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A la portada

:

CRIST EN

CREU,
per APA

cOL•LECCIÓ RUSINOL

ENTERRAMENT DE JESÚS

Escultura

en

pedra, probablement

bclla escultura que ara
acaba de passar de les Galeríes

segle XVII

perfecte, d'autor italiá
espanyol italianitzant del se

tre enterrament més

QUESTA

tal

vegada,

gle

xvi.

Laietanes, aon estava exposa
da, a la collecció de don San
tiago Rusinol, és una bona mos
tra de l'art religiós del temps passat. La
hermosa composició d'aquest agrupament,

o

Les formes arcaisantes deis ropat

ges i les desproporcions de que parlávem
serán segurament defectes de decadencia,

el moviment i el sentiment de dolor expres
sat amb una tan rara discreció, la bellesa
tota italiana deis caps i la ellegancia un xic
afectada dels gests, totes aquestes condi
cions convivint amb l'amanerament deis
plecs, la desproporció que hi ha entre'ls di
versos membres d'aquestes figures i una
certa manca d'accents escultbrics en els
roms i en les arestes, fan suposar que l'autor
d'aquest enterrament sigués un escultor pro
vinciá d'una época avencada
avencada
relativament a aquestes característiques ar
caisantes— que s'hauría inspirat en un al
—

de cuneng del

d'amanerament o de inexperiencia.
De totes maneres, siga original, siga co
piat o inspirat d'una altra obra, aquest ente
rrament del Crist que avui reproduim és una
obra escultbrica d'un gran valor plástic, el
qual sobre'ix pel damunt dels barbarismes
d'execució i d'estil.
Observem als nostres congéneres sola
angle obert pels escriptors pre
ferits nostreS Les obres cldssiques deve
nen, en certa manera, categories de la
nostra sensibilitat. Ço que no és més que
entrebancs i trenca-colls pel pintor.— JULI
LAFORGUE.
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ment baix

.

SOBRE ELS PASTELLS D'EN LA TOUR
L

pastellista Maurici

c?Aebre

prevenir la degradació de la
sima pintura.
En la seva Zlpoca aquest

seva

fragilís

retrats pastellats sofreixen d'una
altra tara possiblement remeiable: és per
atendre an aqueix remei que havem estrit
'aquestes ratlles.
Mólts d'aquests busts d'aristócrates ensati
nats, brodats, enflocats i empolainats amb
perruques empolvades que'ls pastells d'En
La Tour ens mostren a la nostra admira
ció, están maculats amb unes taques grises

d'aquests

Quentin de La Tour havía tin
gut dugues grans preocupa
cions: la de redimir les mise
ries de l'humanitat i la de
-

problema del ver
nic per al pastell apassioná mólt. El pastell
era un procediment nou que havía caigut
mólt en gracia i s'havía clesseguida posat de
moda; En La Tour, que s'hi distingí més que
ningú, hi va fer una fortuna, i per obra i
-

que'ls desaparensen d'una manera deplora
ble, i ádhuc grotesca quan aquestes taques
ixqueren a la cara de Monseigneur, en la

de Mademoiselle.
Aquest pastellista tan graciós i fort alhora,
gracia del séu art havía ademés obtingut
la gloria del qual les seves nombroses obres
tota mena d'honors i havia aconseguit viure
mediocres no arriben a entelar, tenía, ade
des de llargs anys en una glorificació per
més de les dugues esmentades maníes, el
durable.
perfecció, desfici que
Perb la nova pintura tenía el defecte gros desfici constant de la
Diderot,
se li aná exacerbant amb els anys.
de la seva friabilitat, se n'anava en pols;
ó 9 i en sa Addition asa
els més lleus sotracs, el temps i l'humitat en Le Salon de 17
aveugles, i casi tots
l'anorreaven depressa, tant, que una sola cMebre Lettre sur les
Tour, parlen de
generació en podía observar la degradació. els historiadors d'En La a retocar conti
desfici el portá
La consternació era general i justificada: com aquest
obres perfectes que resta
nuament
móltes
tothom demanava remei i tothom en cer
algunes
d'elles talment mal
ren espatllades,
cava.
l'artista mateix
En La Tour prova tots els remeis, el bo meses pels penediments, que
producció d'En
i el dolent, i casi sempre en perjudici séu. les esquinsá o cremá. La
quantita
Per fi es posa ell mateix a recercar i arriba La Tour está, dones, disminuída
séu ma
obra
del
tiva i qualitativament per
a trobar un vernic. D'aquest vernic diuen
els Goncourt: «... En quant al secret d'En teix autor.
Els retocs i les proves de vernicos poden
La Tour, quals efectes poden estudiar-se a
importu
Saint -Quentin encara está clos en una ésser causa d'aq testes taques tan
resten
ens
pastells
que
nes en alguns deis
carta autbgrafa del pintor, que devía publi
verni
els
d'aquest famós pintor? Més aviat
car el senyor Villot.
cos que els retocs; perb si ni els vernicos en
Aquests retrats d'En La Tour, tan deli
del color.
ciosos per gracia del pintor com per gracia tenen la culpa, aquesta será
amb
sempre
coincideixen
Aquestes taques
del temps i de les persones retratades, mal
i es
pastells;
grat tants d'esforcos per a conservar-los, els brillants extrems d'aquests
extremadament
sent la gamma d'En LaTour
no es troben pas del tot preservats de la
la punta
ruYna. Mólts d'ells són forca esblaimats pel clara, aquests brillants extrems de
llums
dels
pómuls,
de
les
desprendiment del pigment polsinós, ruYna del nas, del front,
poden
ésser
més
que ja mai més pot tenir reparació. Altres deis ropatges de satí, etc., no
afir
que blanc pur. Aixís, doncs, podent-se
taques gri
?'ad du XVIII siécle,
1) Vegi's la monogra lis d'En La Tour
mar amb tota seguretat que les
París, 1909. Charpen
primera serie, deis germans Goneourt.
qüestió
són
pastells
en
deis
ses, casi negres,
tier.
punta del

,

»

'

en

—
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nas

pura i exclusivament llepaces de blanc, hi
ha ja una grossa probabilitat del séu esbo
rrament. I si recordem que és precisament

plata o blanc de plom el que
s'ennegreix i que, segons En Vibert, aquest
ennegriment, que no té cura en la pintura a
l'oli per causa de les materies greixoses amb
que és fabricada, en té, i ben fácil, en l'altra
pintura no greixosa, podríem proposar que
s'apliqui als blancs ennegrits d'En La Tour
el procediment reactiu que preconitza aquest
químic, el qual consisteix en l'humectació
del color amb aigua oxigenada. Es una pro
va que, malgrat la seva inofensivitat, podría
intentar-se amb totes les precaucions, i no
s'hi perdría rés.
el blanc de

1

1) J. G. Vibert, La Science
P.

de la

Peinture. Parts,

1902.

Libr.

Ens plau donar un caient d'actualitat a
aquest número de VELL I Nou publicant una
salerosa mantellina de Setmana Santa d'En
R. Casas, un Crist en creu, i l'interessant
deposició del Crucificat de la collecció Ru
sinol. Els pastells d'En La Tour també
tenen, encara que no ho sembli, la seva
actualitat; els pares d'aquest pintor nas
queren a Laon i a Laon s'educá en La
Tour, després de néixer a Saint Quen
tin. A questes dugues localitats, assetjades
pels francesos i els anglesos están a
punt d'ésser recobrades El museu de
Saint Quentin esdevingué tan estimat com
la catedral de Laon pels nombrosos pastells
d'En La Tour que guarda... o que guar
dava.
,

.

-

01/endorff.

belles teles que exposa,
paisatges d'Olot.

.EXParICIONYD
El

't

Lluís Cabot i Maten Serra

GALERÍES LAIETANES

prou conegut
a que li fem

entre nosaltres per

elogis,

exposa

una

cinquanterra

de teles fetes a Serracina, Italia,
Iloc on reposa el rnestre, sentint
se'n quasi .fill pel temps que hi
fa estada. Forga. temps feia que
á Barcelona no es vejen Iltra
que

SALA DALMAU
Mariltn A. Espinal

reproduccions•seves,

i
aix6 és sens dubte el que ha donat tant de relleu i
lloc a 'que sigues i segueixi essent mólt visitada
cosa

Dissabte passat, dia 31 de

Marg, s'inaugurá en
Sala Dalmau una exposició de pintures del jove
Marián A. Espinal. Paisatges de Mora, ermites,
bodegons, retrats, dibuixos a la mina de plom i
un projecte Per a tapig. En altre nombre ja
en
direm quelcorn.
la

aquesta exposició.
Francesc

Vayrecht,

fill

En Francesc Vayreda, per go que toca i justifica
el séu nom, segueix la bona tradició que li llegá
Aixó no vol pas dir que segueixi el
son pare.
camí que aquest es va tragar. Com que li dedi

quem

tota una

plana,

no

En Lluís Cabot i en Mateu.Serra es presenten
la sala llarga de les Galeríes Laietanesamb 31 te
les. Paisatge tot. Sardanyola, Llavaneres, Balsa
reny, Olván, Montclar. Algún que altre estudi i
dos bodegons. Des de primera vista deixenIona
impressió als visitants l'«Alzinar de Puigdorca»
«Contrallum», d'En Mateu Serra, i «Cámp de
Bielsa» i un «Rodegó», d' En Lluís Cabot.
a

Exposició Enric Serra

Aquest artista,

algunes de les quals són

parlarem de les divuit
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En Sergi Charchounne, rus, exposará una série
de «Films» en aquesta mateixa casa, al soterrani,
des del dia 6 del corrent.

EN FRANCESC ELIAS
Elías, qui ha

expo
sat unes belles estampes amb
escenes d'amor i religioses a

N

Francesc

la Sala Dalmau, estampes tra
duides i reproduides per mitjít
de la xilografía, verament ha sorprés a
moka gent. Cancons de Catalunya són les
seves estampes; cOrrandes populars, qua
dres de realisme extraordinari, on triomfa
la natura, crúa, més dolçament i amb ca
dencia de poble en l'antigor. En La l'esta

"La festa

major",

publiquem, aquest naturalisme
pren un vol gens vulgar, forca agradívol.
I tot ple de detalls, on cal fixar l'esguard
per a esbrinar-hi tota sa valor de psicóleg
major,

que

i aftista.
També ha exposat un acertat assaig de
vidres que són prova palesa de que pot arri
bar a ésser un mestre en art tan descuidat
a

casa nostra.

No ens amagarem de dir que aixb ho
creiem un éxit per a En Francesc Elías.

dibuix acuareldat, per Francesc Elías
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Vidres esrnaltats, per Francesc Elías

URBANITZACIÓ I REFORMA
DE LA

PLAÇA

d'En

Falqués,

que nosaltres no l'hem vist
de les poques coses que
estaven bé de les móltes que En Falqués
havía fet i projectat en vida i que sería un
projecte que ademés de dar pompa i majes
tat a la placa, sería bo per l'istiu i per l'hi
vern, perqu a l'istiu els pórtics faríen més
ombra que'ls arbres i els que hi passaríen
hi podríen passar sense que'ls toqués el
te

i que diuen que

DE CATALUNYA

diuen que la placa de Cata
lunya, que avui és la més gran
de Barcelona, amb el temps

NS

será la segona, la tercera o la
quinta, perqt& si Barcelona no
té cap desgracia i va creixent com fins ara,
que sembla que l'inflin, ha de venir un dia en
que's veurán places tant o més grans que la
deCatalunya, que és una placa que podrá ba
llar al mig de les altres places que's farán, i
altres diuen que com que ja és prou gran, i
encara en sobra, el que convé de moment és
mirar la manera d'urbanitzar la bé i depressa
i fer-ne una placa com cal, arrencant les
palmeres i els altres arbres que hi van fer
plantar els que van tenir l'idea de fer-la
gran com ara és, i quan no hi quedi cap ar
bre la facin anivellar deixant la a peu plá
al cantó del passeig de Gracia i de la ram

Catalunya, i posant-hi escales, i si
escalinates, al cantó de la Rambla
i del portal de l'Angel, i la facin voltar de
pórtics amb grans columnes de pedra pica
da, tal com diuen que senyalava el projec
bla de
convé
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era

sol, sobre tot al mig dia quan el sol cau
aplomat i estabella les 'pedres, i a l'hivern
quan plou no'ns mullaríem ni hi hauría fang
com ara hi ha, i amb el gran aventatge de
que ademés deis pbrtics que voltaríen la
hi hauría dos 1)6i-tics més que l'atra
vessaríen de banda a banda, l'un del Pas

placa

seig de Gracia

a la Rambla i l'altre des de
la Rambla de Catalunya al Portal de l'An
gel, i el mig de la placa quedaría partit en
quatre Cocos que seríen quatre places que
serviríen per jugar la canalla i per pendre
el sol a l'hivern, pels que'l volguessin anar a
pendre, i tant si la placa de Catalunya té
d'ésser setrpre la placa més gran de Barce
lona, com si ha d'ésser una de tantes, aques
ta urbanització sería el millor que hi haufía
a Barcelona en aquestes qüestions.

Els propietaris de les cases que donen a ADVERTENCIA ALS LLEGI
la plaça es pot dir que ja han alçat la hebra DORS DE
VELL I NOU"
de la reforma que s'hi ha de fer, perqué, com
I NOU torna a sortir després
sabem tots, ja fa díes que han començat a fer
tres
mesos que ha estat sense
deis
millores que han de dar pes, grandesa i pro
publicar-se,
per impossibilitat d'o
porció a la plaça, que fins ara quedava es
bandralada i desmantelada, perqué era gran cupar-se'n el séu director En Romá Jori,
i espaiosa del mig i petita deis voltants per que va deixar el cárrec, i l'Empresa, des
prés de fer els treballs per nomenar un cos
la poca alçada de les cases, que no era pro
porcionada a l'amplada de la plaça, com ho de redacció, torna a publicar la Revista
amb el beneplácit deis sotscriptors, que tots
será ara que les cases es comencen a alçar
a poc a poc com si les empenyessin per sota,
s'han avingut a l'augtnent de preu de sots
a
l'al
cripció, animant a l'Empresa perqué aques
ara l'una, ara l'altra, posant les totes
çada d'un campanar, que és l'alçada que han ta Revista d'art es pugui anar publicant com
de tenir per fer joc amb l'amplada de la fins ara i sigui el ressó del moviment artís
plaça, i es diu que a la majoría hi han d'a« tic de Catalunya.
A fi i efecte d'assolir aquest objecte, s'ha
nar cúpules i capelles que han de dissimular
augmentat
la redacció i es tractarán temes
les teulades negres que els arquitectes hi fan
copiant-les deis paYsos del Nord d'Europa, més variats que fins ara, procurant augmen
tar, en ço que es pugui, l'interés per aques
que es allí on sempre hi plou i hi neva, i les
teulades han d'acabar en punta per força, tes qüestions, que s'ha de dir que malgrat
arri
perqué la neu i la pluja no s'hi aturin i no hi l'importancia que tenen, encara no han
nosaltres.
capitals
entre
bat a ésser
facin goteres, i que no cal dir que és un sis
tema que no s'avé gens al clima de Barce
lona, que és un clima de poques pluges i no
més hi neva guando coelis, que dejen els
UNA NOVA SOCIETAT
'

4

4

VELL

llatins.
El
per

primer

anar a

pas que

l'Ajuntament

va

la moderna reforma de la

dar

plaça,

que és una reforma que'ls barcelonins l'espe
ren amb deliri, va ésscr engrandir el pas
deis carruatges que va des del carrer de
Fontanella al carrer de Pelai, que era mólt
estret, i el segón pas que diuen que volen
dar, és l'encárrec que diuen que han fet a
En Puig i Cadafalc, perqué pensi una urba
nització bona, bonica i barata, que agradi a
tothom i que ningú hi tingui rés que dir,
aixís és que estem esperant a veure qué
fará En Puig i Cadafalc, que per cert fa
mólt temps que, com arquitecte, no dóna se
nyals de vida, perqué veiem que no fa cap
gótic i l'es
casa de les que feia copiant
til de transició del gótic al renaixement,
amb aquella gracia que eh l ho sab fer i que
tothom u reconeix i aix?) que té mólts ene

EDITORIAL

LA

CATALANA

Lliga Regionalista acaba de fundar

una

empresa editorial catalana que será un deis
majors aconteixements del nostre desvet
llament espiritual, puix l'esperit deis iniciadors
és deis rnés patriótics i deis millors orientats. Ha
comengat ja per fundar l'obra sobre una sólida
base financiera, un capital de 2.000.000 de pesse
tes, i posant al davant de les diverses seccions
persones competentes i de gran solvencia moral.
Les publicacions d'aquesta gran empresa edi
torial serán : una revista científica, una revista
literaria i filosófica, una revista per a dónes, una
revista per a infants, una revista d'art, un perió
dic humorístic, un gran diari d'informació mati
nal i un 'libre que sortirá cada mes.

El pintor és pintor perqué veu ço que
home sois sab sentir o- entreveure, perd no
BENET CROCE.

mies.
ARPOL
337

un

altre

veure.—

LA CASA DELS VELERS
mólt bon grat publiquem el
projecte de restauració de la

E

casa

del Gremi de Velers,
d'una bella

tant per tractar se
•

11.10,

que

obra d'arquitectura, com per
dóna ocasió d'aplaudir el bon pro
••
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pósit de l'Ajuntament de Barcelona, d'enri
quir, amb una nota d'art, la freda i insubs
tancial vía de Reforma Interior.
En les darreríes del segle xvni, fou cons
truit aquest edifici, notable per la com
plexitat de la composicio del conjunt, per
la grandiositat de dimensions i carácter,
i mólt particularment per contenir els més

•

hermosos esgrafiats antics de la ciutat.
Belles cariátides de floja i de vell, aguan
un entaulament; sobre d'aquest hi ha un
rengle de columnes amb gracioses garlan
des entortolligades, i damunt un fris de nens

ten

instruments.
La sobrietat, la discreció,•el bon gust que
revela aquesta casa, será una bona •lliçó en
nostres díes d'inquietut i divagacions.
La Junta de Museus es proposa utilitzar
l'edifici per instalar-hi un «Museu Histbric
Barceloní», amb interiors d'istil barroc,
Lluis XVI i Imperi, constituint amb docu
ments de les transformacions de Barcelona
un petit Museu Carnavalet. No vindrá nin
sonant

gú

Barcelona que no visiti la 'Casa deis
Velers.
Algú diu que no val la pena de conservar
la. Compari's amb les cases del Passeig de
Gracia i de la mateixa Reforma, avui cons
truides, i es veurá la seva superioritat ar
tística. Altres, amics de la ratlla recta inde
finida, i que voldríen que els autombbils no
haguessin de girar mai, creuen que fará no
sa. ?Per qué serveix el canvi de direcció?
A més, en un carrer de vint metres d'ample,
la girada és fácil.
Esperem veure prompte restaurada la
hermosa Casa deis
A. V.
a

L EX POSICIÓ D' ART
AVEM

donat

un

cop d'ull als treballs

d'ordenació de les obres d'art que

figurarán

la propera Exposició
que'l Govern del país
germá ha volgut obrir a Barcelona,
atenent la sol.licitut deis artistes barcelonins.
Ço més evident a l'entrar a Belles Arts, és la
col.lecció de tapigos deis Góbelins que'l «Garde
Robe National» ha enviat a Barcelona. Hi figu
ren, en primer lloc, la sétie, anomenada de la
«Historia de Lluís XIV», executada baix la direc
ció del gran pintor de cambra del Rei Sol, En
Lebrun. Després, la série de les Estacíons, d'En
Coypel, i ademés una altra col.lecció d'En Mig
nard. La gran majoría d'aquests tapigos són tan
grans, que qhiscún ocupa més d'un defs plafons
que formen els espais entre un i altre deis mon
tants de ferre de les encabellades del hall central.
El dibuix, la com-posició, la factura i, sobretot,
el color d'aquests tapigos, són d'una magnificencia
incomparable, com la podía ostentar únicament
el regnat de Lluís XIV, com tal vegada, nos
veurá mai més. Aquests tapigos representen el
segle d'or de la tapicería. En ells hi apendrán els
artistes i els artífex, els industriáls i tothom que
no sigui sórd a les insinuacions de l'art més
en

d'Art francés

fastuós.
No hi han, en veritat, paraules, !no hi han califi
catius per a ponderar la finor extraordinaria, la
riquesa i la distingida sensibilitat d'aquestes com

FRANCES

posicions! Aquella recepció de l'embai,xador es
panyol pel Rei, aquella Simfonía blanca, tota de
blanc, de la cerimonia religiosa, són 'el cel en
terta. Les altres citigues séries, concebudes d'Una
més enlluetnadora, no tenen les delica
la série de l'«História de Luis XIV»; pe
rá, en carivi, posseeixen aquesta altra sensualitat
cridanera i la gracia de l'alegría forta :i. noble
que fa que l'un estil faci valer a l'altre. I aquesta
mutual valoració éS sense perjudici, sense supedi
táció de cap d'elles.'
'Es diu que don. Santiago. Segura editará 'en
doble édició, de luxé i económica, aquest prodigi
d'art decoratiu. Móltcelebrarlem que aquest ru
mor passés a Víes de realització. Sería un deis
rnillors records d'aquésta magna Exposició.
Després d'haver-nos embadalit en la contem
plació d'aquest bé .de Déu de tapigos, pugem al
primer pis, on s'instalarán els tres salons de pin
tura i escultura. El refinat artista En Gustau
Jaulmes, tan conegut per les seves decoracions
murals, de les que'ns ocuparem degudament en
un deis nostres números próxims, ha estat qui ha
decorat aquestel sales La feina no ha estat Ileuge
ra
Solament per treure o dissimular els adefessis
que'ls nostres artistes encastaren per aquelles pa
rets quan la penúltima exposició internacional,
hi ha hagut una feina i uha despesa enormes.' La.
actual decoració, que amb mólt honor podría
quedar corn a definitiva, consisteix en un tapigat
manera

deses
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de

el Moulin de la Calette 1 altres de t'ora el
Hi han Manets, Pissarros, Monets, Sis
leys, begas, tots els mestres de l'impressionisme
i els qui inmediatament tingueren una notorietat

d'espitllera, de teixit mólt gravat, pintat 'd'un co
lor canyella daurat que, boj jugant amb la llum
que esquitxa totes les nombroses i petites granula
cions del teixit, produeix un efecte de riquesa su
perior al que donaría una felpa o vellut de seda

senta

deis més rics. La paret aixis decorada reposa sobre
un sócol baixet, d'uns trenta o tr>enta cinc centí
metres d'algada, pintat de negre profunde i verni
gat. Aiximateix són els montants i les portes de
les obertures de comunicació de les sales i envans
Sobre les portes negres hi va pintat un motiu de
coratiu en or, circundant un medalló que conté
en lletres elegantíssimes el nom del saló a que
perteneixen les obres exposades en aquella o
aquelles sales. Al damunt de la paret, a frec del
velarium que s'ha fabricat i decorat expressament
a m'a per a cada sala, s'hi descapdella un fris de
coratiu d'una gran distinció,
Lo que han fet En Saglio i En Jaulmes amb
aquestes sales és un ver miracle, una transfor
mació i una dignificació meravelloses. Qui les ha
vistes i les veu, en queda tot bocabadat: no les
coneix.
El Salon. d'Automme comprén cinc d'aquestes
sales de la banda de ponent. La Exposició deis
precursors de l'Impresionisme, des de Courbet, i
retrospectiva del gratis artístes francesos moderns
ja trepassats; s'ínstal.lará en la interminable sala
de la Reina Regent. El gran artista J. F. Forain
omplirá ell sol una altra sala. Una altra o dugues
serán per a la secció d'art decoratiu rnodern; du
gues per a la col.lecció de teles estampades mo
dernes i joguines d'ultima creació, les quals es
podrán adquirir, i, per fi, les restants sales serán
ocupades pel remarcable salon de pintura deno
minat de La Société Nationale o La Nationale,
com se l'anomena per a abreujar, i el Salón des
Artistes Francais, no menys remarcable.
El clou d'aqueSta Exposició será sens dubte
la instalació de la sala anomenada de la Reina
Regent i les del Salon d'Automne.. Poca cosa ha
vem
pogut llucar duna i altra, peró go que hem
vist és tan hermós i gran 1 alhora tan representa
tiu per als estudiosos, que sols amb aquesta po
ca cosa ja n'hi hauría prou per a ventar les cam
panes del nostre entusiasme fervorós i repicar com
en festa de les més assenyalades.
En l'instal.lació de la sala de la Reina Reaent hi
figuren exemples de l'historia de la pintura fran
cesa, des d'En Courbet fins a Cézanne, del qui
hi han paisatges formidables. D'En Renoir hi ha la
gran tela del Museu del Luxembourg que repre

Entre les obres deis mestres moderns ja difunts
hi havem vist la célebrc Maternité, que l'Eugeni
Carriére tenía al susdit Museu, i dugues pintu res
de l'Odilon Redon.
El Salon d'Automme no ha enviat obres de tots
els membres perqué n'hi han mólts a les trinxeres.
Peró el que s'ha pogut recullir és ja mólt i escu
Hit. Bastará dir que les cinc o sis sales que li són
destinades estaven atapaídes d'obres estupendes
deis primers artistes que avui van a la davantera
del moviment modern.
Venint de les sales de la Nationale i deis Artis
tes Francais es té, a l'arribar al Salon d'Automne,
una sensació de llibertat i d'alegría inenarrable.
La sala Reina Reigent i les del Salon d'Automme
que, per cert, están a continuació, són un exem
ple magistral de l'evolució gloriosa de l'art
francés.
La gent pusil.lánim i curta de gambals sol la
mentar-se sempre de quels temps passats sigue
ren els millors, de que ara no's faci
rés de com
parable, de que l'activitat de les generes actuals
siga una degeneració, una decadencia de la del
temps antic. L'art francés ens demostra justa
ment l'oposat d'aquest pessimisme, si sabem si
tuar- nos en un punt de vista paral.lel al de l'estat
actual de la pintura i escultura franceses; si sa
bem fer el salt difícil que demana la distancia del
nostre estancament respecte de l'estat actual de
l'art francés
J. M.

Museu.

legítima.
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Descoberta

Tirig (Castelló), ha estat
prehistórica que apareix decorada

En el terme de

trobada una
amb pintu
Es suposa que data d'uns quatre mil anys, i, algu
d'elles, perfectament senyalades, representen escenes

coya
res.
nes

de

cacera.

Ampliació de les Galeríes Dalias«
Les Galeríes Dalmau s'engrandeixen, fundant una su
cursal magnífica en. un edifici histbric del carrer del
Bisbe. En aquest local, el senyor Dalmau hi instal.lará
la seva valiosa col.lecció particular i la deixará visitar
Iliurement tots el díes festius, al matí.
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que En Lluciá Simón ha executat

propera Exposició

d'Art Francls,

a

Barcelona

Paisaige d'Olot pintura de
,

Francesc

VAYREDA,
Eh l i jo, com qui diu, som carn i ungla.
No ho amago.
El que és estorb de dir-ne tot el que'n pu.c
dir.
Queda salvat aixo, dient-ne poc, per) bo.
En altres termes: dient-ne el bo i

D'un
mólt

(en

Caricia

sense

a

do

paisatge,

com a

que sembla que

a

ningú

mi.

Hi ha
Acord
Modulació
Ritme

accent per

No li cal: en ehl la técnica com
ral és un sobre entés manifest.
A taul de:
Incisió d'estilet.

FILL

La totalitat l'assisteix de cop i volta:
Per la seva curiositat ciutadana.
Per la seva compenetració rural.
En fusió més que en acord.

plau
Es home qui parla
suassiu) de técniques.

Vayreda

natu

CONCERT.
També:

palp.

Representació o esforc de representació,
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ara com a

ço

continent,

ara com

Del do diví de la

contingut de

(mutis).
S'assegura

darrerament dit.

Égloga

gracia.

...

i arabesc.

que

no

hi entenc.

En fi:
Ni la teva ni la meya, ben

Compenetració crbnica.
Abnegació i revolta.
'ncnica—talla i modelat.

seva.

N'he dit poc certament per ser dit d'ell.
Altrament, de ningú podría dir tant.

ESTEVE MONEGAL

Pintura, de Francesc
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Vayreda
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ARTIS7ITES MODERNS
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CORTS, 613

Treballs de iota mena, des deis Inés senills als
más costosos. Documentació comercial. Reclam
artistic.
Producció editorial en iota sa extensió.

:

BARCELONA

TELÉFON A.49o2
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artistes i amateurs de tot Espanya, i ádhuc alguns es
trangers que vindrán com a conferenciants, com a con
certistes, com a declamadors i també com a curiosos.

NOT I CI ES
El crític d'art Aureli de Beructe i Moret, acaba de do
nar a l'estampa un llibre que porta per nom Goya: Com
posicions i figures.
Es el segón tomo d'aquesta obra, dedicada per l'autor
a estudiar la producció del gloriós mestre espanyol. El
'libre va il.lustrat amb 62 magnifics gravats, reproducció
d'altres tantes obres de l'immortal pintor.

•

Es troben,actualment a Barcelona els artistes france
sos senyors Andreu Saglio (Drésa) i Gustau Jaulmes,
encarregats de la decoració del Palau de Belles Arts i or
ganització de l'exposició d'art francés. Ademés, ha vin
gut per a veure l'exposició i conéixer el nostre país el
gran paisatgista francés En Albert Marquet, el qual té
uns paisatges de París rnagnífics en la secció del «Salon
d'Automne» de la nostra futura exposició. Amb ell ha
el nosire compatrici el distingit gravador original
En Lluís Jou. A tots ells la benvinguda i que l'estada a
Barcelona els sigui força agradosa.

vingut

L'obertura de l'exposició d'art francés tindrá lloc
gurament el día de Sant Jordi, perá abans es fará
vernissatge oficial, potser el día 20 del corrent.

Invitat per algunes entitats barcelonines, vindrá prb
ximament a conferenciar sobre Renoir i altres qüestions
d'art modern el célebre col.leccionista i marxant de pin
vingut temps há si
tura En Ambrós Vollard. Ja hauría
no
hagués hagut de sofrir una operació a la vista. No
cal d'ir com ens será grat el séu rápid restabliment i el
poder veure'l i oir-lo ben aviat.
Avencen mólt els treballs que 's'están fent per a en
quadernar luxosa i artísticatnent l'album amb firmes i
originals deis nostres primers artistes i literats, que'ls
paísos de llengua catalana regalarán al mariscal Joffre.
humorís
Han estat nomenats directors de la revista
apareixerá
se
tica que la Lliga Regionalista editará i que
Josep
els
senyors
d'aquest
mes,
gurament vers el 12 0 13
trobar-se miilors
Carner i Francesc Labarta. No podíen
per
garants de bon gust i ingeni. VELI, i Nou es felicita
humorístic
ben
peribdic
qué Catalunya tindrá a la fi un
vida.
i
próspera
fet i amb Ilarga

se
un

Els artistes recentment arribats de París diuen que,
la guerra, els marxants de pintura tornen a
comprar en la mateixa proporció d'abans de la guerra i
a preus més aviat superiors.

malgrat

S'ha inaugurat en el saló de La Publicidad una expo
sició de pintura i dib.uixos d'En Josep de Togores, que
crida mólt l'atenció per la fortalesa i fuga del séu estil.
Próximament en donarem reproduccions i el comentad
que la seva verdadera importancia demana, En Josep
María Junoy ha fet pel catáleg d'aquesta exposició un
próleg mólt espiritual i d'una justesa de criteri a que no
estem avesats. L'enhorabona a l'un i a l'altre.
La Revista ha encarregat ja fa díes al nostre col.labo
rador Joan Sacs, un llibre sobre la pintura moderna
francesa, en el qual s'hi treballa activament per a que,
pugui eixir quan s'obri l'exposició del Palau de Belles
Arts. Aquest llibre es titulará aixls: La moderna pintu
ra francesa fins al cubisme.

Es

remarcable el

darrcr número aparescut de la revista
que s'hi fa del t'amos retaule de la

Museum per l'estudi
catedral de Valencia, obra deis
nos i Xavier de Almedina.

pintors. Andreu

de Lla

lite
S'ha començat a publicar a París una revista de
poeta
Pierre
Re
dirigida
pel
futurista,
cubista
i
ratura
verdy. Es titula Nord-Sud, val o,5o francs i la redacció
XVIII.
és al número 12 de la rue Cortot,
Han començat a recullir-se al «Círculo Artístico» les
de Madrid.
obres deis artistes catalans destinades al Saló
s'exhibirán
l'Estat
de
remetre-les
la
capital
a
Abans de

aquí

a

Barcelona.

l'ex
Ha comen9at l'impressió del catáleg il.lustrat de
i
casa
Henrich
encarrega
la
posició d'art francés. S'en

Companyía.
ingressat col.lecti
La societat Les Arts i els Artistes ha
sense fondre-sIi
vament en el «Círculo Artístico», per?)

scrvant sa independencia de criteri,
isolament
i
els
séus radicalismes i exigencies estéti
son
ques i exposant Ilurs obres apart,

espiritualment

,

El conegut i distingit col.leccionista d'art Extrem
Oriental, don J. Mansana, ha començat els treballs de
catalogació de la seva valuosa col.lecció amb l'idea de
fer-ne una obra d'alt valor artístic i tipográficament al
nivell del millor dintre el genre.

L'Ajuntament no s'lla decidit encara a canviar l'anti
estétic i ridícol uniforme deis guardies urbans.
1-1i ha noticies de que amb motiu de l'obertura de l'ex
nostra ciutat nombrosos

posició d'art francés, visitarán
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EL CENTRE MÉS IMPORTANT
DE BARCELONA PER A TOTA
MENA D'ANTIGUITATS

Situat darrera la Catedral, prop
de l'Institut d'Estudis Cata
lans, el Palau de la Gene
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LES GRANS CREACIONS
PER LLURS
GRANS

CREADORES

Tres estrelles modernes
impressionen el
discs de la
invicta marca

séu

repertori de cuplets

en

PILAR ALONSO
CAMPANELA, CAMPANELA

!QUE MACANA!

BERNABÉ,

NO ABUSES

LA CHULA

MADRILENA

SENCILLEZ ALDEANA

INGRATITUD APACHE

SALUD RUIZ
LOS CELOS DE LA

MAJA

CUENTO ALEGRE
LA FLORISTA DE LOS ALPES
CARABOO
SOY CIGARRERA
LA DESPREOCUPADA

EUGENIA ROCA
La de les
grans creacions

LA

LUNA

LA CACHIMBA
LA

CUCARACHA

LA

MISS

ATENCIÓN !BOM!
LO

Diámetre: 25 centímetros
Preu: 8 pessetes

! BOM!

QUE DEBE CALLARSE

AUDICIÓ i VENDA en els establi
ments de Máquines parlants i Discs

Anís, Imp.Girona, 116
•

