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Plat d'esmalt

:

Cerámica d'En Quer, decorada per En Xavier Nogués

15 SETEMBRE 1916

Cerámica decorada
1

Catalunya, clugues

per En

hi te
veritable carácter: la
cerámica i l'art popular. Es una
traclició que ha quedat trenca
da. No s'ha seguit l'obra creada
per aqueix esperit nostre. S'han
volgut fer
mixtificacions; s'han desvirtuat les naturals
produccions de la terra en lloc d'anar-les
conresant amb amor. La cerámica
catalana,
fila directa de la de Valencia, amb
influen
cies si es vol de tot arreu, tenía, no
obstant,
un carácter ben
determinat, que no's pot
confondre. QuZ_ Ii donava aqueix carácter?
Era la qualitat de la materia? Era la
deco
ració? Potser hi havía un poc de cada cosa.
sense que la materia arribés a un
grau de
perfecció i sense que la decoració respon
gués a l'obra d'un temperament refinat i
ar
tístic, es troba un carácter que fa saborosa
la cerámica catalana. No es pot comparar
amb cap de les de les distintes regions
pro
ductores de Valencia ni d'altres punts d'Es
pa,nya, d'altra niçaga, hereus
directes de la
cerámica moresca, rica i munífica. No
obs
tant, creiem nosaltres que's tenía de seguir la

Nogués

tradició, senseinterrompre-la, unint tot el que

coses

nen un

deslligat,

el carácter, el
esperit dintre la decoració. I aquests
trets característics de l'esperit nostre es Po"
díen i devíen anar a trobar a les manifes
tacions de l'art popular, que té una expres
sió tan pura, tan plena de virginitat, sense
barreja d'influencies estranyes. Les expres
sions primeres, que tenen ja un segell propl,
són potser una mica gruixudes. Es la inge"
nuitat mateixa. L'artisá no té la má prou
destra. Careix d'habilitat. Surt l'obra CO
el cant a l'ocell. Es com un avellaner bord,
que, sense obeir cap llei, o bé dóna un fruít
migrat o pie o no'n dóna cap o molt. Neces
sita unes mans que'l vagin educant, quel
conresin. Més aleshores, quan no's porta .a
dintre prou esperit, prou saya, l'art es la
manera i clecau sense gracia ni refinament
i és mor sense pena ni gloria.
Aquella expressió tan catalana de les ra
joles deis oficis, manifestació perfeta de
l'art popular, va desaparixer d'entre nns"
altres sense deixar un rastre. L'artista se
les mirava amb desdeny, massa orgullós
estava
nostre

-

1

Xavier

92

accentuant

Per a ajupir-se fins a la terra, i l'industrial ha d'ésser com esponja o com terra, si es
1
l'artisá no volíen perdre temps ni quartos vol, que s'aixopa. Nosaltres sabem d'un que
fent assaigs que no reclamaven el gust del fa vidres com ningú n'hagi fet ara. I és ca
temPs ni les exigencies del concurs. A ixís talá. El séu esperit no s'aixopa per cap ne
esborrant rápidament les
ilnatges populars de les rajoles i les decora
ei°r1s, un poc gruixudes, de la cerámica.
fins ara es pot dir que el foc no's torna
a
encendre. Veiem de nou la flama. Es més
viva. Hi ha més foc. Potser el cri_siem apa
gat i mantenía caliu per a manifestar- se
amb rnéS braó. Ve ara com un renaixe
Inent. Perb, amb l'empenta que porta, pot
Ser, més que renaixement, una veritable
creació. Els homes de les rajoles deis da
rrers del segle xvin serán com els primi
tius; els d'ara ens donen l'obra feta, la frui
ta madura.
varen

anar

S'han tingut d'ajuntar elements que es
taven dispersos. I aplicar-los. Sempre hi
hagut a Catalunya homes destres d'oficis
d'arts que han anat pel món rodant, malo
grane els seus esforcos amb tentatives d'en
ginY, sense fer res personal ni concret, sen
se que l'obra els omplís l'esperit. Les se
ves rnans eren destres; perb el séu esperit
era com un cistell que mai pot omplir-se per
a'gua que s'hi posi. T no con vé que l'esperit
sigui com un cZ)s fet de vímets, sinó que

cessitat espiritual. Perd el temps, i la vida,
i l'obra fent imitacions de Murano que pas
sen com auCentiques. El séu únic goig és
poder enganyar el director d'un museu
o un col' leccionista... Sabem d'un altre
que fa boixos... Sabem d'un altre que fa
ferres; forces que's perden. Altres pobles
amb menys energíes que aquestes formen
una

riquesa.

En Francesc Quer potser era una d'a
queixes forces que corrfen el risc de per
dre's. Rodava també pel món. Perb el séu
esperit va sapiguer omplir-se. I ben ama
rat, ben aixopat de totes les aigües, ara pot
expreme's sense que quedi mai eixut. Ehl
aplica el séu art a la cerámica i sab donar
al fang vidriat tota una calitat rica. I ehl
ha buscat conaboradors per a dir els se
crets que tenen el foc, els fums i les terres.
Ell parla als artistes de les transforma
cions deis colors. I busca la seva col.labo
ració. Un dia, poc a poc, un petit assaig
amb l'Apa, de gres cerámic; després fa que
l'Aragay decori la seva cerámica, presen
tant una bona mostra d'aqueix treball asso
193

ciat. I ara, per últim, se'ns presenta amb la
col laboració d'En Xavier Nogués, amb una

calitat i de color, constitueix una obra ar
tística del més alt valor. Les primeres pro
duccions de la cerámica decorada per En
Xavier Nogués, que's troben a les Galeríes
Laietanes: rajoles
les nostres rajoles ca
talanes, que trobem ara fetes art bell,—ge"
rros, plats, indiquen tot el comencament es
pindid d'una recreació. Les rajoles d'En
Nogués varen comencar amb un lleuger as
saig, amb un titubeig, per a decoració del
celler de les G. L. Alió va ésser la iniciació
i la revelació. Ara és l'impuls cionat a unn
obra que pot anar molt lluny.
ROIN1 \ .1( )1Z'

genuinament catalana, amb una
cerámica rica de calitat i magnífica de de
coració. S'uneix el fil trencat, es continúa
l'obra interrompuda, es perfecciona avui
mostra ben

—

tot l'intentat

ahir.
En Xavier Nogués, que és un esperit de
licat, ha sabut donar a l'expressió de la
imatge popular catalana un esperit artístic,
d'humorisme sa, sois comparable amb el
deis grans mestres. 1 aqueix gust de bon
humor s'uneix amb el sentit de la decorado.

aplicant.ho A la cerámica anib riquesa de

Gerro decorat per En X.
194

Nogués

Vells

papers

:

GUARDES DE LLIBRES

Guarda de llibre, gravat al boix catalá

gust deis vells papers pin
tats, de les guardes deis llibres
no está gaire despert. Es molta
ádhuc la més culti
la gent

vant

L

lloc

—

me.

Qualque vegada trobem la in
congruencia de qui ja tant sois vol el llibre
no pel séu contingut espiritual, sinó per la
presentació del séu continent. No saboreja
les perfeccions tipográfiques i l'encís de la
decoració de la relligadura per a preparar
se a bé llegir, no. Es aqueix el que vol l'art
per l'art, sense cap més trascendencia. I E

impressió, per la materia del paper i de

la pasta, que pot fer gaudir una sensació
agradosa al tacte, el sentit que més despert

hauríem

de tenir, el sentit més vital de tots,
que posa en contacte amb la vida aquell
que manca de vista, d'o'id i de paraula. Aga
llibre i saber-lo

que el gust es transformi en fetitxis
l tot fetitxisme és i ha estat sempre una
a

aberració.

nant-les amorosament, les secretes belleses
que'l [libre conté, per la se va relligadura,

un

el sentit de la vista i del tacte s'aviva la
—

—

far

Segle xvin

comprensió de l'enteniment.
com de tals al
El cultiu d'aqueix gust
devegades
dóna
tres—depura l'esperit; perb

que agafa un
vada d'esperit
llibre vell, un exemplar segle xviit, sense
darse el goig d'anar descobrint, tot acaro

Per la

:

mita el camp de la seva activitat a l'entu
siasme de la contemplació.
Entre les sorpreses que'ns guarden els
llibres, aquests llibres vells que tenen el
caire de les fulles pintat de groc, que tenen
el llom repelat, hi ha la deis papers pintats
de les guardes. Ara moltes vegades són
blanques, o bé són papers pintats amb mit

saborejar abans de

llegir lo és una bona preparació per a l'exer
eici espiritual de la lectura; és posar l'ánima

contenta i jove per a que pugui rebre més
amorosament les impressions que hem de
rehre; és avivar la intel ligencia amb un
goig esttic: desperta els sentiments. I avi
195

bon gust i expressions de gro"
Hería. Un sentit rudimentari,
primer, de la decoració, que Pnc
a poc es va formant i comP11cant fins que arriba a un alt
lloc d'opulencia munífica.
El paper per a les guardes
de Ilibre té, com tot paper Pin.
tat, un origen xins. Des del

segle

XVI

importat

a

Europa

per hollandesos i espanyols fins
avui ha corregut una gran tra'

jectoria. Primer es pinta a nih,
grollerament; després s'estilitza

poc, i la industria de l'honle
inventa la trepa per anar rePe"
tint els motius i per a facilitar
la feina. El paper pintat es con
un

Guarda de llibre, catalana

:

Imatgeria segle

XVII

verteix

jans industrials rápids,

no sempre molt en
certada la decoració. La guarda del llibre,
que és el primer i l'últim full de paper que
posa l'enquadernador a cada volum, ha
estat objecte d'un treball especial, havent
creat un art, donat vida a una industria.

Segurament
per

a

aqueixos

papers

procedeixen deis
papers pintats de les decora
cions murals. Paper que's
xvm

—

boga, singularment

gran

una

gle

que

les guardes deis llibres

pintats

que teníen
en

el

se

que anirá floreixent

industria,
da'rreríes del se:

en una gran
a

les

gle xvm, a Anglaterra, a França, ambikevel
llon, a l'arrabal de Sant Antoni, a Bixheinl,
a Metz, a Lyó, a Epinal, a Mons. L'exten
sió del paper pintat ens va acostant vers 15
democracia i l'art popular. Primer sois Po'
díen cobrir els panys de pared els grans
magnats i prínceps, amb cuiros policromats,
a mb tapiceríes. El paper pintat s'extéll

—

utilitzar, per a facilitar
treballs, de retalls i des
perdicis del paper de pared,
devía
els

i que

després,

se en

necessitat,

anant -se ex
tenent el costum, convertint
va

especia

litzar-se donant lloc a un art
propi, que ha sofert, com to•
tes les arts, períodes

lució,

de

que avui
entre els pa

manera

podem distingir
pers per a les

guardes, obres
de primitius, obres clássiques
i obres acacR:miques; mos
tres de má mestra, altres d'un
període floreixent i altres de
tendencia; refinaments de

Guarda de 'libre, catalana

(1800)

:

Decoració ami) pues de boix

i cobreix tota la nuesa de les pareds
fredes. El primer assaig de decoració es un
motiu tímid, molt poruc, molt; després acaba

arreu,

amb un gros esclat de detalls bothnic, de
vegetació tropical, amb un gran sentit de la

composició general. La flora i la fauna do
pretextes als artistes. I per últim les
histories d'amor i de guerra. En part, dintre
d'un cercle reduit, se segueix la mateixa
marxa que per a les grans composicions
deis tapicos. IEs episodis, com en algunes
teles
abunden i es
de l'au i Virginia
repeteixen amb una profusió realment mera
nen

—

—

vellosa.
Peró parlem deis 'libres. Com hem dit, la

decoració del paper per a guardes deis lli
bres va constituir una especialitat. En al
guns punts, com a Alcoy, a IEspanya, els
comencos de la decoració són veritable
ment primitius i rudimentaris. Es comenca
Per l'esponjat. L'obrer, no en podem dir en
cara l'artista, aixopa una esponja en co

lors,

ella, sense cap art, surti el que's
pintant el paper, obtenint deve

i amb

vulgi,

va

gades efeetes inesperats. Després l'obrer
rudimentari va despertant el séu enginy;
amara un full de paper de pintura, i amb

Primitiu

esponjat (1800)

una

pua

:

Alcoy

de fusta fa cercles

s'ajunten, que
se separen, amples i estrets,
gruixuts i prims. I es dóna una
con6mtrics,

que

la decoració.
Després vénen els jaspiats
i s'utilitza el fel de bou. I per
nova

varietat

a

gravadors al boix van
complicant el motiu decoratiu
fent- lo més pie, més complet.
I vénen després els ferres. I vé
nen els ors i les riqueses.
I anant fullejant aquestes
guardes de llibres, o una col
com per exemple la
lecció
d'En Alexandre de Riquer, que
és de les més completes que's
últim els

—

Guarda de Ilibre, austriaca

:

Boix colorit

coneixen
pot anar

pot veuere, es
seguint tot l'estat de

—

es

la cuitura

i de la

civilitzacid deis pobles

fets arnb art de púr tefina.
ment, amb áligues imperials, amb escuts
noblesa. No és que aqueix art de luxe fa''
despreciar l'altre pobre. Moltes vegaces
ens encisará més un rudimentari motiu de
decoració d'un gravadet al boix que tot un
°pulen paper amb motius d'argent i d'or
R. J.

espléndids, ries,

d'una época. Mirem les darre•
ríes del segle xvitt i trobem aquests pobrets
papers d'Alcoi, o catalans, amb esponjats,
amb decoracions de pua de fusta. I compa
rem -los amb l'espléndida opulencia deis
pa
pers austriaes per a les guardes dels 'libres,
a

travers

EL DONATIU
DE L'AUGUST RODIN
tor
a

d'agost d'aquest
August Rodin va
l'Es•

va

del país, que

elue.

obres,

quadres que
omplíen els
tres

de la

ta

l'objectiu

citiel
e

s'instal 'll
Museu

per a que

Rocin

qt:as:

dintre el
l
(
Abís
dre que ha

formés un
museu a l'Ho
tel Biron.
El govern

(a

cullit.

u

francés va re
dactar un pro

a
obra que esta:
va, d'altra

jecte de llei

nera,

a acceptar

aquest dona
tiu. Ha estat
aprovat per la
cambra amb
35 vots de filis
tins en contra.
El ponent,
M. Simyan, de
la comissió de

Bejes Arts,

tr

iei6. Feu

es

per

glorilsit

s'és

llers de Meu
don, Hotel Bi
ron i del Dip6si t de Mar

bres,

mareada
paraules pel

acullir -les amb

«No teniu de dubtar per a votar aqui e ts
projecte de llei. Realitzarem aixís el suruni
acaronat des
de fa anys rer
cap-vils
un artista
en el
enamotat
la vida
pre de

any, l'escul
fer donatiu

col'leccions i

seus

van

simpatía, les següents atinades
a defensar el projecte:

tat de totes les
seves estatues

i altres

pronunciar, davant deis representants

darem la g
nerositat del
donador, (11
la ofereix

leí

sdeaun

A

serán les

rneii

césquedonar
Guarda de llibre, francesa

:

198

Orleans,

editor Benoist

la cambra."

Un

nou

'libre

d'En Torres-García
•

•

•

'gil.,

-No

publicat el llibre d'En
Torres-García que fa

'ha

poc várem anunciar,
escrit en Ilengua cas
tellana, per a poder
trasmetre terres enllá, més Ilunya
nes, les seves doctrines estUiques.
Es titula el llibre El descubrimiento
de sí mismo. Cartas a julio, que

tratan de

cosas

muy

importantes

Para los artistas. El llibre conté
moltes i bones coses, perb están mal
exPressades. I en aquest sentit és el

llibre una equivocació.

Donem,

com a

ment, traduit amb

mostra,

un

f rag

tota llibertat :

Com més anys vaig tenint cree
més que hi ha dintre de nosaltres
quelcom que no canvía. En moltís
simes coses em trobo i sento com
(luan era nen. Devegades, darrera la
tela d'un quadre, en trobo un altre
de més antic que ja tenía oblidat.
Aqueixes tr obal les m'acontenten
«

1

Guarda de 'libre, austriaca

molt. Perqu?t, per poc valor que tin
gui la pintura que trobo, allí hi estic jo.
El mateix quan trobo regirant papers
vells, notes antigues escrites rápidament,
suggerides per alguna visió de la realitat. He
una d'aquestes notes. Diu aixís: «Que
s'exterioritzi tot l'íntim teu tal com Bee
thoven que aixó i res més que aix6 és la

trobat

—

és l'íntim? Tot el

no

sisteix

a

del nostre pensar, no ho fem
nosaltres mateixos. No sabem d'on ve, com

tra mena

no ve

de pensar,que és tot el que escullim

de la realitat, els temes de les nostres obres,
tot el que varía en ella segons les impressions
que rebem de fbra, com també els procedi

fo

sabem d'on venim nosaltres.
»Si l'artista té una intuició de l'etern

—

sonalitat, i que per aix6 té d'aparixer en to
tes les obres; i una altra, la que ve de la nos

nalitat.
»I aixó

xviu

rada porta a l'entusiasme pel record o re
miniscencia que's desperta en nosaltres de la
bellesa absoluta.
»Dintre d'una obra bella podem considerar
dugues coses: la una será aqueix to de musica
que ve de l'íntim de l'artista, de la seva per

canvía en nosaltres, el que per
través deis anys. El to que donem
a les nostres obres, la musica que les fa in
confundibles, de manera que quan en una
Obra d'art s'hi manifesta, hi ha una perso
que

Segle

l'art és una cosa
realment és aixís
sagrada, essent una veritable revelació de
l'absolut.» Per aix6, tot quant l'artista troba
bell a la Natura és pura coincidencia de
l'esperit amb la realitat. Plató tenía raó
dient que tota bellesa que ens ofereix la mi
com

,

Personalitat.» I sabs qu?

:

—

T

09

i tot el que es relaciona amb la técnica.
Perb ni en aixb déu abandonar la seva in
tuició, ríntim séu, que déu salvar a tota
costa i que té de marxar sempre davant
de tot, com estel guiador...
»Aix6, que persisteix dintre l'artista a tra
vés de la seva obra, que podríem dir-ne
comú denominador, és el que realment té
importancia absoluta. Una vegada ha tro
bat aix6—i ha de fer esforç per a trobar-ho
-ja tindrá tot el que podría dir-nos. Les
nitres coses són secundaries. Per aixó tant
se val que pinti una cosa com una
altra. Les
fará interessants totes i no més el que hi posi
d'absolutament séu. Endebades es discuteix
si una cosa es té o no de pintar. Es poden
pintar les coses tal com es presenten a la
formant amb elles composicions; o
partint de les coses, crear un món ideal.
Es el mateix, mentres el séu, completa
ment séu, es manifesti amb vigoría. Perb,
pinti el que vulgui, si no sab expressar la
ments

-

EL SENTIT DELS COLORS
Pierre Mille, en
publicat darrerament, diu

estudi que ha
que no tenim de
creure que els grecs estessin incapacitats
un

fisiológicam e n t
per

a veure

comú manera de veure deis artístes—clue
separen unes coses d'altres per a classificar

les

com a belles o

no

fará mai

res.

comprengui

_mta.

evocant

sen

un

l'espai des del segle

certs

é

en

de la

s

desenrot

compte que

si ni Flomer

Giecia arcaica
no .sxist:en puix
aCtualment e 1 s

les
de

descripcions

lespintures
gregues parlen

,

pobles

atrassats
tenen lintre
el séu léxic els
colcrs. Els nal

de certs colors,
será que no exis
tíen a la indus

no

tria; els colors

gac:tes no testen
pataules prop:.es

falten a la
literatura falten
pintures
a 1 e s
que

per

-

abans de Jesucrist !iris
avui. Adernés,
els sentits táctil
i visual están
m

que

a designar
los, i els expres

ív

llats en l'honle
barbre que en el
civilitzat. Tan1bé es té de tenir

no en

el léxic

objecte de coloració definida,

i aix.ís diuen «color de puo»...
Diu Mille que si els sentits evolucionen no 110
fan amb tanta rapidesa com el que representa

paria és perqué
en

absoluta

totes, tenen una bellesa igual. Per
aix6 un artista té d'ésser sernpre original;
si no ho és será perque posa la mirada sols
sobre les coses que li han dit que eren be
lles; obra per suggestió. Es a dir, que en lloc
de mirar les coses com si les veiés per pri
mera vegada, les mira separant unes d'al
tres, classificant-les en lletges i belles.
és un gran erro, car en tot hi ha la mateixa
bellesa. I" al dir tot no excloc rés, abso
lutament r, exceptuant el que ens causa
manifesta repugnancia i que no ja per la for
ma, sitió per altres causes, ens repugna.
Aix6 és el secret de la originalitat deis grans
mestres. Es redueix a una qualitat de carác
ter: la de creure més en si mateix que en
el demés. Per aixb, també, són sincers.»

Suposa

si Homer

bo fins que

res

ment

prenent
peu de que Flo
rrur no els es
m

No fará

que totes les coses,

colors,

l'escriptor

lletges, nobles o innobles

Guarda de Ilibre, italiana
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d'aquell tenips

»Que els joves artistes olotins

D'OLOT

UNA EXPOSICIÓ LOCAL

no

paisatge olotl allá on puguin, i a travers les
reproduccions de tota classe, les grans obres deis
de tots paYsos i temps.
»És de doldre que a l'actual

mestres

existeixi

organitzadora d'aquesta exposició
decideix, deixant escrúpols per la nostra in
capacitat, a fer un comentan i a l'exposició de la
Societat Olotina de Cultura.
»En primer lloc constatem que les coses, a Cata
lunya, comencen a pendre un aire de simplicitat i
d'ordre que resulta un pas avant en relació a temps
passats. Ens referim a la presentació. I, dintre

Catalunya,

és un alt honor per a Olot l'haver
de les primeres ciutats en concedir igual
importancia que a áltres activitats humanes als
fruits de l'esperit, i més encara que al dar-los
forma hagi estat d'una manera exemplar.
»El poble olotí, poble d'artistes, que amb el,
nom del desaparegut Vayreda té una personalitat
que la crítica ha consagrat definitivament, pot
celebrar una exposició com l'actual, on hi ha
grans realitats i belles promeses.
»Nosaltres, per creure-la pueril, no caurem en
aquest sistema de crítica que consisteix en dir:
«tal cosa ens plau, tal altra no», revelació del gust
personal del crític, cosa que judiquem poc inte
ressant. A més, es fácil treure la conseqüencia
que, al pas del temps i amb la natural evolució
del gust, bastará mig any perqué qualsevol judici
degui rectificar-se. Feina, doncs, del crític sufi
cientment competent será senyalar orientacions,
O bé el predicament d'una estética determinada,
missió aquesta tan alta que la mateixa magnitut

una

museu

d'Olot

no

representació completa del pintor

Vayreda; i és de creure que quan els nostres
ciutadans sentin amb més foz-9a les coses de l'es
perit compendrán que, podent, devien subsanar
tal deficiencia, i és d'esperar que els que han
tingut prou empresa per governar homes i fortu
nes tindrán el goig de testimoniar a les genera
cions futures que la voluntat els abastava fins
a compendre tota la grandesa d'una obra d'art.

ens

»D. CARLES»

una

ens en

creguin

del

Vida Olotina :
« Sois
el desig de rendir un ho
menatge de simpatía i admiració
als artistes olotins i a la comissió

E

estat

que

haver-se trobat encara prou ells mateixos, i sen
ten la inquietut d'un camí més llunyá, consultin,
al costat del llibre obert de la naturalesa, el mestre

•

escusa.

»Diguem, doncs, segons nostre criteri, que
les orientacions són bones,

com

totes

totes

les escoles,

amb tal que el mitjá cl'expressió sigui intelligent.
L'artista modern déu aprofitar-se de totes les en
seyances, de totes les innovacions, vinguin d'on
vinguin. Necessariament, després de tanteigs que
de moment espantarán la familia, es trobará ehl
rnateix a travers totes les influencies. És un fet
evident que tots els grans artistes han sentit el pes
de la tradició. El que hi ha, que avui, com sempre,
per certs pintors i escultors la influencia.esdevé
irnitació; llavors deduirern que el mal no radica
en les influencies i si en la falta de numen cread&
que no és ben bé el mateix.
,
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Guarda de llibre,

probablement anglesa

:

Col. A. de R.

Començament de Curs
a l'Escola Superior
deis Bells Oficis
la data de la
obertura del nou curs d'a
quest centre de cultura
artística, creiem d'interés per als
nostres lectors la publicació de les
ensenyances que aquest any s'hi
donen, que són les següents:
Arts de la terra : Cerámica de

revestiments, gerrería (fajan ces,
porcel.lana, gres, etc.), vidriería,
vidrieres de color, esmalts.
Arts de lafusta: Ebanistería, fus
tería artística, talla, embutit, etc.
Arts del teixit i del cuiro : Tapigos d'alta llisa,
brodats, puntes, decoració manual del cuiro,

estampació, grafiats, cisellats, etc.
Arts del !ardí: Projecte i construcció de jardins.

Guarda de llibre, austriaca

:

Col. A. de R.

Per a ingressar a qualsevol d'aquestes ensenyan
és precís haver complert quinze anys 1 pre
sentar aprovades, en establiments de la Diputació
o de l'Estat, les següents asignatures, o sufrir
l'examen de les mateixes : Aritmética i Geome
tría, Física, Química, exercicis de Gramática ca
talana i castellana, traducció del francés i dibuix
linial, i la d'Historia Natural per a les Arts del
ces

jardí.

Nota: L'Escola ha organitzat aquest any Un
curs preparatori que dóna mitjans adequats Per
a adquirir la suma de coneixements indispensa
bles a l'ingrés de les ensenyances esmentades.
Ensenyances especials : A l'Escola poden estu
diar-se especialment, i sense. examen previ d 10
grés, les assignatures de dibuix i color, escultura
i historia de l'Art.
Durant el present curs s'admetrán també ma
tricules especials per a l'ensenyanga de tapicería
artística.
L'Escola dóna així mateix certificats d'assigria
tures combinades lliurement per a carreres espe-cials. Entre elles s'atén en particular a les propies
per a la clóna.
Les sol.licituts de matrícula deuen entregar-se,
del 20 al 30 del corrent setembre, a la Secretaría
de l'Escola o al Consell de Pedagogía, Urgell, 187,
de dotze a una del matí i de quatre a sis de la
tarda.
En les esmentades oficines es
al jovent estudiós tota mena de detalls relacionats
amb les dites ensenyances.
'

proporcionarán

Guarda de Ilibre, austriaca
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tots aquests animals antropombrflcs, tots
homes de formes bestials, totes aqueixes bestia
litats monstruoses que's veuen dintre la composició de
les seves obres, pintades, segons Francesc de Santos,
amb un sentit moralitzador, flagellant els vicis, i fins
a tal punt educatives que deurien ésser portades a tot

pogut concebir

ANTIGULEAU

aquells

Arqueología
descobert

a

Enserune, prop

de

Beziers,

una

ne

erbp )1is. Fent-hi excavaeions s'hi han trobat vasos grecs
Pintats i vasos de decoració geométrica, ibérícs. El des
eobr ment demostra que'l comen; grec havía penetrat
Pel s Ir de Galia, del sisé al
tra e .a.

tercer

segle abans de

la

nos

arreu.

En Jeroni Van Aken del Bosc portava dintre el séu
cap tots els terrors milenaris. I els va deixar escapar,
com un vol d'ocell, amb un sentit humorístic.

Estatua arcaica
museu de Berlín acaba

sieAO duna

d'enriquir-se

amb

l'adqui

arcaica, grega, de marbre del segle vi
abans de J. C., representant una dbna que no's pot iden
tificar per la manca d'atributs, faltant-li les mans. Ex
eeptuant aquesta mutilació, es troba en perfecte estat de
estatua

cens:rvació. Ofereix el tipus tradicional de la Korés pro
cede it del Partenón i conservada en el museu de l'Acrb
Polis d'Atenes. Trobada a Sicilia, va ésser portada a
París a casa d'un antiquari bavarés. Després de la decla
ció de guerra la va reclamar un italiá, i enviant-la a Sui
ça la varen portar després al museu de Berlín.

Ven les
L' mtiquari Doucen, de Londres, ha adquirit, per en
eárrec d'un sindicat d'amateurs, la collecció de porcel
lanes de Pierpont Morgan, estimada
divuit milions
de frIncs. També han estat a'dquirits per Anglaterra els
quadres de Tirogonard, que tenía el multimilionari
Yanki, valorats en -7.125.000 francs. La col.lecció de
tapiços varem dir ja fa dies que ésser adquirida pel
milionari French per més de dotze milions. D'aquesta
e01.1 .cció, el tapiç del Triomf de Jesuerist ha estat ve
en

va

Guarda de llibre, austriaca

(1740)

nut al col.leccionista J. E. Widener per 600.000 dblars.

Les Diableríes
Les Tentacions de Sant Antoni han donat sempre
r"ti u per exaltar les imaginacions. Elles per si ma
tejx?
Han tingut un creador. Un deis homes ha sofert
Primer que ningú un somni pesat. Aqueix home En
i ja el va senyalar, es En Jeroni Van Aken del
505e, és 'autor de les diableríes i proverbis, és el pare
el creador del diable. Hem de creure que totes aquei
xes diablerIes que's troben al Palau de l'Ajuda, en el
Mus !ti del Prado, de l'Escorial, de Bonn, i aqueixes co
Pies deis museus d'Anvers, de Bruxel.les, d'Amsterdam,
són obra seva? I totes aqueixes répliques i fragments
que circulen anc que no amb molta profusió, atribuits
eh, a l'artista de Herlogenbosch i a Brerghel el vell,
e 0 in
el que avui reproduim a la nostra portada —són
'airibé obra seva?
Tant si són obres propies com obres de l'escola, ehl
va e
ser-ne el creador. Aqueix artista brabançó que se'!
Pecir a creure, vulgarment considerat, un anormal, per
ccmeepCió de les seves obres era un home duna
Maginació equilibrada, perb desperta i fecunda, havent

,VOsan
•

—
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NOT1 a ES
l'Hotel Drouot, de París, una venda
1-la tingut lloc
d'objectes mobiliaris procedents d'un austriac áeguestrat.
Entre els mobles s'hi troba un quadre d'En Cezanne.
a

A pesar de la guerra i de les vacances d'estiu, ten-ips poc
propici per a la venda d'objectes de preu, aquest quadre
d'En Cezanne— un paisatge, representant un bosc amb
trets de Ilum per entre el fullatge—demanant-se'n io.000
francs va arribar, essent adjudicat, a 18.000 francs. I aixb
demostra que, no obstant la guerra, ni el preu de les
obres d'art baixa, ni En Cezanne desmereix.
M. Paris, director de l'Institut Francés de Madrid, hEi.
proposat als séus superior de l'Academia Francesa la
fundació d'una «Ville Velázquez», que fos a Madrid lo
que és a:Roma, la «Ville Médicis», amb la. diferencia
que els artistes francesos que vinguessin a Espanya a
estudiar pintura o art decoratiu poguessin allotjar-s'hi.

quadrets, 3.375, 3.875 i 6.125 francs; Gauguin, Pai
satge de Samoa, 18.125; Van Gogh, dos paisatges, 20.000
i 30.000 francs; Manet, Retral de dóna, 38.750; A. M°net, El camp de roselles, 55.625 i Vista de Trouville,
43.650; Pissarro, Ces boulevards, 13.750; Renoir, Banis
tas, 32.860; Sisley, El Sena, 15.875.
Escultures: A. Maillol, tres bronzes petits, 2.062
francs, 50.552 francs i 4.125 francs; Rodin, un marbre,
47.500 francs; un altre, 7.750.
tres

El «Salon d'Automne», que no's pot celebrar des de
que va esclatar la guerra, perqué la major part deis séus
membres están al front de batalla, per a no interrompre
les seves tasques publica un butlletí amb nombroses re
produccions deis séus directors i adherents.
La riquíssima col.lecció del «Cabinet des Estampes»,
dela Biblioteca de París, que sois podíen admirar els
estudiosos baix la vigilancia d'un empleat, será col.lo
cada, ara, en vitrines, creant-se una sala especial.

Ha retornat de Sevilla, on estava treballant en les obres
de la futura Exposició Hispano America
na, l'estatuaire Ismael Smith.

escultbriques

Cap de bronze, per Enríe Casanovas, que forma
l'exposició permanent del Saló de les Arts i

de

Diuen que 'Mermen Anglada té el propósit de repro
duir en cerámica el gran piafó de «Valencia»; el mateix
pintor executará el treball d'esmaltació, deixant a un téc
nic la direcció práctica deis preparats i de la cocció. Per
a portar a cap
el séu projecte l'artista vol trelladar-se a
Palma, habilitant una antiga fábrica de cerámica, avtil
tancada.

part
deis

Artistes de les Galeríes Laietanes
l'escultor animalista milanés Rembrandt Bu
tots avui dia. Tenía molta gracia en
simplificar i estilitzar, podent-se comparar amb els
animalistes clássics d'Egipte i d'Assiria, sensé
renegar
de la tradició realista de Barye.

Molt interessant és l'estudi que dedica a les pintures
murals al fresc, representant escenes de caça i pesca, del
guarda-robes del palau deis Papes, d'Aviny6, M. Ro"
bert André Michel.

Ha mort a Bruxel.les Alfons J. Walters,
professor de
la historia de l'art a la Reial Academia de Belles
Arts
d'aquella ciutat.

estatua

Ha

gatti,

mort

el

primer de

Josep Llimona ha regalat a Barcelona una
de Sant Jordi perqué sigui col.locada en un Iloe
públic de la ciutat, ademés de l'estatua del «Forjador»,
que s'ha d'instal•lar en els jardins de la Universitat in
dustrial.
L'escultor

La subasta de la collecció d'artistes moderns france
que posseía el difunt director del Banc Nacional de
Berlín ha estat un gros éxit, venent-se gairebé totes
les obres a molt més preu del valor de compra.
Quadres i dibuixos: Bonnard, Camp de curses,
6.250
francs; Corriére, Les amigues, 13.950; Cezanne, Tulipes,
5o.000 (el preu més alt de la venda després d'un quadre
del pintor alemány Liebermann «Festa commemorativa
de l'emperador Frederic a Kcesen», venut per 51.250
francs; Juli Stern haurla pagat pel Cezanne 5.000 francs);
Bailarines, dibuix. 32.5oo francs; Maurice Denis,

En Torres-García ha acabat de pintar el tercer piafó
de la decoració mural del saló de Sant Jordi del palau
de la Mancomunitat Catalana.
L'obra d'En Torres-García va ,accentuant el séu valor.

sos

En Borrell i Nicolau ha acabat l'estatua de MossIn
al monument del poeta catalá. Dintre
de poc será fosa en bronze. L'escultor treballa activa
ment per acabar les estatues de la Poesía mística, 11
Poesía épica i la Poesía popular,

Cinto, destinada

Degas,
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Les ciutats de la guerra.— Are perilla Peronne, una
de les ciutats que di ntre de poc será escenari de sagnan
tes Iluites. I a Peronne hi ha un
reconet d'art, que

petit

per la metralla i per l'incendi,
l'esglesia de Sant Joan, que conté una espléndida trona,
unes superbes vidrieres i un retaule de fusta, represen
tant Sant Lluís, assistint a la trellació de reliquies de

segurament

será

arrasat

Saint Furny.

Accidentalment

troba a Barcelona, havent deixat
el pintor Frederic Beltrán Massés.
Ara está fent un retrat, retornant a l'acabar-lo a la capi
tal de Franca,
on se proposa fer una exposició de les
seves obres.
Per

A

es

l'estiueig París,

l'exposició

permanent de les Arts i dels Artistes,
Instal.lada a les Galeríes Laietanes, hi ha exposada una
testa en bronze de l'escultor Enric Casanovas, que té
lotes les característiques duna obra mestra. L'execució
ferma, la forma noble, l'expressió plena de serenitat.

El dia 23 será inaugurada, a les Galeríes Laietanes,
exposició de dibuixos i pintures d'En Cels Lagar. 1 amb
tqueix exposici6 queda oberta de nou la temporada

irtística.
L'obra
den. No

Estem ja en plena rentrée.
d'En Lagar sorpendrá ádhuc a quants el conei
ha abdicat res l'artista dels principis del que
podríem dir escola dels fauves. Peró ha suavitzat més
lenes expressions, i amb la mateixa sensibilitat expressa
ta visió normal de les formes.

En Ricard Canals

ha pintat el cartell de La Publici
bella mostra de distinció i de bon gust, de
d'habilitat. Ric d'un color viu i distingit que
/rilla per llei del contrast. El cartel] té tota la calitat
l'un original, perqué cada una de les set planxes corres
5l)nents als set tiratges ha estat dibuixada pel mateix

10. Una
:orrecció i

,utor,

Sembla que
'Ilça Reial la

M.0negai.

per últim será col.locada al mig de la
font de marbre projectada per l'Esteve

,Fbintre de poc comencará

un curs de conferencies a
-scola d'Art que dirigeix l'Ignasi Mallo], el professor
escultura de l'Escola de Bells Oficis, l'Esteve Monegal.

lienri
uO

f

Clouzot ha

publicat

en

article d'encoratjament per

a

el Afercure de France
l'art industrial modern

raneés.

gran duc Jordi Michaillovitch ha consagrat a la historia
monetaria de l'imperi rus i que ja compta onze volums
grans infolios de documents i de planxes roproduint
totes les monedes russes.
Aquesta obra, donada ara pel gran duc al gabinet
de medálles de París, ha estat traduida, abreviada, al
francés per Mad. Nodine Tacké, per a poder-se divul
gar més.
L'escultor Blay ha declarat que está donant una gran
activitat a l'estatua d'En Pi i Margall, destinada al mo
nument que li aixeca Barcelona.

Causa molt mal efecte entre les persones que visiten
el Museu trobar regularment per dintre les sales de la
planta baixa guardes urbans discutint en alta veu de po
lítica i deis regidors. Algú ha fet observar també que la
casaca vermella deis urbans danya els quadres. Nos
podría intentar reduir a aquests bons guardes a la dis
ciplina donant-los a compendre que un Museu no és
un casinet d'esbarjo?
Els preus deis quadres es mantenen ferms... J'Ora d'Es
panya. A la venda Freedman, a Nova York, de qua
dres moderns s'han pagat per un Corot, loo.000 francs,
Ch. Cozin, 25.000 francs; Mad. Dielerlée, 44.500; Ziem,

16.5oo; Troyon, 43.500.
Han estat donades al museu de l'Exércit, de Franca,
sis grans teles, entre elles el tríptic Le chant du depart,
del pintor Detaille.
El doctor Lluís Bailef ha Ilegat la seva col.lecció d'o
bres d'art a la Unió Central de les Arts Decoratives de

Franca.
A pesar de la guerra,

Al museu del Louvre s'hi está preparant la reapertura
secció d'escultura francesa del segle xix.

Tots els numismátics coneiXen

la

publicació

que el
205

Franca es

varen

gastar durant

La marquesa Arconoti-Visconti ha posat a disposició
de l'Academia de Suscripcions la suma necessaria per a
fundar un premi trienal de 3.000 francs destinat a l'en
lairement de l'art i de l'arqueología d'Espanya des deis
orígens fins a darrers del segle xvi. Aqueixa recompensa
portará el nom de premi Raoul Dusreignes, l'arquebleg
últirnament mort que ha donat les seves colleccions
al museu del Louvre.
de Belles Arts de la villa de París s'ha en
amb un nou donatiu de M. Jacques Zoubaloff.
A l'endemá de la mort de l'Odilon Redon va enviar al
Petit Palais déu dibuixos, pastells i pintures d'aqueix
artista; quadres de flors, estudis de cap i l'esboç duna
composició, El carro d'Apol.16.
El

de la

a

l'any 1915, per les operacions deis museus nacionals,
657.697 francs. Quan gastem nosaltres?

riquit

museu
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