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la pintura espanyola. Aquesta és la
taula dé •Sant Miguel, obra del pin
tor deis Reis Católics, Juan de Flan,
des, que hi ha a la Çatedral de
Salamanca, i Oran establert dubteS
també sobre si són o do obres
Bermejo dues cópies antigues (segle
xv) del Sairt Miguel de Salamanca,
en tela, una al -Museu de
la dita
ciutat i altra adquirida per nosaltres
amb destí al Museu de Barcelona.
De fet el Sant Miguel de Tous és
sol en la producció coneguda i
científicament identificada de Ber
mejo. Ella sola faria la glória d'un
mestre. Nosaltres veiérem l'obra
l'any 1913 en l'Exposició de Mestres
Espanyols celebrada en aquella chi
tat. La riquesa del seu colorit, la
taca roja sumptuosa del seu mantell
agitat, l'or pálit del fons, la Iluissor
plena de rellexos a l'armadura, són
d'un efecte decoratiu extraordinari
que afirma el nom de Bermejo com
el d'un dels millors mestres del
nostre art pictóric medieval.
Ls de notar, demés, l'estat magní-,
fic de codservació de l'obra, realmént
extraordinari, que ens permet apre
ciar la tanta del gran mestre sense
retocs enutj osos que la desfigurin.
Les seves mesures són 1'88 metres
d'alt per 0'81 d'ample.
FLAMA.

Bermejo

Heu's aquí.

reproduida ui en el
frontal de la nostra GASETA
LES ARTS, !a bellíssima taula de Bar
tomen Bermejo, malauradament sor
tida del nostre país i conservada en
ja collecció de la Sra. Vídna de
Warner. a Londres. No per ésser
coneguda, aquesta obra d'art, deis
estudiosos i eruclIts de les coses de
la nostra pintura quatrecentista.
deixa d'interessar la seva publicació
de cara al gran públic cada dia més
nombres, d'amics de l'art, qui reco
neixeran- en -ella una de les obres
cabdals de la nostra pintura medi
eval, que ha sigut rarament repro
duida, fora ele les publicacions de
pura erudicio.
El Prof. Tormo, de Madrid, en el
sea recent treball sobre Bermejo,
ens dóna les dades de la seva pro
cedencia, que s'assenyala en el po
blet de Tous, a la vall del Júncar,
a Valencia. La taul fou portada a
la venda per un comerciant d'an
tiguitats de Valencia, oui va ad
quirir-la a l'esglés:a de TOus a canvi
d'una creu parroquial, dos canalo
bres i una modesta casulla. Ocupava
en aquella
ocasió la Direcció del
Museu de Valencia el savi historia
dor de l'art valenciá D. Lluís Tra
moyeres, qui. amb el seu amic
Sr. Bruguera, feren tots els possibles
per a adquirir-la amb destí al Museu
del seu cárrec, fracassant totes les
seves gestions per manca de diners
destinats a compres. La venda fou
feta abans de l'any 1902.
Apart la valor artística d'aquesta
obra, centre d'un retaule que seria
el de l'altar major, per ésser Sant
Miguel el titular de la parróquia de
Tous, el seu interés rau en portar
la signatura de Bartolomeus Rubeus
en un tarjetó a la part baixa de la
pintura i sota la figura del donant.
Aquesta signatura fou la clan de la
identificació de l'artista' com a autor
d'una serie d'altres obres signades
o amb indicació de nom d'autor.
La publicá per primera vegada
M. Erbert Kook en la Gazette de

dé

•

Les intluéneies aritbi
ques en fa« románie
Conlinuació del número 70
eren artistes i amb prou feines
1.Niconsentien a ésser artífexs. Foren
sortosos, dones, de trobar corpora

perfectament or
s'ensenyaven les arts
i on es practicaven els oficis. Després
de la conquesta, no hi havia altres
arquitectes ni altres mestres de ca
cions musulmanes

ganitzades,

•

on

ni altres decoradors que els mu
sulmans conquerits, que els <aun
ses

déjars».

Beaux-Arts l'any 1905, atribuint-la
a un mestre francés, datant-la cap
als volts del 1470. «L'autor (segons
Erbert Kook) seria un «Maitre Roux»

,
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taula
Miguel, de

que havia inscrit el seu nom, així
llatinitzat, damunt d'un «cartellino»
'a la manera italiana.» El nostre
'estimat mestre Raimon Casellas,
des de les págines de La Veu de
,Catalunya, protesta i recordá que a la
,Sala Capitular de la Seu de Barcelona
hi havia «La Pietat», la famosa tanta
del canonge Despla, on una inscrip
ció deia «Opus Bartholomei Verme
jo. Cordubensis». Venint de Valencia
la tanta de Sant Miguel, el nom
llatinitzat de Rubeus es traddia
Bermejo, i coincidia aleshores el
nom amb el de la inscripció de la
•taula de «La Pietat». L'epoca i l'estil
,d'ambdues obres apoiaven en part,
si no totalment, la seva identificació
com obra d'un mateix pintor.
Els dubtes que podia oferir la
identificació, M. Bertaux N,a fer-los
remarcar en un posterior article a
la Gazette de Beaux-Arts. M. de
Mely, en altre article, aporta' dades
sobre una familia de pintors de

Any IV.— Núm.

BARTOMEU BERMEJO —L'arcitngei Sant Miguel, taula procedent de Tous (Valéncia)
a la Colleccló Warner de Londres.

Ferrara en la qual hi figuren dos
Bartomeus que usen sovint, en do
cuments, el sobrenom cle «ji rosso».
Posteriorment, la identitat d'estil
entre la taula de Barcelona i altra
descoberta a Acqui 4Itália), ha fet

deis Rubeus i Bermejos un sol autor,
que és el mestre cordovés del Sant
Miguel de la col lecció Warner.
Una obra parella (també de Sant
Miguel) Ii fou atribuida per- Von
Loga, el savi historiador alemany de

Després de la Conquesta no hi
havia a Toledo nitres constructors,
altres decoradors ni nitres arquitec
tes que els «mudejars». Són aquests
infidels els qui bastiren les primeres
esglésies i les decoraven com a mes:
quites. Als segles xiii, xiv i xv. els
«muclejars» no eren els sois arqui:
tectes i artistes que hi havia, mel
la seva profunda influencia restavar
En l'Espanya actual l'arquitecte
s'anomena encara «alarife» (?), que
és el nom que tenia el cap de la
corporació musulmana, i el paleta
porta el vell nom arábic un xic
deformat d'«albariil». Es el seu gust,
peró, el que sobretot s'imposá als
vencedors. L'art mudéjar és una
de les seduccions de l'Espanya.
No hi ha res, de més encisador que
aquesta decoració moresca aplicada
a monuments cristians. Sovint, un
sembrat indefinit de poligons entre
llalats sembla revestir tot el mur
com una rica tapisseria oriental; de
vegades, damunt l'aspra nuesa deis
murs de maó, qualques arcuacions
polilobades són suficients a desvetllar
el record de l'Orient. Al segle xv
l'art mudéjar s'havia emparat tan
profundament de la imaginació es
panyola, que quad els artistes cris
tians dibuixaven els monumentadel
gótic fiamejant els hi donaven la
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una llántia encesa que
cre
des de feia tres-cents setanta
anys. Els dos palaus dels sobirans
musulmans no eren encara destrults
i mostraven tots els llurs encants.
En aquesta ciutat de Toledo, en la
terra árida com un desert, hi saberen
crear l'encís dels jardins de la Persia,
amb els seus estanys d'aigua mira
llers. En mig d'aquests llacs s'alçava
un pavelló
de cristall i or, on el
solda passava les nits d'estiu. L'aigua
del Tajo, elevada per les sínies, venia
a tremolar en
cascades damunt la
cúpula del pavelló envolcallant-lo
com amb un llençol de frescor.
Aquesta ciutat famosa on l'home
del Nord rebia la sensació de l'Africa,
on la pols té l'olor del desert, devia
commoure profundament una sensi
bilitat d'artista. Els francesos eren
aleshores nombrosos en la ciutat de
Toledo; tan nombrosos, que tenien
un
barri francés. Un francés, el
monjo Bernat, que procedia del
convent clunicenc de Saint-Orens
d'Auch, fou el primer bisbe de la
ciutat reconquerida. Monjos cluni
cenes, cridats de França, s'establiren
fora els murs al castell de Sant Ser
vand, com en un lloc d'avantguarda
de la cristiandat. Cal sorprendre's
de qué l'arquitecte de la Charité-sur
Loire, monjo o seglar, hagues pogut
veure els
monuments de Toledo?
El que és cert, és que tots els ele
ments arábics de la Charlé es troben
a Toledo. L'are polilobat és arreu;
quant a l'are trilobat, que trobem
en els dos pisos superiors del cam
panar de la Charlé. el trobem sota
la cúpula de la vella mesquita del
maya

M. LLAVANERA.

—

«Retra t. » Galeries Layetanes. (C/. Seria.)

ornaments arábics. En
l'art espanyol de l'Edat 'mitjana és'
poc freqüent, en examinar els mo
nuinents, el no trobar-hi un rastre'
mudéjar. I quan hom no hi deseo-.
breix res, s'hi troba almenys una
manera de sentir que
no él pas' la
deis nostres anistes francesos. L'art
apartat del Nord es banya aquí en'
áltres aigües. L'encís de l'Espanya
és d'ésser el lloc on l'Orient i l'Oc
cident s'han trobat; s'han combatut
amb furor, mes les seves arts s'han
unit amorosament com els reis cris
tians amb les seves belles captives
musulmanes.
Hom troba, dones, molt sovint a

riquesa deis

Toledo arcades polilobades parches
a les de la Chanté-sur-Loire. Moltes

posteriors, peró aixó és poc
portant, car totes testifiquen
són

im
una

larga tradició. Coneixem poc

la his
Charlé.

tória del monestir de la
Sabem, per tal, que Enric de Borgo
nya, rei de Portugal, va donar al
monestir de la Caritat un priorat
a la regió de Braga, reconquerida
feia poc als musulmans. Será
suficient, peró, el recordar que la
Charlé fou un deis principals prio
rats de Cluny perqué les seves rela
cions amb l'Espanya s'expliquin.
És cert que l'arquitecte de la Charlé
va passar el Pireneu i és molt pro
bable que hagués vist Toledo. L'es
.

M. LLAVANERA.

glésia

de la Charlé, construida al
fou profundament transfor
mada a la primera meitat del xii; es
aleshores que ella va salvar les seves
arcuacions arábiques. Toledo, que
avui encara fa penIar amb les viles
del Moghreb, devia conservar vint
anys després de la conquesta una
fisonomia tota mu,sulmana. Tenia la
ciutat encara els seus «Souks», les
seves mesquites,
els seus minarets,
les blanques «coubas» deis seus
cementiris. La gran mesquita, l'al
jama, contemporánia de la mesquita
de Córdova i embellida pels segleo,
sembla haver sigut magnífica. Els
cristians s'en varen emparar l'en
demá de la conquesta i sospengueren
campanes en el seu minaret. La
conservaren més d'un segle i sois la
varen destruir per elevar la Catedral.
Els cronistes ens parlen encara de
dues sumptuoses mesquites que s'a
nomenaven Adaliejín
i Djelael-Be
rida. Les mesquites secundáries eren
nombroses: la de Bib-al-Mardom
subsisteix encara i ha esdevingut l'es
glésia del «Santo Cristo de la Luz».
Una llegenda l'ha salvada, can hom
deja que un dels murs de la mesquita
era de la vela església
visigótica.
Quan els cristians en varen pendre
possessió, descobriren en un nínxol
amagat per un revestiment de guix
la imatge d'un Crist i davant la

segle

xi,

Natura morta.• Galeries

Layetanes. (C/. Sena.)

LES
El

El pintor Manan Llavanera. ,<Auto-retrat
Galeries Layetanes. (C/. Serra.)

«Santo Cristo de la Luz»; i a base
d'ell eren decorats els murs exteriors
de la mateixa. Així, aquest alt do
quer de la Charlé, que dóna una
silueta tota francesa, revela, quan
hom s'hi apropa, el seu parentiu
amb els vells minarets de Toledo.
És l'art dels «mudéjars» de l'Espa
nya, interpretat per un francés.
(Seguirá)

Eiii.i
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EX1POSICIONS

pintor Franeese
Vayreda

A les Galeries Arenas, Francesc
hi ha exposat ara darrera
ment, una serie important d'obres
pictóriques, fruit substanciós i sel
leccionat de les seves darreres anya
des de treball. Vayreda, 1111 de l'il
lustre patriarca de l'Escola d'Olot,
vingut al món de l'art, quan el seu
pare havia desaparegut d'ell, ens
diu com han sigut dures a través
dels darrers cinc anys, les proves
depuradores a• les quals ha sotmés
la seva pintura.

Vayreda

M. LLAVANERA.

—

Aquesta pintura de Francesc Vay
reda, des deis seus primers anys d'es

tudis a Barcelona, en el caliu de
l'Académia Galí, s'havia distingit
amb una profunda marea personal.
Mes o menys influits pel jove mestre,
els seus condeixebles, en el cas de
Vayreda, les seves notes i treballs
d'estudiant restaben refractaris a
tota penetració, com retretes a l'ac
ció abassagadora i atractívola del
professor illustre entorn del qual es
formaren una gran part deis artistes
de la darrera promoció. En aquesI
'

especial retraiment, s'anunciava, o
s'iniciava millor dit, el procés d'a
questa

evolució ascendent del fill

«Natura morta.» Galeries Layetanes. (Cl. Sena)
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lirisme tremoladiç i alat, que el seu
esperit tractava de formular. Un
temps, d'inquietuds duríssimes sens
dubte, el velan oscilar del bocetisme
al japonesisme minucios. En la seva

exposició anterior,
gran

impresió,

que
hi havia

produí
coses

una

que de

tan apurades eren com dissecades...
En aquesta hora de plenitud, aque
Iles nunietats un xic aixerraldes per
l'afany de precisió, s'han cobert d'un
borrissol d'emoció, d'un indecís de
vida. La íntima expressió les vivifica
i les guarneix d'un tremolor i les re
gruixa d'un panteig, que arriba mol
tés estones a semblar una cosa sen

sible.

Francesc Vayreda ara és mestre
seu íntim dalit. Ve una hora en
la vida del creador en qué totes
los forces interiors es pasten per a
convertir-se en una sola substancia,
i Vayreda ha tocat aquest punt. El
seu art és per aixó un alé únrc, i són
absents per tal en les seves pintures
de paisatge els rebuscaments inse
gurs i les solucions d'ofici esforçades.
Ara raja i tots els matisos de l'emo
ció s'encaixen dins un ordre de pro
moció, que és un ritme, que és un
estil: en fi, que és la carn del nou
ésser artístic que ell crea.
Vegeu estats diversos d'emoció,
dits amb un llenguatge propi i ajus
tat a quiscun: La Gorja, Malí d'hl
vern, Cordrallum, El molí, Herhejant,
etcétera. Les fineses del pinzell de
Vayreda, tenen una riquesa verbal
'

d'el

El

pintor

Francesc Vayreda. (CE. Arerias.)

Vayreda, a través de la qual hem vist
cc:1m arribaVa a formular el seu estil.
Aquest estil de la pintura de Vay
reda,

ara ens fa l'efecte d'una línia
pura Ileument botida per una gra
vitació d'Intima substancia. Vayreda
ha arribat a la contenció del senti
ment de la natura, sense ofegar-lo
ni atormentar-lo amb disciplines
massa ferrenyes. Ha aobat, en fi, la
manera elegant d'ésser sentimental
i de dir l'emoció sense sospirar
d'expressar fineses sense esquitiments
ni postures.
Molt és. Molt és el puguer dir d'un
pintor aquestes dues coses, en les
quals es contenen la percepció sen
sible del món exterior i la plasmació
d'aquest batee de la sensibilitat Ln
un resum harmónic i permanent. Una
pintura seva és un ésser novell consti
tult per l'encarnació d'aquestes coses
espirituals fugiceres, a les quals el seu
pinzell precís i delicat ha donat pre
séncia, ha elevat a realitat estética.
La més exquisida modéstia, la més
afinada discreció, ha distingit la vida
d'aquest artista sincer, treballador
infadigable, que amb la finestra pai
ral oberta davant la «mina» del pai
satge olotí, ha trobat nous accents
espirituals a la realitat tan repetida i
diversament interpretada. Res a tra
vés del seu llarg i silenciós aprenen
tatge ens hauria donat idea d'aquest
-

F. VAYREDA.:,

4

Hérhejant:*

magnífica.

Saludem

en ell, _en aquesta bella
p:enitud, un hereu de la
paterna, que davant dels
espectacles pairals, diu l'oració plás
tica, potser més fina, més inquieta i
més aguda de la sensihilitat dels nos

hora de
emoció

tres dies.

El

pintor

Marian
Llavanera

Mojan Llavanera ha exposat dar
rerament una série molt nombrosa de
les seves darreres obres de pintura
en una de les sales de les Galeries
Layetanes. L'ad d'aquest pintor for
tíssun no ha perdut l'espessor, l'opa
citat de la F.eva matéria, Feró l'ha
guarnida de fineses i de delicadeses
d'expressió importants. Ara és més
humana. Les obres exhibides en les
seves

primeres exposicions,

feien

la impresió d'un producte gairebé
mecánic de la sensibilitat de l'artista.

Galleriés Aréinas.

YCI.'Serra.J

F. VAYREDA.

-

«Gap

a

Mercato, Galeries Arenas. (C/. Serra.)

Ara hi ha a les seves teles una apor
tació d'esperit. una sensació de pre
séncia humana que les completa r les
fa importants.
La macissor de l'art de Manan Lla
vanera surt enriquida tan conside
rablement d'aquesta aportació volun
tariosa, que a estones pren sabors de
clacissisme. Si la matéria és encara
pesanta i espessa, si les calitats són
encara pintades, cobertes per la ma
nera pictórica dirlem, altres accents
de veritat interior hi compareixen.
Ella es fa profunda, greu, avellu
tada, d'una mena de vellut on hom
hi anyora peró els matisos fugicers
del pas de la realitat sempre vibrant
de variacions, sempre irisada d'es
tats diversos.
Manan Llavanera, conserva peró

La

per F.

tota la solidesa fonamental amb la
qual es presentá fa uns anys al nos
tre públic, i del seu do cal dir que
n'ha fet un ús admirable, augmen
tant considerablement la seva qua
litat preciosa, i no dubtem de qué
aquest estat ascencional de la seva
pintura, que ara apreciem, és un replá
magnífic, des d'on empendrá noves
volades cap a noves conquestes.

El

pintor mallorquí
Pere

Ilareeló

El pintor Pere Barceló, professor
de l'Escota de Belles Arts de Palma
de Mallorca, autor d'un retaule de
Ramon Llull ara exposat al Museu
Pontifici de Roma, i que fou repro

VaYreda:-Galeries La:¦

talles.

(C/.--Serrd)

:

4.

GASETA DE LES ARTS

duit en aquestes columnes, exposa a
les Galenes Layetanes una serie
molt interessant de paisatges ma
llorquins, lluminosos 1 vívids. Bar
celó ha sabut donar amb el color
les sensacions de la llum cálida de
la illa. La seva tela Estiu que adjunt
reproduIm, és una sensació justa i
bella de la realitat mallorquina, cle
consecució difícil. El seu retaule,
de Sant Francesc, curiós dins la seva
tendéneia especial, continua el genere
dins el qual Barceló realitza el re-.
taule de Ramon Llull, que era, com
en aquella «asió varem dir,
una,
obra molt estimable i meritisáma
en el seu aspecte.

visme» i altra hora com adaptat a
les fórmules de l'expressionisme més
fervorós. Hom sent que no hi ha
repós per aquest esperit atabalat
ni en una ni en altra fórmula i que
l'avenir valorará totes aquestes ener

gies.
Rafel Estrany es fa esperar, i
entenem fer amb aquests mots el
seu elogi. Assistim interessats a un
estat d'inquietud reconfortant, mag
nífic com a experiment. A estones
l'artista sembla llucar la seva llum,
el seu port, el seu cim d'albir, des
d' on prendrá volada dreturera cap
al seu ideal artístic que ara sembla
informulat i caótic. Una d'aquestes
estones, que és com un replanet de
repós entre la seva agitada pintura,
és aquesta bella nota de Bruges que

Rafe! Estrany, pintor
i

gravador

aquí reproduIm.
Saludem a aquest esforçat
quiet artista amb la nostra

i in-,
assis
téncia atent i interessada per les po
sitives valors de la seva personalitat.

Estrany, gravador d'aigua
torts qui de molts anys semblava
haver adoptat una v.ia, que tenia
Rafel

per

inestres i patrons els

artistes

mo

derns aiguafortistes del Nord d'Eu
ropa, des de fa poc es mostra en les

més donat cada
dia a
més inquiet i agi
tat, com si el món fi obrís de sobte
les seves realitats, que fins ara l'obra
d'aquells, mestres gravadors sem
blava amagar-li. Aquésta agitació
de Rafel Estrany ha posat a prova
les valors del seu temperarnent, de
la seva técnica pictórica, que sembla
nascuda en un moment de terrabas
tall interior. L'espectacle d'aquest
terrabastall, que es produYa en l'es
seves

N" 73,

El Saló de l'Associació.
d'Eseultors

exposicions
la pintura i

El pintor

mallorqui

perit de l'artista,
blic l'han

Estrany
una

la crítica i el

pú

percebut clarament. Rafel
ens l'ha amagat, i amb

no

sinceritat que

dit el

Pere Bareeló que

seu

enamora

drama.

*Sant Franceso, per Peye Bareelo, Galeries Layetanes. (G/. Sena.)

ens

ha

ha exposat

ara

a

les Galeries Layetanes.

L'exposició d'escultura celebrada
per aquesta novella entitat consti
tueix una de les manifestacions artís

tiques més importants d'aquesta
temporada,

El seu drama sembla ésser el d'una
força positiva que avança encara
desorientada, nodrida per un paro
xisme poc ciar. Així el veiem decan
tat una hora a la banda del dau
•

i ella demana l'atenció
i la solemnitat deis vers aconteixe
ments. Un moviment escultbric més
important del que creiem se'ns mani
festa en aquest Saló, al qual dedi
carem en el nostre número vinent

distiui, per Pere Barcelo. Geleries Layetanes. (C/. Serra. )
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l'espái que inereix, assenyalant des
d'ara amb aquesta simple nota la
seva importáncia i saludant
a la no
vella entitat

de la

en

aquest primer

mésJdecidit i entusiástic concurs arnb.
l'aportació al certamen de les.millors
obres inédites.
Als senyors socis que no els foil
possible conc,órrer a aquesta reunió»
sels assabenta que poden passar per

acte

seva actuació, que és per en tot
sol un ver triomf.

Rafel Barrades

Aquest conegut

a

la secretaria del Reial Círcol Artís
tic a donar llur adhesió, subscrivint
a l'efecte un document en el qual ja
figuren signatures de distingits i no
tables artistes.

Can »abatan

artista

americá

home d'un gran talent i d'una

com

plexió espiritual singularíssima, ex
posa una serie de teles i alguns
retrats importants. La seva manera,
prou coneguda del nostre públic, .-és
Invariable, i bé que cada dia sia la
seva técnica més ágil i més expres
siva, aquesta manera imperativa
del seu pintar posa entre els ulls i les

Altres

A les Galeries Layetanes hi ha
oberta una exposició d'obres de pin
tura i dibuix del conegut i eminent,

dibuixant n'Alexandre Cardunets.

obstacle que, per ésser «una
manera», és un destorb dins el qual
es malperden totes les conseqüéncies
de les emocions inicials, que altra
ment serien fructíferes.
Barrades en la persistencia en un
estat de la seva pintura, que de cap
manera és una solució adecuada a la
força del seu talent i a la visible
agilitat del seu esperit, hi entreté
la cursa norma/ i fecunda del seu
art. Cal que es disposi a lluitar con
tra la fórmula, i aixó ho pot fer
donant-li una vida que ara no té,
treient-la d'aquest llim de lo abs
tracte on es perd el gran esperit
d'artista que hi ha en ell.
Aquesta és la nostra opinió sincera
sobre l'art d'en Barradas.

una

.

RAFEL ESTRANY.

-

sAuto-retrat.” Sala Paré».

El pintor itallis Renato Natali

pintor italiá Renatp Natali ha
exposat a Can Dalmau una serie de
pintures d'una materia abundant i
d'un estil patétic. En general, la
coloració peca de monótona i
de menada un xic per un sistema.
La robus:tesa del seu sentiment, que
proporciona efectes estimables a les
pintures, no compensa, peró, els
defectes que hem indicat.
seva

Aquarel•les aignaforts
dibnixos de María Fresser

Exposa aquesta artista distingida,
una

nodrida col.lecció de les seves
a les
Galeries Dalmau. Les
seves aquarel.les tenen apreciables
condicions de qualitat i d'harmonia,
obres
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A les ntateixes -Galeries -celebren
exposicié de Vidres Catalans
Esmaltats les senyoretes América
Cardunets i Núria Soler.
A la Casa Damians, del carrer de
Pelai, s'obriren. unes noves Galeries
d'Exposició d'Art que foren inaugu
redes el dia 7 del corrent amb una.
exposició d'obres de l'eminent pin
tor Nicolau Raurich.
De totes aquestes exposicions par
larem en el número vinent.
A les Galeries Dalmau está oberta
una exposició d'obres de
l'escultor
catalá Márius Vives, resident a Pa
rís, que ens revela un artista acorn
plert i meritíssim, l'obra del qual
comentarem próximament.
A les Galeries Layetanes l'Asso
ciació d'Art hi celebra la seva segona
exposició. Els elements components
són en sa majoria joves alumnes de
Llotlw A ella dedicarern el nostre
comentan i en el vinent número.
-

coses un

El

Exposieions

i en alguns punts demostren un
domini de la técnica molt digne d'as
senyalar-se. Els seus gravats i apunts
lleugers de figures són altre aspecte
molt agradable i característic de la
producció de la distingida artista.

faexplicable.

Els

seas

dibuixos aca

démics, correctes, són propis de l'art
a qué ens tenen acostumats les
aca
&mies particulars de la Barcelona
clássica, entre les quals la del senyor
Torres disfruta d'un crédit recone
per una bona part del, públic

gut
Torres

pintor,

Farell, aquarellista,

dibnixant i professor
de les arts del dibnix

Exposa aquest distinga professor

aquarel.lista, una serie
d'obres, junt a les deis seus deixe
bles, que són les senyoretes Maria
Bragulat, M. Campafiá, E. i LI. Rie
ra, M. Noguera, R. Vidal i els se
i notable

nyors Ll. Torres Gil i J. M.a Boyé.
En la técnica de l'aquarella és on
la fama dél senyor Torres Farell es

ESTRANY. -.La cobla.* Sala Paré».

barceloní.

JOAQUIM FOLCH

I

TORRES.

La Pica de Poblet

Reprodulin
adjunt, pel
intois i perqué

seu especial

restiarxiyat dins
publicacio artística, l'article que

Exposició del Circo! Artístie

una

Al Reial Circo' Artístic es varen
reunir les seccions de pintura i es
cultura per a tractar de l'organitza
ció d'una exposició col.lectiva d'obres
deis socis. En aquestá reunió es va
acordar per unanimitat celebrar el
certamen esmentat a l'estátge social
i en la segona quinzena de maig cor
rent, havent ofrenat els artistés llur

el notable historiador d'art i arqui
tecte en César MortinelDha .publicat
darrerament a La Publicitat dient
el mot definitiu sobre la qüestió
de la pica de Poblet, promoguda amb
motiu de l'adquisició- pel Cincel Ar
tístic i amb destí al cenobi, d'u'na
pica que, procedent del dit monestir,
ocupa altre lloc sens dubte del que
s'havia cregut en prin,cipi.

RAFEL ESTRANY.

-

*Bruges.» Nota. Sala Parés.

per on ra
que omplia la pica. Com
que el nostre intent d'ara és més
informatiu que d'especulado arqueo
lógica, preferim deixar-lo .incomplet
a posar hipótesis en mig de lo que
queda demostrat amb proves irrefutables. Noves recerques entre les
restes del monestir,. el dia més im
pensat tal vegada ens podran dir
del cert go que ara hautlem de sos
tenir amb suposicions. Aquestes
fonts en tots els claustres cistercien
ces tenien poca importancia decora
tiva, i per tant, l'omissió momentá
nia d'un detall no altera l'esséncia

java l'aigua

•

«Als pocs dies d'haver escrit un
article per al número d'abril de la

Revista de Catalunya, parlant del
lavabo de Poblet, circumstáncies fa
vorables ens portaren a l'abandonat
cenobi. L'actualitat del tema il'ha-•
fresc el dit article
ver escrit de
despertaren el nostre interés, per
comprovar sobre el terreny les con
clusions que sosteníem respecte les
característiques de la ignorada pedra.
Les indagacions no sols ens afer
marea en l'opinió allí sostinguda,
sinó que ens posaren en el carril,
de proves que permeten una indis
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cutible reconstrucció del comentat
lavabo.

del conjunt.

ocupa, amb els seus petits
si s'anés a reconstruir,
tot seguit. Si aquest cas arribes sense
que

—

•

'‘Z

•

•

—

Reconstrucció de la Pica del rentamans de Poblet, per César Martinell, arquitecte.

deis interessants bocins de marbre,
el mateix que la gran simplicitat
ornamental de l'obra.
»Mires restes en son !loe primitiu.
Les restes que queden encara colla
des 'en Son lloc d'origen acaben de
•

»La

«paret del safareig» nosaltres
vista fa alguns

recordem haver-la
,

tot; enderrocada,

anys gairebé del
amb els carreul

amuntegats. Ara
•part-,reconstruida en sec

está 'en
sobre–la primera filáda que no s'ar
•

fragments

suara

pon exactament a una tal cireum
feréncia i en un d'ells, que té restes
de dos forats, es pot amidar la sepa
ració de 32 centímetres, que és la
que correspon als esmentats reparti
ment i mides.
»En un dels trossos s'hi veu un
junt d'unió de les diverses peces que
formaven la pica; i prop del dit junt,
l'encaix d'una
a la part interior,
de les grapes metálliques que se so
len posar per a unir fermament les
pedres subjectes a esforços d'ex

tensió.. Aquest detall prova, a més,
que la pica estava formada de di
verses peces, la qual cosa ja era de
preveure per la seva gran extensió.
»Els dtbuixos que acompanyen
aquestes ratlles ajudaran a comple
tar la idea del perfil i dimensions

•

»L'aclariment de qué la pica expo
sada al Círcol Artístic no és la del
lavabo del claustre entenem que
no ha d'ésser motiu perqué la dita
entitat deposi els seus intents de re
integració a Poblet. La peça és prou
interessant per no menysprear-la i
buscar, a quina, de les moltes fonts
que tenia el, monestir havia pedan
gitt. Seria un nou i atractívol pro
blema a estudiar.
»Mentrestant fora bo de no obli
dar tampoc el lavabo, ja que s'han
trobat peces de l'antiga pica que
deba
ens diuen com era. Comptat i
tía, la seva restauració.no fora cosa
de molt gran cost.
que un
»Per a quan aixó vingui
cal
dia o altre vindrá, si Déu vol
dria anar pensant també ,en l'aigua
que un temps surtia les ,abundoses
fonts del conyent, on ara no n'arriba
trobat que fos
una gota. Per ben
el Jloc de la pica del Círcol Artístic,
per ben executada i per auténtica
que fos la del lavabo, una i altra,
—

reconstructiu.

res

•

•

•

completar bona' part del projecte

desempolsats

autentiques pedres haguessin

adequada.

o

•

—

com

vingut en auxili dels restauradors,
no fóra difícil de trobar al mateix
Santes Creus, o en documents d'al
tres lavabos de l'Orde,, una solució

—

—

ens

que

—

»Repetim una altra vegada que el
historiador de Po
pare Finestres
blet que veié la pica a mig se
diu que tenia 52 pams
le xvin
de circumferéncia i 31 dolls per on
rajava l'aigua. La curvatura deis

•

»Desgraciadament •no sembla que
porti pressa l'estudi de la restauració
detalls

,

Fragment de la pica.

part central

resoldre la

de restauraeld del
lavabo de Poblet

Projeete

Fou
»Els fragments de la pica.
el gelos conserge del monestir, Bal
domer Vidal
el nom del qual fóra
injust de callar en aquesta ocasió,
que veient el nostre esceptici,me
sobre les solucions donades i l'interés
que mostrávem per aquest assumpte,
unes restes
ens cridá l'atenció sobre
de marbre recollides temps ha de
l'interior del lavabo i •guardades
junt amb moltes altres a la que
havia estat Biblioteca.
»L'intel.ligent Vidal, abans d'ésser
guardia del Poblet, ho havia estat
de Santes Creus, i sabia perfecta
ment que la pica del lavaba d'aquest
altre monestir és de marbre. La
igualtat de la materia i el lloc on
foren trobats li donaren la sospita
que els tals fragments podien haver
pertangut a la seva pariona de Po
blet, sospita que suara, en donar-se
publicitat a la qüestio d'aquesta pi
ca, modestament, retrocedí davant
les fotogralles, hipótesis i restaura
éions deis publicistes.
»Ens mancá temps per a estudiar
els bocins. No son molts en nombre,
peró sí més que sut:cients per a donar
per acabades moltes de les suposi
cions que s'han emes, i junt amb
les eloqüents restes deis puntals
que en san lloc es conserven, traçar
una restaurado de la font.

73

N.

GASETA DE LES ARTS

6

ribá a arrencar.
»Cal advertir que la manca de car
superposar tres
reus sols ha permés
filades—encara incompletes—, amb
una algária total d'uns 66 centíme
tres, en comptes de les quatre que
havia de ternr, amb una allária de
centímetres, que s'adiu més a la
d'un rentamans. Un estudi de les
mesures i col.locació dels carreus
el qual no detallem per no allargar
provarien la dis
aquestes ratlles
posició de les quatre {nades.
—

—

»La pica, plana i extensa com era,
necessitava una superficie ,d'apun
talament ben repartida. Tenia nou
puntals: un pilar gros al centre i
vuit columnetes al voltant.
»El «pilar central» es conserva
sencer, sols amb petits esborancs.
És monolític; de generació quadrada,
amb grossos xamfrans que li donen
áparença de vuitavat. Els angles
estan ,acusats" amb bordons i les
A la
cares són lleument cóncaves.
part superior, per maja de superfi
cies cilindriques molf ben combina
des,
un" coronanient' quadrat
a manera de capitel].
»Damunt d'aquesta pela n'hi ha
una altra, amb l'únic objecte d'ei
xamplar la superficie d'apuntala
ment, que passa del quadrat al
vuitavat.amb bonics bisells. Damunt,
encara, una altra pedra, amb la ma
teixa finalitat que l'anterior, que es
manté des d'un principi en la forma
circular. D'aquesta pedra n'hi falta
un bou tros i no está tractada de
corativament, puix que quedava del
tot amagada per la pica que s'hi

,

•

•

recolzava.
»Les »van columnetes» del voltant
són també indiscutibles. De totes
elles hi ha els fonaments fins a flor
de terra i algunes la base fins a

4- I O vont-)

••••¦••¦•••;1111
'Perfil

acotat d'un altre fragment.

aigua, foren una cosa monta.
pica, per escampar-la; el safa
reig. per a recollir-la, peró també
l'aigua per a rajar-hi. Tot plegat
amb son seguit murmuri tornarla al
sense

La

claustre i al monestir una
la vida que li falta.»

part

de

CÉSAR MARTINELL.

l'arrencada de la canya.

1
e

•

Pilar central sostenint la pica
tal com es troba collat al seu
lloc primitiu.

»Restauració.— Els expressats ele
ments no deixen gaires punts dub
tosos en tragar un projecte de res
tauració com el que acompanya
aquestes ratlles. Pensem que pot
tenir interés la publicació d'aquestes
notes i que tal vegada elles ajudin
a concluir la benemérita campanya a
favor de la restauració de la pica
per camins més segurs.
*En el nostre dibuix queda sense

L'Exposició

d'Herál

dica del Foment de
les Arts Decoratives
d'Heráldica ()hería al
L'Exposició
Foment de les Arts Decoratives
ha constitu5t

una

manifestació iflF

portantíssima i _de_ veritable

trans

cendencia dins els estudis heráldics:
de manera que ha promogut la
•
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visita de váries personalitals estran
geres distingides en el camp d'a

L'obra de fosa aixt com les de lá
peanya han sigut confiades a la casa:
Bechni de Barcelona, ,qui en lo que
porta fet, dóna una mostra del setr
treball acuradíssim.

questes investigac;ons.

El Foment de les Arts Decorati
acollint la iniciativa del seu
Secretan, Víctor Oliva: el conegut
impressor i especialista en estudis
heráldics que ha sigut l'ánima d'a
questa exposició, ha donat una prova
més de la séva vitalitat i de la
perfecció amb qué sap portar a
terme les seves N/Aries i constants
empreses.
La quantitat i la qualitat d'ob
jectes d'art reunas a l'Exposició
fan alhora d'ella. a part l'interés
básic, un aplec d'obres d'art antic
que feia temps no haviem vist.
Felicitem al Foment de les Arts
Decoratives, fent promesa als nos
tres llegidors d'ocupar-nos d'aquesta
exposició en un deis nostres vinents
números amb tota l'atenció i l'ex
tensió que ella mereix.
ves,

La restauraeió de les pintures murals
de Sant Pere de Terrassa
Des de fa mesos i a costes del
famós coldeccionista barceloní i De

legat Regi

NOTICIAR!
Colleeció

de Belles Arts En Lluls
a les
esglésies de Terrassa els treballs de
estauració de les pintures murals,
que amenaçaven perdres, per la
manca de mitjans en qué d'un temps
a aquesta banda es troba la Junta
de Museus d'aquella població. Els
treballs de restauració de les pin
tures, dels quals publicarem ben
aviat una informació fotográfica
completa, els ha portat a terme l'o
perador italiá Artur Civichini, .amb
la mateixa admirable destresa amb
qué va transportar alguns dels fres
cos románics del Museu de la Ciuta
Glena.

Plandiura. s'estan efectuant

MIQUEL VILLA.

«El Sena

-

a

Neuilly.» Galerig Dalmau.

fotográfica

de la Catedral
de Barcelona

L'Arxiu Mas, de Barcelona, ha
publicat, continguda en un elegant
estoig una collecció de proves foto
gráfiques de petit format de la Ca
tedral de Barcelona, precedida d'una
noticia impresa sobre la nostra Seu,
signada per En Francesc Martorell,

El monument

a

Rabió

,
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EDITOR IAL

DAVID, Corte, 460
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I

Altres

EDITORIAL POLIGLOTA, Petritxol,
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Reportatges

CASP, 46
MUNTÁNER, 1, 2.011, 1.*
DIPUTACIó, 310.
ESCUDELLERS, 8, TALLER.
CASP, 56.
Cutrifs, 99.
PROYENÇA, 362.
JUNYENT, OLAGUER
BonavIsta, 22.
MASVILA, F
Po. S. JOAN, 133. ESTUDI
DIPLTTACIó, 289, 1.«
MESTRES, FÉLix
BARCELONA, 24 (SAnni.1)
RAURICH, NICOLAU
Dibuixants-pintors
CARDUNETS,ALEXANDRE DIPUTACIó, 235, 2.on, 1.•

SERRA, FRANCESC

GRANADOS, TORRA SANT
FRANCESC (SARRIA).
LLIMONA, JOSEP
DIAGONAL, 410.
MACÓ, 329.
OTERO, JAUMFI
SARDANYOLA.
V1LADOMAT I MASSANES, JOSEP
.

Decorachl

PL. ANTONI LOPEZ, 15, 3.er, 2.•
Decoradora

NEPTH, 2 (GnÁcin).
BADR INAS, A.
BUSQUETS, JOAN
PASSEIG DE GRACIA, 36.
RDA. S PERE, 36, 3.er, 1.•
LLONGUERAS, JAUME
MARCO, SANTIAGO
ARAGó, 280.
PALAU, JOSEP
MALLORCA, 313.
PARCERISAS I C •
E. GRANADOS, 90
DIAGONAL, 389.
RIGOL, RAMON
Projectistes de lardins
LL IMONA I BENET, RAFEL CASA BALIARDA-HORTA
PL. TETUÁN, 18, TENDA.
RIGOL ARTUR
Acadéinies de dibuix 1 pintura
BAIXAS
Pi, 1, 1.er
Llibreries d'art
EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITXOL, 8.

De

l'any

solt:
correas Ptes. 1'25
anterior
»
2

d'art

Netalls d'art

SALMERON, 156, 2.0n

Efectes de

dibuix 1

nintura

GUARDIOLA, I.
VALÉNCIA, 199.
HORTA, MIQUEL
AVINYÓ, 7
TEXIDOR, MODEST
RBLA. CATALUNYA, 89.
TEXIDOR, VIDUA E.
RONDA SANT PERE, 16.
Antiguaría
COSTACARVAJAL
CALL, 28, PRAL.
ESCLASANS, MARIA
PIETAT, 10 DAR.' CATED.
GALERIA MONTLLOR
FRENERIA, 5.
QUER FARRÉS, Fre.0
PALLA, 27.
VALENCIANO, J.
CORIHBIA, 2.
»

Escultora

ENRIC

Número

mes

»

8

ARTS I DELS ARTISTES

Pintora

BAIXERAS, DIONIS
BENET, RAFEL
B TOSCA, JOAQUIM
CAPMANY, RAMON
GARLES, D.
COLOM, JOAN
ESPINAL, M. A.

LENA, S. A.

l'arquitecte

L'arquitecte Joan Rubió ha pu
blicat un fascicle comentant la seva
oVisió» de reforma del nomenat barri
gdtic de Barcelona, en el qual con
testa les objeccions, critiques, co
mentaris i opinions públiques que
la seva obra va motivar. Es un do
cument interessant on el Sr. Rubió,
junt a la frondositat entusiasta de
les seve idees, replica enginyosa i
vivament alguns deis conceptes que
s'oposaven a la seva obra.
El Sr. Rubió sosté amb una base
de raó, que els campanars catalans
són molts d'ells inacabats i proposá
algunes solucions de terminació cro
quisades, dignes de la major atenció.
En ell hi han demés idees i punts de
vista de molt singular interés. El
fascicle ha sigut posát a la Venda.
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el Centenari del Sant. Dintre
poc es començaran a Montserrat les
obres de construcció de la peanya,
de manera que dins de poc temps,
quedará completa l'obra total del
monument que tant 'bellament es
caurá en el paisatge montserratí.

S'ha procedit a la fosa de l'está
tua de Sant Francesc, obra de l'es
cultor Viladomat, premiada en el
concurs celebrat a l'efecte i que ha
de commemorar en la santa mun

de l'Imititut d'Estudis Catalans.
La dita col.lecció de proves dóna
una idea perfecta del monument i és
un record d'ell. La presentació és
elegantíssima i constitueix un ob
jecte propi per a un present, d'aire
ben escaient i aposta per a establir
una forma de divulgació i admiració
deis nostres inonuments artístics.
Felicitem a l'Arxiu Mas, per aques
ta iniciativa a la qual desitgem el mi
llor exit.

La resposta de

tanya

Sant Franeese

Catires

»

(Manufinctura)

AYMAT, TomÁs

Rius I TAULBT, 21- {SANT
CUGAT DEL VALLÉS).
Cerkenica d'art

GUARDIOLA, JOSEP

MOZART, 6, le?, 2.1b

Construceld

BASTOS, QUERALTÓ

1 decoració

I Ca.

STA. ELENA,

4

1

6.

Constructora d'obres

RDA. S. PERE, 48, 2.cn, 2.•

OLIVA MALLOL

BIOSCA

BOTEY
CORBER(5, PERE

Miralls

TERRÉS CAMALÓ,
TERRÉS CAMALÓ,

Escultura

-

EXPOSICIÓ: LÁURIA, 9
s.

c.

Tallen:

VALÉNCIA, 483

NEPTH, 2 (GnAc1n).
Papero pintats

GUASCH, Fui.

DE

SALVA,FILLS

DE

JOSEP.
SALV

RAURICH, 8.
PORTAL DE

L'ANGEL, 4

Parquet% (fabriques)
CASAS, VfDUA DE F.
DIPUTACIó, 119-121.
Pedra

artificial

MINGUELL, JOAN

PARÍS, 209.

Pintores decoradores

CASALS PEYPOCH, J
COROMINAS, MANUEL

ROGER

Reproduccions
BECHINI, GABRIEL
PR IU, Tosas
RENART, J.

artístiques
ROGER DE FLOR, 162.
CONSELL DE CENT, 368.
DIPUTACIó, 271.

DE

ASTÚRIES,
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