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ELS TRABL CAIR :S
tot

arreu

la crítica

es

réclama per

a

musical, literária,

teatral, filosófica, científica,
etcétera, una capacitat, una
solvencia máxima que

rebaixi la dignitat deis

autors

?Per que

no

será

canvi que la crítica artística es sol abando
nar aquí i a Shangai, igual al Meridió que al
Septentrió, a la gent més inepta? En veritat que
el que s'exigeix al crític d'art és més aviat un
en

mínimum de solvencia. Aquí,

a

Barcelona

so

bretot,

el concepte de crítica artística és el més
baix que's coneix. ?Per que será aqueixa des
consideració per a les Belles Arts? Jo suposo
que perque, de totes les activitats espirituals,

les arts

plástiques

de major

són les que, amb

apariencia

claretat, s'ofereixen realment les més

crítica está
aprensiva taifa de
nostra

perdurar
pintors. Jo, particularment, sóc
que me'n dolc
l'únic pintor tal vegada
,

dolgut, a causa de les nom
i que me
broses gitanades que d'aquesta crítica d'afi
ció he hagut de sofrir, i és pels mateixos mo
tius de dignitat que'm sentí temptat d'agafar
n'he

ploma i procurar contrarrestar aquesta allau
d'ignoráncia petulant que ofega i descarrila

la

les

nostres arts.

Avui
M.

fullejo

mai deixar un recó per a la crítica
fins que un aspirant li o fereix ocupar

artística

dels Jutjats, posem per cas, bo-i, pel ma
teix preu, fer-li la crítica artística; o bé quan
el noi de la portera, que té un cosí dibuixant,
s'ofereix a fer gratuitament aquest delicadis
sim treball.
se

Donguem

una

ullada als

nostres

diaris i

re

vistes i constatarem que, llevat d'escasíssimes
excepcions que's podrien comptar amb els dits
de la

encara

en

sobrarien la mar—, la

on

un

tal Eduard

de les Arta i els Artistes, i hi llegeixo, ALTRA
VEGADA, un comentan i falaciós i grattlit contra
la meva pintura, i com que aquest és ja el que
noranta

acut

La Revista,

Puig hi fa el judici de la darrera exposició

publicació que obligada
ment s'ocupi de crítica en general pensa inde
fectiblement en fer lloc al judici de la filosofia
de la musica, de la política i del teatre, de la
literatura i les ciencies exactes i, en canvi, no
U

Es una ver
solament per la indi

ferencia deis

fa mil i és

se

de la més des

mans

plumífers.

gonya que pot

difícils d'entendre.
El director d'una

en

tan

a

gratcient

com

els

nou

cents

permeto distreure
l'atenció del llegidor per a defensar-me'n tot
sol. Aquest senyor Eduard M. Puig, pensant
tal

nou

vegada

anteriors,

em

espiritual,

ésser

escriu lo

següent:

«FELiu ELIAS

que també les innova
cions revolucionáries de l'impressionisme,
porten a la factura perfecte, com podrien dur
Es la demostració de

a

l'Academia. Les

seves

naturts mortes

són

abrumadora. Es l'art superant

d'una perfecció
la manufactura.»

tradicional
Aixó és una variant d'aquell juhí
que pretén sense més ni més, per que sí, com
trascantó, segurament també
una trabucada de
per

miopia,

i freda.

que la meya

pintura és fotográfica

tra

el bolchevikisme i

us

ineptes,

nego als

insolvents, el dret de repartir

corones

i

als

con

demnes. On són lesproves de la vostracapacitat?
En les asinades enormes que a cada dos per tres

escapen? En la vostra incultura artística
que continuadament us complaveu en exterio
ritzar? En el vostre concepte romántic i reto

se us

ricista de la pintura i de l'escultura de qué
está empudegada la vostra literatura crítica? En
la vostra petita ciencia manualesca? En les vos
tres detestables lectures de divulgació? En el

repetir,

vostre

fonografisme que

manca

de convicció i certesa, la maledicencia

de la més

próxima

de les arts?
Ni vosaltres

us

fa

professionals

penya de

dos, ni

en

per

«Xenius», aquesta

altra perla- que en la meva anterior exposició
hi montava la guárdia per a empendre a tots
els coneguts que la visitessin i dir-los-hi
Dibuix al llapiç

París,

Jordi

per

En aquesta exposició esmentada vaig tro
bar-m'hi un dia amb un minyó que també és
aficionat

a

qual,

la crítica d'art, el

a

La Ven

Catalunya, va creure convenient fallar així
mateix sobre la fredor i fotografisme de la
de

meya

pintura.

—Com és que
aquesta

en

lloc de dir que trobaveu

saltres teniu dret

pintura freda i fotográfica diguereu

que ho era, així amb aplom i

Ilógica

no

sita donar aclaracions d'una

desastrosa

senténcia?--vaig preguntar

tan

teri

de trabu

caire, de persona que hi lluca i que

tot

compungit: Aquest pobre «Apa»! Quina cai
gudal
—ni aquest Uriah Heep, qui ha
usurpat el nom d'En David Copperfield, qui
també volgué donar-me una mossegadeta de
aquest génere fred i fotográfic amb les seves
genives desdentegades—pellingos tots de la
crítica d'art, que us complaveu en la vostra ce
guera o en la vostra mala intenció—cap de vo

SEURAT

us

com

trec

a

tan

delicat minis

és el de la crítica d'art.

Jo us recuso

a

exercir un

la vergonya per

a

que el

vostre

endavant, quan les noves ge
més desapassio
nades, més nobles, posant les coses al llur lloc,

neces

s'oblidi més

no

neracions més

al donzell.

inteldigentes,

ja veurá, jo no m'ho vaig pas inven
tar aix6; jo ho he sentit a dir a tothom, jo
m'he guiat pel que dejen els seus mateixos

arreconarán automáticament la

vostra

d'aficionat. La meya venjança

la proporcio

companys...

magnífica

—Oh!

—Santa

neu

ingrenuitat!

vosaltres mateixos

crítica,

a

l'estampar

ques bestieses.
tota

pel
vegada que voste

FELIU ELIAS

mateix exerceix de crític!...
—Es cert que el bolchevikisme ordena aca
tar tota la crítica, la intelligent i la inepta: en
la crítica d'art

tothom, fins el noi de la portera,

hi pot dir la

Peró jo m'insubordino

seva.

me

crítica

la vostra
firma al peu de les vostres fantásti

—Peró és que vosté no's pot enfadar
criteri de la

i

nom

No

és

pot dir,

conci.x mal les
cóm

a

aun
coses

(APA)

Plató, que el poeta no
que descriu; les coneix

poeta.
FRACASTORO

con

88

impressions

)(190,17CIONSEI

de boulevard que té

Reig. Salvant, naturalment,

coses

a

la sala

extraor

dináries de les seves pintures conegudes de
tots, les quals queden tan vives i tant for
tes que es poden produir i concebir només

una' vegada.
•

SALÓ PARÉS

SALA DALMAU

Al saló Parés hi hem vist exposats en la
darrera quinzena uns colorits paisatges de Tu
Pascual, ben tracats i tractats que arriben a
Posar-se per damunt dels demés exposats a

aquesta

sala.En
Joan Baixas, hi té

lleugera

guantes teles de

unes

pinzellada

i discreta

i

d'arguments

senzills i populars. Hi podem afegir que fan
forca bonic.
En F. Sans Castano hi ha portat a la sala
uns quadres més aviat d'assumptes ja gastats,

Pro amb bona intenció i que fan be a la
vista. No hi ha pas mal a dir.
I finalment exposen els senyors E. Martí
nez Vázquez i A. Covarsi, unes polides i
petites notes amb molta bona intenció. Pot
ser tanta
barreja de pintors no fa bé a aquests
darrers._p. M.
•

SALA REIG

J. TORRES GARCÍA. —Per coses que digues
en lloança d'aquesta exposició, nosaltres,
fervents admiradors d'aquest pintor inquiet,
no forem
prou complerts ni assedegats. Per
que En Torres García, que fa poc exposa a
les sales Dalmau, a La Publicidad i a les Ga
sim

ledes Laietanes,
la visió
nostra,

havia arribat encara per a

no
a

un

tan

realisme i forta vigoria de

PAN MIRO.—La exposició d'En Miró a
cán Dalmau, val a dir bonament que ens ha
deixat un xic desconcertats, En algunes de
les seves coses hi veiem una certa responsa
bilitat contreta i satisfeta, peró en algunes al
treS només hi podem veure com un desequi
libri en l'orientació. I el be, 'és que En Joan
Miró ja és un treballador dels que no en co
rren, te un judici ben ciar de la realitat—co
que no pot admetre el senyor que se'n riu,
que sol ésser un senyor incompetent en art
nornés que l'ha portada i l'ha desenrrotllada
amb un primitivisme que no es sempre accep
table. Qui sab si aixó tampoc no és un de
fecte, perqué En Joan Miró ha convertit en
temple el seu taller, peró un temple d'estudi,
i aquest primitivisme vol dir més aviat que en
la seva inquietut, inquietut d'artista i més de
jove, no ha aconseguit encara en les seves re
cerques el límit senyalat. Sobretot si es té en
compte que en la deformació de les seves fi
gures ell no s'ha proposat perseguir una
moda, sinó senzillament no fer una acadenzia
comencant pel terrat. Si parlem del color,
direm del que En Joan Miró presenta que és
bastant personal, i que tota la exposició en
conjunt, demostra condicions de un futur
PERE OLIVER
gran pintor.
—

—

pié

co

lors. Ni així tant vivament
interessar
la crítica
que
1

a

encara

ambient

no

sigui

acostumat

a

pintura i al brau atre
viment d'aquest nostre pintor.
nova

Joaquím

Torres García que és
deis més discutits avui a Cata

lunya,

en

d'havernos

treurá el bon profit
desvetllat altra ve

gada. Deis seus quadres darrers,
direm

únicament que els creiem
damunt del que ha vingut
produint i exposant al judici
Per

cjels denlés,

i que el general con
junt dela
producció seva ante
rior no arriba a interessar-nos,
Per

exemple, tant com aquell
respall i aquella nina rossa i
aquell

carrer de llum i

aquelles

Dibuix al
89

llapiç París,

per

Jordi

SEURA r

EN SEUKAT, EL LLUMINISME I ELS FOBRES LLUMINISTES
NA

preocupacions més
que'ls artistes de tot

de les

tenaces

,

temps han

tingut fou d'obtenir

amb els colors un máxim de
lluminositat. Aquesta preocu

paroxisme després deis
pació arribá al
impresionistes. El fet d'haver resolt l'Impresio
nisme certs problemes de lluminositat fins ales
seu

hores insolubles féu passar erradament aquesta
escola per essencialment lluminista; els ele
ments, certament irreflexius, que d'aquesta
manera

concebiren i

apreciaren l'Impresio

es sentiren esperonats a anar més enla
recerques
lluministes. En Seurat (r) apa
en les
regué teoritzant i esperimentant en aquest
sentit i capitanejant l'agrupament deis que en

nisme

principi

un

s'anomenaren

Post-Impresionis

Cromo-lluminaristes, Puntillistes o, sim
plement, Lluministes. La denominació primera
és la que ha perdurat més i la que ells mateixos
han acabat per adoptar. Així, quan algun deis
nostres escriptors cali
tes,

Empró amb la pinzellada dividida resolgueren
altres problemes adernés del de la Ilumino
sitat.
S'enten per

Divisionisme,

o

pinzellada

nista al Fauvisme
Cubisme

o

a

,

l'aposició

dóna brut o opac—sinó per la barreja óptica
que a una petita distáncia donen els diversos
tons juxtaposats que alhora emporta i diposita
damunt de la tela el pinzell menat per una má

espontánia, pulcra i segura.
Aquesta pinzellada no pot
una

petita

molla d'un

brutant-lo

obviar empró
part d'escombrament de la pasta

to
o

qualsevol

damunt del veY,

ideá, per a salvar aquest pretés in
convenient, el Puntillisme, que consisteix en
En Seurat

al

qualsevol

encara

etimológicament
parli bé, porta confusió
que

en

el

tres

seu discurs. Nosal
pensem que la més

racional

manera

de par

llógicament

en

aquesta matéria está

en

lar dar i

adoptar la calificació de
Puntillisme i Puntillistes
per a l'escola en qüestió i
els

seus

Els

adeptes.

impresionistes

ob

tingueren la llur llumi
(1)

Nat

en

1859. Mort

en

1891.

em

neutralitzant-lo.

de les escoles que han
aparescut després de

l'Impresionisme,

di

damunt de la tela de la pin
zellada saturada de diversos tons sense pastar,
donant el semi-tó cercat que de la barreja re
sulta, no per la barreja en la paleta—que el

vidida,

post-impresio

de

fica

nositat per mitjá de la pinzellada dividida, el
que per sistema s'anomená el Divisionisme.

"El Fangador",

90

pintura d'En

SEURAT

(época impresionista)

col 'locar la pinzellada
d'un sol to, lo més pur

possible, completament
aillada de la veYna,

en

juxtaposició

de diminuts
puntets de colors prima
ris que, segons la llur
dosificació, donguin, per

mitja
tica,

de la barreja óp
els semi-tons, els

tons neutres, els colors
secundaris i totes les mit
ges tintes, a l'ensemps

que, per les diferéncies
de valor cromatic, encen
guin i fassin vibrar més
del que brillen a l'eixir
del tubu els mateixos co

lors primaris.
Els panegiristes d'En

Seurat

pretenen

que

aquest més radical divi

sionisme
caP
res

ell l'inventa de
peus, sense saber

a

de

Aixó

l'Impresionisme.
és cert, perqué

no

qua n aquest artista es
Ilença a la teoria i a la

práctica del Puntillisme
feia anys que practi
cava el divisionisme deis
impresionistes. Les quatre

"Les rives del Sena ", pintura d'En

Ja

rat

que vegerem

a

l'Exposició

-

l'any passat i les presents figg. 3 i
d'aquesta época impresionista. Es pot
de

la

Pintura d'aquesta época que

no

4, són
dir de

ens

re

Arnb les recerques d'En Seurat coincidiren
cluasi al mateix temps les d'En Pau Signac.
Ells dos fundaren el Puntillisme i els primers
acleptes sigueren l'Enric Edmond Cross, l'Al
bert Dubois-pillet En Maximiliá Luce, l'Hi

Petitjean,

l'Enric Van

En Teodor Van

(época impresionista)

Luce que des de fa temps ja no practica el
Puntillisme i En Cross que és mort temps ha.
Es pot dir que el Puntillisme ha fracassat.

vel.la el verdader Seurat.

polit

SEURAT

qiiaços menys importants sigueren oblidats
més depressa que els esmentats; els uns mori
ren, els altres no donaren gran cosa de sí; el cas
és que a hores d'ara sols conten En Pau Signac
i el belga Rysselberghe, que encara viuen, En

d'En Seu
d'Art Francés

notetes

Jordi

En Seurat

produí belles

notes

de color,

gri

finíssims i harmonies neutres subtils i pan
tejantes, peró sempre inferiors, ádhuc en Ilu
minositat, a les seves primeres obres impres
sos

Rysselberghe

sionistes. Al costat d'aquestes, les puntillistes
resulten opaques, terroses i pobres. En Seu

Velde; aquests dos darrers
belga i holandés respectivament. Altres se
de

91

"El bany",

rat

pora el divisionisme

exagerat

que n'hi

trinxament

a un

advingué

pintura

un

resultat

d'En

Jordi

enterbolint, les valors més efectives del colo

tan

risme

con

troben al cap d'avall en
una banalitat.
El cas d'En
és nou en pintura. En Baudelaire
propósit del «Abd-el-Rhaman» de

matraç sols conté
Seurat no
diu bo-i a

també donar a la pintura més ambient, més
embolcall, fent desbordar la forma de dintre la
presó més o menys convencional del contorn;
i

i

2)

i

en

les

seves

Panorreament i la

i

marcar

eh

termes

els

contagiá acaba de depauperar les seves obres
més significatives. De les obres irnpressionistes
(figg. 3i 4) fins a «Le Chahut» i «Le Cirque»
(figures 7 i 8) hi ha una pérdua d'espiritualitat

No és aquesta l'única contradicció en l'obra
d'En Seurat. Per mitjá del puntillisme cercava

(fig-g.

a

i ornemanista que el Simbolisme mal entés

Ce tablean est si liarmonieux, malgré la
splendeur des tons, qu'il en est gris

veu

fins

juxtaposa disgraciosament, quasi incrustant
los en un sol pla (figg. 7 i 8). Advertim com
també una estilització disgraciosament infantil

clars, brillants, molt nombrosos i estu
diats que analitza en son Salon de .18.íts (Cu
riosités Esthétiques), el següent:

els seus dibuixos s'hi

objectes

callar els

tons

en

atenuant

naturalitat, bipartint-se i diferenciant-se brus
cament en degradats d'un improvist ilógic
i capriciós que en lloc d'airejar i embol

qué el

es

es van

forma va devenint més dura i rígida. A l'en
semps les valors de clar-obscur perden la llur

trari. Li passá an En Seurat el que a certs
honies d'ingeni que, a t'orca d'alambicar el
llur esperit i destillar aquest i esprémer la

destiNació,

SEURAT (any 1884)

enorme,

que

ens

honorem

en

delatar abans

Baignade» i '«Le dimanche a la
Grande Jatte» (figures 5 i 6), ja comencen a
que

ningú.

«La

aquesta degeneració. En quan a Ilumi
nositat aquest Laureá Barrau que suara ex

ben bé aquest dalit

marcar

pintures pre-punti

4). A mida que's va de
llistes tarnbé (figg.
clarant el sistema puntillista, el color es va

posava

3 i

a

les Galeries Laietanes la seva

que és per
92

cert

pintura,

als antípodes del Puntillisme,

Ademés, En Signac

posseeix rnoltíssima més. Aquesta para
doxa aparent es reforca amb l'exemple que el
Pintor Barrau tenia en la sala del costat, on el
senyor Tárrega hi exibia obres quasi punti
en

llades i,

no

En Pau

obstant,

Signac

es

barbre;

no

entengué

ha estat sempre un
mai de colorisme. El seu

no és altra cosa que un arlequinis
Edmond Cross (I) el sobre
agre.
L'Enric
me
passá: fou l'únic dels puntillistes que lográ,
amb rel.lativa finor, una veritable lluminosi

lluminisme

lluminositat.
percatá de que el trinxa

sense

de vidriera de colors davant

rnent excessiu del color matava la lluminositat

tat, talment

el sentit de qué la
pinzellada sigués més grossa; i col.locá els
tons purs en quadradets d'un centímetre, por
tant la pussilanimitat del llur aillament a l'ex
trem de deixar entre l'un i l'altre d'aquests

del sol. En Rysselberghe és sens dubte el qui
més vulgarment ha aplicat el Puntillisme d'En
Signac; la pintura d'aquest belga podria ésser
executada en qualsevol altre procediment

reformá el puntillisme

en

per aixó arribar a tenir cap sólit valor.
Els Puntillistes teoritzaren massa sobre les
descobertes d'alguns químics contemporanis,
teoritzaren fins a creure més el testimoni de
sense

quadrets llampants un espai de tela verge,
espai que a l'ennegrir-se accentúa la divisória,

donant així

a la pintura un aspecte de mosaic
és pas per a afegir picturalitat a la
Pintura Altre inconvenient de la reforma de

que

equacions algebraiques que el de la llur
própia sensibilitat. D'En Seurat ens conta un
seu biograf (2) que materialment feia les seves
les

no

.

in Signac fou el de qué, per massa grosses,
les pinzellades no donaven lloc al múltiple
maticat que requereixen la major part de les

demostracions

a

la Grande

a

la

picarra, per A -I- B. Així

(1) D'En Signac I d'En Cross ja en donguérem reproduccions en la
Ilarga intormació que férem de l'Exposició d'Art l'rances de rany

situacions colorístiques i que, ni a gran dis
tancia, arribés a fondre's, aixó és, a fer-se la
barreja óptica deis tons purs.

"Un diumenge

com

passat.
(2)

Lude COUSTURIER.
Paris.

Ja/te", pintura
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d'En

Jordi

Georges

Seurat

SEURAT (any 1886)

revista

•L'art

Déco

Una altra mania

"ISArIrr'Z'",

perjudia al Punti
llisme i justament en
la

tan recercada 11u
minositat. Aquesta

mania fou la d'em
marcar
la pintura
amb

una

motllura

blanca, de

manera

que, ádhuc les teles

emmarcades d'or,

aquesta

entre

mot

llura daurada i la

pintura,
portar
blanca.
llistes

deuen

en

una

altra de

Els

punti

pretenien que

així els colors brillen
més, quan lo que suc
ceeix és el contrari:
la juxtaposició del
blanc embruta els
tons

més purs. Per

aixó els

qui cerquen

la brillantor del co
lor empleen paleta
blanca de porcelana
o de ferro esmaltat
de blanc, perqué així
el pintor es veu ne
cessariament
"La xirinola"

(Le

Chahut),

pintura d'En Jordi

1889)

SEURAT (any

gar amb els

plica per quins
sisteix
blanc

tan

a

ju

L'enqua
hauria escaigut als

tan

set

sous

tota

escola per

evidentment nociu.
tot

suposant que els pun

tillistes

haguessin atenyut

rutilant

com

?qué

una

convençudament en l'enquadrament

Peró veiem ara;

teoria, en desisteixen, i totes les llurs
poténcies están atentes a qué durant tot el
temps que la execució de la pintura duri una
no

forçat

Inés esclatants.

quadres puntillistes és el negre, i hom no s'ex

amb la

heretgia

tons

drament, doncs, que més

sensibilitat els mana posar un to al costat de
l'altre i aquesta juxtaposició está en desacord

tal

11 u

nyat dels tons bruts,
sempre

sensibilitat; i, per
acabar-ho d'adobar, l'execució els prenia tota
l'atenció, doncs, ademés de la cura que demana
aqueix procediment, els puntillistes cuiden
constantment d'amotllar la práctica a les con
clusions teóriques, de manera que si la llur
deixaren atrofiar-la aquesta

a

n'hauria

un

lluminisme

tan

el d'En Cross i ádhuc més ardent,
tret

de bó la

pintura? Es que la

lluminositat exacerbada fins a l'enlluernament,

sobrevingui.

és
94

una

finalitat

plástica? I no havem vist a certs

pintors mediocres que no practicaren absoluta
ment el puntillimne, arribar en llur lluminositat
tnés enllá. que En Seurat, que En Signac i que
En Cross? Aquí hi ha, per exemple, la pintura
d'En

Rochegrosse,

a

pintors de

mentar

Iluministes;

la

casa

pintura

enlluernadora i,

fi de

no

tan

d'En

obstant,

no

haver d'es

exquisidament
Rochegrosse és
no

val

res:

el

inconscientment a atenuar o
aquesta
llacuna d'opacitat amb un tó
bé a tapar
cantant que restableixi l'equilibri i l'armonia.
sibilitat

acut

Ademés, els mateixos

tons neutres

poden

tó menor, altres armonies, soles o
amb
les altres, com ho fan, per exem
alternes
ple, amb tan d'acert els exquisits Juli Guérin,
els Vuillard i Bonnard (també reproduits per

formar,

en

altres. El mateix Monet, En
Sisley, tots els grans impresionistes, han em
pleat indistintament el divisionisme de tons

Nou)

menys que se'n pot dir és que és una pintura

VELL

infecta. Aquí tenim la pintura puntillista de
l'Enric Martín, que ja reproduírem també en
l'informació de l'Exposició d'Art francés; la

neutres i el de tons purs. El mateix Gauguin

1

entre

pintura d'En Martín
té moltes tares,
peró
sens

dubte que

és

no

la

pifjor la seva
minositat.
L'erro gran,

Ilu
im

perdonable, del Pun
tillisme

esclau de
sigué el
de pendre aquell es
,

les teories,

combrament de la

Pinzellada impreme
ditada dels impres

sionistes
defecte

,

com

en

un

lloc de

apreciar-la Com una
virtut. Perqué aquell

element involuntari
de

neutralització que

aquell petit

brament

escom

portava

l'orquestració
tous

brillants,

l'element,

a

de
era

regulador

que evitava l'exces
de sonoritat. Si per
etzar aquests escom

braments s'acumulen
(-1

'tevenen

massa

enterbolidors, siga
Per causa de
torpesa
O
per altra causa for

tuita, la mateixa sln

.

sc

"El Circ", pintura d'En SEURAT (any 1891)
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el

dernagog

quan li

llampant, ha
ha convingut, la paleta neutra.
del colorisme

Per aixó cal
la

sempre

estar

temptació d'abusar dels

molt usual
entenen

entre

previngut

usurpi i menys encara un déspota
bolet, baladrer i incendian.

usat,

ho

contra

purs, defecte
els nostres joves pintors que

nisme

tons

ésser coloristes. Els passa

an

Prenem

exemple

puntillista i

i
no

escarment

tocat

del

del Ilumi

allunyem ni per

un se

gon de la nostra activitat artística al bon gust.

aquests

J. SACS

desseguida han agotat la gama;
en aquest punt d'agotament no els queda més
recurs que repetir monótonament aquells co
lors primaris, tal com els passa an aquells can
tants que comencen llur calicó en una corda
artistes que

massa
o

bé

a

alta i

es veuen

modular

en

obligats

una

a

ELS VIDRES

l'escanyament

D'EN FRANCESC ELÍAS

especie d'apoiatura

eslrident i monocorda.
Altres pintors
tuit del que no

cauen en un
se

sap

lluminisme gra

qué fer-ne

o

en

un

colorainisme barbre, que quan vol atenuar-se,
per a ésser fi, devé ridículment tornassolat.
El color ha de concórrer

a

realitzacions

plástiques,
nament,

atenuant-lo i exaltant-lo oportu
segons les necessitats duna major

expressió:

mal ha d'ésser

un

déspota que

L'história de l'art del vidre decorat no és
história extensa, que diguessim, peró sí
és una história important en valor. Antiga
ment no era una costum que els artesans que
feien aitals joies, que avui guardem amb tant
d'acurament, firmessin els treballs, degut se
gurament a que eren una gent, ademés de
modesta, que es guanyava la vida d'una minça
manera i sense pretensions d'ésser artista. I és
que aixó per exemple que ens trobem amb
importantissimes coldeccions de vidres deco
rats, com ho es la
d'En Massot, de
Barcelona, i de la
qual collecció par
lará VELL I Nou en
un deis seus pró
xims números, i
que en molts exem
plars de que és
composta aquesta
no s'hi trobi senyal
la més precisa d'on
una

tot

eren

fabricats,

amb diversos

istils,

si fossin mer
cats a grans parti
d es , de diversos
com

pa:lisos peró

"Paisatge de Ciurana", per Ivo PASCUAL (Saló Parés)
96

en

un

mateix lloc.
Ara acabem de
veure el treball ex
posat a cán Dalmau
per aquest jove ar
tista que es diu
Francesc Elías.
Afortunadament
aixó ja és altra co
sa, i els que treba
llen firmen. No es
pas que el jove

Vidres estnaltats, per En Francesc ELfAs

Elías hagi passat els límits d'aquestes

mitjos del )(VIII, tenien la factura d'aquest
abarrocat deis vasos de l'Elías, o diguem que
l'Elías ha aprés segurament en l'época millor
deis vasos cataláns. I aixó no és solament pels
que ara té exposats, sinó que tarnbé és pel

me

ravelles d'altres temps, peró dona un sabor
seus vidres, que es poden com

cl'arcaisme als
parar sense
més antics.

perill amb els que són més bells i

que deixa

ésser
conéixer els fracassos i els inconve
nients a que pot conduir una matéria estranya
i de mal modelar. Quan es resol aixó que no
és cosa
lleugera de resoldre, la feina del di
buix o de decoració sois és qüestió de gust.
Els vidres de l'Elías són deis pocs que havem
vist entre els primers, i pot considerar-sels
d'un bell catalanesc, que és la característica
de tota la seva obra fins aquí en dibuix i en
Pintura. Els vasos catalans en el segle xvu i a

Per

artista,

a

tractar el vidre

cal,

tant

(Galeries Dalmau)

com

entreveure.

Coneixedors que

som

personalment de l'autor d'aquests vidres que
avui reproduim a VELL I NO'', i de les seves

jove laboriós i estudiós, tot pregant
ais lectors que s'arribin a veure'ls, creiem no
equivocar-nos si els diem que aquests vidres
visita, i un bon
en són mereixedors de la seva
-aculliment per lo que valen tots. I pot-ser
que de aquí, d'una bona acullida, en surti un
gran artista per a l'indústria i l'art deis vidres
catalans.—T. S. R.
dots de

VINTURA CASTELLANA DE LA COBERTA

LA
L

bellíssim

dueix

en

la perpetuació d'una imatge
viventa.
de persona
El color és en aquesta pintura casi més sever
i esas que en la pintura de camafeu; la memó
ria el recorda cm un monocrom a la manera
de la pintura del pintor francés Eugerii Ca
rriére. Aqueixa austeritat de color no és, em
de
peró, pobresa; la ponderació deis valors
són
tan perfecta
deis
tons
obscur
i
la
i
ciar
li
ment acordades amb l'esperit que a l'obra
que
més
aviat
se
pot
cali
donat
pintor,
el
ha
ficar aquesta austeritat de rica, d'eloqüent
austeritat que no pas de pobre; té, en fi, tota
la grandiosa austeritat de la pintura clássica
de retrats vers

que's repro
la coberta d'aquest
retrat

número de VELL I Nou, d'unes
dimensions lleument més peti
tes que el natural, quin autor
se
desconeix, se pot atribuir a l'escola toleda
na; ne té l'austeritat de color, la tristesa
nimica i el carácter etnic del retratat sembla
adhuc el deis habitants del centre de la penín

sula.
Com la tela toledana que en aquest mateix
lloc del número anterior reproduiem, aquest
bust d'avui está magistralment pintat. No s'hi
veuen vacil.lacions, ni penediments, ni soba
dures, ni torpeses; la pasta hi és repartida
ami) una cohesió sempre igual, el pinzell ha
anat d'ací i d'allá
per tots els indrets de la tela,
amb una seguretat mestra. El dibuix és ductil

espanyola.

La malinconia d'aquest retrat i la manera
bellíssima de traduir-la ne fan una pintura de
museu, una pintura exemplar i admirable, un
deis pocs exemplars d'aquesta tan injustament
oblidada pintura deis petits mestres castellana.

eoncís, sanient i sensible a tots els maticos
psicologia que guien al perfecte pintor

de
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consignacions simples
dilapidacions román
tiques.
En efecte, aquestes
Exposicions generals
d'Art, no reporten res
a

l'Ajuntament, peró

ho reporten tot a la
ciutat; aix6 seria lo
que haurien de consi
derar els consellers
reacis a votar quanti
tats pel foment de les
Belles Arts.
El benefici que a
la :ciutat reporten
aquests Certámens
artístics no és un be
nefici vague i hiper
bólic que, com en al

qüestions, se sol
ponderar lírica
tres

amb assentiment
i excepticisme
intern en els sol.lici
(Galeries Dalmat)
tants i en els sol.lici
tats. Es quelcom de
visiblement eficient, que d'any en any creix
d'una manera orgánica i inteliigent, fins a
poder vesllumars'hi una de les forces d'expan
diment i diferenciació més nobles i segures de
la nostra vida nacional. El moviment artístic
catalá, avui encara en gestació, apar fora de
ment

extern

Paisatge

de la

platja

de Vilanova, per Joan MIRÓ

L' EXPOSICIÓ BARCELONINA
DE BELLES AR.TS
Déu i ajuda el poder
resoldre en nostra municipa
litat la qüestió de les exposi
cions anuals. Tant ha costat,

A costat

que

per

aquest

any, la

Catalunya—i malgrat aquesta incipiéncia

quelcom digne d'interés i d'emulació.
col.leccionista, el marxant, el com
prador eventual, el verdader aficionat a les
Belles Arts, no existeixen encara. La miséria,
aquesta ronya catalana, més que damunt de
com

gairebé ja no queda temps
a l'organització de la de

Peró el

qual forçosament s'ha d'inau

gurar en el mes de maig prop vinent.
Peró encara no és aquest el gros inconve
nient; lo més arduu és la manca de diners per
als treballs d'organització, vigiláncia, admi
nistració, invitacions als artistes forasters, etc.
La qüestió de les adquisicions, en conseqüén
cia, passa a la categoria de mítica. El nostre
Ajuntament ha votat, per a una tan complexa
i costosa empresa com és una Exposició ge
neral d'Art, un pressupost tan esas, que una
entitat artística qualsevulga de la nostra ciu
tat, vivint de les exígües cotitzacions dels seus
adherents, podria consignar fácilment per a
una

cap altre estament, s'allagasta damunt del po
bre artista; ell sol ho ha de fer tot: treballar
de camálic per a tenir el diner necessari a Pes
tudi, fundar i escriure revistes d'art on expli
car els seus diversos ideals i on fer convergir
els de les arts exótiques; organitzar-se defen
sivament contra l'indiferéncia i ádhuc contra
la mala voluntat i, per a acabar... !viurel tasca
sobrehumana! I quan el Municipi se decideix
a venir-li en ajut, li organitza, amb males ca
res i suspicácies inverosímils, exposicions amb
pressupostos de 17'65 pessetes.
La quantitat que ha pressupostat el Muni
cipi de Barcelona per a una Exposició general
d'Art que s'ha d'organitzar rápidament, no
basta ni per a la seva instal•lació. S'ha de posar
remei an aquesta imperdonable deficiéncia, si
és que no volem passar per certs ridícols tra
dicionals en les nostres Exposicions.

exposició particular seva.

Els

nostres

Ajuntaments rondinen per

a

consignacions d'aquesta mena, i amb treballs
arriben a afluixar quantitats ridícules, perqué
creuen, i amb molta raó, que les exposicions
ni cap altra manifestació artística reporta res
a

les caixes

municipals;

per

a

--

ehl són aquestes
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EDICIONS DE LES GALERIES LAIETANES

LES

Galenos Laietanes, d'acord amb
la "Revista de Arquitectura", acaben de
editarun interessantíssim volum dedicata

de Sitges. Aquest volum conté més de
cent gravats en negro, color i tricomies,
del edifici, deis interiors i de les joies
fet un
guardades en el mateix.

tiratge reduit d'aquesta edició, vena
ble obra d'art, al preu mínim de 5 pes
setes. Preguem als suscriptors de VELL
I NOU que desitgin adquirir algun exem

s'apressin

fer-ho per a que
plar, que
poguem servils-hi amb prefeúncia
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LA PINACOTECA
MOTLLURES
GRAVATS

::

GRAN VÍA, 644

SECCIÓ

MARCS
ESTAMPES

BARCELONA

DE LES

Granvía, 613

GALERIES LAIETANES

BARCELONA

Llibres de totes
mundials:

DE

nnenes

LLIBRERÍA

En aquesta secció de Ilibreria

d'Art i Literatura

següents revistes

catalans, castellans, francesos,

i

es venen

publicacions d'art

les

i lite

ratura: "Joi-Méme"

italians, anglesos
Teatre, Novel'Ia, Poesia, Musica, Biografia,
História, Filosofia, Ciencies, Religió, etc., etc.

"Nord-Sud", "Vell i Nou", "D'açí d'allá",
Hojas selectas", "Troços", "Arc-Voltaic",
"La Revista", "El
"Ofrena'',
camí
'

"Vila-Nova", "Re
IAM

vista

SIIAKESPV:ARI,

"Revista

VENUS I ADONIS

Vich",

de

MUNDIALS

de

Ar

quitectura", "Mes
sidor
-Estudio",
'Quaderns d'estu
Collecció "Mi

'IONSUFI.A REVISTA

nerva

(1,1,0NA

etc.,

',

etc.

\ VII

Aquesta
carrega
els

Secció s'en

de

servir tots

'libres de

passada publicació,

e

s

tingui

o

no en son

dipósit
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recent

o

L.
ERMALTS, OBJECTES, ORS
C24.01-4Fin J-UA 1\T
FRAN9A

C9Z
1

o

VLRNIÇOS
35/1

ME DE LB GENE JAIME

MANEL VALEN
I.

Passeig

de

Grácil],

LE

n.o

24, interior

¦1¦11~1111a,

.................................................

A. LLUCH i J. OLIVA
Obrador
de daurats i de
coració antiga i moderna.

!' MALLORCA, 286, buixos

Restauracio d'antignitats

Xampanys i licors deis més acreditats
aperitius C7 Yins de taula de

Cerveses i

les millors i més acreditades marques

ni, 613

-

er

BARCELONA -lelOoll A 4902

BARCELONA

...........

FLA

BASÍLICA

C.-01VIPIRA

i VENDA

ID'ANTIGUITATS

EL CENTRE MES IMPORTANT DE BARCELONA PER A TOTA MENA D'AIITI6111TATS

Situat darrera la Catedral, prop de l'Institut d'Estudis Catalans, el Palau de la üeneralitat i l'Ando de la Corona d'haga

CARRER

DE LA

PIETAT, 4.- BARCELONA

1:1-

Obert de 10

a

1 i de 3

a

7

I

GALERIES LAIETANES

ART MODEM"
Malitos d'estil

Mosicions

lirodats, Vidres

conslaalment

amb ornaments

renovadas de

daurats, [ama

obres d'art

chines, Tapifos,

deis millors

Miniaturas

artistes

Corts

Catalanes,

613

Teléfono

BARCELONA

.¦11~1111W
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A

4-902

CARMEL•LOS
BOMBONS

FINS

SUIÇ

ESTIL

ESPECIALITATS ESTRANOERES

A

CASES

LES MILLORS

CONFI.FERIES

JECTES

1

D'Oil

DE LUXE

ESTEVA Y VA.

G. HOMAR
FABRICACIO

DE MOBLES

ESTIL CLÁSSIC I MODERN
LAMPARES-MOSAICS-DECORACIÓ
,

COMPRA 1 VI3NDA

PASSEIC

FABRICA

D'ANTIGUITATS

D

OC

GRACIA

MARCS
CANUDA,

4

—

ig

BARCELONA

BARCELONA

És la mIllor

Unió de

alguamine
ral purgant

Calabria,

103

Fotogravadors,

107 al 111

BARCELONA

S. A.

Teléfon

H 35

FAIANS CA.TALÁ
Copes

per

a

concursos

Cistelles per
a labors

Porta

-

flors

Rellotges

de

viatge
i

sobre-taula

Mares

Porta- retrats

Caixetes
a

SANTIAGO SEGURA,
CORTS CATALANES, 615

::

TELÉFON A 1884

::

S.

per

cigars

en

C.

BARCELONA

~1~~11•1111,1111111,
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Antoni López, impressor
01m,

núm. 8.—

Barcelon a

