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CEKAMOGKAFIA GKEGA

MA DEL DECORADOR

ceramógrafs

en

el tremolor de la má, tan difícil d'evitar
amb els dits estirats.» (I)
Altre mestre en aquesta apassionadora

pedia

ge

neral, sobretot els més signi
ficats, que l'artista

que deco

branca de l'arqueo
logia grega, el se

la cerámica grega agafa
pinzell
amb el puny dos.
va el
Diu sobre aix6 un deis més autoritzats cera
nlógrafs, l'Edmond Pottier, i tal vegada sug
-

raya

Hartwig
afegeix ( en el seu
Jahrbuch, 1899) que
« és
possible que
nyor

Furtwxngler i Reichhold, altres dos
mestres de la ceramografia grega, que els pin
tors ceramistes grecs pintaven a polc i que
gerit per

«en

lloc d'agafar el

pinzell,

com

Fig.

del pinzell, deis pin
tors ceramistes grecs, segons
Furtwmngler i Reichhold

els moderns,

l'agafa
dits reple

amb els dits estirats sobre el mánec,

dos, amb tots els
gats sobre la palma de la má; així mateix
treballen els pintors japonesos. Eixa actitut
ven amb el puny

garantitzava

una

gran seguretat al tracat i im

Fig.

2.

els

1

L'aguant

que aixó

no

moderns

reixin

quest

en

usar

no
a

procediment

del puny dos,

atacaria la teoria perqué

peró

tota

ve

(1) Musée du Louvre. Catalogue des vases antlques de terre
mide, par Edmond POMER.—París, Librairies et ImprImeries réunies,
pp. 669-70.

Un obrador de ceramista grec, decoració duna hidria trobada
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,

a

Ruvo

gada que és cert que els japonesos han aga
fat el pinzell amb el puny dos, talment com
els grecs, no's pot pas dir que no sigui cosa
práctica.» (r)
El senyor Pottier afegeix en altre lloc (2) i,
aquesta vegada més per compte propi, sense
referir-se a ningú, que «probablement, per a
executar els unos fins, l'artista agafa el pin
zell sólidament, no pas amb la punta dels dits,
sinó amb el puny clos, com encara ho fan els
pintors japonesos.»
El fonament d'aquesta creença está basat
en
una hidria coneguda en
la ceramografia
grega amb el nom de «hídria de Ruvo», la qual
porta pintada en son ventre una escena que re
presenta l'interior d'un obrador de cerámica
(fig. 2). En aquesta escena s'hi veuen tres
obrers i una obrera treballant en diverses pe
ces

cerámiques, cántaros, ámfores i cráteres,

amb

una eina a llur má dreta que s'ha
suposat
amb fonament ésser un pinzell; els quatre deco
radors agafen evidentment aquesta eina amb el
puny dos, per lo que seria absurd negar an

(1) Citat per Pottier. Catalogue pp. 669-70.
(2) Les Granda Artistes. DOURIS el les peintres de
par Edmond PorriER.—Parts, Laureas, ed.

rases

grecs,

Fig.

4. Pintura que decora un altre
cilix recollit en l'Acrópolis

fragment de

d'Atenes

aquest document el testimoni que li sol.liciten
els geguidors de la teoria del puny dos.
Peró aquest sol document no és suficient
per a combatre l'allau d'objeccions que aques
teoria del puny dos desperta i els altres
nombrosos documents gráfics que s'oposen an
ta

aquest. Lo més probable, pel que's refereix
an aquesta hidria de Ruvo,
és que el decora
dor hagi mancat de la traca necessária pel di
buix de la

má, que, com ja és sabut, és la part
humá més difícil de dibuixar. Així
veiem que els genis alats i la mateixa
Pallas,
que semblen acudir a coronar l'obra d'aquests
del

cos

pintors,

sostenen

les

corones

amb

uns

gestes

digitals completament inadequats. Peró,

com

que altres gestes de les mans en
aquesta es
cena són quasi correctament
expressats, yo
lem concedir que el pinzell agafat amb el

dos, com en aquesta escena s'hi repre
senta, no significa poca traca de dibuixant sinó
puny

que és tal com l'artista havia volgut represen
tar-lo. Aleshores hauriem de creure que el

pintor de l'hídria de Ruvo va tenir un caprici
o bé que's referia a
un mornent del treball ce

Fig.

3.

Pintura que decora

un

rámic que no era el de la decoració.
La nostra teoria, contada a la
del puny
dos, es basa en primer lloc en la impossibi
litat fisiológica de pintar a polç amb el pinzell

fragment

de d'u átic
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hi ha de dibuixar, amb l'espoutanietat que
exigeix la pintura sobre argila, amb el puny

dos; és del
traçar
i la

una

tot

impossible

en

aquesta forma

línia vertical d'un mateix gruix,
del moviment esferoidal del

privació

carpi lleva

tacte

i sensibilitat

a

la punta de

l'eina.
Peró lo bo és que els mateixos documents
gráfics de l'antiguitat desmenteixen la teoria
que féu náixer la hídria de Ruvo. La figura 3
decorador de cerámica pintant
amb els dits estirats sobre el mánec del pin
zell. En Jordi Perrot, que en aquesta, com en
tantes qüestions, no té més criteri que el deis
ens

mostra

un

altres, segueix punt per punt

Fig.

5

Pottier,
i per lo tant creu a ulls clucs que els pintors
ceramistes grecs agafaven el pinzell amb el
puny dos. Davant de l'exemple tan opositor
d'aquest fragment de ci/ix, o copa, En Perrot
molt di
no s'immuta poc ni gaire i l'explica
vertidament d'aquesta manera:
«En la figura 181 d'En Hartwig, Jahrbuch
1900 (la nostra fig. 3), els cinc dits són estirats
sobre el pinzell; és perqué l'artista es disposa

Fragment d'una estampa japonesa
d'En Suruki HARUNOBU

an

En

ernpunyat. Es pot dir
la má sois té

un

que en aquesta actitut
moviment circular i horitzon

tal; agafant el pinzell amb els dits estirats,
sobretot amb el polzer i l'index estirats soste
nint-lo amb el capciró tou del dit, i el dit
major sostenint-lo lateralment am b la se
gona falange, el carpi devé lliure per actuar,

ademes, vertical, esferoidalment i en totes les
direccions intermitges. No és llógic concebir
que aquesta disposició natural de les nostres
articulacions havés

estat

mai contrariada en el

imposa la teoria del puny dos; aixó
suposaria un esforç enorme, una quantitat de
energia i sofriment gastada sense profit, dones
la grácia i espontanietat de la línia és obtin
guda pel traçat a polç i el traçat a polç es
Practica igualment, per no dir millor, agafant
el llápiç o el pinzell amb els dits estirats que
amb el puny dos. Els qui havem exercit la
Pintura podem compendre millor que els sim
ples arqueólegs la impossibilitat natural que
sentit que
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Fig.

Fragment

d'un makimono del British Museum
K'ai-Tchl, pintor del segle iv
W. Bomba& L'Art Chinois. Laurens 1900. Paris)

6.

atribuit a Ku

(S.

a

treballar;

punta del llarc má
nec del nostre pin

encara

ha clos el puny

no

sobre la eina amb

zell, i hi treballem

que

amb

es

disposa

treballar.»

a

(I)

I és que En Pe
mena

Fig.

7

dors que, una ve
gada han préspartit
per

estátua (Champollion,
lámina 161)

un

credo,

ment

mai

per

Hi ha

sistema, no volen
contradigui; prefereixen que
la falsetat els sostingui, i així, conscient o in
conscientament, procuren fer convergir totes

rebatre

les donades

que,

en

a

l'afermament de la llur idea. Per

poc abans

afirmar que les

tre

(2),

no

figures

assaig, reprodu'ides

d'aquest

no

ha

encara

Fig.

8

L'escriba del Louvre
tura

,

egipcia

de la v.a
dinastia

a

escul
o

vi

sense

La veritat és que la pinzellada deis nipons
s'assembla molt a la dels grecs, sobretot la

nos

per ell amb els núme

181 i 182 són un testimoni indubitable de
la veritat de la teoria del puny clos.
Efectivament; si la figura 3 la desmenteix,
la figura 4 accentua encara més aquesta ne

pinzellada prima, i, particularment en la cerá
mica, la pinzelladajaponesa arriba sovint a una

ros

gació

ens

mossegar-se la llengua, assegura
que els japonesos han pintat amb el puny dos.

havia ja dubtat gens
3 i 4,

tre

aquella
aplomada afirmació que fa En Hartwig i que
repeteixen maquinalment tots els arque6legs i
historiadors de l'art grec; aquella afirmació

que la realitat els

aixó,

co

tingut de sostenir
cap pinzell.

teoria o per un

una

sense

parla el senyor Pot
tier, qui probable

legs i d'historia

Fragment duna pintura mural
de Tebas, representant a un
pintor egipci policromant una

llibertat i

neixer aquest
molor de que

d'aquesta
de arqueó

fou

rrot

tota

seguretat,

amb el gest de sostenir amb sois dos

virtuositat i istil idéntics a la grega. Peró,
estan ben segurs aquests senyors de qué els
japonesos pintaren i pinten amb el puny dos?

pinzell i en l'actitut,
coneguda deis pintors,
com d'apoiar el dit xic so
bre el objecte decorat quan

Perqué jo he vist a la feina
algun pintor del Japó que
no agafava pas el pinzell

la minuciositat d'un detall

dits estirats i per la punta
del mánec. No obstant, per

dits el
ben

amb el puny sinó amb els

obliga a afermar bé el polç.
Per tota altra línia, per
mina i delicada que sigui,
si

si-de-as

jo ho havés

som

niat, hi han moltes repre
sentacions gráfiques de pin

és extremadament
curta, l'actitut d'estirar els
no

i literats extrem-orien

tors
.

dits dóna tanta o més fer
mesa i decisió a la má que
la del puny clos: els
d'avui

pintem

tals en actitut de pintar o
bé d'escriure (actitut que,

pintors
així,

tots sabeu, a la Xina
i al Japó és idéntica per a
com

encara

polç i amb els tres dits
primers estirats sobre la

l'escriptura

a

Fig. 9

Fragment

CHIPIEZ.—Histolre
raid dans Fantiquité. IX 838, nota 1.
(2) Ibid p. 337.
PERROT

de

ET

miniatura d'un ms grec
datant probablement de la segona o tercera
centúria cristiana (Rouvsvas connaissances
nécessaires 4 un bibliophile; tom viii,fig. 123)
duna

.
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que

per

a

la

pintura, amb idéntics me
todes, ambidéntic istil i amb
identics
totes

instruments),

i

en

aquestes representa

"Palangreres", pintura al oh, per Dionís

BAIXBRAS

(Galeries Laietanes)

Fulografia

Serra

I1<!(>

*11/1

Dibuix al

llapie Conté,

pu Dionís BA1XERAS (Galeries Laietanes)

131

r

5

Fotografla Serra

cions velem als artistes
manera

deis

nostres

agafar el pinzell

pintors,

a

la

amb la sola dife

qué així com els artistes occidentals
polc únicament sobre els plans verti
cals i en els plans horitzontals de grans dimen
sions, com és ara l'escenografia, aquells artistes
réncia de

actuen

a

extremorientals hi actuen ádhuc sobre els pe
tits plans horitzontals. Una d'aquestes atesta
cions gráfiques ens la dóna la figura 5, que és un

fragment d'estampa d'Harunobu, artista japo
nés del segle XVIII; una altra de més sensacio

nal

ens la d6na la figura 6,
que representa una
pintora o escriptora, obra d'un artista de la
Xina, país que, ja és sabut, ensenyá de tot als
japonesos. Aquesta pintura data del segle IV
de J. C., quan el Japó estava encara en plena
barbárie, el que demostra que la manera na
tural d'agafar el pinzell, i no pas la manera
impossible imaginada pels ceramógrafs grecs,
no

varia durant les catorze centúries que

se

guiren a Ku K'ai-Tché, l'autor del makimono
que reprodueix en part la figura 6; per lo
qual no seria desatinat suposar
que aquesta manera natural seria

la mateixa durant les catorze centú
ries precedents i que durant ca

centúries més cilla d'En Ha

torze

runobu

persistirá.
podem ésser tan categóric
empero pel que fa referéncia a1
pervindre com ho podem ésser pe
encara

No

l'antiguitat,
rior
i a

a

ádhuc la que és ante
Ku K'ai-Tché i a Epiktetos

Nicosthenes,

i

a

Anaclés, i

a

Theozotos i als ceramistes del Di

pilon. L'Egipte fabulós ens mos
trará els seus pintors i escrives a
la feina, en aquells remots temps
de la v.a o vi.a dinastia, treballant
amb el pinzell sostingut natural

(figures 7 i 8).
Els testimonis gráfics

ment

en pro de
natural teoria deis dits
estirats serien nombrosíssims si tin

la

nostra

guessim paciéncia
los

en

de

tots

els

l'Egipte
grega

per

monuments

a

espigolar

arqueológics

els pa'issos. L'Orient,
i la mateixa cerámica

donarien la collita més
grossa que's pugui imaginar per a
oposar an aquest únic exemple de
la hídria de Ruvo. Un darrer exem

Dibuir al

llapiç Conté,

per Dionís BAIXRRAS (Galeries Laietanes)

Fotografía
132

Serra

ens

ple gráfic, no obstant, volem ofe
rir, trobat en la pintura grega de la
decadéncia (fig. 9). Aquí veiem
com

el gest natural deis artis

•1{ V(

5-

,

Dibuixos al

llapie Conté,

per Dionís BAIXkLRAS (Galeries Laietanes)

Fotografia
133

Serra

tes

deis temps

re

culats de la v.'
VI.a dinastia

o

mem

fita, després de pas
sar

per l'art del

gle v, abans

se

de

C.,

és el mateix

de

aquest miniaturista
del Dioscórides que

senyala

bastant

deficientment En

Rouveyre (I), ar
tista del segle II o
III de C., gest que
encara persisteix a
la Xina

gle iv i

vers

el

se

que al Japó,

al segle XVIII,
tement, hi

exac

perdura;

el mateix gest

es

pontani del pintor
d'avui dia, arreu
del món.

JOAN SACS
(1) Connalssances né
cessaires á un bibllophile,
par Edouard ROUVEYRE. Pa
rís. E. Rouveyre, édIteur,1899
—10 volums, In S.°.

DM RETRAT DE LA COLMO
JOSEP ESTORA
Aquest bellíssim
retrat

cesa,

d'escola fran
és com una

primicia

que

"Un

carrer

de

Masnou",

dibuir al llapic Conté, per Dionís BAIXERAS (Galeries

Laitanes)

Fotografia

Serra

ofe

rim als nostres llegidors, de les belles coses
que guarda la col.lecció dé pintura del senyor

.E1Par/C/ONSE]

Estruch. Es atribuida al alemany Mengs, peró
la profunda espiritualitat del retratat, tan ben
expressada, i l'estil, tan superior en distinció
al comú de l'obra d'en Mengs, la faria creure

•

•

ri

duna iná més sensible i educada. Pot-ser al
millor dia li podrem trobar una altra millor
afinitat que la del laboriós bohemi.
14

Jillif¦Ir .:111

-m

BARRADAS. —Pintor vibracionista.—Amb
punt d'obir completament nou i oposat a
totes les manifestacions plástiques fins ara co
negudes, En Barradas, artista americá, es
presenta ehl mateix amb aquestes paraules de
un

En Perreira, filósop paisá seu: «El que me
contradice me complementa».—En dir aixó,
vol dir de qué no es fa il.lusions sobre l'ac
ceptació de la seva obra; vol dir, aiximateix,
que ehl és tan convencut del que fa, que per

atesos.

Hi ha

qualques

molt més interessants

noves de l'Elias
el que li havíem

coses

que

aixó

vist altres vegades. I en conjunt, tots plegats,
hi són representats d'una manera heroica, que
és com ara en diríem forca prometedora.
T. R. S.

es presenta. La seva teoria consisteix en:
la proporció geométrica del color en les coses,

trasplantada a la tela. De manera que, en fi
xar un paisatge, es remarqui l'ambient, més

•

GALERIES LAIETANES

que el mateix paisatge; que en fixar una cara,
Pugui veure's Vánima d'aquell que's retrata,
en el precís
moment que és retratat. Per a
conseguir aixó, amb quadrats, amb triangles,
--perqué el jove Barradas és d'esperit angu
168—, posa la proporció que ehl creu adequada
a
l'estat espiritual o a l'impressió que guarda
el seu cervell de l'objecte fixat. Perix6 ehl es
manifesta només per vibracions, que són ses
vibracions. I adopta una actitut de defensiva,
com ho hagueren de fer en altre temps els ar
dits futuristes italians. I diu: «—Solo existe
algún crítico que pueda interesarme. Por lo
demás, tampoco me interesa la chusma inte

JOAN LLAVERIAS.—L'exposició d'aquarel
les i olis d'En Joan Llaverias que avui s'inau
gura és sens dubte la millor que mal hagi orga
nitzat aquest artista. En ambdós géneres de
pintura el senyor Llaverias ha lograt, de ja fa
temps, una me4tria envejable peró que avui
és encara superáda. En les aquarelles, sobre
tot, el virtuosisme la pulcritut, la prestesa, la
lluminositat, l'ambient són qualitats que cap
més artista de la nostra terra, i molt comptats
de forasters, podrien sobrepassar, o tan sois
igualar. L'Anglaterra, que és el país que més i
,

lectual.»

En Barradas és

un

dominador del colo
rit. Aquesta és la im
pressió més clara i
agradable de l'expo
sició seva que té a les
Galeries Laietanes.
•

SALA DALMAU
PRIMERA DEL <SALÓ
DELS
TES

EVOLUCIONIS

—

Ve't aquí
aquests xicots que és
fan glosar en el catá
leg per En Francesc
Pujols, que és un gran
glosador, i que ells es
Porten, sota el bra9,
les teles i els dibuixos
Produ'its. Aquests xi
cots—no tots, pero
».

faran carrera. Aquest
Serra mateix, és una
afirmació. En Sisque

11a,

també. J En Vér
l'Enguiu. Al
guns n'hi ha que se
gueixen les petjades
de pintors coneguts.
Aquests, si no can
vien , mai no seran

gez, i

"Bodegó",

per Eduard VP RGEZ del "Saló dele Evolucioniates"

(Galeries Dalmau)
Fotografia Serra
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"Platja de Sa Boadella", acuarel.la, per Joan LLAVERIAS (Galerzes Laietanes)
Polografia

"Punta de Santa

Agna, Blanes", acuarel.la,
136

per Joan LLAVIIRIAS

Serra

(Galeries Laitanes)
Folografia Serra

més amorosament ha conreuat
aquest génre, coneix pocs artis
tes que li

puguin fer dignament
eostat. Es per aixel que les agua
relqes d'En Joan Llaverias te
nen, entre aquella ?lita de con
naisseurs, un éxit gros i remu
nerador.
L 'a r t

honrat

i

olmés

d'aquest aquareldista,
púdic com pocs, es

un art de passió i de liris
gens dificils de copçar, es un
art sense enfarfegs trascenden
tals, que el mateix saben gustar
els intel.ligents que els profans.
Si bé és cert que aquest dis
tíngit marinista
sempre havia fet
ami) Paquarel.la coses encisado
res, es pot dir que, en canvi,
sols fins avui no havia mostrat
aquest domini de la pintura a
l'oh que's comprova ara en les
seves teles, totes elles expon
tanies i traçudes, d'una justesa
de valors i d'una armonia de co
lor equiparables a les virtuts de

me

paleta d'aiguada.

seva

J. S.

Bis iankis

talcom ens els ima

ginem són bells tipus de clássics
"1

negoci. Peró me temo que
ilur manca de passat no hipno
titzi i enervi llurs artistes.

"Retrat", per Antoni CANADELL, del "Saló deis Evolucionistes"
(Galeries Dalmau)
Fotografla

conéixer—els més afortunats, sobre el terreny;

El classicisrne d'una ?poca no pot pas ésser
del d'una época preceden1.

els altres per mitja de les reproduccions—tot
aquest bé de Déu d'art hispánic que la muni
ficéncia del senyor Deering i la perícia, bon
gust i patriotisme del senyor Miguel Utrillo
han anat atresora.nt rápidament en els magní
fics palaus de Sitges.
Aquest album, que reprodueix amb pulcri
interessants aspectes
tut i perfecció els més
arquitectónic
aixecat a la vora
conjunt
d'aquell
del mar sitgeta com per art de mágia, conté
ademés la reproducció de bona part dels ob
jectes d'art de les col.leccions de «Marycel»,
el que fa d'aquestes seixantacinc planes de
fotogravats i tricromies un recull d'imatges de
delectació i estudi.
La illustració copiosa d'aquest album va
acompanyada de dugues ressenyes, deugudes a
la ploma autoritzada dels senyors Mas i Mar
tino; per elles sabem l'história apassionadora
d'aquest Museu vivent, la seva situació i la
disposíció deis seus diversos i pintorescs com

el Pastitxo

PAU DERMÉE

BIBLIOGRAFIA
MARYCEL.—Publicaci ores de la «Revista de

Arquitectura».—Edició

de la llibreria de les
Laietanes (sense data).
llibre haurá eixit a la llum durant

Galeries

Cap

aquesta temporada amb tanta oportunitat com
aquest album acoplador de les belleses de

rYlarycel».

Feia massa temps que, de l'un a
els aimants de les Belles Arts es
eomunicaven les fantástiques adquisicions de
obres d'art que feia «Marycel» pee a qué a
hores d'ara no hi havés ja una ánsia gran de

atre,

Serra

tots
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ponents, la seva grácia exterior i la seva fas
tuositat i poesia interiors, qualitat i quantitat
extraordináries deis objectes artístics que en
les nombroses habitacions s'hi guarden; els
projectes fantástics d'engrandiment i d'enri
quiment que els seus fundadors han format i
que estan en vies de realització. Es pot dir
que en totes les seixantacinc grans planes de
l'album «Marycel» no hi ha, pel veritable ai
mant de les coses belles, ni• un milímetre de
desferra; seria aquesta una obra que's trobaria
en la llibreria de tots els
connaisseurs si no
fós pel defecte capdal i únic que trobem an
aquest album: son reduit tiratge, que no el

posará

a l'alcanç de totes les mans sinó de les
més matineres.
La llibreria de les Galeries Laietanes ha fet
una obra meritória,
a !'editar aquest albufn
més que interessant.

MANIFEST DE L'AGRUFACIÓ
"ELS AMICS DE LES AKTS"
Fa molt temps que
la

força

que

l'empeny

Catalunya, portada per

a donar manifestacions
de vida, té una producció pictó
rica que náix i creix fora de tota
perfecció oficial i particular, i
entre l'indiferéncia, fila de l'ig
noráncia i el menyspreu no so
lament de la gent sinó de la
mateixa crítica que s'ha quedat
encallada a la época de la deca
déncia de les belles arts que
va invadir tot
Europa. Aquesta
producció expontánia i lliure
que brolla deis pinzells deis nos
tres pintors sense trobar mitjans
de vida, malgrat la força que té
i l'ufania natural que aquesta
mateixa força li dóna, no pot
arribar a tenir l'esclat que tin
d ria si els estaments oficials,
complint amb un deure que ig
noren, li donessin la protecció
que mereix i necessita, i si
aquelles persones que per la

riquesa

que

l'obligació

posseeixen tenen
quelcoin

moral de fer

per a les manifestacions més
lairades de l'esperit.

en

Anys a venir, quan es passi
revista de l'alçament gloriós de
la nostra pátria que de l'estat
d'abjecció ha passat a l'afirmació
de la seva personalitat d'una
manera rápida i poderosa, es

"El »atrae, per Alfred SISQUELLA del "Saló deis Evolucioniates"

(Galeries Dalmau)
Folografla Ser ra
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veurá que una de les manifes
tacions més clares d'aquesta per
sonalitat és la produccíó pictó
rica esmentada perqué per la
quantitat i qualitat es pot posar
al costat de les més importants
de la nosira época.
Perqué la nostra pintura pugui
veure l'amor i la voluntat de ser
vir-la i ajudar-la i les genera
cions que vindran puguin veure
que entre la munió immensa dels

Ii
indiferents

també hi havia qui
dolia de la manca
de respecte del catalans que la
tenen davant deis ulls i no la
veuen; els amics de les arts han
decidit associar-se per a fer tot
el que
puguin per a ajudar-li a

vetllava i

es

soportar l'indiferéncia

han

general

i

acordat celebrar exposicions
comprar obres per a regalar
les al Museu Municipal de Bar
celona, dirigit per persones que
fins ara no han fet més que ex
cluir sistemáticament tota mani
fe.stació sincera i franca d'art per
ai.xoplugar la producció de la
PMtura moderna que, prescin
dmt del valor etern i essenciál de
tota obra artística, conreua amb
ntés o menys gust les condicions
Purament externes de les obres
d'art, i ha acabat per convertir
el Museu en un
assil del que en
podriem dir les desferres artís
tiques de la pintura dels darrers
del segle XIX, que es caracte
ritza per haver perdut la flama
de la vida que h av i a animat
sempre les obres d'art.
L'«Associació dels Amics de
les Arts», comprant la producció
triada dels nostres artistes i re
galant-la al Museu espera esti
mular als ciutadans de Barcelona
protegir les arts i a renovar
laire fals que omple les sales
d'aquell assil pl e de tristesa,
fent-hi entrar la vida de la pin
tura catalana moderna, creient
que no formar una coldecció re
'

“Autorretrat",

per Joan SERRA, del "Saló deis Evolucionistesu

(Galeries Dalmau)

presentativa d'aquesta pintura es
Privar a les generacions vinentes
del que els hi devem, i

que

no

possible la formació d'un Museu de
Pintura antiga que pugui competir amb els
que avui existeixen en altres paissos, es l'hora
1
l'oportunitat de fer-lo de pintura moderna.
essent

col.locació i conservació compleixin
que es deu a les obres deis
respecte
amb el

de llur

nostres

pintors.

Barcelona,

dir els propósits que animen a
aquesta Associació, acabarem dient que es
Pera estimular a les institucions oficials per
qué es decideixin a donar la protecció que les
belles arts mereixen i per aix6 comencem per
donar l'exemple portant al Museu les obres de
art modem i vetllant perqué els encarregats
posats

Fotografta Serra

a

marc

1918.

Sandiumenge, Joaquim Borralleras,
Pujols, Josep Barbey, Josep M. Al
binana, Ramon Pella, Alexandre Plana, Josep
M. P.

Francesc
M. de
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