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Nota introductòria

L’obra escrita de Rafael Benet (1889-1979) és molt dilatada en el temps, ja que la
comença amb només 18 anys a la revista La Sembra de la seva Terrassa nadiua i, de
forma pràcticament ininterrompuda, escriu fins als darrers temps; amb més de 80 anys
encara publica el seu llibre sobre Joaquim Sunyer.

Aquesta obra escrita es desenvolupa en una amplia varietat de mitjans, diaris, revis-
tes, llibres i catàlegs, també amb variada periodicitat (diària, setmanal, mensual, segons
els casos), i dins d’aquest plural conjunt destaca clarament el diari La Veu de Catalunya
per la llarga i continuada col·laboració i, perquè, com ja vaig indicar en el seu mo-
ment,1 aquest material, tan important quantitativament, qualitativament és bàsic i en
molts temes essencial per a l’estudi de l’art català. I m’atrevia a dir que qualsevol treball
que no el tingués en compte presentaria  greus deficiències.

Aquesta publicació es proposa evitar aquestes deficiències posant a l’abast del lector
i de l’estudiós, de forma més confortable que el treball a l’hemeroteca, els textos de
Rafael Benet apareguts a La Veu de Catalunya durant tres anys (1934, 1935 i 1936).
L’objectiu és publicar-los tots, és a dir des de les primeres col·laboracions el 1912.
Hem començat amb el temps relativament més proper a nosaltres, el punt en què
l’esclat de la Guerra Civil talla la vida del diari, i esperem poder arribar als inicis.

Rafael Benet va utilitzar per encapçalar la secció d’art del diari diversos titulars:
Actualitat artística, Vida artística, Cròniques d’art. Per a aquest volum hem adoptat
aquest darrer titular Cròniques d’art que considerem en perfecta consonància amb el
contingut: un recull de notícies i comentaris sobre els fets viscuts que ajuden, i molt, a
reconstruir la història de la cultura artística catalana del període.

Sobre el contingut, ens trobem amb un seguiment, tan dia a dia de l’activitat artís-
tica, que són moltíssims els temes que aquestes cròniques poden ajudar a estudiar.
Potser se’n poden assenyalar alguns, com ara la història de les galeries d’art barcelonines
i la seva activitat. També ocupen un lloc destacat les institucions, en especial el Museu
d’Art de Catalunya (avui MNAC), perquè el 1934 es produeix el seu trasllat del Parc
de la Ciutadella a Montjuïc. També tenen un volum destacat les cròniques referides als
millors escultors catalans (Llimona, Clarà, Casanovas, Rebull, Manolo, Gargallo...),

– v –
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sens dubte perquè és un tema que Benet segueix amb atenció.2 Els pintors catalans més
notables també tenen una bona presència en aquests anys (Sunyer, Obiols, Bosch Ro-
ger, Mercadé, Sacharoff, Togores, Domingo, Nogués, entre d’altres). De tant en tant,
també dedica alguna crònica a l’art internacional, motivada per alguna exposició desta-
cada a l’estranger. Algunes entitats, com el grup de Les Arts i els Artistes o les Exposi-
cions Municipals d’Art, el Saló de Montjuïc o el de Barcelona, troben també el seu
lloc a les cròniques. I en les cròniques d’aquests anys la Tossa que Benet va batejar com
“la Babel de les arts” i “Montparnasse-Plage” està també present ; precisament, aquest
recull comença amb un article referit a Tossa, que paradoxalment es titula epíleg i és
que pertany a una llarga sèrie iniciada l’any anterior.

Finalment, hem volgut facilitar la recerca d’aquests temes amb un índex onomàstic
que esperem que pugui ser útil per a futures i desitjables investigacions.

Alícia Suàrez

1 Suàrez, A., Un estudi sobre Rafael Benet. Barcelona: Fundació Rafael Benet, 1991,p-169

2 Cal recordar que R. Benet és coautor amb Alexander Heilmeyer de La Escultura moderna y
contemporánea,Barcelona: Labor, 1928 (amb una segona edició de 1949).

vi Nota introductòria
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Sobre l’edició

En la present edició del recull de cròniques d’art de Rafael Benet a La Veu de Catalunya
s’han respectat el màxim possible els textos originals de l’autor. S’ha intervingut única-
ment en aquells casos en què ha estat necessari tant per facilitar una lectura còmoda
com per homogeneïtzar el text.

Tenint present que els textos van ésser escrits entre 1934 i 1936, la vacil·lació lèxica
i ortogràfica queda justificada; el 1917 s’havia publicat el Diccionari ortogràfic de la
Llengua Catalana i tot just el 1932 veia la llum el Diccionari general de la llengua
catalana, tots dos a càrrec de Pompeu Fabra.

Així, han estat esmenats els errors mecànics més evidents del model, s’ha corregit
l’ortografia, l’apostrofació, l’accentuació, etc.; els aspectes més purament lingüístics
sempre que no interfereixin en el que, creiem, va ser el sentit original que Rafael Benet
volgué donar als seus mots.

Davant les vacil·lacions d’ordre divers, s’han establert uns criteris que han servit de
marc general per a l’edició. A continuació procedim a detallar què és el que s’ha canviat
i què s’ha conservat dels originals.

En primer lloc s’han homogeneïtzat els mots que apareixen de diferents maneres,
triant, en cada cas, aquella forma que és avui normativament correcta. Han estat tam-
bé corregits els numerals; en aquells casos en què ha estat oportú s’han introduït gui-
ons. És el cas, per exemple, de vuit-cents ( que sovint apareixia tot junt). Les majúscu-
les, d’altra banda, apareixien sistemàticament sense accentuació. Això es deu al fet que
en els diaris de l’època, en els processos d’impressió s’utilitzaven tipus (peces que por-
taven gravada una lletra o xifra) i no es disposava de tipus que tinguessin gravades les
majúscules accentuades. Així doncs, en aquesta edició han estat accentuades aquelles
que ho requerien. Finalment, s’ha eliminat la doble interrogació.

Per tal d’uniformar els textos i emprar un criteri únic en les convencions tipogràfi-
ques, s’han regularitzat els signes de puntuació segons criteris actuals. L’ús de cometes
parentètiques s’ha eliminat en tots els casos i s’ha substituït per text en cursiva o per
cometes dobles, segons quin fos el cas. Les cometes dobles s’han utilitzat únicament en

– vii –
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viii

citacions literals en català o en llengua estrangera ( en aquest darrer cas cometes i cursi-
va) i en citacions en estil directe. Pel que fa a les cometes simples només apareixen en
avanttítols, títols i subtítols. D’altra banda, es presenta el text en cursiva en paraules
utilitzades amb doble sentit, aquelles que l’autor ha volgut posar en relleu i els estran-
gerismes. Els títols d’obra, d’informes, d’estudis, d’exposicions, col·leccions i publica-
cions de tot tipus també apareixeran en cursiva.

S’ha regularitzat, també, l’ús de majúscules. Només comencen amb majúscula els
noms de persona i d’entitats i els tractaments protocol·laris. De vegades, Rafael Benet
utilitza la majúscula per posar de relleu quelcom; en aquests casos s’ha respectat. Els
noms del tipus museu o sala apareixen en majúscula quan acompanyen un nom propi:
Museu d’Art de Catalunya, Sala Parés.

S’ha respectat sempre el lèxic emprat en els textos originals de La Veu de Catalunya,
de la mateixa manera que no s’ha intervingut en cap cas en l’estructura sintàctica ni en
l’estil amb el qual s’expressa l’autor. També s’han mantingut gairebé sempre els se-
güents signes de puntuació: punt, coma, dos punts i punt i coma. Només s’ha inter-
vingut en aquells casos en què l’abundància de pauses podia entorpir la lectura.

Pel que fa als noms propis –tant d’autors com de galeries, exposicions o obres
d’art–, s’ha trobat molta vacil·lació; un mateix nom apareixia escrit de diverses mane-
res. Així, per tal d’evitar confusions i d’actualitzar els noms s’han pres com a referents
els volums VI i VII de la col·lecció Història de l’art català de Francesc Fontbona i
Francesc Miralles, així com els diversos volums de la Gran Enciclopèdia Catalana.

És igualment important advertir al lector que alguns dels textos originals –en molt
pocs casos– han presentat moltes dificultats pel que fa a la lectura, per l’estat en el qual
es trobaven. En aquests casos s’ha transcrit tot allò que ha estat possible.

Isabel Fabregat i Marín

Marta Sànchez i Busom

Sobre l’edició
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REFLEXOS

Coneguts d’estiu. Epíleg
“El to de sermó que va agafant la meva lletra no em plau prou. Canviaré, doncs, de
disc. Recordo, caríssim amic, una nota elegíaca  dels darrers dies de la meva estada a
Tossa. Saps la piragua que Brignoni abandonà arran dels murs de la casa de Créixams,
sota els grans plàtans? Doncs ha desaparegut mar endins enduta per una rierada. Els
infants de la vila, els dies de mar grossa, varen portar la piragua de lona a la riera per a
barquejar-hi. Els braços dels infants feien de rem i la barca que Mme. Brignoni usà per
als seus esports nàutics navegà lentament damunt les aigües tèrboles de la riera que la
reflectiren malgrat tot. Damunt les aigües manses restà abandonada i immòbil llarg
temps, la quilla sostinguda pel pedruscall. Un dia de mar tèrbola veiérem les romana-
lles de la piragua –el seu esquelet– lluitant obstinades com nàufrags damunt la mar
imponent, fins a desaparèixer. Tot això vaig contar-ho a Brignoni, dies passats, quan
ens reunirem bona part dels artistes de Tossa al domicili de París de Mme. Dem, des
d’on t’enviàrem una postal signada per tots, que deus haver rebut.

Per cert que en aquella reunió ens vàrem referir més d’una vegada a la teva persona.
Tots t’atribuïm el miracle d’haver ajuntat en amistat artistes de temperament i d’estè-
tica tan oposats. Tothom parlava del teu do de comprensió –cosa ben distinta de la
contemporanització– que actuant sota el cel de Tossa ha fet més per l’amistat d’alguns
de nosaltres que llargs anys de veïnatge a Montparnasse o a Montmartre.

Encara, abans de finir la lletra, vull contar-te la gentilesa que han tingut amb mi
els veïns de la meva caseta d’estiu. Vull dir la família de la Socors: m’enviaren per
l’ordinari de Barcelona un magnífic cistell de bolets –crec que d’aquesta espècie de
casquet acarbassat i pinta blanca, en català en dieu ous de reig– i dues perdius magní-
fiques. El bo és que tot arribà bé i bo. Pensa les combinacions que havien de fer
aquesta bona gent per a trametre un present d’aquesta mena. Primerament, assaben-
tar-se dels dies de sortida que l’ordinari té assenyalats a Barcelona, anar a cercar els
bolets i a caçar les perdius. Ja veig en Peret caçant com un desesperat pels accidentats
terrenys de Tossa i en Jaume, el vailet que em féu la mercè de posar-me com a model
(tan xovinista espanyol i tan antialemany i, sobretot, tan graciós) cercant, junt amb
la seva mare, els difícils “champignons”. Si les perdius haguessin arribat faisandées no

Cròniques d’art
03/01/1934  –  18/07/1936
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R A FA E L  B E N E T2

hi hauria perdut gran cosa; ara, si hi haguessin arribat els bolets, la cosa no hauria
estat gens bé.

Quina gent tan bona, tan acollidora tenim a Catalunya. Rarament trobaríem avui,
a França, un racó de terra amb pagesos o mariners que, a més de bona gent, fossin tan
afables com la gent senzilla i naturalment eixerida de Tossa de Mar.

Ja saps tu que ací, després de la guerra, les coses no van gens llatines. Els temps han
canviat dissortadament: s’ha perdut massa entre nosaltres aquell gust de la vida que fou
un dia la glòria de l’esperit francès. La vida ha esdevingut dura i s’ha perdut molt el
sentit sociable i cavallerívol dels nostres temps millors. La politesse s’ha refugiat en
algun racó de província. A París, la vida és molt difícil i, sobretot, menys gustosa que
enlloc. Totes aquestes calamitats porten aparellades les èpoques de vaques magres. La
riquesa, pots ben creure-ho, amic meu, és indispensable perquè els pobles puguin ano-
menar-se cultes. Fins el paladar dels meus compatriotes s’ha tornat mesell. El gourmet
ja no és una institució popular a França. La misèria ens obliga a rosegar carn dura i a
oblidar els bons Bourgogna, per les quals coses el charme ha esdevingut un article de
luxe, inassequible al petit bourgeois.

Sort que els artistes guardem sempre al fons del nostre cor la bóta del bon vi de la
fantasia; si aquest nèctar ens sostingué en èpoques de bohèmia voluntària, avui ens
sostindrà també en temps de privació rigorosa imposada per les adversitats econòmi-
ques del país i del món. La bóta del bon vi de la fantasia ens ha fet sempre esperançats:
per això els artistes continuarem cantant com els rossinyols canten, encara que en la
verneda no ens escolti ni una sola parella enamorada. És per pròpia satisfacció –per
necessitat més forta que nosaltres mateixos– que la nostra cançó continuarà a través de
temps adversos o propicis.

Adéu, amic. Tot això volia dir-te, encara que reconec que m’ha sortit massa allargat.
També vull plànyer-me novament que no em fos possible venir a Barcelona a donar-te
personalment l’adéu, abans de la meva partida a París. Tinc esperances que no tardaré a
veure’t en aquesta ciutat que tant estimes, tot i que passa per uns moments poc bri-
llants.

Dóna records als amics i coneguts; no et descuidis de saludar el seriós Casanovas, de
qui no vaig poder acomiadar-me. I tu pots creure que, lluny de Tossa, sota la influència
del teu record creix la meva amistat.

I que és amb tot el cor que et dic: a reveure”.
Per la transcripció

Rafael Benet

03/01/1934, pàg. 6
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REFLEXOS

Vint anys després ...
Els pintors de Barcelona, sempre que ens és possible, fem les nostres escapades a París.
Tot el moviment modern s’ha desenvolupat, des de Corot a Matisse, en aquella ciutat;
hi hagué un moment en què es pogué dir gairebé amb justícia que, en art, tot el que no
fos francès o afrancesat era dolent.

El contacte amb l’Escola de París calia establir-lo fos com fos; per això tots els
artistes de la meva generació i de les generacions que l’han succeïda hem viscut d’esque-
na a Madrid. La vila del Manzanares restava molt allunyada del nostre esperit, mentre
París era a quatre passes.

A Madrid només hi havia pompiers i funcionalistes –que són una altra mena de
pompiers. L’artista lliure de poncifs no existia allà dalt, car els mateixos artistes de parla
castellana independents, sensibles, s’havien aglutinat també –sense renunciar a llur in-
dividualitat– en el moviment de l’Escola de París.

Fins el Museu del Prado i altres magnífiques col·leccions de Madrid, l’Escorial i Toledo
eren oblidades pels artistes barcelonins. Si aquelles col·leccions, després d’Eugenio Lucas,
no havien tingut allà cap virtut creadora d’una veritable tradició pictòrica, què hi havien
d’anar a fer, a Madrid, els artistes catalans? ens preguntaven, fins i tot alguna vegada.

I mentre la gran lliçó d’El Greco, de Velázquez, Zurbarán i Goya restava oblidada
per nosaltres, els grans artistes estrangers, amb prejudicis més substancials que els nos-
tres, l’aprofitaven plenament.

Entre els nostres prejudicis artístics, no del tot ben orientats, es mesclaven altres pre-
judicis que en podríem dir polítics. El nostre catalanisme ens havia fet porucs de sentir el
xoc de la grandesa de l’Espanya castellana. Més que una qüestió nacional, per a molts
catalans era la nostra qüestió una senzilla baralla de campanar: una qüestió de competèn-
cia provinciana entre Barcelona i Madrid; una simple qüestió de campionat de futbol.

És clar que no tothom veia les coses amb aquest caire de provincialisme poruc: els
veritables nacionalistes catalans havien valorat en el seu alt i exacte valor la nostra gran-
desa passada, i la grandesa històrica dels altres no ens aclaparava, sinó que ens estimula-
va. Però els pintors catalans, més aviat ens havíem girat d’esquena a Madrid, més per
desinterès que per cap altre motiu. Anem a dir que tot el que Madrid ha produït en
aquests darrers anys, des del punt de vista de la pintura i l’escultura, es podria emboli-
car en una fulla de bruc. De Velázquez ja en trobàvem al Louvre, i de bons espanyols
n’havíem vist en magnífiques exposicions de col·leccions privades a París. Mentres-
tant, Madrid s’allunyava de l’òrbita de les nostres incursions espirituals, fins per aquells
que, com jo, tot just sortits de l’acadèmia hi férem el primer viatge d’estudi...

D’això fa vint anys. Vint anys després d’una estada llarga al centre d’Espanya, he
hagut de tornar-hi, empès més per circumstàncies familiars que per un veritable desig.
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R A FA E L  B E N E T4

És clar que el sol propòsit del viatge esperonà l’encís de reveure les mostres reals d’una
grandesa passada. De reveure el paisatge enorme de Castella i els seus temples i alcàs-
sers. L’encís de reveure els sants i els cavallers d’El Greco, les figures humanes de Velázquez,
les ascètiques de Zurbarán i les picaresques de Goya.

Vint anys després he trobat moltes coses canviades –potser massa canviades– però
la grandesa substancial de Castella, immòbil, però vivent, davant dels meus ulls s’ha
refet fina i enorme.

Rafael Benet

11/01/1934, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Exposició Enric Casanovas i Joan Rebull a Madrid
En la sala d’exposicions del Museu d’Art Modern de Madrid han exhibit un nombre
considerable d’obres característiques els nostres compatricis Enric Casanovas i Joan
Rebull. Aquesta exposició d’un conjunt de l’obra dels escultors catalans, fins a la data
gairebé desconeguts a Madrid, fou organitzada per la Direcció General de Belles Arts i
patronada per la Direcció del Museu d’Art Modern.

El canvi polític, quant als interessos artístics, haurà estat més aviat funest. El senyor
Lerroux, que en tants altres aspectes està fent obra meritòria des del poder, quant a
Belles Arts, sembla que ve a destruir o almenys entrebancar la política artística, fins a
cert punt encertada, portada a terme des de l’adveniment de la República.

En el Patronat del Museu d’Art Modern de Madrid, la direcció del qual és portada
per Juan de la Encina, el consell del català Joaquim Sunyer s’hi ha fet sentir, fent
possible aquesta exposició d’art català i fent possible també la nova ordenació del
Museo Nacional de Arte Moderno, digna quant a la presentació de les obres i, sobre-
tot, quant a la seva tria. El senyor Lerroux ha nomenat com a Director de Belles Arts
un pintor al qual el Patronat havia retirat algunes obres del Museu. Hom anuncia, amb
aquest motiu, represàlies. Seria lamentable que l’obra bona, quant a política artística,
portada a terme en els primers anys de la República, fos destruïda o entrebancada.

Almenys, ben segur, les escultures de Rebull i Casanovas, no haurien estat demana-
des des de Madrid per la nova Direcció de Belles Arts. Els artistes i amateurs madri-
lenys han pogut judicar l’obra notable d’aquests nostres mestres, degut a la política
artística portada a terme pels homes anteriors al govern Lerroux. Un oreig mediterrani
ha arribat fins a les altes planures centrals. La gràcia racialment catalana de Casanovas i
la intensitat de Rebull han portat al planell central una alenada de la perifèria.
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 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 5

Casanovas ha exhibit onze escultures, totes en matèria definitiva, representatives de
diverses etapes de l’obra del ferm i delicat escultor. Totes les escultures de Casanovas
eren presidides per la gran composició en marbre, el relleu Vido campestre; cant a les
formes ondulants de la terra i de la dona catalana. Joan Rebull exhibí vint-i-una obres,
plenes d’aquell sentit escultòric que és la virtut més ostensible de l’art multiforme
d’aquest artista nostre. Multiforme, perquè tan aviat sembla recolzar-se en el realisme
robust dels egipcis, com en els arcaismes pre-bizantins, com en la gràcia gòtica dels
àngels d’Orvieto, com en la poesia neo-pagana dels florentins. Multiforme, però amb
una unitat essencial de substràtum i d’estil. A les escultures de Rebull els feien compa-
nyia vint-i-nou dibuixos de realització diversa: uns fugats, altres precisos; uns pictòrics,
gairebé pintorescos; altres estrictament lineals.

Bona exposició d’art català a Madrid; bona lliçó de substancial modernitat –que és
com dir recordança de les normes eternes– al Madrid actual encara estèticament massa
preocupat dels snobismes més fràgils.

Durancamps a Galeries Laietanes
El pintor Rafael Durancamps exposa aquests dies una mostra de les seves darreres obres
en una sumptuosa saleta de Galeries Laietanes. Quinze pintures exhibeix aquest mes-
tre, entre paisatges, natures mortes i marines.

Durancamps , continua, potser amb més llibertat, la seva noble trajectòria qualita-
tiva. A París, l’artista català hi ha guanyat una simplicitat d’ofici certament expressiva.
Disciplinat i destre, ha anat guanyant una agilitat que, en els bons moments, arriba a
l’agudesa.

Durancamps  és dels artistes que té un bon coixí en els clàssics i, sobretot, en els
clàssics de l’Escola de Madrid: Velázquez i Goya no són pas estranys a l’esperit de
l’artista sabadellenc. No ho són, ni espiritualment, ni materialment. No endebades
Duran estudià profundament la tècnica dels espanyols. La lliçó, però, fou superada,
perquè el nostre artista no ha deixat un sol moment d’ésser del seu temps.

L’artista català, treballador incansable, va obrint-se pas en els mercats estrangers, i fins
en aquesta hora difícil per a tothom, ell aferma, ací i fora d’ací, els seus èxits anteriors.

Tito Cittadini a la Sala Parés
L’artista italo-americà Tito Cittadini, anys ha amb residència a l’illa catalana de Mallorca,
exhibeix a la Sala Parés paisatges i figures mallorquines.

El nostre estimat amic Joan Estelrich ha escrit una bella presentació al catàleg, que
els lectors de La Veu coneixen també per haver estat reproduïda en aquestes pàgines
dedicades a Vida cultural. Com diu Estelrich, “Cittadini ciutadà del món, resta vincu-
lat a la moderna història pictòrica de Mallorca”. Mallorca ha estat, talment, fogar
d’una escola internacional de pintura i Cittadini una de les seves valors més destacades.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:085



R A FA E L  B E N E T6

L’artista posseeix una tècnica personal, però també à la page d’aquest internacionalis-
me que ve a descobrir la claror profunda de les aigües de les nostres cales, la brillantor
dels nostres cels i l’or de les nostres roques.

La natura mallorquina, exuberant fins a la fantasia, és l’escenari adequat als pintors
de les més diverses latituds, que cerquen límits nous en la llum còsmica de l’illa i en les
formes elegants i gegantines dels penya-segats vora el mar blau.

En algunes de les seves teles paisatgístiques, Cittadini troba rares harmonies cromà-
tiques, especialment en les petites notes on lluu el verd gris de les cales. És en aquestes
petites teles on s’acusen més, al meu entendre, els dots purament pictòrics del mestre.
Potser en les altres, sobretot en aquelles on es destaquen les coloraines dels vestits de les
figures femenines, l’artista practica un cromatisme més exaltat –volgudament dispers,
com el de certs fauves– però, ben segur, menys encertat.

Cal tenir en compte que aquesta exaltació colorística, és únicament una de les mo-
dalitats del múltiple Cittadini, home que, com diu Estelrich, té el gran mèrit de no
voler esdevenir un esclau del seu passat. Un artista que ha sentit la necessitat d’alliberar-
se de la pròpia fórmula, “en la qual tantes obres mestres ens havia ofert”, mereix,
almenys, l’atenció i el respecte de tots.

Rafael Benet

11/01/1934, pàg. 6

REFLEXOS

Madrid
L’aire violent del Guadarrama menysprea els sentits. Dalt del planell central –“després
del soli de Déu el més alt és el del rei d’Espanya”, deien els andalusos– els contorns de
les coses s’aviven en el fons d’or heràldic dels crepuscles crus. Aire sec de muntanya:
clima sa, però traïdor.

Les fines ondulacions immenses de les comes nues, color d’argila –color de desert– han
conegut de poc la vertical petulància dels gratacels. “Gratacels en el desert”, ha dit algú.

Gairebé arreu la terra nua: color de carro, color de pot ibèric, color de fons de retrat
espanyol. Únicament de cara a Ponent, el vellutat verd profund de les possessions reials
i el blau transparent dels pics del Guadarrama amoroseixen i trenquen la dolça mono-
tonia ocre de les amples ondulacions de les comes.

Des del Palau Reial, des de la mateixa cambra on part de la família destronada
passà, el que l’emoció popular monàrquica –molt difusa per ací– anomena “la noche
triste”, contemplo el paisatge. Oasi monàrquic, en l’àrid i ample horitzó que enron-

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:086



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 7

da la vila; els jardins del Campo del Moro i els boscos de la Casa de Campo i del
Pardo –profanats avui pels papers de les meriendas més fraternals– parlen, per llur
contrast amb l’argila nua que els enronda, un llenguatge poc favorable a la democràcia.

Mirant aquest cantó sumptuós de la banda de ponent i recordant encara l’oasi del
Retiro, altra possessió d’origen reial, hom sent, davant la mole blanca del Palau d’Ori-
ent, que la grandesa castellana –que la seva riquesa– és purament monàrquica.

Ni els nobles, ni el poble –sigui per les causes que es vulgui– no saberen conservar
la noblesa de la terra: únicament els reis  feren jardins de llurs possessions. Oasis reials.
Ni els grans terratinents, ni els municipis amos i senyors un dia de gran part de la terra,
no la tractaren amb amor; l’explotaren iníquament fins a fer-la esdevenir en molts
llocs àrida ruïna.

I si deixen fer a la turba –a la chulería, viva i castissa, explotada per tants dema-
gogs–, dels arbres reials de vora Madrid no en restaria res. Al poble li digueren que els
boscos de la Casa de Campo eren seus, i, segons sembla, al principi de la República, el
poble en minúscula s’emportava les branques dels arbres a casa seva per a avivar la llar.
Si li ho deixen fer, hauria destruït els oasis reials, de la mateixa manera que antany
rasurà, sense deixar-hi borrissol, els boscos dels anomenats montes comunes.

I en aquest clima sec, i en aquesta terra àrida, sense cap mena de sentit social –aquest
clima que ha produït grans individualitats: Sants, artistes, poetes, herois i bandits–,
hom predica amb insistència gansonera el mite de la igualtat. I tot és ací egoisme, i en
els casos magnífics, egoisme sagrat.

Terres així són consubstancials amb la reialesa. Ja constatà Salmerón que Castella
era monàrquica. La reialesa, amb el seu noble sentit de domini, ha escrit la història
col·lectiva d’aquest país. Una història potser de vegades arbitrària, però, a fi de comp-
tes, gran i única.

Algunes vegades, però, els reis saberen interpretar el sentit popular; desentranyar la
substància popular de Castella. Aleshores el Poble, amb majúscula, existí perquè fou
tret del no res. Ha estat possible ací alguna vegada el govern del rei del poble, però serà
molt difícil, si no impossible, l’anomenat govern del poble pel poble.

Si de cara a aquest clima central i de cara a la seva història, es considera en profun-
ditat el sentit de les paraules govern del poble pel poble, s’arriben a formular conclusions
molt pessimistes.

Si la mateixa existència de Madrid es fa un bell i luxós caprici reial, si Madrid és una
bella creació arbitrària dels reis –un oasi reial en el desert de l’alta planura–, hom podrà
desmentir la seva substància monàrquica, sense negar-se, que és com dir sense destruir-se?

Rafael Benet

19/01/1934, pàg. 6
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MIQUEL UTRILLO

La darrera vegada que vaig veure Miquel Utrillo, jo anava amb el pintor txec Georges
Kars i la seva senyora. D’això deu fer més de dos mesos. El matrimoni Kars volia
conèixer el cavaller espanyol i l’esperava a l’hora de l’aperitiu, al migdia, a la terrassa del
Colon.

Molts dies, la figura alta i secardina d’Utrillo, era present en la coneguda penya
d’En Plandiura. Aquell dia –puix que les meves relacions personals eren de temps
trencades amb l’il·lustre fundador i col·laborador artístic de l’Enciclopèdia Espasa– jo
havia de presentar als senyors Kars algun dels membres de l’anomenada penya del
Colon, perquè al seu torn fossin presentats al nostre home. Aquesta maniobra no fou
possible realitzar-la, perquè aquell dia Utrillo arribà primer que tots els seus companys
de taula. Georges Kars, que sempre corre el món armat del bloc de notes, s’hagué
d’acontentar de fer, mig d’amagat, un croquis de qui desitjava conèixer. Un dibuix en
el qual les característiques del model eren anotades vigorosament.

Miquel Utrillo, era home de tela; en aquests darrers temps tenia únicament la pell
i l’os. La seva mirada viva i enèrgica fulgurava en un rostre de pergamí, de faccions
acusades. Nas aguileny, tenia alguna cosa de la finor de Maquiavel. En els retrats que
Ramon Casas féu del nostre assagista ple de joventut, el rostre del crític ens és presentat
en una expressió de plàcida bonhomia i les faccions, sense ésser dolces, eren lluny de la
duresa. Els anys fan canviar molt els homes i les agrors de la vida, tant com el pes del
temps, terminen per a eixugar els rostres. La figura d’Utrillo, molt envellida darrera-
ment, s’havia, per dir-ho en una forma o altra, espanyolitzat; feia pensar, en les agres,
violentes i nobles imatges del recio Alonso Berruguete. Es pot dir que de la seva figura,
els anys no havien pogut abatre l’arrogància; fóra millor recalcar que aquesta resta va
geològicament descalçada, sense virtuts complementàries.

Així l’havia anotat Georges Kars en el seu àlbum.
Kars, el pintor txec resident a París, i la seva muller viuen anys ha a Montmartre, i,

són veïns de Suzanne Valadon i de Maurice Utrillo. El veïnatge ha fet néixer entre ells
una amistat profunda. Per a ningú no és un secret que el gran pintor Maurice Utrillo és
un alcohòlic que ha estat sovint voluntàriament i obligatòriament reclòs en diverses
cases de salut. Maurice Utrillo és com una criatura malalta; la seva mare, la gran artista
Valadon, viu actualment amb el fill.

No és cap secret, tampoc, que Miquel Utrillo, donà generosament el seu nom a
l’Utrillo francès. Un dia, Suzanne Valadon es presentà plorant al cabaret del Lapin
Agile, concorregut aleshores pels artistes de Montmartre. Utrillo, el nostre Utrillo,
freqüentava aquell lloc de cançons sentimentals o humorístiques, amb Casas, Rusiñol,
Zuloaga i altres amics. Suzanne Valadon, aleshores artista sense gaire fama, es desfeia
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en llàgrimes. Alguns dels concurrents preguntaren a aquella xicota què tenia i ella contà
totes les seves trifulgues. Suzanne, soltera, havia estat requerida en casament, però
perquè aquest es pogués efectuar se li exigia que el seu fill tingués almenys un nom.
Miquel Utrillo, jove aleshores i solter encara, no es féu pregar gaire; generosament
donà el seu cognom al qui més tard havia d’ésser un dels quatre o cinc pintors més
considerats de l’actual Escola de París.

Aquest gest del nostre Utrillo és avui conegut arreu. Les cròniques i les monografies
d’art modern han explicat a França, moltes vegades, el comportament d’aquell jove
enginyer amic d’artistes, cavaller espanyol, que en un gest romàntic consolava una des-
coneguda sense valiment.

Fora de la Península, el nom d’Utrillo és conegut per aquest gest que ha esdevingut
històric i també per ésser considerat com el que pertany a un dels descobridors d’El
Greco. El nom d’Utrillo, figura en les bibliografies estrangeres entre els noms de Meier-
Graefe i Barrés; fou realment el nostre Utrillo uns dels descobridors vuitcentistes d’El
Greco.

Una de les glòries més pures del crític d’art que hem perdut per sempre, és, a ben
segur, l’haver contribuït amb els seus escrits a valorar, entre nosaltres, la força i l’origi-
nalitat del gran candiota. Utrillo, amb Rusiñol, Casas, Zuloaga i altres artistes innova-
dors aleshores, descobriren El Greco, el deslliuraren del mot extravagant amb el qual
l’havien obsequiat les generacions acadèmiques i fins les mal anomenades romànti-
ques. Es pot dir que, els veritables romàntics foren a casa nostra els homes del Cau
Ferrat, dels Quatre Gats i de les festes modernistes; els qui erigien a Sitges, pàtria adop-
tiva de tots ells, un monument a Domenico Theotokópulos El Greco, educat a Venècia
i evadit en un dinamisme angèlic, en tocar les terres roges i ocres de Toledo.

Miquel Utrillo és, doncs, un dels nostres que més ha contribuït a retornar al Greco,
el reconeixement que en vida havia ja conegut.

Però cal subratllar també entre tantes obres que Utrillo, home de gran cultura artís-
tica, havia realitzat, la fundació de Pèl i Ploma, i de Forma, revistes d’art que contribu-
ïren a crear i que recolliren uns moments de l’art català, damunt dels quals es fonamen-
ta l’existència del moment artístic que ara vivim. És amb veritable emoció i amb un
punt d’enveja –puix que mai les nostres revistes d’art han tornat a tenir un moment
tan esplèndid– que hom fulleja avui aquelles publicacions dels homes dels Quatre
Gats, en les quals la mà plena de jovenesa de Miquel Utrillo es mostra enèrgica i
sensible.

Rafael Benet

23/01/1934, pàg. 7
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Mompou a la Sala Parés
Temes mallorquins pintats per Josep Mompou ocupen la sala quadrada de can Parés.
L’artista, atent a les palpitacions de l’art multinacional de l’Escola de París, es deixa
anar vers l’arbitrari preconitzat per Raoul Dufy i per Van Dongen. Sembla haver deixat
endarrere la modalitat perfumada i fins a cert punt realista, recolzada part en Matisse i
part en Marquet. L’arabesc juga actualment en l’art del barceloní un paper primordial.
Per l’arabesc, Mompou sembla haver abandonat, a mitja conquista, la lluita per la
substància, amb tanta energia empresa en les obres exhibides l’any anterior i entre les
quals es destacava per la seva gravetat –pel seu pes, no pas renyit amb la gràcia– un
magnífic bodegó de caça, memorable.

El nostre artista tendeix per temperament, altra vegada vers la fragància, però el llast
heroic adquirit en la seva provatura recent, no el deixa evadir d’una manera prou decisiva.
I és que, ben segur, el nou moment líric no s’ha produït encara amb prou intensitat.

Mompou recerca paraules noves, perquè la seva sensibilitat no s’esmussi en la repe-
tició. I aquesta disciplina que emprenen a vegades els artistes, és sabut que, sovint,
solament és fruitosa a llarg termini.

Mompou tendirà sempre a deslliurar-se del pes de la matèria. Però les seves grasses
provatures anteriors han fornit substancialment les obres actuals, que tot i tendir altra
vegada al refregat, han conquistat un pes, –una gravetat– que, potser, dintre el camí de
l’agudesa, no havien posseït fins ara.

L’actual exposició és presidida per la tela La cuina, obra de dimensions respectables
i en la qual una composició –per dir-ho d’una manera o altra– lliure, sensible, serveix
els nous designis de l’esperit de l’artista; intenció de llibertat dintre la gravetat; doble
intenció d’evasió i de submissió. És aquesta tela la més reeixida de l’exposició i és,
sobretot, anunci de plenitud dintre la modalitat d’ara, que a mi em sembla –donats el
talent i les possibilitats de l’artista, ben demostrades anteriorment– tot just iniciada.

Un nou pintor: Josep Maragall Noble
Josep Maragall Noble  exhibeix per primera vegada a Barcelona, privadament, en una
saleta de can Parés.

El pintor Carles i l’escultor Manolo han posat al catàleg d’aquesta exposició uns
mots de presentació del nou artista, la qual cosa es pot dir que és un honor merescut.

Josep Maragall se’ns mostra instintiu i sincer en el seu art, però influït també de les
estranyes harmonies colorístiques, de les paletes més difícils d’avui. Hi ha alguna cosa
de Bonnard en les gammes del nostre nou artista.

Formalment, Maragall és, de vegades, negligit també a la manera vivent del gran
Bonnard, però altres vegades sembla un rigorós Cézanne. Ben segur, en aquest aspecte,
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el nou pintor no ha pas oblidat la lliçó de Manolo pintor; aquesta nova lliçó de rude
neo-cézannisme, que el gran escultor Manolo ens ha donat a tots amb les seves pintu-
res a l’oli recents.

L’art de Josep Maragall Noble és, sobretot, art realment vivent; és a dir, sensible i
sincer. Un bon començ és, almenys, un bon auguri.

Dibuixos d’Antoni García
A Galeries Syra, exhibeix actualment dibuixos el pintor Antoni García, aquest jove
artista que ve de triomfar amb les seves teles de l’Exposició del Nu, una de les quals ha
estat adquirida pel nostre Museu d’Art Contemporani.

En aquesta exposició de dibuixos, l’artista ens mostra els seus estudis –les seves
acadèmies– intel·ligents i disciplinades, i alguns dibuixos aquarel·lats de marina i pai-
satge, juntament amb alguna pintura a l’oli. García, en les obres actuals ens diu ben
clar que ha vençut el desordre que imperà fins fa poc en la seva obra. L’esforç realitzat
pel nostre artista ha estat, en aquest ordre, definitiu. Caldrà, potser, que reposi una
mica en el camí emprès, car convé que el seu domini del desordre, que fins ara ha estat
portat amb sensibilitat, continuï essent-ho. El perill està en què l’ordre termini per
estrangular virtuts essencials, de les quals tan dotat ha estat fins ara Antoni García.

Disciplina, sí, però, per endavant sensibilitat; heus ací la nostra divisa en aquesta
hora en la qual en tants indrets, l’academicisme sembla que vulgui treure el cap altra
vegada. I en constatar aquest perill, no s’afirma pas que Antoni García sigui dels qui
han passat a l’altre cantó de la barricada, car precisament és dels qui fins ara han actuat
amb entera decisió dintre la tradició de l’art vivent.

En aquesta mateixa galeria ha fet una exposició prematura Jaume Pla, artista de
Rubí, de positiu talent; ha exhibit dibuixos.

Primer Saló dels Independents Terrassencs
En la sala d’exposicions dels Amics de les Arts de Terrassa, exhibeixen Emili Armengol,
Aureli Biosca, Antoni Marinel·lo, Jaume Pla i Joan Vancells, pintors, i Ramon
Marinel·lo, escultor. Aquesta col·lectiva de joves terrassencs porta el títol de Primer
Saló dels Independents.

Aquests secessionistes s’han agrupat, defugint les fórmules de just medi i emprant,
en general, maneres influïdes pel fauvisme i neo-fauvisme. De conjunt, l’exposició té
simpatia i representa, si més no, independència de les fórmules més en voga entre els
artistes i amateurs de la veïna ciutat. Però, si en aquest sentit, els nous artistes terras-
sencs es pot dir que han defugit la vulgaritat més pròxima, han caigut, en canvi, en el
lloc comú de l’avançada internacional, el qual, si és perdonable en el jovent, és també,
a la llarga, cosa infructuosa. Volent percaçar l’originalitat es cometen, sovint, els plagis
més insubstancials.
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Sobre el problema de l’originalitat hi ha molt a dir, però, sobretot, hi ha encara
més a dir sobre el de la sensibilitat, que és l’originalitat que ve de dins; la menys
espectacular, però la més autèntica. Originalitat que ve de dins; en aquest sentit,
d’aquesta exposició assenyalaria especialment un paisatge en gris-perla de Joan
Vancells. Joan Vancells és, potser, el menys entremaliat de la colla, però, ben segur, el
més artista.

En aquesta exposició s’ha revelat un nou escultor, Ramon Marinel·lo, deixeble d’Àn-
gel Ferrant, i seguidor també fins a cert punt de les normes de Rebull, Granyer i altres
escultors nostres. Com a començament, el seu art no està malament; caldrà, però, que
en vinents represes aquest jove es cerqui ell mateix.

Rafael Benet

25/01/1934, pàg. 6

REFLEXOS

El Madrid vell i el nou
Madrid ha canviat molt, massa, d’ençà que no l’havia vist. La mesura humana de les
seves velles construccions –la proporció i la sensibilitat greco-cristiana– ha estat abatu-
da pel gust del colossal tan car a la plutocràcia americana. Els bancs han tornat a emprar
d’una manera asiàtica el mòdul gegant. Els ministeris, els casinos, els magatzems, els
cinemes i la Telefònica han construït llurs gratacels aclaparadors i pretensiosos, tren-
cant l’antiga i harmònica silueta de Madrid, tan castissa, de teulada vermella amb
buhardillas i amb amples cúpules en roig i en verd negrós.

Les noves construccions, a la Granvia, han estat ideades d’una manera anàrquica; ni
mesura, ni harmonia. Aquests edificis desconnectats de l’escala humana, fets en estils
diversos, contradictoris i a vegades divertits, no han estat coordinats en llurs alçades.
En les nobles i ben traçades vies del Passeig del Prado, carrer d’Alcalà, Plaça de Santa
Anna, etc., les construccions petulants atordeixen els vells edificis normals, fins i carac-
terístics. El guirigall arquitectònic barceloní, al costat del nou guirigall madrileny, és
d’una gran prudència gairebé ratllant a la discreció.

És al clàssic carrer d’Alcalà on la lluita entre el vell i el nou Madrid s’estableix d’una
manera revoltant. El més còmic és que l’anomenat Círculo de Bellas Artes intervé en la
baralla plàstica amb l’edifici del seu casino immens, sense altre propòsit conegut que el
d’espatarrar provincianos.

Si els qui es consideren artistes donen, quant a gust, un exemple tan dolent, què té
d’estrany que els Bancs o les cases d’assegurances plantifiquin llurs edificis de mides
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colossals i de proporcions grolleres costat per costat del delicat Palacio de Buenavista o
de la castissa església de Las Calatravas –enclosa i amenaçada de desaparèixer entre
construccions pretensioses?

Madrid està baratant la seva autèntica finor de vila coronada, per una novetat deslli-
gada de la seva tradició i arrelada, en canvi, en el gust del nou ric. La modernitat ha
pujat al cap dels arquitectes madrilenys. Des de la mole estrafolària del Palacio de
Correos a la torre de Babel del Casino de Bellas Artes, fins al gratacels del Capitol, hi
ha compendiada tota la història dels, un dia, novíssims estils de l’arquitectura contem-
porània.

Els arquitectes s’han donat, generalment, amb més fúria que sensibilitat al mal
anomenat funcionalisme. L’estil lacònic dels arquitectes holandesos, alemanys, suïssos
i francesos d’avantguarda, està avui en mans del primer d’arribar.

Amb aquesta arquitectura que desconeix el motlluratge, es construeix sense mirar el
lloc. Hi ha, a més, una tal profusió de cafès, hotels i cinemes d’avançada decorats amb
prolífica abundància d’alumini, aquàriums i cactus (l’alumini neutralitza la llum indi-
recta i converteix els murs en llaunes lluentes i impossibles), que un bon amic meu, un
madrileny cent per cent, em deia: “Cada día se hace más viva en mí la nostalgia de los
capiteles corintios, aunque fueran en escayola”.

Però si tant els arquitectes més carregats com el més esterilitzats s’han avingut a
practicar una arquitectura anormal i insensible que eclipsa la gràcia antiga del meu
Madrid, aquesta resplendeix encara intacta en alguns llocs. La Plaza Mayor –dissorta-
dament mutilada pels revolucionaris d’abril l’estàtua eqüestre de Felip III que exorna-
va el centre– és, malgrat tot, un racó admirable, recio. Sortosament encara existeixen
trossos del Madrid aristocràtic o pueblerino d’antany, que són descans i joia per als ulls
i l’esperit. Madrid de Felip III i IV; de Carles III i IV; Madrid isabelí i àdhuc el de la
Restauració.

Però entre aquests trossos del Madrid vell, vivent i veritable, no es pot pas oblidar
la panoràmica que de cara a la vila es divisa des del viaducte de Segòvia –aquell pont
avui absolutament tancat a la circulació de vehicles per amenaçar ruïna i que ara, com
fa vint anys, ostenta un cartell que diu: “Se prohibe el paso de caballerías al trote o a
tropel”. El viaducte, en la seva ampla i alta volada descobreix els secrets dels patis de les
típiques casas de vecindad. Des d’ací no es pot mirar massa aplomadament el carrer de
Segòvia, car produeix vertigen. El formigueig del carrer, des d’aquesta alçada, fa ale-
gria: és el camí d’entrada a la vila, venint del pont de Segòvia, ple de tramvies que amb
llurs xiscles damunt els rails, munten o descendeixen el pronunciat pendent que enfila
el pujol del vell Madrid –escenografia per a La Verbena de la Paloma–. El Madrid de
murs ocre i rosa, de teulades àrabs i buhardillas sense molsa; el Madrid coronat amb les
majestuoses, però bones minyones, cúpules de Santa María, de San Andrés i de San
Isidro el Real. El Madrid humà; típic.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:0813



R A FA E L  B E N E T14

És la vila que enyora les figuretes vivents de Tanagra, que jo vaig veure encara fa vint
anys; las modistillas abillades amb el clàssic, petit i llargarut mantón negre.

Avui, desaparegut per complet de les espatlles gràcils, les noies madrilenyes semblen
menys delicades.

Rafael Benet

26/01/1934, pàg. 6

TRES ETAPES ESTÈTIQUES

Mir, Colom, Grau Sala

I
Tenen lloc aquest dies a Barcelona tres grans exposicions. Grans pel nombre de teles
exhibides i grans per llur qualitat i interès: les exposicions de Mir a la Sala Parés, de
Colom a La Pinacoteca i de Grau Sala a les Galeries Syra. Aquestes tres exposicions,
coincidint en un mateix moment, han vingut a subratllar als ulls dels amateurs la rica
complexitat de l’art català, tant com la història de les seves evolucions.

L’exposició de Joaquim Mir, organitzada amb tota solemnitat per la Sala Parés,
amb motiu del cinquantenari de la vella i renovada galeria del carrer de Petritxol, conté
una retrospectiva de l’artista. En aquesta exposició hi figura una sèrie d’obres d’èpo-
ques distintes ben significatives, les quals ajuden a dibuixar la personalitat del gran
artista. Aquestes obres de data posterior, juntament amb una bona part de teles d’aquests
darrers temps, amb temes pirinencs, ens dibuixen amb tota precisió la figura del pintor
Mir.

Mir és una força biològica; és un silvà. El seu art dionisíac, brutal, lliure i a vegades
inspirat, ens parla, tant com d’un ull preciós, d’un temperament no sotmès a d’altres
lleis que a les que de tant en tant, com en un atzar magnífic, dicta el seu caprici.

L’art de Mir resta associat, quant a la seva força i fantasia, a l’art de Gaudí. Mir és
genial com l’arquitecte de la Sagrada Família. Genial i independent de tota cultura.
Mir és més independent encara de tota tradició cultural que Gaudí, car l’arquitecte, en
una estranya intuïció de la història, arribà a sintetitzar-la en les seves construccions.
Mir, fauve veritable, s’ha lliurat a la seva fuga, desentenent-se en absolut de totes les
lliçons de l’art francès.

Hi ha molta gent que davant les teles de Mir parla d’impressionisme, però tothom
qui sap què és l’impressionisme de Batignolles, no emprarà mai aquest mot per a
definir la pintura de Mir. L’impressionisme francès és, tot i el gran instint dels seus
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grans mestres, cultura pura. França no ha produït mai res que no fos culte. Ni Delacroix,
ni Rodin –tan exaltats i romàntics– no deixaren un moment la seva granítica base del
que podríem dir-ne liceu de belles arts. L’art francès ha tingut sempre aquesta gràcia de
recolzar-se en les humanitats i en la consciència. Els mateixos poetes sobrerealistes,
Breton i Éluard, no poden desmentir –sortosament– la seva gran base liceística.

Mir, deslliurat de tota tutela, fiat en ell mateix, ha manejat els pinzells com una
tralla, fent-los espetegar furiosament. L’art francès? No sap pas què és, el pintor Mir;
ell se n’ha desinteressat per complet. Un dia, amb una curiositat relativa, preguntava a
un company si Corot tenia la coloració de Galwey.

Mir és així i així l’hem de prendre. És aquesta la seva grandesa: una grandesa sense
servitud; feta sovint de lírics castells enlaire. Els temps no superats per ell, de bohèmia,
de desordre mental, han donat rares flors fragants i esclatants. Si Nonell no s’hagués
mogut de Catalunya, hauria estat, a la seva manera, un Mir. Nonell, el brutal Nonell,
va passar per França, per l’impressionisme i per Cézanne.

Àdhuc Nonell fou el que tocà intensament la fibra més viva de l’impressionisme
francès, sense deixar-se afrancesar. Per ell, l’art català va deixar d’ésser cosa aïllada, i cosa
silvestre. Per Nonell, l’art català es recolzà d’una manera vivent en els clàssics. És aques-
ta la gran força de Nonell –encara que molts no ho hagin reconegut–: la d’ésser el
primer modern de Catalunya que s’encarà i assimilà una cultura.

Aquesta hagué d’anar-la a cercar fora el país, però la força amb què va tornar-la a
crear fou absolutament i tradicionalment barcelonina.

Rafael Benet

07/02/1934, pàg. 6

TRES ETAPES ESTÈTIQUES

Mir, Colom, Grau Sala

II

Isidre Nonell clou una etapa i inicia l’altra: la nostra. Inicia l’etapa de restauració i
assimilació d’una tradició. De cara a França recull integralment la lliçó de l’art vi-
vent, però, l’art francès el condueix d’una manera fatal a la tradició. Per això, avui, es
pot parlar a Catalunya de pre-nonellians i post-nonellians. I com Joaquim Mir,
continua la seva trajectòria, lliurat a la força del seu temperament i per tant és un
pre-nonellià; Joan Colom i Grau Sala són dos post-nonellians. Ambdós han passat
per l’art francès.
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Colom, en la seva magnífica i madura exposició de La Pinacoteca, ens diu com
l’impressionisme francès ha estat assimilat per ell, fent-ne alguna cosa de substancialment
racial. El gran Joan Colom ha passat per l’art francès, però no n’ha restat presoner. El
país català li ha exigit, en aplicar les fórmules franceses, una major duresa. Colom ha
hagut de tornar a inventar l’impressionisme, de cara al nostre paisatge precís, vibrant i
amorós.

Però el pas de Colom per l’Escola de París es marca encara; pel seu gust per l’harmo-
nia, pel seu gust a temperar el salvatge que tots portem dintre. Hi ha incloses en l’art de
Colom, la gràcia i la saviesa de la tradició. El seu comentarista Joan Matas parla a la
revista Art, de la relació del nostre pintor amb Claude Lorrain. Matas, té tota la raó.
Colom, sap comprendre com un clàssic, però sense ésser mai conceptuós.

Darrere la generació de Colom, estalonant-se, segueixen una sèrie d’ardits catalans,
molts dels quals mereixen el nom de post-nonellians. Grau Sala és un dels benjamins.
Pertany a la generació que es féu a l’hora de les batalles de la darrera avantguarda. La
generació de sobrerealistes i neo-fauves. Com per la generació de Colom, la base era la
consciència, per la generació de Grau Sala la base ha estat el lirisme portat a la punta de
l’espasa. L’Escola de París ha jugat amb un gust exquisit l’arbitrari; les col·leccions
parisenques extremo-orientals no han estat pas estranyes al desenvolupament d’una
cal·ligrafia angèlica posada en una atmosfera de nacre, blau i rosa.

Grau Sala, en aquesta segona exposició que té oberta a Galeries Syra, ve amb una
gràcia de primer ordre, a mostrar-nos els seus jocs lírics malabars.

Si de Mir es pot dir que no ha passat per la pintura francesa, i de Colom es pot dir
que ha assimilat i superat aquella important cultura, de Grau Sala s’ha de dir –i és fins
a cert punt natural, donada la seva joventut– que està assimilat encara per les darreres
formes poètiques de l’Escola de París.

Rafael Benet

08/02/1934, pàg. 6

REFLEXOS

Arcadi Mas i Fondevila
Penso que ha arribat el temps de posar en primer pla els homes discrets. Estem, en
tots els caires de la vida, una mica fatigats de genis. S’ha parlat tant de Revolució, en
lletra majúscula, que comencen de valorar la Quietud, en lletra majúscula també; un
hivern plàcid, amb neu i una mica assolellat, és indispensable per a la fecundació de
la terra....
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Arcadi Mas i Fondevila, que ha mort octogenari, era una de les persones realment
discretes que he conegut; com a home i, és clar, també com a pintor. La seva vellesa,
suportada amb elegant dignitat, no va estamordir cap de les virtuts de la seva jovenesa.
Mas i Fondevila, colorista irisat, pintava encara la llum solar, com en els seus temps
feliços d’Itàlia; millor encara que en aquells temps de realisme al Morelli, Palbono i
Mancini.

No fa pas un any que Mas i Fondevila exhibia a La Pinacoteca una mostra d’obres
recents. Ningú no hauria dit, mirant-les, que aquelles teles fossin d’un home de vui-
tanta anys. En aquests temps en què la vellesa degenera en tants artistes en senilitat,
casos de fecunditat com el de Renoir o el de Mas i Fondevila consolen. Recordeu la
vellesa d’un Leonardo, d’un Michelangelo, d’un Ticià.

En aquella darrera exposició de Mas i Fondevila a La Pinacoteca, hi havia una tela,
sobretot, en la qual les virtuts colorístiques del pintor barceloní havien assolit una
puixança no igualada en el conjunt de la seva obra. Es tractava d’un tema amb unes
oques blanques damunt el verd de l’herba i el blau de l’aigua d’un estany. L’iris d’aquesta
tela era vibrant i fi a l’ensems; els blancs dels volatus cantaven amb força inoblidable.
Però tot era delicat en aquesta tela; tot era discret. La intensitat era harmònica, tornada
així àuria mediocritat.

Fou aquest, precisament, el geni de Mas i Fondevila; en la seva obra resta immorta-
litzada la força de la discreció. Del tracte amb l’artista, resta el record d’una senyoria
irisada per la més elegant ironia.

El pintor Mas i Fondevila, carregat d’anys –testa d’argent–, per la seva figura espri-
matxada i fina, encara tenia l’aire d’un jovenet. Sempre el podíeu veure visitant, amb
una atenció de primera qualitat, les exposicions dels joves. El seu ull civilitzat, sensible,
recollia àvidament tot el que hi havia de  realment delicat i discret, sota les aparences,
a vegades descordades, dels darrers d’arribar.

Mas i Fondevila, en aquest sentit, mai no havia deixat d’ésser jove. L’hivern de la vida
–la pròpia experiència, la cultura, el coneixement de la història– l’havia fet més agut, més
esmolat, fonamentalment pessimista, però. Aquest pessimisme, convertit en ironia, en
flexibilitat, li feia veure les coses sense menyspreu, però tampoc sense massa pietat. Les
coses dels artistes joves li apareixien, degut a la seva posició temperada, en llur valor
exacte, relatiu. Els anys l’havien dotat d’un escepticisme sense amargor.

I és que el pintor de Capri, d’Andalusia i de Sitges, també havia fet la seva revolu-
ció; també havia tingut la seva autèntica bullida de sangs. La seva joventut de centaure.
Però tot allò era passat. Àdhuc restant-hi profundament fidel, era allunyat en el temps
com una experiència que es recorda amb un cert somriure no ben despullat d’orgull.

També Mas i Fondevila havia estat, en el seu temps, un pionnier –de l’aleshores nova
estètica– del naturalisme. El nostre pintor, darrerament, entre amable i sorneguer, de-
gué ésser, en la seva joventut, home de fe, sense flexibilitat. El retrat amb mostatxo
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negre que d’ell deixà el també admirable Ramon Casas, ens descriu un Mas i Fondevila
més aviat ferreny.

Així degué ésser el pintor de Roma, el primer guanyador de la pensió Fortuny; el
que es revoltà per no fer el quadre d’història que li exigia la susdita pensió, i que el
substituí per una tela directa del natural; el que en interpretar el tema Vestir el despullat,
en comptes de pintar, com el seu company d’oposicions Francesc Casanovas, Sant
Martí partint la capa amb el pobre de la llegenda, optava per descriure una escena
realista, sense mite de cap mena.

Però el pintor Mas havia vist moltes coses durant la seva llarga vida. I ell, destructor
de motlles que havia assolit èxits formidables a Capri, desentenent-se de tot el conven-
cional del fortunyisme, que havia vist com les obres de la seva joventut s’escampaven
per tot el món, havia vist també oscil·lar i variar l’estètica, i havia presenciat d’altres
revolucions que negaven de la manera més rotunda tot el que la seva revolució havia
instaurat. Havia vist sense astorament com els joves abandonaven el naturalisme per a
restaurar els motlles de l’Acadèmia i fins de la Convenció, que ell ajudà a triturar.
Havia presenciat com s’intentava la restauració del quadre d’història, contra el qual
havia lluitat amb tanta energia...

I, malauradament, l’artista, fidel a la seva estètica de sempre, anava omplint de
colors irisats les teles, i vivia en les hores de pintor solidari com en una mena d’oasi fet
de records i miratges jovenívols. Però davant d’ell, el panorama artístic havia canviat
tantes vegades que, home sensible a les valors de la joventut eterna, havia de somriure
discretament tant de la pròpia revolució com de les revolucions dels altres.

Rafael Benet

10/02/1934, pàg. 6

REFLEXOS

Joan Carles Panyó per Ramon Vayreda
Tots els qui, en un moment o altre de la nostra vida, hem arrelat espiritualment en el país
olotí, sabem d’una manera força directa qui era el pintor i arquitecte Joan Carles Panyó.
És natural, doncs, que, en escriure la monografia sobre el pintor Joaquim Vayreda, en
acarar-me amb els antecedents artístics de la seva època, em trobés tot seguit amb les
petges del discret arquitecte del campanaret i de la decoració de l’interior del temple de la
Verge del Tura i autor de l’altar major de la parroquial de Sant Esteve.

Aleshores arribà a les meves mans, sobre Panyó, una quantitat notable de bibliogra-
fia de font purament olotina, encara que dispersa, que feia referència a l’artista mataro-
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ní, deixeble de Tramulles i primer director de l’Escola Pública de Dibuix d’Olot. Ja en
aquells temps Ramon Vayreda, el fill del delicat pintor de les prades olotines, tenia la
fal·lera de sistematitzar totes les dades que sobre Panyó es coneixien i les que encara es
poguessin conèixer en aprofundir en l’art i la vida del sogre de don Narcís Pascual,
substitut de Panyó a l’Escola Pública de Dibuix i primer mestre del paisatgista Vayreda.

Finalment, Ramon Vayreda ha portat a terme el seu treball monogràfic sobre Joan
Carles Panyó, i ho ha fet amb amorosa pulcritud. Aquest petit estudi de Vayreda,
sobre el pintor-arquitecte, ve a enriquir la nostra bibliografia sistemàtica, no pas massa
abundant, en tractar del Renaixement, del barroc, del rococó i de l’imperi a Catalunya.
Vayreda ha sabut afinar, sobretot, la part crítica referent a l’obra arquitectònica de
Panyó, puix que els coneixements del nostre crític, en el caire de l’arquitectura-decora-
tiva, són considerables. Després d’un estudi atent de les qualitats essencialment orna-
mentals que exornen l’obra de Panyó –arquitecte que coneixia tots els recursos per a
evitar els efectes dels esforços massa violents i que posseïa una profunda i ben escollida
documentació sobre els estils i les proporcions en els ordres antics– Ramon Vayreda,
senta la conclusió que el deixeble de Tramulles fou més gran com a arquitecte que com
a pintor. Diu textualment Vayreda:

“Plaunos dir, de tota manera, per a resumir d’un tret simple el nostre criteri, que si
com a pintor ens permetrem alguna observació a propòsit de la seva obra, en canvi,
com a arquitecte, cada dia trobem més justificat el seu elogi”.

Com a pintor de cavallet fou Panyó poc important; el decorador i l’ornamentador
al tremp era ja una altra cosa. Però, sobretot, allà on Joan Carles Panyó es fa remarcar,
és en els plafons dels murs laterals del creuer del Tura amb les escenes de la Troballa de
la Verge i de la Translació. Es fa remarcar ací, més que pel seu realisme, pel seu casolanisme,
germà del seu contemporani i col·laborador, l’escultor Ramon Amadeu, i que té les
rels en l’ostensible dramatisme dels tipus racials i populars de les escenes més realistes
d’Antoni Viladomat.

Ramon Vayreda remarca com d’aquests dos plafons de Panyó és més intens el de la
Troballa de la Verge que el de la Translació.

L’autor de la monografia, no pretén pas haver exhaurit tot el que encara es pot dir
sobre Panyó i la seva obra, però aquesta publicació de la Sala Vayreda, d’Olot, molt
ben il·lustrada amb gravats interessantíssims i perfectament impresa en els tallers grà-
fics de Pere Alzamora, de la ciutat de la Garrotxa, ve a constituir un document inapre-
ciable per a l’estudi del nostre art, i, sobretot, ve a popularitzar el nom d’un artista
gairebé desconegut del nostre públic.

Rafael Benet

15/02/1934, pàg. 8
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Dibuixos d’Esteban Vicente a la Llibreria Catalònia
A la galeria d’art de la Llibreria Catalònia exposa dibuixos a la ploma l’artista madri-
leny amb residència a Barcelona, el sensibilíssim Esteban Vicente.

Vicente, sortit del neo-fauvisme hispano-parisenc, amb contacte intermitent amb la
vida artística parisenca, anuncia, amb els dibuixos suara exhibits a Barcelona, un cert
abandonament del lirisme ultrancer, per un lirisme igualment intens, però amb un
continent més coherent amb l’anomenat món dels fenòmens. Pels seus dibuixos deli-
cats i sensibles, com les pintures d’antany, però menys llunyans de la visió òptica,
Vicente s’emparenta més amb els fauves i fins amb els impressionistes  que amb els
neo-fauves car, mentre la visió o la concepció d’aquests es basa en una  cal·ligrafia de
somni, la metafísica dels fauves i dels impressionistes es recolza  en la mateixa realitat.

El temperament poètic de Vicente no ha sortit pas afeblit d’aquesta provatura,
diguem-ne realista, dels seus actuals dibuixos, sinó que es manifesta amb tanta o més
puixança que antany, la qual cosa és la demostració que no és l’estètica que fa els
poetes, sinó que els poetes essencials ho seran a través d’estètiques distintes.

Pintures de F. Marsà i Antoni Marinel·lo a la Syra
L’instint de pintor de F. Marsà s’ha manifestat temps ha amb les aportacions d’aquest
artista en exposicions col·lectives de les nostres galeries d’art i dels nostres salons ofici-
als. Marsà, en aquesta exposició particular a la Galeria Syra, manifesta altra vegada la
seva substància de pintor exornada sovint de qualitats estètiques no sempre consubs-
tancials al seu temperament.

I és que Marsà, que des de les primeres teles es mostrà un pintor puixant, el veiem
de vegades divagar entre tendències distintes. Fins en el Primer Saló de Barcelona,
sorprenia la gent amb una obra de clara significació oficial –pompier– de l’art.

Però, si dintre aquesta significació, d’una manera neta, únicament per excepció ha
donat algunes obres, en canvi cal constatar que amb els dons pictòrics es lliura, sembla,
involuntàriament, més d’una vegada, vers una concepció estètica i de la qualitat, que
podríem qualificar d’Escola oficial de Belles Arts. Però, per contradir i rectificar aques-
ta tendència, Marsà, que posseeix un cert sentit crític, es lliura, potser d’una manera
massa volguda, a certes provatures estilístiques d’exaltació de formes vuitcentistes i fi de
segle vistes des d’un punt de vista actual. Ben segur, Grau Sala no és del tot estrany a les
intencions estilístiques de certes pintures de Marsà. Jo no sabria blasmar del tot aques-
ta posició diguem-ne educativa del pintor Marsà, sobretot quan en aquest sentit amo-
rós de les coses vuitcentistes, ha donat una obra tan reeixida com Port (núm. 2 del
catàleg). Però –i és una simple opinió ben fal·lible– a mi em sembla que la força de
Marsà radica més en la concepció pictòrica de la matèria que en l’estil lineal; que en el
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cultiu arbitrari de l’arabesc. Marsà fa bé de preocupar-se d’aquestes qualitats estilístico-
cal·ligràfiques, però, donats els seus dons naturals, fóra millor que no volgués contra-
riar-los massa, sinó únicament cultivar-los en un sentit de més difícil intensitat quali-
tativa quant a la matèria pictòrica.

Jo diria que F. Marsà és un home més sensible al clar i obscur i al volum que a les
filigranes de la línia.

* * *

En les mateixes Galeries Syra s’exhibeix actualment una bella sèrie de dibuixos colo-
rits de Gausachs i unes aquarel·les i pintures a l’oli del terrassenc Antoni Marinel·lo.
Marinel·lo és un artista delicat que, si es sotmet a una disciplina estricta, pot donar
amb el temps obres substancials. Potser avui aquest nou artista –sobretot en les
aquarel·les– està massa apriorísticament preocupat d’assolir unes gammes subtils.
En els olis, aquesta preocupació és abandonada; sembla més disposat a penetrar la
realitat. Cal esmentar, però, entre les aquarel·les, Can Roure. Terrassa (número 8 del
catàleg), ja que ací la paleta és jugada amb més riquesa i el pinzellat és més lliure i
fugat.

Escultura i dibuixos d’Eudald Serra a la Sala Busquets
Eudald Serra és un escultor deixeble d’Àngel Ferrant. Treballa dintre els llocs comuns
de l’art contemporani. Fins ara sembla aquest artista més preocupat d’estil que de
penetrar la vida. Val més, per començar, que Serra s’hagi encarrilat així, si aviat procura
defugir el lloc comú per lliurar-se a la recerca d’ell mateix.

Laporta Astort a La Pinacoteca
Per camins acadèmics el pintor Laporta Astort  ha refet, a la seva manera, l’impressio-
nisme. Millor dit, la base acadèmica de l’artista s’ha enriquit amb reflexos i qualitats
impressionistes. En les seves corbeilles de camèlies i roses és on el pintor ha assolit
major riquesa de matisos i de qualitat.

És a La Pinacoteca que hom pot admirar les darreres obres d’aquest artista que
evoluciona sense desmentir-se.

V. Solé Jorba i Planas Doria a la Sala Parés
L’olotí Solé Jorba exhibeix a la sala petita de can Parés les seves darreres pintures. En
l’exposició de l’any anterior, l’artista assolí deslliurar-se per complet de la tutela del seu
mestre Iu Pascual. Aquest any, Solé Jorba continua amb decisió la trajectòria d’un art
personal, i en algunes de les seves petites notes de paisatge olotí assoleix moments en
els quals el mestratge acompanya la puixant i clara emoció.

En la sala gran de la mateixa galeria exhibeix un nombre de teles Planas Doria.
Potser si el nombre mostrat fos més reduït, i, per tant, més escollit, el conjunt hi
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sortiria guanyant, puix que –sempre dintre d’un art de just medi– l’artista ens mostra
algunes teles inspirades.

Col·lectiva a la Sala Barcino
Després de l’exposició Moya, la Sala Barcino ha tingut oberta una col·lectiva amb
obres dels artistes cars a la direcció: Martí Garcés, Moya, Roman Ribera, Porcar, etc.
D’aquesta exposició es destacaven unes notes vivents de paisatge de Puigdengolas.

Rafael Benet

20/02/1934, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

P. Segimon a la Sala Barcino
És aquest el segon conjunt que exhibeix P. Segimon. Des de l’anterior exposició parti-
cular a l’actual, l’artista havia mostrat les seves obres en els salons oficials i en l’exposi-
ció del Nu. Aquestes obres disperses en els salons, indicaven un avenç que confirma el
conjunt exhibit a la Sala Barcino.

P. Segimon s’ha format acadèmicament –molt de cara al museu de pintura antiga.
Primerament, del museu en recollí únicament les aparences; més tard profunditzà les
lliçons dels clàssics, la qual cosa l’ha portat a defugir llurs llocs comuns, i acarar-se amb
la vida i, fins poc o molt, amb els estils moderns, especialment amb certs aspectes
estructurals derivats de Cézanne.

Tota aquesta modernitat de la pintura de Segimon es manifesta, fins a la data,
d’una manera molt tímida, però té l’avantatge d’ésser filla de la meditació. És una
modernitat sincera; no hi és en quantitat, però hi és en qualitat.

Pere Segimon és un artista sincer i, sobretot, un estudiant disciplinat. Posseeix actu-
alment un ofici que, si no és tot, és molt per començar.

En la seva obra hi ha, si més no, simpatia; hom es dóna compte que tot, ací, és
guanyat honestament, tant la part exterior de l’ofici, com la part –la més estimable des
del meu punt de vista– de l’evasió de les fórmules mortes. Aquesta evasió és lenta, però
segura.

Aquest aplom de l’artista el fa creditor d’una ampla confiança, per part dels qui fins
ara l’han vetllat paternalment. Jo diria que el voluntariós estudiant ha guanyat ja la
passantia i que cal que, sense temor d’ésser devorat, es lliuri a un ambient més en
consonància amb el que hem anomenat inquietuds modernes.

Una estada a París, en aquests casos, pot ésser, encara, recomanable.
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Dionís Baixeras, Prudenci Bertrana, R. Calsina,
Josefa Mainader i A. Antiga a Galeries Laietanes

Dionís Baixeras exhibeix pintures (composicions amb figures en ambients mariners i
muntanyencs) i dibuixos (estudis per als personatges de les seves composicions). Baixeras
diu que els estudis de dibuix i de color són el capital i els quadres –les composicions–
són els interessos dels artistes.

El naturalista Dionís Baixeras és dels qui han cregut sempre que no n’hi ha prou de
la pintura directa del natural, que l’artista, tot i no perdre mai el contacte amb la
naturalesa, ha de fer el quadre. És a dir, a fi de comptes, compondre. En l’actual expo-
sició de Laietanes, l’artista ha realitzat en aquest sentit, un magnífic esforç, car partint
d’antigues composicions anotades directament, ha realitzat una sèrie de teles de gènere
tornant-los la poesia directa del camp o de marina, ja que aquestes gran teles, compos-
tes i ben estudiades d’antuvi en el taller després d’ésser concebudes del natural, han
estat acabades altra vegada per mitjà de la consulta directa dels paisatges, de les figures
i les coses dintre  l’aire i l’ambient apropiat.

Les pintures del mestre Baixeras, plenes de simpatia, no resisteixen, en canvi, un
anàlisi massa exigent de la matèria pictòrica; aquesta, des de prop, resta més aviat
pobra. Els gruixos casuals perjudiquen la pintura actual de Baixeras; si l’esperit del
mestre, avui, és àgil com en els seus millors moments, els seus pinzells han perdut una
mica l’antiga certitud, sempre delicada.

Els seus dibuixos actuals, en canvi, conserven en tots els caires les qualitats que feren
la justa fama de Baixeras dibuixant.

* * *

El nostre company Prudenci Bertrana, que d’uns quants anys ençà ha tornat a agafar
els pinzells, exposa actualment una col·lecció de notes i estudis directes del natural,
plens de sinceritat i simpatia.

Entre les obres exhibides se’n destaquen algunes que certifiquen el mestratge de
Bertrana pintor, un temps voluntàriament oblidat.

* * *
R. Calsina, el pintor caricatural de les visions i de la paleta tràgica, exhibeix retrats i
bodegons. Figuren en aquesta exposició algunes pintures i dibuixos que ens recorden
que el Calsina conceptual no ha mort.

Però, el major nombre d’obres d’aquesta exposició ens parlen d’un Calsina que
sense abdicar del sentit decoratiu –que és un dels distintius de la seva personalitat–
prova de profunditzar d’una manera diguem-ne més modesta la natura.

Calsina, que de temps posseeix un ofici sòlid, apareix des d’ara menys espectacular
i, per aquest motiu –al meu entendre– estèticament millor orientat.

* * *
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Josefa Mainader exhibeix dibuixos molt esbossats, però no pas mancats de sensibilitat
i escultures correctes.

Agustí Antiga és l’altre expositor de Laietanes, pintor bon tros desigual, que mostra
algunes teles amb encerts considerables. Entre les millors cal esmentar Barri de pesca-
dors de la Barceloneta.

Rafael Benet

24/02/1934, pàg. 6

REFLEXOS

Noblesa aterrada
La piqueta destrueix aquests dies una de les faccions més nobles de la ciutat: el mur nu
i coronat d’estilitzades paneres de fruita del jardí de la Marquesa de Moya. La colum-
nata que decora el cantó nord del jardí ha començat de desaparèixer. Han cruixit també
aquests dies les branques dels magnolis i les palmeres en ésser aterrades.

Una casa de pisos per a llogar o un gran magatzem vindrà a substituir l’espai
superflu d’aquell jardí neo-clàssic que ha fet durant anys la fisonomia de la Rambla.
Sembla que senti repercutir dintre meu la demagògia maquinística de Le Corbusier:
“La loi d’Economie gère impérativement nos actes, et nos conceptions ne sont viables
que par elle”.

Adéu superflu necessari, canviat ara per un estat d’esperit estandarditzat! Signe del
temps!, diran joiosament els funcionalistes; deixar caure els palaus per a construir cases
en sèrie!

Cases en sèrie per una escala humana determinada. Mesura socialista que fa els
homes iguals, repartint la grandesa dels pocs entre molts, com si l’esperit pogués ésser
repartit com la terra, entre rabassaires. Davant la destrucció del Palau de Moya, em
sembla sentir la joia del nostre esperit menestral: Un senyor menys!, exclama furtiva-
ment l’esperit tarat de l’època. Fou l’època que féu la Marquesa de Moya, i és l’època
que l’ha desfeta. La Barcelona de La Virreina del Perú, de la Casa Larrard del carrer
Ample, de Llotja i de la Duana vella. La Barcelona dels temps de la restauració de la
Real Junta de Comerç; la que s’enriquí amb l’exportació d’indianes eixint de la misèria
en què havia caigut des que perdé els mercats mediterranis. Eixint de la grisa misèria,
pel decret de Carles III, destruint els privilegis dels ports d’Andalusia, i per la política
proteccionista iniciada al mateix temps. Es pot dir que la creixença de Barcelona ve
d’aleshores, però aleshores aquesta creixença fou condicionada a un ordre, a una har-
monia. El mite de la llordor i la gaucherie catalanes resta desmentit estudiant aquest
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període, que dóna un arquitecte tan gran com Joan Soler i Fanecas –l’autor del més
bell edifici neo-clàssic d’Espanya, la Llotja de Barcelona.

Els artistes Salvador Gurri, El Vigatà, els Muntanya, Josep Flaugier, etc., coopera-
ren amb la nova i la renovada noblesa de Barcelona a enriquir els nous palaus.

Barcelona va créixer aviat, entre trasbalsos revolucionaris, invasions estrangeres i
guerres civils, construint, sobre les ruïnes dels convents incendiats l’any 1835 el mercat
actual de Sant Josep, voltat de noble columnata jònica, i la Plaça Reial –dos exemples
de la senyoria finament provinciana del nostre vuit-cents–. (Lamentable que les co-
lumnes de la Plaça de Sant Josep serveixin  per a penjar botifarres).

Abans de l’Exposició del 1888 començà la rauxa d’originalitat amb l’arquitecte
Vilaseca, rauxa que culminà amb Gaudí. La Barcelona discretament neoclàssica tingué
una àrea massa petita, i els seus exemplars resten disseminats, moltes vegades, entre
sòrdides construccions. La Plaça Reial, o l’edifici dels porxos d’En Xifré, que forma un
barri unitari amb la Llotja, són una excepció.

El nostre esperit menestral, si havia oblidat la grandesa de la Barcelona més antiga
–el carrer de Montcada, llevat  del casal dels Dalmases, és una mostra de la nostra
misèria espiritual– havia d’oblidar també aviat la nova senyoria dels primers temps
dels fabricants de teixits de cotó. Al pas que anem, aviat veurem una Barcelona tota
d’uralita i d’envans de cantell.

Tot el món va per aquest camí, dirà cert típic català d’ara, fill d’aquell menestral del
temps de Pitarra en què davant la Plaça de la Concòrdia, a París, exclamava: Quant
terreny perdut!.

Sí, dissortadament, tot el món va per aquest camí; però, a Barcelona, les pedres
nobles i els espais superflus es poden comptar amb els dits. De columnata i de balustra-
da com les del jardí de la Marquesa de Moya, no en tenim cap més. I són aquestes
coses supèrflues les úniques necessàries per a fer l’heràldica d’un país...

Entre tots anem destruint els nostres blasons; l’aristocràcia ha estat altra vegada
guillotinada per la plebs, aterrada pel materialisme dels temps. L’actual propietari del
Palau de Moya, el Comte de Güell i Marquès de Comillas –home generós i amb sang
d’artista– desposseït per tots els rabassaires de la península de la seva antiga riquesa, ha
de començar a fer llenya dels casals per a poder suportar les càrregues de les seves actuals
finques improductives.

La plebs ho ha volgut així; la caseta i l’hortet no permeten el luxe de sostenir palaus,
i molt menys en terres com la nostra, on es juga a Estat sense posseir finança. Si la
Generalitat o el Municipi fossin prou rics, haurien d’evitar l’enderroc.

I suposant que algun ric d’ara sentís la necessitat de viure en un palau o tingués el
suficient patriotisme per a destinar-lo a alguna bella inutilitat –de les que assenyalen les
civilitzacions perfectes– és molt possible que la misèria del moment fos prou gran per
a no saber d’on treure el capital per a una adquisició improductiva. El socialisme que
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ens volia fer rics a tots, ens va fent pobres i, sobretot, pobres d’esperit. I la ruïna, ací,
seria pitjor a l’hora de la repartidora que en aquells llocs on el capitalisme s’havia desen-
volupat amplament. La nostra repartidora consistiria a aterrar els pocs palaus que ens
resten de l’excepcional noblesa que havia sentit la solidaritat amb la terra, i a viure
quatre dies de la misèria dels estalvis dels altres.

Després, la fam material damunt la lletgesa.

Rafael Benet

27/02/1934, pàg. 6

REFLEXOS

Paisatge sense límits
Els catalans de vora mar no entenen gaire els paisatges massa espaiosos; a l’ampla ratlla
blava de l’horitzó marí ens plau contraposar-hi un tros íntim de terra. Les planes ens
plauen closes per un horitzó de muntanyes, no gaire dilatat, i àdhuc ens trobem més a
casa en paisatges petits, entre pujols deformes ratllats per la vinya, amb graons de feixes
verdes, amb trossos de borrissol d’ermot, uns pins mal podats i quatre alzines grasses,
casolanes.

El paisatge, per al català dels vessants central i dels Pirineus Orientals –fins per a
l’empordanès que viu en les terres d’al·luvió que van d’Empúries i Roses a Figueres– és
fet de límits més que d’espai.

Per això venint de Barcelona, quan deixem enrera la conca de l’Anoia, el paisatge va
esdevenint ample i la terra ja té la color ocre dels càntirs lleidatans. La Segarra, terra
ondulant i espaiosa, amb turons poblats i emmarletats amb siluetes d’esglésies i cas-
tells, és ja un lloc propici al trot del cavall del Cid.

Davant la visió llunyana de Cervera dalt del llunyà serrat, hom sent el fet autèntic
de la unitat geogràfica d’Espanya; la unitat de La espaciosa y triste España. Els alts
planells de l’Urgell –tot i la riquesa actual de cultiu– com les hortes de Lleida, vénen a
confirmar aquesta gris-ocre i espaiosa unitat. Fraga, país català pel llenguatge, és ja una
ruïna geològica de color de terra d’escudelles, talment com els àrids Monegros de
l’altra banda del Cinca.

El centre d’Espanya té tot ell color de carro, però a vegades la terra es matisa a
clapes amb l’altre color dels vasos ibèrics –el roig. Fins abans de Calatayud, vora les
estribacions del Moncayo, no apareix el color de terra roja –per allà a La Almunia de
Doña Godina.

Els oasis de les hortes vora els rius cobreixen l’esquelètica i apergaminada nuditat de
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la terra. Fora de les vegas, Aragó és com un immens desert amb borrissol d’espart i olor
forta de farigola –el vent es desferma huracanat en aquestes planes grises.

A Castella, les immenses ondulacions dels planells són ratllades fins a l’infinit pel
solc de l’arada o per la palla podrida dels rostolls. Garrigues escanyolides –distreuen
excepcionalment la nua monotonia del paisatge; clapes vellutades de verd fosc dels
rebolls damunt l’ocre grisor de la terra.

En el silenci espaiós de les planures ermes, de lluny en lluny un campanar retòric
–daurat del sol– fent ombra a quatre cases de tàpia amb teules sense molsa.

A l’hivern, tots els paisatges s’endolceixen. Al nord, el gel agrisa la verdor massa
estrident de les prades que, sense perdre el vellutat, s’humanitzen una mica en esdeve-
nir del color de floc de fusta. El gebre posa les seves fantasies de cristall damunt les
herbes seques.

A països una mica africans com Espanya, hiverns rigorosos com l’actual els doten
de sorpresa; perden la sequedat. L’hivern vernissa la terra amb les pluges i guarneix els
alts planells i els cims blavosos –llunyans– amb la crua blancor de la neu.

La neu abundant en les altes i espaioses comes d’Alcolea del Pinar, dóna a la terra
hispana encís de planell siberià. Damunt l’estesa i solitària blancor que apaga els sons,
la imaginació dibuixa caravanes que llisquen en trineu. Damunt les pistes idealment
corbades, hom llisca joiosament en un esquí imaginari.

El paisatge central té, aquest hivern, suavitats noves. No és únicament el vernís de
les pluges i l’encís de la neu que han amorosit i alegrat una mica l’espaiós i desolat
paisatge, sinó que és la llum la que ha fet en bona part el miracle. La llum d’aquest
hivern de Déu ha posat una mica de mel nòrdica damunt la seca –africana– nuesa de les
coses, lleugerament vibrants i delicadament matisades, sota un cel de platí, damunt
l’ampla, infinita ondulació de la terra.

Rafael Benet

01/03/1934, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Ramon de Capmany a la Sala Parés
A les Galeries Dalmau féu, fa alguns anys, Ramon de Capmany la seva primera expo-
sició particular; actualment celebra la segona a la Sala Parés. Capmany, durant aquesta
llarga etapa que va de la primera a l’última exposició, ha mostrat en públic les seves
obres en exposicions col·lectives, sobretot, en les organitzades pels marxants d’art se-
nyors Maragall. Des d’aquella primera exposició a l’actual, no endebades ha transcor-
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regut el temps, i, per tant, l’estil, la visió de l’artista han canviat força. De conceptuós
que era el primer estil de Capmany, el qual culmina en l’obra del Noi de la barqueta,
premiada en el Concurs Plandiura, ha anat esdevenint, a poc a poc, més directe.

Capmany, com els seus companys de grup Els Evolucionistes, reaccionà contra el
colorisme i el lirisme dels impressionistes; via Cézanne, i també més o menys tocat pel
cubisme, es complagué en la geometria. Així veiérem com en els seus paisatges, les
construccions urbanes foren convertides en cubs sense els ulls de les finestres. Però, tot
aquest excés d’intel·lectualisme que es manifestava en la part més constructiva dels seus
paisatges, sempre era ponderat per la part botànica del quadre, mai deshumanitzada.

Quant als paisatges, Capmany ha assolit –al meu entendre– l’instant més líric en la
tela urbana nevada (núm. 15 del catàleg). També en el paisatge núm. 12 (La Plana de
Vic), aquest lirisme es manifesta, si no amb tanta fuga amb un sentiment més irisat de
la color.

Capmany s’ha complagut en l’expressió del clar i obscur, més que en la irisació de la
llum. Com els seus companys Joan Serra i Alfred Sisquella, s’ha alegrat de limitar la
paleta, excloent-ne els blaus i els roses.

Com el darrer dels artistes esmentats, en pintar figures i natures mortes, s’ha servit
de la llum zenital, seguint els mestres vuitcentistes, especialment al Corot de les figures
–el Corot de figures que Degas trobava millor que el paisatgista.

Capmany, amb intel·ligència desperta, ha sabut triar les seves fonts, i limitar els seus
objectius, per a assolir-ne una realització més perfecta. En aquest sentit, el retrat de
dama –bellament corotià– que presideix l’exposició és, especialment en el fragment
superior de la testa, una obra mestra ... Però jo preferiria veure el nostre pintor –sense
perdre les lleis de l’aplom a les quals s’ha lliurat– seguir els camins més lírics que inicia
en aquesta exposició amb les teles núm. 15 i 12, ja esmentades.

Iu Pascual a La Pinacoteca
El pintor de les prades d’Olot exhibeix a La Pinacoteca les seves teles. Gairebé cada any
el pintor ve a visitar les nostres sales d’exposició, amb els seus paisatges tendres i inge-
nus, fets –dintre aquestes direccions– amb real mestratge. Crec que és aquesta la feina
anual del comentador: constatar amb alegria que el mestratge d’Iu Pascual continua i
s’enriqueix encara. També fa alegria de poder comptar entre els paisatges equilibrats del
mestre –garantia del seu nom– que se’n destaquen alguns que porten aparellada la
sorpresa, la intensitat, la vivesa. En aquest sentit, d’aquesta exposició ha d’ésser esmen-
tat Les darreres neus.

Rovira Soler i Pilar Planes a Galeries Syra
Heus ací dos artistes joves, completament joves, completament distints. Tots dos es-
tan en els començaments, i mentre Rovira Soler s’ha lliurat a un aprenentatge estricte
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de l’ofici, Pilar Planes, proveïda d’una sensibilitat femenina de primer ordre, s’ha eva-
dit de tota disciplina.

A Rovira Soler, que se’ns mostra amb totes les virtuts i els defectes de l’escolar
perfecte, li posaríem l’exemple de Pilar Planes, sobretot el de defugir de la vulgaritat. I
a Pilar Planes li posaríem l’exemple de modèstia –imprescindible– de què ha donat
proves el seu company de galeria. Si Planes no es lliura a una disciplina estricta, malver-
sarà endebades la seva sensibilitat; si Rovira Soler no es preocupa tot seguit d’esmolar
la seva sensibilitat, malversarà totes les gràcies de la seva honesta preparació.

L’un i l’altre, però, d’aquests artistes joves, demostren posseir prou vocació per a
vèncer tots els obstacles. Així sia.

A. Ràfols a la Sala Busquets
Albert Ràfols exhibeix paisatges a la Sala Busquets. Ràfols és un pintor dotat, una mica
agre, que en alguns moments assoleix convertir aquesta agror en intensitat, com en la
seva bella tela Carrer de la volta. Aquesta tela reeixida, dóna dret a exigir del pintor
Ràfols una cura major de l’ofici i, sobretot, una evasió definitiva de l’art de just medi
que actualment practica.

Rafael Benet

09/03/1934, pàg. 8

L’OBRA DE JOSEP LLIMONA

Assaig crític de conjunt
Josep Llimona és un d’aquells homes dotats que ens donà, amb certa abundància, el
passat segle. De molt petit mostrà la seva vocació, servint-se per a realitzar els seus
primitius treballs de la molla de pa i de la cera dels llumins gastats.

Llimona fou un artista dotat, tenint també la sort de poder gaudir de bons apre-
nentatges, tant en els tallers dels escultors Vallmitjana i Nobas, com per endavant a
Llotja, on havia rebut les lliçons del pintor Ramon Martí i Alsina.

Quan l’any 1880 es traslladà a Roma, per haver guanyat la pensió Fortuny, comen-
çà per l’escultor Llimona una època d’autodidactisme. El naturalisme triomfant ales-
hores, el portà a disciplinar-se en el coneixement de la forma de l’organisme humà,
lliurant-se a copiar els models amb esperit analític, en l’acadèmia lliure Gigi.

Cal tenir en compte, però, que sia degut al mateix do o sia per haver sabut aprendre
dels seus mestres tant com l’ofici de les lleis immutables de l’escultura, Llimona no es
perdé mai en el pintoresc excessiu a què havien condemnat l’art de Praxíteles tants
escultors del seu temps.
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Llimona devia posseir el que Heilmeyer en diu “un original i natural sentiment de
les lleis”; per això ell sabé associar la intuïció artística al mètode. No es comprendria,
altrament, com un artista lliurat des de la seva joventut a la despreocupació estètica,
tan en voga en el seu temps, sabé evitar-se els esculls amb intenció i frescor ben parti-
culars.

Adolescent, marxava a Roma –que pels barcelonins fou en aquell moment, per
rutina, un centre d’art–, no a acarar-se amb massa convicció davant dels clàssics, sinó a
viure d’un positivisme aplicat a l’art, positivisme que era aleshores la darrera paraula.
Aquest ideal estètic –o antiestètic– venia a oposar la nova “veritat natural” a l’eterna
“veritat artística”. Però el cor del jove Llimona era prou humil per a encisar-se amb la
grandesa dels antics i la seva sensibilitat prou viva per a copsar-ne la bellesa. D’una
manera intuïtiva, el nostre Josep Llimona, ple dels nobles romanticismes  dels Nobas
i Vallmitjana, anà fent acopi de Renaixement i d’Antiguitat; anà cultivant (potser sense
una intenció massa explícita que hauria pogut semblar aleshores pedanteria) les seves
humanitats.

Què té d’estrany, doncs, que tot just arribat a Roma, efectués el bocet per al seu
Berenguer el Gran; bocet de l’escultura eqüestre realitzada al cap de poc temps en la
mateixa Roma, amb un sentit germà del de l’estàtua del Colleone de Verrocchio?
Aquesta escultura del Berenguer, lligà Llimona per sempre més amb la gran tradició,
no solament amb el Renaixement, sinó amb la mateixa antiguitat romana, retrobant
aleshores les lleis eternes de l’estatuària, talment com l’alemany  format a Florència, el
gran Hildebrand, les havia retrobades no devia fer gaire temps.

Resta plasmat en l’estàtua eqüestre de Berenguer el Gran alguna cosa de l’estil de
Rossend Nobas, el mestre de Llimona, autor de Rafael de Casanova ferit que corona
el popular monument barceloní i de la quadriga de l’Aurora, de la cascada monu-
mental del Parc de la Ciutadella. Hi resta plasmada alguna cosa de romàntic, de
retòric. Però, en aquesta admirable escultura monumental, no realitzada fins a la
data en matèria definitiva, la retòrica té un gust sever, com la de les estàtues del
temps de la República romana. És, el Berenguer el Gran de Llimona, una escultura
monumental modèlica, que jo m’atreviria a demanar fos emplaçada en un lloc urbà
per a servir d’exemple per la seva claredat, –pel seu sentit de l’ordre, de la mesura, de
la proporció i pel seu repòs estatuari; per la seva compacitat i coherència– a les gene-
racions novelles.

En alçar, ara, aquest monument concebut en la jovenesa de l’artista, realitzaríem
dos actes de justícia: donar una estàtua a un dels nostres sobirans més destacats i donar
una major glòria a l’escultor que hem tingut la dissort de perdre. En el mateix pedestal
del monument a Berenguer, podríem emplaçar un relleu amb el retrat de l’escultor,
realitzant així un monument al gran Comte de Barcelona i, a l’ensems, el monument
al gran artista barceloní.
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Llimona havia conservat sempre la il·lusió que aquesta estàtua eqüestre seria un dia
o altre fosa en bronze i ocuparia un lloc a l’aire lliure, per on fou concebuda; per això,
en aquesta obra jovenívola, el mestre accentuà l’estructural en contra del modelatge
esfumat o pictòric; les grans masses pel damunt dels detalls. També el mateix senti-
ment tectònic el portà a accentuar el repòs estatuari, la qual cosa no vol dir manca de
moviment.

Jo considero aquesta escultura de Berenguer el Gran de Llimona, si no l’obra essen-
cial de l’artista, almenys l’obra fonamental; l’obra en la qual es recolza l’aplom de totes
les altres, enfocades ja en un sentit impressionista, en un sentit d’evasió lírica.

Per a l’escultura de Berenguer el Gran, Llimona superà tots els perills antiplàstics a
què s’havia abocat l’escultura del seu temps, evaporant-se en musicals deliqüescències.
Així, Llimona sortejà amb èxit els perills que comporta l’aconduir l’escultura vers el
pictòrico-naturalista, com a mitjà d’expressió de la vida subjectiva del sentiment. Pels
seus clàssics, ni el seu lirisme, ni el seu verisme naturalista, destruïren gairebé mai la
idea formal. En aquest sentit, si fou menys genial que Rodin, no perdé com ell la
intuïció estatuària, i fou també menys verista –fou més delicadament subjectiu– que
Bartholomé.

Cal tenir en compte que París aviat fou el centre artístic de Llimona; amb facilitat
la Ville lumière, creadora de tot el moviment contemporani, substituí aquella Roma,
més napolitana que romana, de la seva adolescència. Llimona trobà a París el seu ori-
ent, tant per la seva producció funerària i monumental, com per la seva escultura de
col·lecció.

Rodin, Bartholomé i Meunier, així com el príncep Trubeckoj, foren els estels de
primera magnitud que brillaren en l’hemisferi divisat per Llimona i la seva època.
Maillol i Manolo vingueren a recordar aviat als mortals d’aquells temps que l’escultura
havia de tenir una base més dura que la pintura; vingueren a restaurar la idea arquitec-
tònica fins en les petites imatges. De la lliçó arcaïtzant dels dos catalans ha viscut a tot
el món l’escultura d’aquestes darreres dècades i fins els lírics purs, com el nostre Fenosa,
per exemple, visqueren d’inocular la lírica a la geometria, i, en les seves darreres escul-
tures més directes, el lirisme d’aquest artista sembla que pretén refer Rodin, després del
retorn a l’ordre de Manolo i Maillol.

Per això, avui es pot dir que la lírica en escultura torna a estar à la page; per això,
Rodin, un dia blasmat per les noves generacions, torna avui a ésser estimat de les més
noves. Per raó lírica, també, hom ha tornat a estimar el Llimona, fruit d’estètica senti-
mental i naturalista, i moltes coses li són perdonades pel seu lirisme difús que es recol-
za en l’eurítmia i en el coneixement artístic de la forma del cos humà.

Hom perdona al Llimona líric el sentimentalisme transcendental, propi de totes les
personalitats de l’època, tant com el seu virtuosisme pictòric, germà algunes vegades
del que posseïen els realitzadors de Carrara, que havia après d’estimar en els seus anys
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d’autodidactisme adolescent. Hom li perdona totes les falles d’època; aquelles que el
crític Joan Sacs, en el seu elogi dels “solemnes i amplis adagios del tors i de les cuixes”,
de les nues feminitats creades per Llimona, constata: “Era un moment (diu el crític) de
magre romanticisme; la moda del pentinat, les formes passatgeres dels vestits; un deix
flàccid dels ropatges quiets o bé un remolí sarauista de les faldilles acampanades i
folgades, un posat llangorós i una  complexió escanyolida eren aleshores –aneu a saber
per quins set sous del caprici d’una hora buida– valors artístiques, valors escultòriques
tan considerables com les més pures i eternes valors formals”. Llimona, com constata
el mateix Joan Sacs, sabé reaccionar contra totes aquestes coses efímeres, cultivant la
forma nua, reeixint, en les figures femenines, sobretot en els torsos i, d’una manera
total, en els seus nus o mig nus masculins. Com un exemple clàssic –ponderat– cal
destacar d’entre els nus masculins, el de l’adolescent en bronze, de pose bascularment
eurítmica, ple de gràcia i àgil fortalesa, que avança a les altres figures dels grups anteri-
ors del monument al Doctor Robert i, que, segons havia sentit contar al mateix escul-
tor, representa la idea –no l’acció– del nostre Renaixement patriòtic.

Llimona, que en aquest monument al Doctor Robert sofrí de les errors de l’època,
filles del sentimentalisme transcendental, fins a anihilar, seguint a Gaudí, la idea estàti-
ca de l’arquitectura del basament –fins a evitar tota forma geomètrica elemental de la
part arquitectònica– en les millors escultures del conjunt, que són les dels grups realit-
zats en bronze, donà altra vegada veritables estàtues intensament aplomades tot i llur
vida intensament lírica. Si algun dia aquests grups en bronze poguessin ésser descoberts
de la mole massa lírica de la base, hom podria valorar sense destorbs fins a quin punt
arribà el sentiment escultòric, la força estatuària de Llimona. Com el gran Rodin,
Llimona, –mai amb tanta intensitat– perdia a vegades en els seus agrupaments, degut
a la concepció lírica, la claredat del contorn. La porta de l’infern, acumulació de belles
escultures en un genial desordre, és l’exemple escultòric modern de força huracanada
més confusionària, –aquella força que en la Marsellesa de Rude  s’inicià en declamació.
De la mateixa manera que per a valorar algunes de les escultures rodinianes, comentaris
al Dant, ha calgut desconnectar-les de l’atordidor conjunt, caldria potser també allibe-
rar-ne alguna de les dels agrupaments anteriors del monument al Doctor Robert, per a
gaudir-les d’una a una, en la seva bellesa immortal.

I, ja que l’associació del nom de Rodin al de Llimona ha estat feta ací tantes vega-
des, vull encara associar-los, en justícia, una altra vegada; Llimona, com Rodin, sabé
jugar al contrast; sabé concebre i realitzar al costat de la tènue venustat de les seves
feminitats, les vigoroses i ideals figures masculines, d’adolescents o en plena joventut.
Així com en El Treball, l’escultor Llimona donà un exemple de noble vigoria, en
Desconsol donà el més alt exemple de tendra feminitat i de subjectivisme sentimental.
Desconsol és l’obra més reeixida de la sèrie funerària; és tan bella en el dolor, que pot
ésser contemplada avui com nenúfar eixint del mirall de l’aigua en el bassin central del
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Parc de la Ciutadella. Es pot considerar, doncs, aquesta figura, el que avui anomenem,
potser amb massa èmfasi, un tros d’escultura pura.

Llimona, creà sobretot, en els darrers anys de la seva vida, una sèrie d’estatuetes
femenines per a l’interior; el cisell del mestre es complagué a donar en marbre les valors
infinitesimals dels jocs de l’ombra i de la llum. Però, el seu sentit del matís no féu
perdre mai al mestre el sentit del conjunt; el sentit orgànic de l’esquelet.

Josep Llimona no fou pas únicament un escultor profà. La religió, en l’actualitat,
dissortadament, no és gaire ben servida per les arts plàstiques; es pot dir que una gran
part dels mals de les susdites arts cal cercar-los en el seu desinterès religiós. No hi ha
gran art, sense sentit del diví. Josep Llimona, que fou un creient, ens ha llegat una sèrie
d’escultures religioses, però el sentit del diví no insuflà únicament aquestes, sinó tam-
bé totes les que sortiren de les seves grans mans acariciadores. Aquest estudi no és pas
un catàleg de l’obra de Llimona, però no vull deixar d’esmentar ací, entre les imatges
per a l’altar: el Crist en creu, la Immaculada i el Crist ascendent del misteri de la Resur-
recció del Rosari monumental de Montserrat.

També Josep Llimona, seguint en aquest cas l’esperit del seu germà Joan, donà un
bell exemplar d’escultura proselitista catòlica amb el grup en marbre La Primera Co-
munió.

No cal dir que l’home que tan bé dominà anatòmicament la forma humana, féu
constants consultes al model. Una sèrie de dibuixos escampats entre col·leccionistes o
simplement entre els amics, certifiquen aquest afany de coneixença de l’artista. Aques-
tes acadèmies de Llimona confirmen que l’escultor fou un gran dibuixant. Aquestes
acadèmies i alguns dibuixos d’animals, com el d’aquest cavall que reproduïm –i que els
fills de l’artista vénen de fer-ne present al Museu d’Art de Catalunya– són un prodigi
d’agilitat, de gràcia i de fermesa. Són, tant com certificat dels dons de Josep Llimona,
documents inapreciables d’una època. Entre els dibuixos de Josep Llimona i els de
Ramon Casas existeix un cert paral·lelisme; una certa unitat d’estil; un cert espurnejat
d’època.

Rafael Benet

10/03/1934, pàg. 8 i 9

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Josep M. Mascort, a la Sala Busquets
El pintor de Torroella de Montgrí, enamorat del paisatge de la Costa Brava, sobretot, de
la visió del Golf de Roses des de l’Estartit –que és un dels paisatges més amplis que es
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divisen des de l’Empordà i un dels paisatges més bells de Catalunya–, exhibeix actual-
ment a la Sala Busquets una vintena de paisatges, la majoria dels quals són sobre temes
amb espadats de roca prop del blau del mar. El pintor Mascort, pel seu enamorament
d’aquella naturalesa privilegiada, i amb una tècnica personal, basada, però, en un impres-
sionisme de just medi, ha donat una sèrie de teles sinceríssimes; anotacions d’un mo-
ment de llum, damunt els penya-segats platejats de l’Estartit o daurats de l’Escala.

En les anotacions més ràpides és on la sensibilitat de l’artista es manifesta amb més
agudesa. Hi ha en aquesta exposició, en aquest sentit, una nota finíssima que porta per
títol El Canigó i el núm. 12 del catàleg. Aquesta nota, en la qual l’artista ha plasmat
d’una manera sumària l’ampla plana empordanesa, faria el crèdit d’un pintor, si no se
l’hagués guanyat per endavant amb altres obres.

Guillem Bergnes, a la Sala Parés
La sala gran de la galeria del carrer de Petritxol, és totalment ocupada amb obres del
pintor Guillem Bergnes, la qual cosa representa ja en si un esforç digne d’atenció.

Plau a Bergnes diluir la retina en l’enlluernament solar i plasmar la claror a grans
pinzellades, planes i amosaicades. En la tècnica de Bergnes hi ha alguna cosa de la
d’Hermen Anglada, sense les truculències colorístiques d’aquell mestre. Bergnes, en les
seves darreres obres –menys regulars que les d’antany– ha refet la paleta a base de
grisos, i d’aquesta forma ha assolit donar una major idea de la vibració de la llum.

Únicament es podria objectar que la nova gamma de Bergnes és repetida, amb
monòtona insistència, gairebé en totes les teles.

Osés Hidalgo i M. Pigem, a Galeries Laietanes
La senyora Osés Hidalgo exhibeix aquests dies, a Laietanes, uns correctes i sensibles
dibuixos a la mina de plom i pintures amb temes de figura i bodegons. La senyora
Osés Hidalgo manifesta en aquesta exposició els seus dots pictòrics en moltes de les
teles exhibides, especialment en bodegons de peix i en una natura morta de gran for-
mat molt ben ambientada –rica de matisos.

El paisatgista de Banyoles, M. Pigem, exhibeix –tendres, grisos, diluïts– paisatges
amb temes d’aquella contrada.

P. Sabaté Jaumà, a La Pinacoteca
P. Sabaté exposa aquarel·les a la galeria del Passeig de Gràcia, La Pinacoteca. Sabaté
coneix l’ofici d’aquarel·lista, encara que alguna vegada, pel desig de precisió formal,
destrueix les gràcies vaporoses inherents a l’aiguada. Quan Sabaté es mostra més res-
pectuós amb el métier, és quan l’expressió de la seva pintura és més eficient, ben segur
perquè ateny una qualitat major. Plau-me esmentar  ací d’entre les aquarel·les més
reeixides de l’exposició, Hivern (38) i Transparències, Port de la Selva (7).
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Ramon Barnadas, a la Sala Barcino
El pintor olotí Barnadas exhibeix, a la Sala Barcino, paisatges amb temes olotins.
L’anterior modalitat d’aquest pintor responia a un sistema de pinzellat fugat i explícit;
en aquestes pintures exposades actualment l’artista es complau amagant la tècnica del
pinzellat. Torna a fer-se molt present en l’obra actual de Barnadas, el mestratge d’Iu
Pascual –l’Iu Pascual dels paisatges hivernencs.

Vicenç Navarro, a la Sala Gaspar
A la galeria del carrer de Consell de Cent, exhibeix dibuixos i una escultura el valencià
Vicenç Navarro, que demostra la seva habilitat i domini tècnics. Els seus dibuixos,
potser, són més propis d’un pintor que d’un escultor.

Manuel Capdevila, a Galeries Syra
Un pintor que deu començar, altrament no s’explicaria que caigués en els llocs comuns
més gratuïts del neo-fauvisme. Les obres actualment mostrades a Syra per Manuel
Capdevila, de moment, no són pas gaire esperançadores. Hem arribat a un temps que
la joventut ha resolt emprendre un camí de modèstia i disciplina. Tot el que no sigui
això, és perdre el temps, car sempre les altres virtuts són donades per afegidura.

R. B.

17/03/1934, pàg. 9

TRES EXPOSICIONS

Sunyer, Obiols, Dunyach
Heus ací tres exposicions jeràrquiques: les de pintura de Joaquim Sunyer i Josep Obiols,
a la Syra i a la Sala Parés, respectivament, i la d’escultura de Josep Dunyach a la Galeria
Valenciano.

Sunyer, que és una de les valors més considerables de l’art català, no és pas dels
qui es prodiguen amb exposicions. Si no recordo malament, és aquesta la tercera
exhibició d’un gros conjunt d’obres que el pintor, d’una història tan rica i tan plena,
realitza a Barcelona. I és que Joaquim Sunyer és un asceta; treballa amb renúncia
absoluta de la vanaglòria. Treballa únicament per a satisfer la seva extremada sensibi-
litat.

El que anomenem el públic, més aviat atordeix el nostre artista, qui necessita per a
crear una absoluta concentració. Al contrari del torejador, a l’artista-asceta li són indi-
ferents les ovacions de la multitud. Hi ha qui per a sostenir el seu humor de creador
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necessita els oles! i els bravos!; Sunyer defuig l’espectacle monstre i es recull en ell ma-
teix, sense narcisisme i sense abstracció desmesurada –inhumana.

L’espectacle del món fenomènic és cercat per Sunyer en l’aspecte més senzill. Els
seus sentits i la seva intel·ligència treballen la visió directa de les coses, amb una lírica
íntima, joiosa i intensa, però sense espasmes. Es pot dir que tot el que veu és transfigu-
rat, no pas en fuga plena d’extremituds, sinó en bleix ordenat i mirífic. La pintura de
Joaquim Sunyer, doncs, sortosament, no obtindria mai el que se’n diu un èxit escla-
tant; és encara pintura per a l’élite i, segurament ho serà sempre.

Pintura per a l’élite ací i fora d’ací, però a Catalunya, on la selecció per a compren-
dre pintura sensible és tan reduïda, l’obra de Sunyer és gustada intensament, per una
exigua minoria.

No té la pintura del gran artista sitgetà cap condició fotogràfica –vulgar–, ni cap
condició pseudo-genial. Pintura, des del retorn de París, plena de beatitud i d’irisada
calma. Pintura genuïnament mediterrània, com l’escultura de Maillol o la de Manolo.
Però, a més a més, d’un quan temps ençà, pintura d’ambició totalitària.

D’ambició totalitària, tot i què, l’apol·lini Sunyer partí més aviat dels primitius i
d’Ingres, i, per tant, la seva obra és fonamentalment lineal, més que essencialment
pictòrica. Però, amb els anys, l’austera continència s’ha anat enriquint de tots els
matisos de la coloració. Semblà que un temps l’artista s’havia allunyat de l’impressi-
onisme, per a seguir la lliçó rectora de Cézanne però, darrerament, el pintor retorna
a Renoir i als darrers Manet, per una mena de convicció íntima. La consciència de
Sunyer, sempre desperta –sense trencar amb els límits del seu estil, fonamentats en la
pròpia personalitat– s’ha donat compte de la complexitat del món fenomènic i no
ha volgut empobrir l’objectiu, en escamotejar problemes. Per això, avui, l’art de
Sunyer és molt més de pintor que el dels seus primers temps de mite i d’ègloga
sitgetana. La retina de l’artista ha vist de nou una infinitat de matisos de color, degut
a la qual causa la paleta de Sunyer –sempre harmònica– ha reeixit a traduir-los. I no
solament en aquest sentit s’ha enriquit la pintura de l’agut sitgetà, sinó, fins en el
sentit de qualitat pictòrica; qualitat assolida sense trucs ni virtuosismes, sempre gui-
at per un distingit retraïment.

En aquesta exposició l’artista exhibeix retrats, figures, paisatges, composicions i
natures mortes. Sunyer, com a pintor complet que és, no té tema predilecte, però es
podria dir que ha esdevingut un especialista del retrat femení i més encara del retrat
infantil. Però la mateixa perfecció que en els retrats (i àdhuc més gran), es troba en el
nu femení de la tela en verd, que figura en el centre d’un dels murs de la sala on hi ha
instal·lada l’exposició, el qual nu pot considerar-se com a museable i com una obra de
les més completes que han sortit del cap, dels ulls i de les mans del gran delicat Joaquim
Sunyer.

* * *
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Josep Obiols, en les seves darreres obres de pintor de cavallet, continua amb èxit la seva
trajectòria en la recerca de la substància. Obiols, en els seus frescos admirables –en les
seves pintures concebudes per murs–, fou l’artista de la forma. Avui, lliurat a l’art del
paisatgista i a la plasmació del retrat, recerca i troba l’essència de la pintura realista.
L’Escola de París l’ha guiat en l’aventura, especialment certes personalitats d’aquella
escola, com per exemple Vlaminck, Dunoyer de Segonzac i, potser, Asselin.

En algunes de les seves darreres obres, especialment en un petit paisatge urbà
nevat –color de mel–, Obiols ha resolt per complet el seu drama íntim. Aquesta tela
és de pintor substancial i de pintor d’instint. També en alguns retrats d’infants l’ar-
tista –sempre intel·ligent i ple d’aquell domini que dóna tant com la possessió de
l’ofici una altra voluntat– ens augura que ha arribat al llindar de la veritat pictòrica, la
qual cosa vol dir que la llibertat d’expressió és a tocar.

Obiols ha davallat de les bastides on el decorador –en el més alt sentit del mot–
plasmà criatures filles del sentit de la pura forma. Ara, en el seu cor més vius que mai
la idea i el sentit del diví, li és fàcil mesclar-los amb el grumoll de la terra, ja que hi toca
de peus. Insufla així la matèria del diví, talment com els Cíclops esmicolats per Zeus,
regaren la Terra amb llur sang i amb partícules de divinitat, després de llur Teofagia;
després de devorar a Zagreo, la primera encarnació de Dionisos.

* * *

Dunyach és un escultor amable. És més a prop de Versalles que de Grècia i de Roma.
L’artista es formà a París, sincrònicament amb la reacció contra el desordre de Rodin i,
per tant, en les escultures del mestre català, desitjoses d’eurítmia –d’ordre–, es fan amb
més o menys ostentació presents les petges de l’arcaisme. Per això vaig escriure, en
parlar d’ell en Facetes Postrodinianes (Editorial Labor, Barcelona-Buenos Aires, 1928),
que: «dintre les modernes tendències classicitzants, Dunyach és un eclèctic. Sap jugar
les arestes vives valorades del volum, entre les delicadeses més fràgils del modelat».

Pomona fou la primera obra, que jo recordo, que Dunyach exhibí a Barcelona, la
qual cosa s’esdevingué en una de les Exposicions de Primavera d’abans de la Dicta-
dura. En aquella obra hi ha encara més duresa que fragilitat. Després l’artista anà
tornant –per dir-ho d’una manera o altra– pictòric el seu estil i, finalment, en algunes
de les escultures exhibides en l’actualitat i, segons tinc entès, en les més recentment
executades. Dunyach torna una mica a la duresa antiga, però sense prejudicis –d’una
manera instintiva. A més, qualitativament, les darreres obres del nostre escultor, han
assolit major noblesa. El cisell del Dunyach dels últims temps treballa la matèria amb
major vivesa –potser, amb més sensibilitat.

Rafael Benet

20/03/1934, pàg. 8

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:0837



R A FA E L  B E N E T38

REFLEXOS

Bosch Roger

Amb motiu de la seva exposició als Amics de les Arts de Terrassa
Com tants altres, en començar per defugir l’impressionisme, es lliurà a l’estil. Era
aleshores, la fórmula de l’Escola de París; recolzar-se més que en la vida en la memòria,
és a dir, en la cultura visual. L’Extrem Orient, com una cultura, jugà un gran paper en
aquest moviment que contrariava tot el directe i que, posant a primer pla l’arabesc,
destruïa el volum i fins el clar i obscur.

Ja el mateix impressionisme havia preparat aquest moviment japonitzant que des-
prés, el gran –i vivent– Toulouse-Lautrec convertí en cartellisme.

En el fons, era la lluita del simbolisme contra el realisme, la que es desenvolupava.
I els fauves no eren altra cosa que simbolistes, per tal com s’alimentaven d’esquemes.

Bosch Roger, que és un dels nostres fauves –un dels nostres lírics més exaltats– passà
un temps, especialment en els dibuixos plens de bon gust de la seva primera època, per
aquest estadi volgudament arbitrari, estilístic; fins a cert punt, activitat. Tot l’art anava,
amb Picasso al davant, contra natura, per culpa dels subimpressionistes que havien
confós la natura amb l’art.

Però Bosch Roger, que primer que un home de la seva època és un temperament
sanguini, omplí tot seguit els buits d’entre les delicades teranyines dels seus arabescos,
de limfa vital; donà sang a l’estil.

El fauvisme de Bosch Roger es recolzà de seguida en la directa brutalitat del clar i
obscur. I, el volum tant com la qualitat pictòrica, naixien amb una nova vida, travats
pel cloisonné dels perfilats en negre.

I aquest drama punyent, aquesta lluita entre l’estil i la vida –que no és altra cosa que
l’art– s’ha anat desenvolupant, dintre l’instint i la consciència de Bosch Roger pintor,
amb la indispensable complexitat. L’artista nostre s’ha lliurat avui a la matisació de
paleta, tant partint de la color, com de les valors.

I tenim ara un Bosch Roger no tan solament més ric que antany, sinó més veritable
en tots els sentits; en essència i potència.

Tenim avui un Bosch Roger ric en substància material i en substància metafísica.

Rafael Benet

21/03/1934, pàg. 8
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REFLEXOS

La valoració de Josep Llovera

I
La valoració dels mestres del vuit-cents català porta en si aparellada una gran quantitat
de renúncia estètica per la nostra part –per part dels homes formats durant la guerra–.
Per poc que ens distraguem, els de la meva generació acceptem a ulls clucs allò de
l’estrèpit del segle XIX; ho acceptem sense considerar que, en pintura, almenys, aquesta
frase és completament gratuïta. El segle XIX és el segle de Corot, de Delacroix, de
Courbet, Manet, Renoir, Sisley, Monet i Pissarro; és el segle de Ramon Martí i Alsina
i de Joaquim Vayreda. És un segle, sobretot a França, de grans pintors, comparable
únicament amb el XVI venecià, el XVII holandès i espanyol, i amb el XVIII anglès. Es
pot dir que França continua, progressivament, la tradició profundament i sensualment
pictòrica.

El que hi ha és que, a casa nostra, tota aquesta puixança vuitcentista es mostrà força
mitigada. Alguns pintors de raça, com l’admirable Fortuny, es diluïren en l’anecdòtic,
en l’escenogràfic i en la mímica més afectada. El gust de guarda-roba saturà les obres de
molts dels nostres mestres d’aquell temps. La menestralia intentà crear personatges
graciosos, amb poses de còmic dolent, amb moviments de cap, caigudes d’ulls i gestos
de cames i braços d’una afectació que avui ens fa somriure. El gust més comú fou més
aviat pèssim a casa nostra.

Ningú no va poder-se escapar del tot de les horrors del gust menestral d’aquella
hora en la qual s’extingia la noblesa del romanticisme, per a donar pas a un realisme
sense severitat, que és com dir sense profunditat. El gran pintor Simó Gómez és gaire-
bé sempre atacat de tots aquests tics de cursileria menestral; Ramon Martí i Alsina cau
moltes vegades en els llocs comuns de l’afectació més taujana. Fins el gran senyor de
pagès, Joaquim Vayreda, pagà també –encara que rarament– el seu tribut al mal gust.
Únicament el noble Benet Mercadé sabé conservar el plec vigorós i sever, fins en les
grans composicions.

Els pintors de petit gènere, sobretot, giraren els ulls a un imaginari segle XVIII
espanyol. L’afectació més desenfrenada ho corrompia tot. A més a més, sovint, l’ar-
quetipus de bellesa femenina era quant al rostre de la guapeza. Guapeza que participava
de l’ostentació més intencionada, quant a expressió. Martí i Alsina, qui tan belles obres
donà, allunyades dels llocs comuns de l’època, caigué amb abundància en els tics caríssims
a la cromolitografia.

El panorama d’estupidesa –l’estúpid segle XIX– fou, doncs, a casa nostra, amplíssim,
en finalitzar el romanticisme i als començos del realisme històric i escenogràfic. Què
té, doncs, d’estrany que si els nostres grans mestres sofriren el mal de l’època i del país,
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altres pintors dotats, però menys grans, rellisquessin amb més inconsciència pel pen-
dent de l’afectació, de la mímica exagerada i de la guapeza?

Sovint a les galeries d’art de Barcelona, se’ns mostren obres d’alguns mestres de
segona o de tercera categoria del nostre vuit-cents, que la crítica té el deure d’anar
valorant de mica en mica. Quant als paisatgistes, aquesta valoració ha estat portada a
terme amb encert veritable i d’una manera positiva pel crític i col·leccionista senyor
Alexandre Cortada. El paisatgisme és, globalment, el millor estèticament parlant, de
tots els gèneres de pintura del segle passat a casa nostra; gairebé es pot dir que no té
desperdici en les obres de petites dimensions. Valorar, en canvi, els altres gèneres pictò-
rics –de mitjans a la fi del vuit-cents, exceptuant els grans mestres– és molt més difícil
i molt menys agradable. Caldrà, però, emprendre aquesta tasca un dia o altre.

Per un seguit de circumstàncies que no són del cas esmentar, m’han vingut a les
mans una sèrie de dades sobre el pintor de Reus, Josep Llovera, per les quals es pot
intentar, amb cert èxit, la valoració de l’art del més lleuger dels nostres pintors de petit
gènere. Pintor, sovint, de pandereta, de majas i chulos, de toreros i flamencos; format a
Madrid, amb la visió –literalment deformada– de Goya, i amb les lectures dels sainets
de Ramon de la Cruz i de les novel·les de Benito Pérez Galdós. Però sense deixar mai,
en el seu sojorn a la coronada vila, d’admirar la vèrbola espurnejant del seu compatrici
Marià Fortuny.

Rafael Benet

03/04/1934, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Bosch Roger. Camps Ribera
Les circumstàncies han fet que associés aquests dos noms altres vegades: Bosch Roger
– Camps Ribera. El primer exhibeix actualment a La Pinacoteca, el segon ocupa la sala
gran de can Parés.

Heus ací dos artistes de vàlua formats durant i immediatament després de la guerra;
llur estètica, podríem dir que, fins a cert punt, els agermana, mentre el temperament els
va separant cada dia més. Bosch, tot i que ha enriquit de múltiples matisos el continent
de les seves obres, continua limitant-les per voluntat d’estil, mentre que Camps, dotat
d’ambició insuperable, emmena la pintura vers un sentit de totalitat inassolible.

De moment, Bosch Roger, arriba molt sovint on vol, mentre que Camps Ribera
resta algunes vegades a mig camí. Mentre la pintura de Bosch triomfa, la de Camps
continua inquietant, tot i els seus fracassos.
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Camps posa, generosament, damunt del foc tot el greix, mentre Bosch Roger sap
dosificar amb traça el condiment. El fauve Bosch assoleix resultats immediats aprecia-
bles, mentre l’incatalogable Camps, sovint està molt per sota de la seva ambició.

L’expositor de can Parés penetra la natura –l’analitza tot devorant-la– mentre que
l’expositor de La Pinacoteca, en un estrany deliri líric, es deixa portar per un àgil auto-
matisme gràfic. Camps vol controlar la seva inspiració, profunditzant la natura; Bosch,
es deixa portar per la cal·ligrafia dionisíaca.

Bosch Roger, iniciat en els misteris subtils de l’estil, sap conduir-se dintre els rails
preestablerts, mentre que Camps, tot i la seva cultura visual poderosa –potser degut a
la seva complexitat de visió cultural–, s’obstina a obrir camins no fressats. Els camins
no fressats de Camps –i no podia ésser altrament donat el seu caràcter– paral·lelegen
amb els camins definits per èpoques realment pictòriques. Sap perfectament el que és
la pintura, però la seva consciència l’obliga a cercar aquella quantitat d’inèdit, per la
qual els homes mereixen consideració històrica.

Ambdós expositors amb llurs darreres obres, se’ns mostren realment progressius;
l’un dintre, potser, inconscients limitacions; l’altre, dintre conscients i il·limitats punts
de vista. Bosch Roger, ric de matisos i d’intencions dintre els estrictes límits de l’estil.
Camps Ribera vivament cristal·litzat en algunes teles –especialment en aquelles amb
temes paisatgístics, d’eixides suburbials– sempre plenes, tot i la humilitat del sujet,
d’infinit. Dues exposicions notables, doncs.

La crítica no ha de confondre’s mai amb l’oracle; per tant, no lliscarà ara, a fer
profecies. Tant Camps Ribera, com Bosch Roger, artistes, han assolit i poden assolir
moments feliços, però és innegable que –dit d’una manera abstracta– el camí del pri-
mer, més costerut, pot conduir per entrenament, si no més alt, més lluny.

Rafael Benet

04/04/1934, pàg. 9

ACTUALITAT ARTÍSTICA

J. F. Ràfols, Jaume Busquets, Rafael Solanich,
Jacint Olivé i Vidal Rolland

A Galeries Syra exhibeixen J. F. Ràfols i Jaume Busquets, pintors, i Rafael Solanich,
escultor, que es mostra en el seu caire de decorador. Solanich assoleix en els seus epujats
i en els esmalts qualitats considerables.

J. F. Ràfols exhibeix pastels, olis i dibuixos. És en els pastels on l’esperit del dibui-
xant Ràfols ha trobat la manera de manifestar-se amb menys sequedat. La qualitat del
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pastel suau, sedosa, i les característiques tècniques del mateix, donen de si, amb poc
esforç, l’aparença de fusió de tons indispensable per a l’expressió del concepte de pin-
tura-pictòrica. És, doncs, en els pastels on Ràfols apareix més com a pintor; més mati-
sat i més cohesionat de tons. En els olis, el dibuixant domina el pintor, tot i que
l’anàlisi dels tons hi és portat amb una consciència amorosa. Manca a Ràfols el domini
de la tècnica a l’oli, difícil d’assolir posseint un temperament com el d’aquest artista,
tan refractari a la fuga.

Malgrat tot, els ressorts tècnics de la pintura a l’oli, no són pas tan difícils de mane-
jar que Ràfols no pugui dominar-los aviat. En els pastels l’artista ha trobat el punt just
–l’equilibri– entre la concepció lineal i la concepció pictòrica. Posseint el concepte, no
és difícil abatre els tics del temperament, ni el domini de qualsevol tècnica, per rebel
que pugui semblar. I el domini de la pintura a l’oli, no cal dir que no és cap misteri i
que les seves qualitats es presten amb escreix a la fusió de tons.

En el cas de Ràfols, donada la seva educació estètica i la seva personalitat, no se li ha
d’exigir que aquesta fusió de tons sigui a la manera veneciana, sinó a la manera dels
primitius, i tot el més, a la manera leonardesa. Ràfols no és un impressionista a l’espa-
nyola, sinó que és un florentí. Cal només que la seva pintura a l’oli, tot conservant la
seva neta duresa lineal s’amoroseixi una mica.

En les actuals obres exhibides per Ràfols es manifesta la seva ascendència italiana,
passada pel gresol de la contemporània Escola de París. Continua, doncs, la trajectòria
de temps iniciada per aquest artista dintre d’un picassisme sense deformacions excessi-
ves i, sobretot, convertit en delicadesa espiritual.

Aquesta delicadesa espiritual que anima les obres de Ràfols els dóna una valor subs-
tantiva, per la qual resten inconfusibles entre altres d’estil similar que es produeixen
arreu del món. Posseeixen les obres de Ràfols, sobretot, una simpatia indeleble.

* * *

L’altre pintor que exposa a la Syra, Jaume Busquets, se’ns presenta amb uns caràcters
oposats als de Ràfols. Busquets s’ha lliurat a la pintura pictòrica amb voluntat, conei-
xement i entusiasme remarcables. És un cas considerable el d’aquest artista, format per
un concepte de decorador estricte i amb una tècnica al servei d’aquest concepte, esde-
venir per cultura i per intuïció, no solament un pintor de cavallet, sinó un pintor
sensual i fugat.

No fa gaire, a casa d’uns afortunats mortals, jo podia contemplar totes les
performances estilístico-decoratives d’unes pintures murals de Busquets; pintures d’as-
pecte cubistejant, de base plana i rectilínia. Aquestes pintures no feia gaire que havien
estat produïdes i potser eren fetes sincrònicament amb les teles exhibides a la Syra. En
veure les obres d’ara, la sorpresa pel canvi, no solament d’estil, sinó de concepte, ha
estat absoluta.
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Busquets ha posat tota la seva cultura i tots els seus coneixements tècnics al servei de
la pintura de cavallet. L’artista ha reeixit en el seu intent, i jo crec que Busquets, deco-
rador, sortirà guanyant després d’aquesta experiència de pintura pictòrica.

Posseeix el nou pintor una facilitat pinzellística que, ben segur, li caldrà controlar
una mica. Una major contenció en la fuga encaminarà a Busquets vers la tendresa
colorística que ja s’anuncia en un paisatge d’Horta i en alguns dels nus femenins exhi-
bits.

Jaume Busquets mostra alguna obra de gran empenta, com la dansarina que presi-
deix un dels panys de paret de l’exposició. El pintor no abdica en la nova modalitat de
la seva educació germànica; hi ha molt de l’impressionisme i del primer expressionis-
me germànics en les teles que ens mostra l’artista, sense que en assenyalar aquesta
característica intenti rebaixar gens ni mica la qualitat de les seves pintures; únicament
constatar un fet.

* * *

Amb unes quantes teles de Jacint Olivé, s’ha inaugurat la nova galeria d’exposicions,
en l’interior de la botiga de gravats, que fa anys posseeix Joaquim Renart al carrer
Diputació, 271. Un nou local adequat per a exposicions de dibuixos, gravats o per a
exposicions reduïdes de pintura. Aquesta nova sala del carrer Diputació ve a enriquir el
barri de les galeries artístiques de l’Eixample.

Jacint Olivé exhibeix unes quantes mostres del seu art robust, el qual assoleix,
malgrat la descurança de l’ofici, moments feliços.

* * *

Vidal Rolland, a Galeries Laietanes, exhibeix un conjunt de bodegons, presidits per
una figura femenina. És ben segur, el conjunt més equilibrat que ha assolit mostrar,
fins a la data, el pintor.

Vidal Rolland és un pintor honest, que recerca amb èxit en els bodegons, les quali-
tats dels objectes, de les fruites o de la caça, expressant-les d’una manera pictòrica.

On l’artista ens apareix més reeixit, és en aquelles teles on la preocupació
composicionista és menys manifesta.

Rafael Benet

11/04/1934, pàg. 8
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Labarta, Vila Puig i Porcar
Francesc Labarta exhibeix a Galeries Valenciano dues dotzenes de pintures amb temes
de paisatge i figura, executades amb traça lleugera i abundant, i dintre l’afinada paleta,
característica de l’artista en aquests darrers anys.

Bona part de les teles paisatgístiques de Labarta són pintades interpretant llocs
d’Andalusia. Els paisatges de Labarta són, en general, menys lleugers que les figures. El
que ostenta el número 2 del catàleg, que porta el títol Granada, és, ben segur, el millor
de l’actual exposició. El pintor, davant del tema extens de la vega de Granada, no s’ha
fiat únicament del seu saber fer, sinó que ha hagut de consultar el natural amb sana
humilitat; la traça de pirotècnic s’ha esmorteït aleshores, i hi ha guanyat l’obra en
profunditat.

Algunes de les teles exhibides, com per exemple Generalife, són executades tan
elegantment i lleugera, que evoquen el croquis de turista. La finor, aleshores, és tan a
flor de pell que gairebé es desvalora.

* * *
Vila Puig omple la sala gran de can Parés amb una respectable quantitat de paisatges de
rústecs indrets catalans. Hom ha fet coincidir aquesta exposició de l’artista de Sant
Quirze de Terrassa amb l’aparició d’una magnífica monografia a ell dedicada, editada
per la Mà trencada, amb netes reproduccions en heliogravat. El text, que és un estudi
valorador de l’art naturalista de Vila Puig (en el qual estudi s’estableixen comparacions
amb els moviments d’avantguarda universal), és degut a Joan Mates, el crític sabade-
llenc, conegut del medi artístic català, sobretot, des de la seva constant col·laboració a
la revista Art. Aquesta exposició de Vila Puig, doncs, ve a representar com una ben
merescuda consagració de l’artista.

Vila Puig, amb pocs anys ha après l’ofici. Les primeres obres d’ell foren catastrò-
fiques; plenes de gruixos casuals i mancades, per tant, de dignitat. Tot d’una, Vila
disciplina el seu treball i obté amb mètode estricte qualitats pictòriques llisquents.
Fa temps que féu a Galeries Laietanes una exposició, en la qual foren exhibides obres
bellament esmaltades i fins colorísticament ben cuites. Per al pintor de paisatges, no
hi hagué des d’aleshores dificultat ni secret, en el que es refereix a la part ponderable
de l’ofici.

El pintor conegué tots els marges humils del Vallès o la Segarra i el rústec pintoresc
de Mura o Guimerà. Vila, com a bon paisatgista, no s’acontentà de traduir la natura en
el seu aspecte estival; en totes les estacions, l’artista està en contacte amb el paisatge;
sovint s’allunya dels nuclis urbans.

En aquests darrers temps l’artista, preocupat de l’expressió, es sent més lliure;
sembla desentendre’s de la disciplina de l’ofici, sense caure en manques de dignitat.
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En general, però, la qualitat assolida en les teles d’ara, és, ben segur, més rústega que
la de les anteriors immediates. També, sovint, la seva paleta, propensa a l’enfarinat,
recau en alguns moments en aquest gran defecte. Vila Puig, amb tot, ha donat teles
alliberades d’aquest mal; teles severament vellutades, com la dels marges de Santiga
i altres.

La severitat de paleta, pròpia de l’actual Vila Puig, és una qualitat de primer ordre,
que cal cultivar amorosament. Per aquest motiu és més de doldre que l’enfarinat –el
calcinós– no sigui foragitat d’una manera definitiva de les teles d’aquest pintor, que en
alguns moments recorda el vell Gimeno, sense les estridències dels cadmis; un Gimeno
greu i saborós.

A l’artista li caldrà també –al meu entendre– tenir una major cura educativa de la
visió de les herbes dels primers termes i procurar donar al massissos una major cohesió,
és a dir: veure i fer menys trinxat. A Vila Puig no li serà difícil completar la unitat dels
quadres, ja que la seva visió es dispersa únicament en els herbeis inquiets dels primers
plans.

El paisatgisme de Vila Puig té una sentor greu de la terra. És per aquesta raó que cal
que l’artista s’exigeixi una disciplina major, perquè la seva expressió sigui més perfecta.

* * *
A La Pinacoteca exposa les seves obres el pintor castellonenc Porcar. Mostra, com en
altres exposicions recents, dues modalitats distintes: la de pintor de paisatges i la de
pintor de composicions de figures.

En la primera modalitat, la visió artística està en consonància amb la sensibilitat
pictòrica més exigent, mentre que en la segona, tot i no desmentir les qualitats pictò-
riques, l’artista es mostra afectat i una mica desfet.

Rafael Benet

18/04/1934, pàg. 8

REFLEXOS

La valoració de Josep Llovera

II i darrer
Josep Llovera, doncs, –no Josep Llerona, com va sortir en la nota anterior–, fou un
dels pintors nostres que amb més disposició recollí el que té de real la frase l’estúpid
segle XIX. És a dir, frivolitat de cromo menestral i transcendentalisme a bon preu, al
Bartrina.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:0845



R A FA E L  B E N E T46

A més a més, la qualitat, en les obres de Llovera, sovint restava per sota de la medio-
critat. Però, tot i aquestes característiques generals, es troben entre les obres del pintor
reusenc algunes mostres excepcionals, per les quals l’artista mereix un crèdit pòstum.

Ningú com Llovera, ja en vida, rebé els embats de la crítica docta, i com ell ningú
fou tan aviciat pels afalacs del gros públic. A la posteritat, però, li cal escatir? Qui és
que tingué raó en les apreciacions, si els crítics més o menys intransigents que es reve-
laren contra l’artista, o el públic afalagat per la vena vulgar de Llovera? I la posteritat, ja
som nosaltres.

Josep Llovera fou, sobretot, un aquarel·lista distingit i un dibuixant i gravador
notable. Malgrat tot, es podrien trobar entre les seves composicions de petit gènere,
pintades a l’oli, algunes obres mestres.

Una de les aquarel·les més notables de Llovera és la que amb el títol de ¿Virtuose?,
publicà  Album Salón del 16 de març de 1898, número extraordinari dedicat a l’artista;
és una aquarel·la de mise en scène fortunyiana, però en la qual s’acusa la personalitat de
Llovera.

De dibuixos del pintor reusenc se’n coneixen bon nombre de bona qualitat. Josep
F. Ràfols, qui té cura de la catalogació i organització de tots els dibuixos del Museu
d’Art de Catalunya, em feia notar l’altre dia que aquella col·lecció en posseeix alguns
ben estimables de Llovera.

Com a gravador, el nostre artista es féu conèixer amb una sèrie d’aiguaforts publi-
cats per la Vídua Cedart del Boulevard Haussmann de París, entre els quals cal comp-
tar Diseuse de bonne aventure, que reproduïm encapçalant aquests Reflexos. Aquests
aiguaforts acrediten un artista.

Llovera fou també un bon il·lustrador de llibres. En aquest ram es destaca en els
dibuixos que féu per a il·lustrar els sainets de Ramon de la Cruz.

Entre les pintures a l’oli cal distingir les següents: La Comedia Maravillas, Baile
Flamenco, La Brisca, !A Filis! – Soneto i En el Prado de Madrid en el día del juicio final.

A Llovera li succeí el que a tants altres artistes vuitcentistes, que feien un art per al
gran públic i un art per a ells. En aquest joc poc net, molts perderen bous i esquelles.
Malgrat tot, sovint es pot distingir l’obra feta amb esperit artístic, de l’obra executada
única i exclusivament per a subvenir les necessitats de la vida.

Ja deia Güell i Mercader en 1877, en el número XXXVI (30 de setembre) de la
Ilustración Española y Americana, parlant de Llovera:

“Es el pintor hoy de moda en Barcelona, sin ser el mejor de los que allí residen; se
le augura porvenir, si continúa trabajando y no se deja arrastrar por el tentador afán de
satisfacer los pedidos de los negociantes; escollo en que el malogrado Fortuny rozó
más de una vez las poderosas alas de su genio”.

Cal dir, però, que aquest escull en el qual tantes vegades topà el pintor Llovera, no
féu naufragar totalment el talent de l’artista. No sé si es podrà dir el mateix en referir-
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nos a alguns artistes actuals, que tot i creient que treballen per llur pura glòria, pensen
amb massa obstinació en el guany immediat.

Rafael Benet

25/04/1934, pàg. 9

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Dibuixos i aquarel·les vuitcentistes
Josep M. Prim – Josep Amat – Jaume Mercadé

A la nova sala d’exposicions Renart hi ha oberta aquests dies una exposició notabilíssima
de dibuixos i aquarel·les dels mestres catalans vuitcentistes Ramon Amadeu, Claudi
Lorenzale, Lluís Rigalt, Marià Fortuny, Bonaventura Planella, Ramon Martí i Alsina,
Josep Llovera, F. Soler i Rovirosa, Ignasi Matheu, J. Cabrinety, Jaume Pahissa, Antoni
Fabrés, Tomàs Padró, Simó Gómez, Josep Lluís Pellicer, Enric Serra, Joaquim Vayreda,
Manuel Moliné, Pompeu Gener, Agustí Oms, Antoni Caba, Apel·les Mestres i Dionís
Baixeras, pertanyents a les col·leccions de la senyora vídua Sacanell, i senyors Apel·les
Mestres, Rossend Partagàs, Frederic Lliurat, Rogent, Martí, Tarragó i Renart.

Es tracta d’un conjunt molt triat, valorador del nostre art produït durant el passat
segle. Aquesta exposició importantíssima, més per la qualitat que per la quantitat, no
té cap aspecte mercantil, ja que els dibuixos i aquarel·les exhibits no estan a la venda.
Els col·leccionistes s’han després uns dies de les seves joies de col·lecció, per a alegrar
una mica la vida dels amateurs. El director de la galeria, senyor Renart, gustador
sensibilíssim del dibuix i del gravat, ha organitzat aquesta exposició educadora.

Exhibicions d’aquesta mena, per llur estricte sentit de selecció, són realment orien-
tadores de la crítica i dels amateurs, ja que aconsegueixen valorar, no pas únicament de
conjunt el nostre art vuitcentista, sinó que acrediten a més a més alguns noms de
pintors i dibuixants tinguts fins avui per vulgars o dolents, degut a llur producció
correntment coneguda.

La totalitat d’obres d’aquesta exposició posseeix qualitat museística. És un conjunt
reconfortant per a la nostra catalanitat, car ens donem compte per ell que la nostra
terra produí durant el dinovè segle obres que no participen de taujaneria, la qual, degut
a tantes exposicions, vendes o subhastes d’art català del vuit-cents, organitzades amb o
sense esperit crític, hom pogué creure vici racial.

D’aquest bell conjunt es destaquen dos dibuixos al llapis per Joaquim Vayreda,
sensibles, delicats, tot i el tema grotesc de l’un; una aquarel·la de Josep Llovera amb un
tema de la Rambla de les Flors, graciosa i delicada, tant com alguns apunts a la ploma
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d’aquest autor tan desigual. Uns dibuixos de paisatge de Lluís Rigalt a la mina de plom
i uns de retrat en la mateixa matèria deguts a Claudi Lorenzale. Uns estudis de figura al
llapis Conté de Simó Gómez, uns estudis al llapis plom per l’única obra pictòrica de
Josep Lluís Pellicer. I els dibuixos d’Amadeu, Fortuny, Martí i Alsina i Dionís Baixeras.

Amb les mostres exhibides es pot establir la història dels moviments estètics del
passat segle: neoclassicisme, romanticisme i realisme.

* * *

A Galeries Syra exhibeix la seva darrera producció el jove pintor Josep M. Prim. Les
obres exposades demostren que l’artista ha progressat molt en tots els sentits, car no es
tracta únicament ací d’un guany expressiu o d’ofici, sinó d’un guany també en la
concepció de les formes, de la llum i de les qualitats. Àdhuc defuig l’artista, en les
darreres teles, l’enguixat i empastat en la color i el tracte de la matèria, els quals vicis
encara es fan vistents en alguna de les obres exhibides.

L’esperit de J. M. Prim ha estat treballat al mateix temps per diverses tendències:
cezannisme, fauvisme, picassisme i, darrerament, en alguna obra, per l’esperit de Goya.
Prim, té un concepte innat de la bellesa que, partint del Picasso neoclàssic i derivant
vers Pruna, copsa alguna cosa de la formalitat de Derain. Prim ha assimilat actualment
totes aquestes modalitats, guanyant en substància i en fuga.

* * *

Altre expositor de Galeries Syra és Josep Amat. Exhibeix dibuixos colorits. Aquest artis-
ta, des de l’anterior exposició, ha passat per París, i ha acordat la seva sensibilitat al diapasó
finíssim de l’art francès. El viatge ha estat, doncs, beneficiós; els guanys són evidents.

Amat fou fins ahir un pintor dotat, però agre i tumultuari. Després del susdit
viatge les coses han canviat força. Cal demostrar, únicament, en les vinents represes del
pintor, que el canvi operat és cosa profunda i duradora.

* * *

Jaume Mercadé exhibeix, a la Sala Busquets, les seves darreres produccions pictòri-
ques. En general, l’artista continua la trajectòria estilística temps ha iniciada i, sovint,
es pot dir que la continua d’una manera si no formulària, almenys poc emotiva. Hi ha
en la present exposició algunes teles excepcionals; joioses, vivents. Cal esmentar entre
aquestes, per la vibració colorística de primer ordre, Les masies (Espluga de Francolí).
En aquesta tela, Mercadé ha vist, amb tendresa, el món irisat com una perla, i aleshores
la seva pintura ha perdut la ingrata sequedat característica que ostenten bona part de les
teles exposades.

Rafael Benet
27/04/1934, pàg. 8
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Lluís Güell – Pujol – J. Soler Diffent
Enriqueta Benigani – Manuel Rocamora

Pere Gussinyé – Santasusagna – M. Colmeiro
Valls Quer – K. Gousseff – A. Rodríguez Luna

A la Sala Parés, ocupant la gran sala, exposa les seves obres el pintor Lluís M. Güell,
deixeble distingit de Joaquim Mir. Aquest artista s’havia fet conèixer anteriorment
amb la seva aportació a exposicions col·lectives.

Güell és més aviat un temperament plàcid; heus ací, doncs, que la fuga de Mir ha
estat per ell esporgada de tota violència. Pintura, la de Güell, menys forta que tendra i
distingida.

A vegades la tendresa de paleta del pintor, recolzada en blaus i violetes agrisats, resta.
Altres vegades, quan el pintor treballa amb una paleta profunda i amb necessitat d’ex-
plicar bé els volums, la seva tendresa té un punt d’heroic, un punt de gravetat, pel qual
esdevé intensa. És en aquestes teles més greus on el pintor Güell sembla més pròxim al
seu objectiu; però, excepcionalment, en una nota del Sena clara i gris aperlada com un
Sisley, l’artista assoleix plenament la intensitat, fiant-se de la gamma nacrada. Per tant,
no es pot pas dir que a Güell li sigui privat d’emprar gammes clares; el que li caldrà,
ben segur, és treballar aquestes amb més energia, dotant els obscurs de més intensitat i
de la transparència adequada, i deslliurant, en la majoria dels casos, la totalitat dels clars
d’un cert enfarinat que els desvalora.

Aquesta primera exposició individual de Güell ha fet conèixer al gran públic un
pintor discret i agradable.

* * *

En la mateixa Sala Parés exhibeix el pintor Pujol, que segueix el noble camí, temps ha
traçat per la seva personalitat. És aquesta una bona exposició del pintor olotí. Única-
ment caldrà dir, davant d’aquestes obres, que l’artista, que ha assolit temps ha una
netedat d’ofici considerable, no s’ha deslliurat encara de l’amenaça de l’amanerament
donada la seva traça lleugera, excessivament sistemàtica.

* * *

A Galeries Syra exhibeix el candorós pintor de paisatges, el terrassenc J. Soler Diffent.
Jo vaig descobrir aquest artista fa alguns anys; home senzill, amb ànima realment
popular, pintor de parets, que a les festes tenia necessitat d’anar al camp a copiar amo-
rosament la natura. I heus ací que aquell home sense cultura, però amb molta ingenu-
ïtat, inventava, sense saber-ho, un estil en voler copiar les coses amb detallisme extre-
mat. Soler Diffent és un cas de ciència infusa, com el de Rousseau el burot, com el de
Bombois o de la Senlís; com el de Pujol de Manresa.
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Un cas de ciència infusa i de poesia ingènua i plàcida. Tot i posseir sempre interès,
les obres de Soler Diffent, el nostre primari inspirat, no estan a la mateixa altura; si en
els moments més pedestres voreja l’art del pintor popular d’ex-votos, altres vegades
transforma la realitat en somnis dignes de l’estil d’un persa o bé la descriu amb una
gràcia del precís, talment com Patinir, i fins en alguna obra rara ha aconseguit ajuntar
l’expressió del miracle de la llum al de la precisió de les formes i de llurs detalls, recor-
dant-nos, aleshores, el gran Bruegel el Vell.

Fa dos anys que la Junta Municipal d’exposicions d’art adquirí una obra de Soler
Diffent, valorant així l’art seré d’aquest home del poble que sent la veu de Déu.

* * *
Enriqueta Benigani exhibeix, en les mateixes Galeries Syra, una sèrie d’objectes –de

grans i petites dimensions– lacats amb el bon ofici que tothom li ha reconegut.
Figuren en aquesta exposició un secreter i un gran plafó, realitzats amb motius

ornamentals, segons projecte de Francesc Galí. En aquestes dues obres, sobretot, Benigani
ha sabut jugar d’una manera extremadament matisada l’harmonia de la color, tot i les
limitacions de la tècnica de la laca.

* * *

Manuel Rocamora ocupa amb unes quantes obres, especialment amb temes de paisat-
ge urbà, una altra de les sales d’exposició de Syra. Figuren en aquesta sala algunes notes
de turista, de viatger que estima les espaioses vies de les grans ciutats.

Les notes del port de Barcelona són –al meu entendre– el millor d’aquesta exposi-
ció.

Rocamora demostra amb les seves darreres teles una major sensibilitat que antany i
un major ordre. Li caldrà, però, si és que vol avançar en profunditat, evitar certa pri-
mor i superficialitat que encara les desvalora.

* * *

Pere Gussinyé, el pintor olotí, exhibeix els seus darrers paisatges a la Sala Barcino.
És la millor exposició que ha fet fins a la data aquest artista, que a l’encís de l’ofici

ha ajuntat, –sobretot, en la plasmació dels cels–, un encís poètic de visió.
Com el seu company olotí Pujol, sortits ambdós del mestratge d’Ignasi Mallol,

l’amenaça també una mica el perill de la manera i de la facilitat. Cal no oblidar que la
tècnica del pinzellat d’Ignasi Mallol, tot i l’aparent frescor, és sempre assolida amb
esforç, ja que està al servei d’un anàlisi considerable i no únicament de la digitació.

Una certa contenció contribuiria a fer menys pròxims els perills de la versatilitat
d’aquesta pintura de Gussinyé, per tants conceptes estimada.

* * *

Santasusagna exposa les darreres obres a La Pinacoteca. Continua, aquest pintor dotat,
insistint en el seu camí de fer un art lleuger, elegant i superficialment de cara als angle-
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sos del segle XVIII. És per aquesta causa que el talent de l’artista resta gairebé sempre
esmorteït; és rar trobar un traç vivent en aquestes pintures de bona matèria, amb temes
de figura.

* * *

El pintor gallec M. Colmeiro, conegut a Barcelona per haver-hi efectuat una altra
exposició, exhibeix actualment a Galeries Laietanes una sèrie de teles plenes d’ambició.
En aquesta segona exposició de Colmeiro, hi ha globalment un guany, ja que el pintor
assoleix –malgrat les aparences bàrbares de la seva tècnica– matisacions subtils.

Potser caldrà a l’artista renunciar a certs aspectes plàstics cars als expressionistes, que
no condueixen pas a la intensitat quan són més volguts que sentits.

* * *

A les mateixes Galeries Laietanes exhibeix paisatges, bodegons i alguna figura el pintor
Valls Quer, que emprèn en aquesta exposició, decididament, el camí de l’art vivent.

Convé a l’artista, que ha fet un pas endavant, una major anàlisi de la color si vol
avançar ara en profunditat. En els paisatges és on Valls Quer està més allunyat del seu
ofici colorístic, ja que les gammes tènues per ell emprades són poc riques i no gaire
sorprenents. És en els bodegons on el pintor es mostra més realment sensible.

* * *

L’artista rus K. Gouseff exhibeix actualment, en la galeria de la Casa Renart, paisatges
i flors. Pintor de gran fuga i paleta esclatant en les flors, se’ns mostra molt més encertat
en aquests aspectes temàtics de la seva pintura, que en les seves grans i conegudes
composicions amb figures, més aviat eixelebrades i vulgars.

* * *

El pintor A. Rodríguez Luna exposa dibuixos i pintures a la galeria d’art de la Llibreria
Catalònia.

Avantguarda de lloc comú, que recull des de l’estranya fantasia del Lurçat postcubista
al sobrerealisme amb aparences de formes de catàleg anatòmic; formes de músculs i
vísceres més o menys trinxats. Cap mena de novetat plàstica, car les teles d’aquest
pintor de terres enllà recorden molt l’estil i la qualitat dels gravats barrocs al boix.

Rafael Benet

05/05/1934, pàg. 8
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ELS TEMPS HAN CANVIAT

L’exemple de Metzinger
Dies enrera parlava amb un amic, un temps tocat per les produccions de l’avantguarda
artística, de recollir en un volum el meu estudi sobre els fenòmens estètics d’abans i
després de la guerra. L’amic em deia: “totes aquestes coses han envellit tant, que em temo
que el vostre estudi interessi únicament els erudits d’arxiu”. Que els temps han canviat
n’és una prova el que succeeix amb l’arquitectura; mentre l’élite ha pres una actitud
intel·ligentment reaccionària, en els medis desinteressats de les recerques artístiques s’ac-
cepten, per una actitud progressista tan vanitosa com imprudent, totes les anacròniques
derivacions del cubisme pictòric. L’arquitectura que amb nom de funcional ens submi-
nistren, tant els homes sensibles com els insensibles, és filla bastarda d’un moviment
estètic, si no iniciat, exaltat pel cubisme pictòric. I no parlem pas de la decoració d’inte-
riors, on el pastitx és tan evident que no val la pena d’entretenir-s’hi gaire.

Quant a l’arquitectura, el triomf de la banalitat funcional és absolut, fins i tot en
poblacions de segona i de tercera categoria. La gent, del nou modernisme, l’ha batejat
amb aquests mots, que són una definició vulgar, però exacta: estil cubista. I és molt
natural, donada la propensió gregària dels homes, que amb l’estil que ara es porta,
tothom s’hi hagi vist amb cor. Gairebé tots els arquitectes, tant els bons com els do-
lents, han pagat llur tribut a la moda. Fins els paletes, que en temps de l’altre moder-
nisme encapçalaven les cases de lloguer amb papallones monumentals, policromades
d’una manera llampant, amb rajoles de València trinxades, avui s’han decantat, en
projectar llurs construccions a bon preu, pel funcionalisme.

Les coses han arribat a un punt que fins el ciutadà mitjà s’ha donat compte dels
estralls de la moda. Precisament fa pocs dies que, passejant per l’Eixample d’una vila
catalana, un jove sensible, però allunyat dels medis artístics, em deia davant les gairebé
flamants construccions cubistes rurals: “Heus ací uns propietaris i arquitectes que cre-
ient que la novetat és eterna, i pel desig que no els prenguessin per retrògrads, han
construït altra vegada seguint el darrer patró de les revistes d’art i arquitectura. No
s’han donat compte encara que els retrògrads són ells, car aquestes cases han envellit
més en un any, que la nostra esglesiola barroca en més de dos-cents”.

Si fins la gent senzilla, però sensible, es dóna compte d’on ens ha conduït la bana-
lització del cubisme pictòric, com no haurien reaccionat els inventors del cubisme?
Així que el cubisme passà a les mans pecadores dels decoradors a la moda, els veritables
cubistes no tingueren altre remei que renegar, almenys exteriorment, de llurs tendènci-
es. Els perills del decorativisme banal eren tan evidents, que els pionniers cercaren una
evasió digna. D’aleshores, el cubisme, com a tal, ha passat a la història; és mort. Uns, es
lliuraren a l’automatisme gràfic; altres, a un constructivisme polimentat o no, i altres,
a una objectivitat inspirada, sovint en Ingres i en els primitius.
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La reacció de la nova objectivitat es desenrotllà a Alemanya amb caràcters virulents
contra l’expressionisme, que fou el cubisme transcendental –anímic– per a ús dels
alemanys. Però, sota les aparences, més que polides, brunyides, de les teles de la nova
objectivitat germànica, la lliçó d’arabesc estructural del vell cubisme perdurava atenu-
ada, i el sentit anímic d’antany, exaltat fins al paroxisme, sense morir, havia esdevingut
aquietat i greument silenciós.

A França, el seny objectiu trobà un conreador de talent en Jean Metzinger, qui fou un
dels pionniers del cubisme, i amb Gleizes assajà de definir-lo, deu fer més de vint anys, en
un llibre que ha esdevingut cèlebre . Sobre aquest llibre, les idees de Metzinger han
canviat molt; aquest estiu em deia, a Tossa, que aquella doctrina havia envellit qui-sap-lo.

Però, a Metzinger, com tants artistes –homes abans que tot de sensibilitat– li és
difícil cristal·litzar les idees. Per això uns mesos més tard, sota les aparentment parado-
xals suggerències del grup de Cerdanyola (Espinal-Viladomat), que es fa un deure de
plasmar d’una manera jovenívola l’actual doctrina artística de Joan Sacs, semblà per un
moment que es tornava a reconciliar amb les velles idees del seu llibre famós.

Prenent l’aperitiu a la terrassa del Colón, em contava, no fa gaire, com els artistes
de Cerdanyola trobaven superior el seu cubisme a la seva modalitat actual. Certa-
ment el cubisme de l’artista bretó és de qualitat; amb el de Picasso, Braque  i el
d’algun altre, restarà en la història com a exemplar; però els temps del cubisme no
poden tornar per ara. Metzinger elogiava la llibertat estructuradora de l’art abstracte,
i deia que el sotmetre’s a l’objecte era un gros entrebanc a la creació.

És cert. Però, és un bell entrebanc indispensable a la pintura i a l’escultura. Cal dir,
en honor a la veritat, que Metzinger no cultivà mai l’abstracció per a épater le bourgeois;
en ell l’abstracte fou més aviat una necessitat constructiva, és a dir, desig de concreció.
Una mena de net retorn a l’eurítmia, negligida sovint per l’impressionisme. Ingres, a fi
de comptes, fou sempre el bon model del definidor del cubisme.

Aquest desig de concreció –d’estructura i de ritme– ha perdurat en la modalitat
neo-objectiva de Metzinger. Reproduïm avui una de les darreres obres del pintor, Noia
amb un colom, en la qual es manifesten intrínsecament les qualitats essencials del seu
cubisme: intel·ligència insubmisa; línies i volums sotmesos a una voluntat creadora-
ordenadora. Ni el mignon del tema no ha pogut abatre l’estricta severitat de concepció.
El cubisme és ací latent, cast; no és cap espectacle.

És l’etern del cubisme el que trava l’objecte; el que ha tractat tostemps la pintura
clàssica, feta a base de proporció de composició. La mansuetud intel·ligent de Metzinger
l’ha conduït a la Tradició. (Les obres creades amb esperit tradicional, poden posseir, a
fi de comptes, la seva sorpresa –la seva novetat– i contindran, almenys, la sorpresa no
menyspreable d’una joventut eterna).

Cal remarcar també que el cubisme de Metzinger que naixia com una reacció en-
front de l’impressionisme, en la lluita contra aquest anà absorbint, de mica en mica, les
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qualitats essencials del moviment pictòric capitanejat per Monet. L’esperit recercador
insubmís del pionnier del cubisme, ajuntat a una consciència lúcida i mansa, han con-
duït l’artista a una veritable síntesi. Per això les darreres obres de Metzinger no neguen
l’impressionisme en tot el que té de qualitativament sensible, sinó que el sotmeten a
l’ordre ascèticament formal dels cubistes i dels acadèmics.

És a dir, que així que el cubisme ha deixat d’ésser un espectacle, ha servit per a
restaurar l’equilibri i la norma. Per la qual cosa es pot dir que no hi ha res tan allunyat
de l’essència del cubisme com la banalitat decorativa de l’estil cubista dels bars i les
perruqueries a la moda. Un examen atent dels fenòmens estètics desenvolupats  en
aquestes darreres dècades porta de dret a aquesta conclusió: el cubisme fou una desvi-
ació en profunditat, mentre que l’estil cubista aplicat a l’arquitectura i a la decoració no
és altra cosa que aprofitament lleuger de les aparences del cubisme pictòric. Únicament
cal dir que les aparences del cubisme foren el més dissortat del moviment.

Rafael Benet

06/05/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Tres exposicions d’art vivent. Créixams – Gausachs
Heus ací una quinzena artística de positiva qualitat: Manolo, Créixams, Gausachs,
Mallol, vénen a donar-li to. Donat l’espai del qual disposo, em referiré en aquesta
crònica a les obres exhibides pels pintors Créixams i Gausachs. En una altra nota com-
pletaré la recensió de la quinzena.

* * *
Créixams, pintor infatigable, donat a la seva fuga natural, omple la sala gran de la
mateixa galeria del carrer de Petritxol amb obres de dimensions respectables, gairebé
totes amb temes de figura.

El guany noblement tècnic de Créixams és considerable. Fa el que vol amb els pinzells.
També, quant a la color, les tonalitats han anat esdevenint més esclatants. Els blaus,

els verds, els taronja, els llimona, els roigs han vingut a substituir la primitiva paleta de
l’artista feta de terres i blau de Prússia. La pintura de Créixams, sempre de qualitat, ha
esdevingut darrerament molt més joiosa. El policromista actual no ha renunciat, però,
–i ha fet bé– a la gravetat i al vellutat del negre.

L’artista enceta en aquesta exposició, amb la tela gran de l’Odalisca, un sistema
difícil de rapports colorístics, i assoleix el seu objectiu amb fluïda serenor.

Continua en l’actual exposició el bon seny del pintor en disposar les figures en la
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tela amb un bell sentit de la composició. Per haver passat per París, Créixams ha dotat
el seu realisme racial d’estil.

Unes quantes obres particularment profundes es destaquen del conjunt d’aquesta
exposició. En elles la fuga es fa menys ostensible; més carrada i la color més greu.

* * *
L’agut Josep Gausachs exhibeix a la Galeria Valenciano (Plaça Macià, 10) les seves darre-
res suculents natures mortes, els seus paisatges greus d’Eivissa i les seves figures carrades.

Gausachs és una figura de l’art català, que amb aquestes obres darreres ve a consoli-
dar el nom guanyat per la seva inquietud fecundadora. Aquesta inquietud finalment
l’ha conduït a una roent serenor. L’artista ha trobat a Eivissa el seu repòs relatiu. Allà ha
recobrat la salut d’esperit.

I els seus pinzells han esdevingut més certers, el seu concepte de la qualitat pictòrica,
més ric, i la seva visió patètica del món, més tendra. Enèrgica tendresa de Gausachs, per
a servir la qual posseeix una bella traça segura i intel·ligent.

Noblesa pictòrica hi ha, ací, en aquestes teles joioses i greus, produïdes feliçment
per mans hàbils, vetllades pel silenci actiu d’una intel·ligència aguda; silenci sortosa-
ment torbat pel panteix d’un cor apassionat i tendre.

Gausachs, amb aquesta exposició, es col·loca d’un salt dintre la maduresa artística,
conservant, a través de la plenitud qualitativa, la rica substància de la seva personalitat
insubornable; realista i suculent com un gran espanyol del segle XVII, però agut i
intens com sempre.

Rafael Benet

12/05/1934, pàg. 8

LITERATURA FORESTAL

Els grans boscos s’extingeixen a casa nostra. Els grans arbres van desapareixent. El paisatge
més corrent a Catalunya és aquell que Unamuno definia: “pinos que parecen escarolas”.

És clar que l’autor del Sentimiento trágico en parlar així, ho feia fiant-se de l’aspecte
del bosc català, vist des d’una finestreta de ferrocarril, o darrera els parabrises d’un
auto. En general, les carreteres i les vies fèrries, són els enemics més declarats de la
riquesa forestal.

A Catalunya es troben encara llocs on els arbres són exuberants, magnífics, centena-
ris. Però, es tracta, dissortadament, d’excepcions. De boscos com el de Gresolet, d’avets
com els d’Aigües Tortes, a Catalunya no n’hi ha gaires.
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Jo encara recordo aquella catedral de la Fageda d’en Jordà. Aquella meravellosa
selva cantada per Maragall, i que pintà alguna vegada el tendre i melancòlic pinzell de
Joaquim Vayreda. Aquella selva gegant dels volts d’Olot amb soques centenàries d’ar-
gent, altíssimes, i amb la verdor transparent –com d’aigua endins– del seu brancatge de
somni. Cabellera de verd tendre amb voladuries i cants d’ocells.

A l’hivern l’entrellat de les branques era com un encens. A l’estiu el sol únicament
refulgia en els pòrtics solemnes del bosc humit i fat.

Vayreda, pare, ha deixat també en les seves teles somnioses, un record de les verne-
des olotines del seu temps, època en la qual els prats abundaven tant com els grans
arbres, i els aiguamolls omplien d’encís moltes d’aquelles contrades, avui subjectes a la
llei massa estricte del guany.

Guany, heus ací la paraula catalaníssima; el mot símbol de la raça i de la llengua
catalanes, segons el ja esmentat D. Miguel de Unamuno. Deia, una de les vegades, que
el gran líric de l’ascetisme passà per Barcelona que cada idioma té el seu mot represen-
tatiu. Aquest mot símbol, pel seu so, tant com pel seu significat, és la materialització
del sentit de la raça que ha creat a través del temps, el misteriós mitjà d’un verb parti-
cular –apropiat.

Unamuno trobava, per exemple, en sangre, tot el sentiment patèticament poderós de
l’ànima castellana; en el mot saudade, l’encarnació fonètica de l’esperit enyorívol d’infi-
nit que és tant com psicologia, biologia del poble portuguès. Guany, per Unamuno, era
el mot català per excel·lència: “Su sonido corresponde a la expresión y hasta a la mímica
adecuada a la palabra rapiña”. Guany; és a dir, avara recol·lecció de diner. Potser, dissorta-
dament, tingui raó Unamuno. No és la generositat una virtut nacional. És encara actual
l’anatema d’Alighieri: “avara pobresa dels catalans”. Guany ràpid, immediat, incult.

Sense arribar a la misèria estepària d’Aragó i Castella, la nostra terra no és pas exem-
plar, quant als seus boscos. Arbres modestos, poblen comunment les nostres munta-
nyes. El bosc corrent català no té grandesa.

La terra no ha estat considerada com a França, com a jardí del qual es pot viure, sinó
que ha estat, massa sovint, vilment explotada.

Hi ha força estesa a Catalunya, la vella institució de l’ermot. La gran guerra contri-
buí poderosament a estendre-la, tant o més que els estralls de la fil·loxera. Quants
indrets de Catalunya mostren la ruïna d’aquella epidèmia soferta per la nostra vinya?
Muntanyes senceres sense conreu, ni forest, únicament amb el borrissol de la malesa,
ocupen algunes zones del nostre mapa. Aleshores, en els llocs muntanyosos, es destruí
molt de bosc per a cercar terra nova. El nostre camp s’empobrí així doblement, i la
vinya nova féu desaparèixer moltes hectàrees d’arbrat.

Alguns d’aquells ermots produïts per les terres abandonades arran de la fil·loxera,
han anat convertint-se amb els anys, en boscos modestos; les pluges d’aquests darrers
temps regalats, que han vingut a dulcificar una mica el clima ibèric, han esperonat la
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creixença d’aquests boscos espontanis. També els boscos massa explotats, han tret bona
ufana després d’aquest cicle plujós.

Però aquest paradoxal període benfactor, ha coincidit amb els conflictes del camp.
Molts propietaris expoliats de les seves collites, han hagut de refer-se castigant el bosc.
I no és pas únicament aquest cas, bastant general, que ha contribuït a la nostra depau-
peració forestal, sinó també altres casos, realment criminals produïts en els moments
del canvi de règim, pels afalagats rabassaires.

Em contava un amic, que en un poble de la Maresma, un propietari ric, tenia cura
de les terres llindants a la casa pairal, amb amor de jardiner. Grans boscos de plàtans,
d’alzines i pins, enrondaven la casa i les quintanes de conreu. El propietari era un
fabricant barceloní, que invertia part dels seus guanys en enriquir la seva finca.

Heus ací que un dia el bon propietari, que dirigia les feines agrícoles del seu mas,
tot i l’absentisme, prengué com de costum l’automòbil per a donar ordres als seus
masovers. Espanya ja tenia República i, per tant, els parcers cridaven alt que “la terra
és dels que la treballen”. Fou gran la sorpresa de l’amo en arribar a les terres i veure
aterrats els boscos circumdants de la masia. –“Què és això?” preguntà indignat, con-
templant les soques esteses i les branques fetes feixina. –“Com és que heu tallat els
meus boscos?” –“Vostè ja sap” –contestà el masover, amb una certa sorna–, “que
l’ombra d’aquests arbres perjudicava molt els conreus i, a més a més, necessitàvem
terres per a plantar patates”.

Adéu-siau els arbres; adéu-siau poesia, però també, adéu-siau riquesa.
Cal anar, però, en compte amb la literatura forestal. Els meridionals som tan afec-

cionats a la façana, que caldrà no oblidar aquella Festa de l’Arbre que fa pocs anys vaig
presenciar en una petita vila catalana. Festa pedagògica amb assistència del diputat i les
autoritats. El mestre d’escola del poble, un tipus mediterrani pletòric –un mallorquí
cent per cent– tenia amb aquest motiu ocasió de fer un eloqüent discurs sobre la
bellesa i els beneficis dels arbres. La festa es celebrava a la plaça de la vila, a l’entorn d’un
roure –cada any un de distint– que el senyor mestre d’antuvi, tenia cura de fer tallar,
pels escolars, dels boscos veïns una mica magres, i que sense arrels es trasplantava al bell
mig de la plaça. El bon mallorquí, amb el seu castellà pintorescament deformat per
l’accent del català de l’illa, anava desgranant davant del públic badoc un enfilall de llocs
comuns sobre l’amor als arbres.

Mentrestant, al mig de la plaça, era sacrificat un roure de vint anys. Les fulles
inicialment marcides, intentaven refer-se amb l’oreig suau de la tarda, indiferents a la
lírica i a la pedagogia de l’acte. L’anual discurs de lluïment del senyor mestre, era l’únic
motiu d’aquella festa massa ideal.

Rafael Benet

13/05/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2
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ESCULTURES I PINTURES DE MANOLO

Manolo, el gran Manolo, exhibeix les seves darreres obres a la Sala Parés: escultures,
pintures i dibuixos. Intel·ligència en totes les realitzacions. És autor de raça, no nega la
pintura quan pinta, tot i desconèixer les lleis estrictes d’aquest ofici. Val, però, mes una
pintura de Manolo, clara, forta, sensible, però sense virtuosisme, que la pintura del
pintor consumat però buit de pensament. Manolo és molt més hàbil del que creu el
comú de la gent; la seva habilitat consisteix, precisament, com diu ell, “a saber fer les
coses el suficientment poc –just perquè estiguin bé”.

Manolo exposa també alguns dibuixos, precisos, gairebé geomètrics, però plens
d’infinit. Les seves escultures tenen aquella grandor que els ve del sentit vivent de la
proporció que posseeix l’artista i que no té res a veure amb la mida real de les obres.

Hi ha, en aquesta exposició, un torero de vint centímetres que és enorme, monu-
mental, com una torre.

Tot és vivent en els plans de les escultures i relleus de Manolo; però, gairebé sempre
és un vivent rítmic, grandiós.

En aquesta exposició l’artista exhibeix algunes escultures d’un estil especial –entre
altres, una vella abrigada amb un mantell de tricot, grossa i aparentment imprecisa de
volum– que hom hauria de qualificar de pictòriques, si no fossin creades pel gran
Manolo, que tot ho torna substància escultòrica.

És Manolo, un dels casos més autènticament verídics de grandesa instintiva que
existeixen i que han existit.

Rafael Benet

15/05/1934, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Ignasi Mallol – Carme Cortès – Pidelaserra
Margarida Sans Jordi – Guillem Bestard

Ferrater – Matilla

Daguerrotips i fotografies isabelins

A La Pinacoteca, Ignasi Mallol exhibeix els seus darrers paisatges urbans, del Priorat i
d’Olot. És admirable la netedat de dits d’aquest pintor i el seu sentit sensual, riquíssim,
de la qualitat.
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On l’artista enfondeix més, és, al meu entendre, en les pintures amb temes de la
primavera olotina. Paisatges plujosos, aperlats, opalins.

* * *
Carme Cortès exhibeix, en una saleta de can Parés, les seves darreres composicions:
figures i natures mortes.

En algunes de les obres exhibides és ja explícit un bon guany; els empastats i els
emblanquinats tendeixen a la desaparició. La coloració comença a irisar-se, i els vo-
lums a esdevenir rics de clar i obscur.

Caldrà a l’artista sostenir ara una lluita aferrissada per al domini vivent de certes
formes de l’organisme humà, especialment de les mans.

* * *
L’exposició que el pintor Marià Pidelaserra i Brias té oberta aquests dies a Galeries
Syra, té, com totes les d’aquest artista, un positiu interès. Hom ha fet coincidir l’ober-
tura d’aquesta exposició amb l’aparició de la monografia dedicada a l’artista, escrita per
Francesc Pujols i editada per la galeria on actualment s’exhibeixen les obres d’un dels
esperits més originals de la nostra època.

Tant l’exposició de Pidelaserra, com el llibret de Pujols conviden a la meditació.
Aquestes notes d’actualitat artística que, donat el moviment extensíssim barceloní,
tendeixen a esdevenir forçosament lleugeres, no deixen lloc al comentari extens de què
és mereixedora, aquesta exposició de Pidelaserra.

Per això, des d’ací, únicament em complac subratllant la importància d’aquesta
exposició d’art realment vigorós, i deixo per altre lloc del diari el comentari adequat al
cas excepcional del pintor Pidelaserra.

* * *
L’escultora Margarida Sans Jordi, deixebla de l’enyorat Josep Llimona, exhibeix aquests
dies les seves obres en una saleta de les Galeries Laietanes.

Deia l’altre dia el poeta gallec Cunqueiro, en una conferència que donà a Laietanes,
en el recinte de l’honesta exposició –comentada ja ací– del seu compatrici Palmeiro,
que en escultura existeix únicament la disjuntiva de fer déus o bibelots.

Margarida Sans Jordi s’acontenta sovint del bibelot. Menys idealista que Llimona,
assoleix en alguna de les escultures de petites dimensions una certa intensitat, especialment
en el Nu de bronze, en el qual la testa, sobretot, és una mostra del molt que pot atènyer
el talent de la nova artista.

* * *
El pintor mallorquí Guillem Bestard exhibeix a la Sala Barcino teles discretes amb
temes de paisatge barceloní, pirinenc, mallorquí i eivissenc. En alguns dels seus quadros,
especialment quan treballa amb la gamma més daurada, assoleix encerts remarcables
de vibració colorística.

* * *
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* Francesc Pujols: “El pintor Pidelaserra”.-Edicions Syra, Barcelona, 1934.

Els coneguts artistes de Ferrater i Matilla exposen, a les Laietanes, jardins neoclàssics i
paisatges de Camprodon, el primer, i marines i bodegons, el segon.

La distinció de paleta de Ferrater es fa particularment encisadora en les dues teles on
canten entre els verds tendres les teulades roges de la masia muntanyenca de can Pascual.

És en els bodegons on la qualitat pictòrica de Matilla es manifesta, al meu entendre,
amb més eficàcia, és a dir, amb més harmonia.

L’actualitat artística és completa amb la curiosa exposició de daguerrotips i fotogra-
fies isabelins oberta a la Casa Renart. Quin aire íntim, dolçament resclosit, xiroi, o
elegant, tenen aquestes imatges una mica esgrogueïdes! Records de familiars descone-
guts, amb el mateix accent que dóna una moda llunyana. Records que, un dia o altre,
tothom ha trobat en un racó olorós de banús, de la ventruda calaixera dels avis.

Rafael Benet

19/05/1934, pàg. 8

EL CAS DE PIDELASERRA

Un llibre de Francesc Pujols ( * ) aparegut suara, comentant líricament la pintura essen-
cialment lírica de Pidelaserra, va subratllar la importància de l’exposició que actual-
ment hi ha oberta a les Galeries Syra, totalment ocupades per les darreres obres d’aquest
gran pintor.

Pidelaserra és, abans que tot, una força, adés violenta, ara tendra, però sempre una
força natural. El nostre pintor hauria nascut pintor desconeixent per complet la histò-
ria de la pintura; es pot dir que, essencialment, actua al marge de tota tradició, de tota
cultura.

En formar-se, o almenys en educar-se sota el cel de París, assimilà un mitjà aleshores
en voga: el mitjà tècnic que empraren, més o menys sistemàticament, alguns dels grans
mestres de l’impressionisme, i que els neo-impressionistes explotaren d’una manera
doctrinària. Hom anomena aquest mitjà tècnic divisionisme o puntillisme, el qual no
recolza únicament en el pinzellat juxtaposat parcel·lat, més o menys petit, sinó en la
teoria dels tons sencers, i dels complementaris que Delacroix pressentí i gairebé formu-
là. I que més tard, Monet, Pissarro, Seurat, Signac i Cross, entre altres, recolzaren en
les hipòtesis físiques de la llum i la color, vulgaritzades per la ciència elemental. Alguns
d’aquests mestres serviren la més o menys nova teoria, amb tant de convenciment com
d’inspiració.
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El nostre Marià Pidelaserra, com el nostre Isidre Nonell, es pot dir que a través de
totes les evolucions –en el primer molt més desconcertants que en el segon– no deixa-
ren mai el divisionisme, emprant-lo Pidelaserra d’una manera vivent, però amb una
fidelitat considerable a les teories dels tons sencers, de les mescles fora de la paleta i dels
complementaris. Tècnicament, doncs, Pidelaserra recollí les ensenyances dels mestres
en voga en la seva joventut i no es preocupà, ni se n’ha preocupat mai més, de cercar,
com es sol dir, tres peus al gat. Ni en qüestions d’ofici, ni, menys encara, en qüestions
estètiques.

El nostre pintor ha viscut completament al marge de les inquietuds sense substàn-
cia pictòrica, que han fet ballar les que podríem anomenar joventuts intel·ligents i
sensibles. Uns quants anys enrera Pidelaserra hauria estat acusat per infeliços pionniers
d’avantguarda, de retrògrad; de vuitcentista, almenys.

Avui, en canvi, ningú no s’atreviria d’aplicar un llenguatge avantguardista tan passat
de moda. Tothom s’adona ja que Pidelaserra és un dels esperits més verídicament
originals de la nostra època. I és que, avui l’originalitat no és cercada com un especta-
cle, sinó en l’essència íntima de la personalitat, la qual resta empresonada, per sempre
més, en les obres dels homes que són extraordinaris –sense proposar-s’ho– malgrat ells.

El poeta i crític d’art, el líric essencial Francesc Pujols, es pot dir que s’ha superat
seguint, com diria ell, fil per randa, al pintor Pidelaserra en totes les seves caminades i
reposades, en les quals l’alè líric de l’artista, plasmador del cel i de la terra i dels homes
que s’hi mouen com cíclops, no ha defallit mai. El llibre de Francesc Pujols ens convi-
da a la meditació, tot i l’entrellat del seu estil graciosament barroc, fet de frases fetes,
refrescades pel bon humor. Hi ha en aquest llibre de Pujols, que com tots els seus,
sembla escrit en broma, un enfilall de pensaments essencialment seriosos. Heus-ne ací
algunes mostres: “Si la pintura és l’element plàstic, podem dir que la lírica és l’element
respiratori” ... “És cert que tot lirisme no és vida, però tota la vida és lirisme” ... “Ja el
cèlebre Collin, metge alienista, quan ens descriu el feble passiu, fa constar que és
l’antiartista típic, perquè diu que en ell les dades sensorials no produeixen cap
modificació, i el seu psiquisme, com un mirall, en té prou reflectint el que ha vist
sense deformar-ho, embellir-ho ni modificar-ho” ... “Aquesta pobra Catedral de
Reims! –diu parlant amb Vollard, el pintor Renoir que, com sabem, va pintar més la
vida que les mateixes figures que pintava.– Quina misèria aquests àngels decapitats que
hom veu en els diaris” –diu–. I el pitjor és que després de la guerra hom vol reconstruir
tot això. Només cal veure –va dient– la façana de l’església de Vézelay, com l’han
arranjada. Agafeu una columnata gòtica, el motiu de la qual sigui una fulla de col, i us
desafio de trobar una sola de les fulles que estigui exactament davant de l’altra, i girades
idènticament. El mateix les columnes. No n’hi ha mai cap que sigui del tot davant de
l’altra, ni exactament semblant. Ni un sol arquitecte modern, començant per Viollet-
le-Duc, ha comprès que l’esperit del gòtic és la irregularitat. Un dia –afegeix Renoir en
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la mateixa conversa– vaig fer esclatar de riure a una pila d’arquitectes, dient-los que el
Partenon era la irregularitat mateixa. Ho vaig dir a l’atzar, però tenia la sensació que no
podia ésser d’altra manera. Més tard he vist que l’havia encertada, Però mai un arqui-
tecte no voldrà admetre que la regularitat ha d’ésser en l’ull i no en l’execució” ... “És
l’esperit modern i els professors que han inventat la regularitat al compàs”.

I tant en les seves oportunes transcripcions i comentaris, com en els seus pensa-
ments propis, Pujols vol explicar-nos l’art de Pidelaserra, infantant-se ara amb tendre-
sa natural, tal com neix un núvol en l’atmosfera, i adés amb violència, natural també,
tal com hi esclaten les tempestes. Infantant-se com els fills de mare, i creixent, en
molts casos, molt més que els rius furients que en un moment donat es desborden fins
a rectificar el llit.

“La deformació, fa sofrir als que aquest vi no els agrada i quan els convidem a la
nostra taula per beure’n en les nostres copes fan ganyotes com si fos vinagre”.

És innegable que aquest art de Pidelaserra ha fet fer ganyotes, fins a les persones més
devotes de l’art vivent. I és que ho és tant de vivent l’art del nostre artista, que sovint
apar monstruós. La sang de molts ha estat dulcificada amb l’aigua de roses del neoclas-
sicisme i, potser, per aquesta arrel educativa, sense voler, “els impressionistes de casa
nostra s’han tornat acadèmics”.

Els impressionistes s’han tornat acadèmics talment com –diu Pujols– els acadèmics
s’han tornat impressionistes, és a dir que, mentre en la nostra terra sembla que es
reconciliïn els que en el fons són irreconciliables, el pintor Pidelaserra, a malgrat de les
seves èpoques i estils distints, continua la seva trajectòria, sense altra guia que el seu
poder líric, estrany a les evolucions prudents dels seus amics i a les imprudents dels seus
adversaris artístics.

Les darreres obres de Pidelaserra són més líriques que mai, però més pictòriques
que mai. La desbordant efervescència lírica de l’artista, sembla que el condueix a una
agitada i apassionada visió super-natural, germana de la de Van Gogh. Hi ha, en el fons
d’aquesta pintura, una constant ondulació produïda com per un tremolor de terra. Tot
és en ignició ací; lava d’un volcà en erupció continua. Però, en les teles més equilibra-
des, Pidelaserra, tant com al líric transposador holandès, s’atansa també a Claude Monet,
més apol·lini. Hi ha en aquesta exposició una tela amb garberes, que és una mostra
magnífica d’harmònica intensitat; de fogositat distribuïda arreu. Per ella gairebé es
podria assegurar que, en bona part almenys, la fermentació lírica i el desequilibri plàs-
tic, de part de les obres exhibides, és fruit no pas d’un estat d’esperit endiablat –car la
naturalesa de Pidelaserra no té res a veure amb la natura del Faust– sinó més bé d’una
qüestió gairebé purament òptica.

Pidelaserra en la seva etapa pessebrística, sobretot després del seu llarg repòs com a
pintor, deixà de veure i de pintar de conjunt. Per això, algunes de les seves teles d’ara
són encara evidentment desfocades; tenen més d’un punt de vista. Existeixen, en una
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mateixa tela, diverses superfícies amb expressió lírica disjuntiva, o bé una intensa ex-
pressió lírica fragmentària, isolada entre superfícies d’emoció secundària.

Les teles davant les quals els ulls i l’ànim del contemplador es senten totalment
presoners d’una intensitat lírica única, és que posseeixen també estricta unitat de visió.
Aquestes pintures són, tot i la seva puixança lírica, més segures i menys turmentades
que les altres. Són plàsticament coherents.

Rafael Benet

20/05/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

HOMENATGE A MANOLO

No estarà malament, després d’haver, com aquell qui diu, mesurat la glòria de
Pidelaserra, mesurar també la glòria d’aquest altre cas d’autenticitat i de grandesa;
contribuir a la glòria de Manolo Hugué.

L’actualitat hi ha contribuït aquests dies una mica; la seva exposició a la Sala Parés,
la primera que en la nostra terra ha produït unes rendes al seu talent, amb motiu del
qual inici de reconeixença pública, hom li ha dedicat un sopar d’homenatge, al qual
assistiren un centenar de persones importants, i s’hi adheriren altres tantes.

A la nostra, malgrat tot, estimadíssima terra catalana, li ha costat d’ésser justa amb
la glòria de Manolo, com li costa de justificar el talent de Pidelaserra i li costà de
valorar el d’Isidre Nonell o el de Ramon Martí i Alsina. Les grans veritats sempre ha
costat i costarà de fer-les arribar al gran públic.

A l’entorn de la taula de Manolo Hugué, s’hi han assegut especialment els joves; és
a dir, els artistes  des de la generació de Manolo, que ja ha complert seixanta anys, als de
la generació de Cañas, que encara han de traspassar els trenta. He dit que s’hi han
associat especialment els joves i no en trec ni una coma; hi feren acte de presència, entre
altres, algun vell contertuli dels Quatre Gats, l’important escultor Josep Clarà i Ernest
Maragall, que deu ésser el més jove de tots, quant a l’edat. Homes de seixanta, de
cinquanta, de quaranta, de trenta, de vint-i-cinc anys. Gairebé tots joves. I dic joves,
perquè certs homes de l’edat de Manolo, han sabut ésser tostemps persones joioses,
com si tinguessin vint-i-cinc abrils.

Diuen que un dia algú preguntà a Picasso què pensava de l’art dels joves i que ell
contestà que de joves, que ell conegués, només en foren fins als de la seva generació.
Picasso tenia raó; darrere Bonnard, de Matisse, de Derain, d’Utrillo, de Braque, de
Manolo, darrere d’ell, no hi havia, en general, joventut. Per això, es pot dir que a
l’entorn de la taula de Manolo Hugué, en el banquet organitzat en la clàssica i popular
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Fonda de Sant Agustí, no hi havia gairebé altres persones que joves i àdhuc que els més
vells d’edat eren els menys xacrosos d’esperit. El sopar transcorregué, com solen dir els
cronistes, amb veritable companyonia, la qual algunes poques persones, potser massa
sensates, consideraren excessiva.

Els nostres artistes són així; les seves festes tenen un aire de tabola, que una persona
superficial podria confondre amb una festa de federals de districte. El que es pot dir,
però, és que l’estimació i el respecte a Manolo –profund respecte– aglutinà en tot
moment els comensals i que sense aquesta unanimitat d’amor i de respecte, difícil
d’assolir entre la gent del nostre gremi, la sorollosa joia d’aquell sopar, en el fons
modèlic, hauria pogut acabar molt malament. És això el que, dissortadament, no
entengueren prou bé algunes bones persones que assistiren al sopar i que, al meu enten-
dre, s’escandalitzaren excessivament.

Però sí que ho entengué don Pere Coromines, que era a la presidència amb l’home-
natjat i el poeta Sagarra, el qual, amb Coromines, oferiren el sopar a Manolo d’una
manera magistral.

Don Pere Coromines, recordava que aquell sopar era ofert a Manolo qui, tantes
vegades, en la seva joventut no ho havia pogut fer. I que li era dedicat en el moment
que, l’escultor, a causa de la manca de salut, únicament podia menjar herbetes. Deia
don Pere Coromines que Manolo era un geni característic del vuit-cents, perquè mol-
tes vegades en tenia prou amb posar a les seves escultures una gran quantitat de vida,
descurant la forma. Crec que don Pere Coromines, quant a aquesta observació única-
ment té raó fins a cert punt, puix que cal no oblidar que Manolo, tant com escultor
vital, és escultor formal. Ningú com ell no posseeix un sentit tan profund de la realitat
escultòrica, que en el fons i en la forma no és altra cosa que sentit formal. Ningú com
ell no posseeix el sentit de la grandesa, que en el fons i en la forma és el de la proporció;
és a dir, matemàtica.

Si és un vuitcentista, doncs, ho és a la manera mediterrània, com Cézanne. Però
Manolo Hugué, que per tradició és un grec del segle VI, per instint és un místic que
porta damunt el cor de la passió de Santa Teresa i de San Juan de la Cruz i que com a
defensa, però –únicament com a cuirassa– s’ha revestit amb la pell del pícaro castellà.

I és que Manolo és un mestís excel·lent; és un producte perfecte de la fusió de la
sang catalana i la castellana. El seu pare –com tothom sap avui a Catalunya després de
l’admirable llibre de Pla, Vida de Manolo– fou un militar castellà i la seva mare una
catalana menestral de Barcelona. Manolo, no podrà renunciar mai, tot i parlar el català
sempre, a la sang paternal. El dualisme de la mesura catalana i de l’idealisme a la caste-
llana, estan i estaran sempre en lluita en el seu esperit i és únicament en algunes de les
seves escultures on es resol harmònicament l’antinòmia.

Però, en altres, tan aviat el místic no es posa d’acord amb el matemàtic, com el
mesurador sobrepuja al místic. És precisament això el que no li perdonen, les persones
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anomenades massa serioses, que sovint s’acontenten de les aparences del definit. I
dissortadament, a Catalunya, hi ha molts artistes que han deixat d’ésser joves a
trenta anys, i que parlen de l’obra definitiva amb un èmfasi insuportable. És clar
que, per aquestes persones que han nascut il·lustres, ni Nonell, ni Manolo, ni
Pidelaserra –noms que associo, tot i ésser tan distints, únicament per la seva autenti-
citat genial– no són altra cosa que esperits anarquitzants.

Amb el temps ja en parlarem de qui és l’anarquista; si aquell que s’acontenta d’unes
aparences d’ordre, o aquell que intenta crear l’ordre extraient-lo de la mateixa vida, sense
destruir el seu alè. Com deia el poeta Josep Maria de Sagarra, en el sopar memorable:
“Manolo, tant en la vida com en l’obra, és home de joia, i la joia és divina i és socràtica.
Manolo posa la seva joia en les escultures, superant el dolor i la tortura de la creació”.

I com, no en discursos, sinó en conversa viva, ha dit un dia o altre Manolo: “Nosal-
tres, treballem per a cobrar en la posteritat, però aquesta ens reserva moltes sorpreses.
Qui sap si aquell que avui és el primer, si un dia treu el cap de la tomba serà el darrer.
Per això no m’he posat mai el problema de si el que faig quedarà o no quedarà. La
catalogació, també m’és indiferent. Tant me fa ésser l’escultor número dos com el
número trenta-tres. Aquestes preocupacions són manicomials. Moralment, no m’he
sentit deprimit ni aclaparat. Cal saber situar les coses. Vull dir que, abans que artista,
cal ésser home”.

Quina lliçó tan joiosa, tan autènticament moral, es desprèn d’aquestes paraules de
Manolo, el ressò de les quals tots els artistes independents no hauríem de deixar morir
en el nostre esperit!

Rafael Benet

27/05/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

ACTUALITAT ARTÍSTICA

L’escultura al Saló de Montjuïc
Exposició retrospectiva de Josep Llimona.

Pere Ynglada i Lluís Mercadé
L’Exposició de Primavera té lloc aquest any en la part baixa del local del Palau de la
Metal·lúrgia, condicionat per a exposicions d’art. Des de la meva rúbrica Reflexos,
comentaré, d’aquesta manifestació i organització artístiques, aquells aspectes estètics i
morals que, al meu entendre, necessiten ésser subratllats.

L’espai manca. Per això des d’ací tot seguit remarcaré la valor de les obres exhibi-
des, començant per aquelles que s’han reunit sota l’ensenya del Saló de Montjuïc, la
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qual sense dubte ha assolit formar un conjunt excel·lent, tant de pintura com d’es-
cultura.

Aquesta primera nota serà un comentari ràpid a les obres d’escultura exhibides en el
Saló susdit.

Servint per a remarcar, en primer terme, les aportacions de Josep Clarà, Joan Re-
bull, Apel·les Fenosa i Enric Casanovas.

De l’aportació de Clarà es fa estimar, especialment, el Cap d’home (bronze), que re-
presenta, dintre de la història d’aquest artista, una nova modalitat formal i vivent. Re-
bull, amb la seva gran escultura femenina, inèdita, ve a canviar el camí seguit fins a la
data. A l’estil ferm i apretat, triomfant, sobretot, en les primeres escultures de joventut,
hi oposa actualment la vida. Els escultors Fenosa i Casanovas, sense renovar-se gaire –la
qual cosa no sempre és un defecte substancial– sobresurten per la sensibilitat i la gràcia.

Com que a aquests quatre escultors triomfants en l’actual Exposició de Primavera
penso dedicar-los en La Veu del Diumenge un comentari més extens, puc seguir des
d’ara subratllant la valor de les altres aportacions.

Granyer assaja amb alta ambició de produir una gran escultura amb el seu Boxador.
Bon concepte neo-acadèmic, però mancat ací d’aquells imponderables que han vivifi-
cat i que vivifiquen les seves petites estatuetes.

Pere Jou, en retrat de nena, continua el bon camí realista emprès l’any anterior,
mentre amb Nu (pedra) torna al seu vell decorativisme perillós, tot i les belleses quali-
tatives que arranca de la matèria.

Martí Llauradó, molt bé en el retrat del pintor Esteban Vicente. Estil que, lluny del
modelatge, subratlla la vida.

Josep Viladomat, en nu femení (el més petit dels exposats), ha trobat el punt just
del seu art; equilibri entre la geometria i el naturalisme; entre el constructivisme a grans
plans i el modelatge. Una de les escultures més reeixides del nostre escultor.

Rafael Solanich en Juny (marbre), sembla vivificar el seu concepte de l’estatuària;
menys neoclassicisme conceptuós i més vitalitat directament escultòrica. Sobretot en
la part del davant d’aquesta obra l’artista ha reeixit perfectament.

Màrius Vives, en Cap de noia (terra cuita) ha assolit tornar escultòric el dinamisme
dels muscles i de la pell d’un rostre.

Ernest Maragall continua lluitant entre els dos conceptes que han sol·licitat fins ara
el seu esperit; entre Bellesa i Expressió.

Josep Dunyach i Salvador Martorell, cadascun a la seva manera, demostren posseir
uns mitjans tècnics remarcables, per a servir un concepte tendre de la forma, el primer,
i més sever, el segon.

Completen el conjunt obres de Joaquim Ros, Miquel Paredes, Josep Cañas, Enric
Bassas, Jordi Casals, Antoni Casamor, Carles Collet, Antoni Ramon González, Ramon
Marinel·lo i Bernat Sanjuan.
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Aquest any, doncs, com els anteriors, el Saló de Montjuïc presenta un magnífic
conjunt escultòric.

* * *
En la Sala Parés té lloc aquests dies l’exposició homenatge a Josep Llimona. La família
del gran escultor ha aconseguit reunir en aquelles galeries una tria d’obres, feta tenint
present tota la seva extensa gamma temàtica. Hom pot admirar aquests dies les femi-
nitats delicades, presidides per Desconsol i pel relleu La Font; les escultures patriòtiques
del cavaller Sant Jordi; les de tema religiós, amb el Sant Crist en talla de fusta, que és
una de les obres més intenses que produí Llimona.

Llavors de la mort del gran artista, des d’aquestes i altres pàgines, vaig comentar
extensament la seva vida i la seva obra. Avui no tindria altre remei que reeditar-me en
fer un comentari extens i merescut a la retrospectiva actual. És per aquest motiu que he
d’acontentar-me remarcant la valor de les obres, que les mans amoroses dels fills de
l’enyorat artista han acoblat en la galeria de can Parés.

* * *
A La Pinacoteca exhibeixen els artistes Pere Ynglada i Lluís Mercadé. El primer, dibui-
xos, el segon, pintures. Ynglada i Mercadé són dos artistes distingits; el primer, àgil,
recull amb elegància el moviment dels éssers; el segon, damunt la tela, recull els tons
subtils de les arquitectures delicadament pintoresques, sota un cel color de perla.

Jo diria, però, que en els darrers dibuixos, admirables, Ynglada lluita més amb la
matèria que amb la veritat; que redueix més el dibuix a un virtuosisme que a un mitjà
expressiu.

Jo diria, però, que la retina, fina i sensible de Lluís Mercadé, es dilueix, a vegades,
per un partit pres decorativista. La imatgeria popular –bella estampeta– apunta en més
d’un d’aquests paisatges sempre frescos, fins quan són pintats sota del nostre sol.

Rafael Benet

29/05/1934, pàg. 8

LA PINTURA AL SALÓ DE MONTJUÏC

La brillantor de l’actual Saló – Tendència a la normalitat
Els mestres: obres de Saló i obres corrents

Els pintors, com els escultors, han complert aquest any com cal; el Saló de Montjuïc
torna a fer goig com l’any 1932, en què celebrà la primera exposició.

Estèticament, mestres o nou arribats a la palestra, donen la sensació, en general,
d’haver terminat amb un període de provatures no gaire fructuoses. L’avantguarda s’ha
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acabat a tot el món, i també a Catalunya. La tendència a la normalitat és gairebé el
distintiu de l’actual Saló de Montjuïc, i aquesta es fa encara més ostensible entre els
pintors que entre els escultors; car, si bé els millors d’aquests treballen a base d’un
concepte vital i harmònic de la forma, encara es manifesten alguns bibelotaires que
recolzen llur obra en l’estilització més aviat banalment decorativa.

L’obra símbol d’aquest estat d’esperit artístic col·lectiu, és la que porta el títol Des-
cans (79), deguda a Manuel Humbert, la qual ocupa un dels centres del Saló. És una
pintura que tendeix vers l’equilibri entre l’abstracte i el concret. És una obra mestra,
realista, intensa i delicada. Humbert ha triomfat plenament amb aquesta tela, ja que,
sobretot entre els artistes joves, és reconeguda i estimada. I aquest és el premi millor a
què pot aspirar un artista que ha entrat ja a l’edat madura.

Aquesta obra d’Humbert està dintre de l’òrbita de la pintura pictòrica, però allu-
nyada del fàcil bocetisme on han anat a parar alguns dels nostres fauves. És una pintura
pastosa, però formal amb tot i la vivacitat de contorns.

En un camp oposat al sentiment d’unitat simple de la forma, i, sobretot, oposat
al sentit de l’espai com una unitat, es destaquen les obres de Francesc Domingo,
comptant com a especialment reeixida dintre la tendència, Espectadors (58). Sigui
lícit, però, de constatar, al costat de la reconeixença del talent de Domingo, el plany
de veure’l des de fa temps submergit en una visió potser una mica vulgar. Quant a la
color, sobretot, l’artista sembla complaure’s, no pas en la severitat, sinó en la pobresa
i en l’agror, la qual cosa és de lamentar, si es té en compte que Domingo tingué una
època colorista d’una valor realment estimable que començà quan la seva obra fou
influïda per la pastositat del pintor Gounaro, i que terminà, en iniciar-se la forta
objectivitat d’ara en aquell retrat tan vivent de la senyora Albareda. Però, si a les
obres que Domingo exhibeix en l’actual Saló, poden fer-s’hi observacions, mereixen
en canvi un profund respecte, perquè representen, com la d’Humbert, un sincer
esforç per a resoldre una infinitat de problemes plàstics, agreujats per les dimensions
respectables de les teles.

Pere Créixams ha portat a l’exposició tres de les seves darreres pintures, una de les
quals és també un esforç digne del Saló. Es tracta d’una composició de bones dimen-
sions amb figures i paisatge. No és que cregui que s’hagi de judicar la pintura per les
seves mides –tothom sap que per damunt de l’esforç hi ha la qualitat–, però, en igual-
tat de condicions qualitatives, sempre és millor enviar al Saló, teles importants. La
vitalitat de Créixams es tradueix en fuga i, en aquests darrers temps, en policromia
exaltada.

A. Vila Arrufat es fa remarcar per les seves tres pintures neo-acadèmiques. És a dir,
que recullen amb sensibilitat les bones ensenyances de les darreres provatures estilísti-
ques més assenyades, especialment la lliçó de Cézanne, que ha estat molt ben assimila-
da. La més reeixida de les tres obres enviades per Vila és Maternitat (161).
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Joaquim Sunyer, aquest gran artista nostre, amb una història importantíssima, ha
remès a l’Exposició dues teles que, considerades com a obres seves, no representen pas
dues fites. Malgrat tot, sempre l’art de Sunyer es fa estimar, i quant a la remesa actual,
potser més pròxima als bons moments del pintor en La nena del gat (151), que en
Empordanesa (150).

Joan Serra, amb Sant Quirze (131) i Pedralbes (132), fidel a la seva trajectòria de
pintor de raça.

Enric C. Ricart continua dotant les seves pintures d’aquell estil xiroi i d’aquella
característica sequedat de la seva xilografia.

Marià Pidelaserra ha portat al Saló tres paisatges personals com tots els seus, però
potser menys intensos que els millors dels darrerament exhibits per l’artista en la seva
exposició particular.

Xavier Nogués, amb la seva obra única Envelat, assoleix amb plenitud el punt
d’aguda i graciosa estampa, propi de les seves composicions suaument policromades.
En aquesta tela el pintor contemporitza amb la caricatura.

Josep Gausachs se’ns mostra especialment intens amb La bleda, natura morta, de
valor considerable dintre la interessant història d’aquest artista que tan ràpidament ha
sabut evolucionar vers un art madur, sense deixar d’ésser agut.

Pere Daura, sobretot en Flors (53), continua intensament el camí obert amb el
memorable paisatge del Concurs de Montserrat vist pels artistes catalans.

Domènec Carles, amb una paleta vibrant i exaltada, però controlada pel seu gust
certer, triomfa en l’actual Saló, sobretot amb Balandres (35), marina molt ben orques-
trada a base de blaus.

Emili Bosch Roger continua fidel a l’exaltació cromàtica dels tons locals dels vestits
o dels murs brillants o abrillantats, enrodant-los amb tons profunds i sòrdids, seguint
així el nostre fauve, la llei estricta del contrast de la color i la no-color; a la qual amb
tanta empenta s’ha sotmès aquests darrers temps.

Camps Ribera, especialment reeixit en la pintura Aurelia (19), seguint la trajectòria
divisionista de les seves teles més característiques.

Francesc Canyelles exhibeix paisatges gironins, plens de tendresa.
Francesc d’A. Galí, tant en la seva gran tela 1870-1934 (67), com en la Natura

morta (68), s’afanya a superar les seves concepcions estilístiques d’antany, amb l’ambi-
ció de dotar-les de substància.

Alfred Figueras, potser desviat del seu camí pictòric, tot i que no desmenteix l’ini-
cial talent.

Francesc Labarta és un acadèmic de l’art nou. Les obres remeses al Saló per aquest
artista, plenes de traça i d’esperit d’assimilació i de perfeccionament, confirmen una
correcció estimable, però, potser, una mica a flor de pell.

Rafael Llimona, delicat com sempre, en Figures (91).
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Antoni Mataró, que triomfà plenament amb la seva aportació al Saló del Nu, es fa
remarcar actualment per les seves teles amb flors –pastoses de matèria.

Jaume Mercadé segueix potser assecant les fórmules estilístiques d’antany. Una major
vitalitat en l’obra d’aquest delicat colorista no pot fer-se esperar.

El discret i profund pintor Joaquim Mombrú exhibeix la tela La casa d’En Martí i
Alsina (101), altament qualitativa.

Iu Pascual, el mestre paisatgista, ha tramès al Saló una única obra de figura –un
retrat de senyora–. Aquesta tela és una mica lluny del mestratge del Pascual paisatgista,
però no pas menyspreable per l’esforç de disciplina que representa.

Josep Soler Diffent, el primitiu autèntic dels nostres temps, es fa admirar amb tres
teles plenes d’estil veritable i impregnades de candor.

Cal remarcar especialment de l’actual Saló de Montjuïc les dues obres que hi té
Josep Ventosa, car representen un guany positiu dintre la història d’aquest pintor.
Ventosa s’és alliberat, finalment, de l’estil –ara que ja és lluny, es pot dir– del ballet rus
que falsejava la visió de les seves pintures d’antany. Ventosa s’ha posat de cara al natural,
amb frescor, procurant reconquerir amb el seu esperit la realitat del món dels fenò-
mens, tan ple de fantasia. L’artista se’ns mostra com un ull sensible als espectacles de la
llum; com un líric i un realista.

Ramon Senabre exhibeix Conill (130), recercant amb habilitat el sentit qualitatiu
de la matèria pictòrica, encara que la lluita es desenvolupa, potser, fóra del pla estrictament
pictòric, per a envair el camp dels bells oficis, ja que l’artista es preocupa més del
resultat de l’esmalt que de profunditzar en la vida dels objectes dels seus temes.

Miquel Villà continua, també, preocupat de la “cuina” de les teles, produïdes
amb gruixos sistemàtics. Cal dir, però, que Villà no treballa pas al marge de la veritat
i de la pintura pura, però és innegable que aquest prejudici qualitatiu del gruix siste-
màtic –amb el qual, sia dit de passada, fins a la data no ha obtingut gaires trossos de
matèria vivificada– no fa altra cosa que entrebancar la llibertat i el somriure de l’espe-
rit. El talent innegable d’aquest artista ha d’ésser considerable quan es manifesta a
través de tants entrebancs.

Francesc Vidal Gomà exhibeix dues figures i unes flors. Les qualitats innegables
d’aquest pintor es manifesten millor en el gerro de flors que en les figures. En les flors
l’artista domina el mitjà d’expressió, mentre que en les figures el sistema de pinzellada
ampla i allargada esdevé una manera, sobretot en els caps.

Jaume Busquets exposa un gran nu, que més aviat serveix per a esborrar el bon
record de la seva darrera exposició particular.

Antoni Canadell es fa remarcar pels seus paisatges, tot i ésser més aviat bàrbars d’ofici.
Ramon Capmany continua treballant a la manera objectiva. Potser és en la direcció

lírica on radiquen les possibilitats d’aquest pintor, com demostrà amb algun remarca-
ble paisatge de la seva darrera exposició particular.
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Gustau Cochet, bàrbar, però intens amb les tres obres enviades.
Joan Commeleran bé en el paisatge i poc reeixit en les figures. En el paisatge l’artis-

ta s’atansa molt a dominar el mitjà, talment com en els seus dibuixos colorits, sempre
admirables.

Josep Obiols, fora de catàleg, exhibeix un retrat de la seva filla, dintre del bon
realisme que és la tònica de les pintures de cavallet d’aquest artista que sap lluitar i
vèncer en dos conceptes distints de la pintura. Que ha sabut davallar de les bastides on
ha pintat els seus frescos olímpics, per a trepitjar i esprémer les delícies del món dels
sentits, dignes també dels déus.

Ramon Soler ha portat al Saló unes pintures directes, vives –sense convenció ni
formulismes–, lluminoses. Soler és un pintor. Sap veure les matisacions agrisades i
difícils de la llum; d’aquesta delícia que Nostre Senyor ha posat damunt les formes per
fer-nos-les comprendre i estimar, i, sobretot, per omplir-nos el cor de joia.

* * *

En una altra crònica continuaré comentant la pintura del Saló de Montjuïc, referint-
me a les obres dels més joves. Com també altres articles vindran a subratllar la comple-
xitat de l’Exposició de Primavera, estudiant com es mereixen les obres de totes les
seccions dels dos Salons: el de Montjuïc i el de Barcelona.

Rafael Benet

06/06/1934, pàg. 6

DEL SALÓ DE MONTJUÏC

Josep Gausachs com a bandera de joventut
Al pintor Josep Gausachs no li és pas fàcil d’imposar-se a la mentalitat mitjana del
país. El seu art ha estat combatut durament per la indiferència –per la manca de com-
prensió– del públic. Avui mateix, que l’artista ha assolit plenitud considerable per a la
seva obra, el col·leccionisme barceloní no ha respost en la mida que mereixen tant el
talent de Gausachs, com les obres ben fetes que han sortit de les seves mans.

Les obres d’ara del nostre artista són d’aparences comunes a les dels pintors que no
tenen propòsits d’épater le bourgeois; per tant, no hi ha cap misteri –cap nebulositat– que
les allunyi dels ulls de la gent amb sentit comú. Hi ha, però, malgrat totes les aparences,
una força verge, de primera mà, que fa exaltades les darreres pintures normals d’aquest
mestre. Cal que la gent s’acostumi al xoc d’aquesta originalitat que, àdhuc vivint ara
subterrània en les obres del nostre artista, insufla les formes i es fa sentir arreu.
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L’explicació que aquestes obres aparentment i realment madures no siguin accep-
tades a ulls clucs per tothom, es pot trobar únicament en la quantitat real d’origina-
litat i agudesa que contenen. Josep Gausachs està naturalment allunyat del vulgus
profà, actualment, no pas perquè cultivi les excentricitats d’antany, sinó per la for-
mació realment elegant del seu esperit. Una joventut dilapidada en provatures de
totes menes –Gausachs havia cultivat amb sinceritat bona part dels darrers ismes– ha
servit si més no a l’artista per a formar la seva ànima i el seu esperit. Gausachs és avui el
que és, precisament per haver sabut viure en altres temps de les inquietuds i de les
follies de la pintura i fins de l’antipintura.

Ja és sabut que dels nostres fets passats no en podem esborrar res, àdhuc suposant
que siguem capaços de superar-los. Gausachs ha superat actualment una joventut de
calaverades estètiques, el pòsit de les quals roman i vivifica el continent de les lleis
normals a les quals s’ha sotmès amb amor.

El nostre pintor fa actualment el que Diderot anomenava “bona pintura”; cosa
honrada i burgesa a la fi. Però la bona pintura de Gausachs és vital, és ardent i intensa.
A fer bona pintura, amb més o menys cultura i bona voluntat poden arribar-hi tots els
pintors que s’ho proposin. A fer bona pintura intensa, únicament hi poden arribar els
grans artistes. Els bons pintors són, guardant les distàncies, una mica com els sants. Els
sants tots són bons, però n’hi ha de grans i de petits. I Déu ha volgut, moltes vegades,
que els qui superaven la incredulitat i el desordre fossin una vegada convertits, els més
apassionats en l’amor a Déu i, naturalment, en la bondat.

A Gausachs li ha passat una mica, quant a pintor, el que passà a Sant Pau i a Sant
Agustí en el pla de la fe; el dia que ha cregut en la pintura pictòrica, l’ha servida amb tot
el seu instint, amb tot el seu talent, amb tota la seva agudesa de sentiments i amb tota
la seva gran passió d’inspirat.

Aquest estat d’inspirat de Gausachs atabala les mitjanies, que creuen en una norma-
litat sense grandesa. Per això l’obra actual del pintor de Sarrià, no és gaire entesa de la
gent, tot i que va, sortosament, imposant-se de mica en mica.

Ja en el Saló de Montjuïc de l’any anterior exhibí el nostre pintor una natura
morta, feta de cara a les aparences dels objectes: un tall de carn plasmat amb intensitat
i plenitud rembrandtianes. Les seleccions senyalaren aquella obra com una de les més
fortes del Saló. Gausachs eixamplà aleshores l’òrbita dels seus admiradors.

Però, encara l’obra de Gausachs continuà essent bandera de les joventuts rebels; no
fou pas oficialment consagrada, tot i la seva plenitud. Jo diria, amb tot, que el record
d’aquella natura morta li ha fet guanyar actualment la batalla, tant, almenys, com
l’obra del Saló d’enguany, titulada La bleda, que com a pintura és menys totalitària
que la d’antany, però més emotiva.

Josep Gausachs ha entrat amb aquesta natura morta d’enguany al Museu d’Art de
Catalunya. Hi ha entrat per primera vegada, però, amb tots els honors; en un any la
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reconeixença oficial ha ben madurat. L’obra adquirida per la Junta de Museus, tot i
ésser normal, és certament audaç. Els més joves, consideren el triomf del pintor
Gausachs com a propi. L’obra d’aquest artista, vivent, nerviosa, valenta, es desplega-
rà aviat en les noves sales del Museu d’Art Contemporani, amb l’empenta d’una
bandera jovenívola.

Jovenívola, tot i que Gausachs ja no és un jove de la primera volada, car ja ha
traspassat la quarantena. Però, què hi fan els anys i l’experiència si no assoleixen fer
perdre la joia, sinó que àdhuc contribueixen a augmentar-la?

Gausachs, en La bleda, és encara un fauve, amb totes les qualitats i defectes del
fauvisme; l’artista ha perseguit la intensitat amb el menor esforç. Tinc la seguretat que
el nostre pintor, que ha donat ja proves del seu esperit totalitari en algunes obres inten-
ses, no s’acontentarà sempre d’aquest menor esforç, que podria inclinar-lo altra vegada
a l’habilitat mentidera que tantes vegades ha escanyat d’una manera hercúlia. Gausachs,
tot i que considero que és dels destinats a pintar a cop calent, com Goya, per exemple,
vindrà dia que –per dir-ho d’una manera o altra– amb una sola pinzellada assolirà
l’escalf de la vida, la gravetat de la forma i la delícia del matís.

El camí, en aquest sentit totalitari, ha estat iniciat amb una empenta sorprenent i
no es pot pas interrompre. La reconeixença d’ara no li farà cap mal, car és dels pocs
artistes nostres que posseeixen un sentit perfecte de la independència. Esperit trempat
en la lluita més ferrenya, no necessita la blandícia de l’afalac, que gairebé no ha conegut
mai. Però la seva altivesa, mai inhumana, està bellament harmonitzada en el seu esperit
per un gran doll de tendresa.

Rafael Benet

10/06/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Com cada any, en aquest temps en què comença la canícula, s’intensifica el moviment
artístic amb tal virior que el comentador es fatiga i les cròniques no poden donar
l’abast. Primerament, l’Exposició de Primavera, que aquest any, sobretot, donada la
temperatura, és ja un Saló d’Estiu i que ve amb el propòsit de compendiar el movi-
ment artístic anual i de cloure la porta a la temporada.

Però, en el mateix moment que les entitats artístiques barcelonines Saló de Montjuïc
i Saló de Barcelona tenen tan bons propòsits, duts a terme amb èxit veritable, una altra
sèrie d’entitats artístiques i la direcció de la galeria de can Parés es desfan per a donar al
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final de la temporada la intensitat màxima, talment com si es tractés de la darrera
composició pirotècnica d’un castell de foc de gran gala.

El Saló dels poulains dels Maragall ve a cada fi de temporada amb la mateixa empenta.
El grup d’artistes triats per la Sala Parés exhibeixen unes obres escollides, i, com que els
pintors de la casa són tots bons, el Saló anual dels Maragall resulta sempre un conjunt de
primera qualitat. Aquest any exhibeixen teles: Capmany, Créixams, Domingo, Humbert,
Llimona (R.), Manolo, Mompou, Serra (Joan), Sisquella i Togores.

De l’important conjunt es destaca la pintura de Manolo, plena de força verídica i de
contundent plasticitat. Segueixen les obres de Joan Serra, sobretot pel que representen de
sana renovació. Aquest artista, en dos grans paisatges aferma els seus dons de pintor. Serra
és un pintor incorruptible que ha sabut superar els perills d’un amanerament de paleta i
de dicció, en aquests dos paisatges grans, en els quals renuncia a la coloració conceptuosa
d’antany a base de negres, per a lliurar-se a la joia d’una exaltació cromàtica, però cuita.

Ni un sol moment he desconfiat de les possibilitats del pintor Serra. Els grans
artistes com ell poden divagar fins desorientar-se, però sempre tornaran a retrobar-se.

Sisquella, en la figura de perfil, dóna una nota de sensibilitat i de novetat, dintre la
tònica objectiva. Humbert, sobretot en la natura morta, recalca el seu concepte totali-
tari de la pintura. Créixams exhibeix unes figures ardents de vida i de color, entre les
quals es destaca una noia mora d’època anterior, de coloració cuita i original.

A Domingo no li podria dir gran cosa més, davant de les teles exhibides ara, que el
que vaig escriure amb motiu de la seva aportació al Saló de Montjuïc. Les obres de can
Parés són encara menys reeixides que les de l’Exposició de Primavera. Aquest artista
s’ha guanyat, però, un crèdit ben merescut i el seu talent és prou autèntic perquè no
defraudi la fe dels seus admiradors, entre els quals jo tinc l’honor de comptar-me.

Mompou exhibeix, degut a la seva malaltia, obres ja conegudes, plenes d’agudesa.
Togores, bé en la figura de petit tamany; menys bé, pel decadentisme que apunta,

en les altres pintures.
Rafael Llimona, home de do, però no gaire esforçat. En el paisatge Neu és on

millor es manifesta la seva agudesa i la seva sensibilitat admirables.
Capmany, molt millor quan pinta a ple aire que en la llum dels interiors.

* * *
La Sala Renart, en aquests temps que la processó de Corpus no pot sortir del recinte de
les esglésies, ha organitzat una documental d’aquelles tradicionals processons que han
estat llargs segles joia de grans i xics. Dibuixos, gravats, auques, figures de plom, plens
de caràcter d’època, han estat reunits en les parets d’aquesta nova galeria organitzadora
d’exposicions curioses i plenes de sabor. L’Arxiu de Santa Maria del Mar, l’Arxiu His-
tòric de la ciutat i alguns particulars han aportat llur valuós concurs a aquesta exposi-
ció.

* * *
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El nivell espiritual de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, és més aviat pobre.
En general, els aquarel·listes del grup donen més bé la sensació que s’esplaien com uns
bons amateurs, que no pas que treballen en profunditat. És curiós que sigui una angle-
sa, la senyora Margaret Hall-Sweeney, la que es destaqui del conjunt, per la seva con-
cepció sintètica, àmplia i neta de l’aquarel·la, i pel seu sentit joiós i translúcid de la
color. Els anglesos es veu que porten a la sang un sentit vivent i tradicional del que és la
tècnica de l’aiguada. Entre els nostres es fan remarcar: Lluís Macaya, Joan Llaverias,
Rafel Estrany, Domènec Soler i Sabaté Jaumà.

* * *

Tampoc els nostres humoristes no es fan admirar massa pel seu esperit. Jo no diré que
no facin riure, però, en general, la qualitat de llurs dibuixos és més aviat taujana.

Cal exceptuar l’aportació de Xavier Nogués, que sempre és un artista en el més alt
sentit del mot, i la de Junceda que, sobretot en el dibuix colorit Model 1933, dóna
proves de la seva observació formal, realment humorística i del seu gust controlat.

Entre els altres expositors es destaquen: Gaietà Cornet, Prat, Apel·les Mestres, Cas-
tanys, Opisso, Quelus, Roca i Porta.

* * *

Altres exposicions a esmentar són les del pintor Vicenç Rincón a Galeries Laietanes
(pintor dotat, però caigut en ordinariesa), la del sincer Casals Peypoch a La Pinacoteca
i la del traçut Robert Domingo a la Sala Barcino.

Rafael Benet

13/06/1934, pàg. 6

AL MARGE DELS SALONS

Fronteres espirituals?

A l’Honorable senyor Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Dies passats vaig trobar l’escriptor Francesc Pujols, a qui feia molt de temps que no
havia tingut el gust de saludar. Pujols, amb el seu humor constant, parlava de la im-
portància de l’art català: “És tan seriós –deia– el nostre moviment artístic, que ja no me
n’ocupo”. “La pintura catalana –afegia– és l’única d’Europa que ha aconseguit empel-
tar a la seva substància les essències més pures de l’art francès del segle XIX, que, com
tothom sap, són les mateixes essències vivificades de la pintura tradicional”. “Els pin-
tors catalans no foren pas sols a intentar aquest lligam amb l’art francès, que fou l’únic
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art del vuit-cents, sinó que molts d’altres pintors, de molts altres països, tingueren els
mateixos propòsits; però fracassaren en llur empresa gegantina., Únicament els cata-
lans han reeixit”.

Potser les paraules de Pujols sobre l’art actual català siguin una mica exagerades,
però més en la forma que en el fons. En el fons, el judici de Pujols és verídic, i com a
catalans hem d’estar satisfets que pugui pronunciar-se, basant-se en la importància
d’un moviment artístic intens, extens i, avui, amb caràcter propi.

Per una banda, els millors escultors del món, llevat de Despiau, són tots catalans;
per altra, el moviment pictòric realista i poètic alhora, que ha donat obres immortals a
casa nostra, en nombre mai superat en altres èpoques, ens obliga a sentir l’orgull de la
catalanitat.

Tota aquesta força del moviment artístic català, podria, però, morir per consump-
ció si, en comptes d’un esperit nacional de forma amplament imperial, informés el cor
dels nostres pintors i escultors, un esperit localista estricte. L’isolament, tant en l’aspec-
te individual com col·lectiu, practicat pels artistes, condueix fatalment al narcisisme; és
a dir, a l’eixorquia.

Cal denunciar que, sigui pel que sigui, el provincialisme badoc estrangerista d’an-
tany es va substituint, de mica en mica, per un nacionalisme tancat i xoví que, en el
fons, és una altra mena de provincialisme.

La crisi econòmica mundial ha fet tornar al Born molts artistes fins fa poc residents
a París. Els temps són avinents a recloure’s a casa; cadascun s’ha de preocupar dels seus
sense feina. El problema es planteja així, amb tota la seva gravetat i misèria.

Els artistes, en el pendent del sindicat proteccionista, perden, tant com llur esperit
ciutadà, llur sentit de la curiositat. Ningú, però, no serà digne del nom de modern si
ha perdut el sentit de la curiositat, indispensable als artistes.

Què passa fora de Barcelona? Pocs són els qui avui es fan aquesta pregunta, orgullo-
sos d’un moviment artístic, de naixença orejada i que avui es pretén tancar amb fron-
teres geogràfiques i espirituals. Per això és possible que, en el saló actual, llevat d’uns
pocs estrangers residents a Catalunya, sigui gairebé interdit el pas als mestres de fora. I
no crec que sigui d’aquesta manera que convertirem Barcelona en capital artística del
món.

Les possibilitats que la nostra ciutat hereti aquesta capitalitat, que París sembla
perdre, es van esvaint, degut a la proverbial avara pobresa pròpia de la raça –no pas
d’un estament determinat, exactament iguals que els burgesos, tan blasmats per ells.

És clar que encara avui els resta una excusa: la de si les consignacions artístiques
municipals i de la Generalitat, són deficients. I són pobres, comparades amb les
sumes que molts anys enrere les nostres corporacions oficials destinaven a afers artís-
tics. Els pressupostos de les cèlebres Exposicions Internacionals d’Art, eren abun-
dants –dignes.
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Lamentable criteri el que guià aleshores els qui determinaren les compres pel Mu-
seu. Aquelles Exposicions, que foren un compendi de la badoqueria estrangerista d’an-
tany, contingueren, malgrat tot, obres interessantíssimes; teles dels mestres impressio-
nistes, que no entraren al Museu, degut a la badoqueria oficial, escultures de Rodin i
Meunier, cartons de Puvis de Chavannes, etcètera. Únicament, per excepció, Barcelona
adquiria l’escultura L’âge d’airain, de Rodin, però, en general, els diners es dilapidaren
en obres dels pompiers més il·lustres.

Avui que el pensament dels organismes artístics oficials és molt més sa, no és possible
que el nostre Museu pugui rectificar el criteri d’antany, quant a les compres a estrangers,
perquè aquests no poden assistir encara que vulguin als salons oficials, als quals ha estat
donat un caràcter local, impracticable des del punt de vista ciutadà. Ja és sabut que la
nostra Junta de Museus no pot adquirir obres modernes fora de les exposicions oficials.

Caldrà que la Junta Municipal d’Exposicions d’Art, organisme coordinador de la
voluntat dels artistes amb l’esperit de la ciutat, curi de resoldre aquest problema. Pro-
blema eminentment civil.

Uns Salons i un Museu sense mestres estrangers, són cosa mancada, tant des del
punt de vista pedagògic, com des del punt de vista artístic pur.

Organitzem com cal aquesta aportació estrangera, amb un criteri exigent. Fem cada
any uns convits a uns mestres determinats, i deixem la porta oberta als qui hi vulguin
concórrer.

L’any vinent, per exemple, es podria invitar Matisse, Bonnard i Marquet, procu-
rant que les obres que trametessin fossin dignes del seu nom i dignes del nostre Museu.

Cal resoldre aquesta qüestió de les aportacions estrangeres a les nostres exposicions
oficials amb esperit patriòtic; és a dir, pensant que es va a defensar la cultura i l’esperit
de la terra, i el dels artistes, per damunt dels interessos materials d’un estament.

Rafael Benet

17/06/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

DEL SALÓ DE MONTJUÏC

La pintura dels més joves
La secció de dibuix i gravat – Les arts sumptuàries

Seguint la recensió de l’actual Exposició de Primavera, cuitaré ara a posar un comentari
a l’aportació dels més joves.

Ja feia remarcar en la meva crònica anterior que mestres i nou arribats a la palestra
donen la sensació, en general, d’haver terminat amb un període de provatures no gaire
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fructuoses. Constatava, també, que l’avantguarda s’ha acabat arreu del món, i, per
tant, a Catalunya el període estrabul·lat es pot donar per clos.

Millor dit, en comptes d’una avantguarda feta sota el signe de l’absurd s’inicia,
entre els més sensibles, l’avantguarda d’ara, que és feta del retorn a la normalitat.

Però, tot això no vol pas dir vulgaritat, sinó tot el contrari. Hom s’ha imposat la
fidelitat a la natura, però amb un bagatge poètic de primer ordre.

Encara alguns dels més joves continuen el seu camí d’evasió, però sense anar més
enllà en la fórmula, sinó dirigint els passos a profunditzar –a donar gravetat– a llurs
somnis.

Entre aquests es destaca l’àgil Emili Grau Sala, cal·lígraf que transposa la realitat,
donant avui a les seves concepcions poètiques, tant com l’antic encís, uns trets de
verosimilitud, realment apreciables. Especialment en la tela gran, titulada Interior (77)
el jove artista es complau a esmaltar la seva visió amb riquesa nova de valors. Tant el
bodegó d’aquesta tela, com el fons, són realitzats de cara a la maduresa; no així les
figures que romanen encara en l’estadi anterior de la seva obra.

Josep Prim, en Pintura (124), exhibida ja en la darrera important exposició parti-
cular, és dels que donen el to d’aquest viratge dels artistes independents vers un art
complet. Complet i difícil, puix que, sota les aparences d’una normalitat gairebé abso-
luta, alenen totes les inquietuds d’una sensibilitat poc comuna.

Josep Perrin, menys alat que els anteriors, fa un art de cara al món dels fenòmens,
amb un instint de pintor suculent que enamora. És aquest artista, entre els més joves,
un dels qui es fan remarcar per llur mestratge; mai com en l’aportació de l’actual Saló,
Perrin no havia assolit un tan gran equilibri, tant en la Natura morta (117), com en la
Marina del port (116). Si en la primera, però, el colorista és més afinat que en la
segona, en aquesta és més reeixit pel travat de l’arabesc.

Emili Armengol ha enviat al Saló tres grans teles, en les quals les condicions de
pintor s’accentuen, especialment en Bodegó (4), ja que l’artista explica ací millor les
coses.

Artur Carbonell continua el seu camí neo-acadèmic. El camí no fóra dolent si posés
una mica més de vigor medul·lar en les obres. Fent un parangó històric, es podria dir
que, encara que les idees estètiques ajuntin David i Mengs, l’esperit els fa irreconcilia-
bles. Carbonell, guardant les distàncies, és més pròxim a la freda melositat de Mengs
que a la intensa i freda sobrietat de David.

Eusebi Díaz Costa, pintor de dots innegables, en les obres exhibides està molt per
sota del seu talent.

Carme Cortès exhibeix Figura (45), obra ja coneguda per ésser una de les millors de
la seva darrera exposició particular. Quant a la color, sobretot, el guany és positiu.

Alfred Opisso exhibeix tres figures. Cal assenyalar la que porta el núm. 109, com la
més sensible. Opisso fa una temporada que passa una crisi, segurament, de creixença.
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Aquest artista és un home esforçat que guanyarà la llibertat amb la suor del front
–única manera veritable de guanyar-la.

Josep Serrano es fa remarcar, sobretot, pel retrat d’home i una tela de flors. El camí
escollit suara per aquest artista –camí pictòric– és millor que el de temps enrera.

Esteban Vicente, com antany curull d’espiritual elegància, dóna al seu neo-fauvis-
me una gravetat que ens transporta, tot i el sumari de les formes, vers la idea plàstica
dels grans realistes.

Joaquim Serra, l’estilitzador d’ahir, apareix també amb intenció pictòrica.
Josep Pujol i Vicenç Solé Jorba, dintre el camí traçat per l’obra anterior, es fan

remarcar amb Vores del Fluvià (127), i Dia de mercat a Olot (141), respectivament.
S. Mikoumo, un dels pocs estrangers que figuren en l’actual Saló, cultiva un cert

caricatural expressionisme en Revetlla i un expressionisme més melós en Finestra. Aquest
és un artista japonès resident en terra catalana, que ja es féu remarcar en la darrera Expo-
sició del Nu pel seu sintetisme extremoriental, empeltat de sintetisme occidental.

Lluís Morató aquesta vegada se’ns mostra força reeixit, tant en el retrat de nena,
Montserrat, com en la natura morta dels peixos. En aquesta darrera obra, la paleta de
l’artista s’ha enjoiat amb policromies delicades i valentes alhora.

Pedro Flores, el murcià resident a Barcelona, exhibeix dues grans pintures i una
altra de dimensions menys grans. En totes, la intenció és bona i cobejosa, però en la
petita és on l’artista assoleix arribar al cor del contemplador.

Anna Aguilera, en Natura morta, explota amb gràcia el lloc comú fauve.
Eduard Aymat en Escacs assoleix interessar per la simpatia dels colors, tot i que la

seva obra resta més pròxima a l’estampa decorativa que a la pintura intensa.
Jaume Bassa Ribera cultiva, encara, un estilisme banal, tot i que, sortosament, per

davall de les aparences de les seves teles alena un sentit de pintor suculent.
Manuel Capdevila no ha rectificat, com a pintor, la posa gratuïta de neo-fauve.
Ramón Cortès cultiva el fauvisme dintre aparences realistes. El seu sintetisme, però,

no és un resultat guanyat lluitant directament amb la natura, sinó fruit d’influència
d’època. Cal un major esforç, en profunditat, perquè es manifesti el talent positiu de
l’artista.

Salvador Claramunt ha emprès, també, com tants d’altres, un camí de fauvisme
gratuït.

Montserrat Fargas és un cas de sensibilitat femenina. Cal que lluiti amb la veritat i
amb la matèria perquè la seva sensibilitat esdevingui cosa substancialment pictòrica.

Antoni García és un dels artistes que més han fet parlar en aquests darreres temps.
Després de la seva considerable aportació al Concurs del Nu, amb la qual obtingué un
triomf merescut, el nom de García és valorat ja com el d’un mestre. Amb aquelles
teles, el pintor superava el desordre d’antany. Venien després d’aquelles obres les exhi-
bides ara en el Saló de Montjuïc, que en honor a la veritat cal dir que estan molt per
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davall dels nus exhibits en l’Exposició del Círcol Artístic. Està bé que els homes orde-
nin les seves concepcions plàstiques, però cal tenir cura que aquest ordre no mati l’alè,
sinó que el vivifiqui encara. Cal sortejar els perills de l’academicisme, que apunta en
algunes obres d’ara, amb les grans reserves vitals, avui mig adormides en l’esperit d’aquest
estimat artista.

La lleugeresa d’Isidre Òdena, ull de pintor, pot ésser convertida en agilitat si l’artista
procura dominar les coses més profundament.

Alfred Pascual, qualitatiu en el bodegó.
Joan Pascual-Gimeno, posseeix una paleta delicada, però més volguda que obtin-

guda. El mateix es podria dir de l’art de la senyoreta Pilar Planes. Dos artistes de talent
fràgil, no pas per la delicadesa, sinó perquè aquesta és massa fàcilment guanyada.

Antoni Marinel·lo és també un artista delicat, que per defugir la vulgaritat cau en el
lloc comú de la finesa.

Heus ací un artista truculent i àdhuc si es vol ordinari: Ramon López. Però és
innegable que lluita aferrissadament amb ell mateix i amb el món exterior per a domi-
nar-se i dominar-lo. Les condicions de pintor de López aniran superant, segurament,
el gran drama.

Albert Junyent continua amb més traça la seva tendència al delineat més que a
l’objectiu. En Carrer de Vann, tot i el seu eixarreïment característic és, fragmentària-
ment, quant a matèria més suculent que antany.

Enric Pinet, en Estany del Parc, sembla posseir una certa fortalesa innata, tot i
lliurar-se al lloc comú.

Claudi Planas demostra condicions pictòriques en Violí (123).
Enric Porta, nom que ha estat remarcat en altres col·lectives, s’ha lliurat ara al cultiu

del gruix sistemàtic, obtenint, malgrat tot, certa lluminositat no pas menyspreable.
Rafael F. de Soto, més que un jove, és un infant. Exhibeix Suburbis (149), on

demostra les condicions màximes de talent i disciplina, tenint en compte la seva edat.
Miquel Solé-Boyls no acompanya el seu instint colorístic amb un mínimum d’ins-

tint formal.
Ignasi Mundó i Marcet cultiva amb talent, com tants d’altres, l’estilisme mentider

en voga abans d’ahir.
S. Julibert, excessivament hàbil; Josep Hurtuna fa un art gratuït, i Elvira Homs

ídem i en ple desordre.
En el comentari anterior, en referir-me als mestres de la pintura del Saló de Montjuïc,

vaig oblidar d’esmentar el nom d’Alfons Iglesias. No he volgut tancar el comentari a la
Secció de Pintura d’aquest Saló sense esmenar aquell oblit. Iglesias es fa remarcar per
un bodegó i grana-or, divisionat ardentment a la manera de les obres més característi-
ques d’Adolphe Monticelli.

* * *
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Quant al gravat i al dibuix es fa remarcar en primer terme Pau Roig, amb tres admira-
bles aiguaforts, de tècnica apurada i de qualitat perfecta.

Enric C. Ricart, amb la seva xilografia La Música, ha posat una nota alegre i popu-
larista al Saló.

Antoni Vila Arrufat triomfa amb les seves litografies amples i ben tacades.
Pedro Flores amb els seus gravats que en algun moment fan reviure, d’una manera

nova, la gràcia de Constantin Guys.
Esteban Vicente, sensible, olorós, en els seus dibuixos a la ploma.
Josep Ràfols, amb la simpatia pròpia en el dibuix Minyoneta.
Pere Prats bé en el dibuix. Josep M. Freixa, escolar. Badrinas, bé en les aquarel·les

que indiquen una retina de pintor. Josep Oms, honest en la guaixa exhibida.

* * *
En la secció d’Art Aplicat triomfen els ceramistes J. Llorens Artigas en primer terme
per la netedat de les seves peces de gran foc, en les quals, tant com la qualitat el color
parla. Francesc Elias perfecte en els seus gresos. I els germans Serra, cadascun amb el seu
accent personal, perfectes també amb les terres cuites i amb els seus graciosos bibelots.

Hom pot admirar també en aquesta secció un paravent de marqueteria, projectat
per Evarist Mora (estil en voga) i joies d’Alfons Serrahima, Ramon Sunyer i Pere
Martí Vilanova.

Heus ací subratllada a grans trets la importància del Saló de Montjuïc. El vinent
comentari es referirà a les escultures de Clarà, Casanovas, Rebull i Fenosa, que són,
sens dubte, els centres magnètics no solament del Saló de Montjuïc, sinó també del
Saló de Barcelona.

Rafael Benet

20/06/1934, pàg. 7

DEL SALÓ DE MONTJUÏC

Quatre personalitats escultòriques:
Clarà, Casanovas, Rebull, Fenosa

El primer article de la sèrie dedicada a l’actual Exposició de Primavera fou un comen-
tari a la secció d’escultura del Saló de Montjuïc. Ja aleshores vaig anunciar que dedica-
ria una de les meves notes a comentar amb una certa extensió l’obra del escultors Josep
Clarà, Enric Casanovas, Joan Rebull i Apel·les Fenosa, personalitats destacades del
nostre moviment artístic. Vinc avui a complir aquella promesa.
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L’escultura, art antropomòrfic per excel·lència, ve a concretar, sense altre marc que
el del mateix espai, l’emoció de la pura forma. L’escultura, art de tres dimensions, crea
per a l’espai els seus tipus, sense poder-se valer com la pintura de l’element màgic i
variant de la color. Els grecs definiren l’escultura com la idea de la bellesa feta realitat.

Però, per endavant, altres pobles de l’Orient més pròxim havien donat de l’art de
tres dimensions llur definició arquitectònica i vital. Foren els grecs del segle IV els qui
pretengueren donar a la forma arquitectònica dels arcaics –i hom pot dir que fins a
Fídies sobrevisqué el concepte arcaic del volum–, a més d’aquella major suplesa de
moviment que Policlet ja trobà, una espècie de màgic envelop lumínic: de transparèn-
cia nacrada i canviant –pictòrica– de la pell.

Els romans, en els retrats, uniren, per dir-ho així, la vitalitat realista del model de rel
egípcia al pintoresc hel·lenístic. Però els pobles orientals grequitzats o grequitzants,
tornaren al lineal, preparant així el gran moviment bizantí i medieval tot. La Renaixen-
ça tornà de mica en mica a l’esfumat; és a dir, al sentit de la llum damunt la forma,
sentit que culmina en el segle passat amb l’impressionista Rodin.

Després de l’autor de La porta de l’infern, els escultors, amb Maillol i Manolo al
davant, reaccionen vers la forma neta de tot envelop i restauren la idea del moviment
estatuari, que si no és l’aplom aquietat de l’Auriga de Delfos és, almenys, el ritme
harmoniós –mesurat– del dinamisme. Les escultures ja no és necessari que es moguin,
sinó que restin quietes en un moment de moviment, quan no reposen en una pausa
solemne i hieràtica.

Josep Clarà i Enric Casanovas vingueren al món de l’escultura quan aquesta es
complaïa a voler atènyer el dinamisme i el pintoresc absoluts.

Es complaïa en una mena d’espasme òptic. Clarà i Casanovas trobaren el món així.
Però, tot d’una, el pèndol estètic –que sempre va d’un cantó a l’altre– inicià el movi-
ment vers el concepte cenyit i harmoniós de les formes. Els grecs foren altra vegada els
mestres, i aquesta amb més coneixement de la realitat grega que en l’època iniciada per
Winckelmann.

Clarà creà aleshores un moviment pausat, amb el qual les seves estàtues anirien
retornant, d’una manera encara melosa, a l’antiga serenitat.

Casanovas, també animat per un ideal clàssic, aviat inicià, amb el seus caps feme-
nins de talla de pedra, un camí sobri i dur.

Però si Clarà anà perdent la inicial melositat, substituint-la per un sentit pur del
ritme, Casanovas anà substituint l’antiga duresa per un somriure alat, dotant les testes
actuals de llum i perfum, talment com en l’admirable Cap de noia (173), exhibit en el
Saló de Montjuïc.

Com que el pèndol estètic s’allunya de la idea arcaica de la forma, veiem ara Clarà,
menys romàntic dels temps clàssics, potser en el seu Nu de Noia (175) de l’actual Saló,
una major sanguinitat i un sentit verídic més acusat.
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En el Cap d’home (176), Clarà anuncia, sense renunciar al seu platonisme, que
tresca per uns tocoms més aristotèlics.

El cas de Joan Rebull i d’Apel·les Fenosa són força distints dels anteriors i àdhuc
molt distints entre ells mateixos.

Joan Rebull inicià la seva carrera artística en el moment en el qual tot el que no era
arcaic era malaltís i antiescultural. Rebull s’enamorà dels egipcis, sobretot dels retratis-
tes acusadors del volum i de la vida real de l’època de les grans piràmides i dels retratis-
tes dels relleus funeraris de Palmira, linealistes, greco-romans orientalitzats.

És curiós de constatar que aquest escultor pagà també el seu tribut a l’esperit hel·-
lènic, sobretot en els nus femenins de tres dimensions. Però no era tot arqueologia en
l’art de Rebull, ni estil concís i tornejat, ni trucs vitalistes d’ulls de vidre. En el fons de
l’artista hi havia una originalitat de primera mà que li féu trobar la vida valent-se dels
mitjans més diversos. Hi ha en el Rebull de tots els temps una innata tendència a la
deformació, per la qual fins quan recrea la història no deixa mai d’ésser un home del
seu temps.

Joan Rebull, tant com un artista sensible als canvis de l’atmosfera estètica, és un
artista realment d’avantguarda; és a dir, dels que es complauen contradient l’esperit
gregari de les masses esteticistes. Ningú com ell no ha fet tants deixebles i imitadors. El
seu art difícil ha estat banalitzat per una plèiade d’escultors de segona, tercera i quarta
categoria. Rebull, com Picasso, s’ha vist precisat a llançar altra vegada els daus per una
idea bella. Però, avui, el pèndol estètic senyala als homes d’art el camí de la totalitat i
Rebull, que ha estat sempre verídic, fins quan ha cultivat l’estil amb més decisió, ara,
amb el seu gran nu de dona, tan discutit en el present Saló, ve a lliurar-se al realisme
amb una valenta plenitud que, naturalment, no li serà agraïda de la massa dels seus
admiradors trivials i menys encara dels seus fàcils imitadors. Però aquest camí iniciat
amb aquesta gran escultura, és el bon camí encara que sigui de mal seguir, perquè els
artistes es cansaren de fressar-lo i avui és ple de dificultats. Rebull ha dit –i molt ben
dit– que amb aquest nu de dona revinguda, talment el cànon car a Rubens i a Renoir,
ve a donar la tercera dimensió. És a dir, ve a subratllar la profunditat, donant als vo-
lums tot el seu valor i a les superfícies tota la seva imprecisa precisió. No és fàcil que
segueixin Rebull, en la nova tendència, gaires artistes; la fórmula actual, menys closa,
és molt més difícil de seguir i fins d’imitar.

Apel·les Fenosa és l’altre gran cas escultòric del Saló de Montjuïc. És, quant a
l’edat –i em sembla que no erro– el més jove dels quatre. Fenosa es formà en el París
tumultuós de després de la guerra, lliurant-se a tota deformació. Sempre, tant com
una sensibilitat delicada, parenta de la del gran Modigliani, l’anima una idea angèlica
de la bellesa. Les seves figures tendeixen, més que a l’aplom, al vol. Fenosa, en una
ardent inquietud, ha fugit sempre de tota cristal·lització estilística. La seva sensibili-
tat de primera qualitat l’ha fet atènyer l’imponderable, malgrat que moltes vegades
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GRANDESA DE VELÁZQUEZ

Els temps han canviat, deia, no fa gaire, des d’aquestes mateixes columnes. Per això,
també, és un fet  la reconciliació dels esperits més à la page amb Velázquez.

Fa cosa de vint anys que era moda parlar més o menys despectivament del pintor
sevillà; recordo perfectament que estirat en aquelles típiques otomanes del Círcol de
Sant Lluc, havia sentit despotricar més d’una vegada contra Velázquez. Havia sentit a
dir, a algun revolucionari del moment, que l’autor del quadre Rendició de Breda era
com una mena de torero de la pintura; com una mena de capità general de tots els
pompiers  haguts i per haver. Tant com la ignorància, la preponderància expressionista,
en l’ambient ens feia contraposar desesperadament la mística del Greco i el romanticis-
me del Goya a la serenitat de Velázquez, serenitat que, aleshores, els nou arribats a la
palestra havíem confós amb la fredor insensible.

La meva primera visita a El Prado coincidí amb aquesta preparació esteticista. Pre-
paració en la discussió acalorada, més apropiada a la passió esportiva o a la discussió de
passadís del quint pis del Liceu, que a l’assenyada i profunda passió que mereix la
pintura.

Recordo perfectament que en el meu primer viatge a Madrid, fa cosa de vint anys,
la grandesa de Velázquez no fou pas empetitida per la disposició del meu ànim, tan
mal preparat aleshores per a comprendre-la. Dit amb paraules vulgars: davant de Las
Meninas no em vaig deixar enredar per les teories a la moda. Velázquez em féu una
gran impressió.

Anys després, he tingut ocasió de veure bons Velázquez a París i a Londres, He
tornat, fa poc, a veure la magnífica pinacoteca del Prado. La forta impressió que em
produí el primer xoc amb Velázquez ha anat augmentant gradualment. I és curiós de

li falli el ponderable. Fenosa és el poeta més gran de l’escultura que ha existit després
de Rodin.

En Dona pentinant-se (184), i en el Nu ajagut (182), l’artista forja les seves eva-
sions angèliques convertint les estàtues en emoció pura. En el Retrat de la nena
Huch (183), l’escultor assoleix encarnar el seu gust d’infinit en formes concretes i
normals. També ací es demostra, com en altres retrats d’aquest artista, que ell és apte
per a plasmar la realitat d’una manera profunda, com ho exigeix, dels més desperts,
el sentit de l’hora.

Rafael Benet

30/06/1934, pàg. 7
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constatar que, en el cas de Diego Velázquez de Silva, té raó el manual; és a dir, l’opinió
més vulgaritzada. L’obra que produeix l’emoció més forta és Las Meninas.

Las Meninas és una tela d’una profunditat realista formidable. Ja sé que aquesta
afirmació farà somriure, sobretot, als coneixedors de Velázquez. Descobrir ara Las
Meninas, és descobrir les Illes Britàniques. Però cada dia em convenço més que l’home
viu, sobretot actualment, d’aquesta mena de descobriments.

L’emoció que produeix el quadre de Las Meninas és purament pictòrica: d’equili-
bri, de plenitud pictòrica. Plasticitat pictòrica, gosaria a escriure; és a dir, equidistant de
la forma sentida a la manera escultòrica –a la manera de Poussin o David– i del sentit
fugisser i violent –a la manera de Goya o Nonell. Ja Eugeni d’Ors es donà compte
d’aquest equilibri espiritual de Velázquez i per això definí la seva obra amb la paraula
Migdia –és a dir, claredat– i amb la repetició successiva i significativa del mot pintura.
Pintura-pintura anomena d’Ors la pintura de Velázquez.

I jo crec que cap altra tela de Velázquez, com les tan anomenades Meninas, no
donen la sensació de pintura-pintura. Ni cap altra tela de Velázquez, ni cap altra tela
dels grans realistes.

L’emoció de Las Meninas és, pura i simplement, pictòrica. Velázquez sabé arren-
car els secrets de la realitat amb passió roent i serena. La vida dels éssers i la realitat de
l’espai, són posades damunt d’aquella tela sense altra passió que la passió pictòrica.
No hi ha ací ni misticisme de torturat, ni dinamisme de pertorbat. Tot hi és clar i
sanguini. Hi ha molta més biologia, forta i serena, que psicologia per a ús de tracta-
distes.

Són els que han vingut després, els qui han empestat de literatura històrico-psicolò-
gica les teles del gran sevillà de Madrid. Velázquez era un ull que veié el món de les
sensacions amb claredat instintiva. Aquesta claredat fou l’ordre de Velázquez; la intel·-
ligència pictòrica de Velázquez. La sensualitat serena i puixant del gran Diego. Però, i
això ja és ben sabut, Velázquez no fou el que avui en diríem un naturalista, sinó que
expressà l’entranya de la realitat, valent-se de mitjans arbitraris. Té un poder i un gust
de la composició que no l’abandonen mai des de la jovenesa. Sap repartir els volums i el
clar i obscur damunt la tela, i donar la sensació de l’espai i de la llum, amb sistemes
completament artístics. Els seus quadres millors, únicament tenen un punt de vista. És
sempre distingit, fins quan plasma el més vulgar. La seva distinció és severa; allunyada
de la gràcia fràgil.

Construïa com a pintor ja que, sobretot, en els darrers temps, féu una pintura de
fusió de tons, pastosa, però continguda.

Algú, anys enrera, trobava un defecte el realisme velazquí. Se l’acusà de fotogràfic
entre els primers sobrerealistes, quan l’art de l’autor del retrat eqüestre de l’infant Baltasar
Carles fou un artista profund. L’actitud del pintor és insuflada per un moviment espi-
ritual, ja que, com diu Woermann, ell, com els grans realistes, lluità amb la naturalesa
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com Jacob amb l’àngel, per a arrencar-li els seus secrets. Hi ha molta gent, però, que
no sap donar el valor just als mots; realisme és alguna cosa molt distinta d’imitació
simiesca.

També és el mateix Karl Woermann qui ha sabut valorar el retraïment distingit de
Velázquez; és a dir, el seu gran pudor sentimental. Aquella gran i senzilla contenció que
el féu tan profund; és a dir, tan humà, tan poc teatral. Tan poc gesticulador –equidis-
tant de la melositat efeminada d’un Van Dyck, i de l’exaltat visionarisme del Greco. A
la declamació forta i nerviosa del Crist de l’Espoli de Theotokópulos –Crist ja amb els
ulls en blanc–, Velázquez hi oposa la nuditat serena del seu Crist en creu, cap-cot,
profund com la mort concreta del Fill de Déu fet Home.

Rafael Benet

01/07/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Les portes de les galeries d’art, no és que restin closes durant l’estiu, però el gran movi-
ment d’exposicions, com cada any, fineix en aquest temps. Una mica de repòs als
artistes i als amateurs és, sempre, beneficiós.

Una de les darreres manifestacions de la temporada fou la III Fira del Dibuix. Les
obres exhibides a les parets i a les carteres dels stands foren enguany menys nombroses,
però més escollides. El públic, però, segons sembla, no ha respost a l’esforç dels orga-
nitzadors. La fira actual ha estat, econòmicament, una catàstrofe.

Hom parla, des d’ara, de suprimir la fira o de donar-li un caient distint. Alexandre
Plana, el crític d’art de La Vanguardia, insinuava la idea que en els anys pròxims la Fira
del Dibuix fos alguna cosa de semblant a la Festa del Llibre; és a dir, que els dibuixos es
poguessin vendre amb descompte. La idea no estaria malament si, gairebé sempre, els
dibuixos, a Barcelona, no fossin venuts a preus irrisoris. Cal tenir en compte que entre
un llibre i un dibuix hi ha sempre alguna diferència: el llibre és, en general, un producte
industrial, mentre que un dibuix té la valor de la cosa original, directa. Caldrà, potser
pensar en la Fira del Gravat. La litografia, l’aiguafort, les puntes seques, els gravats en
fusta, permeten un nombre més o menys limitat de tiratges. Tota aquesta mena de
gravats són sempre artístics, però la multiplicació d’originals permetria vendre les pro-
ves a preus econòmics, sense que en sofrís tant la dignitat dels autors.

En general, fins a la data, l’anomenada Fira del Dibuix ha servit poc per a educar el
gust de la gent. El dibuix verídic, pur, ha estat poc apreciat dels amateurs que, per pocs
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diners, han volgut copsar, no pas un dibuix, sinó un petit quadre a bon preu. Per això
hem pogut veure la majoria de pintors de Catalunya exposar a la fira petits quadros
dibuixats i acolorits, fent-se ells mateixos una competència a l’obra pròpia. Hom ha
fet insinuacions de quadros, no pas dibuixos nets i simples.

Caldrà, si es vol continuar la fira, orientar-la de molt distinta manera.

* * *

A la Sala Parés ha tingut lloc l’exposició-venda de pintures, dibuixos i ceràmiques
de la col·lecció Miquel Utrillo. Segons tinc entès, les obres exhibides eren única-
ment una part de la col·lecció del malaguanyat connaisseur. Algunes –i segons sem-
bla de les millors– foren venudes abans de l’exposició i no han pogut ésser gusta-
des pel públic curiós. El conjunt de pintura i dibuixos és molt eclèctic, fins quant
a la qualitat. Malgrat tot, en aquesta exposició-venda, hom ha pogut admirar al-
gunes obres de primera qualitat, i entre totes destaquen dues petites notes urbanes
i dos paisatges tot just insinuats de Ramon Casas; un bodegó de l’època impressi-
onista de Joaquim Sunyer; una pintura d’Isidre Nonell i una figura bellíssima de
Madrazo. Entre els dibuixos cal esmentar els de Picasso, R. Casas, Ricard Opisso
i Nonell.

Els dibuixos de Ricard Opisso mereixen una atenció especialíssima. Són dels bons
dibuixos d’aquest artista, museables; no tenen res a veure amb les il·lustracions més
corrents d’aquest dibuixant tan popular.

La col·lecció Utrillo es completava amb 133 bacines de ceràmica de diversos orí-
gens: catalanes, valencianes, aragoneses, andaluses i navarreses.

* * *

A la sala gran de can Parés ha exhibit les seves obres el pintor Pere Pruna, artista de gust
certer i de gràcia fràgil. La sensibilitat delicada de Pruna salva molts esculls. Tinc la
seguretat, però, que el talent del pintor sabrà lluitar, a no trigar gaire, d’una manera
més abnegada amb les autèntiques dificultats del seu art. Som en uns temps que cal
enfondir, si es vol sobreviure; el nom ben conquistat per Pruna mereix que sigui afa-
nyat una mica cada dia.

* * *

L’Institut Català de les Arts del Llibre efectua actualment la VI Exposició de l’Agrupa-
ció d’Artistes Gravadors a la Sala Busquets del Passeig de Gràcia. Manquen en aquesta
exposició alguns noms essencials, com els de Nogués, Ricart, Obiols i Ollé i Pinell. El
conjunt –deixant a part els encerts tècnics– és més aviat trivial. Cal assenyalar com a
excepcions importants, l’aportació de Vila Arrufat i la de J. Pedro Gil Moreno de
Mora.

* * *
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La Pinacoteca ha clos la temporada amb una exposició d’art català contemporani. Hi
ha obres de Martí i Alsina, Armet, Gimeno, Galwey, etc., i també algunes d’artistes
vivents. Entre aquestes darreres es destaquen una delicada pintura de la primera època
de Pidelaserra i un bon petit Créixams.

Rafael Benet

04/07/1934, pàg. 6

EL SALÓ DE BARCELONA

La pintura – L’escultura
Dibuix i gravat – L’aquarel·la

El Saló de Barcelona, en el seu inici, havia de representar l’art contemporanitzador; avui,
dintre del Saló, hi ha una sèrie de personalitats que aconsegueixen donar-hi àdhuc posseint
un eclecticisme comú, una qualitat estimable. Però, al costat d’aquesta élite, hi ha –cal
dir-ho– un nombre considerable de noms, que més aviat dilueixen l’interès del conjunt.

Cal fer notar, també, que és dintre el Saló de Barcelona, on es donen les notes,
diguem, més modernes, tot i que es tracta d’un modernisme a l’abast de totes les fortu-
nes. És ací, precisament, on s’exploten encara els tòpics de la vella avantguarda; hi ha
ací una tela que porta el nom de Psicoplàstia, la qual deu anys enrere hauria fet les
delícies dels infants terribles. També, els arquitectes funcionalistes, exhibeixen en aquest
Saló el seu art de toralies que el públic anomena arquitectura d’estil cubista. I és que les
entremaliadures d’antany, en esdevenir art decoratiu, en el sentit pejoratiu del mot,
han passat a formar part del nou repertori escolar, moltes vegades estereotipat i insen-
sible. Però cal dir també que, al costat d’aquest decorativisme à la page d’abans d’ahir,
hom troba al Saló de Barcelona uns quants noms d’artistes respectables, que fan la seva
feina allunyats de les modes passades de moda i dels tòpics trivials.

En primer terme, cal esmentar Feliu Elias, que fa un art profund i clar. La seva
natura morta El gerro blau (56), és una bona pintura, que té, sobretot, fragments
admirables com el coixí de fons.

Un altre dels artistes de positiu talent del Saló de Barcelona, és Josep Amat, dotat
de totes les condicions que ha de tenir un pintor.

Martí-Ramon Durban exhibeix una composició on hi ha encerts plàstics i frag-
ments molt delicadament pictòrics.

Francesc Marsà, bé en la Natura morta (110); esforçat, però desorientat, en les dues
figures (112), d’una objectivitat sense categoria, tot i que colorísticament hi ha en
aquesta tela valors apreciables.
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Eliseu Meifrèn exhibeix tres paisatges elegants i eloqüents. Cal remarcar especialment
El Marne (114). Jacint Olivé, bé en els dos dibuixos, agres, però, interessants.

Rafael M. Padilla és un altre dels valors d’aquest Saló, així com Josep Puigdengolas,
pintor de raça. Mary Taylor exhibeix dos paisatges, cezannians fins a cert punt, que
es fan considerar. Alve Valdemi, dues teles amb flors brillants i truculentes de pinze-
llat.

Antoni Vidal Rolland exhibeix Nu, dues natures mortes. Les qualitats són ací recer-
cades honestament.

Darius Vilàs mostra el seu estil paisatgístic naturalista, i el seu estil decoratiu.
Joaquim Vancells exposa dos grans paisatges, sincers i nobles.
Tomàs Viver enceta un estil nou en Tarda a Palma (203), i continua la seva manera

en Matí a Mura; nota lluminosa i verídica.
Rodríguez Puig, se’ns mostra com un pintor dotat, practicant un puntillisme amb

el qual obté fragments pictòrics de primer ordre.
Lluís Montaner, exposa tres teles notables, dintre el seu academicisme, amb ribets

decadents. El millor de la seva aportació, al meu entendre, és la tela titulada La finestra
(125).

La senyora Teresa Coromines de Muntaner segueix el seu marit en sentit objectiu,
però amb sensibilitat pròpia.

Enric C. Cènac també és un dels artistes del Barcelona, que posseeixen un bon
domini de llur art.

Ramon Calsina en Dona jove, continua emprant la seva paleta greu, allunyant-se
del seu estil caricatural d’antany.

Ricard Arenys és un pintor de fuga i condicions.
Josep Ariet en Estiu (9), continua practicant aquell colorisme lluminista amb el

qual s’ha fet un nom.
Marià Raig, en Les tovalles, practica un objectivisme à la page, lleugerament inflat,

però sensible.
Joan Benavent demostra la seva fuga de pintor, sobretot en la tela Des de la Font de

les Planes (16). Vicenç Albarranch, Antoni Bescós, Guillem Bestard, Josep de Caba-
nyes, Josep Casals Peypoch, Agapit i Pere Casas Abarca, Alexandre Coll, Joaquima
Costa, Miquel i Pere Costa, Carmel Davalillo, Joan Duch, Rafel Estrany, Ricard
Fàbregas, Teresa Fàbregas, Francesc Febrer, Josep Ferrer, Jaume Ferrer, Joan Gil, Lluís
M. Güell, Francesc Guinart, Eva Illing, Oleguer Junyent, Eduard Laforet, Lluís Laporta,
Francesc Llop, Josep Margalef, Lluís Masriera, Joan Marcé, Julià Martínez, Casimir
Martínez Tarrassó, Josep Morell, Santiago Morros, Joan Orihuel, Francesc Ortiz, Planas
Doria, Prats Baqué, Miquel Pujades, Albert Ràfols, Ramon Ribes, Manuel Rocamora,
Eulàlia Romagosa, Antoni Ros i Güell, Josep Rovira, Sabaté Jaumà, Salvador Sabater,
Santasusagna, Francesc Serra, Eulàlia Soler, Santiago Soto, Nolasc Valls, Maurici Valls
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Quer, Ignasi Vidal i Rosa Vidal, són noms de pintor que es fan considerar per llur
aportació a l’Exposició de Primavera.

Entre els escultors, cal esmentar en primer terme, Borrell i Nicolau, sobretot per la
seva testa femenina en marbre (210), que és un tros d’escultura bona.

N. Bru, es fa remarcar amb el Nu (208), de bronze; bo, equilibrat.
Florenci Cuairan, amb els seus Lleons cadells, tallats en calissa, continua el seu bon

camí d’animalista.
Jaume Duran, bé en Nu de bronze (226), i remarcable en la terracuita. Miquel

Gimeno, demostra qualitats escultòriques en el bronze Valenciana (231).
Erno Heksch, es mostra com un expressionista, un xic estereotipat en Retrat (235).
Llises cultiva amb gràcia l’estil pintoresc.
Jaume Martrus exposa Joventut (242), escultura de sentit hel·lenístic.
Àngel Tàrrach en Vella (249), demostra que posseeix un fort sentit de l’escultura.
Cal esmentar també l’aportació de Ramon Bas, Cèsar Cabanes, Llorenç Cairó,

Josep M. Camps, P. Carulla, Deogràcies Civit, Camil Fàbregas, Modest Gener, Josep
M. Giménez, Josep Llitjós, Víctor Moré, Lluís Muntaner, Martí Roca i Margarida
Sans Jordi.

De la Secció de dibuix, cal assenyalar, en primer terme, Carretó de cafè amb llet
(270), de Ricard Opisso, exhibit entre dos dibuixos més corrents d’aquest autor. Opisso,
amb el dibuix assenyalat, assoleix un d’aquells moments de sensibilitat, pels quals
aquest artista és mereixedor de l’admiració més sincera.

Francesc Serra explota, amb talent, un picassisme acadèmic. J. Soler Puig, mostra la
seva traça notable, especialment en la figura que porta el número 282 del catàleg.

També cal esmentar els noms de Joan Benavent, Gerard Carbonell, Alexandre
Cardunets, Josep Narro, Josep Picó, Jaume Pizà-Roig, Santsalvador i Darius Vilàs.

Entre els pocs gravats que figuren en aquest Saló, es distingeix el d’Antoni Ollé i
Pinell, magnífica xilografia titulada Estiu (290).

Entre els aquarel·listes, sobresurt Miquel Farré, qui, amb les seves tres obres de
tècnica ampla i perfecta, ha obtingut un èxit merescudíssim.

Cal no oblidar el disciplinat Joan Llaverias, Miquelina Alvarez, que posseeix una
veritable tendror femenina, i Alexandre Coll, pel seu desembaràs.

En la secció d’art aplicat, sobresurt Anna Casanovas, amb les seves relligadures.
Heus ací, una mica massa ràpidament extractada, la valor de l’actual Saló de Barcelona.

Rafael Benet

07/07/1934, pàg. 7
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EL SOMRIURE SENZILL DE JAN VERMEER

Quan es parla de països petits, cert primari enyora tot seguit els grans imperis teatrals
i feixístics. És clar que sense aquests imperis el món, potser, fóra constituït avui per
tribus més o menys bàrbares; la unitat de la nissaga no fóra sentida com una realitat
força evident. Tot és necessari per a la història, tant els pobles amb ambició imperial,
com els pobles més preocupats de produir el que podríem dir-ne la primera matèria de
la cultura. Els Països Baixos, quant a la pintura almenys, tenen, tothom ho sap, una
importància espiritual decisiva. Cada ciutat era una escola d’art, talment com la Itàlia
una i plural del Renaixement, i més que aquesta tenint en compte la petitesa del seu
terreny i la seva divisió a partir del segle XVI: Holanda i Flandes, protestant l’una,
catòlica l’altra.

Holanda donà un art seglar, anti-acadèmic, poc decoratiu: realista. Flandes féu un
art catòlic, emfàtic, decoratiu. La mateixa raça, que tenia com a denominador comú el
gust de la matèria pictòrica i un instint puixant de la realitat, era dividida per les grans
baralles religioses, i el curs inferior del Mosa separa des del segle XVI dues mentalitats,
dues cultures. Heus ací com no n’hi ha prou amb la llengua per a formar nacions.
Calen altres ingredients i un dels més forts per aglutinar els pobles és la unitat religiosa.
Si el nord dels Països Baixos no hagués participat poderosament en el moviment de la
Reforma, hauria donat, ben segur, un art molt distint. Cal no oblidar que en plena
efervescència protestant, Holanda rebia encara influències italianes, però degué ésser el
protestantisme una de les causes de l’allunyament d’aquest país de la trajectòria traçada
per Rafael o per Caravaggio.

El XVII holandès i flamenc trobà en el sentit de la matèria tradicional dels Països
Baixos l’únic motiu d’unitat estètica; una gran sensualitat qualitativa uneix el catòlic
Rubens amb el protestant Vermeer, tot i que, quant als holandesos, en els mestres de
Delft és on aquesta sensualitat és més continguda. Carel Fabritius, Pieter de Hooch i
Jan Vermeer són els tres grans mestres d’aquesta escola, tot i que l’únic que nasqué en
la ciutat de Delft fou el darrer.

La glòria de Jan Vermeer van Delft és avui tan alta com la d’un Rembrandt o d’un
Velázquez. És de poc que aquest mestre és estimat en tot el seu gran valor. Se li conei-
xen una trentena d’obres madures, entre les quals se’n compten una dotzena de mes-
tres. Plietzsch ha estat un dels darrers a contribuir a la justa valoració de l’autor de la
famosa tela L’artista en el seu taller, de la col·lecció vienesa del comte Czernin. El
nostre Feliu Elias ha ajudat a propagar la fama de Johannes Vermeer en el nostre país.

Vermeer escollí gairebé sempre per les seves teles temes sense simbolisme, sense
intel·lectualisme: vulgars, quotidians. Com fa notar Woermann, “Les senzilles escenes
domèstiques que es reprodueixen en la majoria dels quadres de Vermeer, tenint per
fons un mur clar i vertical, i en les quals a vegades tan solament hi ha una figura
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femenina, altres, dues i molt rarament més de dues, no expressen passions ni movi-
ments agitats, però tot està envelopat en una harmonia lluminosa”.

En Vermeer hi ha el miracle de la llum, tant com el miracle de la forma. La gran
antinòmia de la pintura pictòrica i la pintura lineal, resolta gairebé sempre en violentes
polèmiques idèntiques a la gran baralla entre partidaris d’Ingres i partidaris de Delacroix,
que comença en temps d’aquests mestres i encara continua, el senzill i gran Johannes la
resolgué amb un somriure harmònic. Fins el dogmàtic de la precisió lineal, Salvador
Dalí, hagué d’inclinar-se un dia davant el cas de síntesi perfecta de Vermeer, ja que el
mestre de Delft, a la florentina precisió lineal sabé ajuntar la precisió de la intensitat i
difusió de la llum. Tant és així, que hom ha parlat de Vermeer com d’un cas, natural i
genial alhora, que resumeix Rafael i Velázquez.

Davant la senzillesa d’Una casa a Delft –tema urbà de gust quotidià digne, per
tant, de l’esperit més modern– com davant del Port de Delft, paisatge urbà precís i
imprecís, ja que damunt del reticulat dels maons de les cases hi ha la vibració de
l’aire; com davant dels seus temes de figura on l’espai, àdhuc amb la seva volguda
limitació, posseeix una profunditat major que l’assolida per Pieter de Hooch amb la
plasmació de la seva successió d’estances, Vermeer sabé somriure simplement, do-
tant les línies de souplesse sense que en patís la duresa i el pes dels volums i endolcint
l’ambient dels seus quadres amb els colors més delicats i alhora intensos de la seva
paleta clara, freda, argentina.

El senzill somriure de Vermeer, tant com en el sentiment de l’espai, tant de les
formes, es manifesta en la musicalitat del seu colorisme intens i difús: miracle de
l’atmosfera. Aire penetrat de llum que enronda les figures i els objectes ben disposats
en la tela. Llum blava i blanca en aquest quadre de la Dama tocant el clavicordi que
es guarda a Londres en la National Gallery; groga, blava i blanca en altres teles mes-
tres d’aquest gran artista que es guarden al Rijks-Museum, d’Amsterdam, a la Gale-
ria de Pintures, de Dresde, i en altres col·leccions de Viena, Nova-York, Filadèlfia i
Berlin.

Vermeer, davant del món dels fenòmens, prengué una actitud pacífica. Tot ho veié
amb ulls apacibles, tranquils: el gust terrenal de la vida havia pres en el pintor de Delft
unes proporcions paradisíaques. Gairebé es podria escriure que Vermeer és un Fra An-
gèlic que s’acontentà pintant lleteres, burgeses i dones del poble, en comptes d’àngels i
sants.

Rafael Benet

15/07/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2
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* Vegi’s la darrera Veu del Diumenge, on fou comentada l’obra de Jan Vermeer van Delft. Sobre Pieter de
Hooch vaig escriure unes notes a La Veu de Catalunya, l’any 1929, quan el món celebrà el tercer centenari
de la seva naixença.

LA DELICADA CLAREDAT DE CAREL FABRITIUS

Els tres grans mestres de Delft, Carel Fabritius, Jan Vermeer i Pieter de Hooch, repre-
senten, en llur moment més personal, la claredat delicada –sensible. Aquests tres grans
pintors, senzills, domèstics, s’oposaren en llur temps a l’èmfasi i exaltació barroques.
Genuïnament holandesos –locals– interessen avui tant com Rembrandt, qui sabé exal-
tar la substància neerlandesa fins a fer-la esdevenir universal.

La sana objectivitat d’aquests tres mestres de Delft, llur serenor en destriar les visi-
ons del món dels fenòmens –llur gran calma–, és el sedant escaient a la febrositat
espiritual i material d’avui.

Fabritius fou, potser, si no el més equilibrat i el més clar, el més senzill dels tres.*
No fou natal de Delft, però s’hi establí després d’haver-se enriquit a Amsterdam amb
el mestratge del gran apassionat Rembrandt. La fi de Fabritius fou tràgica: morí a
Delft llavors de l’explosió de pólvora.

Molts pocs quadres es conserven d’aquest pintor, i ni en les obres primerenques es
manifesta com un deixeble massa fidel del seu mestre. Fabritius, com Vermeer, es
plagué d’invertir el clar i obscur rembrandtià: féu destacar les figures damunt la clare-
dat dels seus fons. Cal no oblidar, parlant de Fabritius, que Jan Vermeer, abans de
desenvolupar el sentit de l’espai al contacte de Pieter de Hooch, havia concebut algu-
nes obres fent destacar les figures de tonalitats clares damunt fons obscur. Així l’admi-
rable cap femení mig de perfil que es guarda en la Mauritshuis de La Haia i que hom ha
anomenat la Gioconda holandesa.

El nou sentit del clar i obscur, sense grans contrastos, propi dels artistes de Delft,
fou, ben segur, una troballa de Carel Fabritius.

Es cregué, un temps, que Fabritius havia estat el mestre de Jan Vermeer; avui, en
canvi, per tal com les obres primerenques de l’autor de Dama tocant el clavicordi no
participen de l’estil de les del seu suposat mestre com en participen les obres madures,
es creu que aquesta semblança substancial s’establí per sensibilitat, sia al contacte direc-
te de l’autor de La cadernera, sia al contacte de les obres d’aquest, car el veritable estil
de Vermeer de Delft es desenvolupà després de la mort de Fabritius, esdevinguda l’any
1654.

El mateix estil original de Pieter de Hooch que es desenvolupà a Delft a partir de
1655, no hauria estat possible, ben segur, sense l’antecedent del curiós estil de Fabritius.
Quan Pieter de Hooch s’establí a Delft, feia poc que Fabritius havia mort, però el seu
record deuria ésser viu en aquella ciutat. És, avui, qüestionable si Jan Vermeer de Delft
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aprengué més de Pieter de Hooch o si s’esdevingué el contrari. És curiós de constatar
les explícites influències mútues que hi ha en les obres d’aquests dos mestres, tot i que
el pintor de Delft era més jove que el pintor de Rotterdam; el que no ofereix dubte és
que l’estil de Fabritius exercí el seu poder en la sensibilitat i en la formació de l’estil de
Hooch i Vermeer de Delft.

Existeix una sensibilitat comuna als tres grans mestres de Delft. Sensibilitat educa-
da per a percebre els objectes amb claredat i vibració; per a percebre la llum en les
gammes més optimistes –més allunyades de tragèdia rembrandtiana. Foren, sobretot,
Carel Fabritius i Jan Vermeer els qui assoliren  animar la natura més humil d’una
manera íntimament clara: claredat de concepció i de paleta.

La sobrietat d’aquests dos mestres no estigué renyida amb la sumptuositat, quant a
la qualitat de la matèria; així com llur serenor de percepció no s’oposà, ans tot el
contrari, al sentit de la llibertat moderna; ni llur sentit minuciós i acurat a l’amplitud
de visió i de dicció, degut a les quals hom assoleix de donar vida i frescor a les realitza-
cions pictòriques.

Carel Fabritius, que tenia el seu imponderable, aprengué, com a bon deixeble del
seu bon mestre, únicament el que es pot aprendre. Es sap, avui, que l’autor de la Ronda
de Nit –el gran colorista– donava en l’ensenyament de la pintura una importància
absoluta al dibuix; mai no volgué opinar sobre obres en color dels seus deixebles.
Únicament es fiava, per a aconsellar, dels dibuixos, car la pintura fou considerada per
Rembrandt com art poètica i únicament controlable en el seu aspecte formal. Potser
Fabritius obtingué la seva gran contenció de dibuixant gràcies a l’assenyat mestratge
que rebé de l’autor de La lliçó d’anatomia. Però el seu sentit formal es traduí en sentit
pictòric; en un equilibri estricte entre el gust de la qualitat i el del volum i la línia.

Fabritius, en les seves pintures més significatives, assolí la major senzillesa
composicionista; Vermeer és, al seu costat, un barroc. La cadernera de La Haia és una
de les teles més simples que han estat pintades, no pas en el segle XVII holandès, sinó
en tots els temps i en tots els països. Damunt un mur clar es destaca l’ocell i la caixa on
es posa; les ombres projectades en el mur serveixen per a donar més relleu als volums
en aquesta obra, senzilla pel motiu, però rica en substància.

El sentit de l’espai de Fabritius és ben distint del de Pieter de Hooch. En comptes
de les estances successives que serviren al pintor de Rotterdam per a donar la idea de la
profunditat, ací –molt més encara que en Vermeer de Delft– tot és a primer terme.

La mateixa idea terrenal finament exaltada –podríem dir d’una manera premaragalliana–
pròpia també de Vermeer, il·lumina l’obra de Fabritius: els seus retrats d’Amsterdam i
Rotterdam, El sentinella (de Schwerin) i el Tobias i la seva muller (d’Innsbruck).

Rafael Benet

22/07/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 3
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“AIXÒ S’HA ACABAT”
O ELS BENEFICIS DE LA CIVILITZACIÓ

Trobo, com cada any, el pintor Joan Colom amb el Kodac documentant-se en el
tradicional Aplec de Sant Benet, que es celebra cada any prop d’una ermita situada
entre sureres, en el cor salvatge de la valle de Tossa de Mar. El pintor Colom està
aclaparat. “Això s’ha acabat” –em diu–. “Adéu-siau caràcter!”.

Colom, pintor d’aplecs, havia trobat en l’Aplec de Sant Benet un dels motius més
plens de sabor per al seu repertori pictòric. Fa tot just set anys que per primera vegada
ens trobàvem en aquell alt planell voltat de boscos i muntanyes. L’espectacle era color
pur; la gent endiumenjada amb colors intensos a l’ombra de les sureres i de les veles de
barca, esteses com velàriums, fent garlanda, sota els grans arbres per a resguardar-se
amb eficàcia dels raigs solars. El sol de tarda, filtrant-se per entre les arbredes, damunt
dels vestits de colors vius de la gent del poble, destacant-se en el dinamisme de les
ombres greus i en els fons daurats i profunds de les alzines, fornia al pintor Colom
acords vellutats i brillants. Les figures semblaven néixer del paisatge: mariners i terras-
sans fornits, faixa roent; les matrones, faldilla negra arromangada mostrant el blanc-os
de la faldilla interior, ajupides prop del fogó improvisat on la cassola cantava constant-
ment per a daurar les menges continues. Les donzelles amb llurs vestits de colors clars:
rosa, lila, blauet ... Tota la gentada era portada fins al lloc privilegiat de l’aplec amb la
clàssica tartana, al bast o en grans carros de vela de color de pols de carretera, tirats a la
llarga. Els carros reposant en diagonal romanien sota l’ombra i animaven el fons de
l’aplec amb llurs estructures de balena. Els muls desenganxats anaven triturant el gra
del morral, indiferents a la cridòria de sons i de colors de la festa.

Tot això s’ha acabat. Cada any l’Aplec de Sant Benet ha anat perdent una mica del
seu caràcter, fins a arribar enguany que gairebé l’ha perdut del tot. La gent va ara a Sant
Benet en autos, camions i fins en pul·lman, els homes i les dones del poble vesteixen,
llevat dels més vells, com la gent de ciutat. Les noies porten vestits de senyoreta; els
xicots pantalons de franel·la i camisa blanca. El sol ja no pot donar les harmonies
intenses i grasses d’antany.

L’única nota pintoresca de l’aplec d’enguany l’han fornida alguns estrangers que
estiuegen a Tossa, vestits, molts d’ells, amb pijames i robes d’un llampant de figurí.
Però la nota més autèntica la donaren uns escocesos que amb grans palloles i amb la
tradicional faldilleta es passejaren tot el dia pel bell paratge de Sant Benet.

Les comares de Tossa no es sabien avenir de l’escàndol, i exclamaven: “Això ja és
massa! Les dones amb pantalons d’home i els homes amb faldilles! On anirem a parar,
Mare de Déu Santíssima!”.

* * *
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A l’hora que el sol es pon, la cobla plora les seves melodies. Les sardanes són el darrer
número del programa de l’Aplec de Sant Benet. La melodia plena de melangia és
escoltada per primera vegada pel pintor Georges Kars. “Quin nom té aquesta sardana?
–em demana el pintor txec ple d’interès– Com se diu el seu autor?”

Estic abstret mirant una roda immensa, rítmicament forta. Són gent del país que
dansa la sardana. Encara els beneficis de la civilització no han aconseguit anul·lar la
manera pròpia de dansar la sardana dels indígenes de La Selva. Malauradament, el
pintor Colom ja és fora. Ara podria veure que els vestits de figurí ciutadà no han
esclavitzat l’ànima dels mariners i els terrassans de Tossa. Vells i joves, homes i dones,
ballen la sardana amb la mateixa característica majestat de sempre, esmussada per la
frescor; tornen a semblar figures parides per la terra.

De retorn a Tossa, nit entrada, potser per esperit aristocràtic, fem camí a peu. La
carretera va plena d’autos i nosaltres restem sovint enlluernats per llurs reflectors.
Anem desgranant amb el pintor i amic Kars un diàleg absurd. Fatalment es va a
parar a considerar els mals de l’època. “Si el món ha de tenir esdevenidor –diu el
pintor Kars–, encara haurem viscut el darrer moment saborós de la història. La mà-
quina ho va igualant tot, que és com dir que ho destrueix tot. Els beneficis de la
civilització –és a dir, el water-closet i la ràdio a totes les llars– hauran anul·lat la diversi-
tat humana. Comença avui l’home fabricat en sèrie, oposat al folklore i a l’etnografia
i a l’aristocràcia”.

Penso aleshores amb Ramon Rucabado. Sento la seva veu d’espectre apagada en la
nit –nit no pas silenciosa, sinó profanada pels clàxons i el cant violent i monòton dels
motors: “Mai com ara –diu– no s’havia parlat tant de lluita de classes, quan el que
s’esdevé és la confusió de classes”.

Tothom vesteix (o es mig vesteix) igualment. Tothom porta el mateix bigotet o les
mateixes celles depilades. Una set insatisfeta de plaers vulgars és l’únic turment de la
consciència del nou salvatge mecanístic. Si no pot ésser un Rolls o un Ford, cal que
tothom tingui auto, fins els pescadors. Heus ací la carrossa de la democràcia. Certa
gent havia cregut que els beneficis de la civilització mecanística haurien elevat el nivell
moral dels homes. S’havia parlat tant del segle de les llums! Les llums només han servit
per a fer de la nit dia. Els pescadors han reclamat el dret al cabaret, com el primer dret
de l’home. La vella taverna sense confort ha estat abandonada per la joventut, que ja
sap donar la bona nit en alemany o anglès i que deixa de cantar les velles havaneres.

Això s’ha acabat! S’ha ben acabat! I les escoles primàries obligatòries? Oh! No em
parleu de les escoles primàries comunals –un dels grans beneficis de la civilització–;
únicament han servit per a ensenyar de llegir als ases.

La carrera oberta al talent!, quina falòrnia. Com si en els temps més obscurs el veri-
table talent no s’hagués obert camí a través de tots els obstacles. L’home de talent –que
no té l’ànima standard– necessita superar obstacles per a esmolar l’enginy...

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:0896



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 97

Som a tocar les primeres cases de Tossa. Hem fet el camí injuriats per la velocitat i
la pols dels autos. M’adono que vaig remugant en mal francès les meves paraules, que
passen entre el brot de romaní que tinc mastegat, entre les dents.

Rafael Benet

26/07/1934, pàg. 6

ELS LE NAIN,
PUNT DE REFERÈNCIA DE LA PINTURA FRANCESA

Una exposició monogràfica dedicada a les obres dels germans Le Nain té lloc actual-
ment a París. L’actualitat ha vingut a subratllar la importància dels pintors de Laon:
Antoine, Louis i Mathieu Le Nain. La crítica francesa ha volgut, en aquesta avinentesa,
desxifrar l’anomenat enigma dels Le Nain. L’enigma consisteix en la semblança estilís-
tica de les obres dels tres germans, degut a la qual és gairebé impossible distingir la
labor de cadascun.

Malgrat que el text del canonge L’Eleu fixi la labor de cadascun dels germans pin-
tors (“Antoine ... excel·lí per les miniatures i petits retrats. Louis, el segon, reeixí en els
retrats de mig cos i en forma de bust. Mathieu, que fou el darrer, estigué pels grans
quadres com aquells qui representen els misteris, els martiris dels sants, les batalles i
altres motius semblants”), hom no en treu l’entrellat davant llurs obres.

S’ha tractat, amb motiu de l’actual exposició parisenca dels Le Nain, de reafirmar la
vella teoria de la col·laboració dels germans, basant-se en algunes de les obres exhibides
ara al Petit Palais. Hom demana als estudiosos l’aclariment de les nombroses obscuri-
tats que la qüestió dels Le Nain presenta encara. Tot i reconèixer que Paul Jamot, per
exemple, ha contribuït a aclarir força el misteri Le Nain, hom li demana majors preci-
sions per a solucionar d’una manera satisfactòria aquest problema crític.

Deixem que els qui han profunditzat l’enigma opinin sobre una qüestió tan àrdua,
però sigui’m permès parlar de l’art dels germans Le Nain basant-me més en la meva
sensibilitat i subjectivisme de pintor que no en una documentació massa extremada.

Encara que les confessions no estiguin de moda, jo les he cregudes lícites, sovint, si
ajuden a donar la idea que hom vol. Avui, doncs, he de confessar que, de la mateixa
manera que les sales d’art francès del Louvre, destinades a recollir l’esperit clàssic del
grand siècle, m’han dit sempre poca cosa, –tot i comprendre’n el sentit, sobretot per la
digna sobrietat de Poussin i de Claude Lorrain–, en canvi els ruralistes Le Nain han
atret la meva atenció d’una manera considerable. Arreu on he contemplat obres de Le
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Nain, han vibrat els meus nervis de pintor. Pintors saborosos, sense pedanteria roma-
na: realistes. La vena neerlandesa dels pintors Le Nain no mata, però, llur fons francès,
sinó que els vivifica. L’art dels germans de Laon ha estat sempre considerat com un
antecedent de l’art que el gran Chardin féu cent anys més tard. Hi ha ací, ja, el que
Courajod anomenà “el segur de l’estil francès”, és a dir, alguna cosa de la sobrietat i
elegància del gust nacional dels nostres veïns.

Per això al Louvre em plau de mirar els quadres dels Le Nain, pròxims als dels,
diríem, primitius parisencs, els quals, malgrat llur origen flamenc, tenen aquella
finor pròpiament francesa empeltada en l’esperit distingit de les Corts dels Valois.
Em plau de mirar-los, espiritualment, pròxims als retrats dels Clouet, artistes d’ori-
gen holandès i d’ànima francesa, que dibuixaren amb la mateixa simple elegància
dels Limbourg.

Em plau de mirar els Le Nain amb llur rusticitat temàtica, malgrat llur intenció
colorística al Caravaggio, prop de l’agut retrat de Richelieu per Philippe de Champaigne,
el pintor dels jansanistes de Port-Royal.

Diuen que la vena neerlandesa dels Le Nain els ve d’haver rebut les primeres lliçons
d’un artista ambulant dels Països Baixos que visità Laon. Sia com vulgui, fins aquella
hora l’art francès –com és sabut– era dominat per italians i neerlandesos. No existeix
fins aleshores una veritable escola nacional i són precisament els artistes d’inspiració
popular els qui durant la primera meitat del segle XVII donen una nota forta i pròpia
que al cap d’un segle s’imposarà a l’art solemne –nacional també– dels Simon Vouet,
Charles Le Brun i del perpinyanès substancialment afrancesat, Hyacinthe Rigaud. És
curiós de constatar que un d’aquests artistes d’inspiració popular, el gravador Jacques
Callot, malgrat haver-se format a Roma i haver triomfat a Florència, fou sempre un
lorenès per excel·lència.

Amb el realisme esprit gaulois, dels Le Nain, Callot i Abraham Bosse és contradit
sincrònicament l’idealisme galo-romà de Nicolas Poussin i, sobretot, l’idealisme, més
tardà, més barroc i ampul·lós de Le Brun.

La vena neerlandesa, constatació prematura en els Le Nain, és substància de l’art
francès nacional. És quan triomfa la tendència popular, que al XVII s’estronca amb el
graciós i galant, quan l’art francès és essencialment nacional. Però, al costat d’aquest
gust terrenal de la vida, hi ha el sentit espiritual de Poussin, més sever que bell, que és
com el pensament rector de la pintura francesa.

Itàlia, Flandes i Holanda forniren a França les primeres matèries que, harmònica-
ment mesclades, donaren l’art nacional francès-realista i espiritualista alhora.

Però és innegable que quan l’art francès renuncia a la vena neerlandesa és quan
menys francès és. Àdhuc en l’art sever i ideal de Poussin trobaríem, ben segur, alguna
cosa de neerlandès.

És curiós de constatar que alguns dels qui serviren amb més fidelitat l’esperit fran-
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cès foren, per llur origen, holandesos o flamencs; així els Clouet, Philippe de Champaigne
i Antoine Watteau.

És Philippe de Champaigne qui acusà Poussin d’haver pres de l’antic més del degut.
La pintura saborosament i severament realista dels Le Nain és un punt de referència

per a l’art francès, talment com ho és la de Chardin i els primers Corot. Els Le Nain
són tan lluny de l’intel·lectualisme pedant del grand siècle, segle en el qual ells visque-
ren, com lluny de la galanteria perfumada del XVIII.

Rafael Benet

29/07/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

ELS CENT ANYS DE WHISTLER

Una mica oblidada la glòria de Whistler, no ha passat, però, del tot desapercebuda la
data dels cent anys de la seva naixença. Hom ha recordat que el dia 11 de juliol de
1834 veié la llum a Lowel, petita població de Massachusetts, als Estats Units.

Hom s’ha adonat de l’oblit en què s’ha tingut l’art de James MacNeill Whistler,
fent remarcar, amb una certa tristor, la història de la valoració de l’obra del gran
refinat després de la seva mort el 1903. Morí admirat i imitat, però, prompte co-
mençà pel seu nom una enorme davallada. La retrospectiva Whistler, organitzada a
l’Escola de Belles Arts de París, dos anys més tard de la mort del pintor, decepciona
profundament i gairebé unànimement. És, aquella, l’hora de Cézanne i de Gauguin.
Tal com fa constar Jean-Louis Vaudoyer: “L’art tot en matisos, tot en arabescos, tot
en recolliments de Whistler semblà cosa fada, inconsistència, pobresa. Hom consi-
derà les seves teles com jolius passatemps, deplorablement distingits, d’un dandy,
d’un mundà. Vingué el fauvisme; vingué el cubisme. Whistler ombrejà en el des-
deny, després en l’oblit. Així per la joventut és com si no hagués existit l’obra del
pintor americà”.

Avui, quan les idees canalitzen altra vegada pels indrets del seny, es pot intentar,
amb esperances d’èxit, la revisió de l’art de Whistler. La joventut d’avui, la darrera-
ment arribada, no menysprea pas, com llurs ainés, el nom de Whistler, si bé troba en la
seva obra defectes espirituals que l’allunyen de l’autor del retrat de Thomas Carlyle.

L’amic de Fantin-Latour i de Mallarmé, el camarada de Manet i Pissarro del Saló
dels Refusats, pintà algunes obres que satisfan la nostra sensibilitat, després d’haver
viscut els grans terratrèmols estètics dels darrers anys. Podríem dir que un retrat com el
de Miss Alexander, o un paisatge com el de Westminster Bridge, són obres plenes i
equilibrades.
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Però tot i que Whistler seguí a Manet, Monet i Degas, la seva obra està allunyada de
la dels impressionistes veritables en molts aspectes substancials. Mentre els mestres
francesos foren uns realistes, el nord-americà fou, en el fons, un idealista.

La poesia colorística dels grans impressionistes fou directament recaptada, amb
aguda sensibilitat, en el món dels fenòmens, mentre que la poesia retiniana de Whistler
fou cosa bon tros alambinada pel seu esperit preciosista, refinat, escollit. Per això el
pintor americà ens apareix avui, malgrat el seu amor per Velázquez, com a alquimista i
confiter, més que com a pintor verídic.

Per això les seves obres, en general, ens apareixen avui més com a art preciós decora-
tiu, que no com a art vivent.

Si s’acara l’obra de Manet amb la de Whistler hom s’adonarà tot seguit de la dife-
rència substancial que separa un pintor instintiu d’un pintor massa cultivat. I àdhuc
acarant el diví Renoir amb Whistler hom classificarà tot seguit dos accents espirituals
de qualitat distinta; el que mou el primer, tant com l’observació directa de la natura, és
una Idea real de Bellesa, intensa, vivent en el seu esperit; mentre que el segon no té altre
motor anímic que l’idealisme, és a dir, cosa subjectiva i variant –difusa.

Cal no oblidar que fou Whistler el més insigne representant d’aquell japonisme que
conferí tots els artistes modernitzats de 1860, fins al Ingrolatre Degas, com l’anomena
Jacques-Émile Blanche. Calia pintar pla. L’il·luminament, en els tallers de Whistler i
de Manet, es produïa defugint els contrastos de la llum zenital, procurant evitar de fer
voltar  les figures i els objectes.

Cal recordar que el moviment japonitzant, que es desenrotllà a Anglaterra i a Amèrica
i que fou la novetat d’un temps, es designà amb el mot de whistlerisme. Aquest movi-
ment, iniciat a París en 1863 amb la Femme en blanc, de James Whistler, exhibida en
el Salon des Refusés, fou de grans conseqüències per a les aplicacions decoratives. En
els fons simples dels retrats de Whistler apareixen sovint papallones i flors o almenys
una sola papallona aplanada, que és com la marca del taller.

Whistler, anglo-saxó, tot i que combaté amb la ploma la Preraphaelite Brotherhood,
tot i que pledejà, l’any 1878, davant dels tribunals anglesos, contra certs judicis estètics
llançats per de Ruskin, en el fons servà, molt més del que ell pogués creure, el refina-
ment fictici dels Hunt, Rossetti i Burne-Jones. És curiós de recordar que els Rusiñol,
Miquel Utrillo i Casas, artistes de juste-milieu, portaren de París més whistlerisme que
impressionisme pur.

La tècnica de Whistler evità tota negligència, i així assolí una perfecció allunyada
sovint de la frescor: una perfecció tècnica pedant. Manet i Renoir, acadèmicament
imperfectes –aparentment negligits– resisteixen la comparació amb els grans mestres
vivents del passat, com Velázquez, per exemple, mentre que Whistler, tot i el seu
talent, pot comparar-se únicament amb alguns mestres anglesos del XVIII, més aristò-
crates que vitals.
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El que delata força el fons d’alquímia de les obres de Whistler, són els títols que
donà durant algun temps a les seves obres: les batejà segons efectes preestablerts de la
color. Així el retrat de la seva mare (Museu del Louvre), i el retrat de Carlyle (Galeria
de Glasgow) els exposà amb el títol prou definidor d’Arranjament en negre i gris. Solia
designar com a simfonies els seus paisatges; així Troville s’anomenà Simfonia blau i
argent; Valparaiso, blau i or; Dieppe, violeta i verd, etc. El paisatge d’Old Battersea
Bridge de la Tate Gallery el va titular Nocturn en blau i or.

Tots aquests elements de putrefacció arbitrària que informen l’obra de Whistler i
que li donen un sentiment particular, expliquen el per què els artistes d’ara tenen bon
tros allunyat del cor, sense menysprear-lo, el pintor que partí la seva residència entre
París i Londres.

Rafael Benet
02/08/1934, pàg. 6

EL TRESOR VENECIÀ EN MANS DELS ANGLESOS

Des que Ticià va trobar la pintura, grups escollits d’artistes, de pobles escollits, han
anat guardant i transmetent a d’altres grups i a d’altres pobles el gran secret.

Sovint els homes no s’han donat compte de la riquesa que contenia la troballa
veneciana, guardada –dit a grans trets– en el segle XVII per holandesos, flamencs i
espanyols, en el XVIII pels anglesos, en el XIX pels francesos i en el XX, potser, pels
catalans. Sovint els homes fatigats o distrets, s’han girat d’esquena a la gran tradició
de la pintura pictòrica, a la gran tradició de sensibilitat i llibertat, oblidant de seguir
el gran filó d’or de l’instint pictòric, substituint-lo per tota mena de falses ideologi-
es, pròpies d’estetes refinats. Quants de renaixements arcaïtzants o academitzants,
quantes de desviacions literàries, ha hagut de suportar l’art de la pintura, produïts
sovint en els mateixos llocs on es feien esclatants els grans moments substancialment
pictòrics!

Els manuals d’història de l’art, obligats a les grans síntesis de les èpoques, sovint han
convertit aquestes en cicles d’unitat espiritual absoluta; la gent mig coneixedora s’és
acontentada amb el primer art de reconèixer els estils.

Però, si existí la complexitat, fins en el mateix art de l’antic Egipte, aquesta pren uns
caràcters realment difícils en el segles XVIII i XIX. La complexitat espiritual del segle
passat ens és familiar; no es produïren solament canvis d’època, ans encara coexistiren
els moviments espirituals més diversos, formant un veritable entrellat contradictori.
Es pot dir que el coneixement del passat artístic –el viure del passat– iniciat pel ple
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Renaixement, fa els homes moderns, que és com dir coneixedors de les distintes direc-
cions de l’art a través del temps i de l’espai.

El segle XVIII, que és el del comte Caylus i el de Winckelmann, és, també, el de la
naixença del romanticisme. La complexitat espiritual pren a la Gran Bretanya caràcters
gairebé agressius en la segona meitat del segle XVIII i continua desenvolupant-se amb
tota fermesa i llibertat durant la primera meitat del XIX. Durant tots aquells temps
coexisteixen a Anglaterra i Escòcia neoclàssics, neo-gòtics i naturalistes. Contempo-
rani de John Flaxmann, el neo-classicista sectari  de William Blake, el fantasista
acèrrim –antecedent de tots els prerafaelismes, expressionismes i sobrerealismes– ho és
Thomas Lawrence, qui fou el més gran retratista anglès del primer quart del segle XIX,
i l’art del qual és de rel realista, puix que ell, juntament amb Raeburn, feren sobreviure
–degut a llur jovenesa– la pintura dels mestres de primera fila Hogarth, Wilson,
Reynolds, Gainsborough i Romney.

Hom pot dir, doncs, que amb Lawrence fineix el primer gran cicle de la pintura
pictòrica anglesa. Lawrence, Raeburn i el paisatgista Old Crome fan perdurar la veritat
de la pintura pictòrica, transmetent el secret al contradictori William Turner i al cohe-
rent paisatgista John Constable. Aquests, sobretot el segon, es pot dir que contribuï-
ren a formar el concepte de la pintura pictòrica dels francesos del XIX, amb Corot al
davant i els mestres impressionistes al darrera. Aquests foren guardadors i enriquidors
de la visió veneciana.

Lawrence i l’esporàdic Goya són els antecedents més pròxims d’aquell altre gran
moment pictòric modern que culmina i fineix amb Renoir.

És curiós de constatar que després dels venecians i abans dels impressionistes són,
precisament, els anglesos els coloristes més grans. Ha estat dit que els anglesos de la
segona meitat del segle XVIII són com “uns venecians més preocupats de la gràcia que
de la veritat”. Moltes causes contribuïren a aquesta desviació, i tant com la influència
de Van Dyck –esperit exquisit i aristocràtic que pintà i morí a Anglaterra– potser fou
la mateixa fatiga puritana la que emmenà els artistes anglesos pel camí de la gràcia.

Tothom sap que, abans de Hogarth, Anglaterra fou un país gairebé inèdit quant a la
pintura. El puritanisme apartà la gent de la representació pictòrica, i un noble que era
capaç, per esperit de competència amb Roma, de construir en el segle XVII la gran
catedral de Sant Pau, havia de viure, en canvi, quant a les arts representatives, gairebé
d’un art d’importació.

Els monarques i l’aristocràcia, per  tal d’assortir llurs grans necessitats retratístiques,
havien de valer-se de pintors estrangers. Més que en els retratistes anglesos d’escala
major, d’abans de Hogarth, hom troba un desenvolupament acceptable en els minia-
turistes. Hom pot parlar d’un autòcton sentit colorista anglès. És el miniaturista Nicholas
Hilliard (1547-1619), el qui es mostrà, en unes notes, partidari de l’aire lliure per
evitar les ombres innecessàries. Els seus petits retrats són ben sovint pintats a base de
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tons clars, els tons clars que caracteritzen les paletes fredes i tendres dels Reynolds,
Gainsborough i Lawrence.

L’art paisatgístic –nacionalment anglès en l’aspecte de percepció directa de la natu-
ra– servit a vegades amb la pintura a l’aiguada, saturat de tonalitats atmosfèriques,
clares i lumíniques, ens dóna la clau per a desxifrar el secret; ens explica per què un país
sense tradició esdevé, amb poc temps, el dipositari de la millor tradició pictòrica, que
no pogueren destruir ni l’eclecticisme ni l’amor al subject painting dels fundadors de la
Royal Academy. Natura mestressa de l’art altra vegada. És a dir: observació directa,
sensible al món dels fenòmens.

Ja podia Winckelmann, al mateix temps que es produïa el gran fet pictòric, atribuir
als anglesos impotència artística. Més que els escrits combatent aquella orba afirmació,
deguts al pintor neo-clàssic James Barry, la desmenteix la realitat d’aquelles grans for-
nades de pintura britànica que comencen amb el selfmademan William Hogarth i que
semblen finir amb els desviats o evadits –arcaïtzants, pedants i refinats– pre-rafaelistes.

Rafael Benet

05/08/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

DEFINICIONS?

El bo i el dolent en art
Nacionalisme i catolicitat artístiques

Hi ha moltes persones de bona voluntat, però de preparació mitjana, que se m’adrecen
sovint, demanant-me que defineixi el que és bo i el que és dolent en art. Ja he dit altres
vegades que no són les idees estètiques el que fan bona o dolenta una obra, sinó la
qualitat, sense que per sustentar aquest criteri em senti classificat ni entre els eclèctics,
ni entre els empírics. Per a discernir el bo del dolent, en art, no existeix cap recepta;
únicament aconsellaria de familiaritzar-se amb la història de l’art; viure la història de
l’art en tota la seva complexitat i en tota la seva unitat.

Karl Woermann, l’historiador-poeta o poeta-historiador d’art, armat de tots els
coneixements necessaris i alimentat espiritualment amb viatges a totes les parts del
món, arriba a formular unes conclusions força acceptables en el seu opuscle titulat Was
uns die Kunstgeschichte lehrt (El que ens ensenya la Història de l’Art). Mentre Woermann
fou Director de la Galeria de Pintura de Dresden, hagué de lluitar sempre amb el
problema de les noves adquisicions. Un reglament l’impedia de prendre cap resolució,
quant a les compres d’obres, sense haver escoltat el dictamen d’una Comissió determi-
nada. En les discussions amb els individus de la tal Comissió es donava amb freqüència
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–ço que sempre sol succeir tractant d’art– que el que a uns els semblava blanc, els altres
ho trobaven negre. Fou l’any 1893, quan s’intensificaren les discrepàncies amb motiu
d’haver proposat el savi Director l’adquisició d’unes obres pictòriques, aleshores con-
siderades revolucionàries. Fou amb aquest motiu que Karl Woermann escriví el susdit
opuscle, per a aclarir amb la seva llum, feta de sensibilitat artística, els obstinats a servir
principis poc universals.

Ve a dir Woermann en l’opuscle El que ens ensenya la Història de l’Art: “Per a arribar
a un criteri universal, que permeti discernir les creacions bones de les dolentes, estimo
que no és suficient cap dels sistemes filosòfics de l’Estètica; els he llegit tots; però tots
m’han deixat confús com si una roda de molí em girés el cervell. Tampoc no són
suficients les declaracions particulars d’un artista, per respectable que sigui, car altre
artista pot pensar el contrari. La mateixa imitació de la natura, en el culte de la qual he
posat cabells blancs, podrà servir com a punt de referència per a classificar les distintes
orientacions, però en ella mateixa no és un criteri decisiu i universal de bellesa; això
equivaldria a tallar les ales a l’art. El veritable criteri ens l’ensenya la història de l’art; no
aquella història subjectiva, que vilipendia totes les valors, per a fer-se la seva platafor-
ma, sinó la història efectiva, la història que viu i alena en totes les grans col·leccions del
món on caben amb el mateix dret creacions de les tendències més oposades. Quins són
els caràcters comuns a totes aquestes obres, que han merescut la consagració universal?
Heus ací la pista per a trobar el veritable criteri. Doncs bé, a judici meu, tota obra d’art
de valor permanent pressuposa no tan solament una idea, una intuïció dinàmica, com
pretenen alguns, sinó també un fons de potència i de facultat tècnica. Indubtablement
que no n’hi ha prou amb aquesta potència, si no l’anima un buf espiritual d’altre món,
més alt o més baix, però clos, que precisament se’ns revela per l’art. Cosa mancada és
l’art sense la intuïció dinàmica; sense la idea. La potència és la matèria, la idea de la
forma; la potència és el cos, la idea de l’ànima. Potència i idea, facultat tècnica i intuï-
ció dinàmica, Können und Wollen, aqueix complex és vida, aqueix complex és art. Per
a posseir personalitat artística, cal tenir idea, intuïció independent (“Possunt, quia posse
videntur”, com digué Virgili). Per a tenir intuïció independent és precís tenir pàtria.
L’arrelament nacional és, doncs, la base de la personalitat artística. Els artistes que ens
encisen i ens atreuen són els qui són fills de la seva terra i de la seva època. Enfront de
mestres, com els neerlandesos de la segona meitat del segle XVI, que es dedicaren a
imitar els italians de la primera meitat del mateix segle, sense poder veure ni sentir com
ells, i enfront certes escoles que es disfressen amb draperia d’èpoques passades, com
algunes del segle XIX, la posteritat s’arronsa d’espatlles. Els més gras mestres de les
nostres col·leccions són fills genuïns del seu poble i del seu temps. Aquell que assoleixi
plaure als grans del seu temps i del seu poble, plaurà no tan solament en tots els temps,
sinó en tots els pobles. Això vol dir que podem i hem de gustar i sentir l’art de tots els
temps i de tots els pobles; àdhuc, podem i hem d’aprendre en ell totes aquelles adqui-
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sicions tècniques, que siguin trasplantables. El veritable artista es recull en ell mateix, es
lliura a si mateix; mai no s’obstina a bastardejar l’art d’altres èpoques i d’altres races.
Malgrat tot, sap gaudir de la llum del sol que a tots ens il·lumina”.

Aquesta teoria de Woermann és, com fa constar E. Rodríguez Sadia, cosina germa-
na de la teoria del medi, de Taine, tot i que la de Taine es desenrotllà en altra esfera i no
influí en la de Woermann.

Avui que la gran crisi artística de París ha dissolt per complet l’escola multinacional
que s’hi albergava i tots els artistes procuren arrelar en la pròpia pàtria o en una nova
d’adoptiva, és bo de considerar aquesta teoria, sobretot si, com Woermann, partim
d’una unitat superior, en ell la dels pobles aris –en nosaltres la de la cultura europea.

“Els pobles aris –diu l’historiador d’art alemany–, tant els d’origen germànic com
els d’origen romà, són prou afins entre ells per a coincidir, dintre de totes llurs diferèn-
cies, en l’apreciació de l’art de tots els temps i pobles”.

Tot i no moure’ns dintre el terreny de la teoria del medi, el que ha envellit avui és
l’equívoca frase de Puvis de Chavannes: “L’art no té pàtria i els artistes sí”. Estem
fatigats d’internacionalismes mal entesos, completament contraris a la catolicitat; es-
tem fatigats d’abstracció i de manca de límit.

Rafael Benet

10/08/1934, pàg. 8

LA BONDAT DE COROT

És el diable qui s’allotja avui en el cor de molts grans artistes. Diabòliques han estat
llurs concepcions estètiques; diabòlic llur comportament humà. La pietat ha estat su-
plerta pel cinisme; el candor per la malícia. Hom ha fet burla dels bons sentiments
exaltant la més desenfrenada despreocupació.

La noblesa ha estat escarnida i la lluita, tant en el terreny humà com en el terreny
estètic, s’ha desenrotllat anant cadascú a la seva, acceptant com a lícits els mitjans que
tant la natura humana com l’educació cristiana repudien.

L’artista contemporani típic, guiat únicament per l’orgull, en el seu desvari egocèn-
tric de superhome –d’esperit fort–, ha encarnat l’Anticrist. D’ací ve la gran inquietud
moderna. Tot és degut a la manca d’amor i de límit.

El diable, empès per l’exorcisme que representa la lectura de la vida gris-perla de
Corot, fugirà del cor de tants artistes que cerquen, malgrat llur, la pau de Crist.

Unes quantes anècdotes tretes de la vida de Jean Baptiste Camille Corot, portaran
tanta llum en el nostre esperit, com les seves obres de paisatgista únic i de figurista
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sever. A l’obra pictòrica de Corot dedicaré la meva atenció diumenge vinent; avui, em
tempta vulgaritzar i recordar el seu caràcter bondadós. Em tempta recordar l’home.

* * *

Corot, per no contrariar la voluntat paterna, no començà a pintar fins a vint-i-set anys.
Fou, abans que pintor, dependent i comissionista de teixits.

Els seus pares formaren part d’aquella burgesia francesa estalviadora i correcta, les
virtuts de la qual Corot no negà mai en el transcurs de la seva vida. Camille Corot no
fou un bohemi, sinó un treballador honest i infatigable. Abans d’ésser dependent de
comerç havia estudiat, sense brillantor, humanitats, nodrint així la seva adolescència de
lletres llatines i mitologia. Corot nasqué a París el 28 de juliol de 1796; fou, doncs,
tant per la cultura com per la data de naixença, un fill del segle XVIII.

Quan els seus pares consentiren –no sense dolença– que es dediqués a l’art de la
pintura, ho féu amb joia sana. Camille féu de pintor perquè l’estat de fortuna dels seus
pares li ho permetia. Per això ell pogué combatre llarg temps pel triomf de la seva visió
personal, sense conèixer les lluites cruels de l’home que ha d’atendre amb l’art sincer el
guany del pa de cada dia. És cert que la posició desembarassada de la família contribuí,
ben segur, a tancar el seu cor a les gelosies i a l’amargor, però fou també degut al seu
caràcter bondadós que desconegués aquests vicis propis de tants d’artistes afalagats per
la fortuna. Cal tenir en compte que Corot acceptà amb resignació el dolor de no ésser
reconegut fins tard i encara no plenament. Mai perdé el seu caràcter alegre i jovenívol.

I és que Camille Corot posseí tostemps un poderós tresor d’innocència que el féu
veritablement modest. Sempre jutjà el seu propi valer insuficient. Ja a Roma, en 1826,
es sentia petit, enmig de mestres i companys que hi sojornaven, i que no consideraven
pas falla de glorificar-se ells mateixos.

Corot, ànima serena i sana, abans i després de comptar amb l’admiració d’Aligny
–el pintor de la colla de Roma que l’havia fet tantes vegades de blanc de les seves
burles–, es posava davant del motiu pictòric cantant les seves cançons amb la bella veu
de tenor que posseïa.

Ja gloriós, confessava un dia al pintor Daubigny: “No estic pas content; manco de
métier”. I l’amic responia: “Què dius, que no tens ofici? Tu no poses res damunt la
tela, però l’hi poses tot”. Heus ací el gran miracle, guanyat amb el treball quotidià.

La seva bonhomia el portà a fer una revolució sense parenceria; tan estèticament
allunyat de l’avantguarda d’aleshores –de la cridòria dels paisatgistes Cabat i Rousseau–
com de la convenció del paisatge històric, no comptant, degut a aquesta causa, ni amb
l’admiració dels snobs ni amb la del gros públic. Durant llargs anys comptà únicament
amb l’amorosa fidelitat d’una élite.

Encara, quan a l’Exposició Universal de 1867, el jurat no li concedí sinó una segona
medalla, el govern volgué reparar la injustícia i li trameté la creu d’oficial de la Legió
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d’Honor, després de vint-i-un anys de grau de Cavaller. En rebre aquesta distinció,
digué amb la seva bonhomia habitual: “Cal procurar de fer bons quadros, per tal de
demostrar que hom no ha robat això.”

La seva bondat es troba ben plasmada en aquella frase contestant el crit d’admiració
de Damoye davant d’un bell paisatge: “Sí, és bo el paisatge, però també és bo Sant
Vicenç de Paül; molt bo, mot bo!”

L’esperit caritatiu –amorós– de Corot fou gran. Per això el seu amic, el pintor
Dupré, escriví l’endemà de la mort del gran artista: “Hom reemplaçarà difícilment el
pintor; hom no reemplaçarà mai l’home”.

I no fou únicament un prodigador desordenat de l’almoina, sinó que començà per
llegar intacte, als seus nebots, que eren els parents més pròxims, el patrimoni familiar.
La necessitat de diner que sentí en els darrers temps de la seva vida, fou per a practicar
sense ostentació obres de beneficència. Aquest amor als pobres i desvalguts el portà a
forçar la producció en els darreres anys, aquella hora en què conegué el plaer, ignorat
llarg temps, de trobar compradors per a les seves teles.

Féu bé als desconeguts i als amics. Un matí va saber que el gran artista Honoré Daumier,
esdevingut orb, estava amenaçat d’ésser expulsat de la petita casa on habitava a Almondois.
De seguida hi marxà, comprà la propietat, pagant-la al comptat i sense regateig li envià a
Daumier els títols que el feien propietari, ajuntant-hi un retall de paper amb aquests
mots simples: “Aquesta vegada he desafiat al teu propietari perquè no et llancés al carrer”.
I Daumier li respon amb aquesta frase que els honora tots dos: “Tu ets el sol home que
jo estimo prou per a poder-ne acceptar alguna cosa sense enrogir”.

A Millet, l’altre gran artista i amic, qui portat per l’amargor no fou sempre just amb
Corot, l’estimà en el molt que valia, guardant la seva glòria una vegada traspassat. Camille,
en els darrers anys de la vida, féu un gran negoci amb un marxant. En cobrar retirà deu
mil francs dient a l’esmentat marxant: –“Guardeu aquest diner i quan jo sigui mort,
donareu, durant deu anys, una pensió de mil francs a la vídua del meu amic Millet”. I diu
Albert Wolff: “Fou així com la dona d’un altre grandíssim artista, mort en la misèria,
cobrà aquesta pensió oferta per un geni feliç a la memòria d’un geni malaurat”.

Moltes altres anècdotes que dibuixen tot un caràcter, es podrien reportar ací de
Corot. No és estrany, però, que l’home que així visqué morís com un cristià. El pintor
de temes bíblics, l’interpretador del tema Crist a l’hort de les oliveres, el que pintà el
Baptisme de Crist per a l’església de Saint Nicolas-du-Chardonnet en record del seu avi
que havia estat feligrès d’aquella parròquia, demanà dies abans de la mort del senyor
rector de Coubron, a qui ja coneixia. “El meu pare morí així, jo vull fer-ho com el
meu pare”, digué amb la seva acostumada senzillesa, el bon Corot.

El dia 23 de febrer de 1875 moria el que per la seva bondat fou i és anomenat le
père Corot. Hores abans de morir, la seva serventa volia fer-li prendre algun aliment, i
ell refusava. “Avui –deia assenyalant el cel– dinaré allà dalt”.
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La millor oració fúnebre sobre Corot, fou dita per una dona del poble que, al pas
del gran enterrament del pintor, a la pregunta que algú li féu de qui era el mort,
respongué: “Jo no sé el nom, però és un home de bé”.

Home de bé, bon home: heus ací uns mots senzills, plens d’angèlic i innocent presti-
gi i que els esperits forts dels nostres temps han intentat convertir en insult.

Rafael Benet

12/08/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

GEOMETRIA I LIRISME DE COROT

En aquesta suite dels meus clàssics, iniciada amb el nom de Velázquez i que clourà el
nom de Sisley, el del pintor Corot no hi pot pas mancar. Es pot dir que és un nom
imprescindible.

Camille Corot és un modern amb humanitats. Fill del divuitè, heretà el gust d’an-
tic i el de la faula. El triomf del paisatge històric continuava en l’època que Corot
començà a pintar. Valenciennes, paisatgista cèlebre, molt penetrat de Poussin i de Claude
Lorrain, l’havia defensat amb el pinzell i la ploma a la mà. En la seva obra, no pas
mancada d’autoritat, titulada Traité élémentaire de pesperctive pratique, havia felicitat
l’Estat francès per haver instituït un premi de Roma, de paisatge històric, pretenent
que aquest gènere posseïa totes les virtuts i Itàlia tot el pintoresc que pot somniar un
artista. Un  altre escriptor, J. B. Deperthes, en la seva Théorie du Paysage (1817),
distingeix el paisatge històric del paisatge camperol, i s’inclina, malgrat les seves precau-
cions oratòries i les seves protestes de crític imparcial, a favor del primer gènere. El
primer guia de Corot fou Michallon, esperit ardent, que hauria sentit  –diu Roger
Miles– la natura amb tota la seva puixant poesia, si les convencions del paisatge histò-
ric, ensenyades per Valenciennes, no haguessin atenuat les seves disposicions naturals.

Michallon aconsella, però, a Corot la innocència; li recomana de penetrar-se atenta-
ment de l’espectacle natural que té davant dels ulls i de copiar-lo fidelment, tal com ho
vegi. El primer mestre de Corot s’exaltava sovint parlant d’Itàlia, d’on acaba d’arribar,
i des d’aleshores pren el deixeble la seva habitud de somni.

Corot, sempre modest, a la mort de Michallon creu encara en la necessitat d’un
nou guia; pren aleshores per mestre Víctor Bertin. Aquest representa la fredor, la sime-
tria i la inflexible precisió. Corot adquireix al contacte d’aquest mestre solidesa i cor-
recció en el dibuix. Camille Corot passa poc temps al taller de Bertin. Acompanya el
seu mestre a Itàlia, on sojorna llarg temps, i, amb els anys, hi fa dos viatges més.
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Fou durant aquest temps que pintà les seves obres amb el seu primer estil carrat i
lacònic, que, durant aquests últims anys, havia estat contraposat pels snobs a l’estil líric
de la darrera època del mestre. Els Corot d’Itàlia amb el seu concepte clàssic al Poussin,
plens de ruïnes arquitectòniques, però banyades d’aire i llum, després de la valoració de
Cézanne el geòmetra, han estat considerats com a obres superiors del mestre. Alguns
d’aquests paisatges es troben al Louvre, com el que va ésser reproduït en el número
darrer de La Veu del Diumenge, titulat Vista del Foro romà, altres es troben en el darrer
pis del Musée des Arts Décoratifs de París, formant part de la Col·lecció d’art modern
Moreau Nélaton; altres, sobretot, formen part de col·leccions de marchands famosos.
Aquests Corot de la Col·lecció Moreau Nélaton són ben coneguts dels artistes catalans
que han visitat París. Es pot dir que, per aquests Corot, el Museu de les Arts Decorati-
ves és lloc de pelegrinatge d’artistes i amateurs contemporanis. Es tracta de teles de
petites dimensions, però d’íntima intensitat. La col·lecció Moreau guarda el que po-
dríem dir-ne el Corot pre-cezannià, el Corot contingut, geomètric. Entre aquests pe-
tits paisatges hi ha El pont de Narni, que el pintor Domènec Carles diu que sembla
pintat arran del Fluvià, entre Castellfollit i Besalú. És un paisatge sobri, sintètic.

En la mateixa col·lecció Moreau hi ha algunes figures de Corot, aquelles figures
que, pertanyin a la primera o a la darrera època del mestre, sempre hauran de catalogar-
se dintre el seu primer estil. Quan Corot fou considerat, ho fou sempre com a paisat-
gista; les seves figures, en general, i no pas sense raó, foren acusades per la crítica de
lourdes i inhàbils. Però, deixant a part el defecte de la gaucherie, les figures de Corot
tenen qualitats substancialment pictòriques. Degas ja preferia aquestes figures de Corot
als seus darrers paisatges. El realisme d’aquestes obres de figura com Agostina, que es
reprodueix ací, havia de plaure al gran dibuixant de l’impressionisme, més que les
esfumatures de l’estil líric de Corot.

Avui aquest realisme, parell al de Vermeer, és valorat amb ardor veritable per les
generacions post-cezannianes, oposades, potser més del que caldria, a l’estil flotant
d’Une Matinée, obra titulada també La Dance des Nymphes (Museu del Louvre).

Aquesta tela prou coneguda resumeix d’una manera admirable el segon estil del
mestre –l’estil líric– amb el qual pintà durant vint-i-cinc anys. Aquest estil es produí
en arrelar Corot en la seva terra de França, plena dels matisos d’un aire dens i irisat. A
l’estil geomètric que usà mentre estigué en contacte amb els paisatgistes d’història i
amb Itàlia –durant quinze anys– oposà més tard el seu estil paisatgístic líric, que es
produí tant per la seva habitud de somni, com pel seu contacte amb el medi natural de
Ville d’Avray, de Coubron, etc., com per la influència romàntica de l’Escola de Barbizon.

Però, tant en els seus paisatges d’Itàlia, com en el seus paisatges del Migdia de
França, com en els del Nord de França, Corot treballà sempre, com deia ell en els
últims temps, “pels ocells”. És a dir, arreu dels seus paisatges, però sobretot en els cels,
posà l’aire suficient perquè hi poguessin viure i volar les aus. Podria dir-se que Corot
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fou ja un impressionista quant al concepte, malgrat que no ho fos quant a la color. La
paleta de Corot, poc carregada de tons, entorn del blanc i del negre, produïa aquell gris
colorit, la boue d’argent de Velázquez i Chardin.

Corot és un romàntic amb fonaments clàssics; per això el seu romanticisme fou
sempre plàcid. Les seves lectures de Teòcrit i Virgili, d’Homer i de Píndar, havien
canalitzat la seva habitud de somni per camins molt diversos des del romanticisme
autèntic. Aquest punt clàssic alliberà Corot de caure en naturismes massa rústecs i en
idealismes contraris a la realitat. Sentí la poesia de la realitat i la realitat de la poesia; per
això sabé poblar els seus paisatges tant amb gent paisana com amb éssers mitològics.

Rafael Benet
19/08/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

CONEGUTS DE LLUNY

Un francès super-home
Aquest any Tossa està envaït d’estrangers. Entre la colònia estiuenca els indígenes estem
en minoria. Aquesta onada turística de Tossa, tan extensa, ha fet minvar la qualitat de
l’indret. Els carrers, la platja i el cafè d’En Biel són com una Torre de Babel doblada de
carnaval. Alemanys, francesos, anglesos, russos blancs i russos rojos, turcs, italians,
txecs, canadencs, suïssos, etc., animen excessivament amb llurs llenguatges diversos i
amb  les coloracions dels seus estranys pijames aquests carrers blancs que són l’encís de
Marc Chagall quan no hi ha altres persones que els pescadors descalços.

L’any passat el nucli d’artistes i intel·lectuals estrangers era reduït i donava al con-
junt un picant agradable. Tots ens coneixíem i era possible el diàleg apassionat i vivent.
Aquest any es fa molt difícil fer noves coneixences, sobretot si hom vol conservar les
antigues. El dimoni dels gelos, tan propi de tota mena de divos, ha fet de les seves entre
alguns dels artistes coneguts.

Hi ha hagut moments que m’ha estat plaent de viure una mica sol de cara a la
natura. He cregut que tenia raó Maurice Sachs quan en el seu pamflet Contre les peintres
d’aujourd’hui  diu: “La perseverança, la gravetat, la solitud i àdhuc la manca de glòria
són necessàries per ajudar els pintors a restar en el camí veritable”. “La infelicitat no és
pas una recepta, però sí una medicina”. Realment la majoria de pintors d’avui són,
com diu Georges Kars, “financers que fan pintura”. No persegueixen altra cosa que fer
parlar d’ells sigui com sigui i, sobretot, guanyar amb facilitat una gran fortuna.

Heus ací, doncs, per què no he provocat la coneixença de nous artistes i intel·-
lectuals, com ho vaig fer l’any passat, potser massa ple d’innocència. Les noves re-
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lacions han vingut amb una major naturalitat i s’han establert amb una certa serenor.
He fet tots els possibles per a no enternir-me.

Amb tot, cal dir que, els nous coneguts, l’alemany Dr. Landsberg, filòsof, el rus
Marc Chagall i el francès André Masson, pintors-poetes, mereixen una admiració sin-
cera com a artistes i com a homes. A ells hauré de referir-me, segurament, en altres
cròniques més o menys lleugeres.

Sigui’m permès avui de parlar d’un conegut de lluny, del qual tinc referències pre-
cises. Es tracta d’un francès super-home, que té una idea molt boulevardière d’Espa-
nya.

És alt, ben plantat, un tipus nòrdic. Amb la cabellera al vent i el somriure mofeta
als llavis, passeja pels carrers de Tossa. És un perfecte francès, malgrat abominar actual-
ment de França i, sobretot, de la seva política. Més per snobisme que per altra cosa li
plau de fer el reaccionari, el monàrquic i, si ve a tomb, el feixista.

Com a perfecte francès mitjà no coneix altra geografia material i espiritual que la
del seu país. Veu moros per tot arreu, així que ha travessat la frontera, i andalusos vora
els camps de la Costa Brava. A un amic meu, arqueòleg eminent, intentà de fer-li
creure que era un especialista en art bàrbar. El meu bon amic, que veié d’una hora lluny
la paveria d’aquest personatge, amb poques paraules en tingué prou per a comprendre
que es tractava d’un simple presumit. Aquest super-home creu encara que Blasco Ibáñez
és el valor més sobresortint de la literatura castellana d’avui. Com és natural en un
francès mitjà, desconeix per complet el nostre cas diferencial i no sap absolutament res
de literatura catalana antiga o moderna. Els noms d’El Greco, Velázquez, Goya i
Cervantes és tot el que coneix; és a dir, l’Espanya de manual.

Dies passats preguntà si podia visitar la Cova d’Altamira des de Tossa, anant i ve-
nint en una tarda.

No hi hauria gran cosa a dir sobre aquest conegut de lluny, si fos un home modest.
Però la seva vanitat apoteòsica el fa insuportable fins als que tenen la sort de no haver-
lo de tractar. Té un caminar de perdonavides que ultratja el pròxim.

Rafael Benet

24/08/1934, pàg. 8
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CONEGUTS DE LLUNY

Un català de Colliure
Els que van de pas s’estacionen a la plaça, entorn vila de Tossa. Els que van de pas
s’aturen a fer essència davant mateix de casa. El carrer de la Guarda (avui de Macià), és
el carrer major; tortuós i estret, gràcies a Déu, com gairebé la totalitat de carrers d’ací.

Molts dels autos que passen per davant de casa ostenten matrícula estrangera. Tossa
és avui un lloc conegut de tota mena de turistes. Els marxants de sopa estan contents.
L’enrenou d’autos és constant. Els qui van de pas s’estacionen a la plaça, entorn del
gran plàtan, o s’arredossen a l’ombra escadussera de les cases. El bon turista demana el
camí de Vila-Vella. Admira els tortuosos carrers blancs plens de flors, les finestres
gòtiques i la vista plongeant de la cala d’es Codolar, des de la muralla medieval. I, des
del cim del far, tota la grandesa de la badia de Tossa fins a Sant Telm: penya-segats ocre
i roig coronats de vegetació obscura.

El descens es fa pel cantó de l’església vella –ruïna esventrada, amb alguna clau de
volta esculturada–. Dolçament s’arriba al passeig de marina, on, sempre, en el mur hi
ha algun pescador recolzat mirant la ratlla de cobalt entre les barques.

Des de la terrassa del cafè d’En Biel, sota l’ombra inquieta dels plàtans, el bon
turista admira el brodat dels merlets i de les torres de la muralla medieval; fris de
silueta, elegant, una mica femenina.

* * *

No fa gaires dies que uns turistes de pas parlaven amb un conegut estranger a la terrassa
del cafè d’En Biel. El conegut va trobar-me cap al tard per a comunicar-me la seva
desolació. “És la primera vegada –em deia– que conec un català de França, però us
asseguro que hauria preferit no topar amb un tipus semblant. Vingué d’invitat en
l’automòbil d’uns amics de París que ha passat per Tossa aquest matí; els amics han
volgut saludar-me, i presentar-me ensems el seu company d’excursió. Aquest és fill de
Colliure, coneix molts artistes, i a tots, segons sembla, engega un disc semblant  al que
m’ha encolomat a mi. Quin tipus, bon Déu, de radical-socialista més clavat! Amic de
Monzie i professor a un liceu de província, viu fora enyorat de les seves rudes harmo-
nies.

Heus ací el discurset del vostre germà de raça, bon tros descastat: “Tot això de
Catalunya –em deia– és un invent dels fabricants de teixits de la província de Barcelona.
Llur problema és el següent: no saber lligar un país industrial, que viu de la benevolèn-
cia de la resta d’Espanya, amb les altres regions d’economia més primària. Aquest
problema ha estat enverinat expressament per a cobrar-se els catalans una bona protec-
ció aranzelària. Com que l’espanyol és noble, s’ha deixat enganyar per l’antipatriotisme
calculat d’aquests senyors d’indústria. Heus ací com un problema econòmic ha estat
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dotat d’una façana separatista. Esperits mercantilistes, sense cap mena d’heroisme, han
començat de parlar de nació catalana, desfigurant la història amb aplom desvergonyit.

Aquests senyors, amos de les finances del departament, servint-se de les mediocritats
intel·lectuals barcelonines, han creat un moviment artificial literari, científic i artístic.
Barcelona ha pretès inventar una arquitectura catalana, que és una mescla d’estil 1900 i
de gòtic macarrònic; la rigolade més deliciosament poca-solta que s’ha inventat al món.

Parlen avui, certs senyors de Barcelona, d’una cultura catalana, però tot el que han
pogut inventar ha estat contra la vida i contra la història. D’un patois pintoresc, i fins a
cert punt agradable, quatre acadèmics desvagats i maniàtics n’han volgut fer una llen-
gua culta. Ningú a Catalunya i menys encara al Rosselló no entén aquesta mena d’es-
peranto, sense ambició d’universalitat, que en diuen català escrit. La gent a Barcelona
llegeix diaris escrits en espanyol, i els diaris catalans tenen un tiratge reduïdíssim.

El curiós del cas –va dient el català de Colliure– és com aquest catalanisme ha
arribat a fer témer els espanyols de bona fe. El gran error de la Segona República
espanyola ha estat haver pactat, amb els separatistes catalans. La restauració de la mo-
narquia serà inevitable si els republicans no esmenen llur gran error”.

El meu amic, simpàtic metec de París, esperit permeable als fets diferencials, m’ex-
plica que va contestar tímidament amb els següents arguments als sofismes del català
descastat:

“En l’antiguitat, almenys, Catalunya fou una realitat. Hi ha un Ramon Llull, un
gòtic català i fins un art folklòric que sobrevisqué a la unitat política d’Espanya...”

El català de Colliure no deixa pas finir el paràgraf. Em conta l’amic que, amb un to
una mica molestat, digué el professor: “Tot això són cançons d’un altre temps i àdhuc
cançons molt discutibles. Llargs anys, els trobadors dels reis d’Aragó escriviren en pro-
vençal, i això que en diuen gòtic català, no és altra cosa que pobresa i, en el fons, plagi
del gòtic del Sud de França i pastitx de l’art àrab. Sobre el que dèieu de l’art folklòric,
tant les regions franceses com les espanyoles tenen el llur, que, altrament, s’assemblen
entre ells i també amb l’art popular de tot el món.

Avui, mirades les coses venint de França, sense els prejudicis de la política, la unitat
espanyola se’ns presenta perfecta. Catalunya, amb el seu joc mercantil, no ha fet altra
cosa que fer-se odiar dels francesos i, en general, de tots els estrangers que coneixen una
mica el problema a fons. Per no voler sentir-se espanyols, no tenen avui els catalans cap
caràcter. Són gent sense esperit.

Ja sé, ja sé –continuà dient el professor– que fins amb nosaltres, els pocs francesos
que parlem un patois semblant al llur, han volgut jugar a irredentisme. Les terres de
l’antic Rosselló són de fa molts segles franceses, i si un temps foren patrimoni dels reis
d’Aragó, dels de Mallorca o dels reis d’Espanya, en substància han estat sempre terra de
gals. En l’època de Lluís XIII, el nostre retorn definitiu a França fou dictat per l’amor
i el convenciment”.
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El meu conegut no volgué contestar res més al conegut de lluny. Però, en referir-me
tota la conversa, ha volgut posar aquest colofó a la nostra:

“Aquests són els homes que lluitaren per la llibertat dels pobles oprimits! Actual-
ment tenen encara la barra de parlar del dialecte alsacià, com si la gent no estigués
assabentada que fou a Alsàcia on començà el desenvolupament de l’alemany. Si un dia
perden la guerra –la guerra inevitable que congrien les potències– tingueu ben present
que aquest home de Colliure, que tant us acusa de mercantilisme, trucarà altra vegada
a la porta de la seva pàtria natural, defensant-ne la seva unitat espiritual i política, en
guerra amb l’estructura d’una França creada contra vosaltres per Sant Lluís i conserva-
da per la Revolució i Napoleó. És sabut que altres vegades els rossellonesos saberen
lluitar contra la gran estructura francesa. Contra una unitat que avui sembla a molts
definitiva i perfecta, però que per ésser-ho, al meu entendre, és massa retòrica”.

Cal dir que, sortosament, no tots els catalans de França són així i que, dissortada-
ment, en la Catalunya estricta es troben encara exemplars semblants al meu conegut de
lluny. Durant la Dictadura es permeteren treure el cap a casa nostra i invocar oficial-
ment el decret de De Monzie contra les llengües regionals de França.

Rafael Benet

31/08/1934, pàg. 8

ÉDOUARD MANET O LA GRAN TRADICIÓ

Édouard Manet, que nasqué en 1832 (no en 1866 com per error consta en l’article del
passat diumenge), tingué dues èpoques força determinades com a pintor. La primera,
que va del 1859 fins al 1873, està plenament dintre el que en podríem dir concepció
museística; la segona, que va d’aquesta data fins al 1882, és l’època de l’estètica del
plein-air.

La primera època és –tot i la gran originalitat natural– plena de ressons dels grans
mestres espanyols i holandesos. Manet, com a pintor de raça, estimà els ancestres de la
pintura-pictòrica; dels espanyols, sobretot Ribera, Velázquez i Goya; dels holandesos,
sobretot Franz Hals.

Durant aquests temps, amb una paleta poc carregada de tons, entorn del blanc i del
negre, amb els quals eren mesclats, obtenia aquell gris colorit argentí de Velázquez,
Chardin i Corot. Manet assistí, llavors del seu aprenentatge, al taller de Couture, amb
el qual pintor no estava gairebé mai d’acord, i, finalment, terminà per separar-se’n
d’una manera violenta. Les discussions amb el mestre versaven, sobretot, sobre la ma-
nera d’entendre i de realitzar les tonalitats. A Manet li era plaent la claredat, el que avui
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en diríem la síntesi, mentre que Couture modelava, passant, per mitjà de tons inter-
mediaris, de la llum a l’ombra. Manet sostenia que per ell la llum es presentava amb
una tal unitat que un sol to era suficient per a traduir-la, i que era del tot preferible de
semblar brutal  –de passar bruscament de la llum a l’ombra–, que acumular valors que
l’ull no veu i que no tan solament afebleixen el vigor de la llum, sinó que atenuen la
coloració de les ombres. I deia encara: “Les ombres no tenen coloració uniforme, sinó
molt variada, i que el que importa és posar-les en valor”.

A més, en el taller de Couture els models posaven amb les poses afectades pròpies
de les acadèmies. A Manet, que es sentí, des que nasqué, realista, que tenia tan a prop
l’exemple de Courbet, li plaïa posar els models sense pose i, a més a més, vestir-los amb
pellingots. Couture era un bon pintor, però la història i el guarda-roba el comprome-
teren. Fou el que se’n diu un fabricant de machines à médailles per al Saló. En el fons
aquests dos homes no es podien entendre, tot i que, com fa constar J. É. Blanche, la
influència de Couture sobre Manet es fa ostensible. Mirant les carns pàl·lides de la
dona drapada en blanc dels Romains de la Décadence, l’execució de mants retrats, llur
pasta generosa i fina, acuradament distribuïda, brodada, llurs negres transparents, etc.,
hom s’adona que Couture fou un pintor i que Manet se’n recordà tota la vida, malgrat
ell.

Lluny de Couture, Manet estimà la gran tradició, contràriament al que diuen al-
guns crítics de l’època. Alliberà la tradició de tot el que la rutina hi havia acumulat, i es
sentí més pròxim dels grans espanyols que dels acadèmics de la seva època, que creien
erradament que eren guardadors del sentit de la bellesa pròpia dels italians de la Renai-
xença.

Però, en les seves teles per al Saló com en Le Déjeneur sur l’herbe de la Col·lecció
Moreau Nélaton, o en l’Olympia del Louvre, hi ha més sentit de bellesa i més sentit
harmònic de la composició del que cregueren els seus contemporanis, tant els que el
blasmaren com els que el defensaren.

Algunes de les teles de la seva primera època, com El guitarrero o el Balcón, són
obres en les quals el mestratge composicionista assoleix gran altura, comparable única-
ment amb la dels grans mestres dels quals ell tant havia sabut aprendre, pel qual motiu
l’avantguarda d’abans-d’ahir, que fou la dels ineptes, acusà Manet de mimetisme.

El virtuosisme de Manet, el bon virtuosisme de pintor instintiu, també exasperà els
ineptes dels nostres temps, i per això l’acusaren de virtuós, donant al mot el seu sentit
pejoratiu.

Manet, com a tècnic de la pasta i del pinzellat, fou el darrer de pintar d’una manera
instintiva com els bons holandesos i espanyols. Aquest instint, aquest gust, en distribuir
la pasta damunt la tela, generosament, fent-la esdevenir riquesa, Manet el conservà
tota la vida. Quant al contacte amb Claude Monet, acabà pintant la llum del dia, i, al
contacte de Degas, la llum artificial, no deixà mai la bona tècnica. El pinzellat és sem-
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pre segur, ample i gras, la seva taca neta i sensible. Mai el seu divisionisme no és tèrbol
i fet de crostes.

Dues obres esmentaré d’aquesta darrera època, que són, al meu entendre, realment
significatives: Le linge, pintada a ple aire, i Bar des Folies Bergère, pintat en un interior
ple de fum i il·luminat per la llum de gas. Aquesta darrera obra fou l’última tramesa de
Manet al Saló l’any 1882. Manet moria a París el 30 d’abril de 1883, quan tot just
començava a somriure-li la glòria. Degas acompanyà el seguici fúnebre i digué aquella
coneguda frase: “Manet ha estat més gran del que nosaltres no pensem”.

Édouard Manet, l’home que pintà, sobretot en els darrers temps, la joia de viure,
sabé estimar el Crist i sabé també plasmar-lo en companyia de l’àngel. Però volia
pintar-lo en creu. Ja malalt, deia un dia al seu amic Antonin Proust: “És una cosa que
sempre he tingut l’ambició de fer. El Crist en creu, quin símbol! Hom podria excavar
fins a la fi dels segles i no trobaria res de semblant. La Minerva, està bé; la Venus, està
bé; però res com la imatge del dolor. Solament ella és el fons de la humanitat, ella és el
poema”.

Manet, que exercí, també, el mestratge, deixà una deixebla femenina de real valor:
Berthe Morisot, la fada de l’impressionisme. L’esperit femení més delicat i la dona
més sensible a la pintura. La paleta clara de Morisot és de les coses que no s’obliden.
Berthe era cunyada de Manet. El nom de Mme. Eugène Manet encara figura en alguna
de les reproduccions de la seva obra que venen al Louvre.

He volgut cloure aquest segon article sobre Manet, dedicant un record a la gran
pintora, parenta i deixebla del gran Manet.

Rafael Benet

02/09/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

L’HEROISME D’EDGAR-HILAIRE DEGAS

El dia 19 de juny de 1834 nasqué, a París, la gran figura de l’art modern Edgar-Hilaire
Degas. Aquest any, doncs, s’ha escaigut el centenari de la seva naixença.

Manet, Degas i Renoir són, potser, els tres grans mestres de la pintura contemporà-
nia. De l’impressionisme, si més no, àdhuc tenint en compte que Degas fou, dels tres,
el menys addicte a la teoria i que s’adherí transitòriament al grup.

Manet morí relativament jove –tot just havia traspassat la cinquantena–, mentre
que Degas i Renoir assistiren al seu triomf tardà amb les barbes argentines.

Degas moria, el 26 de setembre de 1917, a vuitanta-quatre anys. La seva faç pensa-
tiva ha estat comparada a la de Sòcrates. Fou un amargat pel dolor de les grans inqui-
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etuds, pel verí de la recerca i de la reflexió. Covà Degas en el seu esperit el foc del
superhome –del geni. Fou un modern en el sentit autèntic del mot; en el mateix sentit
que donem a la paraula quan l’apliquem al gran i també dolorós Leonardo. És a dir: en
el sentit d’home que inventa.

Com entre els mestres del Renaixement, Leonardo fou la passió feta pensament,
entre els grans mestres de l’Impressionisme ho fou Degas. Renoir i Manet, menys
preocupats de l’invent –menys reflexius–, com Rafael, foren més naturalment dotats
per a la pintura que Degas; que Leonardo en el seu temps.

Però, sense aquests grans inventors, sense els herois recercadors –els veritables avant-
guardistes– la tradició esdevindria rutina, lloc comú. Aquestes grans aportacions mo-
dernes, les novetats, el nou, serveixen, quan són autèntiques, per a refrescar la vena
tradicional, car allò que els genis aporten a la deu dels segles no enterboleix el seu cabal,
ans encara el clarifica. Són els snobs els qui enterboleixen les aigües de la història. Leonardo,
com Degas, com Monet, ens han ensenyat a veure; sense ells, la nostra educació visual
–formal i colorística– seria completament distinta.

Quan la modernitat és verídica, no tarda a esdevenir clàssica. És el que ha esdevin-
gut amb les obres de Degas. Diu Maurice Sachs, en el pamflet Contre les peintres
d’aujourd’hui, que totes les troballes de la composició de Degas són curiositats que
no fan el quadro millor. El personatge tallat en dos pel muntant d’una vidriera o per
una columna, una figura tallada pel mar de la tela, unes cadires a primer terme
prenent un gran espai del quadro, etc., etc., tot això Maurice Sachs ho considera
com a trucs d’un bon tècnic, que no serveixen de res. És la reacció dels snobs, per la
qual del prurit del modern pel modern passen a l’extrem contrari amb la mateixa
manca de sinceritat.

És aquesta la qüestió: Degas posà en totes les seves recerques la passió de la veritat,
i és aquesta l’única que compta quan es tracta de novetats. Quan la novetat és recercada
únicament per fer-se veure, molt aviat esdevé vella rampoina. Quan els moderns són
verídics en llurs sentiments i pensaments, és aleshores que esdevenen clàssics si posseei-
xen els mitjans d’expressió adequats per fer-se entendre. Aleshores està bé de dir, encara
que pugui confondre’s amb un joc de paraules, que és una vella història que els “clàssics”
són els únics “moderns”, i que tos els “moderns” somien d’esdevenir ben de pressa uns
“clàssics”.

Però, si Degas cercà en la realitat de la vida del seu temps els motius de la seva
emoció pictòrica, no trencà mai les lleis eternes, geomètriques, de la composició. Fou
el seu instint clàssic el que vetllà tostemps els seus grans desvaris de novetat, sotmetent-
los a la bella limitació de l’eterna harmonia. No endebades Degas fou un deixeble
indirecte d’Ingres a través de Lamothe, qui sabé interpretar la lliçó dels quatre-centistes
italians; la lliçó de Mantegna, Ghirlandaio i Carpaccio. Ningú com ell no estimà els
mestres antics, ningú com ell no estimà Ingres, però no era per abatre’ls que recercà
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nous motius de la vida moderna que encara no havien estat plasmats, sinó per tal
d’igualar-los en grandesa.

I és que, més que la realitat material que ens envolta, el que treballa l’esperit dels
artistes és la realitat espiritual de l’època. L’atmosfera  filosòfica que respirà Degas fou
la del positivisme, però, quina poesia no sabé trobar el gran pintor en el gust científic
–zoològic i psicològic– que posà en la seva recerca del veritable!

L’agre misogin es complagué representant la dona sense galanteria. Com fa remar-
car François Fosca, més que l’aspecte físic de la suite de nus femenins, banyant-se,
rentant-se, eixugant-se o pentinant-se, són llurs actituds sense coqueteria el que xocà
en el seu temps. Doncs més lletges que les seves havien plasmat Rembrandt, Dürer i
Rubens, però el que irritava la gent frívola no era ben bé la lletjor de les dones de
Degas, sinó l’actitud altiva i desinteressada de l’artista davant l’ídol tan manossejat,
com digué Huysmans.

Aquest gust de la veritat alliberà Degas de tota baixesa, car és sabut que aquest restà
sempre, com a bon artista, per damunt dels apetits carnals. Ell pogué baixar a l’infern
de la vida nocturna de París, amb la seva sàtira amarga, sense que li tremolés el pols, ni
que es desviés un mil·límetre la seva reflexió d’artista.

Talment com els altres impressionistes observaren la gran veritat del ple aire –plas-
maren la llum del sol damunt les coses–, Degas observà la llum del dia travessant
difusa els tuls de les cortines o la llum nocturna del gas dels interiors del cafès i dels
teatres. Ell fou el qui assenyalà els motius de la vida quotidiana a tot l’art contempora-
ni. Però, més que per la troballa de nous temes, Degas fou gran per la seva observació
del dinamisme muscular de les figures. Fou, sobretot, un gran dibuixant.  A la seva
educació ingresca, ajuntà la manera de veure dels extremo-orientals. Visió lúcida, agu-
da, tant com dels moviments dels músculs, del moviment dels ossos. Fou, en aquest
sentit, com un Miquel Àngel qui, en comptes d’heure-se-les amb déus, se les havia
amb dansarines esquàlides de l’Òpera. El seu impressionisme muscular fou dut fins al
deformisme; Toulouse-Lautrec no s’explicaria sense Degas.

Però en els darrers temps les ballarines esquàlides d’un dia prenien l’aparença imper-
sonal de les deesses i els ritmes de les estàtues de Fídies. No endebades tot el gust pel
nou de Degas recolzà en un esperit  realment clàssic, que sabé, com tots els clàssics,
elevar l’anècdota fugissera de l’època a categoria heroica o mitològica.

P.S.: El peu de la il·lustració de l’article del darrer diumenge deia Pintura de Manet,
i havia de dir Berthe Morisot: Noia del Capell.

Rafael Benet

09/09/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2
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AUGUSTE RENOIR O L’ESTIL

Dels tres grans mestres francesos Manet, Degas i Renoir, el darrer és el més jove. Nasqué
en 1841. La seva mort es pot dir que és recent: s’esdevingué en 1919. Auguste Renoir
fou un treballador infatigable, i la seva vida, com la seva obra, fou joiosa. Joiosa,
malgrat que els darrers temps el pintor restà impossibilitat i havia d’ésser conduït en
una d’aquestes cadires amb rodes que usen els tollits. Els seus dits, atrofiats, no podien
agafar els pinzells; però, com que tenia el cap clar i la visió colorística més aguda que
mai, els seus familiars li lligaven els pinzells a les mans. Així va produir les obres més
harmòniques i exaltades de color que caracteritzen la seva darrera època, conceptualment
molt més rítmiques –molt més pures– que les anteriors, tot i que les desvalori la
natural gaucherie de la seva mà balba.

Sobre Renoir, l’opinió de les persones sensibles és unànime. Hom el considera com
el mestre més complet del dinovè francès i com un dels grans mestres de tots els
temps. Ni Manet ni Degas no han estat acollits per la posteritat amb el mateix fervor.

I és que Renoir fou, ben segur, el més dotat de tots tres per a produir un art totali-
tari. Per això, per un conducte o altre, tots els grans temperaments i totes les escoles
d’avui ve un dia que es troben chez Renoir. Els uns elogien del gran mestre el charme;
els altres, l’estil; altres, la seva tècnica transparent; els de més enllà, el seu concepte del
color; els de més cap ençà, la seva visió de la llum; altres, el seu instint de Bellesa que el
féu creador de formes i d’arquetipus. I encara, els uns, el seu esperit renovador, mentre
que una altra part elogia i recalca el seu gust de l’antic i el seu sentit tradicional.

I és que en Renoir es troben resumides totes aquestes qualitats i moltes d’altres, i
fins aquelles que poden semblar antitètiques visqueren en ell sense antinòmia.

Únicament Renoir ha tingut com a detractors els mals anomenats acadèmics. Enca-
ra avui acusen la matèria del gran mestre de cotonosa o llardosa. Renoir pintà les seves
teles més significatives gairebé com un venecià; com Delacroix, si més no. Tostemps es
recordà de la seva procedència obrera; de la pintura de porcellanes. Transparències de la
tècnica de Renoir assolides a base de glacés posant els blaus, els verds, els carmins i els
terres pussolis damunt del blanc tendre.

Renoir no fou, doncs, un pintor opac, sinó un policromista subtil. Les seves teles
tenen l’esmalt de les flors.

És curiós de constatar que, en els temps en què Manet encara feia una pintura amb
negres i terres, Claude Monet li mostrà una figura de dona feta per Renoir. L’autor de
l’Olympia no es pogué estar de dir: “Aconselleu a aquest pobre noi de renunciar tot
seguit a la pintura”. Aquest consell, que la història considera erroni, és un exemple de
com és fal·lible la natura humana i més encara la natura de certs artistes sotmesos a
enèrgiques limitacions temperamentals, sovint beneficioses a ells mateixos, però detes-
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tables des del punt de vista de la crítica. Manet tenia un concepte de la matèria pictò-
rica addicte a la manera opaca d’espanyols i holandesos, servida amb la paleta de bruns
i terres en consonància amb aquelles tradicions. Manet era una realitat a seques i el
lirisme colorístic dels primers Renoir, que anunciava el miracle que havia de venir, li
devia fer témer un pintor decoratiu, continuador de Delacroix. Manet tenia un sant
horror a tot el que en bloc ell confonia amb el romanticisme.*  Ingenu sentiment
d’època, tan arbitrari com molts dels nostres blasmes o de les nostres admiracions.

Renoir pintà, primerament, seguint Courbet, essent, però, sempre, més colorit i
gai. Fins l’any seixanta i tants la influència de Courbet pesa damunt el pintor de
Limoges. Després, unit a Monet i a Sisley, fa un art impressionista i pleanirista. Li plau
tant de pintar les figures sota l’ombra lluminosa dels arbres, tocades per les dinàmiques
clapes de sol, com les figures a la llum difusa dels interiors, impressionades per la llum
artificial. La Llotja, que reproduïm ací, està dintre la temàtica del Bar des Folies Bergère
de Manet, més ben dit, dintre la temàtica de la vida quotidiana parisenca recomanada
i practicada per Degas.

Més tard, l’estil de Renoir es fa més simple i més acompassat. Pinta aleshores les
seves figures femenines cosines germanes de les de Rubens. El pintor del Bal del Moulin
de la Galette, no fou un realista a la manera estricta, sinó que sabé escollir de la realitat
allò que li semblà bell. El divuitè francès –Watteau, Fragonard i el mateix Boucher–
no fou estrany a l’esperit del gran artista.

Però tampoc oblidà mai la lliçó dels frescos de Pompeia. Per això Renoir féu deesses
de les criades de servei que eren els seus models. Renoir, qui cultivà tots els gèneres,
posseí en tots ells un gran estil. Un estil no pas especulat, sinó natural –que eixia del seu
esperit sense esforç. Gairebé per pura sensibilitat. En aquest sentit es pot dir, de Renoir,
que fou com un grec dels bons temps.

Rafael Benet

16/09/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

* J. É. Blanche: “Manet”.

CONTRA ELS PINTORS D’AVUI DIA

I
En alguns dels meus darrers articles m’he referit amb una certa constància a l’assaig que
Maurice Sachs publicà recentment en La Nouvelle Revue Française, titulat Contre les
peintres d’aujourd’hui. El pintor francès Émile Saboureaud, qui passa l’estiu a Tossa,

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08120



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 121

em diu que aquest Sachs –que no té res a veure amb el nostre– és un amic de Max
Jacob.

Es veu que els snobs ja no saben com fer-ho per a fer-se distingir, i, finalment, han
de tornar al camí del qual havien sortit, també per fer-se veure.

L’actitud de Maurice Sachs, trencant una llança a favor de la pintura pictòrica, a
favor de la matèria i de la modèstia del nostre art, em fa una mica l’efecte d’aquell amic
meu que prengué l’actitud més radical que es pot prendre a Tossa a l’hora que la
colònia estrangera organitzà un lluït ball de disfresses. El meu amic s’ha disfressat,
senzillament, de ciutadà mitjà europeu. En què consisteix aquest vestit? Doncs, senzi-
llament, en el vestit normal que s’acostuma a usar en totes les ciutats d’Europa, des de
Barcelona a Oslo.

A Tossa, tot l’estiu ha estat carnaval. Les disfresses més estrafolàries han rondat, no
solament per la platja sinó per tot el poble: pijames, chorts, barnussos, etc., etc., han
substituït els vestits ciutadans. La fantasia d’una moda. Hom ha vist pels carrers de Tossa
homes i dones cofats amb mocadors a la manera dels corsaris, amb capells de segador o
amb salakof. El meu amic cregué, amb raó, que l’única disfressa possible –és a dir, la més
extremada– per a aconseguir un èxit unànime en el ball alemany era la de vestir-se com
qualsevol ciutadà de Barcelona; és a dir, calçar-se altra vegada les sabates, posar-se el pan-
talon tubular, l’americana i l’armilla, sense descuidar el coll i la corbata. La sorpresa fou
evident. El meu amic estigué a punt de guanyar el premi de disfresses; el seu èxit fou tan
gran, que el jurat no tingué altre remei que situar-lo fora de concurs, tenint en considera-
ció que si un altre any l’exemple hagués arrelat, la cosa hauria esdevingut massa normal.

I precisament el que hom vol, en els temps que corren, és un carnaval etern.
Maurice Sachs, tot i dir coses molt substancioses en el seu pamflet, ensenya l’orella

i el bigotet del snob, és a dir, ensenya la disfressa. Si la seva actitud no fos fruit d’una
reacció, el to del discurs fóra un altre. Ja sé que al final l’intel·ligent Sachs es treu la
careta i diu: “Jo he compartit les errors de l’època que denuncio ací. Si per atzar, d’aquí
a vint anys, rellegeixo aquest article, no dubto que aleshores hi veuré molt a canviar
quant a l’expressió; però jo estic ben segur que el temps fortificarà els judicis”.

Realment, en essència, no es necessita gaire perspicàcia per a endevinar el que vol la
posteritat. Però el que cal denunciar de l’article de Maurice Sachs és, precisament, el to
de boutade pel qual molts dels seus judicis sobre alguns grans artistes resulten injustos.
Sachs té raó en definir la pintura; però sovint no en té tanta quan aplica el seu concepte
crític en els casos particulars.

En el fons, però, els perills de la reacció de Sachs són evidents. Després de l’intel·-
lectualisme nefast a què gran part dels pintors de l’Escola de París han sotmès la pintu-
ra, és possible que es jugui a la teoria de l’antiintel·lectualisme que, en el fons, no fóra
altra cosa que nou cerebralisme indecent.

* * *
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Fetes aquestes consideracions serà bo recensionar i comentar en detall el pamflet de
l’altre Sachs, qui afirma que: “Hom no pot gustar la pintura sense donar una impor-
tància particular a la matèria, la qual, en certa manera, n’és la carn. El difícil és assajar de
definir la matèria, quan precisament és l’indicible d’un quadro. La primera definició
que ve a l’esperit és aquella de la pasta, aquella dels colors. Però ella no em satisfà.
Potser fóra millor dir que la matèria és a la pintura el que la musicalitat és a la música;
la mateixa essència. O bé que la matèria és allò que no hi ha en l’obra de Mantegna i
allò que en l’obra de Rembrandt n’hi ha més que en cap altra”.

És curiós de constatar que en tot l’article no s’esmenta altre espanyol –i únicament
per a atacar-lo– que Picasso. L’atac a Picasso em sembla, altrament, d’una lògica abso-
luta, donada la tesi de la matèria defensada per Sachs, puix que en l’art del malagueny
hi ha moltes altres qualitats, però no pas la del pintor pictòric, i en tot cas únicament
en les seves teles de Barcelona.

El que em sembla senzillament imperdonable és que en tot l’assaig en defensa de la
matèria pictòrica no s’anomeni, ni per causalitat, El Greco, ni Velázquez, ni Goya.

I no és pas que Sachs confongui matèria amb gruix de pasta, car tant en parlar de
Renoir i Delacroix, que usaren el glacis, com en parlar de Segonzac i Soutine, que
pinten a gran pasta, demostra que té un concepte perfecte del que és la matèria pictò-
rica i la seva qualitat. L’oblit dels grans espanyols és una omissió per desconeixença o
una exclusió voluntària.

És el que procuraré escatir en un altre article.

Rafael Benet

22/09/1934, Pàg. 10

CLAUDE MONET I EL ‘PLE AIRE’

La mort del patriarca de l’impressionisme és tan pròxima, que el judici de la posteritat
n’és encara tremolós; ple de dubtes i de contradiccions. Mentre hi ha qui creu que
Monet és el més gran pintor del dinovè, altres creuen que la seva obra és més aviat poc
apetitosa.

En el fons, ben segur, ni els opinants ni els contraopinants de Claude Monet tenen
tota la raó. I és que l’obra del pintor parisenc té tantes facetes, que algunes d’aquestes es
poden qualificar de bones, altres d’excel·lents i altres de mediocres.

Monet morí octogenari a Giverny el dia 6 de desembre de 1926. Havia nascut a
París el 14 de novembre de 1840. La seva llarga existència fou completament esmerça-
da en el treball i la recerca pictòrics. Fou com Degas, i en un sentit molt distint d’aquest
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altre gran artista, un renovador; un inventor. Mentre Degas suggerí la temàtica als
impressionistes no ple-airistes, Monet penetrà amb els seus ulls clarividents els misteris
de la llum del sol i del ple aire damunt les coses.

Molt s’ha discutit qui fou el pare de l’impressionisme ple-airista: si Manet o Monet.
La qüestió no és pas únicament cronològica, sinó més complicada. És cert que Monet
conegué Édouard Manet en 1863 i que fou seduït per la seva pintura clara i pel toc
puixant del seu pinzell; però, quan Monet conegué l’autor de l’Olympia, aquest feia el
que se’n diu pintura de taller, museística, i continuà fent-ne fins l’any 1870 –àdhuc
amb alguna recaiguda genial com la del Bon Bock i el Bal masqué a l’Opera– en què
començà l’època del ple aire. La primera tela impressionista de Manet és aquella que,
amb el títol de Claude Monet dans son atelier, representa aquest artista pintant dintre
una barca  sobre el Sena. Així començà el ple aire manetià, prop del plenairista Monet.

Aquest havia estat deixeble del marinista de Le Havre Eugène Boudin, qui, àdhuc
considerant-lo dintre les fórmules paisatgístiques de Corot, fou ja un ull molt sensible
als fenòmens atmosfèrics.

Podríem, doncs, dir que, si Claude Monet fou influït pel poder pictòric de Manet,
aquest fou a son torn, fins a cert punt, sensible a la genial i sensible penetració dels
fenòmens de la llum i de l’atmosfera portada a terme per Monet.

És de 1865 a 1870 que Claude Monet executa una sèrie de grans figures ja a ple
aire, esdeveniment capital d’aquells temps. Però molt aviat deixa per complet la
figura, per a estudiar i cantar la bellesa de la llum únicament en el paisatge. Durant el
setge de París va a Holanda i en 1871 a Anglaterra, on troba Pissarro. Ambdós
descobreixen Turner i els seus encisadors esclats. També Édouard Manet, l’any 1872,
fa un viatge a Holanda, d’on torna més meravellat que mai dels estudis de Jongkind,
el precursor –deia ell–, el pare de l’escola de paisatgistes “qui allait embêter” l’escola
de 1830.

Claude Monet i Pisarro, a llur retorn a França, es donaren compte també, davant
les aquarel·les de Jongkind, de la gran importància que tenien des del punt de vista dels
fenòmens de la llum i la color en el ple aire.

Turner i Jongkind, heus ací la nova tradició. L’anglès fa néixer el sol de les tenebres
i irisa la boira del seu país amb colors màgics; l’holandès esborra les ombres amb la
gran lluminositat humida. Jongkind, sobretot, posà fi a l’enquitranat que obscuria
encara els paisatges dels mestres francesos, emprant els tons gairebé purs, partint el
color i fraccionant el toc.

Aquesta lliçó únicament els impressionistes la comprengueren. Seduïts per l’encís
de l’efímer, Monet, Sisley i Pissarro assoliren un art audaciós i concís, fet de vibracions
atmosfèriques o lumíniques i en el qual el color accidental acabava per triomfar del
color local. La permanència de les formes estava subjecta al fenomen canviant de l’at-
mosfera de la llum i del reflex. El cel perla, irisat, de l’Île-de France fou el més adequat
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a l’impressionisme; la vibració aquosa d’aquella atmosfera fou observada amb amoro-
sa sensibilitat pels paisatgistes del grup.

Claude Monet fou, de tots ells, el més apassionat i convençut –el més conseqüent
en la teoria, però també un dels més sensibles. Aquesta conseqüència col·laborà o
s’oposà al seu lirisme innat, segons els casos. Sovint un excés de lògica és perillosa per
a l’art. En portar fins a les darreres conseqüències la teoria dels fenòmens del ple aire en
la suite de les Cathédrales o de les Nymphéas, l’artista acaba per limitar el seu art a
l’observació gairebé científica dels fenòmens de la llum i de la color en plena atmosfe-
ra. Ningú més que ell, qui fou un home sensible, hauria pogut sortir més airós de
l’aventura.

Però, al meu entendre, tot i que Monet penetrà, no pas únicament els fenòmens
físics sinó fins els anímics de la llum, on l’artista es fa estimar plenament és en aquelles
obres en les quals el sentit de la novetat no està renyit amb el sentit de la tradició. La
bona època de Monet  la trobo en la bella sèrie de paisatges d’Argenteuil, pintats tan
immediatament abans com immediatament després de la Guerra del Setanta, i en la
mateixa tela –tan significativa pel tema, ple de modernitat– Gare de Saint Lazare,
pintada després del seu retorn d’Anglaterra. I és que en tots aquests paisatges el pintor
guardava, a través de l’esprit nou, tot el que de l’eternal cal conservar. Les mateixes lleis
de la composició, mai com en les obres esmentades es fa present, així com les lleis del
bon ofici, que Manet sabé molt bé en la seva joventut i que anà oblidant de mica en
mica, potser per voler analitzar massa la veritat de la natura.

El sentit líric i el sentit analític que es partien l’esperit de Monet, algunes vegades
sense arribar a conciliar-se, produïren certes obres on l’antinòmia es fa present. Sovint
hom no s’explica com aquest pintor tan analític podia haver dit més d’una vegada
aquests mots: “Je peins comme l’oiseau chante”. I és que, realment, en certes obres de
Monet la inspiració –el sentit de síntesi– fou l’únic motor.

L’estil flotant de Monet és contraposat al d’Édouard Manet. El pintor del Bar des
Folies Bergère no es donà mai literalment a la interpretació atmosfèrica, feta de
suggerències, –d’al·lusions– dels impressionistes purs. Manet, fins en les obres més
característiques del seu ple aire, com en Le Linge, per exemple, no deixà de descriure la
forma de donar compte del pes de les coses, sense que tingués necessitat de refer-les
d’una manera arbitrària com Cézanne. És precisament aquesta la separació substancial
de Monet i Manet, que han estat classificats dintre el mateix caixonet de l’impressio-
nisme.

Rafael Benet

23/09/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2
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CONTRA ELS PINTORS D’AVUI DIA

II
Si en l’assaig de Maurice Sachs Contre les peintres d’aujourd’hui, al qual m’he referit en
alguns dels meus darrers articles, l’exemplaritat dels holandesos és constantment invo-
cada i no s’invoca mai l’exemple dels grans espanyols, al meu entendre no és pas única-
ment per desconeixença de l’obra dels grans pintors: El Greco, Velázquez i Goya, sinó
per altres causes.

La posició de Sachs és la de defensa de la pintura antiintel·lectual, no pas únicament
la posició de defensor de la matèria pictòrica. L’aprofitament de l’ensenyament inigualat,
com diu ell, d’Holanda, fou causa que l’art francès de mitjans del segle passat comen-
cés a regnar en el món. I afegeix tot seguit: “Delacroix, massa intel·lectual per a arribar
a l’humilitat genial que féu un Rembrandt, massa místic de l’heroisme per a restar
servidor de la mística de la matèria, malgrat conèixer la veritat pictural, s’hi acostà en
tant que la seva fuga i el seu orgull li ho permeteren. Els successors immediats, més
modests, pintaren millor que cap altre pintor francès: aquests foren Courbet i Corot”.

Aquestes paraules aclareixen per què Maurice Sachs no esmenta, en el transcurs de
l’assaig, els noms d’El Greco, Velázquez i Goya. Aquests tres grans pintors, que tingue-
ren l’indispensable sentit de la matèria, foren, però, massa humans per a donar a aques-
ta un culte exclusiu. Però cal tenir en compte que una cosa és aquest sentit humà,
místic en l’obra d’El Greco, realista en la de Velázquez, aristocràtic i truanesc en la de
Goya, i una altra l’intel·lectualisme d’un Poussin, d’un David o d’un Cézanne. Cal no
oblidar, també, que aquest sentit humà colora i profunditza l’obra d’un Rembrandt o
d’un Corot: hi ha en aquelles alguna cosa més que matèria pictòrica. La matèria pictò-
rica serveix per a encarnar alguna cosa de l’esperit dels artistes.

Cal anar molt en compte per a defugir els perills de la literatura i del cerebralisme,
de no caure en una altra mena d’art pur; de pintura pura de l’altre costat. És per una raó
de reacció sensual contra els desvaris de les darreres modes artístiques que Sachs adopta
aquesta posició de repudi contra el que no sigui fins exteriorment modest. Els espa-
nyols tenen, malgrat llur sentit obrer i aristocràtic de la matèria, massa empaque, per a
servir d’exemple a l’amic de Max Jacob.

A més, fins a Manet la pintura francesa no tragué partit de la lliçó dels grans espa-
nyols. La pintura, a França, té unes rels neerlandeses molt profundes, les quals expli-
quen, sobretot, l’obra substanciosa dels Le Nain i Chardin. Maurice Sachs, parlant des
d’un punt de vista tradicional francès, potser tingui raó d’haver exclòs l’exemple dels
espanyols. Malgrat tot, si l’autor de l’assaig Contre les peintres d’aujourd’hui conegués
bé Velázquez, crec que no l’hauria exclòs d’entre els seus arquetipus, molt més tenint
en compte que entre aquests col·loca el Tintoret i Soutine, els quals, a més d’ésser dos
pintors de raça, tenen tots els defectes de la genialitat extrapictòrica.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08125



R A FA E L  B E N E T126

Però quan té tota la raó, l’apologista de la matèria, és quan es refereix d’una manera
general a la pintura francesa d’avui i diu: “Si s’esguarden amb imparcialitat els quadros
pintats entre 1900 i 1930, hom s’adona que són d’una tal insuficiència, que la nostra
època esdevé una de les més pobres que hi hagi hagut en la història de l’art. Època tan
avara de pintors veritables que es pot comparar al període de gran manca pictòrica que
conegué França entre 1780 i 1820. De pintors, malgrat tot, no en manquen pas: setanta
mil a França, quaranta-dos mil a Alemanya, potser cinquanta mil als Estats Units. Però,
els grans pintors? Sol·licitats pels amateurs qui fan la moda i pels marchands dels quals
depèn l’especulació, els pintors han descobert unes finalitats en les quals la pintura no té
massa part. Admetem en llur excusa que una època impacient com la nostra contraria la
creació greu. La pintura d’avui dia és superficial perquè els pintors no tenen el coratge de
prohibir-se la facilitat i perquè no donen importància, els qui tenen el gust del treball,
sinó als problemes més petits de la tècnica pictòrica (Els més emprenedors han estat
teòrics, els quals, volent ésser purs, han oblidat d’ésser humans)”.

Sortosament, la pintura catalana, en general, s’ha escapat de caure en els errors
pseudointel·lectuals que, naturalment, ja han passat de moda. Cal constatar, però, que
hi ha hagut molts pintors sensibles de casa nostra que, sense ésser sol·licitats d’una
manera efectiva pel cant de les sirenes internacionals, s’han distret una mica amb llurs
esgarips i, per aquest motiu, han perdut un temps preciós.

Als qui ja fa temps que sostenim una campanya moralitzadora de l’art vivent, el
pamflet de Maurice Sachs no ens ve de nou. Moltes altres veus d’artistes i de crítics
francesos, ja fa temps que anuncien que el carnaval de la postguerra toca a la seva fi.

Ja feia bé, però, aquella vella que no es volia morir mai; actualment, si vivia, s’hau-
ria adonat que els qui un dia fórem considerats com la bèstia negra, tornem a estar avui
completament à la page. Àdhuc ens podem considerar com a pionniers del nou corrent
que traurà l’art de mans d’estetes i diletants.

Rafael Benet

28/09/1934, pàg. 6

CAMILLE PISSARRO I ALFRED SISLEY

Vull cloure aquest petit cicle dels meus clàssics amb els noms de Pissarro i Sisley, petits
grans mestres de l’impressionisme. Ni l’un ni l’altre inventaren res: seguiren amb sen-
sibilitat original –amb visió i sentiment propis– la correntia impressionista.

Camille Pissarro era de raça jueva, nasqué en 1830 i morí en 1903. Tenia, per tant,
deu anys més que Claude Monet i no es va agregar al moviment del ple aire fins l’any
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1871. El crític i marxant Adolphe Basler, jueu com Pissarro, parla d’aquest amb veri-
table tendresa i diu que el seu paper entre els grans pintors no ha estat encara netament
definit.

Pintor de la natura agresta i de la vida rústica, ha estat considerat sovint com a
usurpador de la primogenitura de Jean François Millet, però aquesta acusació única-
ment pot ésser feta per esperits superficials. Pissarro no volgué mai ajuntar a la poesia
natural dels seus temes transcendentalismes rafaelescos. Baudelaire ja digué, parlant
dels pagesos de Millet, que “tots els seus petits pàries tenen una pretensió filosòfica,
melancòlica i rafaelesca. Aquest infortuni, en la pintura de F. Millet, desacredita les
belles qualitats que atreuen tot seguit els esguards.”

El Pissarro rústec, és sempre més íntim, més natural, més senzill que Millet. Els
seus éssers campestres no declamen mai.

Però aquest aspecte rural de Pissarro no és pas l’únic del mestre. Ell assaja tots els
gèneres. Féu paisatges rurals, però pintà també els boulevards i places de París, els
ponts per on s’escolen els rius urbans, i també nus i retrats. Tot ho pintà amb la tècnica
i la paleta impressionistes.

La valor més atraient és el seu lirisme enternit jugant sempre amb el seu naturalisme
robust. Com fa notar Basler, pintà tant amb el cor com amb els ulls.

Hom li retreu d’haver imitat, un després de l’altre, Monet, Cézanne i Seurat, des-
prés d’haver estat influït en els seus començaments per Courbet i Corot. Esperit inqui-
et i molt sensible, assajà, en el transcurs de la seva llarga existència, totes les tècniques
noves. Com diu Basler, hom no ha comprès que aquest vigilant de la veritat posà
aquesta veritat per damunt del seu propi orgull de creador. I Pissarro fou un creador,
perquè la seva originalitat estava per sobre de les tècniques, de les recerques i de les
troballes. Però la seva lleialtat amb ell mateix li féu practicar certes teories, com el
divisionisme sistemàtic de Seurat, però una vegada demostrada llur insuficiència, ell
abandonava sistemes i mètodes estranys al seu temperament, per a pintar com els
ocells canten.

Camille Pissarro fou, com Degas, un esperit qui estimà el talent dels nou-vinguts
a la palestra. No tingué mai gelosia dels joves, sinó que es complagué marxant amb
ells. Per això fou el primer mestre de Gauguin i l’amic de Van Gogh. Aquest darrer
trobà, gràcies a la sol·licitud de Pissarro, en sortir de l’hospital de Sant Remy, un asil
acollidor a casa el Dr. Gachet. Per això el mestre holandès anomenava Camille notre
Père à tous.

Figura simpàtica de l’art contemporani, la posteritat li guarda un dels bons llocs.
L’altra figura de l’impressionisme francès fou Alfred Sisley, que nasqué en 1839 i

morí en 1899. Fou de tots els impressionistes el més delicat, deixant a part Berthe
Morisot. Aquest sí que podia dir sempre Je peins comme l’oiseau chante. Tingué més
sentiment que el propi Monet. Fou únicament paisatgista; sabé donar –com diu
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Woermann–, amb els mitjans propis de l’impressionisme, coherència formidable i
suavitat gairebé de somni a les més senzilles vistes de cases de camp, carrers de vilatge o
riberes de riu. Tant com els encisos de l’aire humit, sabé traduir l’encís de la neu i de
l’aigua. Li plaïen els paisatges hivernencs i llurs coloracions nacrades. La seva paleta
perla-irisada, traduí magistralment l’encís dels gebres dels camins i dels prats i la humi-
tat dels camps. El seu art és, però, sempre diàfan. Més que a Eugène Boudin li és
escaient el qualificatiu de le roi des ciels que li havia donat Corot. Els cels de Sisley són
una meravella.

Molt menys recercador que Monet, molt menys inquiet que Pissarro, Alfred Sisley
féu el seu camí dintre les troballes de l’impressionisme, sense davallar mai a l’anàlisi per
sistema, la qual cosa tant agradà al mestre de Giverny, sobretot en les seves sèries de
Meules, Peupliers, Cathédrales i Nymphéas. Fou abans que tot un inspirat; i, àdhuc
sotmetent-se sovint a disciplines benfactores, no deixà mai d’enternir-se amb els espec-
tacles de la natura.

Després d’aquests grans mestres de l’impressionisme, la pintura de tot el món fou
transformada. Segons el mot de Puvis de Chavannes, l’impressionisme havia netejat la
paleta abans de l’hora del treball. La química havia ajudat molt els artistes, ja que els
laboratoris havien fet possible l’eixamplament de la pobra paleta d’antany. L’esclat dels
nous colors havia fet possible l’iris dels nous quadros. Però alguns d’aquests mestres
que havien fet gustar l’acidesa dels seus colorits en les teles encara fresques, per llur
descurança tècnica moltes de llurs obres s’han ensombreït i engroguit a través dels
temps.

Malgrat tot, la lliçó colorística de l’impressionisme no pot ésser desconeguda avui
per cap home sincer i sensible. El fauvisme, en el fons, ha estat una derivació colorística
de l’impressionisme.

Si algunes figures posteriors a Monet reaccionaren contra el gran moviment colorístic,
fou perquè aquest es vulgaritzà per tot el món, esdevenint sovint un nou poncif en
mans insensibles.

La pintura arreu esdevingué clara, de la mateixa manera que abans era bituminosa.
Les sistematitzacions colorístiques dels neo-impressionistes portaren la pintura a una
nova convenció. Degas –el rondinaire empedernit–, que assistí bon xic allunyat al
desenvolupament colorístic, en veure que fins els acadèmics més contraris al movi-
ment havien renovat llurs fórmules, digué un dia: “Ens afusellen, però ens escorco-
llen”. I un altre dia deia davant de la claredat colorística de les paletes més vulgars: “La
pintura fou primerament cafè, després cafè amb llet i després llet sola.”

Però darrera de Manet, Renoir, Degas, Monet, Sisley i Pissarro, la pintura francesa
ha sofert un gran col·lapse. Avui, després de moltes provatures encisadores, es parla
molt de reprendre la tradició de la matèria, que fou tant la que enriquiren Courbet i
Corot, com la que enriquiren els impressionistes.
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Potser serem els catalans d’avui els que, a través dels francesos del dinovè, sabrem
conservar i fer treballar el gran tresor de Venècia. Déu ho vulgui. Les probabilitats hi
són.

Rafael Benet

30/09/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

PINTORS SOLITARIS

No és cap descobriment de dir que França és un país ferotgement centralista. París,
amb els seus grans tentacles, s’ho emporta tot. I encara hi ha un París boulevardier, que
en pintura s’anomena Montparnasse, que pretengué erigir-se en centre del món.

Sembla que avui, entre certs homes selectes, s’assaja un cert regionalisme. Pintors i
escultors, literats i homes de teatre, han escollit, de poc, altres centres més tranquils
que la Ville lumière. Però, fins fa poc, París s’ho enduia tot.

Cézanne, Gauguin i Van Gogh inicien la fugida de la metròpolis. L’esperit parisenc,
lleuger i mossegaire, no plau al provençal qui resta a Aix. Gauguin va a Bretanya i la
Provença, abans de fugir a les Antilles i a Tahití. Van Gogh, l’holandès francesitzat,
roda un temps, abans d’ésser internat en una casa de salut, per entre l’or de les espigues
de Provença.

Però, aquests artistes, com també Maillol, Matisse i Bonnard, no han estat els únics
de tenir els seus contactes amb les províncies; però, en el fons, tots ells eren ja a París.
A París es formaren, i París no els ha oblidat mai més.

Però no és pas únicament a províncies on es troben els pintors poc reconeguts. És
dintre mateix París que hom troba pintors considerats com a provincials. Alguns dels
pintors ací esmentats tingueren llur sojorn en la capital de França i són tan mal cone-
guts com els qui tingueren llur centre a Lió o a Marsella. I és que les grans ciutats, a
vegades, són com un desert, sobretot per a les figures poc esclatants. Adolphe Basler, a
tots aquests pintors de talent i de poca fama els anomena “peintres sacrifiés”*.

París s’ha desentès d’ells perquè han viscut lluny del seu esperit, fent llur via i llurs
recerques per compte propi. Molts d’ells conegueren una existència difícil i, sovint,
tràgica. No tingueren la sort d’assistir a llur reconeixement, ni en la vellesa, i després de
morts restaren encara mal coneguts de París i del món.

* Adolphe Basler: La peinture indépendente en France. Vol. I.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08129



R A FA E L  B E N E T130

Hi ha, entre aquests mestres de província, els del grup de Lió i els del grup de
Marsella. Si més no, d’aquests se n’ha ocupat una mica el París menys distret. Entre el
primer grup, o sia entre els anomenats “les solitaires de Lyon”, es compten Auguste
Ravier, Louis Carrand, François Vernay, Eugène Boudin, Jacques Martin. Tots ells són
pintors de qualitat, tant per llur sentit de la matèria, com per llur sentit del color.

Ravier sabé copsar la llum i jugar la matèria. El seu color és càlid, puixant i sord. És
sumptuós de to i vellutat en els foscos. Menys coneguts que aquest mestre, molt més
injustament oblidats, resten Carrand i Vernay. Carrand fou el gran mestre de l’escola
lionesa. És molt més pròxim a nosaltres que Ravier, per les seves recerques i les seves
audàcies de tècnica i, sobretot, per la seva sensibilitat.

Vernay pintà paisatges lluminosos, però foren les flors i les seves natures mortes les
que li asseguren un lloc envejable en la història de l’art del segle XIX. Vernay prefereix el
permanent a l’instant que passa, contràriament a Carrand. Els dibuixos fets els darrers
temps de la seva vida són d’un estil abreujat, amb el qual tradueix els seus estats d’ànim.

Molt mal conegut és Ribot, contemporani de Manet i dels impressionistes; no
estudià pas com ells la vida moderna. Hi ha en la seva obra alguna cosa del nostre
Ribera, a més a més d’alguna cosa de Courbet. Pintà, sobretot, màrtirs envoltats d’om-
bres opaques. Fou un gran pintor, tendre i piadós.

Boudin és el poeta dels llocs de repòs i meditació. Pintà amb pinzellat igual i plà-
cid. La seva pintura és llisa, i expressa la calma i la serenor de les coses. Sabé repartir bé
la llum i l’ombra en els seus quadres, donar compte de les transparències d’aquestes
ombres i de la netedat de l’atmosfera.

Vollon fou més realista. Pintà les seves natures mortes amb seguretat de pinzellat i
llibertat d’execució i obtingué una matèria bella.

Hi ha Cals, encara, que es fa admirar per la seva sensibilitat. Ell es deixà seduir per
tot el que hi ha de simple, de tendre i de familiar en la vida popular.

Marsella ha donat també un gran nombre de pintors poc estimats. Daumier i
Monticelli són avui ben valorats i coneguts. No així Paul Guigou, pintor d’una con-
tenció admirable. És mal conegut, tot i que el seu nom figura en el catàleg del Louvre.
La seva paleta és argentada, la seva visió neta, la seva coloració gris-subtil, la seva matè-
ria rica i rara. Guigou morí molt jove, i fou honorat tardanament.

Com a paisatgista comprengué –penetrà– la llum i l’atmosfera de la Provença. En
la seva tela del Louvre Lavandière –tan ben organitzada– hom pot admirar la claredat
meridional de la visió de Guigou, que en aquest sentit es pot considerar com a precur-
sor de Cézanne. La claredat de Guigou no és mai producte de la voluntat estilística,
sinó filla del seu sentit instintiu de la forma.

Cal parlar, encara, de Louis Lépine i de Vignon. El primer pintà aspectes dels quais
de París, amb una sensibilitat germana de Corot; el segon pintà paisatges amb frescor
germana de la de Camille Pissarro.
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Pintors poc a la moda en llur època i massa íntims perquè la posteritat els tingui
prou presents. Basler parla de tots ells amb aquell delicat esperit de justícia, repartidor
de la glòria merescuda. Sense aquest esperit de justícia –sense aquesta delicada sensibi-
litat– no es poden fer visites als museus, car aleshores tota la glòria es dóna a les vedettes
de la història i es passa de llarg davant de teles meritíssimes.

Convé d’exercitar aquest esperit de delicada equitat en el judici de les obres artísti-
ques, si no volem convertir la contemplació en amanerament fill de la mitjana cultura.
Cal donar a cadascú el que sigui seu.

Rafael Benet

14/10/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2

EL MIRALL D’UN SEGLE

Aquell contradictori segle divuitè donà l’admirable pintor retratista Maurice Quentin
de la Tour (1704-1788). El seu retrat de la Pompadour, del Louvre, és una obra mestra
en la qual l’artista ha arribat a l’entranya del caràcter del personatge. Però, on les quali-
tats de La Tour es mostren sense cap mena d’entrebanc és en el magnífic conjunt de
més de vuitanta pastels que altra vegada es guarden a la ciutat de Saint-Quentin. Vaig
tenir la sort de poder-los admirar al Louvre, quan foren restituïts pels alemanys. Saint-
Quentin fou, com recorda tothom, ocupat pels invasors i sofrí les horrors i les destruc-
cions de la gran guerra. Els alemanys s’emportaren a llur terra el tresor d’aquests pastels
de La Tour, i un institut tingué cura de conservar-los i de valorar-los amb una publica-
ció que aparegué l’any 1917.

Una vegada finida la guerra, foren, naturalment, reclamats per França; i, en ésser tor-
nats, s’exposaren a París, en espera que el nou museu de la ciutat natal del pintor fos
construït. Foren exhibits en unes sales de la galeria de la vora del Sena, al Louvre, i
l’entrada era de pagament per ajudar, amb el que fos recollit, a la construcció de l’im-
moble que altra vegada havia d’aixoplugar-los a Saint-Quentin. Aquesta col·lecció de
vuitanta-set pastels solament consta d’estudis per a les seves obres definitives; però és
ací, precisament, on el segell personal del mestre es manifesta amb tota la seva  força
encisadora. Testes vivents pels segles –si no fos la fragilitat del mitjà–. Llurs mirades
resten, per sempre més, clavades a l’esperit que les ha conegudes.

Hom ha dit, de l’obra del més gran pastelista francès, que és el mirall d’un segle. És
cert, però és un mirall fidel per la penetració del caràcter dels personatges d’una època,
més que per la reproducció superficial d’unes formes i maneres.
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Quentin de la Tour està a cent llegües de la fràgil coqueteria de Boucher; és ja, pel
seu esperit, segona meitat del divuitè i deixà en les seves obres tots els àcids corrosius de
l’Enciclopèdia. La Tour fou un idòlatra de les idees de Rousseau; arribà a perdre el seny
per elles.

Amb la pols sedosa i fràgil del pastel –pols d’ales de papallona– Quentin de la Tour
arriba, amb un vigor desconegut, fins al moll del caràcter. Els ulls i els llavis parlen, i,
sovint, sota la màscara encara perfumada, s’amaguen les idees del segle. Expressió,
sentimentalisme refinat, naturalisme, també cinisme, hi ha en l’esperit dels seus retra-
tats. Individualitat, sobretot.

La tècnica del pastel és una nova modalitat del divuitè. El pastel, com diu von
Boehn, fou l’art del segle empolsat i la bella Rosalba Carriera el va passejar triomfal-
ment de cort en cort, però la tècnica de la celebrada italiana, en mans de La Tour, pren
una gravetat insospitada. Ell plasmà amb una tècnica alada i fina, però amb força nova,
el somrient escepticisme d’una generació que, com madame de la Verrue, “per a major
seguretat, féu de la terra el seu paradís”.

El tocat de pastel era convenientíssim per arribar a donar amb senzillesa els reflexos
dels vestits de vellut i de seda. Els pintors del divuitè donaren una importància subs-
tancial a la reproducció del vestit i del pentinat, considerant que únicament l’home
refinat és capaç de vestir amb elegància. Consideraven les robes, no solament com a
part essencial, sinó, en molts casos –com diu també von Boehn–, el millor de l’home.
Quentin de la Tour, sense negligir en els seus retrats la plasmació de les riques teles dels
seus personatges, com a bon romàntic donava una importància central a les faccions de
la faç dels seus retratats i retratades.

Però tota la psicologia dels seus retratats, si és intensíssima, no és mai brutal, i
menys, encara, pedantesca. És pels ulls que La Tour arriba fins als més recòndits secrets
del caràcter humà. Les seves figures, si no són galants com les de Watteau, són sufici-
entment perfumades per a poder passejar sense escàndol la seva íntima austeritat pels
jardins rococó. Quentin de la Tour amaga, sota les fórmules del divuitè, un verí
subtilíssim, que desconegueren els seus contemporanis, no solament el bleda de Greuze,
sinó també el realista desinteressat Chardin i l’atrevit Frago.

Rafael Benet

21/10/1934, La Veu del Diumenge, pàg. 2
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Exposició monogràfica del pintor Torrescassana
En aquests dies tristos per a la nostra terra, el moviment artístic ha sofert un col·lapse.
Les poques exposicions obertes com a inaugural de temporada, restaren solitàries. Els
ciutadans no estaven per la contemplació, ni per subtileses. Quan la pau no regna entre
els homes, el paper de les arts resta molt disminuït. És natural, doncs, que moltes de
les exposicions anunciades hagin estat ajornades en espera de dies millors.

Avui, després dels dies tràgics, la ciutat no solament ha recobrat el ritme de la vida
material, sinó que també va recobrant el ritme de la vida espiritual; així, per exemple,
la interessant exposició retrospectiva Torrescassana, organitzada per les Galeries Syra,
com a inaugural de temporada, i que fou ajornada, s’obrí solemnialment el passat
dissabte. El company Josep F. Ràfols hi llegí un estudi sobre la personalitat del pintor
vuitcentista, un fragment del qual coneixen els nostres lectors per haver-lo publicat
Vida Cultural de La Veu.

Francesc Torrescassana és un cas de temperament pictòric. Deixeble de Martí i
Alsina, assimilà molts dels mitjans acadèmics que per tradició arribaren fins als ro-
màntics i realistes. El tocat de Torrescassana és disciplinat per l’escola, tot i que la
seva sensibilitat es manifesti ja amb una certa dependència de l’impressionisme, això
és, fent una certa gala d’independència de la cultura davant la naturalesa vibrant i
lluminosa.

L’ascendència escolar de Torrescassana es troba també en la preparació bituminosa o
terrosa dels seus temes. Francesc Torrescassana dibuixava les seves teles abans de pintar-
les. Però, al costat de tots aquests defectes escolàstics –per a ésser virtuts són massa una
manera– el nostre pintor posseí les seves qualitats de pintor de raça, que si no arriben
quant a intensitat a la força de Martí i Alsina, són prou abundants perquè hom no les
descuri en fer la valoració de la pintura vuitcentista catalana.

Potser, deixant de banda els retrats i les composicions amb figures, es pot dir que els
paisatges exhibits a les Galeries Syra es ressenten d’una certa monotonia, tant pels
temes com per llur interpretació. I és que, en general, no són pas presents en aquesta
notable exposició totes les èpoques i facetes d’aquest pintor nostre. Abunden, sobre-
tot, paisatges amb temes de pins més o menys a contrallum, pintats, potser, amb més
traça que fuga. En certs moments, aquest aspecte de l’art de Torrescassana que, ben
segur, deu correspondre a la darrera fase de la seva obra, recorda, fins a cert punt, l’art
del vell Gimeno. Però, cal dir tot seguit que, mentre Torrescassana és més delicat per
les seves maneres acadèmiques, les quals atempten a la seva base substancial de pintor,
Gimeno perd potència artística degut a la seva rusticitat proletària.

Quant a les composicions de la present exposició, es pot dir, en general, tot i no
desmentir mai en elles les qualitats innates de pintor, que contribueixen ben poc a la
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glòria de l’artista. Impera en elles un tal confusionisme, que hauria estat millor no
exhibir-les.

Els retrats són una altra cosa. Els retrats i algunes figures bocetades, com la de
l’infant del gec vermell. La traça i la substància de pintor escolàstic es mostren ací sense
els entrebancs d’una sensibilitat que pretén deslliurar-se’n. Hi ha en aquest sentit, en la
present exposició, un capet de nena, que pertany a la col·lecció Valentí, que és una obra
mestra, sobretot pel seu toc elegant de pinzell.

Algú ha suposat que els paisatges de Torrescassana, a la manera grassa, es confonen
amb els millors de Ramon Martí i Alsina. Aquesta opinió em sembla errada; sense
voler dir que no existeixen despreocupats que han falsificat la signatura de Martí, da-
munt d’alguna tela paisatgística del seu deixeble, es pot assegurar que no és gaire difícil
reconèixer les qualitats de l’un i de l’altre mestre. Martí i Alsina, contràriament a
Torrescassana, és, en els bons moments, sempre genial –lliure de fórmules i maneres
estretes. La fuga de Martí és ampla, granada i sorprenent, mentre que el pinzellat
graciós del seu bon deixeble és més controlat –en el mal sentit del mot– i sistemàtic.

Això no vol dir que Francesc Torrescassana no sigui un bon pintor; però cal donar
a cadascú el que sigui seu i, sobretot, procurar no enganyar-nos, ni enganyar valorant
més del just les nostres coses. Fent-ho així ens estalviarem molts desenganys.

Rafael Benet

24/10/1934, pàg. 10

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Encara sobre l’art de Torrescassana
XX Exposició de Les Arts i els Artistes

La col·lecció Uriach – Soler i Rovirosa – Béla Munkás Mészöly
Margaret Hall-Sweeney – Miquel Gispert

En valorar l’art de Torrescassana, amb motiu de l’important monogràfica que té lloc
aquests dies a Galeries Syra, fou necessari parlar de Martí i Alsina, el seu mestre, indicant
que entre l’obra d’aquest i la del dotat deixeble existeix una diferència substancial. Men-
tre Ramon Martí i Alsina fou un geni, Francesc Torrescassana fou un escolar delicat. No
cal insistir més sobre aquesta diferència que separa l’art dels dos mestres vuitcentistes.

Caldrà únicament dir, a honor de Torrescassana, que aquest no s’envilí mai com
Martí, produint, massa sovint, un art sense qualitat, únicament per a subvenir les
necessitats d’un mercat vulgaríssim. Torrescassana conservà sempre la seva dignitat de
pintor; no fou desigual com el seu mestre.
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En honor a Martí i Alsina caldria fer desaparèixer gran quantitat de teles, en les
quals, el pintor es falsificà ell mateix. Per a judicar l’obra de Torrescassana, en canvi, si
és necessari escollir-la, no és convenient mutilar-la.

* * *
L’agrupació de Les Arts i els Artistes ha obert, a La Pinacoteca, un bon conjunt de
pintura i escultura. Aquesta entitat ha anat, amb els anys, canviant de components.
Molts dels antics membres han deixat de formar part de la mateixa agrupació, mentre
algunes noves valors han vingut a renovar aquest grup de gloriosa història.

En l’exposició d’enguany ha estat invitat Pere Créixams, que ocupa amb tres obres
belles de color la testera de la sala. Dues de fluides amb figures, i una de flors pintada
amb plena matèria. Potser l’artista, en les primeres, es deixa portar una mica massa de
la traça que ha anat adquirint darrerament. La color és, per aquest motiu, una mica a
flor de pell i els rapports colorístics no són massa sorprenents. És en les flors on hi ha les
marques de la lluita, lluita que cal que s’imposi l’artista si vol guanyar en intensitat i
sorpresa.

Entre les obres remarcables del conjunt, quant a la pintura, cal esmentar l’aportació
de Mombrú, Pruna, Carles i Mercadé. De les obres escultòriques sobresurten un cap
en bronze de Josep Clarà i una testa en marbre d’Enric Casanovas.

* * *

A la Sala Parés tingué lloc, com a inaugural de la temporada, l’exposició de la col·lecció
de pintures i escultures de F. Uriach. Es tracta d’una col·lecció feta amb un criteri que
podríem qualificar de distingit, encara que es tracti d’una distinció tota especial, ja que
si per un cantó deixa la porta oberta a obres que hom podria qualificar de banals, per
l’altre ha clos l’entrada a autors que els col·leccionistes més exigents de casa nostra han
tingut cura de no oblidar.

Hom recorda, però, algunes obres de Joaquim Vayreda, Ramon Martí i Alsina,
Mas i Fondevila, Gimeno, Berga, Simó Gómez, Nonell, Humbert, Colom, Rafael
Llimona, J. Mombrú, Ignasi Mallol, J. Sunyer, D. Carles, Iu Pascual, E. Bosch Roger,
R. Opisso, Francesc Vayreda, Clarà, Casanovas, Josep Llimona, Manolo i Claret, que
són la sal del conjunt.

* * *
A Galeries Laietanes s’exhibeixen actualment alguns grans estudis de Soler i Rovirosa,
els quals tenen més valor com a documents per a l’obra escenogràfica d’aquest artista,
que com a pintura. L’hongarès Béla Munkás Mészöly ocupa algunes sales de les matei-
xes galeries amb pintures a l’oli i pastels. Es tracta d’un art ple de totes les ressonàncies
del fauvisme i de l’expressionisme, que sovint esdevé trivialment decoratiu-cartellístic.
És en les obres més anotades on la sensibilitat del pintor es manifesta; però emprant
també tots els llocs comuns de la pintura internacional.
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Margaret Hall-Sweeney coneix el métier de l’aquarel·la.

* * *

La Sala Busquets ha inaugurat la temporada amb un conjunt d’obres pictòriques de
Miquel Gispert, de Caldes de Montbui. En aquesta exposició l’artista tendeix a afinar
la seva visió colorística. Les qualitats innates del pintor Gispert necessiten encara una
forta educació per a ésser alliberades d’alguns defectes. Bo és que el camí per a fugir de
la vulgaritat sigui recorregut, encara que hom ho faci de mica en mica. L’actual expo-
sició de Gispert representa un guany i es podrien assenyalar algunes notes de paisatge,
sobretot, on la retina del pintor dringà harmoniosament.

Rafael Benet

27/10/1934, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Retrats de Francesc Domingo
Pintures de Rafael Durancamps

Pintures d’Oswald Petersen i d’Ari Walter Kampf
A la Sala Parés, el pintor Francesc Domingo exposa actualment un conjunt de retrats
femenins i d’infants. En aquesta exposició l’artista es fa remarcar més pels seus dots de
dibuixant que pels de pintor; continua, doncs, la seva història, si deixem a part la
darrera època parisenca de Domingo, en la qual la seva paleta es matisà d’una manera
sorprenent, sota la influència del pintor massa espectral Gounaro.

Avui, Domingo, preocupat de rendir la forma amb exclusivitat, és gairebé insensi-
ble a l’encís de la color i de la matèria. Amb una paleta, sovint, més que pobra, agra,
dóna les semblances espirituals dels seus models d’una manera efectiva. És en aquest
darrer sentit que l’obra de Domingo es fa estimar; però és lamentable que sigui gairebé
únicament en un terreny immaterial –més enllà de la pintura– que hom retroba el geni
d’aquest solitari.

La insensibilitat pictòrica, sobretot colorística de Domingo pot portar també el
dibuixant pels camins de la vulgaritat. Hi ha algun moment que aquesta insensibilitat
apunta en la manera de veure la pura forma.

En els bons moments –quan Domingo sembla seguir d’una manera instintiva el
Bronzino–, el dibuixant accentua la seva intensitat; però, no deu ésser per casualitat
que com més profund ens apareix l’artista menys discret se’ns presenta com a colorista
i menys distret del gust pictòric pur de la matèria.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08136



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 137

Malgrat tot, les obres de Domingo, amb totes les caigudes, són de les coses que es
produeixen a Catalunya que tenen una valor real, i són dignes, per tant, de considera-
ció –dignes d’ésser considerades atentament, reflexivament.

* * *
Rafael Durancamps és l’altre expositor de la Sala Parés. Duran continua la trajectòria
iniciada anys ha a casa nostra i intensificada després del seu sojorn a París, on avui
encara habita.

Durancamps dóna, ja de temps, una importància central a l’acabat tècnic del qua-
dro. Més que el gust genial de la matèria, el nostre artista es pot dir que posseeix el gust
de l’artesania de pintor. És ja alguna cosa, sobretot quan en algun moment –en les
petites notes– l’ull es manifesta sensible a les coses directes.

Durancamps, preocupat de l’estil i del gust, a més de crear un bon esmalt damunt la
tela, ha anat allunyant-se de l’art de visió per a caure en un art de concepció sense agudesa,
únicament decoratiu. Per aquests camins el pintor, sense la guia d’un gust certer, sense la
llum d’una intel·ligència prou fina, ha anat a parar en aquest impasse que representen les
seves grans teles compostes, en les quals no existeix ni sorpresa, ni norma. Una harmonia
preestablerta de grisos –completament volguda–, ajuntada a una tècnica sense misteri, és
el que caracteritza les darreres grans teles de Durancamps, d’una distinció tota mudada.

L’estil del nostre artista, per aquests camins, s’enllaça amb l’estil estilitzat dels dar-
rers Zuloaga i dels Maeztu.

Convé que Durancamps airegi el seu ull i que procuri veure el directe, sense por de
caure en el vulgar. Tots els prejudicis d’artesania, cultivats per l’artista amb ingènua i
apassionada fe, poden rendir-li servei si sap alliberar-se’n ràpidament.

Sempre el mateix: el mite del teixir i desteixir. És a dir, cal saber aprendre molt i cal
saber oblidar el que s’ha après, si és que realment es té l’ambició –com té Durancamps–
de produir obres vivents.

* * *
A Galeries Laietanes exhibeixen les darreres produccions de Tossa de Mar, els pintors
alemanys Ari Walter Kampf i Oswald Petersen. Dos pintors dotats de sensibilitat, que
aquest estiu he tingut ocasió de conèixer en aquell racó de la nostra Costa Brava.

Ambdós artistes, per la fórmula, són molt semblants; mentre que, per la sensibili-
tat colorística, són força distints.

De Petersen sé que fou deixeble d’André Lhote; del seu company desconec on es
formà. Sia com sia, ambdós estan dintre els corrents d’un cert nou fauvisme, que eixí
en deslliurar-se la pintura d’avantguarda del cubisme. Lhote ha contribuït molt a for-
mar aquest estil que té encara per base el cubisme físic.

En aquests darrers temps, els pintors joves i de l’hora, no temen, com antany, el
contacte directe amb la natura; per la qual cosa tot el conceptuós de la fórmula post-
cubista va desapareixent.
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Els esperits sensibles com Kampf i Petersen s’aniran deslliurant, amb el temps, del
formulat pels altres, per tal de donar únicament el que de realment nou porten en ells
i que, avui, a través d’un estil après, donen ja en abundància.

Com més sensibles i més aguts esdevenen els ulls dels artistes alemanys expositors
de Barcelona, menys esclaus resten de la fórmula corrent. Ambdós són encara ben
joves i han començat prou bé per a esperar d’ells obres riques de substància. La retina
joiosa de Petersen dringa al contacte amb l’iris de la llum solar. Paleta intensa i fina, a
base de groc, de verd, de rosa i de blau.

Kampf ama les subtilitats dels grisos i li plau cantar els murs blancs o ocres, davall
la llum tendra del crepuscle o dels dies perles, sense les estridències del sol.

Dues exposicions que honoren el nostre moviment i li donen un cert picant ben
agradable.

Rafael Benet

01/11/1934, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Melcior Domenge – Darius Vilàs
Domènec Soler – Ernest Curiel – Àngel Cànovas

Jardins de l’estudi Maasz-Narberhans
A la Sala Barcino exhibeix el conegut paisatgista olotí Melcior Domenge, deixeble que
fou del gran delicat Joaquim Vayreda. D’aquest gran mestre ha conservat Domenge el
gust dels tons atmosfèrics, portant-lo per camins més obertament impressionistes. Ha
conservat també alguna cosa de l’escabellat de pinzell del seu mestre. Potser perquè ha
volgut pintar la llum solar sense tant misteri com el seu mestre, la paleta ha esdevingut
correntment menys delicada que en les teles nacrades del vell Vayreda. Però Domenge
ha sabut dotar de simpatia els seus paisatges olotins, sobretot aquells on la recepta
impressionista dels violetes i els grocs és usada amb discreció.

Plau-me assenyalar de la present exposició a la Sala Barcino, el bon paisatge Mati-
nada alegre, en el qual, tant com de la plasmació dels tons atmosfèrics brillants, però
agrisats i matisats, l’artista ha tingut una certa cura de la matèria pictòrica, i ha defugit
les crostes. En aquesta obra, de dimensions respectables, l’artista ha sabut pinzellar i
fondre els tons amb laudable discreció.

A més d’aquesta tela, hom podria assenyalar algunes petites notes d’entre el conjunt
d’obres exhibides, amb preferència aquelles menys contrastades, més harmòniques de llum.

* * *
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Darius Vilàs exhibeix a La Pinacoteca els seus darreres paisatges pirinencs, pintats din-
tre l’estil esquemàtic, al qual ens ha acostumat en les darreres exposicions. De l’actual
producció de l’artista, cal considerar com a més encertada, al meu entendre, aquella on
els tons atmosfèrics es fan presents per mitjà dels glaçats de la boirina. Es podria asse-
nyalar en aquest sentit alguna tela harmonitzada amb tons freds, de rapport no pas
vulgar.

En els aspectes més lluminosos, els volums dels arbres i les coses i, sobretot, els dels
primers plans, apareixen retallats, sense la gràcia de l’envelop de l’aire lumínic. Aquest
retallament, ajuntat a una monocromia verdosa, gairebé comú en les teles pirinenques
de Vilàs, dóna a la majoria d’obres exhibides un aire d’estampa amb punts d’estilitza-
ció. I és que, a ben  segur en el cas que m’ocupa, el decorador està guanyant la batalla al
pintor directe, quan convindria que fos a la inversa.

* * *

El pintor Domènec Soler, exhibeix a la Sala Busquets paisatges pirinencs i d’altres
indrets de la terra catalana. Del conjunt es destaca la nota núm. 23 del catàleg, que
porta per títol Alpens. Aquesta nota em recorda una altra tela plena de frescor, deguda
al mateix artista, exhibida anteriorment, i en la qual lluïen uns gira-sols. L’ull del pin-
tor, tant en aquest paisatge exhibit actualment, com en l’exhibit fa alguns anys, dringa
d’una manera directa i viva. La color hi és delicada i vibrant, oblidant l’artista en
aquests moments sortosos, les receptes dels morats vinosos i dels grocs de Nàpols,
emprades per ell amb massa constància.

De la present exposició de Soler, encara que dintre d’una altra direcció menys vi-
vent que en la nota assenyalada, són dignes de menció les dues teles dels porxos romà-
nics de Queralps.

* * *

A Galeries Laietanes exhibeixen els pintors Curiel i Cànovas. El primer, amb gust
mitjà i traça corrent, ens dóna una Mallorca gris i sentimental. El segon, Àngel Cànovas,
demostra, en algunes de les seves obres, qualitats de pintor, àdhuc remarcables en l’es-
tat poc refinat que es fan presents en l’actualitat.

* * *

La Galeria Syra és totalment ocupada amb maquetes i plans projectats per l’estudi
Maasz-Narberhans i amb fotografies de jardins realitzats per la mateixa signatura. Al-
guns d’aquests projectes han estat realitzats a Catalunya. L’exposició es completa amb
algunes varietats de plantes estranyes, que la moda ha valorat en aquests darrers temps.

L’arquitectura de jardins de l’estudi de Maasz-Narberhans està dintre els corrents de
la jardineria, que consideren les plantes com el fonament de la construcció del jardí.
Bona part dels jardins exhibits responen més a l’exuberància i a la varietat de plantaci-

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08139



R A FA E L  B E N E T140

ons que a un ordre estricte. Som, avui, més a la vora del jardí anglès i del jardí botànic,
que de l’ordre del Generalife. Molt lluny de l’ordre monumental de Le Nôtre.

Rafael Benet

08/11/1934, pàg. 8

EL MUSEU D’ART DE CATALUNYA

Pocs dies abans dels fets subversius havia escrit un article glossant la importància de la
inauguració del Museu d’Art de Catalunya. La vaga general revolucionària n’impedí la
sortida. Els fets catastròfics de la nit del sis d’octubre i de la matinada de l’endemà,
impossibilitaren la inauguració del nostre Museu anunciada per al dia set, a les deu del
matí.

La publicació del meu article hauria estat, després dels successos i de l’ajornament
de la inauguració del Museu, realment inoportuna.. Calia guardar-lo per a la seva hora.
I l’hora de la inauguració del Museu ha arribat, encara que el moment més aviat és una
mica trist, ple de dubtes per a l’esdevenidor de la nostra autonomia.

L’esperit català, però, resta i restarà immune. Si els homes de la Generalitat renascu-
da, haguessin actuat arreu amb l’esperit que actuaren en el referent a Museus, ben segur
que els perills que corren en aquest moment les institucions nostres serien molt llu-
nyans.

I crec, com a catalanista insubornable, que el patrimoni espiritual que els homes de
la Generalitat havien de defensar –era un patrimoni que no era seu– era massa impor-
tant, per a jugar-se’l de mala manera. Teníem, entre tots prou feina. Havíem de catala-
nitzar la massa –les masses tant de dreta com d’esquerra, com de centre– perquè en cap
moment, ni en revolució ni en evolució, no comprometés ningú les essències del cata-
lanisme destruint els tresors de l’espiritualitat –de la cultura. Per què hem de fer Mu-
seus, jo em pregunto ara, si a la mateixa hora d’inaugurar-los hi ha dirigents que impel·-
leixen les turbes catalanes cap a les lluites civils i la barbàrie?

Les cremes d’esglésies –de tresors artístics– s’han escaigut encara a Catalunya a l’ho-
ra en què les institucions de la Generalitat anunciaven la inauguració del nostre Museu.
Àdhuc considerant que el catalanisme és avui molt estès, tal com faig constar al final de
l’article, crec que aquesta extensió és poca cosa si no pot curullar-se d’intensitat. Cata-
lanisme, a fi de comptes –tots ho sabem a casa nostra– vol dir cultura.

I fets aquests aclariments crec que l’article escrit abans dels fets catastròfics, pot
publicar-se sense tocar-ne una coma. Heus-lo ací:
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Demà, al matí, s’inaugurarà el Museu d’Art de Catalunya instal·lat d’una manera
insuperable al Palau Nacional de la passada Exposició Internacional. Si per fora de
l’edifici conserva totes les característiques sumptuàries dels temps de la dictadura de
Primo de Rivera, l’interior, en les seves sales d’exposició, ha estat completament  can-
viat; se’ls ha donat un sentit de simplicitat, adequat tant al nostre caràcter com a les
exigències més modernes d’instal·lació museística.

L’arquitecte Ramon Reventós, dotat d’un gust seguríssim, ha posat la seva intel·-
ligència i sensibilitat al servei de la instal·lació del nou Museu, el director del qual,
Joaquim Folch i Torres, ha vetllat, amb el seu instint de primer ordre, aquesta obra
magnífica de presentació, la qual honora tant l’arquitecte com el director, tant la Junta
de Museus com Catalunya i la ciutat de Barcelona.

La instal·lació dels baixos del Museu de Catalunya, sobretot en la part on s’exhibei-
xen l’art romànic i els nostres primitius trescentistes i quatrecentistes, és feta amb luxe
i dignitat extremats. Dignes són aquestes sales, tant pel contingut com pel continent,
del millor museu holandès, anglès, alemany o nord-americà.

Es pot dir, encara, que les fórmules museístiques d’instal·lació alemanyes i holande-
ses han estat en part superades a Barcelona.

La idea d’allunyar el Museu d’un magatzem d’objectes classificats amb esperit cien-
tífic, però sense sensibilitat, és ja vella; però es pot dir que són els anglesos, els alemanys
i, sobretot, els holandesos, els que l’han feta progressar. Modernament s’ha arribat a la
conclusió que el lloc adequat per a les arts plàstiques antigues és llur autèntic emplaça-
ment. Únicament quan les circumstàncies ho aconsellen, per a servir millor les obres
d’art, aquestes seran remesades al Museu. Dissortadament, en general, la cultura artís-
tica catalana no és forta arreu com a la metròpolis; per a evitar mals majors, hi foren
portades moltes de les obres que hi ha actualment a Montjuïc.

Però hi són instal·lades, com deia, d’una manera insuperable. Amb luxe modern,
senzill i digne.

Als conjunts romànics se’ls ha donat un accent romànic, com als conjunts gòtics un
accent gòtic. L’arquitecte ha sabut evitar els perills de l’escenografia d’antiquari. Ha
sabut donar l’atmosfera adequada a cada sala, sense caure en trucs vils de teatre o de
guarda-roba. L’èxit, doncs, és evident.

És tan evident, que el Louvre, la vella instal·lació del qual és ben poc modèlica, s’ha
inspirat, en la renovació de les sales dels primitius, inaugurada fa poc, en la magnífica
instal·lació barcelonina; sense superar-la, però.

Els fonaments del sistema d’instal·lació en què recolza la presentació, en certs
aspectes inigualada, del Museu de Barcelona es troben a Berlín, en la instal·lació dels
relleus de l’altar de Pèrgam, però, el Museu de Catalunya ha superat la teoria de les
reconstruccions realistes, usant únicament una certa reconstrucció d’ambient per
sensibilitat.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08141



R A FA E L  B E N E T142

En aquestes sales de belles proporcions i plans senzills i harmònics, hom pot admi-
rar, com deia el pintor rus Marc Chagall, en la seva visita recent, el “somriure dels
primitius catalans”.

El gran pintor Chagall venia de Madrid i Toledo de veure El Greco, Velázquez i
Goya. Tot i la riquesa del Prado, restava admirat del Museu d’Art de Catalunya. Els
nostres primitius l’havien encisat. “A Madrid no hi ha primitius o n’hi ha molt pocs. A
més, els primitius castellans són secs; i, dintre l’òrbita de les influències flamenques, els
que hi cauen dels vostres –deia– són més lliures (deixant a part Lluís Dalmau, el plagi-
ari de Van Eyck). Vosaltres, els catalans, que sou també realistes com els castellans,
sabeu somriure davant la realitat. Els castellans són tristos. Velázquez mateix, que és
una meravella pel misteri del seu mestratge senzill, no sap somriure. Vosaltres sou
mediterranis i dintre d’aquesta òrbita demostreu posseir un gust propi delicat i humà.
Ni Siena ni Flandes, no us han esclavitzat. Mireu aquestes colors dels germans Serra i
la delicadesa de l’Huguet. Això no s’assembla a res; és vostre. Teniu un Museu admira-
ble que caldrà que conegui tot Europa, tot el món ...”

Tot el que s’ha fet ací dalt –li deia jo– és un miracle del catalanisme. El catalanisme
ha donat homes de passió com Puig i Cadafalch, Cambó, Pijoan –encara que digui
que no ho és–, Josep Llimona i Joaquim Folch i Torres. Com a homes d’un Renaixe-
ment, tenen totes aquestes figures grans defectes, si voleu, però porten tots al cor el foc
dels creadors. Són uns apassionats, capaços de fer grans miracles, que mai no sabran fer
els erudits i els especialitzats a seques. Són uns artistes, com vos mateix. Aquests homes
del catalanisme han fet el Museu i l’han pogut fer, amb diners del país, precisament,
perquè el catalanisme és, a hores d’ara, tan estès ...

És que nosaltres, bon amic de Vitebsk, tenim l’orgull de fer una pàtria nova, recol-
zada en una vella història, la qual, amb els seus encerts i desencerts, per ésser nostra, és
dolça de recordar.

Rafael Benet

13/11/1934, pàg. 13

COL·LECCIONISME I AMOR A L’ART

Hem de procurar, entre tots, de no fer possible a casa nostra els estralls que han causat
en el mercat artístic parisenc l’snobisme i l’especulació coaligats. Fins ara el nostre col·-
leccionisme ha estat intel·ligent i de bona fe; ha estat incontaminat d’aquests perills.
Sembla, però, que els primers símptomes de malaltia greu han aparegut en el nostre,
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sortosament, pacífic mercat. La malaltia, de moment, és esporàdica: cal vetllar perquè
no esdevingui epidèmica.

Només li mancaria, al viure una mica dur de la nostra terra, les delícies d’una dicta-
dura snob! Els artistes de casa nostra, en general tan soferts, no sé si podrien suportar la
misèria d’aquesta mena de dictadures, únicament tolerades per països rics o per mo-
ments de gran puixança econòmica. Haurien de plegar, si és que un amor a l’art prou
pur no els obligava a continuar la lluita. Si més no, estic convençut que si no s’aconse-
gueix deslliurar el país dels perills de l’especulació i del snobisme artístic, caldrà molta
intel·ligència per a vèncer-los.

El tipus de marchand-amateur, que amenaça el nostre mercat , tingué, fa pocs anys,
a França, una existència exuberant. Tipus sense una cultura artística profunda, despro-
veïts de sensibilitat i d’amor a l’art, pretengueren dirigir el gust de l’època, pensant
únicament en el negoci ràpid. La valor d’un quadro era establerta únicament en el
preu, i el col·leccionisme es convertí en un afer de Borsa. Ja sabem els resultats catas-
tròfics d’aquella doble actitud d’snobisme estètic i d’especulació deshonesta. Avui la
crisi artística se sent a París en una forma desconeguda pel nostre mercat.

En aquests darrers temps foren rars, a París, els col·leccionistes o amateurs compra-
dors de teles pel gust de gaudir-les que no fossin esclaus de la suggestió dels noms. Allà,
la valor d’un pintor fou establerta únicament damunt la voga que pogués jugar en un
moment determinat. Per això un dels artistes més cèlebres de l’Escola de París pogué
dir, fa alguns anys: “Tot és qüestió de suggestió. Cal conèixer la psicologia de la multi-
tud per a fer-se un nom. Els nostres contemporanis tenen necessitat d’ésser enganyats
i els marchands de tableaux moderns no són més que marxants d’il·lusions”.

A casa nostra, havíem sabut salvar, fins a la data, els grans perfils de l’snobisme i de
l’especulació. Els nostres artistes, en general, tenen un sentiment de la professió prou
digne per a no vendre’s la consciència ni a les exigències de la vulgaritat ni a les dels
snobs. Els marxants també han fet fins ara llur negoci amb un bell sentiment de mece-
natge. És l’especulador snob el que intenta desvirtuar el caràcter del nostre mercat pací-
fic.

Cal isolar aquest ésser exòtic per tal que no contamini ni els artistes, ni els amateurs,
ni els marxants. Fóra desolador que algú es prestés a fer-li el joc.

Cal no oblidar que l’esperit de competència comercial entre els artistes és, cal con-
fessar-ho, massa viu. No cal confondre, és clar, el sentit crític indispensable, amb la
manca de dignitat professional. L’exemple de Ricard Canals ens pot servir, en aquest
cas. Canals fou un pintor exigent amb ell mateix i amb els altres. No fou pas dels qui
prodiguessin els elogis a l’obra dels companys: més aviat l’artista fou, en alguns mo-
ments oportuns, un mala llengua. Però, vingué el dia en que els homes de la passada
dictadura li oferiren pintar damunt dels frescos que Torres-Garcia havia realitzat al saló
de Sant Jordi de la Generalitat, perquè ell refusés tot seguit, invocant la companyonia.
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Si Canals fou just o injust en els judicis sobre l’art dels seus confrares, no és hora
d’escatir-ho. En canvi, es comportà dignament com a professional.

No és inoportú recordar, en aquests temps deshumanitzats, que cal una mica d’iro-
nia per anar tirant. I dir, com Derain i de Segonzac, després d’una cèlebre discussió a la
terrassa del cafè Deux Magots: “Le grand peintre de demain, nous l’ignorons; nous passons
certainement devant ses tableaux sans les remarquer”.

Si aquell bell acord dels dos grans artistes contemporanis obtingués els sufragis de
tots els altres grans i petits, s’haurien evitat moltes vergonyes. Els artistes, sobretot, no
hauríem contribuït, ni amb els nostres actes ni amb els nostres judicis, a fer la moda.
La moda dels snobs i dels especuladors. Cal no oblidar que en un terreny d’amor a l’art
els nostres consells, i àdhuc els nostres blasmes, és bo de donar-los amb enteresa, però
sense fòbies. Sabem per endavant que som, com tots els mortals, susceptibles d’error,
i no voldríem ésser responsables de la destrucció de cap obra d’art, ni de la misèria de
ningú.

Si Picasso hagués tingut present la frase-acord de Derain i de Segonzac, no s’hauria
vanagloriat d’haver destruït una tela de la qual Modigliani li havia fet present, pintant-
hi al damunt. Primerament, si no l’hagués estimada, l’hauria respectada. Tristos de
nosaltres si els artistes han de caure sota el poder de gent deshumanitzada de la mateixa
professió! No hi ha res pitjor que un artista o un intel·lectual sense bondat o, si més
no, sense ironia, sense flexibilitat, sense elegància. Les baixes passions provocades per la
lluita política o per la lluita comercial a seques, són encara nobles, comparades amb les
passions desenfrenades del simple amor propi artístic o intel·lectual.

Així, doncs, un mercat artístic dirigit per snobs fóra una calamitat; però, un mercat
artístic controlat a més en forma secreta per artistes sense entranyes, fóra una calamitat
insuportable, asfixiant. Mercat artístic sense amor a l’art, creat amb l’exclusiu objecte
de l’especulació, que sempre és el dels arribistes.

Sortosament, el col·leccionisme barceloní, si és pobre, és almenys honrat. Però si
els mals de l’snobisme i de l’especulació ens afligeixen un dia d’una manera general,
podríem dir el que el mateix Picasso exclamà en un moment de sinceritat: –Pintar per
l’Hôtel de Vendes, per l’especulació? Ja n’he sopat! Amb alguns quadros que em resten
a casa meva, puc viure. No tinc pas necessitats exagerades ... Treballar per qui, a veure?
... On son els amateurs d’altres temps? Aquells que adquirien per pura joia artística, on
han anat a parar? On van a parar ara els quadros? ... Treballar pel plaer de fabricar
mercaderia? ... No. El moment no és gens agradable. Estic fastiguejat! Tinc ganes de
no pintar mai més.

Rafael Benet

15/11/1934, pàg. 6
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LA IMATGERIA D’OLGA SACHAROFF

Honora la sala major de Galeries Laietanes, una exposició d’obres d’Olga Sacharoff,
l’artista russa de l’Escola de París, amant, temps ha, de la ciutat de Barcelona i de
Catalunya.

Olga Sacharoff és ben coneguda dels medis artístics barcelonins. Havia aportat,
anys enrera, la seva col·laboració a una d’aquelles exposicions que organitzava a les
mateixes Galeries Laietanes, l’entitat Amics de les Arts, governada per aquell connaisseur
de qualitat, el malaguanyat amic Magí Sandiumenge.

En la modèlica revista Art, publicació de la Junta Municipal d’Exposicions, el deli-
cat poeta Joan Teixidor dedicava, no fa gaire, un bell article valorador de l’art d’aquest
pintor, femení per excel·lència.

Bona part de la seva vida l’ha passada l’artista a Barcelona, encara que el clos de les
seves amistats fou sempre molt reduït. Culturalment, el seu cor, el tingué i el té sem-
pre a París, on ha viscut llargs anys, especialment en aquests darrers temps. El seu art és,
essencialment, aladament parisenc.

Olga Sacharoff, per la seva qualitat de dona sensible, es pot equiparar amb aquelles
artistes de la color, que han donat un art completament d’acord amb l’esperit femení.
Cal no oblidar que l’obra d’algunes dones pintores, ha tingut accent hombruno. Però
l’obra d’aquestes, com la de Mary Cassatt, p.e. que fou la d’una gran pintora, no ens
commourà mai tant com aquella que neix elaborada de les qualitats fràgils i perfuma-
des que informen l’esperit específic de la dona.

L’obra d’Olga Sacharoff, com la de Berthe Morisot, i la de Marie Laurencin, són
d’aquella mena de miracles artístics, que únicament pot realitzar la sensibilitat femeni-
na.

Sacharoff, és tan femenina, que fa compartir a les seves composicions l’estilisme i la
qualitat, ben adients a les anomenades labors –brodat o puntes.

L’eminent expositora de Galeries Laietanes, fonamenta el seu art en la imatgeria. En
un primitivisme d’estampa: en l’art popular. Formalment, en alguns moments l’art de
Sacharoff es mou dintre el lirisme transfigurador de certs aspectes de l’art d’Henri
Rousseau, el burot; imatgeria vivent, no pas fórmula baixament decorativa.

En els bons moments, l’obra de Sacharoff no és pas d’estilització volguda, sinó
veritable transfiguració poètica de la realitat. Imatgeria, doncs, de primera qualitat,
pròpia dels veritables i, per això mateix, encisadors primitius.

L’art de Sacharoff és, sobretot, fet d’encís poètic.
Però, si en un principi aquest encís era assolit evadint-se dels mitjans –o sigui dels

límits– de la pintura, en les seves darreres produccions, l’artista de l’Escola de París
guanya en encís, precisament perquè es sotmet a les lleis de la matèria. Els seus esque-
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mes formals, recaptats indirectament de la realitat, s’han enriquit darrerament dels
matisos més imponderables de la llum. La matèria pictòrica, també ha guanyat en les
darreres teles d’Olga, perquè hi fou treballada amb nova intenció, aplicant a la carn de
la pintura la mateixa sensibilitat amb què antany l’artista es donava en formes potser
massa espiritualitzades.

La imatgeria d’Olga Sacharoff ha entrat darrerament en un terreny pictòric pur.
Puresa en l’art pictòric, no és pas elucubració fora dels seus límits –en la servitud dels
quals es troba la grandesa– sinó treball entusiasta de la matèria fins a transformar-la en
riquesa i en esperit.

Anem, doncs, deixant endarrera la quaresma dels temps cubistes, i el que en l’hora
de la guerra i immediata de la postguerra fou considerat com a pur, per ésser reduït a
estructura i a descomposició pura i simple de la mateixa (sempre sense perdre les apa-
rences geomètriques); avui ens sembla lluny dels postulats de la pintura pura, que si ha
de participar d’aquella llei dels ossos de què parla Sie-Ho, ha de completar-se amb
l’espiritual element de la vida, que és la primera regla formulada pel mateix pintor
extra-oriental en el segle V, i sense la deguda aplicació de la qual la pintura deixa d’ésser
pictòrica, per a esdevenir pura bastida.

Olga Sacharoff, d’una sensibilitat molt viva, ha sabut evolucionar vers la pintura-
pictòrica, sentint, com a bona avantguardista, que aquest era el seu nou destí, car no
podia restar satisfeta de la imatgeria gairebé immaterial d’antany. Per això l’immateri-
al, l’alat que és el tret més sobresortint del caràcter de l’artista russo-parisenca, s’encarna
avui en una certa densitat de matèria i en una delicada interpretació del clar i obscur.

Ben segur que, fugint dels perills de l’angelisme, aquest camí pictòric l’ha trobat
l’artista en la lliçó dels neo-fauves hispano-parisencs, els quals saberen establir llurs
fugitives harmonies i encarnar llur fuga informe, amb matèria-pictòrica, sensiblement
i apassionadament treballada. Així el ninotisme i l’estilisme evadits de la pintura, dels
primers temps d’Olga Sacharoff, avui s’han convertit en essència pictòrica –són infor-
mats d’esperit pictòric.

Però essent, la dama, poeta per temperament, és ben natural que, jugant la llum
fina, hagi sabut impregnar de poesia els límits indispensables de la pintura.

Rafael Benet

17/11/1934, pàg. 6
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Catorze obres de pintura – Pere Borrell del Caso
Planells, deixeble de Dalí – Col·lecció de pintura catalana

Il·lustracions d’Emili Ferrer – L. Roig Enseñat
Col·lecció Rodríguez Filloy

La casa Renart ha organitzat, en reprendre les tasques de la nova temporada, una expo-
sició de catorze pintures degudes a catorze autors distints, associats del Círcol Artístic
de Sant Lluc, i que representen valors d’aquella agrupació de gloriosa història. Heus ací
els noms d’aquests catorze artistes: Emili Bosch Roger, Josep de Cabanyes, Francesc
Canyelles, Artur Carbonell, Eusebi Díaz Costa, Lluís Maria Güell, Joan Marcé, Francesc
Marsà, Evarist Mora, Jacint Olivé, Josep Perrin, Francesc Vidal Gomà, Antoni Vila
Arrufat i Darius Vilàs. Com es pot veure, la majoria de noms d’aquesta llista són de
qualitat; per tant, el total d’obres exhibides és digne d’atenció.

Del conjunt es destaquen pel seu sentit pictòric, sobretot, l’aportació de Vidal Gomà
i Bosch Roger. La natura morta del primer es pot comptar entre les seves obres més
reeixides i com un exemple de bona pintura.

Entre els altres expositors mereixen ésser esmentats Eusebi Díaz Costa, per la seva
retina delicada; Vila Arrufat, Darius Vilàs i Francesc Canyelles, pel sentit de responsa-
bilitat; Josep Perrin, per la seva gran envergadura, àdhuc desitjant-la més controlada;
Jacint Olivé, per la seva fuga, i Evarist Mora, graciós, malgrat la fórmula decorativa,
perillosíssima, emprada per ell.

Lluís Maria Güell continua amb traça el perillós camí fàcilment harmoniós; poc
intens, però distingit. Artur Carbonell practica encara el seu estil formal, tornejat i
brunyit. Francesc Marsà, ple de qualitats, però una mica perdut. L’aportació de Josep
de Cabanyes i Joan Marcé, noms que completen la llista, més aviat fora del sentit de
tria que representa l’actual exposició de can Renart.

* * *

Al Círcol Artístic de la Rambla hi ha oberta, aquests dies, una exposició retrospectiva,
homenatge al pintor Pere Borrell del Caso, pintor nat a Puigcerdà el 13 de desembre
de 1835 i mort a Barcelona el 16 de maig de 1910. Fou la seva vida abnegada, dedica-
da amb entusiasme a l’ensenyament de la pintura, enfrontant la seva escola particular,
que representava en aquells moments una certa independència estètica, amb l’escola
oficial de Llotja. De l’escola particular de Pere Borrell sortiren deixebles de valor con-
siderable com Adrià Gual, Ricard Canals, Xavier Nogués, Marià Pidelaserra, Josep
Maria Sert, Ysern Alié i Gaietà Cornet.

La pintura de Pere Borrell és, en general, digna. És l’obra d’un artista en possessió
dels mitjans, uns mitjans que, si es vol, no satisfan, en general, les ànimes sensibles. De
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vegades, però, Pere Borrell assolia –especialment en alguns dels seus petits estudis–
moments de pintor veritable: és en aquests petits estudis de figura, sobretot, on la
sensibilitat de l’artista sabé superar l’anècdota obrera de l’ofici, triomf que –petit o
gran– té sempre en compte el que en diem la Història.

* * *

A la galeria que regenta Dalmau a la Llibreria Catalònia exhibeix actualment les seves
obres el pintor Planells, deixeble de Dalí. El seu mestre, home d’habilitat i correcció,
contràries en absolut al concepte que de la qualitat ens hem format entre tots al con-
tacte de la pintura tradicional, és prou net en les seves realitzacions perquè hom pugui
admirar-ne la traça, admiració al marge del concepte artístic. El deixeble de Dalí és
massa servil perquè aconsegueixi ésser considerat. Si més no, Dalí té una certa gràcia
diabòlica per a pensar anècdotes estrafolàries, arguments estructurats en hores de tedi
real. Planells s’acontenta de poca cosa, copiant fredament els temes i sense tanta nete-
dat l’estil del seu mestre. I ja s’ha dit altres vegades que, precisament, on falla Dalí és en
l’estil, car ha assolit el seu objectiu antiartístic d’una manera absoluta.

* * *

A la Sala Gaspar s’exhibeix aquests dies un conjunt de pintura catalana, del qual es
destaquen les obres ben escollides de Meifrèn, Créixams i Vila Puig.

* * *

A Galeries Laietanes exposen l’il·lustrador Ferrer, que és innegable que a través del
temps ha guanyat en correcció, i l’aquarel·lista Roig Enseñat, el qual  amb evident
coneixement –a la seva manera– de la difícil tècnica, aconsegueix en els millors mo-
ments discretes harmonies colorístiques.

* * *

A la Sala Parés hi ha oberta, aquesta quinzena, una exposició de pintura antiga i moder-
na, pertanyent al senyor Rodríguez Filloy.

La gran quantitat de teles exhibides en perjudica la visió. Entre elles es poden asse-
nyalar unes belles notes olotines de Galwey, un paisatge de Vayreda, un dibuix colorit
de Sorolla i una tela del vell Gimeno.

El conjunt es pot considerar, almenys, com a poc pedagògic.

Rafael Benet

23/11/1934, pàg. 6
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

A la Galeria Syra exhibeix actualment les seves darreres produccions el pintor Pere
Créixams. Una exposició plena d’aquella simpatia colorística a la qual, en general, ens
ha acostumat darrerament l’artista. El lirisme animal de primera qualitat que des del
començament insufla l’obra de Créixams, de fa un quant temps sembla adreçar-se
correntment vers un colorisme brillant. L’intens dramatisme d’antany ha estat substi-
tuït per un sentit més pròxim a la gràcia, més pròxim a ço que és agradable. La pintura
actual del nostre dotadíssim pintor es dóna tot seguit a qui la contempla. Potser, en
alguns moments, aquest sentit pictòric, més que adreçar-se vers la gràcia, es pot dir que
s’abandona vers el lleuger.

Però, en els bons moments, quan Créixams és conduït per aquella força màgica que
els antics en deien inspiració, els rapports de paleta, tant si canten d’una manera escla-
tant com si canten d’una manera més greu, aconsegueixen aquell punt de sorpresa –de
meravella– encisador dels ulls i de l’esperit.

Créixams, sense deixar d’ésser ell mateix sempre, en la majoria d’aspectes de la seva
obra actual ha canviat molt, d’ençà que es féu conèixer com a pintor. No diré que, en
el canvi, l’artista hi hagi sortit guanyant ni perdent; constato, únicament, el canvi
gairebé global de la seva obra. I dic gairebé global, tenint en compte que en aquesta
exposició encara hi ha alguna mostra, i per cert ben feliç, d’aquella primera època greu
de Créixams: el Créixams de les gitanes i de la paleta oliosa i tèrbola; el Créixams
emparentat amb Nonell. I per cert que, en aquestes vives supervivències del Créixams
d’antany, hom pot constatar com l’evolució ha estat perfecta, car en aquestes obres,
diguem-ne d’arrel nonelliana, l’artista ha madurat sense abdicar de la intensitat pri-
mera.

Però, l’actitud joiosa de l’artista, que avui contraposa d’una manera gairebé absolu-
ta a la seva actitud dramàtica d’antany, fa més pròxims els perills de la banalitat. Els
perills de la policromia exaltada i de la facilitat de traç més d’una vegada amenacen la
intensitat de l’obra, però l’artista els obvia quan és dirigit pel seu instint insuflat per la
inspiració. Per això de l’actual exposició, i dintre l’aspecte més fugat i brillant, es po-
den assenyalar obres de primera qualitat, davant les quals es pot dir que apareix un nou
Créixams que satisfà en gran manera. Un Créixams emparentat, fins a cert punt, amb
els grans coloristes francesos, que ens treu l’enyorament del primer Créixams fet d’in-
tensitat dramàtica.

De l’actual exposició es podrien assenyalar, amb el catàleg a la mà, un bon nombre
d’obres notables. Vull únicament remarcar el retrat de mademoiselle Chagall (16), car
és, al meu entendre, una obra cim dintre la història d’aquest joiós i heroic jugador de
la pintura. Davant d’aquest retrat –el qual per la majestat i la gràcia del model sembla
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un retrat de reina– hom pensa tot seguit en el divuitè francès, i, sobretot, en la llibertat
alada del gran Frago.

* * *

Francesc Labarta exhibeix a La Pinacoteca els seus darrers paisatges d’Olot i d’Aranjuez.
La gran enemiga de Labarta és l’habilitat per la qual massa sovint l’artista cau en la
lleugeresa. En l’actual exposició s’accentuen d’una manera alarmant els defectes bàsics
de l’art de Labarta: en algunes obres apareix el decorador amb tota la banalitat.

En altres obres, però, el distingit artista aconsegueix aquell grau de gravetat pictòri-
ca i d’alada sensibilitat per les quals el seu nom no endebades ha conquerit un prestigi
merescut.

* * *

Alexandre Coll, a Galeries Syra, exhibeix aquarel·les molt preocupades de l’ofici, dig-
nes. Exhibeix també ací unes obres primerenques Joan Roqueta: al meu entendre, una
exposició prematura.

* * *

Bartomeu Llongueras, decorador, ha dirigit amb encert el nou cinema Maryland. És
aquesta la primera obra d’empenta dirigida pel jove artista. Jo no sabria dir en el seu
elogi altra cosa que: servint-se l’artista de les fórmules de la decoració en voga, ha sabut
evitar els perills del provincialisme. Mereix esment especial la col·laboració aportada
en la decoració del vestíbul per l’escultor Ernest Maragall, que hi ha contribuït amb
uns graciosos relleus.

* * *

Cal no oblidar, entre els quaderns dedicats a l’art, i que apareixen redactats en la nostra
llengua, Arquitectura i Urbanisme, publicació de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya.
Arquitectura i Urbanisme, en la seva segona època, ha publicat fins a la data tres núme-
ros, tots ells plens d’aquella àgil entremaliadura espiritual, per la qual es descobreix la
personalitat que en porta la direcció. Hom reconeix l’elegància de primer ordre de
Josep M. Junoy, amb la qual ha sabut airejar la revista dels nostres arquitectes, posant-
la de cara, no pas únicament als problemes arquitectònics, als quals, com és natural,
dedica la major atenció, sinó suggerint la curiositat dels lectors dintre diverses seccions
obertes a totes les activitats de l’esperit, amb notes breus i carrades, comentaris vius a
tots els esdeveniments artístics i culturals de la nostra terra i del món.

Delicat papalloneig que Junoy ha sabut practicar tostemps d’una manera simple-
ment artística.

Rafael Benet

27/11/1934, pàg. 8

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08150



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 151

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Iconografia de Montjuïc – Guillem Bergnes
Valdemi.– J. P. Oms

Les cançons picants i poca-soltes, més que populars, vulgars, nascudes i inspirades amb
Montjuïc, que han arribat fins a nosaltres, a més d’espatllar-nos l’oïda, han contribuït
a formar-nos una idea poc delicada de la muntanya que el mateix Maragall va anome-
nar de mal anomenada. Però, Montjuïc ha estat sempre una bella silueta barcelonina,
silueta que en més d’un indret ha canviat molt, i no pas degut a cataclismes geològics.
Però, també ha tingut Montjuïc moltes altres virtuts que la de decorar com un fris les
vistes panoràmiques de la ciutat. Arribeu-vos, si us plau, fins a la Casa Renart del carrer
de la Diputació, per a fer un petit repàs de la història de la muntanya, que té una
prehistòria, i una antiguitat romana, a més d’un passat vuitcentista, posat en música
d’americana.

La Casa Renart ha reunit en la seva sala d’exposicions una sèrie de fòssils, minerals,
restes de ceràmica, gravats, litografies, dibuixos, pintures i plànols, que ens parlen de
Montjuïc i de Barcelona.

Hom s’adona que la muntanya tingué altra música que la dels manubris i la dels
romanços. En l’exposició figuren alguns exemplars de Goigs a llaor de Sants i Santes
venerats en ermites de Montjuïc, avui desaparegudes o abandonades.

El tast d’iconografia de Montjuïc, que Joaquim Renart ens ofereix actualment, ens
parla d’una muntanya un temps feréstega, amb camins que serpentejaven per a obviar
els penya-segats del cantó de la mar. La muntanya, pel cantó del Morrot, no fa gaires
anys que era un tros de costa brava. Quantes coses hem destruït, Déu meu, a honor
d’aquesta civilització industrial, de la qual fem tantes bocades!.

No és solament la muntanya el que, pel cantó de mar, no hem sabut posar en valor,
sinó també els mateixos bells indrets de la ciutat. Hom pot veure, en aquesta exposi-
ció, fidels litografies en les quals es reprodueix la bella muralla de mar –avui destruïda–
on els nostres pares, nois aleshores, havien anat a prendre el sol. Hom pot veure el barri
de Llotja, amb aquell Pla de Palau senyorial, abans d’ésser transformat pel gust indivi-
dualista que l’Exposició del 88 no féu altra cosa que exalçar.

Quants disbarats feren els nostres pares! Quants disbarats hem fet també els homes
de la nostra generació! Mentre els nostres besavis i avis donaren una Barcelona amb
tipus d’urbanització monumental unitària, com el Pla de Palau, la Plaça Reial, el Paral·lel
i el Passeig de la Indústria, en els nostres temps s’ha volgut prescindir dels pòrtics a
l’Avinguda de Francesc Layret i al Passeig de la Indústria, destruint també la unitat
d’alçades i de tipus arquitectònics, tan ben imposada pels projectes antics. Així s’ha
reduït l’amplada de les vies, a més de destruir l’harmonia tan ben calculada pels nostres
avantpassats vuitcentistes. La música galdosa dels cecs d’aleshores, cantada amb lletra

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08151



R A FA E L  B E N E T152

tant o més galdosa, no pogué res contra l’harmonia de la ciutat; el jazz, en canvi, no ha
fet possible una ciutat urbanísticament millor.

* * *

L’exposició que actualment celebra Guillem Bergnes a les Galeries Laietanes, dintre la
mateixa tendència de l’anterior, és, al meu entendre, colorísticament menys diluïda.
Pintura feta a grans taques i amb brio remarcable de pinzellada, tendeix actualment a
esdevenir colorísticament més sanguínia. Hom enyora, davant del talent evident de
l’artista, una major contenció del fàcilment genial i, sobretot, l’abandó de la fuga
massa sistematitzada.

A les mateixes Galeries exhibeix el pintor italià Valdemi, l’obra del qual és ben
coneguda del nostre públic, per tal com li és mostrada, almenys, anualment. La pintu-
ra de Valdemi és pinzellada amb energia i traça, en general, una mica banals. Valdemi,
dintre la seva manera, sap l’ofici, o si es vol, coneix la cuina. En general, és molt millor
en els petits paisatges –notes directes d’Itàlia, França i Espanya– que no en les seves
pintures de flors.

L’il·lustrador Ferran Bosch exhibeix, a les Laietanes, les seves il·lustracions traçudes
i lleugeres, sense cap sentit humà, fàcilment arbitràries i d’un pervers demodé.

En una altra sala de les Galeries Laietanes hi ha instal·lada una exposició-venda de
quadros antics i moderns. Cal assenyalar del conjunt els paisatges urbans de Lebourg,
un dibuix de l’Anglada, dues pintures de Solà, un interior de J. Salomon, un bodegó
de Vollon i una figura de Decamps.

* * *

J. P. Oms exhibeix, a la Sala Gaspar, una sèrie de dibuixos colorits decoratius. Massa
decoratius, en general; massa recargolats i estilitzats. En el  fons, simpàtics.

Al costat d’aquests dibuixos, Oms exposa unes natures mortes més directes, més
realistes que la resta. Pintures més preocupades de senzillesa i de veritat, entre les quals
es fa remarcar la del gerro blau amb gira-sols.

Camí bo i seriós el d’aquestes pintures sense fàcil estilisme.

* * *

Julio García Gutiérrez exhibeix, a la Sala Busquets, una sèrie de pintures, la majoria de
les quals són de temes de Tossa. García coneix l’ofici, amb el qual sap donar la il·lusió
de la realitat. Malauradament, la retina de l’artista és més aviat fotogràfica.

Rafael Benet

01/12/1934, pàg. 6
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Amat – Vila Arrufat – Germans Serra
És a La Pinacoteca on exhibeix les seves darreres produccions el pintor Josep Amat, un
dels joves que amb més rapidesa s’han ben guanyat un nom.

Amat és un pintor de raça, dotat d’una facilitat de dicció a vegades lleugerament
banal. La paleta d’Amat és, en general, més sorprenent en els acords en gris que quan
empra gammes estridents. Amat fa el que vol amb el pinzellat: taca amb elegància
lleugera, i deixa sovint el pinzellat a la vista, la qual cosa dóna a vegades a les seves
pintures un aire una mica rígid, assecat. Una major fusió dels tons i dels traspassos dels
colors, convenient en certs indrets de la tela, donaria a la pintura d’Amat aquell punt
d’alat –d’imponderable– que avui encara s’hi troba a mancar. La pintura del jove artis-
ta mereix, però, totes les consideracions. Amat, sortit de la pintura de Joaquim Mir, ha
anat abandonant el mestre per a trobar-se ell mateix i dir una paraula pròpia. En els
paisatges urbans i de suburbi ha trobat Amat els seus motius predilectes: paisatges de la
Barceloneta, de la Rambla, del Paral·lel, del port i de carrers i places de París, són els
temes en els quals l’artista ha trobat la seva raó pictòrica. Però també l’ha trobada en el
paisatge camperol o gairebé camperol, i és en aquests darrers on la fuga d’Amat es
mostra més lliure i la puixança lírica més ferma. Hom diria que en aquests paisatges
camperols, Amat sembla entroncar-se amb la fuga dels darrers Pidelaserra.

* * *
Antoni Vila Arrufat exhibeix aiguaforts, puntaseques, litografies i monotips. Aquest
artista s’ha fet un plaer del treball de gravador; des de temps, és considerat com un
especialista en el maneig del burí. Sobretot en la calcografia, Vila és un dels nostres
mestres, però també ho és quan treballa en l’ofici més dolç de la litografia.

La preparació acadèmica de Vila Arrufat no es desment mai, tant quan s’expressa
com a gravador com quan ho fa com a pintor. Però l’honestedat i saviesa del mestre no
estan pas renyides amb el seu vivent sentiment de la renovació. Vila ha aplicat tot el seu
saber en la producció d’un art que participi de característiques estilístiques de l’hora
present. És el nostre artista un modern, en el sentit que és dels que s’inquietà per être à
la page.

Molt sovint la seva inquietud estilística l’emmena –sense destruir la imatge– vers
l’abstracció, vers l’esquema. Produeix aleshores un art estilitzat, amb aquella punta de
convencional  que fou la voga d’uns quants anys enrera. Vila Arrufat és, al meu enten-
dre, més pròxim a la intensitat quan, tot i no renunciar a l’estil, l’insufla de l’esperit
realista.

Hi ha en aquest sentit, en l’actual exposició de la Syra, unes quantes obres remarca-
bles, tant de figura com de paisatge.

* * *
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Josep Civil, el distingit aquarel·lista, exhibeix les seves darreres obres, amb temes bale-
àrics, a la Sala Busquets. De conjunt hom pot considerar aquesta exposició com la
millor que ha efectuat el mestre fins a la data, si és que no em falla la memòria. Hom
remarca una certa renovació colorística ben sanitosa en tot el conjunt i una major
agudesa, especialment en algunes notes de barques reflectint-se en les aigües quietes del
port de la ciutat de Mallorca.

A la mateixa Sala Busquets exhibeix Eulàlia Romagosa, la qual s’havia fet assenyalar
anteriorment per la seva aportació al Saló de Barcelona. Romagosa és una artista dota-
da, però encara no s’ha desfet del llast de la pintura a la valenciana, amb el qual s’obse-
quia actualment els deixebles de Llotja. Amb una mica d’esforç educatiu, el gust un xic
banal que ara ostenta, especialment en algunes natures mortes excessivament compos-
tes, serà substituït pel bon sentit pictòric que ara traspua per totes les pinzellades d’aquesta
artista femenina, més aviat enèrgica com un home.

* * *

Antoni, Josep i Enric Serra i Abella exhibeixen, a Galeries Syra, produccions ceràmi-
ques. Els germans Serra dirigeixen a Cornellà, tocant el terme d’Hospitalet, una ma-
nufactura artística de terra cuita fundada per llur pare, el malaguanyat Antoni Serra,
aquell apassionat per l’art del foc que en la recerca dels seus secrets s’arruïnà, però que
aconseguí, amb els anys, refer la seva economia, aplicant els coneixements tècnics en
empreses de tipus industrial. Antoni Serra, esperit sensible, no s’acontentà mai d’haver
d’aplicar els seus grans coneixements a la producció maquinística, i aconseguí, uns anys
abans del seu traspàs, muntar la manufactura familiar que els seus fills han fet conèixer
tant a tècnics com a amateurs.

Els nois Serra porten en el cor també, com el pare, aquella flama d’artista per la qual
les coses creades deixen d’ésser vulgars. Les pastes ceràmiques dels Serra no són, en
general, cosa de luxe rar. No es tracta ací ni de gris, ni de porcellana: ceràmica vidriada
corrent, però tractada amb netedat tècnica i, sobretot, amb sensibilitat.

Les qualitats, les colors i les formes són obtingudes sense misteris de laboratori,
però amb un gust certer.

Els germans Serra han sabut crear alguns bibelots deliciosos. El pollí estilitzat, cre-
ació, si no m’erro, d’Antoni, és una troballa.

Rafael Benet

08/12/1934, pàg. 6
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PAU GARGALLO A LA SALA PARÉS

Un important col·lecció d’obres degudes a Pau Gargallo, és exhibida actualment a la
Sala Parés: una exposició important pel nombre i per la qualitat.

Mai Gargallo no s’havia presentat a Barcelona amb un conjunt de tanta eloqüència.
L’escultor se’ns mostra en totes les seves facetes, des de la del decorativisme charmant,
en aquesta exposició representada, sobretot, amb el delicat Arlequí de la flauta en
coure, fins al Profeta d’un expressionisme greu i contorsionat. Gargallo és sobretot, un
mestre; és a dir, coneix l’ofici. El domina. Aquesta aptitud en el tracte de totes les
matèries –com ha fet notar J. Ll. Artigas– li ha permès d’eixir victoriós del plaer de
tastar les més diverses experiències estètiques.

Les més diverses tendències provades per Gargallo no han anul·lat mai la seva per-
sonalitat ni el seu instint d’escultor. L’artista, doncs, és vari, però és únic. Únic a través
de totes les provatures.

És ell mateix tant quan cultiva el realisme a la manera romana, com en el retrat de
l’actor Iscle Soler, com quan cultiva un idealisme normal, com en el Noi a la platja.
És ell mateix tant quan cultiva l’abstracció com quan cultiva l’objectivitat. Hi ha
sempre en les escultures de Gargallo una gran naturalitat i un gran dinamisme mus-
cular.

El nostre artista és dels pocs que poden donar-se a les estilitzacions d’avantguarda,
sense perdre bous i esquelles. En les seves realitzacions de metalls torçats i repujats i
algunes de les seves terracotes dóna valors negatius, no pas únicament en relleu, com ja
ho feren els egipcis, sinó en les mateixes estàtues. Aquests valors negatius –o sia donar
còncau o buit on hauria d’ésser convex i massís– són jugats a més per un sistema
d’al·lusions i d’escamoteig perillosíssim, però amb el qual parla Gargallo un llenguatge
epigramàtic, incisiu, de primer ordre. Sistema la rel del qual cal anar a cercar en el
cubisme. I és clar que les coses de l’art és convenient fer-les marxar per camins més
normals; aquesta és la llei que ens governa, avui, als que hem sortit del daltabaix espi-
ritual que vingué aparellat amb la guerra. Però davant d’aquest art, fet d’insinuacions i
negacions, de Gargallo, no sabria escriure cap blasme, car la puixança de l’artista és
prou intensa perquè hom pugui enyorar obres menys preocupades del que havíem
acostumat a anomenar la recerca i la troballa: la sorpresa. Quants seguidors de la matei-
xa trajectòria de la faceta cubista de Gargallo no resisteixen els canvis del gust, avui
adreçat vers l’autèntica senzillesa. Les obres, diguem-ne abstractes, de Gargallo, com
que porten en si una gran passió creadora, són ben llegibles fins per aquells que tenen
l’ambició de fer reviure la tradicional mesura. I és que en el fons, els ferros i els coures
retorçats i les terracotes trepanades de l’escultor de Maella, són expressió lleial d’una
concepció enfebrada o serena d’un escultor autèntic. Àdhuc hom diria que és entre

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08155



R A FA E L  B E N E T156

aquestes escultures en les quals és aparentment negat el volum, on es troben els millors
exemplars de la imatgeria de Gargallo.

Però, si per prejudicis estètics algú no sabés llegir en els trepats gargallians, que fixi
l’atenció un moment en la producció de tipus normal de l’escultor català resident a
París. Hom admirarà, sense cap reserva estètica, els torsos durs i vivents que ací s’exhi-
beixen, o la petita figura femenina en marbre negre, que és una meravella d’ofici en el
més alt sentit que pugui tenir aquest mot.

Les escultures diguem-ne normals de Gargallo juguen a dinamisme, sense vulnerar
les lleis eternes de l’estatuària; sense dissoldre’s en moviments fora del bloc. I aquest
sentit tradicional de l’escultura que posseeix Gargallo no es revesteix, gràcies a Déu,
amb ropatges estilístics egipcis, mesopotàmics, grecs o gòtics. Gargallo tendeix, d’una
manera natural, a crear unes formes vives i eternes, defugint tant com els naturalismes
excessius els perills de l’arqueologia.

Aquesta mena de tradicionalisme –que és el bo– és molt més difícil de seguir que
aquell que únicament recolza en les aparences d’uns estils antics, bells, formulats i closos.

Rafael Benet

14/12/1934, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Carles, Puigdengolas, Ariet, Beye
A la Sala Parés hi ha oberta actualment, a més de l’exposició Gargallo, a la qual vaig
referir-me en una nota anterior, una exposició de Domènec Carles. L’exposició de més
empenta que ha fet fins a la data l’il·lustre pintor.

Carles, d’ençà d’uns quants anys, sense abandonar del tot la font francesa, tendeix a
produir un art més en consonància amb el d’algun dels nostres mestres més allunyats
d’aquella tendència tan enormement cultivada de l’impressionisme. Carles sembla aban-
donar-se al corrent fugat del qual Joaquim Mir és el nostre millor exemplar. La gran
tradició sostinguda per Renoir, per exemple, que en un principi fou també sostinguda
per Domènec Carles, avui és abandonada per aquest mestre, per un art fet de brillantor
i exaltació.

Conserva encara Carles, de les seves influències franceses, el seu gust certer. Però,
sobretot, es pot dir que la seva pintura actual és superior, degut al seu ull educat en
aquell París d’abans de la guerra, enyorat de tothom. Ara el nostre pintor ha volgut
produir un art expressat amb mitjans ràpids i segurs. Mitjans, en general, menys mati-
sats que els d’antany; fins i tot més dramàtics, més fills del contrast.
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Serà lícit d’enyorar el Carles podríem dir-ne afrancesat; però no seria lícit no reco-
nèixer que l’artista d’avui és molt més pròxim a la idea del mestratge que l’artista
d’ahir. Carles, dintre la nova tendència, fa el que vol amb els pinzells. Fins gosaria a
escriure que fa inspiradíssims jocs malabars.

Magnífic prestidigitador de la pintura que, a fi de comptes, diu el que vol i es fa
entendre de les persones sensibles.

En aquesta exposició l’artista exhibeix unes belles mostres d’aquarel·les, àgils i trans-
parents. La tècnica de l’aiguada, com que es presta menys a les complicacions, ens ha
donat un Carles més serè, més contingut, menys briós que el que ha produït les possi-
bilitats de fuga de la pintura a l’oli.

També, en aquesta exposició, el pintor presenta a l’oli una obra de grans dimensi-
ons. Una tela (un cent) de mides excepcionals dintre la producció de l’artista. Un tema
del port de la ciutat de Mallorca, en la qual hom remarca encerts de primer ordre. Tota
la part de l’aigua i dels velers és admirable. La matèria hi és tractada amb sumptuositat
i treballada amorosament.

Em sembla escaient al temperament àgil de Carles el plantejament de problemes
difícils com els que pressuposa pintar grans superfícies com les d’aquesta tela de Mallorca.
Els pinzells es poden  llançar amb menys èxit a virtuosismes perillosos, i d’aquesta
contenció en prové una autèntica gravetat per a l’obra.

* * *
Heus ací un jove artista: Puigdengolas, que amb poc temps s’ha fet un nom. Expo-

sa actualment, a la Sala Barcino, uns quants paisatges pirinencs i de Mallorca, i unes
quantes figures. Puigdengolas és substancialment pintor; es pot dir, doncs, que si no
ho té tot guanyat, no li serà impossible d’aconseguir aquesta mena de guany, que tants
desitgen. No li serà impossible, sobretot, si sap controlar-se una mica quant a gust. És
en les figures on les falles del gust són més evidents. En els paisatges l’artista assoleix
una major altura espiritual.

No es tracta de discutir el pintor, car aquest és sempre present en totes les obres; es
tracta simplement d’assenyalar, tot i reconeixent els mèrits positius del Puigdengolas
actual, que un major i possible afinament de la sensibilitat faria l’obra molt més per-
fecta.

* * *

Josep Ariet, el pintor de les Guilleries, exhibeix a Galeries Laietanes els seus paisatges
plens de la il·lusió del lluny. Paisatges lluminosos i ben estructurats.

* * *

Narcís Canals exhibeix gran nombre de paisatges de Mallorca; però on l’artista es fa
remarcar és en algunes natures mortes. Exposa també a les Laietanes.

* * *
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Bruno Beye, artista germànic, exhibeix a les Galeries Laietanes, aquarel·les d’Eivissa.
Art fauve, de factura internacional –no pas universal– però que té el seu interès. En una
sala adjunta exposa dibuixos i aquarel·les d’Espanya, Àsia i Amèrica, Regener Hampe,
artista estrangera, la qual fa un art bàsicament acadèmic, tot i les seves aparences de
modernitat més o menys remarcables.

Rafael Benet

18/12/1934, pàg. 8

ARTUR RIGOL

El diari donava compte, fa pocs dies, de la mort del jardiner Artur Rigol i Riba. Una
ambulància de l’exèrcit l’atropellava davant de la Universitat, en la qual, quan fou
autònoma, el director de jardins féu una de les seves obres més notables. Rigol sortia
del seu automòbil quan l’ambulància el deixà mort a l’acte.

Per cert que, Artur Rigol, és una de tantes víctimes dels càstigs imposats a les nos-
tres institucions després de la sublevació d’octubre. Pocs dies abans de l’accident tràgic,
un comú amic del jardiner i meu em contava les angúnies que passava Rigol, al qual es
deuen tots els treballs de jardineria que li encomanà el Patronat i que, segons sembla,
els qui no estan conformes amb la renovació de la Universitat no el consideren ben bé
llur creditor.

Artur Rigol, deia l’amic, està aclaparat. El seu treball de la Universitat ex-autònoma
l’ha arruïnat, puix que Rigol, per tal de portar-lo a bon terme, s’havia convertit en
empresari i hi havia esmerçat tots els seus estalvis, amb tanta abnegació recollits.

Al cap de tres dies d’aquesta conversa, ens trobàvem amb l’amic a l’enterrament del
malaguanyat artista. Comentàvem, adolorits, la preciosa pèrdua. La inoportunitat
d’aquesta mort, que ha vingut en el moment en què Rigol començava a recollir els
fruits de les seves activitats; en el moment en què el seu nom gloriós d’artista i de
tècnic esdevenia conegut de tothom. Rigol, que tenia 36 anys, deixa dona i fills en una
situació delicada, de resultes del que li deu la Universitat. Des d’aquestes columnes em
faig eco dels desigs de tots els amics i admiradors del director-jardiner, i demano a
l’autoritat competent que, tenint en compte la gran desgràcia que ens aclapara a tots
–i molt especialment a la família de l’artista que acabem de perdre– faci el que bona-
ment pugui per tal que es paguin a la vídua les quantitats que es devien al seu marit pels
treballs admirables que realitzà com a artista-jardiner en els patis de la suspesa Univer-
sitat autònoma, treballs que foren molt elogiats pel senyor Prieto Bances. Hom té la
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seguretat que els bons sentiments ens acosten més a la justícia que no els apassiona-
ments i les rancúnies.

La memòria d’Artur Rigol és mereixedora de la més tendra pietat, de la més delica-
da admiració.

El nostre jardiner fou, sobretot, un esperit fi, amb aquell punt de modèstia elegant,
indispensable per a ésser-ho de debò. Fou delicadament irònic amb ell mateix: finament
escèptic. No conegué mai la fatuïtat.

Aristòcrata per educació: home molt cultivat malgrat la seva naixença humil. La
seva formació –la seva alta qualitat humana– fou obtinguda amb esforços continuats,
d’un heroisme gris-perla admirable. Fill de Capellades, assistí a l’escola en aquella po-
blació fins a l’edat de catorze anys. El senyor rector de la parròquia li donà les primeres
lliçons de francès. Aviat demostrà les seves afeccions literàries. Tenia set d’estudi, però
els mitjans no eren prou folgats. Els dissabtes i diumenges, en una barberia de la seva
vila nadiua, féu l’aprenentatge de l’ofici. Als quinze anys vingué a Barcelona i entrà de
meritori a la casa del jardiner i horticultor senyor Vicenç Aldrufeu, en el qual lloc van
desvetllar-se les seves aficions a la jardineria. Els guanys econòmics eren molt migrats i
no li permetien continuar el estudis. Fou convenient, per tal d’ajudar-se, continuar
fent de barber, ara a Barcelona, els dissabtes i diumenges.

Per a guanyar-se la vida li cal, primer que res, aprendre la teneduria de llibres.
Estudiant al mateix temps francès i iniciant l’estudi de l’anglès, en els cursos noc-
turns que es donaven en el Centre Autonomista de Dependents de Comerç i de la
Indústria. Fou en aquesta època que vaig fer coneixença amb Artur Rigol. Un noi
tímid que s’estava a l’escriptori de la botiga del jardiner Aldrufeu, a la Plaça de
Tetuan. Aleshores jo havia fet uns projectes per a uns jardins particulars de Terrassa;
Rigol prenia les meves comandes. Era el moment en què havia estat fundada l’Escola
de Bells Oficis, i Artur Rigol, que a l’escriptori de ca l’Aldrufeu havia sentit néixer la
vocació de jardiner, ingressava a aquella Escola que, com tantes altres institucions de
cultura, la dictadura anticatalana dissolgué. A l’Escola de Bells Oficis obtingué el
títol de Director-jardiner, que ha exercit amb coneixement i sensibilitat artística fins
a la mort.

A més de la direcció i realització de jardins de la Universitat de Barcelona, havia
portat a terme moltes altres obres importants de jardineria. Els jardins de la Biblioteca
Popular de Sallent foren ideats i executats per ell. Fóra llarga i incompleta la llista de
jardins particulars planejats i executats per Rigol que podríem donar ací.

Pels seus coneixements botànics, la col·laboració d’Artur Rigol fou considerada
preciosa pels arquitectes i decoradors més sensibles. Rigol era tan tècnic com artista;
per això el seu nom de floricultor anava lligat amb el nom de Nicola.

Les aficions literàries de Rigol, que en la seva adolescència s’havien manifestat d’una
manera ambigua, amb el desig expressat als seus íntims d’escriure llibres, una vegada

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08159



R A FA E L  B E N E T160

format, es realitzaren d’una manera digna i concreta. Fruit dels seus viatges per la
península fou l’obra titulada Los viejos jardines de España, que publicà, amb les traduc-
cions annexes francesa i anglesa, l’Editorial David.

Publicà també a D’Ací i d’Allà una sèrie memorable d’articles sobre tècnica i art del
jardí, fruit dels seus coneixements i de les seves observacions i estudis realitzats en
viatges a Itàlia i França.

Fou bibliotecari i delegat de la revista del Fomento Nacional de Horticultura, i dar-
rerament, l’any 1933, fundà i dirigí la ben editada revista catalana Horticultura i Flori-
cultura, la millor dintre el seu gènere que s’ha publicat a Espanya.

La prosa de Rigol és neta i elegant, clara i sensible. Quan era noi havia fet versos i
volia ésser poeta. Ja gran, escriví en prosa sobre la poesia dels jardins: descobrí tots els
secrets poètics, no solament de les arquitectures vegetals combinades amb les arquitec-
tures d’aigua i amb l’escultura, sinó que penetrà també els secrets poètics de les flors i
dels arbres, i convertí el que per a molts és àrida ciència en poesia pura.

Els mèrits d’Artur Rigol, les seves qualitats poc comunes, eren estimades per tot-
hom qui coneixia l’home i la seva obra. El Foment de les Arts Decoratives havia esco-
llit, en aquests darrers temps, el nostre jardiner com un dels seus consellers.

L’hora de la mort ha trobat l’artista amb l’obra a mig realitzar. Rigol, que ja havia
fet molt, tot just estava al començament del que hauria pogut fer. Déu ens l’ha pres,
acatem els seus designis.

Rafael Benet

22/12/1934, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Humbert – Viver – Apel·les Mestres
Sabaté Jaumà – Vancells

Molt notable el conjunt de pintura que exhibeix Manuel Humbert a la Sala Parés. Una
exposició de qualitat: natures mortes, figures i algun paisatge, pintats amb aquella
densitat característica de les darreres obres del mestre.

Humbert treballa la matèria i obté un mat no gens vulgar; quant a colorit, usa una
gamma esmussada de grisos, distingida, amb la qual ataca els colors i obté vibracions
lluminoses. El mestre guanyador del Premi Nonell en el primer any de la fundació, és
molt més sensible a la llum difusa dels interiors, que a la llum intensa del ple aire. Els
fenòmens atmosfèrics els recull amb molta més precisió en la mitja llum d’una cam-
bra, que sota el sol que crema o sota el vent que bufa.
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Manuel Humbert exhibeix en l’actual exposició obres reeixidíssimes, però entre
totes excel·leix un bodegó d’unes pomes en groc damunt un fons de blancs-grisos, que
és, al meu entendre, la tela més equilibrada que ha produït l’artista fins a la data. Ja que
a les qualitats formals de matèria, que tenen totes les teles d’Humbert, s’afegeix una
harmonia colorista més transparent que de consuetud.

* * *
Tomàs Viver, el paisatgista, exhibeix a la Sala Busquets la seva darrera producció. Viver
ha anat depurant l’estil durant aquests darrers anys, sense apartar-se massa del sentit
naturalista, amb el qual es féu un nom en plena joventut. En algunes teles amb temes
dels volts de Terrassa, de Mura i del Port de Palma de Mallorca, l’artista prova, en
diversos sentits, noves gammes i, sobretot, es preocupa de fer rendir a la matèria una
riquesa que fins a la data no havia ni intentat produir.

* * *

La Sala Renart s’ha volgut associar a l’homenatge que Catalunya ha dedicat al venera-
ble poeta i dibuixant senyor Apel·les Mestres amb motiu de complir els vuitanta anys.
El director d’aquesta galeria, lligat per l’admiració i l’amistat amb el nostre artista, ha
volgut mostrar als amateurs les il·lustracions que Apel·les Mestres havia compost per
al seu poema Liliana. Dibuixos a la ploma, en els quals foren plasmats els personatges
fantàstics del poema i vinyetes i colofons per a decorar el llibre.

La ingrata tècnica del dibuix a la ploma és talment dominada per l’artista en aques-
tes il·lustracions, que bé es pot dir que Apel·les Mestres féu veritables filigranes de clar
i obscur, i obtingué una sèrie de matisos dificilíssims amb admirable netedat.
Intencionant sàviament els petits traços de la ploma, obtenint volum i perspectiva,
amb elements irrisoris.

Quant a gust, moltes d’aquestes il·lustracions han envellit un xic. El “modernisme”
fi de segle –la influència de Mucha– es fa present en alguns d’aquests dibuixos. En
altres, però, més que la moda d’uns temps passats, hom admira l’esperit d’observació
del mestre, que fa reviure no pas únicament un món d’insectes i de flors, sinó que
també ateny, fins a cert punt, la grandesa dels penya-segats i dels boscos centenaris.
Apel·les Mestres sap imaginar els escenaris paisatgístics, per on han de córrer els gnoms
i les fades: escenaris ideals, però versemblants.

Hom diu que el poeta, abans de lliurar-se a la versificació de la seva concepció
poemàtica, dibuixà totes les escenes sobresortints de Liliana. És a dir que, per a cantar
millor, el poeta creà primerament damunt del paper els seus personatges i descriví
plàsticament els indrets de faula habitats per ells.

* * *
L’aquarel·lista Sabaté Jaumà exhibeix a La Pinacoteca una sèrie d’obres, manifestació
de virtuosisme, no pas sempre tan àgil com requereix la tècnica a l’aiguada. Bells in-
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drets de Catalunya, ha titulat l’artista el conjunt de les obres exhibides. Realment és
notable la temàtica d’aquesta exposició –notable i variadíssima.

* * *

Joaquim Vancells ha obert, aquests dies, als Amics de les Arts de Terrassa, una exposició
excel·lent. Com que la majoria d’obres exhibides allí ho seran pròximament a la Sala
Parés, reservo el meu comentari per aleshores.

Cal dir, però, que Joaquim Vancells s’ha superat amb aquesta exposició, la qual,
sense hipèrbole, pot qualificar-se de memorable.

Rafael Benet

29/12/1934, pàg. 6

L’ESCULTOR PAU GARGALLO (1881-1934)

La notícia de la mort de Pau Gargallo i Catalán arriba crua. Ni esment de malaltia de
l’escultor tenia, quan he llegit en el diari del matí la trista nova de la seva mort. En
un hotel de Reus moria el gran artista, en la qual ciutat havia obert justament una
exposició amb algunes de les seves obres. Tot just feia vuit dies que havia clausurat,
a Barcelona, l’exposició més important que hi havia fet en tota la seva vida. La tinta
de la meva nota a La Veu, parlant-ne, és encara fresca. El record del sopar d’homenat-
ge que els amics li dedicaren, amb motiu de l’èxit de l’exposició barcelonina, és
present, més que record.

Gargallo havia arribat de París, deu fer unes tres setmanes, per a ésser present a
Catalunya a l’hora de la seva gran exposició. Una exposició per als compatriotes que,
sovint, costen més de conquerir –deia ell– que els homes d’altres terres.

Gargallo arribava a Barcelona, després d’uns anys d’absència –no pas d’oblit– una
mica corbat per la glòria conquerida pel món. Darrerament, encara no feia un any,
havia fet una exposició a Nova York, tan important com la de Barcelona; l’any 1930,
la seva gran exposició d’Anvers, de la qual resta el testimoni del quadern núm. 10 de la
revista Selection, tot ell dedicat a l’art del nostre escultor.

Arribava Gargallo a Barcelona una mica feixuc de la glòria. Així el veia davant meu,
no fa pas quinze dies, una mica envellit, comunicant-me l’ardència dels seus neguits:
de les seves inquietuds de tota mena.

Gargallo, qui havia triomfat a París, Bèlgica, Alemanya i Nord-Amèrica, no estava
content. Era el nostre escultor un home trist, insatisfet. Amb una set no pas únicament
de glòria, d’aquella que certs provincians de casa nostra en diuen internacional, sinó
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amb una gran set de veritat. Gargallo era un gran pessimista i els triomfs artístics no el
feien pas més feliç.

Més que la gran crisi econòmica que ha trasbalsat el món darrerament, de la qual
tant hem de témer encara els artistes, el preocupava arribar a la certesa que el seu art era
alguna cosa més que un èxit del seu temps. Per això les seves converses prenien una
enorme gravetat quan es discutia de qüestions artístiques. Gargallo –tot i els seus mit-
jans tècnics segurs i expressius– ha estat un dels homes més enfebrats, no pas per teories
estètiques a la moda, sinó per arribar a poder definir estèticament una miqueta el que
ell pressentia a l’hora de la creació. A poder definir la substància de l’art.

Jo vaig escoltar-lo, fa pocs dies, en la seva darrera visita a casa meva, davant les
meves teles, expressar els seus pensaments sempre organitzats vers la realitat de la Idea.

Per aquests camins Gargallo, que fou sempre un bon home, solia trobar Déu. Jo he
conegut artistes posseïts de febre creadora, assedegats de glòria i de vanaglòria, però
solament he conegut Gargallo posseït en tot moment del mateix neguit, de la mateixa
gran dèria artística. Fou, en aquest sentit, com un déu caigut.

Les seves obres resten estructurades i ungides de passió. No és un art serè el seu; més
aviat grandiosament torturat com el de Miquel Àngel. Gargallo s’havia girat d’espat-
lles a Grècia i els seus ulls es consumien en les visions apocalíptiques del pòrtic de Saint
Pierre de Moissac. Els seus ulls i el seu cor.

Tant quan realitzava una escultura normal, com quan aplanava les imatges i en
trepanava els volums amb grans forats el·líptics, Gargallo gairebé sempre es mogué
més a prop de l’expressionisme que no de la bellesa. No sóc prou positivista per a
cercar la causa en la raó de naixença, però pot haver-hi influït una mica aquesta circum-
stància. Maella, terra ibèrica, no és, però, prou allunyada del mar de la mesura. Menys
encara prou allunyada de Catalunya, perquè hom pugui tenir aquesta població, on veié
la llum Gargallo, com a país estrictament aragonès, car tot i que oficialment pertany a
la província de Saragossa, els seus habitants parlen encara en bell catalanesc.

Sigui com vulgui, Gargallo es formà a Barcelona, on residí tota la infantesa. Fou
deixeble de l’escultor Arnau i deixeble de Vallmitjana. El moviment parisenc aviat se
l’emportà i residí a la Ville lumière llargues etapes de la seva vida des de 1904. Llavors
de l’expulsió de professors de la Mancomunitat pels homes de la Dictadura anticatalana,
Gargallo fou un dels 130 que perderen la plaça per haver-se solidaritzat amb
Dwelshauvers i per haver afirmat la fe en els destins espirituals de Catalunya. Des
d’aleshores el nostre escultor residí a París, on, amb motiu de la seva mort, ha deixat la
casa i el taller deserts. La seva enamorada muller Magalí i la seva filla Pierrette han
tornat a Catalunya a l’hora desconsoladora del comiat.

L’esperit de l’escultor català es fortificà en el moviment de l’Escola de París, i amb
els anys esdevingué una de les seves figures més vistents. París afegí a les qualitats de
força que posseïa Gargallo, de naixença, una nova qualitat inapreciable: la gràcia. Si per
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ella tota la seva ferotgia natural es convertí, sovint, en agudesa epigramàtica, per ella
també li fou més fàcil pagar l’imprescindible tribut a la moda fugissera, amb el qual el
món concedeix triomfs ràpids.

Per això algunes vegades, hom troba en l’obra per tants conceptes admirables de
Gargallo, el charme una mica passat de tots els modernismes. Però, què hi fa si sota
aparences efímeres la substància escultòrica resta neta, vivent, incorruptible?

Rafael Benet

30/12/1934, pàg. 12

ITINERARI DEL MUSEU D’ART DE CATALUNYA

I.– Grandesa passada i grandesa futura
Quan el Museu d’Art de Catalunya obrí les portes al públic, anotava, en un article que
podria fer de pròleg a aquestes notes avui iniciades, que aquell gran esdeveniment el
féu possible el catalanisme. Un de tants miracles del catalanisme.

La Renaixença catalana, en el seu sentit total, ha creat una ambició nacional, sense la
qual Catalunya no seria altra cosa que una terra grisa, i Barcelona una vila menestral,
d’història gloriosa, però sense possibilitats d’un bell futur. La Renaixença, en projectar
el seu amor a un passat propi, i , per tant, gran, possibilitava la naixença d’un entusias-
me creador: redimia la pàtria de tot esperit gasiu i provincià.

La nostra història contemporània comença en temps de Carles III en obrir els ports
mediterranis peninsulars al comerç amb Amèrica. Els ministres de Carles IV inicien la
política proteccionista de la nostra producció i ajuden a la creació de la nostra indús-
tria, que és com dir a la creació de la nostra riquesa. Des d’aleshores totes les possibili-
tats de futur, és a dir, de continuació d’una Història, foren cosa immediata. Conse-
qüència de la creació de la Real Junta de Comercio, foren els primers Jocs Florals i els
primers centres excursionistes. El nostre passat, amb els seus monuments jurídics, lite-
raris i artístics, era contemplat amb bell optimisme. La riquesa dels nous navegants i
dels fabricants d’indianes no serví per a fer oblidar el passat, sinó per a estimar-lo com
a motor de futur. Barcelona creixia a desgrat de les guerres i de les bullangues. Els
homes de l’Exposició del 1888 cloïen el període inicial de la història del nostre reco-
brament. La pèrdua de les colònies iniciava l’actual període en el qual s’han creat i
revisat tantes idees.

Barcelona és una ciutat de quatre dies, recolzada en una gran història. Una història
amb un gran hiatus de més de dos segles. El treball ens ha engrandit, però, sortosa-
ment, som alguna cosa més que uns laboriosos provincians. Hem creat l’esperit d’un
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país i una gran metròpoli de tipus europeu. Som tot just a mig camí, degut més a les
nostres flaqueses que no pas als entrebancs forasters.

Anem creant les grans institucions de cultura. El tipus espiritual del català mitjà ha
millorat força. Millorarà molt més encara. Tot, a fi de comptes, es fa en aquest sentit:
tothom qui vulgui pot ésser educat com un príncep. La democràcia és un mot buit si
els ciutadans no esdevenen espiritualment prínceps.

L’Escola, la Universitat, el Museu oberts als talents i a les sensibilitats. Jo he portat
aquests dies al Museu les meves deixebles de l’Escola d’Aprenentes i de Perfecciona-
ment Lluïsa Cura, noies, naturalment, obreres, a les quals es dóna una educació artís-
tica adequada. La visita del Museu Medieval, sobretot, s’ha fet amb una emoció i una
curiositat encisadores. Aquestes noies, en grups graduats, han visitat el Museu d’Art de
Catalunya amb ingenuïtat i amb la preparació corresponent.

Una preparació que les antigues escoles de luxe no donaven a llurs deixebles. No
viuen únicament de pa els homes.

Aquestes anades al Museu amb les noies de l’Escola han deixat al meu esperit un
desig d’estructuració d’una mena d’itinerari espiritual per a facilitar-ne la visita. I heus
ací que avui inicio aquesta feina amb el desig de contribuir, amb la meva modesta
aportació, a la grandesa futura de la pàtria.

02/01/1935, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Homenatge a Apel·les Mestres – Alexandre de Cabanyes
Joan Lahosa – Vidal Palmada – Juli Soler

En la darrera crònica d’exposicions em referia a l’art de l’il·lustrador Apel·les Mestres
en comentar l’exposició que Joaquim Renart havia organitzat en la seva galeria, dels
dibuixos a la ploma per al poema Liliana. Aquella exposició era ja un homenatge al
poeta i dibuixant amb motiu d’haver complert els vuitanta anys. Per aquest mateix
motiu, l’Arxiu Històric de la Ciutat ha volgut contribuir a valorar l’obra i els records
d’una llarga vida, honorant així el poeta i l’artista. Bona part de les sales del nostre
admirable Arxiu Històric acullen aquests dies documents i obres d’Apel·les Mestres:
una exposició curiosíssima.

Dibuixos de la casa vella, on nasqué el nostre artista, documents inapreciables d’un
tros de Barcelona desaparegut i, sobretot, d’un esperit d’època absolutament oblidat.
Apel·les Mestres, amb la seva gran traça de dibuixant a la ploma, immortalitzà aquella
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casa vella i el seu barri. Dibuixos documentals i poètics alhora, dignes d’ésser estatjats
en un arxiu per a fer-nos reviure no pas únicament la jovenesa del poeta, sinó uns
temps passats i àdhuc massa llunyans. En l’exposició hi ha una gran quantitat d’obres
d’Apel·les Mestres, dibuixos, caricatures, estudis. Entre aquests darrers figura un gat al
llapis que, pel seu estil, és d’ara i de tots els temps. Però també són exhibits una gran
quantitat de retrats de l’artista, realitzats per amics i admiradors, entre els quals destaca
el petit carbó de Ramon Casas.

Gran quantitat de documents de tota mena completen aquesta exposició-home-
natge: col·leccions d’antiguitats de l’artista, el pupitre de treball, caricatures al·lusives a
la figura del poeta i de l’escriptor aparegudes en setmanaris satírics barcelonins, una
col·lecció completa d’obres literàries d’Apel·les Mestres, fotografies amb dedicatòria al
poeta d’altes personalitats del moviment intel·lectual i artístic de Catalunya, d’Espa-
nya i de l’estranger, àlbums familiars, etcètera, etc. I completant tota aquesta col·lecció
de records, retrats del pare i de la mare del poeta. El pare d’Apel·les Mestres fou el
conegut arquitecte Oriol Mestres, i alguns projectes i dibuixos seus encapçalen aquesta
exposició, unint així l’obra artística del progenitor il·lustre, amb l’obra del fill músic,
poeta i dibuixant tan conegut i estimat del públic català.

* * *
Alexandre de Cabanyes exposa, a La Pinacoteca, una bella quantitat de paisatges i
marines. Una bona exposició de Cabanyes, ja que, sobretot en els paisatges, l’artista
tendeix a renovar la retina i fuig dels rapports fàcils i sentimentals de les seves marines
amb grans barques, per a establir harmonies més greus, potser una mica germanes de
les que Joaquim Mir ha creat darrerament.

* * *
Joan Lahosa és un nom nou. Exhibeix la Galeria Syra figures i paisatges. Així com en
aquests darrers el pintor sembla tocat una mica del sintetisme de certs mestres de
l’actual Escola de París, en les figures, en general, resta sovint més acadèmic i fins
alguna vegada afectat. El sentit de la matèria és jugat, sovint, amb inicial encert per
l’artista, a qui recomanaria, si és que creu oportú d’acceptar el consell, una major
coherència quant a orientació estètica global.

* * *

Vidal Palmada, de Palamós, exhibeix a Galeries Laietanes una sèrie de notes a l’oli i a
l’aquarel·la, amb temes de racons i panorames de la nostra Costa Brava. Notes narrati-
ves de colorisme fàcilment irisat que, sovint plauen i convencen. En les mateixes Gale-
ries exhibeix bibelots graciosament estilitzats l’escultor Telur.

* * *

Juli Soler exposa les seves darreres produccions a la Sala Parés. Temes d’Olot i de
Caldetes ha plasmat en les seves teles, no sempre amb idèntic encert. Els seus moments
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olotins són , en general, els millors; però hi ha també en aquesta exposició una marina
brava que és, dintre la trajectòria d’aquest pintor, un encert.

En la mateixa sala exhibeix l’escultor M. Martí, qui lluita honestament amb els
grans problemes del seu ofici, i aconsegueix més d’una vegada superar-los.

Rafael Benet
05/01/1935, pàg. 6

ITINERARI DEL MUSEU D’ART DE CATALUNYA

II. – Historial
La història dels museus públics de Barcelona és una història relativament curta, però
agitada i difícil. Quan Barcelona deixà enrere la seva trista concepció provincialista i els
homes del catalanisme influïren políticament en els destins de la ciutat, els museus
començaren amb una empenta nova.

Els antecedents a aquesta empenta patriòtica són prou importants per a assenyalar-
los ací. La història dels museus públics de Barcelona comença amb l’acord que l’any
1835 prengué l’Acadèmia de Bones Lletres, a iniciativa del seu president Pròsper de
Bofarull, de fundar un museu amb els objectes que posseïa la corporació. Fins l’any
1844 l’acord no tingué efecte. S’instal·là un petit museu lapidari en el derruït convent
de Sant Joan i, uns anys més tard, fou traslladat a la capella de Santa Àgata i al pati de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, quan el Reial Patrimoni cedia aquells llocs a la Comissió
Provincial de Monuments.

L’any 1875 l’Estat creà el Museu Provincial de Barcelona i el posà sota el govern de
la Direcció General d’Instrucció Pública, amb el càrrec de despeses al pressupost de la
Diputació Provincial. El control de l’Estat en l’anomenat Museu de Santa Àgata, no
fou pas excel·lent; el retaule del Conestable, una de les obres del gran Huguet, que
presideix encara l’ex-capella reial, fou una víctima de la passivitat estatal. Més que un
Museu, l’Estat tenia a Barcelona unes golfes sense ciència i sense esperit. El gran amun-
tegament de romanalles glorioses (estàtues antigues i medievals, sarcòfags, ares funerà-
ries, làpides, etc.) finalment ha estat tret de la capella de la Plaça del Rei per a ésser
dignament plaçades en el Museu d’Art de Catalunya i en el Museu d’Arqueologia, de
pròxima obertura.

És molt llarga la gestació que produí aquest petit triomf de l’esperit autòcton
sobre l’esperit provincial. Fins el dia 26 d’abril de l’any 1932, la Junta de Museus,
després d’haver-les demanat moltes vegades, no obtingué les claus del Museu de
Santa Àgata.
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Altre fons dels museus de la ciutat és la deixa que l’any 1882 féu a l’Ajuntament de
Barcelona el patrici Francesc Martorell i Peña, de les seves col·leccions d’Història Na-
tural i Arqueologia. La part arqueològica de la col·lecció Martorell constituí el primer
fons dels Museus municipals d’art. Aquest fons fou augmentat amb béns del propi
donador, i s’adquiriren les col·leccions Ferrer i Corriol, Saura i Stasi.

Es pot dir que, descomptant el primer esforç de l’Acadèmia de Bones Lletres i el
llegat Martorell, totes les iniciatives per a la creació de museus són posteriors a l’Expo-
sició Universal. A l’anomenada Comissió Liquidadora de l’Exposició succeí la creació
d’una Comissió Tècnica de Museus, Biblioteques i Exposicions d’Art. Des d’aleshores
els museus de Pintura i Escultura modernes i el de Reproduccions foren iniciats.

El Museu d’Art Modern es nodrí de les compres de l’Exposició Universal i ben
aviat de les adquisicions fetes a les Exposicions Internacionals d’Art. Tota aquesta etapa
guarda el nom de Carles Pirozzini, com a promotor, home que influí molt de temps
en els destins dels museus. Fou el cap de l’anomenat Negociat municipal de Museus i
Belles Arts. En el Palau de Belles Arts en aquella hora hi havia instal·lats tres museus: a
la planta baixa l’Arqueològic, del qual fou director Carles de Bofarull, i a la planta alta
el Museo Provincial de Bellas Artes, nodrit amb obres dels pensionats, i el Museo Mu-
nicipal de Bellas Artes, dirigit per Josep Lluís Pellicer, nodrit amb les compres abans
esmentades. Els dos darrers, més que dos museus, eren dos noms.

A més dels esmentats hi havia un Museu de la Història (instal·lat a l’edifici que fou
restaurant de l’Exposició del 88), nodrit amb les coses velles tretes de les golfes de Casa
la Ciutat: retaule de La Verge i els Consellers, de Lluís Dalmau, dalmàtiques dels ma-
cers, màquina del bombo dels empedrats, etc. Existia també el Museu de Reproducci-
ons, amb la biblioteca annexa, instal·lat en la nau central de l’Exposició Universal.
Aquest Museu es pot dir que es féu a gust de Sanpere i Miquel. Aquest il·lustre senyor,
delegat per la ciutat, anà pel món a comprar guixos, i adquirí tot el que li agradava. En
lloc d’un Museu d’Escultura Comparada, es féu gairebé exclusivament un Museu d’Es-
cultura hel·lenística. Mentre Sanpere adquiria reproduccions tan cares de transport
com el toro Farnesio, els retaules catalans fugien de la terra.

Bibliografia: Museus d’Art i Arqueologia de Barcelona, 1915.–Rafael Benet: Els museus
d’Art de Barcelona, D’ací d’allà, desembre de 1925.–Joaquim Borralleras: El Museu de
Santa Àgata.– Joaquim Folch i Torres: El que era i el que serà el Museu de Santa
Àgata, Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, Junta de Museus, juny de 1932.–Joaquim
Folch i Torres: El Museu d’Art de Catalunya al Palau Nacional de Montjuïc, ídem,
ídem, juny de 1934.

Rafael Benet

12/01/1935, pàg. 6
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Joan Serra – Gritchenko – Carme Cortès
Montserrat Fargas – Solà – Valia Sokolova

Francesc Pausas Muntané – Borrell i Nicolau
Agapit Casas Abarca – Vila Puig – Rafael Salvà

Dos anys de pintura ha acoblat, a la sala gran de can Parés, l’excel·lent pintor Joan
Serra. Exposició en la qual es marca l’evolució de l’artista per tal de deslliurar-se d’una
paleta monocrom. Encara la bella Natura morta de caça és feta a base dels negres vellutats
i dels grisos argentins, donats a tota pasta, amb els quals Serra ha treballat llargs anys,
aconseguint amb aquests mitjans, gairebé únicament en les natures mortes, una coherèn-
cia desconeguda dels seus paisatges, de les seves marines i de les seves figures.

L’etapa actual de Serra es distingeix pel colorisme més exaltat, donat, gairebé sem-
pre, però, amb sàvies tonalitats corpòries. En els paisatges, sobretot, ha assolit una
nova gamma a base de torrats, amb la qual cosa ha donat les obres més sobresortints de
la present exposició.

Joan Serra continua essent, malgrat la nova riquesa colorística, el pintor de sempre:
un treballador inspirat i infatigable de la matèria pictòrica. Amb noves colors Serra
assoleix avui, amb la mateixa empenta d’antany, les mateixes pastositats excel·lentment
nacrades. Però, en alguns paisatges de la nova gamma –i aquest és un guany d’ordre
superior– amb el seu mateix gran sentit pictòric aconsegueix aquella coherència estruc-
tural –aquell mínimum de claredat objectiva– que antany havia aconseguit únicament
pels seus bodegons.

Bona exposició de conjunt la que Serra té oberta actualment a la Sala Parés. Totes
les obres exhibides, sense excepció, posseeixen en grau màxim el sentit qualitatiu de la
matèria. És precisament aquesta la primera virtut del nostre artista, filla del seu instint
viu de pintor, que el porta, com a finalitat primordial, a convertir l’esmalt de la pintu-
ra a l’oli en matèria elaborada amb veritable sentiment artístic. És a dir, sap encarnar en
la matèria dels colors l’imponderable.

* * *

En una sala interior de la mateixa galeria del carrer de Petritxol, exhibeix l’artista ucranià
Alexis Gritchenko. La seva obra pictòrica és exaltada i lírica. Exhibeix paisatges de
Tarragona, Balears, Toledo i Sevilla, pintats a grossa pasta que en el seu aspecte extern,
almenys, estan lligats amb l’estil internacional del fauvisme expressionista. Gritchenko,
que exhibeix per primera vegada a Barcelona, procedeix de l’Escola de París, on anà per
primera vegada l’any 1911.

El pintor ucranià té un punt d’aventurer que li fa estimar els viatges, per tal d’arri-
bar a conèixer, no pas únicament les arts, que d’una manera tan variada s’han produït
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pel món, sinó per tal de conèixer els costums dels homes i els paisatges tan distints
habitats per ells. Resultat del seu viatge a peu per Itàlia són les seves conferències de
Moscú sobre els primitius. Resultat del seu viatge, fet com a simple mariner, a
Constantinoble, és el seu Diari que en 1930 fou magníficament editat a París, il·-
lustrat amb quaranta elegants aquarel·les-apunts de l’autor, impreses per Jacomet. Una
bella edició de bibliòfil.

Tenim, doncs, que Alexis Gritchenko és, a més de pintor, literat. El seu llibre Diari,
dels temps de Constantinoble, en el qual foren anotades les seves impressions plàstico-
colorístiques i les seves impressions escrites, n’és una bella prova.

* * *

Carme Cortès exhibeix a Galeries Syra les seves últimes produccions. Ja en la darrera
exposició d’aquesta artista –signe dels temps– s’iniciava amb una certa decisió el camí
de la pintura-pictòrica. Avui, Carme Cortès està de ple dintre d’aquest camí i desapa-
reix de les seves obres actuals el fàcil picassisme d’antany, amb el volgut cloisonné dels
perfils acusats. Avui, Cortès es complau a donar la forma de l’objecte en la seva pro-
funditat i en el seu ambient d’atmosfera i llum, i sense oblidar l’estil purament formal,
aquest es desenvolupa en un pla pictòric pur, tendint a donar una importància substan-
cial a la matèria. Carme Cortès exhibeix retrats, figures, natures mortes i paisatges. És
en els seus retrats, especialment en els de data més recent, i en les figures, on l’artista
assoleix, al meu entendre, una major intensitat i un equilibri major.

* * *

En les mateixes Galeries Syra, i en sala a part, exhibeix Montserrat Fargas dibuixos
delicats i sensibles i algunes pintures. Aquestes són les primeres mostres de l’art difícil
a què s’ha lliurat Fargas darrerament. Si el meu consell fos digne d’ésser tingut en
compte per l’artista, jo li diria que, donat el seu gust delicat, no ha de témer profundit-
zar la realitat i àdhuc de copiar-la d’una manera vulgar. L’art de Montserrat Fargas
guanyaria molt en substància si fos menys preocupat d’estil.

* * *

J. V. Solà Andreu és del grup d’artistes sortits de la cèlebre Acadèmia Borrell, amic
sobretot de Pidelaserra i Xavier Nogués. Actualment exposa a la Syra la producció de
l’any. Fins fa poc Solà havia, com el seu company Pidelaserra fa alguns anys, deixat la
pintura en un llarg període de temps. En general, la pintura de Solà té una certa timi-
desa, però sota aquesta aparença es descobreix sovint un temperament delicat. En les
millors teles de paisatge s’emparenta amb Pidelaserra. Un Pidelaserra més seré, però,
naturalment, menys genial. Solà exhibeix també entre els seus paisatges alguns retrats
correctes.

* * *
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L’entitat Adlan ha patrocinat l’exposició Valia Sokolova, la qual, mitjançant invitació
personalíssima, ha pogut ésser visitada per un reduït nombre de persones, en la Joieria
Roca del Passeig de Gràcia. Potser serà bo dir que aquesta exposició, sense la semi-
clandestinitat amb què ha estat presentada, no hauria despertat el més petit interès. No
es tracta únicament d’un tipus d’avantguarda que de temps figura en el landsturm i en
molts casos, en estat greu, als hospitals de sang, sinó que les obres de Sokolova, per la
seva qualitat material o de realització, que en art és sempre el primer valor, valen molt
poqueta cosa.

* * *

A la Sala Busquets exhibeix retrats i composicions el pintor Francesc Pausas, qui con-
quistà un nom al Nord d’Amèrica fent un art retratístic, diguem-ne d’escola anglesa.
L’exposició de Pausas, numèricament, tan directament com per la seva ambició, és de
bon contemplar si hom deixa a la porta els prejudicis estètics de l’època i es situa en un
ambient burgès ianqui de principis de segle. Pausas sap l’ofici, i sense que la seva obra
es pugui qualificar d’acadèmica, per l’aparença recorda una mica els mestres de la Royal
Academy.

* * *

Muntané, a La Pinacoteca, exhibeix les seves produccions dintre la tònica acadèmico-
modernitzant dels seus darrers temps. Com l’expositor de la galeria veïna es mou
dintre un aparent academicisme de tipus divuitè anglès, Muntané es recolza en Leonardo,
Dürer i Caravaggio, però, també una mica superficialment. Si Pausas és un colorista
per al qual no han passat en debades els impressionistes, Muntané nega o desconeix la
color. Per això la pintura d’aquest darrer, feta a base de negres i de terres, sembla posseir
una major gravetat que la de Pausas. A més, el pastitx de l’antic en Muntané és dosifi-
cat amb quatre gotes de modernitat germànica. Quant a estil formal, un ponderat
deformisme i un dissimulat geometrisme –discretes reminiscències expressionistes–;
quant a acabat, certes reminiscències del polit i brunyit dels neo-objectivistes.

* * *

L’escultor Borrell i Nicolau té oberta, a Galeries Laietanes, una important exposició.
Tal com molt justament fa notar Joaquim Folch i Torres en el pòrtic de catàleg, “Bor-
rell i Nicolau és més estilista que vitalista”. Fins quan arriba a donar la sensació de la
veritat, com en alguns rostres vivents de certs retrats femenins admirables, ho fa a
través de certs estils històrics: a través de l’hel·lenisme asiàtic, sobretot.

Borrell i Nicolau és, ben sabut, una de les figures de l’art escultòric català. Pel seu
talent innegable i pels seus coneixements de l’ofici, es fa perdonar certes desviacions
preciosistes.

* * *
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Agapit Casas Abarca exhibeix, a les mateixes Galeries Laietanes, paisatges de
Camprodon, Sitges i Horta, dintre la tònica coneguda. Remarcables algunes mari-
nes sitgetanes.

* * *

Vila Puig, a la Sala Gaspar, exposa els seus paisatges de la terra, amb pallers, camins
amb roderes profundes i herbes i amb poblets encimbellats. En els paisatges d’ample
horitzó de la Segarra, hom sent olor d’argila i de palla. La sensació de blau de les
planúries llunyanes, de línies ondulants, del fons de les seves teles dóna als sentits la
sensació del vent .

És aquest el mèrit més gran del pintor Vila Puig: el saber copsar la vida del paisatge.

* * *

A la Sala Barcino ha obert una exposició el pintor de paisatges Rafael Salvà, amb
temes del Vallès i Mallorca. En general, en els paisatges de l’Illa la seva paleta esdevé
massa purament química, tot i que aconsegueix qualitats fragmentàries de matèria
pictòrica ben estimables. És en els paisatges de sota Sant Llorenç del Munt on l’artis-
ta apar més dens de realitat. Curioses i personals visions dels volts de can Roura dóna
Salvà, qui en els millors moments recorda, sense proposar-s’ho, el malaguanyat
Francesc Vayreda.

Rafael Benet

18/01/1935, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Dibuixos infantils
Hi ha oberta aquests dies, a can Renart, una curiosa exposició de dibuixos d’infants de
quatre als tretze anys. El conjunt és format amb aportacions de particulars i de diverses
escoles de la nostra ciutat.

Sobre el dibuix infantil s’han escrit multitud d’estudis ací i fora d’ací. Havíem
donat una importància excessiva al que hom anomena sinceritat infantil, la qual els
estudis sistemàtics dels especialistes han reduït a les seves proporcions justes, no pas
únicament en els casos de deformació del caràcter infantil, tan abundants actualment
des que es parla massa de pedagogia del dibuix, sinó àdhuc en aquells casos en els quals
amb més puresa es desenvolupen els diversos estils propis de cadascuna de les etapes de
la infància.
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És curiós de constatar que l’art dels infants té uns aspectes gairebé idèntics en totes
les parts del món, i, pel que podem col·legir en els pocs documents antics que d’aquest
art posseïm, idèntics també en èpoques allunyades de la nostra. (Entre aquests docu-
ments no podem oblidar el grafit, fet per un infant medieval, als marges inferiors de la
pintura de la porta de Sant Joan de Boí, grafit conservat en el Museu d’Art de
Catalunya).

Més que de sinceritat, potser es podria parlar de fatalitat. Les diverses etapes per on
passen els infants d’abans de tres anys fins més enllà dels set, són determinades en els
casos més corrents per estats de cultura que es repeteixen gairebé amb monotonia
esfereïdora en tots els climes i que es deuen haver repetit en totes les edats de la història.
No diré que dintre d’aquest determinisme no hi hagi marge a la llibertat individual;
però aquest és tan restringit, que no es pot parlar massa de sinceritat, sense que per això
es pugui dir que els infants estiguin sotmesos, en crear llurs formes, a lleis tan inflexi-
bles com les que governen les abelles en estructurar llurs bresques. En general, fins a les
facetes més avançades de l’evolució, diguem-ne artística, dels infants, no es pot co-
mençar a parlar de sentiments individuals. En tot cas, és millor parlar d’instint que no
de sentiment. I és clar, que no es pot parlar d’instints sincers, sinó d’instints naturals.
La sinceritat és una paraula d’aplicació més alta; és necessària la consciència per a poder
parlar de sinceritat.

Si el mot no fos massa corrent, es podria parlar de subconsciència davant de les
primeres etapes de l’evolució del dibuix infantil.

La primera manifestació infantil del dibuix té més d’energia dispersa –de joc– que
de res més. Els infants abans de tres anys es lliuren a gargotejar damunt el paper amb
una inconsciència absoluta. Aquests gargots són línies o cercles que es repeteixen amb
insistència nerviosa. Aquest automatisme gràfic és el primer passatemps infantil. En
general, de tres a cinc anys l’infant entrarà en la primera fase de l’anomenat realisme
fortuït. Els seus gargots, casualment li donaran idea de la forma dels objectes. Un dia el
nen trobarà similitud entre un cercle i el cap humà; des d’aleshores hi afegirà per sem-
pre més punts per marcar els ulls.

Així, fins a set anys, anirà formant el seu repertori artístic, millorant o pervertint els
seus tipus sense adonar-se’n. L’automatisme d’un principi es converteix ara en l’ús
sistemàtic d’unes formes reduïdes. Aquest realisme fortuït no és mai fill de l’observa-
ció directa del món exterior.

Fins a set anys l’infant no comença de fixar-se en les coses que l’envolten; és aleshores
que s’inicia la insatisfacció de les seves fórmules estilístiques; conserva, malgrat tot, en
l’intent de renovació, molts dels seus errors. El noi, generalment, comença a voler repre-
sentar el que sap, més que no pas el que veu des d’un punt de vista. Per a l’infant de set
anys no existeix la visió. Aquest estat de cultura estètica els especialistes el classifiquen
amb el nom de realisme intel·lectual. El petit artista s’explica les coses del món exterior
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sense tenir en compte la unitat d’espai. Així, per exemple, dibuixarà el cavall vist de perfil
i el cotxe vist de front i per dintre, perquè es vegin bé els que hi van muntats.

Tot i que avui sembla aclarit que no existeix un gran paral·lelisme entre l’evolució
de la mentalitat infantil i la de l’adult primitiu, es pot dir que la fase de realisme
intel·lectual infantil, que té fins a cert punt unes certes semblances estètiques amb el
cubisme, és, tot i la seva independència evolutiva, semblant al realisme intel·lectual
dels salvatges. L’home adult, sense una educació artística acadèmica, persisteix en els
mateixos errors dels infants. He pogut observar que noies de 15 a 17 anys que no han
dibuixat mai, entren a l’escola amb el mateix repertori de formes que els infants de
més de set anys i àdhuc, de vegades, amb un repertori menys desenrotllat. I el curiós
del cas és que algunes d’aquestes adultes tan endarrederides han estat de les més aptes a
assimilar l’educació artística de la visió. Però, si no fos per les explicacions del mestre,
aquestes jovenetes ben segur haurien restat satisfetes del seu pobre repertori de formes,
talment com certs pobles salvatges ho han estat durant tota la història.

Finalment l’etapa més desenvolupada de l’evolució infantil termina en l’estil narra-
tiu, estil que desconeix moltes vegades, tant com la unitat d’espai, la unitat de temps.
L’evident és que l’infant no sent interès per les coses exteriors fins molt tard. I no és
que el noi, com el primitiu, no persegueixi la representació de les coses reals; però
aquestes les troba en un repertori fix i limitat, qui sap si en la seva subconsciència, qui
sap si heretant-les al contacte d’altres infants, o potser millor encara ajudat del seu
instint creador i també del seu instint imitatiu. Així, la concepció infantil de les formes
és, mentre no deixa d’ésser pueril, allunyada de la visió de la realitat. L’infant no posa
cap mena d’atenció a reproduir les coses tal com les veu i àdhuc es pot dir que la visió
directa de la naturalesa l’enutja a l’hora de dibuixar. Els infants posseeixen llur repertori
de símbols i amb ells s’expressen i narren.

Tanmateix, però, totes aquestes coses primitives tenen llur encís , sobretot quan
l’infant dota els seus ninots d’un caràcter fort o sensible. Hom pot intuir, fins a cert
punt, la psicologia de cada infant a través dels seus dibuixos.

Però els jardins d’infants, l’escola primària en els seus primers graus, haurien de
considerar el dibuix únicament com un joc. No hi ha res que faci tanta pena com veure
infants artísticament precoços, car llur precocitat és gairebé sempre desproveïda de
qualitat. L’infant és aviat destre en el plagi; el que veu en revistes il·lustrades i en els
cartells dels carrers l’influirà poderosament de mala manera.

El mestre, fins que el noi tingui ús de raó, ha de convertir-se en un espectador dels
seus jocs diríem artístics. En canvi, voler fer perdurar més d’un dia les fórmules infan-
tils del dibuix, és un joc contraproduent. Hi ha un moment que el noi comença a
esdevenir apte per a veure la realitat directament, per a dibuixar del natural. Aleshores
el mestre s’ha de servir de tots els mitjans per a coaccionar el deixeble, perquè aquest
enfondeixi en la seva pròpia visió, civilitzada i adulta, de la realitat.
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Tot el que no sigui dintre aquesta direcció és perdre el temps en habilitats decorati-
ves de la pitjor mena.

Rafael Benet

24/01/1935, pàg. 6

ITINERARI DEL MUSEU D’ART DE CATALUNYA

III. – La Junta de Museus
Les coses de mica en mica canviaren amb la intervenció efectiva del catalanisme. L’any
1902 es constitueix la Junta de Museus, com a entitat autònoma i amb predomini
absolut dels elements tècnics, per tal de deslliurar els interessos artístics de les oscil·-
lacions polítiques. En el moment de la fundació de la Junta, els seus patrocinadors
coordinaren en primer terme els esforços difusos de les dues, aleshores cabdals, corpo-
racions catalanes: Municipi i Diputació de Barcelona. La segona d’aquestes dues cor-
poracions, amb els anys assolí estructurar, amb l’inoblidable Prat de la Riba al davant,
la unitat de la Catalunya estricta. Fou fundada aleshores la Mancomunitat Catalana,
de transcendència històrica no desdibuixada ni amb els esforços de la Dictadura. Francesc
Macià, exaltat patrici revolucionari de l’efímera República Catalana, que la realitat
insuperable convertí en la transaccional Generalitat de Catalunya , havia fet història del
nostre desig d’estructuració estatal.

Primerament, doncs, els representants de la Diputació a la Junta de Museus foren
substituïts pels representants de la Mancomunitat i, més tard, deixant a part l’infaust
interval de la Dictadura, ho foren pels representants de la Generalitat restaurada.

Actualment, la junta de Museus està formada per delegacions tècniques i polítiques de
la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona, i per les delegacions tècniques de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, Acadèmia de Sant Jordi i Escola de Belles Arts, a més dels
delegats tècnics votats per compromissaris representants de totes les entitats artístiques
i culturals de la ciutat.

En el fons, es pot dir que des d’un principi la Junta de Museus ha estat estructurada
amb el mateix esperit; varien els noms o l’essència de les corporacions governatives o
administratives de la nostra terra, varien els noms de les entitats artístiques barcelonines
i en naixen de noves, però la Junta de Museus, fins a la data, ha salvat tots els obstacles
i la seva constitució ha persistit, amb predomini tècnic, a través de tots els canvis de la
política catalana i peninsular.

Des de la seva fundació, la Junta de Museus s’imposà el que l’actual secretari doctor
Borralleras en diu una acció activa essencial: la d’evitar la dispersió del patrimoni artís-
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tic de Catalunya. Hagué de lluitar amb l’absència absoluta de lleis defensives de les
obres d’art, les quals, sense cap trava, podien ésser fàcilment adquirides i exportades a
l’estranger.

Els noms dels creadors de la Junta i dels veritables fundadors del Museu de
Catalunya no poden ésser oblidats: Prat de la Riba, aleshores diputat provincial;
Cambó, Suñol, Puig i Cadafalch i Jaume Carner, regidors. Des d’aquell moment,
els homes que creaven el museu, ja saben el que volen: abans que tot, fer el museu
del fet viu de la nostra personalitat artística. L’organització és des d’aquesta hora
menys imperfecta: és l’hora dels frontals, dels retaules i dels teixits d’en Pascó. No es
pot oblidar un nom lligat a aquest moment: el nom simpàtic, malgrat tot, de Josep
Pijoan.

L’any 1907, s’organitzà la memorable Exposició d’Art Antic en el Palau de Balles
Arts: Raimon Casellas i Emili Cabot són els inspiradors. Hom té esment de la realitat
d’un art català medieval: els nostres retaules trescentistes i quatrecentistes ja no poden
ésser catalogats com a italians en els museus estrangers. A Salvador Sanpere i Miquel li
premien l’obra bàsica Los cuatrocentistas catalanes. Per a ésser eficaç aquella exposició,
calia un milió de pessetes a la butxaca dels organitzadors: aleshores s’haurien pogut
comprar totes les obres importants exhibides, que eren moltes. Dissortadament, sense
diners, es féu bona part de la feina de la catalogació pels antiquaris.

El museu fou aleshores (any 1907) instal·lat a l’antic pavelló central de la Ciutade-
lla, manada edificar per Felip V per tal de sotmetre els caps calents dels barcelonins. La
planta baixa d’aquest pavelló era destinada en el seu origen, malgrat l’elegància de la
seva façana, a serveis d’estable i arsenal. La revolució esvaí l’ombra de la Ciutadella,
però tingué el bon sentit de deixar algunes de les seves edificacions, entre aquestes el
pavelló al·ludit, ocupat avui pel Parlament Català, sense funcions. La Restauració mig
endreçà, amb el seu gust, aquesta construcció com a Palau Reial i el Catalanisme l’ha-
bilità per a Museu.

L’obra de convertir l’arsenal de la Ciutadella en Palau Reial fou interrompuda en un
moment en què la seva construcció fou judicada com a disbauxa pel Municipi: així va
restar l’edifici –com diu Folch i Torres– “esbalandrat i a mig fer, amb sales de marbre
magnífiques, mancades de plafons, amb sostres magnífics i lletjos de ferro i marbre i
bronzes i metalls rics mig penjats en l’aire. Allà la gran arcada sense vidres, i l’escala
monumental sense barana.”

En aquell lloc –continua Folch i Torres– “fou instal·lat, en un moment d’entusias-
me creador, d’una manera precipitada i amb noble afany de donar una utilitat digna a
l’edifici, tot el material de tres o quatre museuets municipals, tristos i polsosos, que hi
havia escampats en diversos indrets del Parc de la Ciutadella i al Palau de Belles Arts.
L’embà de fusta i la xarpellera, la vela provisional i l’obra feta amb deixalles disperses
de l’empresa del Palau Reial, aturada, foren els elements a base dels quals es va engipo-
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nar una instal·lació momentània, la qual, com tot el que es fa així a Barcelona, va restar
perpètua”.

L’actual director dels Museus confessa que, en aquell moment, no es podia fer
altrament, donats els mitjans de què es disposava i donat l’ideal que havia de realit-
zar-se.

Fou en aquell local de l’antiga Ciutadella on la Junta de Museus realitzà la seva gran
tasca acobladora de l’Art català dispers i en perill de perdre’s o de passar les fronteres.
Allà ingressaren les primeres col·leccions de taules catalanes del període gòtic i la pri-
mera col·lecció de frontals romànics. Considerant la Junta de Museus que l’antic arse-
nal no tenia cap condició per a exhibir pintura, decidí la construcció de les dues naus
que flanquegen el vell edifici, la construcció de les quals va durar dotze anys, essent, des
del punt de vista de la construcció museística, una veritable calamitat. Com fa constar
Joaquim Folch i Torres: “La mala condició de les cobertes de vidre, la llum excessiva,
l’altura innecessària, en feien uns locals poc agradables i no gens aptes per a la conserva-
ció de les obres exhibides”.

Al mateix temps, per a les Exposicions Internacionals d’Art i més tard per a les
primeres Municipals de Primavera, era necessari tenir un local apropiat. El Palau de
Belles Arts fou el local més idoni. Les obres del Museu de Pintura Contemporània,
abans d’ésser traslladades a una d’aquestes naus laterals del desaparegut Museu de la
Ciutadella, foren encabides sota les goteres d’aquella nau central de la secció de maqui-
nària de l’Exposició del 88, que hi hagué annexa, fins fa alguns anys, al Pont de la
Marítima.

Però, fou en l’antic Palau de la Ciutadella on s’ha desenrotllat el gran drama de la
creació dels nostres museus de tipus europeu. De tipus europeu, precisament, perquè
abans que tota cosa utòpica, els homes que els creaven, procuraven recollir i valorar tot
el nostre patrimoni artístic medieval, el qual sense ells, ben segur, s’hauria perdut per
nosaltres i en general per la Història de l’Art.

Rafael Benet

26/01/1935, pàg. 6
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ACTUALITAT ARTÍSTICA

Tres esdeveniments
Exposició-homenatge a Pau Gargallo

Exposicions Bosch Roger i Emili Armengol
Dintre d’aquesta quinzena, de moviment artístic extensíssim, es destaquen per llur
intensitat tres exposicions: la de l’homenatge al malaguanyat escultor Pau Gargallo,
oberta a la Sala Parés, i les de Bosch Roger i Emili Armengol, obertes respectivament a
La Pinacoteca i a Galeries Syra.

D’onze exposicions tingué lloc l’obertura el dissabte passat, per la qual cosa seria
difícil de donar fins i tot una ressenya succinta de les més importants. És per a valorar
cadascuna d’aquestes exposicions que em veig obligat a dividir en dues la crònica refe-
rent a l’actualitat artística, acollint en la primera aquelles manifestacions que, per la
seva qualitat i orientació estètica, es fan creditores de la meva atenció. Cal tenir en
compte que entre aquestes tres exposicions, assenyalades com a esdeveniments, hi ha
en primer terme la pòstuma de Gargallo, organitzada amb tota solemnitat, i en la qual
són exhibides una bona quantitat d’escultures i dibuixos de l’artista de Maella.

Em seria difícil d’escriure res de nou sobre l’art de Gargallo, fent tan poc temps que
vaig dedicar-hi una atenció amorosa amb motiu de l’anterior i recent exposició
barcelonina, i una atenció dolorosa amb motiu de la mort del mestre i de l’amic,
esdevinguda tot just fa un mes. Per aquest mateix motiu desconsolador, vinc d’escriure
un estudi sobre la personalitat de Gargallo, per al Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona.
Es podria dir, doncs, que he exhaurit el tema, si és que els temes de la mort i de l’art
poguessin ésser mai exhaurits.

En aquesta exposició-homenatge hi ha mostres normals i mostres d’avantguarda:
escultura en volum de pedra i arabescos cal·ligràfics en metall. Gargallo excel·lí en les
dues maneres, i ja fou dit que, entre les dues, correntment, donat el temperament de
l’artista, no hi havia cap abisme separador. Gargallo féu viure la pedra i féu viure el
ferro, el coure o el plom, amb la mateixa energia. Les superfícies de les seves escultures
convexes juguen les mateixes línies fugades i tibants que les seves escultures còncaves.
Gargallo es complagué, més que a acusar el dinamisme espectacular del gest, a acusar el
dinamisme tibant dels músculs, el qual en pedra era generalment donat segons volum
i en els metalls forjats, tallats, caragolats o repujats era expressat amb línies pures.

Ajunta aquesta exposició una sèrie d’obres mestres dintre els dos estils. Baigneuse,
Dona dormida, Aiguadora, Tors de dona, Dona al mirall, etcètera, són obres d’aspecte
normal en les quals, en unes més que altres, es fa present el deformisme i les despro-
porcions expressivistes , tan ben jugats pel nostre escultor. El mateix deformisme vital
que dóna moviments inusitats a les insinuacions –a les al·lusions– formals dels seus
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metalls trepats del tipus del Profeta o del retrat de Chagall o de les seves escultures en
negatiu del tipus de Maternitat.

Gargallo, tan com un inspirat, fou un home segur dels mitjans. La tècnica en ell
estava per complet al servei de l’expressió. En aquest sentit –en dir el que volia– fou un
dels grans mestres contemporanis.

L’exposició es completa amb alguns dibuixos, entre els quals es compten alguns
apunts fi de segle, plens de sabor i caràcter dels temps de les mànegues de pernil.

L’exposició és presidida per un gran retrat: la darrera fotografia del mestre, el qual
ens el mostra tal com el vaig veure en els últims dies de la seva vida, una mica encorbat
pel pes de la glòria conquistada pel món. Una mica envellit. Pobre Gargallo! Al peu del
retrat unes piadoses violetes i unes gasses de dol.

Per tal de fer més delicat aquest homenatge, Conferència Club s’hi ha volgut asso-
ciar i ha invitat l’amic de l’escultor, l’eminent crític d’art Maurice Raynal, a ocupar la
seva tribuna. Raynal ha dissertat sobre la vida i l’obra de Gargallo, associades al movi-
ment multinacional de l’Escola de París, del qual fou el nostre escultor una de les més
grans figures.

Els amateurs barcelonins han retut un tribut d’admiració a l’artista traspassat, i han
admirat devotament les escultures exhibides a la Sala Parés, i els més afortunats n’han
adquirit algunes.

Si fos possible que el nostre museu completés la seva col·lecció d’obres de Gargallo
amb alguns nous exemplars, Catalunya i Barcelona, a més d’homenatjar un dels artis-
tes més abnegats i de més talent, s’enriquirien encara.

* * *

L’exposició del pintor Bosch Roger –altre dels esdeveniments de la quinzena– explica
l’evolució d’aquest artista vers l’essència de la pintura. L’evolució iniciada fa un quant
temps, en aquesta exposició s’aferma i arriba el pintor, especialment en un paisatge de
feixes de Montjuïc, a un grau que gosaria a qualificar de pictòric pur, si aquest qualifi-
catiu no es prestés a equívocs.

Altrament, Bosch Roger continua essent el plasmador del paisatge urbà i del paisat-
ge de suburbi, tan aviat vist en plongeon com vist aplomadament des de l’asfalt. La
rambla, el Pla de Palau, el Paral·lel, el Port, Montjuïc, són els temes predilectes de
l’artista, qui de la gràcia de l’arabesc net i pelat ha sabut passar a la gravetat d’una
pintura plena de matisos i de qualitats en ella mateixa. L’arabesc, però, sortosament,
persisteix com a llei dels ossos dels seus sujets, evitant així l’informe, perill al qual són
propensos els pintors que Maurice Sachs qualifica de místics de la matèria

* * *

Emili Armengol guanya amb l’actual exposició un bon lloc en el moviment de la jove
pintura catalana –jove, no pas en el sentit d’edat, sinó en el sentit de vivent.
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Menys entremaliat que en les obres anteriors, en aquestes aconsegueix una gravetat
remarcable. Més lliure d’influències fàcils, profunditza la realitat fenomènica amb energia
i finesa. Deslliurat de l’adaptació d’estil aliè, cerca la seva veritat de cara a la naturalesa.

El programa és complex i, per aquesta raó, els resultats lliures dels virtuosismes
d’antany. Algunes teles porten ben clars els senyals de la lluita; però, per ells aprenem
d’estimar l’esforç del nou artista i sabem que els dubtes i les vacil·lacions –allà on n’hi
ha– , són filles del desig sincer de traduir plàsticament l’objecte.

Més m’estimo els dubtes d’ara –allà on n’hi ha–, que les certeses enganyoses d’an-
tany. L’aplom i la veritat són difícils de conjugar, sobretot, quan com en el cas del
nostre joveníssim artista, els cridats a fer-ho són homes sensibles.

Rafael Benet

31/01/1935, pàg. 6

ITINERARI DEL MUSEU D’ART DE CATALUNYA

IV. – El gran drama
L’antic arsenal de la Ciutadella fou, com ja vaig fer notar, el lloc on s’escaigueren una
bona part d’escenes puixants del gran drama de la formació dels nostres Museus d’Art
i Arqueologia.

L’hora de l’adquisició dels retaules gòtics i dels frontals romànics coincidia amb
l’inici de les excavacions d’Empúries, portades a terme aleshores amb les troballes més
importants de la colònia grega de la costa catalana, la sala d’Empúries.

També, en aquells temps, en els quals Raimon Casellas consagrava les seves activi-
tats a l’estudi i ordenació dels exemplars més bells de l’art medieval català, els nostres
Museus podien adquirir, més o menys mutilades, algunes de les col·leccions de ferros,
ceràmica, monedes, vidres, teixits i puntes que existien a Barcelona.

Esteve Cladellas, bibliotecari dels Museus d’Art, en un assaig històric sobre la cultu-
ra artística barcelonina a finals del vuit-cents i principis del nou-cents, fa notar que
alguna col·lecció de la nostra ciutat passà la frontera, prèvia la publicació d’un catàleg
en llengua francesa, escampat arreu d’Europa.

Puig i Cadafalch, Casellas i Pijoan, cofundadors dels Museus, foren les tres grans
personalitats que donaren la sana orientació, diguem-ne localista. Ja estava bé, per
exemple, que Eduard Toda, la venerable figura del nostre renaixement, fos un enamo-
rat d’Egipte, i que altres intel·lectuals coneguessin més o menys profundament la his-
tòria de l’art de tots els països. El que ja no era tan bonic és que la història gloriosa del
nostre art fos gairebé desconeguda dels homes cultes del país, lliurats a especialitats
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desplaçades o més comunament a generalitats difuses. Puig i Cadafalch, Casellas i
Pijoan romperen amb el concepte ateneístic aleshores en voga, d’un universalisme mal
entès. Calia, en primer terme, valorar les obres d’art que s’havien produït en distints
períodes a la nostra terra, o aquelles que, sense produir-s’hi, per llur veïnatge amb les
nostres formaven directa o indirectament part del nostre patrimoni espiritual. Aquesta
fou l’orientació global donada pels esmentats patricis a la Junta de Museus en els seus
inicis. Aquesta doctrina, que era la bona, calgué imposar-la no pas sense lluita. No vull
pas dir que tal orientació fos contrària a un sentiment còsmic de l’art, sinó tot el
contrari. Era per a salvar partícules de l’esperit humà, que els nostres homes treballa-
ven. Treballaven, per tant, en benefici de tota la humanitat i de la Història.

A més és tan difícil desentranyar els matisos de l’òrbita cultural catalana, com tam-
bé és molt difícil jugar, en realitzar una idea, criteris massa absoluts. Algunes de les
col·leccions d’art decoratiu que entraven aleshores en els nostres Museus, com per
exemple la col·lecció de teixits Pascó, són una prova de la intel·ligent flexibilitat que
presidí el criteri, ben establert, dels elements més destacats de la Junta de Museus. En la
col·lecció Pascó, a més dels teixits àrabs, hi ha les cèlebres mostres coptes, i exemplars
sienesos, genovesos, florentins, venecians i francesos. A més, és una col·lecció única per
a l’estudi del teixit espanyol en general. Altres col·leccions, com la de puntes i brodats,
bàsicament catalanes, recullen estils d’altres nacionalitats.

Les circumstàncies manen, sempre que aquestes no desdibuixin les directrius essen-
cials. En un moment donat podia ésser convenient adquirir col·leccions barcelonines
d’interès artístic general, car en sortir aquestes del país s’empobria també la nostra
riquesa artística.

Heus ací com s’anaren constituint, des dels inicis, els nostres Museus d’Art i Arque-
ologia.

Si els homes nous del catalanisme havien donat la pauta, plens d’entusiasme, aques-
ta no es burocratitzà en el transcurs dels anys. La Santa Continuïtat fou estatuïda.

Vingueren després dels temps dels retaules, dels frontals i de la col·lecció Pascó, els
temps de les pintures murals romàniques, de la ceràmica de Paterna i de la Vicaria de
Fortuny. Fou l’hora de Joaquim Folch i Torres, l’actual Director General del Museus,
home d’entusiasme i d’energia, qui venia a continuar la política d’adquisicions orien-
tada per la idea catalaníssima dels fundadors. Fou l’hora també de Bofill i Mates,
Nicolau d’Olwer, Barbey i Duran Reynals, regidors; l’hora de les audàcies econòmi-
ques i de les baralles amb bisbes i col·leccionistes.

Entraven, però, als Museus, si no l’anomenat Tern de Sant Valeri, que hi havia
d’entrar més tard, una sèrie de pintures murals pirinenques que el desig artístic de
certes institucions nord-americanes havien assenyalat com a pastura pròpia. Els matei-
xos tècnics italians que treballaven amb tot silenci arrencant els frescos de les allunya-
des esglesioles pirinenques, degut a l’empenta de la junta de Museus es posaren a treba-
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llar per compte dels nostres en lloc de fer-ho per als museus americans, per la qual cosa
havien arribat al nostre país.

Malgrat tot, no es pogué evitar que un dels frescos d’estil romànic més particular, el
de l’absis major de l’església de Santa Maria de Mur, anés a parar al Museu de Boston.
Segurament, doncs, sense l’esperit lluitador de Folch i Torres, avui, per a estudiar la
pintura mural romànica de la nostra terra hauríem d’arribar-nos fins als Estats Units.

Fou l’Institut d’Estudis Catalans, amb Josep Pijoan al davant, que descobrí bona
part de les nostres pintures murals romàniques. Si l’energia dels polítics d’aleshores i
de la Junta de Museus no s’hagués posat en joc, els estudis del nostre dinàmic Pijoan
haurien aprofitat directament als estrangers. Els catalans haurien guanyat aleshores la
ínfima fama de poble colonial.

Però, la regència de Folch i Torres, que la Dictadura, de mala memòria, volgué
extingir, renasqué més gloriosa quan el Govern Berenguer inicià la política de cordiali-
tat, que la República del 14 d’abril continuà amb més empenta i que avui sembla altra
vegada dissortadament closa. Tant com la direcció de Folch, renaixia aviat la presidèn-
cia de Josep Llimona.

La gestió de l’enyorat Josep Llimona dintre la Junta de Museus, mereix especial
menció. L’any 1909, en ésser elegit regidor de la ciutat, fou nomenat pel Municipi
representant seu en l’esmentada Junta. L’any 1918, elegit com a representant de les
entitats artístiques, en formà novament part i per primera vegada fou nomenat presi-
dent l’any 1919.

El dia 28 de març del 1924 dimití la presidència, que havia exercit amb veritable
vocació. Llimona era incompatible amb els homes de la Dictadura.

Quan pujà la República, l’any 1931, l’escultor Llimona fou nomenat novament
president. Malgrat la cruel malaltia que fatalment l’havia de dur a la tomba, la darrera
etapa de la presidència del nostre escultor fou entusiasta i plena d’activitat. Fou l’hora
de l’adquisició de la Col·lecció Plandiura i l’hora en la qual fou ideada la nova estruc-
turació dels Museus i en la qual s’organitzà la instal·lació del Museu d’Art de Catalunya,
instal·lació que, dissortadament, no pogué veure finida: el president per excel·lència
moria uns mesos abans d’acabar-se.

El drama de la constitució dels nostres Museus s’intensificà altra vegada en els dar-
rers temps. L’arsenal de la Ciutadella hagué d’ésser desallotjat amb grans presses, car es
necessitava per al Parlament de Catalunya. La compra de la Col·lecció Plandiura es féu
amb penes i treballs. Calgueren molts esforços per tal de fer sirgar els polítics, però
finalment s’imposà el patriotisme: Llimona trobà en el primer President de la Genera-
litat rediviva, Francesc Macià, un col·laborador valuosíssim. Únicament l’autoritat
d’aquest darrer evità que bona part dels afiliats a l’Esquerra no es lliuressin a la hipòcri-
ta i fàcil demagògia. A l’entorn de l’afer de l’adquisició de la col·lecció Plandiura s’ha-
via fet l’escàndol consegüent. Calgué lluitar a fons contra la populatxeria.
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Josep Llimona tingué també al seu costat , en aquells moments, el seu admirat
amic Francesc Cambó, el qual, enamorat com sempre de l’obra dels museus, no rega-
tejà posar la seva influència a favor del que era indispensable per al bon nom de Catalunya.
Cambó, aleshores fora de la terra, s’hi sentia, però, ben a la vora.

La vergonya de l’emigració o dispersió de la important col·lecció Plandiura saberen
evitar-la polítics i tècnics.

Rafael Benet

02/02/1935, pàg. 6

ANTOLÍN P. VILLANUEVA, O. S. B.

Los ornamentos sagrados en España
La biblioteca d’iniciació cultural de l’Editorial Labor ha publicat recentment un inte-
ressant volum dedicat a l’estudi històric dels ornaments sagrats, corresponent a la sec-
ció d’arts plàstiques de la nombrosa i complexa Col·lecció Labor. El P. Antolín P.
Villanueva, erudit considerable, que ha estudiat curosament aquesta especialitat dels
rics teixits litúrgics, ha vulgaritzat la matèria des dels punts de vista tècnic i històric.
L’autor d’aquesta monografia estudia la qualitat dels ornaments sagrats , primerament
considerant llurs materials distints: la seda, la llana, el lli, el cotó, i els fils d’or i argent,
i dóna una sèrie de notícies sobre la producció d’algunes d’aquestes matèries o de llur
importació a la Península.

Des del punt de vista tècnic, el P. Antolín P. Villanueva estudia els ornaments sa-
grats en llurs aspectes distints: els teixits preciosos, els brodats i les robes blanques i les
randes que formen part dels ornaments. Si en aquest aspecte tècnic, que és ensems
històric, l’autor s’acontenta, potser una mica, de generalitats, en l’aspecte històric pur
de la qüestió; el P. Antolín P. Villanueva el comprèn d’una manera general i alhora,
gairebé, d’acurat inventari.

L’estudi històric dels ornaments sagrats a Espanya va precedit d’un capítol dedicat
als ornaments del culte dels jueus i dels ornaments de l’Església en els tres primers
segles. Hom estudia les vestidures sagrades peninsulars, dels temps visigòtics fins als
temps vuitcentistes. Tota la riquesa hispànica dels bells teixits sagrats de què ens parlen
els documents, i aquella que, sortosament, encara poden admirar els nostres ulls en els
tresors de les catedrals, museus, monestirs i capelles, és comentada àgilment –en totes
llurs formes–: hispanoaràbics, mossàrabs i mudèjars, italians i espanyols; tots els frag-
ments eminents de robes litúrgiques, com els de Sant Bernat Calbó, o bé els que
encara conserven l’antiga confecció, com el tern de San Valeri, el de Sant Jordi, de la
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Generalitat de Catalunya, la casulla de l’Infant D. Sancho, les casulles i dalmàtiques
granadines dels Reis Catòlics, etc., etc., són comentats ací. Hom estudia els estils que
es van succeint a través dels segles, l’evolució de la tècnica del brodat i de les puntes.
A la severitat dels temps medievals, segueix la riquesa i el matisat del Renaixement.
El segle quinze inicia la tendència pictòrica del brodat, fins arribar en el següent a
mostrar gairebé excessivament la destresa. Algun d’aquests treballs –diu el P. Antolín
P. Villanueva– es poden comparar amb les millors taules de les escoles flamenca o
italiana.

Amb aquests mitjans hom fabricà retaules i frontals, a més de vestuaris solemnes,
els quals, en determinats fragments, cal considerar-los, més que com a obra decorativa,
com a art representatiu.

El llibre esmenta tapissos catedralicis, draps heràldics i domassos propis per a orna-
mentar els balcons en les diades religioses.

Tot i, naturalment,  reconèixer la diversitat hispànica, sobretot abans dels Reis Ca-
tòlics, l’autor demostra, en general, un coneixement més amorós de les obres dels
països de llengua castellana que de les nostres coses.

Un dels capítols del llibre està dedicat a l’estudi dels ornaments sagrats, servint-se de
documents gràfics, pictòrics i plàstics. En aquest capítol hom segueix l’evolució del
vestuari sagrat, a través de les miniatures dels còdex, dels frescos, dels frontals, dels
retaules i de la gran pintura. L’obra es completa amb un nomenclàtor dels principals
termes relatius a ornaments usats en l’Edat Mitja.

Com tots els altres volums de la col·lecció i pertanyents a la secció artística, aquesta
monografia va il·lustrada amb nombrosos gravats intercalats en el text, i amb quaranta
belles làmines tirades en bon paper, situades al final del llibre.

Rafael BENET

03/02/1935, pàg. 7

ACTUALITAT ARTÍSTICA

J. Olivet Legarés – Pintors del segle XIX – F. Pons Arnau
Gómez de Bosch – Guinart – Yago César i Eú de Salvador

Joaquim Terruella – Josep O. Jansana – M. Llombart
Rovira – Concepció Boter

A Galeries Laietanes exhibeix el pintor J. Olivet Legarés. Paisatges olotins plens d’aquella
tendresa que ja Joaquim Vayreda sabé trobar en aquella atmosfera privilegiada. Olivet
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Legarés és el deixeble més fidel del dolç Joaquim, el que sent encara el paisatge amb el
delicat romanticisme del mestre.

Però, si quant a sentiment l’art d’Olivet Legarés de temps es feia considerar, avui es
fa considerar també quant a realització, no pas únicament en les petites notes, antany ja
ben expressives, sinó des d’ara també en les seves grans teles.

Olivet Legarés, humilment, ha anat treballant i formant-se, allunyat de les fàcils
xerrameques de les penyes brillants; però, per això mateix, els seus paisatges –dintre
una orientació que els esperits forts consideren antiquada– van assolint una consistèn-
cia i bellesa remarcables. L’olotinisme d’Olivet Legarés és, avui, espiritualment i ex-
pressivament, de primera qualitat.

Olivet ha après, sobretot, d’expressar-se amb els pinzells, els quals, sense virtuosis-
mes innecessaris, saben mesclar la matèria pictòrica sense enfigassaments i dotar les
gammes colorístiques d’aquell punt de gris que, per allunyar-se del brillant incorpori,
no cau, però, en el tèrbol.

* * *

A les mateixes Galeries Laietanes hi ha oberta una important exposició de mestres espa-
nyols vuitcentistes, col·lecció portada a Barcelona de Madrid estant pel pintor valencià F.
Pons Arnau, el qual ocupa també la sala major amb obres degudes a la seva mà.

Pons Arnau és un parent i deixeble de Sorolla que no continua pas al peu de la lletra
el sorollisme. Exhibeix figures a ple aire i paisatges, no pas tocats pel sol violent de
llevant, sinó més aviat per un sol delicat i hivernal. Dintre la trajectòria clàssica del gran
pinzellat de l’escola valenciana, dóna alguns paisatges amb neu ben remarcables. El pin-
tor Pons Arnau posseeix l’ofici a la manera que avui s’ensenya i s’aprèn en les escoles
oficials d’art, però dintre aquesta direcció compta amb una personalitat ben albiradora.

En aquesta exposició de Galeries Laietanes l’artista mostra a més una tela de grans
mides titulada Humanitat en la qual la importància central és, potser, més temàtica
que de realització. Aquest pintor estimable dintre el gènere és, a més, l’organitzador de
l’esmentada exposició de pintures de mestres del segle XIXè, entre les quals es destaca
l’obra mestra de Fortuny Esmolador d’espases, en la qual el preciosisme pinzellador
pren aquell caràcter sistemàtic tan propi de l’estil una mica napolità del mestre. Hom
pot admirar també la traça de Joaquim Sorolla en algunes teles tot just iniciades i en
l’obra ben acabada Venedores de sardines, plena de les violències colorístiques i del
pintoresc generós i vulgar, que feren la fama del pintor valencià, fama conquerida amb
altres mitjans, però amb idèntic esperit que la que fou guanyada internacionalment pel
novel·lista Blasco Ibáñez.

A les mateixes galeries i en la sala a part exhibeix aquarel·les i olis la senyora Encar-
nació Gómez de Bosch: sentit femení que podria excel·lir, ben segur, si fos menys
orientat de cara al bonic.

* * *
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Guinart exhibeix a la Sala Barcino alguns dels seus temes predilectes d’aplecs i festes
majors, entre un bon nombre de paisatges de la Vall d’Aran i Mallorca. La pintura de
Guinart, plena de totes les condicions fonamentals, resta algunes vegades per sota del
nivell que de dret li pertoca, degut a un cert descuit de l’aplom del quadro. Com una
de les teles exemplars d’aquesta exposició, en la qual l’artista ha falcat bé tots els ele-
ments de la composició, situant-los al lloc respectiu, cal esmentar El port de Sóller. Tot
en aquesta tela és ponderat, els plans ben indicats i no gens trontollants i el dibuix
segur –gràvid– elegant.

* * *

El matrimoni Yago César i Eú de Salvador exposen a la Sala Gaspar, les seves produc-
cions, algunes de les quals són pintades en col·laboració.

Yago César és un pintor d’una certa història: casticisme espanyol i decadentisme
foren les seves divises fins fa quatre dies. Encara en la present exposició hi ha algunes
teles que mostren ben explícit aquell estat d’esperit i fins alguns senyals d’antany, que
de tant en tant es fan presents en certes obres d’ara. Avui, però, sigui pel que es vulgui,
Yago César podríem dir que s’ha convertit al realisme i a la pintura pictòrica. Es posa al
davant del natural per a enfondir-ne la veritat, sense pretendre dotar-lo d’estil. Quant
a la matèria, és avui treballada a gran pasta, i en algunes teles assoleix un resultat quali-
tatiu força feliç. En altres –jo m’atreviria a culpar-ne al poc domini dels secatius o
vernissos– l’artista és menys afortunat.

La dama té actualment un estil força semblant al del marit, però és curiós de cons-
tatar que en les teles en les quals s’estableix la col·laboració dels dos artistes és on, tant
el sentit de la qualitat, com la mateixa visió, apareixen més ajustats a les idees de
riquesa, plenitud i profunditat.

* * *
A la mateixa Sala Gaspar, el pintor Joaquim Terruella té oberta la seva anual Exposi-

ció-Repartiment. Hi figuren paisatges, marines i natures mortes, dintre l’estil fugat i
brillant cultivat amb talent per aquest artista. Entre els tres gèneres pictòrics de la produc-
ció de Terruella, jo triaria el bodegonista, car en ell l’artista es presenta, en general, menys
impulsiu que en els altres. Hi ha en l’actual exposició mostres ben remarcables de natura
morta, en les quals el sentit pictòric es fa més saborós i la visió més tranquil·la i lúcida.

* * *
Josep O. Jansana exhibeix pintures a Galeries Syra. Art ambiciós el seu i propi d’un

home no gens vulgar. Pintura bona, malgrat la verdositat de les obres, tot just establer-
tes. Gravetat de tons, densitat de matèria i agudesa simplificadora es troben reunides
en aquestes teles tan ben començades. ( No s’ha d’oblidar mai que únicament aquells
que comencen bé poden acabar bé.)

A les mateixes galeries exposa paisatges i bodegons ingenus M. Llombart.

* * *
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Rovira, en aquesta exposició de la Sala Busquets, i únicament en els paisatges, inicia
el bon camí, deslliurant-se del mal escolar del qual estava posseïda la seva visió, tot i
guardar qualitats estimables. Rovira, en els paisatges terrassencs, trenca amb tot el que
havia après fins a la data i s’acara vibrant davant els espectacles naturals i procura traduir-
los vivament. El nou camí tot just ha començat; ara caldrà que l’artista el segueixi fins
a la fi.

Concepció Boter és l’altra artista expositora de la Sala Busquets. Exhibeix paisatges
i bodegons. Si el gust de la fuga característic d’aquesta artista, no pas desproveïda de
talent natural, pogués conjugar-se amb el gust de la matèria pictòrica, la valor de la seva
obra es manifestaria amb més puixança.

Rafael Benet

07/02/1935, pàg. 6

EL COR DE BARCELONA

La piqueta destructora ens amenaça altra vegada. A Barcelona li resta molt poca cosa
per perdre: aviat no tindrà cap caràcter; serà com una de tantes ciutats sud-americanes,
amb els carrers a dret fil, per tal que es lliurin a vertiginoses curses els vehicles moderns.

S’ha fet a l’entorn dels problemes urbanístics una literatura progressista, sense en-
tranyes. Els carrers són tan sols una màquina per a córrer, talment com la casa és una
màquina per a habitar. I aquestes idees, que no han sortit del cap de Júpiter, com
Minerva, sinó del cap de certs arquitectes amb mentalitat de xofer, s’han escampat pel
món entre els snobs de Berlín, de París, d’Amsterdam, de Granollers i de la Bordeta.

Abans, aquestes idees urbanístiques d’escaire i tiralínies eren pròpies de persones
sense sensibilitat i de poca cultura humanística; pròpies de tècnics nets i pelats. Els
artistes i els poetes eren a l’altre cantó de la barricada: estimaven les ciutats saboroses, o
els racons saborosos que d’aquelles ciutats s’havien pogut salvar, tant com llurs monu-
ments subratllats en el Baedeker. Avui, després de parlar tant d’esperit nou, fins les
persones sensibles s’han deixat entabanar. Les ciutats modernes es funden sobre les
ruïnes de les antigues, i el que abans feien els segles, la tècnica moderna ho fa en mesos.
Tot té un aire fràgil i venturer: un aire de cosa improvisada.

Els materials nobles han estat prohibits: s’ha exalçat el vil i el lluent. Tot el que es
construeix a les cinc parts del món és calçat en el mateix patró: tant és que us escarras-
seu viatjant, totes les ciutats són estandarditzades. No val la pena moure’s del carrer de
Balmes.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08187



R A FA E L  B E N E T188

Persones sensibles també han col·laborat en aquesta gran onada progressivo-des-
tructora. És cert –i em refereixo a alguns dels nostres millors arquitectes– que algunes
d’aquestes persones de sentiments delicats han millorat la Reforma C, traçant-la menys
a dret fil i procurant respectar totes les construccions monumentals que han pogut;
però a fi de comptes s’han avingut amb la destrucció del barri essencial barceloní: carrer
de la Corríbia, la Plaça Nova, la Portaferrissa, el carrer de Petritxol i la Plaça del Pi.
S’han avingut a fer desaparèixer el mateix cor de Barcelona.

Aquest conjunt endreçat i saborós del casc antic serà, ben segur, destruït, i encara
l’enderroc satisfarà, no solament els analfabets de segon grau, sinó àdhuc persones de
considerable sensibilitat. Una minoria repatània –donats els gustos nous– veurà horro-
ritzada com el cor de Barcelona serà arrencat del cos viu de la ciutat, que des d’aquell
moment, [...]

I l’horror dels poetes i dels artistes davant la desaparició del barri més delicat de
Barcelona no es manifesta pas únicament perquè exigències del traçat de la Reforma C
facin desaparèixer algun edifici important com el Palau de l’Arxiconfraria de la Sang de
la Plaça del Pi, no. Els monuments són detalls magnífics del conjunt, però el que
interessa és el caràcter del barri. Aquest caràcter que únicament donen els segles, els
quals, conservant les línies d’un traçat tortuós, han anat construint –sense unitat esti-
lística, però amb la unitat de natura superior– els temples i els casals gòtics, els palaus
renaixement, els convents i els estatges neoclàssics, i les construccions de lloguer d’estil
indefinit que no tenen res de particular, i que jo estimo tant com els monuments
classificats o classificables.

Si la veu d’aquesta minoria de poetes o d’artistes es fes entenedora i fos compartida
per la majoria de barcelonins, aleshores l’opinió faria impossible la destrucció del barri
essencial de la ciutat. Ara veig molt difícil que ningú ens escolti. El trist serà que, temps
a venir, tothom dirà que els repatanis d’ara tenien raó; però aleshores tot serà donat i
beneït: vull dir que s’haurà fet tard.

Una mica de reflexió abans de començar no estaria malament. I, mentrestant, els
Haussmann barcelonins tenen per a esplaiar-se el barri de l’esquerra de la Rambla,
sobretot els carrers de darrera les Drassanes, més que bruts, infectes. Respectant, però,
totes aquelles construccions que pel seu valor artístic, històric o simplement pel seu
caràcter en siguin dignes. No toqueu, de moment, el cor de Barcelona.

Jo aconsellaria, allà, únicament una petita reforma: que en els carrers tortuosos de la
dreta de la Rambla no fos permès altre trànsit que el dels peatons i que, per tant, es
fessin desaparèixer les voravies i els empedrats, substituint-los per un paviment llis
d’asfalt, que fes de bon caminar.

Però si l’esperit progressiu de mala mena triomfa, per a completar la desfeta no hi
haurà altre remei que construir, amb el temps, un barri escenogràfic per a ús de turistes.
Un barri gòtic més o menys estil antiquari. És característica del nou ric la d’enderrocar
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el castell del senyor, per acabar construint-ne un altre de cartró-pasta. Catalunya –ens
deia un amic escultor– és el país on abunden més els Castells de Tres Dragons, mentre
que entre tots no hem estat capaços de tornar la fesomia pròpia del carrer de Montcada.

Rafael Benet

14/02/1935, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Togores – Manolo – Iu Pascual – Colom
Díaz Costa – Santiago Soto – Miquel Farré

Cardona – Víctor Moya – Picó – Antiga – Areñas
El gran moviment artístic de la quinzena, que es fa intens amb les exposicions dels
quatre primers noms que encapçalen aquesta crònica, impossibilita de dedicar un co-
mentari més extens i ben merescut a la pintura de Josep de Togores. Es pot dir que, per
mèrits de guerra Togores ha guanyat el primer lloc, no pas únicament de la quinzena,
sinó també un dels primers llocs de la temporada en curs. Ocupa amb les seves teles les
dues sales grans de can Parés, amb obres en general molt ambicioses, tant per la temà-
tica com per llurs dimensions.

Togores és un artista de gran probitat, que va avançant tenaçment pels camins de
l’art totalitari. Començà més bé com a dibuixant estricte, per a afegir al seu concepte
formal incorruptible, noves qualitats pictòriques. Per pura reflexió, Togores ha addici-
onat al seu art un bell bagatge de virtuts colorístiques i, sobretot, s’ha decidit a tractar
la matèria d’una manera abundant. Tot amb tot, l’artista no ha superat encara l’antinò-
mia, ben viva en el seu esperit, entre el dibuixant i el pintor. Si Ticià, Rembrandt o
Velázquez dibuixaven i pintaven en un mateix instant, els antecessors del primer, en
acolorir, no feien altra cosa que il·luminar un dibuix. Togores, en la seva etapa anterior,
deformista –picassiana–, era un dibuixant que coloria discretament i a posteriori un
dibuix, mentre que avui s’afanya a donar la preciosa síntesi que pressuposa la pintura-
pictòrica.

Moltes altres idees em suggereix la contemplació de les obres de Togores, idees
impossibles de desenvolupar en una nota d’aquesta naturalesa. Hom podria resumir,
però, la impressió d’aquesta excel·lent exposició amb tres mots: Ampla ambició, Pro-
bitat i Guany.

* * *
Manolo, el gran Manolo, exhibeix a les Galeries Syra nou escultures, com totes les

seves, plenes d’intenció clàssica, malgrat que algunes vegades, per llurs aparences, es
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puguin confondre amb obres romàntiques. Heus ací un artista ric de do –ple d’ins-
tint– però sovint mancat de voluntat. Manolo es torna voluble, algunes vegades, en
l’instant de la realització, però, resta tostemps fidel a la idea primera de l’harmonia
vivent de la forma. Sense aquesta fidelitat a la idea clàssica no es podrien admirar
aquests trossos, sovint aparentment descurats d’escultura. “Volia fer la Venus i m’ha
sortit una granota”, dirà l’escultor. I en art, encara que pugui semblar que no als qui
creuen en receptes i en l’ofici com a tapabruts, el primordial és la intenció. Art vivent
amb intenció harmònica el de Manolo, fill d’una intel·ligència lúcida i inspirada. Fins
allà on l’esperit hi veu clar, es mouen bé les mans; si l’esperit no és lúcid, les mans no
podran pas suplir aquesta lucidesa. Per això Manolo sovint s’atura a temps. Per això el
nostre escultor deixa algunes vegades –no sempre– les obres a mig fer; però en aquest
mig fer de Manolo hi ha més veritat escultòrica que en el fet de tants modeladors que
passen per escultors.

* * *

El pintor Iu Pascual exposa, a La Pinacoteca, els seus paisatges d’Olot, plens de l’encís
d’aquella contrada i de la poesia que els sap comunicar l’artista. Un punt de simpàtica
duresa, germana de la de Regoyos, els fa incorruptibles. Franciscanisme de Pascual,
brunyit i serè, allunyat de sentimentalismes massa balsàmics.

* * *

Joan Colom exhibeix, a Galeries Syra, quaranta dibuixos acolorits plens de destresa.
Hom pensa en estampes, en cartrons per a tapissos, més que en pintures estrictes, en
contemplar una part de les obres exhibides. En un interior, més o menys rembrandtià,
i en alguns altres dibuixos remarcables hom descobreix el gran pintor que ha demos-
trat ésser tostemps Colom.

* * *

El jove pintor Díaz Costa exposa, a la Sala Renart, catorze teles, totes les quals són
plenes de bons averanys. És sabut que Díaz Costa és un artista dotat; però, en general,
s’exigeix poc. Una major ambició no seria pas desproporcionada als seus dons.

* * *

Santiago Soto exhibeix a Galeries Laietanes paisatges, interiors, bodegues i flors; culti-
va un divisionisme colorístic agradable. En els bons moments recorda una mica el gran
Vuillard.

* * *

Miquel Farré, a can Busquets, ocupa les dues sales amb les seves aquarel·les traçudes,
sintètiques i fugades. El camí de Farré és ple de trencacolls perquè es lliura sovint a un
virtuosisme ampul·lós amb el qual és, fins a cert punt, fàcil d’enganyar els altres, però
que és més fàcil encara d’enganyar-s’hi un mateix.
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És innegable que Farré posseeix qualitats innates de pintor; però, al meu entendre,
cal que les controli amb un cert rigor si no vol banalitzar-les.

* * *

A Galeries Laietanes, Cardona exhibeix les seves conegudes policromies; Antiga, di-
buixos a l’aigua, tinta i pintures plenes de probitat, però fatigats; i Rafael Areñas expo-
sa pintures en les quals, tot i fer-se remarcar algunes vegades pels seus rapports colorístics
no gens vulgars, en general anuncien únicament l’amateur distingit.

* * *

Víctor Moya, expositor de retrats i composicions a la Sala Barcino, es fa considerar
especialment pel retrat de la seva muller, que ocupa la testera de l’exposició i en el qual,
sobretot en el cap i en el fons, veiem l’artista més prop de la veritat que de la conven-
ció. Moya posseeix, a la seva manera, un ofici, del qual la major part de les seves teles
estan saturades, però únicament la tela indicada i la d’una figura a ple aire, que s’exhi-
beix a l’aparador, són com l’auguri d’un camí menys eloqüent que la resta, però més
ple de possibilitats pictòriques.

* * *

Josep Picó Martí exhibeix pintures i dibuixos a la Sala Gaspar. Picó és un caricaturista
que es complau a donar-nos una Catalunya pintoresca grassa, xiroia i vulgar.

Rafael Benet

20/02/1935, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Josep Clarà – Rafael Llimona – Ramon Reig
Mestres del segle XIX – El palau Güell

A la Sala Parés exhibeix vuit belles estàtues el nostre escultor Josep Clarà. Resum de
deu anys de treball són aquestes obres definitives i seleccionades, que ens expliquen
com s’aferma l’art del mestre, que ha sabut sotmetre’s tostemps a una disciplina ben-
factora i que des de fa molts anys ha donat a les seves produccions una direcció clàssica.

En algunes de les darreres obres exhibides, la puixança tectònica es manifesta d’una
manera ben explícita, sense que d’aquesta fortalesa en resulti deshumanització, ja que
Clarà assoleix una síntesi poderosa; és a dir, estil sense escamoteigs de l’estructura del
cos humà. Per això, les escultures del mestre olotí produeixen, en ésser contemplades,
una impressió d’equilibri que únicament donen aquelles obres en les quals el joc de la
ciència i de l’art s’ha produït, no pas per un lligat, sinó per una veritable fusió.
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Art reflexiu i inspirat alhora; serè sense renunciar a la sensualitat. Si en certs aspectes
Clarà, en algunes obres d’ara, per llur severitat fa pensar en l’arcaisme d’Arístides Maillol,
en altres, sever encara, recorda el ple Renaixement miquelangesc, alliberat de barro-
quismes desmesurats; lleugerament tocat de neoclassicisme. En aquest darrer sentit
pot classificar-se la gran estàtua d’Apol·ló en marbre que, per al jardí d’un gran artista
i patrici, ha executat el nostre escultor. L’Apol·ló de Clarà és una obra en la qual s’ajun-
ten, per tal de fer-la més puixant, la ciència i el noble sentit de Bellesa.

Aquesta obra memorable recorda el David de Buonarroti –potser la menys barroca
de les grans creacions miquelangelianes– temperat amb la noble fredor d’un
Thorvaldsen. El glaçat neoclàssic, en aquesta escultura de Clarà, com en les obres del
gran Hildebrand, no mata les sabors de la realitat; únicament es podria dir, les depura.

Les exposicions d’escultura són poc abundants a casa nostra i àdhuc cal dir que són
ben rares les que assoleixen l’altura de concepció i de realització de la present. Quan
l’ambició de l’artista és tan alta i tan definida, és gairebé impossible d’organitzar expo-
sicions amb obres d’un mateix artista més aviat de cada deu anys. És aquesta la norma
de Clarà i d’altres escultors. L’art de fer estàtues vol molt temps i molta reflexió. Vol
molta calma.

Potser, en general, no estaria malament que els pintors tinguéssim una mica present
l’exemple dels escultors, procurant espaiar, almenys una mica més, les nostres exposi-
cions particulars. Em sembla que tots hi guanyaríem.

* * *

A can Parés, també, i a la Sala gran, exhibeix el pintor Rafael Llimona –artista de
sensibilitat innata– vint-i-dues teles tocades per la gràcia de la simpatia, amb temes de
figures, paisatges i natures mortes. Acompanyen les pintures alguns dibuixos i acadè-
mies, en els quals la personalitat de Rafael resta lligada, per sensibilitat, amb la del seu
pare, l’enyorat escultor Josep.

Entre les pintures es destaca el nu del mirall que, a les subtileses pictòriques de què
es mostra globalment tan rica l’obra de Llimona, uneix una agudesa formal de primer
ordre, amb la qual resta satisfet no pas únicament el sentiment, sinó també la intel·-
ligència. Rafael Llimona és, però, sempre un gran delicat per naturalesa; per això
totes les seves teles, fins aquelles que puguin semblar negligides, són inspirades: obra
d’artista.

* * *

Ramon Reig, a Galeries Valenciano, exposa pintures i dibuixos, amb temes de figura,
paisatge i natura morta. A remarcar el mestratge que demostra el pintor en el gènere
bodegonista, en el qual conrea amb sensibilitat la tendència neo-objectiva, o sigui
aquell primitivisme objectiu que un altre figuerenc, Dalí, havia conreat un dia. També
es fan remarcar els paisatges de Reig; en canvi, la figura de l’artista no ha assolit fondre
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encara la claredat formal amb el sentit de la llum, i les qualitats no hi són pas, general-
ment, trobades, restant dur i fins groller, sobretot fora dels ropatges.

* * *
A la Sala Renart s’exhibeix actualment una notable col·lecció d’obres de pintura de

mestres del segle XIX, francesos i anglesos. El propietari d’aquest conjunt, senyor J. de
Balanzó, ha tingut la gentilesa de mostrar-nos algunes de les teles que posseeix, entre
les quals es compten obres com el retrat de madame Caraudelet, d’Ingres; Port Fluvial,
de Claude Monet; Natura Morta, de Cézanne; Place Saint Pierre, Montmartre, de Van
Gogh; Platja de Dieppe, de Toulouse-Lautrec, i altres teles de Constable, Millet, Degas
Manet, Delacroix, etc. L’autenticitat d’algunes obres de les exhibides ha estat molt
discutida aquests dies, entre artistes i amateurs . Al meu entendre, es pot certificar
l’autenticitat de la major part de les pintures d’aquesta col·lecció, tot i considerar que,
àdhuc no essent obres mestres, pel sol fet d’ésser de qui són ja posseeixen un valor real.
Port Fluvial, de la primera època de Monet, és una obra de valor considerable, així
com el Cézanne tot just iniciat, provinent de la col·lecció Gauguin. I de retrats d’Ingres
com l’exhibit –que no es pot comparar amb els puixants de Mme. Rivière, per exem-
ple– ja en voldríem un a cada casa.

* * *
Algunes de les nostres entitats artístiques es mouen aquests dies per tal de salvar el

Palau Güell del carrer Nou de la Rambla, en els balcons del qual han aparegut els
clàssics papers, signe que resta convertit en una casa de lloguer. Segons a quines mans
vagi a parar l’obra de Gaudí, restarà per complet desnaturalitzada. Convindria, doncs,
que el Palau Güell anés a parar a bones mans: a mans d’artistes, per tal que en tin-
guessin cura. La casa d’en Gaudí representa un bon exemplar d’arquitectura catalana
fi de segle. Convé conservar, no pas únicament la façana, sinó també el seu interior
saborosíssim.

Rafael Benet

01/03/1935, pàg. 6

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Lleó Solà – F. Labarta – Vilatobà – Fàbregas
Barnadas – Vidal Quadras – M. Pigem – Calsina

El pintor Lleó Solà, molts anys ha exiliat voluntari a París, ha tornat de poc a Catalunya.
Primer passà per les terres catalanes de França; ara sembla haver arrelat en les terres
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aprés de Piera. D’ambdós indrets ha recollit una sèrie de temes, interpretats amb la
seva intel·ligència de pintor que veu el món amb puixança i candor.

Lleó Solà és un dels pintors nostres formats a París ( potser millor encara, per la
influència primitivista de la colla de Ceret) més desconeguts del medi artístic català,
tot i ésser reconegut dels medis francesos. La present exposició oberta a la Sala Parés és
ben oportuna, car ve a fer conèixer a la família catalana una de les seves valors.

La desconeixença fins a la data , per part dels nostres amateurs de l’obra de Solà, és
atribuïble més aviat a l’oblit en què l’artista els havia tingut. La present exposició ve a
reparar aquell oblit i, des d’avui, ningú podrà invocar la ignorància d’aquest nom
d’artista intel·ligent i sincer. Les col·leccions barcelonines que s’estimin hauran d’obrir
immediatament les portes a la pintura d’aquest català que ha rodat el món per a esmo-
lar els seus sentits de pintor i que ha tornat al Born per a omplir el seu esperit de la
substància de la terra mare. Hom endevina, en els paisatges dels voltants de Piera, com
l’agre de la terra es va imposant als ulls del nostre artista, sense que renunciïn a les
subtilitats adquirides sota dels cels de França.

* * *

Labarta, dintre d’aquesta mateixa temporada, havia tingut oberta, a La Pinacoteca,
una exposició de paisatges. Ara té oberta a la Sala Busquets una exposició que titula
Cinc anys de pintura. 1930-34. Amb la present exhibició l’artista ha volgut mostrar-
nos l’evolució segura de la seva pintura, triant algunes obres significatives produïdes
durant els darrers cinc anys, acoblant-les d’una manera adequada.

Labarta, vingut de l’impressionisme, passà un temps per Cézanne, alliberant-se en
les teles més recents del constructivisme sistemàtic, per a tornar a produir amb més
fermesa un art ple de delicadeses subtils que culmina, al meu entendre, en la tela Firal,
en la qual l’art del mestre de nou pot classificar-se com impressionista. L’impressionis-
me actual de Labarta és molt més conscient i inspirat que el d’antany.

* * *

Màrius Vilatobà és un nom gairebé nou. Disciplinat en l’escola oficial de Llotja, ha
sabut desaprendre tot el que li calia per a deslliurar-se de la vulgaritat brillant pròpia,
avui dia, d’aquella casa. Però, si ha sabut desaprendre, en honor a la veritat cal dir que
els seus anys escolars no foren pas malversats. L’artista sabé disciplinar-se i avui, deslliu-
rat del fals sorollisme, que és el pa de munició que donen a Llotja, ha sabut educar la
seva visió colorística i la seva dicció per camins apropiats i poc comuns. En els paisat-
ges, sobretot, Vilatobà es pot considerar un mestre. Heus ací una exposició d’un artista
jove, plena de digne equilibri.

És a les mateixes Galeries Syra que exhibeix un altre artista sabadellenc, Camil
Fàbregas. Fàbregas és escultor i la seva exposició és, de conjunt, menys afortunada que
la del seu company pintor. Hom endevina ben clarament, en les obres exhibides, la
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lluita que sosté l’escultor per fugir de la vulgaritat escolar. Els retrats, per exemple, en
general, pertanyen a un estadi de visió inferior, mentre que en alguns nus femenins de
certs relleus o de certes terres cuites, hom s’adona com ha estat ben aprofitada la lliçó
dels nostres mestres més aguts, per aquest esforçat i jove artista.

* * *

A la Sala Barcino exhibeix paisatges de Mallorca i d’Olot el pintor Ramon Barnadas.
Paisatgista discret, deixeble d’Iu Pascual, de qui hom podria dir que avui està més a
prop de la veritat pictòrica com més s’assembla al seu mestre. Si Barnadas pogués
alliberar-se de la visió de Pascual per a tornar a la visió de les seves notes primerenques,
jo crec que tots hi guanyaríem. Però és per aquell camí que hauria d’adreçar-se; fugir de
Pascual per a caure en una visió poc adient –com fa algunes vegades– no és cap remei.
Aleshores és millor romandre-hi i treballar la visió del mestre amb aquella traça graci-
osa i característica dels bons Barnadas.

* * *

A La Pinacoteca el pintor Vidal Quadras exhibeix retrats i dibuixos plens de traça i
distinció lleugeres.

* * *

A les Galeries Laietanes exposen actualment els pintors Pigem, Calsina i Balasch. El
primer, paisatges d’Olot i de la Garrotxa, dintre de la seva visió gris característica; el
segon, figures dintre l’estil violent –personalíssim– amb el qual s’ha fet un nom; i el
darrer, figures i paisatges plens de pintoresc. Mateu Balasch, allunyat de temps de les
nostres sales d’exposició, hi ha tornat com rejovenit, però persistint en la direcció anys
ha donada a la seva obra.

* * *

A la Sala Gaspar exhibeix R. Ribas Rius pintures objectives i polides. Potser una major
vibració no els aniria malament.

Rafael Benet

08/03/1935, pàg. 6

LA MILLOR EXPOSICIÓ DE JOAQUIM VANCELLS (SALA PARÉS)

“Joaquim Vancells ha fet la millor exposició de la seva vida”, sentireu que us diuen els
pintors més destacats del moviment actual, sobretot els més joves. Joaquim Vancells,
és ben cert, ha fet la millor exposició de la seva vida. I es dóna el cas que, aquesta
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coneixença, de moment almenys, és feta gairebé únicament ostensible pels pintors. La
major part dels col·leccionistes i els amateurs no han tingut temps de seguir a Vancells
en la seva evolució vers un art objectiu, menys literari que el d’antany, i ha passat que
els fidels al Vancells dels quadros de boira baixa s’han desorientat amb la nova faceta de
paisatges assolellats, mentre que, tot i els guanys adquirits, només excepcionalment els
amateurs i col·leccionistes d’art à la page posseeixen prou independència i prou segure-
tat de criteri per a acollir amb l’entusiasme dels homes d’ofici les darreres obres del
pintor terrassenc. De moment almenys, l’èxit de Vancells, gairebé es pot dir que es
circumscriu en el medi més difícil de conquistar: entre els seus companys d’ofici.

Únicament els pintors poden judicar, amb perfecte coneixement, la pintura. Mal-
grat els recels que pugui suscitar la crítica feta per professionals, cal dir que quan aquests
són lleials amb la pròpia consciència, és encara llur crítica la millor que pot existir. Per
això avui es troben molt més substanciosos els escrits sobre pintura de Fromentin, que
els de Baudelaire. Fromentín fa una crítica real de les obres, enfondeix en els proble-
mes materials de l’ofici i judica els imponderables de la qualitat amb pura sensibilitat
de pintor, mentre que Baudelaire en la crítica d’art juga gairebé únicament idees.

No és estrany, doncs, que en el cas de Vancells siguin els seus companys d’ofici els
qui millor han comprès el paisatgista, precisament en el moment que aquest ha esde-
vingut potencialment pintor. El retorn del nostre paisatgista vers el que podríem ano-
menar pintura de qualitat, feia alguns anys que s’havia iniciat. Els qui hem seguit de
prop l’artista no hem tingut cap sorpresa: Vancells, que havia començat bé i que anava
evolucionant d’una manera normal en el mateix sentit que l’havia de conduir on avui
ha arribat, truncà un dia aquella evolució per desenganys de la vida. Això s’esdevenia en
aquells temps de la meva adolescència, quan el mercat artístic barceloní era d’una mi-
sèria absoluta, en aquella època en la qual els quadros de Santiago Rusiñol es pagaven
a tres-centes pessetes. La burgesia barcelonina, que havia ben pagat les teles de Francesc
Masriera, no sabia on era: li rodava el cap. Per por d’equivocar-se es retragué de com-
prar quadros. Donats els capgirells estètics, terminà per no saber el que era bo.

Vancells pintava aleshores, per a un marxant, teles a tant el metre. La gent li dema-
nava que estandarditzés les seves visions muntanyenques i emboirades. Ell es va resistir
mentre pogué. Féu encara, amb paisatges de Llavaneres, uns anys abans de la guerra,
una exposició memorable. Ni la crítica d’aleshores, ni els amateurs valoraren com es
mereixia aquell reeixit esforç de pintor. Fou també un pintor –l’inoblidable Mas i
Fondevila– un dels pocs a animar-lo a continuar el camí emprès. Però Vancells neces-
sitava viure. Carregat de fills i arruïnat, no tenia altre mitjà de subsistència que la
pintura. Va continuar, doncs, pintant el que volien els seus clients: el mateix clixé de la
muntanya amb boira baixa, el qual, a còpia de reduir-lo, s’anà destenyint fins a perdre
tota l’emoció primitiva. Aquests paisatges pintats per a la venda, Vancells els anome-
nava irònicament països. Fou l’època en la qual el públic estava menys preparat per a
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discriminar la bona pintura. El nostre artista, degut a les circumstàncies, hagué de fer a
la seva clientela sentimental totes les concessions.

Però jo que el conec i l’he seguit de prop, sé el que pensava dels seus quadros fets
amb mires al comerç i sé, sobretot, com el seu ull i el seu sentit de pintor no havien
mort. Una sèrie de notes i dibuixos directes del natural, fets amb amor i probitat,
salvaren l’artista. Sempre Vancells havia disposat d’alguns moments per a pintar per ell
i pels seus fills: notes de blats, estudis dels boscos, dels marges i dels penya-segats de
Sant Llorenç del Munt. Jo m’admirava sovint de les notes ràpides que el pintor porta-
va de les seves caminades per aquella muntanya tan coneguda de l’artista.

Vancells ha sentit el paisatge d’una manera absolutament paisatgística: ha sabut
fixar els moments, els instants de la natura amb veritable mestratge. I per aquells seus
estudis i dibuixos, tant com per l’interès demostrat per l’artista pel puixant moviment
de la pintura jove catalana, s’han produït amb normal i inspirada naturalitat, les obres
mestres que figuren en la present exposició.

La pintura de Vancells, tot i ésser ben personal, està sortosament dintre la tradició.
Tot i haver, com diu ell, après molt amb els joves , no ha renunciat als beneficis dels
mestres de la seva generació. Galwey i Joaquim Mir no són estranys a l’esperit del
mestre, qui ha sabut assimilar i resumir d’una manera magnífica aquelles influències
que, es pot dir, ha transformat en cosa pròpia i nova.

Vancells ha sabut seguir, a la seva manera, l’art dels nouvinguts. Tot i tenir actual-
ment prop de setanta anys, és un esperit jove. Jo conec homes de la meva generació
que no fa gaires anys volien passar com a revolucionaris i que avui pretenen tancar la
porta als qui vénen darrera nostre. Vancells ha estat sempre un home atent a l’eclosió
de nous talents: un entusiasta de les noves valors. Per això el seu art actual pot competir
en força i en gràcia amb l’art dels més joves. “Ha volgut establir-hi una noble compe-
tició”, constatava el pintor Carles, admirat davant algunes de les obres exhibides. I un
altre dels nostres artistes més considerats, el pintor Joan Serra, davant certes teles mes-
tres de Vancells, deia: “Aquest home ajunta a l’experiència adquirida en una llarga vida
de pintor, l’ardència –la fuga– de la jovenesa”. Per això Carles i Serra, davant les obres
Matadepera (4) i Rostolls i garberes ( 24), podien anomenar Constable i Fortuny:
aquestes teles tan acolorides i pintades a gran pasta, i amb plena fuga , suscitaven la
bona pintura.

I encara el pintor Espinal, davant la tela La riera ( de la qual prescindeix l’exposi-
ció), la qualificava de velazquina. Aquest chef d’oeuvre de l’exposició La riera és, real-
ment, una obra sintètica. ( No es tracta pas de síntesi a la trepa. Vancells és dels que
estan convençuts que únicament és lícit sintetitzar quan es posseeix un coneixement
profund de les coses.)

Però els comentaris dels artistes a tantes obres que figuren a l’actual exposició, fari-
en aquest article interminable.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08197



R A FA E L  B E N E T198

Vull, però, assenyalar algunes de les obres remarcables exhibides a la Sala Parés,
especialment L’alt marge de la Plana ( 19), paisatge irisat com un Sisley i ple de divuitè
francès. L’esperit aristocràtic del pintor ha sabut superar l’agror d’aquell tros de pintura
vallesana, sense renunciar a la puixança del realisme. Realisme saborós que culmina en
la tela L’església vella (2). I encara enumerar les teles mestres: Migdia (6), Tramuntana
( 1), La Barata (19) i El roure (17).

I constatar, finalment, uns mots que un esperit tan clarivident com Marià Espinal
formulava sobre la pintura de Vancells : “Aquesta pintura –deia– és tan difícil de fer
com de comprendre, degut tant a la seva senyorívola senzillesa, com a la seva severitat
colorística. Fixeu-vos en la complexitat afinadíssima de les tonalitats mates i llumino-
ses a un temps, d’aquelles teles!”.

Que s’hi fixin, doncs, els nostres amateurs i col·leccionistes, i així valoraran meres-
cudament les darreres teles d’un artista que ha sabut guardar el diví tresor de la joven-
tut tota una llarga vida.

Rafael Benet

14/03/1935

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Oleguer Junyent – Jaume Mercadé – Jacint Olivé – Alfred Opisso
V. Solé Jorba – Rafel Estrany – Antoni de Ferrater – Moner

Ocupa les sales de la Galeria Busquets el pintor Oleguer Junyent. Una quarantena de
pintures a l’oli ( les més definitives amb temes catalans, les més apuntades amb temes
del mediterrani grec i italià) i cent vint-i-cinc dibuixos acolorits de les costes italianes i
iugoslaves de l’Adriàtica, de l’arxipèlag grec i de la Grècia continental.

Sense voler desmerèixer la valor de les pintures més reflexives, entre les quals n’hi
ha algunes de remarcables amb temes del port de Barcelona, m’inclino davant de
Junyent per les teles més apuntades i més lliures, tant quan l’artista empra el llapis
com quan empra la pintura a l’oli. En general diria que Oleguer Junyent és més
profund en l’apunt o en la síntesi fugada, que en les teles més ponderades. Hi ha, en
la present exposició del nostre artista algunes obres remarcables per la seva gràcia
francizant –fauve–. Una Vista de Lleida, fina com una chimoiserie de Dufi, fóra
suficient per a fer oblidar els tics escenogràfico-documentals que apunten en altres
pintures.

Però hi ha sobretot, en aquesta exposició, els apunts fets quan el darrer viatge del
Catalònia per les costes de l’Adriàtica i per les costes insulars i continentals de Grècia,
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apunts que són suficients, no pas únicament a donar picant a l’exposició, sinó a ben
consolidar el prestigi d’un artista. Alguns d’aquests ràpids dibuixos aquarel·lats són
veritables obres mestres dintre el gènere. Hom recorda amb plaer certs tons tendres i
transparents de rostres i bustos femenins carnosos, dintre l’ombra fina saturada de
llum; molt delicadament pictòrics.

* * *

A La Pinacoteca exhibeix els darrers paisatges el pintor Jaume Mercadé. L’artista, en
aquesta exposició es pot dir que ha adoptat amb una decisió absoluta el camí de l’estil
tectònic, deixant enrere les belles fluctuacions de colorista a què de tant en tant ens
tenia acostumats.

Mercadé sembla seguir, d’una manera personal, la lliçó de Derain. Els voltants de
Valls i la plana pobletana són interpretats per Mercadé d’una manera gairebé escul-
tòrica i amb una severitat colorística tota intel·lectual. Hi ha en aquesta exposició
una tela en la qual l’artista ha plasmat les superfícies de les muntanyes ben pròximes
als ulls, tal com es veuen a vegades en el seu país tarragoní, però amb una energia
ordenadora que Eugeni d’Ors hauria anomenat arbitrària. Les ondulacions de les
terres de cultiu formen un bell arabesc amb els ermots i els boscos. Hi ha algun
moment en el qual les formes de les muntanyes nues tenen alguna cosa de la plena
forma femenina.

És curiós de constatar com el pintor Mercadé evoluciona contràriament a la majo-
ria d’artistes catalans, car mentre aquests, sortits del cezannisme (Derain és en el fons
una distensió de Cézanne), retornen a una pintura de visió, Mercadé, sortit de l’im-
pressionisme i del fauvisme (considerat aquest com a exaltació de la color inspirada
directament del natural), es complau donant un art de concepció. La naturalesa serveix
a l’artista com un diccionari però ell transforma i ordena les formes naturals, segons
una idea preconcebuda, greu, dura, però inspirada. Així profunditza el seu paisatge
pairal, sever, exempt d’amabilitats deliqüescents.

* * *

Jacint Olivé exhibeix dibuixos acolorits a la Sala Renart. Agradoses síntesis ben esta-
blertes, les quals potser, a vegades responen més a una fórmula cal·ligràfica que al
coneixement profund de les coses a interpretar.

Alfred Opisso, que ocupa dues sales de les Galeries Syra, s’afanya a desentranyar la
realitat. Fuig actualment del pastitx picassià amb el qual un temps conquistà una certa
fama en els medis artístics. El camí d’ara és molt més honest que el d’antany i, per tant,
més difícil. Triomfa, però, plenament com a dibuixant en l’actual exposició, en la qual
exhibeix un rus mestrívol i uns caps d’infants remarcables. Com a pintor, de moment,
mostra les seves oscil·lacions, però també els seus encerts de primer ordre, encara que
només siguin fragmentaris.
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A Syra hi ha també oberta una exposició de bodegons de Pidelaserra, que em reservo
comentar en la pròxima Actualitat.

* * *

V. Solé Jorba, amb paisatges d’Olot, ocupa una sala de can Parés. A remarcar alguna
tela humida i ben construïda. Alguna tela mestra. També fragments de bon ull escam-
pats per ací i per allà en moltes de les teles exhibides. Una agror rural desvalora certes
teles més que lluminoses, lluents, especialment aquelles en les quals l’artista recull els
tons tardorals de les fulles dels arbres.

* * *

Rafel Estrany exposa aquarel·les a la Sala Gaspar. Aquarel·les de tonalitats tendres, però
potser massa escollides. Tot i que, en alguns aspectes , aquestes pintures són ben agrada-
bles, no posseeixen gairebé mai el picant de l’inusitat, com si tot fos fet a base d’un
repertori preconcebut –i per tant molt limitat– de colors i formes. Hom diria que
Estrany té poca imaginació per a pintar de memòria, tal com sembla que pinta.

* * *

A les Galeries Laietanes exhibeix Antoni de Ferrater els seus jardins senyorials de Barcelona
i els seus paisatges pirinencs: pintures tendres i discretes.

Moner exposa a les mateixes Galeries alguns paisatges i interiors. D’aquest darrer
gènere, en el qual l’artista demostra posseir l’ofici bastament, remarcar l’interior de la
capella de la Casa de Convalescència de l’Hospital de la Santa Creu.

A més d’Eliseu Meifrèn, l’excel·lent exposició del qual em reservo comentar amb
extensió en la crònica vinent, completen el quadro de les Laietanes els noms següents:
C. Balmàs, Agudo-Clarà i Alexandre Créixams.

També a la Sala Barcino exposa A. Carceller.

Rafael Benet.

19/03/1935, pàg. 10

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Pidelaserra – Meifrèn. Dues retrospectives
El pintor Pidelaserra és una força: una força elemental, si es vol. L’actual exposició de
bodegons a les Galeries Syra, ve a confirmar abastament la puixança biològica de la
seva pintura. Hom lamenta, però, que aquesta força no sigui canalitzada, només que
excepcionalment, en la totalitat de la tela. Ja he dit altres vegades que aquest desequi-
libri de les obres de Pidelaserra prové, ben segur, de què l’artista no pinta de conjunt.
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Moltes vegades, almenys, dóna la sensació de que no el preocupa gaire l’harmonia
total de la tela.

Hi ha, encara, una qüestió delicadíssima a tractar davant l’obra del nostre pintor,
tot i les virtuts substancials del seu art, no és un home de gust. Aquesta absència és, en
els bons moments, suplerta per la força, car, quan el pintor veu bé, no hi ha problema.
No hi ha problema ni tractant-se de l’exposició actual de bodegons, els objectes de
molts dels quals són poc escollits. Però si el pintor deixa de veure bé alguns fragments
de la tela, al costat de trossos de pintura no igualats per llur puixança, apareixen no pas
únicament superfícies mortes, sinó les coses pintades en la seva lletgesa inicial.

I no es digui que aquest comentari meu és dur. És la gran atracció que posseeix la
pintura de Pidelaserra el que m’obliga a dir tota la veritat, no pas únicament a cantar les
excel·lències de la seva gran força.

Força igualada per comptats artistes contemporanis. Pidelaserra té passatges de les
seves obres comparables a Rembrandt. Grandesa i senzillesa de visió, suculència de
matèria i fuga màgica.

I cal constatar que, potser, mai com en els bodegons ara exhibits, aquesta força
rembraniana s’ha fet present amb tanta majestat en les obres del nostre pintor. Mireu
sinó Síndries i melons, o bé la natura morta de les esbergínies. Quin esclat, quina flama
posseeix la matèria, posada amb una inspiració de primera mà i amb una empenta de
primer ordre.

* * *

A Galeries Laietanes exhibeix Eliseu Meifrèn. Tostemps aquest mestre ha estat un
pintor. Un pintor excel·lent en certes obres de joventut, que tothom admira, i excel·-
lent també en algunes obres exhibides en la seva exposició actual, plenes de fuga i de
joventut, tot i que Meifrèn és un home ja entrat en anys. Ha estat també un pintor
fins en aquelles obres més corrents en la història de l’artista. En aquelles pintures
lleugeres, hàbils i, més que puntillades, picades –picat que és, a ben segur, una dis-
tensió del fortunyisme– i amb una visió a vegades una mica afectada dels cels i dels
núvols.

Ha estat, doncs, sempre un pintor, la qual cosa ha demostrat, tant pels seus ulls de
colorista, adés distingit, adés truculent, com pel seu tracte de la matèria, sempre pinze-
llada amb instint.

L’actual exposició de Meifrèn es fa remarcar per l’ampli mestratge manifest en bona
part de les teles exhibides. A assenyalar, algunes de les teles que han estat pintades a la
Vall d’Aran i, sobretot, a Martigues. Entre les darreres pintades en aquest indret, n’hi
ha algunes d’una sensibilitat colorística delicadíssima i d’una amplitud de tècnica gene-
rosa i vibrant. Sembla que sota la dolçor del cel francès, el nostre pintor hagi descobert
noves subtilitats colorístiques i uns mitjans expressius més àgils. Algunes de les teles
pintades a Martigues són obres mestres de la nostra pintura, les quals, sense que tin-
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guin quant a mitjans gran cosa a veure amb l’impressionisme, contenen en canvi l’emo-
ció pictòrica d’un Sisley o d’un Monet.

* * *

En el Centre Excursionista de Catalunya, i organitzada pels Amics del Gravat, hi ha
oberta una saborosa exposició de dibuixos i litografies d’Eusebi Planas. Aquell Gran
currotaco barceloní dels temps isabelins. Planas era l’home qui estava à la page: l’il·-
lustrador que traduïa al barceloní l’estil que Gavarni immortalitzà en les litografies de
les lorettes.

Tant pel format com pel gust, les sèries de litografies de Planas recorden les admi-
rables sèries del dibuixant parisenc. Planas era un dandy de Barcelona –d’aquella
Barcelona vuitcentista, potser més menestral que aristocràtica–. Per això tot i que quant
a l’ofici les seves litografies són perfectes, d’esperit resten sovint menestrals.

Però, a vegades –i en l’exposició actual hi ha alguns exemplars magnífics– quan
l’artista dibuixava al llàpis-plomb, la seva sensibilitat es mostrava exquisidament.

Heus ací una exposició que ve a valorar aquell segle dinovè, un dia tan injuriat, i
que avui tothom s’entesta a posar de moda.

* * *

El Cercle Artístic de Sant Lluc, en recordança del gran artista Josep Llimona, fundador
de l’entitat, ha obert una exposició molt remarcable de dibuixos.

Delicades Acadèmies femenines, tan estimades dels connaisseurs. I, sobretot, aquell
cavall normand, magnífic. Un dels dibuixos essencials per a l’estudi, no solament del
nostre escultor, sinó de l’art català en general.

Rafael Benet

22/03/1935, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Francesc Galí – Gustau Cochet – Joan Marcé – Ignasi Genover
Francesc d’ A. Galí, que és una de les figures del nostre moviment, sabé sacrificar un
temps la seva vocació de pintor per a dedicar-se intensament a la pedagogia del dibuix,
orientant una bona part dels nostres joves artistes, els quals passaren un dia per la seva
escola particular o per la de Bells Oficis dirigida per ell. Galí, ve avui a mostrar-nos el
seu magnífic esforç com a pintor en una exposició a la Sala Parés. Dedicat a l’ensenyan-
ça llargs anys, tot i posseir una bona disciplina de l’ofici, no pogué cultivar-la com era
degut, per la qual cosa vingué el que fatalment havia de venir: l’evasió. Francesc d’ A.
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Galí ha estat tostemps home d’inquietud, aquesta, malauradament, el desvià del seu
camí de pintor pur, per a caure en l’estilització decorativa. Galí, que havia passat en la
seva primera joventut pel pre-rafaelitisme, entrà més tard en un barroquisme una mica
emfàtic, per a caure més cap ací en una mena d’estilització subpicassiana.

La inquietud que el portà un dia lluny d’osques, l’ha tornat avui al bon camí. Ja fa
temps que Galí forceja per arribar-hi, però avui –al·leuia!– amb els seus magnífics
bodegons i amb els paisatges es pot dir que la bona direcció ha estat trobada amb
empenta jovenívola.

Aquestes pintures de Galí, situen el mestre entre els pintors-pictòrics més substan-
cials de casa nostra. La gran tradició de Nonell és represa amb una envergadura de
primer ordre. La matèria és tractada amb instint i saviesa, els rapports colorístics, exal-
tats amb intel·ligència i inspiració. Algunes d’aquestes teles de paisatge i natura morta
ostenten una envejable pastositat, la qual, com en el cas de Cézanne, serveix per a
acusar la corporitat dels objectes, no per vulnerar-la. Les valors i els matisos colorístics
són sempre ben establerts. I és que Galí, fins en els temps de plena desviació estilística,
no oblidà mai –en el fons– la lògica del nostre art.

Les figures exhibides per Galí en la present exposició, àdhuc aquelles que s’orien-
ten en la bona direcció dels bodegons, són encara menys pintades que les altres teles.
Altres n’hi ha que corresponen per llur estil a moments sortosament superats per
l’artista; moments que el mestre es complau a recordar amb una mena d’enyorívola
recança.

* * *

Gustau Cochet exhibeix figura, paisatge i natures mortes a la Sala Busquets. Un con-
junt de teles de gran puixança i d’una unitat de qualitat no assolida per l’artista, fins a
la data, en cap altra exposició. La pintura de Cochet sembla, fins i tot abandonar una
mica aquella agror característica que moltes vegades fou un handicap per a percebre la
bondat substancial de la seva obra. Cochet ha estat, fins abans d’aquesta exposició, un
artista molt desigual, i algunes vegades caigué en la rusticitat. Però sempre, en les seves
obres, hom a pogut admirar una gran força. Una gran força que, si es vol, es mostrà
sovint intermitent i mutilada de gràcia, però que a la fi, en art, és l’únic que compta.

En aquesta exposició d’ara aquesta força s’ha fet més persuasiva i així arriba fins al
que contempla les seves teles sense tants entrebancs.

No es cregui, però, que la puixança de Cochet sigui únicament biològica, ja que la
característica més sobresortint de la seva obra és la d’elaboració. L’artista treballa les
formes i la matèria amb dolorosa voluptat. Toca i retoca cada fragment de la tela amb
encesa voluntat, fins a fer esdevenir les formes i les colors vivents, agudes.

I és que Cochet és, tant com un pintor d’instint, un pintor d’intel·ligència lúcida.
Un pintor que profunditza el món dels fenòmens, tant com amb la visió, amb el seu
concepte de realista intel·lectual, és a dir, de primitiu.
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L’art de Cochet és també fill de la cultura. El nostre pintor no és un primari, potser
sense adonar-se’n ell mateix. Tot el gran esforç estilístic de l’art francès d’avui ha estat
assimilat per l’artista apassionadament.

Moltes coses i molt grans podrien dir-se de la pintura de Cochet –de les pintures i
dels seus gravats– que no caben en una nota com aquesta. Únicament no vull deixar de
constatar ací que el nostre artista, solitari i tímid, viu encara incomprès en una gran
ciutat. La seva pintura puixant no ha estat admesa per bon nombre dels nostres amateurs.
Jo voldria que aquesta exposició vingués a cloure aquest període d’injustícia. La pre-
sent exposició, crec jo, servirà perquè les persones delicades estimin per sempre més les
obres intenses de Gustau Cochet.

* * *

Joan Marcé exhibeix, a la Sala Renart, uns quants paisatges catalans, vistos i pinzellats
d’una manera àmplia. És aquest jove un artista de condicions, que en algunes de les
seves obres, com per exemple en Vinyar i Poble (14), arriba a un indiscutible mestratge.
Ignasi Genover, temps ha retret del nostre moviment d’exposicions, exhibeix, a la sala
petita de can Parés, una vintena de paisatges del Baix Empordà, graciosos, però que
tendeixen més vers la imatgeria que no pas vers la pintura.

Rafael Benet

30/03/1935, pàg. 8.

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Dionís Baixeras – B. Puig Perucho – Lluís M. Güell
J. Pratmarsó – J. Soler Puig  – P. Casas Abarca

Aureli Tolosa – Ton Rosich – Maria Muntadas – M. Tarrassó
Del gran mestre Dionís Baixeras, la Galeria Renart ha recollit setanta dibuixos del
nombrós arxiu que posseeix l’artista. Dibuixos, en general, ràpids, fugats, sensibles,
que ens situen Baixeras a l’alçada d’un gran artista del seu temps. La majoria dels
dibuixos i apunts exhibits són datats des del 1888 fins l’any 1906. Hi ha alguns exem-
plars datats anteriorment, entre aquests, alguns ja amb els seus temes de barques i
barquers, que ostenten la data 1881-82-83. Altres, anteriors encara, en els quals ni
l’estil de l’artista no és ben format ni la temàtica característica no ha aparegut encara. És
a dir que amb aquests setanta dibuixos ( entre els quals hi ha una aquarel·la i un pastel)
hom pot estudiar l’evolució de l’art de Dionís Baixeras.
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Les obres més antigues s’enllacen amb la tradició: Fortuny, Rigalt, etc., no foren pas
massa lluny, pels volts de 1880, de l’ànim de Baixeras.

És vers la fi del segle XIX i dintre els primers anys del segle XX, que la sensibilitat
del nostre pintor se’ns mostra més àgil i més delicada. El sentiment de la forma, du-
rant aquella etapa, assoleix en els dibuixos i apunts de Baixeras una tendresa i una
serenor inoblidables.

El gran artista dotà els seus traços de vida i agudesa, i resumí en una síntesi admira-
ble tota aquella poesia que a la fi de segle es mastegava arreu. Entre certs dibuixos fi i
principi de segle de Baixeras, de Rusiñol, de  Casas, de Picasso, hi ha una profunda i
explícita analogia. Una bella analogia d’època i de qualitat.

Aquesta exposició ve a demostrar que Morcas tenia tota la raó quan deia: “En art no
hi ha nou ni vell. Tot això són bestieses”. En art només hi ha –es pot dir avui i sempre–
bo i dolent. El bo és tot allò que amb els anys es torna clàssic, és a dir tot allò que a
través del temps no perd la frescor, com ha esdevingut amb aquests dibuixos admira-
bles de Dionís Baixeras, els quals ens han estat mostrats, degut a l’atenció i al bon seny
de Joaquim Renart.

* * *

L’exposició que Puig Perucho té oberta actualment a La Pinacoteca és, sens dubte, la
millor que l’artista ha efectuat fins a la data. El pintor, menys espectacularment
genial que antany, més contingut, ha tingut, sobretot, cura del bon tracte de la
matèria, i ha pinzellat més ordenadament. Ha tingut cura també, en general, de
treballar les seves gammes allunyant-les dels grocs de cadmi i dels morats banals. Hi
ha, entre les obres exhibides unes petites obres mestres amb temes de penya-segats
marins.

* * *
A les Galeries Syra exhibeix Lluís M. Güell, pintor correcte i discret que ha aconse-

guit donar amb traça una nota gris agradable i una mica sentimental. Aquesta nota gris
es repeteix, però, potser amb massa insistència en totes les teles exhibides. Güell, que és
un home dotat, pot enfondir molt més la realitat dels problemes pictòrics si té present
aquella frase de Leonardo que fa: “Natura, mestressa de l’art”, i aquella altra d’Ingres
que ve a dir: “No hi ha res pitjor que el no tenir clàssics, car l’artista acaba especulant en
els propis defectes”.

* * *
J. Pratmarsó exhibeix en les mateixes Galeries Syra, una sèrie de dibuixos plens de

llocs comuns picassians. No és pas això l’art vivent. Aquest és el pitjor dels academicis-
mes. Els joves à la page tornen avui a aprendre a veure directament la natura i alhora a
assimilar tota la cultura que puguin adquirir.

* * *
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Un altre jove, J. Soler Puig, té oberta actualment la seva exposició. Aquesta té lloc
en una de les sales de la Galeria Busquets.

Soler Puig, contràriament a Pratmarsó, té una preparació escolar ben remarcable. Àd-
huc a l’artista no li ha fet por semblar vulgar a l’hora d’aprofundir en l’estudi de la forma.

Així doncs, el llast de deixeble de Llotja encara es fa ostensible, sobretot en les
pintures diguem-ne més realistes de figura.

És clar que, després d’uns temps anarquitzants, en els quals hom a pretès començar
la casa per la teulada, àdhuc es troba reparadora una disciplina en general decadent,
com la Llotja. Tot, menys fer el geni a quinze anys.

En el cas de Soler Puig es pot comprovar com la sensibilitat i la intel·ligència del
pintor van superant totes les convencions de l’escola, fins les d’un ofici après amb
mestres no massa atraients per llur sentit de la qualitat.

Soler Puig va oblidant el dolent que aprengué, però dels exercicis de la seva època
escolar li ha restat un bell domini. Per la seva disciplina escolar, les noves adquisicions
de visió, de concepte i de tècnica assoleixen manifestar-se amb un bon aplom.

En les obres d’ara l’artista ens dóna algunes mostres dintre els nous corrents, iniciats
ja en la seva anterior exposició, però avui portats fins a les darreres conseqüències. La
present exposició representa, doncs, un guany ben positiu sobre la primera quant a
educació de la visió. La color és vista, sobretot, en dues belles natures mortes amb
delicada fermesa. En els paisatges i en la composició central, la paleta és una distinció
potser, de moment, més volguda que vista. Però, aquest és el camí per a guanyar, amb
els anys, una gamma delicada i sincera.

Uns quants dibuixos, sobretot els menys preocupats de modernitat aparent, valo-
ren encara el conjunt d’aquesta exposició. Soler Puig és un exemple remarcable de
lluitador honest i decidit, que es cerca ell mateix, fugint de la vulgaritat i, en general,
no defugint la normalitat.

* * *

Contràriament, Ramon Marinel·lo, Jaume Sans i Eudald Serra, escultors presentats
per Adlan a Galeries Catalònia, practiquen, i no pas amb gaire sentit del sorprenent,
l’art anormal i envellit dels Brancusi, Arp, etc. Heus ací uns joves de la primera volada
que encara s’entretenen jugant a l’anarquia d’avant guerra. És que creuen que aquesta
és avui una posició d’avantguarda? Jo diria que els ha escapat el tren.

* * *

A Galeries Laietanes exhibeix Pere Casas Abarca pintures de figura i paisatge dintre el
seu estil ja conegut. Quan Casas assoleix resumir de primera intenció els seus efectes de
llum, és molt millor que quan es veu precisat a insistir.

A les mateixes Galeries exposa els seus paisatges Aureli Tolosa, millor en les notes
petites que en les teles grans. També exhibeix a Laietanes el pintor Ton Rosich, qui es
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complau lluint una paleta lluminosa però poc sorprenent, i Maria Muntadas qui expo-
sa pintures i dibuixos amb temes de figura.

A la Sala Gaspar exhibeix paisatges M. Tarrassó, pintor de condicions innates, però
que, de moment, quant a dicció no ha assolit el domini precís.

Rafael Benet

03/04/1935, pàg. 8

DIBUIXOS DE DIONÍS BAIXERAS

En la meva darrera Actualitat artística subratllava la valor dels setanta dibuixos que el
mestre Dionís Baixeras exhibeix aquests dies a la Sala Renart.

Els dibuixos d’esperit fi de segle del nostre artista mereixen infinitat de comentaris.
Per això, avui, em sembla oportú d’insistir sobre el mateix tema, sota mateix d’aquesta
reproducció d’un dels millors apunts del mestre, tan injustament oblidat de les gene-
racions noucentistes.

La petulància jovenívola féu molts estralls en els temps anarquitzants d’abans i
després de la guerra. Avui, les coses, sortosament, tornen a rutllar pel bon camí. Els
joves comencen a creure que el món no ha començat amb ells.

És clar que el temps aclareix moltes coses. I per això aquella pueril pruïja de voler
canviar tot l’establert que fou la característica artística dels meus temps jovenívols , es
pot dir que ha passat a la història. Les seleccions joves europees creuen en la tradició i
en la disciplina. I l’odi al passat immediat, que fou el tic d’una època, s’ha anat apaiva-
gant, reduint-se en la seva estúpida intensitat.

És clar que tot això que dic és normal que ho pensi un home que ja ha traspassat de
bon tros la quarantena. Si el tresor de la joventut s’ha esmerçat sovint a descobrir les
Illes Britàniques , en posar seny es té l’ambició de practicar, tant com la fortalesa, la
temperança. Ve un moment en què els homes senten que el regne de la justícia no serà
mai posseït pels imprudents.

Els grans malallengües de principis de segle havien prodigat un mot: pompier. Aquest
mot serví per a classificar gairebé tots els artistes que tenien deu anys més que nosaltres.
Ignoràvem voluntàriament tot el que havien fet els vells.

Nosaltres érem els joves, els infal·libles; els que havíem nascut dotats de totes les
gràcies i, per torna, amb la veritat a la butxaca.

I mentre prodigàvem el nostre olímpic menyspreu a la major part dels artistes que
ens havien precedit, anàvem construint una sèrie de castells enlaire.
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Però arribà un temps en què la lleialtat i la set de coneixement ens portaren a escatir
el que havien fet els nostres antecessors immediats, i ens adonàvem llavors dels molts
errors comesos per imprudència.

Molts d’aquells que anomenàvem vells havien estat un temps joves i alguns no
havien deixat d’ésser-ho mai.

Vingueren a les nostres mans els àlbums il·lustrats de La Vanguardia i les col·-
leccions dels Quatre Gats i del Pèl i Ploma, i anàvem descobrint una sèrie de persona-
litats delicadíssimes, encara que algunes d’aquestes amb els anys deixessin el bon camí.

Si ara aneu a la Sala Renart a visitar l’exposició de dibuixos i apunts de Baixeras,
veureu quina germanor més autèntica existeix entre aquests  dibuixos i els dels homes
més sensibles d’avui.

No hi ha vell ni nou en art, com retreia l’altre dia. Només hi ha bo i dolent. El bo
és el que resisteix la prova del temps, com l’han resistida aquests dibuixos admirables
de Baixeras que, a més de llur sabor d’època, tenen qualitats immarcescibles, talment
com els dibuixos de fi i principis de segle deguts a Rusiñol, Casas i Picasso. Aquesta
analogia ja fou subratllada en la meva darrera crònica. Deia: “Entre certs dibuixos de
Baixeras, de Rusiñol, de Casas i de Picasso existeix una profunda i explícita analogia.
Una bella analogia d’època i de qualitat”.

Rafael Benet

06/04/1935, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Xavier Nogués – Josep M. Prim – Joaquim Ros
Martí Vives – Pérez Dolz

Rares són les obres de pintura de cavallet degudes a Xavier Nogués: ben segur arriben
escassament a les dues dotzenes. Nogués no ha estat, però, prolífic en cap de les seves
activitats, ni com a caricaturista, que deu ésser en l’aspecte que més s’ha prodigat.

Nogués ha estat tostemps home de poca producció com a gravador i com a pintor
mural; però, com a pintor de cavallet, ha produït raríssimes obres. És aquesta la prime-
ra exposició de pintura que l’artista ha obert, ja que fins a la data les seves comptades
exposicions particulars serviren per a fer-nos admirar el dibuixant i el gravador.

L’exposició que actualment té oberta el nostre artista a La Pinacoteca es compon de
divuit obres, gairebé totes inèdites, i, per tant, pintades en aquests darrers temps. Abans
d’aquesta exposició, Nogués havia pintat únicament mitja dotzena escassa de teles:
Mariner, Retrat de la senyoreta E. M. i les tres o quatre petites teles de la col·lecció
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Plandiura, entre les quals es comptaven els inoblidables temes paisatgístics de Banyoles
i Sardana.

El caràcter de la producció pictòrica de Nogués és el de tota producció rara. El
nostre artista pinta acuradament, individualitzant les parts del conjunt, sense deslligar-
les de l’harmonia total: talment com els pintors xinesos. Sensibilitat preciosista, afina-
da, exquisida, però no pas decadent.

I talment, també com els tres pintors anomenats de l’escola de Delft: Carel Fabritius,
Pieter de Hooch i Jan Vermeer, acuradament però amb delicada vibració, se’ns presen-
ta Nogués, almenys en les obres millors d’aquesta exposició singular, entre les quals es
destaquen: Finestra ( P. de G., 115), Berenar a la Motxina i Plaça de braus d’Olot.

Temperament delicat –gairebé femení– pacífic, dolç, el de Xavier Nogués pintor de
quadros, tant quan arriba amb els seus mitjans difícils a la concreció lligada a la vibra-
ció purament pictòrica, com quan resta en la imatgeria. Nogués és sempre bo, empri
els mitjans que vulgui o millor encara, que senti. Sempre, colorista amorós, fa cantar
els roses i els blaus, els verds i els llimones, es podria dir, en una afinadíssima mitja veu.

* * *

A Galeries Syra exhibeix actualment les seves darreres obres el pintor Josep M. Prim.
Aquest no és pas un apol·lini, sinó un dionisíac que fa cantar les colors transposant-les
en gammes ardents i que dissol les formes dintre el bany de la llum. Prim, sortit de
l’arabesc lineal picassià, fa avui una pintura que es basa en la matèria i en la color. Tant
com la lliçó de Cézanne, el nostre artista sembla tenir present l’eternal consell de Renoir,
que és el mateix que es desprèn de la millor pintura pompeiana. En certs moments
feliços, assoleix –sense renunciar mai als deures de pintor-pictòric– una claredat que,
per entendre’ns anomenaré formal. Hi ha, també, en l’actual exposició, moment de
fuga feliç i obres plenes d’encerts i d’adequada ambició. Terrassa del Colón, en aquest
sentit, bé mereix ésser tinguda en compte.

* * *

A les mateixes Galeries Syra, i en la sala a part, exhibeix l’escultor Ros: estatuetes, testes
d’infants i alguns dibuixos.

L’escultura de Ros és filla de l’estilització decorativa. En general, l’artista es pot dir
que viu lligat a una fórmula estilitzada, més que estilística. Cultiva, doncs, el bibelot a
la moda més que l’escultura estricta però cal reconèixer que ho fa amb gràcia i talent.

* * *

A la sala petita de can Parés, té oberta la seva exposició l’artista rossellonès Martí Vives.
Paisatges fugats i una escultura formen el conjunt d’aquesta exhibició. Vives pinzella
amb envergadura. L’art d’aquest català de França sembla recolzar-se tant en la pintura
fauve de l’Escola de París, com en la pintura més autòctona de l’Escola de Barcelona:
certament Joaquim Mir és, fins a cert punt, germà de Vives.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08209



R A FA E L  B E N E T210

Com a escultor, l’artista sembla recolzar-se en el pintoresc escultòric de Gustau
Violet, genuïnament rossellonès.

* * *

A la Sala Barcino és exhibida, aquests dies, en una col·lectiva de pintors hispànics, una
tela fugada i esclatant de Benedito, que recorda l’estil eloqüent del seu mestre, Sorolla.
Una tela excel·lent dintre el gènere.

A les mateixes Galeries exhibeix els seus batiks amb dibuixos de gust oriental, ins-
pirats a vegades en les miniatures persanes, l’artista F. Pérez Dolz.

Rafael Benet

12/04/1935, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Xavier Nogués, encara – G. A. I.–  Vicenç Rincón
Joan Gil – Josep M. Mascort – Leopold García Ramón

Pasqual Bosch – P. Borrell – Trinitat Torné
En la crònica anterior fou subratllada la valor de l’obra pictòrica de Xavier Nogués,
actualment exhibida a La Pinacoteca. Vull encapçalar, altra vegada, la crònica present
amb el nom del gran Nogués, reportant un diàleg sostingut entre l’expositor i un
company de l’ofici que el felicitava efusivament. –Molt bé! Molt bé, Nogués!– li deia.
La vostra pintura és cosa superior.

I Nogués responia: “Es treballa i es fa el que es pot”. Però, amatent, el seu company
replicava: “No és pas art fill de la voluntat el vostre. No tots els que voldran arribaran
al que heu arribat vós. El vostre art és subtilment personal; tot el que toqueu ho
transfigureu. Segelleu les vostres obres amb la marca del vostre esperit: teniu un estil
propi, tant quant a la color, com quant a la manera de concebre la forma. I, el que és
més difícil, el vostre estil neix sense que us ho hàgiu proposat”.

A la Sala Gaspar han estat exhibides les obres dels artistes del G.A.I. destinades als
subscriptors: escultures i dibuixos de Josep Granyer i Martí Llauradó, i pintures i
dibuixos de Francesc Camps Ribera i Joan Commeleran.

Remarcables –al meu entendre– les escultures de Granyer i Llauradó, alguns dels
paisatges de Commeleran i els dibuixos de Camps Ribera.

A Galeries Laietanes exposa les seves darreres obres Vicenç Rincón, pintor aragonès
adaptat al nostre ambient. Teles lluminoses de Mallorca i alguns bodegons greus.
Rincón, d’ençà que les seves teles i dibuixos aparegueren a les nostres sales d’exposici-
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ons, ha anat cercant dia darrera dia la fórmula apropiada al seu esperit. Començà prac-
ticant un expressionisme entre goyesc i germànic, amb el qual obtingué un cert èxit en
aquells temps llunyans de la cripta d’en Dalmau del carrer de la Porta-Ferrissa, renun-
cià, més tard, a tot el caricatural del seu art, per a produir uns paisatges clars de color i
detallats fins al naïf, i, finalment, amb aquests paisatges d’ara –alguns de la mateixa
sèrie foren mostrats , darrerament, en una col·lectiva– se’ns presenta amb visió i tècni-
ca àmplies. Ens dóna, ara, una Mallorca vibrant, clara i forta.

Tostemps Rincón a posseït l’instint de la matèria pictòrica, la qual, en els seus
bodegons, ha estat sempre tractada abundosament. Els bodegons d’ara, en general, em
semblen més ordenats i colorísticament més harmònics que els d’antany. Però, és en
els seus paisatges marítims d’avui on l’innat i una mica feréstec sentit pictòric de Rincón
es presenta amb la gràcia poderosa de la sensibilitat.

Joan Gil exposa, a la Sala Busquets, pintures i dibuixos interpretant motius de
ballet, amb un cert fauvisme fàcil i elegant.

En les mateixes galeries exhibeix el pintor empordanès Josep M. Mascort, paisatges
del pla de Torroella de Montgrí ( entre els quals, al meu entendre, es compten els
millors de la present exposició), i marines i paisatges de la Costa Brava. Art, el de
Mascort, que es mou amb una certa sincera independència, dintre els límits de la
pintura de just medi.

A Galeries Laietanes tenen oberta exposició dos pintors valencians: Pasqual Bosch
Minué i Leopold García Ramón. El primer, segons Almena i Vives, en el pòrtic del
catàleg, és un membre distingit de l’entitat de la ciutat de València, denominada Acció
d’Art, la qual acobla un grup de persones animades per un sentiment artístic i per un
sentiment pairal. Artísticament, Bosch evita el sorollisme. Fa una pintura
colorísticament delicada, més o menys basada en el mínim esforç i en la màxima
expressió. En algunes de les seves obres, es fa present el perill del decorativisme sense
substància.

L’altre pintor valencià, Leopold García Ramón, és un fidel deixeble de l’escola de
Sorolla, la qual, si no representa la tradició valenciana pura ( Ribera és l’altre extrem),
fou considerada uns anys com l’art més autènticament llevantí.

La pintura de García continua la tradició del pinzellat ampli i lleuger, iniciada per
Maella, i la tradició de l’efectisme lluminista del pintor de les platges assolides.

És en les mateixes Galeries Laietanes on exhibeix Pere Borrell i Trinitat Torné. El
primer, que es presenta com a paisatgista, segueix el seu pare, el pintor Juli Borrell, en
l’estil dels seus paisatges pirinencs; el segon és, ben segur, un pintor amb massa geni i
amb poca tècnica.

Rafael Benet

20/04/1935, pàg. 8
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BREVIARI CRÍTIC

Josep Ventosa  –Esteve Vicente
Josep Ventosa, expositor de la Sala Busquets, és un pintor que tant la crítica com els
amateurs hem seguit en la seva evolució amb interès, però sense que, a mi particular-
ment, em satisfés d’una manera franca, fins que s’inicià el camí de plenitud d’ara. Fou
en les dues obres exhibides en el passat Saló de Montjuïc allà on Ventosa deixà endar-
rere tots els llocs comuns del fauvisme. Des d’aleshores el nostre artista abandonà els
falsos conceptes que tenia sobre l’estil, els quals l’havien lliurat a un art peresós i sense
substància. Ventosa havia cultivat primer el tòpic cezannià, i més tard es lliurà al cultiu
d’un fauvisme gruixut de traç i dintre una greu monocromia en blau, el qual, pretenent
ésser expressiu, resultava únicament escenogràfic, a la manera de certs décors, un temps
en voga, dels Ballets Russos.

Tot d’una els ulls de l’artista s’acostumaren a mirar les coses directament i s’adona-
ren que hi havia més bellesa i més poesia en el món dels fenòmens que en les teories
poc sentides; que mai unes fórmules d’altri, menys si són apreses sense convenciment
íntim, no ens faran arribar a la substància de les coses.

I Ventosa es posà a pintar de cara a la naturalesa dels nostre país cercant llocs més
aviat encisadors, amb una alegria nova i amb una visió autèntica. El pintor s’adonà dels
fenòmens de la llum, que són la primera realitat de la pintura i, naturalment, trobà en
els impressionistes l’ajuda precisa: desglossà el pinzellat i la color.

Però el nostre paisatge, generalment menys matisat que el paisatge nòrdic, no podia
ésser expressat d’una manera diguem-ne ortodoxa dintre l’impressionisme. Encara que
la llum banyi les formes, en el nostre país mai aquestes no es dissolen, sinó que resten
greus i etèries a la vegada. Aquest és el gran problema per als paisatgistes catalans: donar
els termes sense esblaimats i sense dureses.

Potser el nostre artista cridà en ajuda seva els paisatgistes del vuit-cents català, no
solament els grans com Martí i Alsina, sinó els menors. L’Armet, ben segur, no és avui
massa lluny de l’esperit de Josep Ventosa. Però, és sobretot, la mateixa realitat del nostre
paisatge, expressada amb ferma sinceritat tant pel paisatgista actual com pels seus antece-
dents, el que ens associa. No és únicament el bon desig de tenir clàssics –desig saludable
i comprensible després d’uns temps anarquitzants– el que ha acostat Ventosa als paisat-
ges del vuit-cents, sinó, en major grau encara, la raça i la geografia.

Sia com vulgui, la present exposició de paisatges de Montornès, de Josep Ventosa,
situen el pintor –pintor perquè tracta la matèria amb amor, goig i dolor– com un dels
nostres paisatgistes de primer ordre.

* * *
Bona, excel·lent quinzena l’actual de la Sala Busquets, ja que, a més de l’exposició

comentada, ocupa un altre departament Esteve Vicente, amb dibuixos d’exquisida
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sensibilitat. Vicente, artista madrileny temps ha resident a Barcelona, sortit de l’escola
hispano-parisenca neo-fauve, fa avui un art més de cara a les aparences que antany, però
amb la mateixa sensibilitat de les seves anteriors visions imaginades. La realitat dels
fenòmens va concretar-se a través d’un tel d’atmosfera lumínica. En aquesta atmosfera
lluminosa tot esdevé vibrant –dintre la inicial suavitat– i líric.

Dibuixos pictòrics de Vicente que insinuen els volums més per matisos lluminosos
que pel clar i obscur brutal, o per la línia concreta. Vibració, pastositat: impressionis-
me. Fina elegància en el toc.

Rafael Benet

03/05/1935, pàg.10

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Rafael Solanich té oberta actualment, a Galeries Syra, la seva anual exposició d’escultu-
ra. Hom pot admirar entre algunes imatges realitzades amb fins decoratius, uns retrats
realistes i dues petites esculturetes en bronze, concebudes dintre una serena idea de
bellesa, però sense caure en estilització.

És en els retrats, i sobretot en el del pintor Enric d’Aoust, on l’artista arriba més alt
i més enllà. Un retrat preciós en terra refractària, expressiu, verídic i bell.

* * *
Ernest Maragall, escultor, exhibeix a la Sala Parés una important col·lecció d’obres,

per les quals tothom es pot fer càrrec del camí que va fent l’artista, enmig dels dubtes
i de les contradiccions naturals. Ernest Maragall, com tants altres artistes de la nostra
època, per defugir alegrement la vulgaritat s’ha evadit moltes vegades de la contempla-
ció directa del natural. El natural com un diccionari, havien proposat els grecs i el
Renaixement. No és ben bé això el que s’ha proposat Maragall, sinó que, en molts
casos, el seu programa deu consistir, ben segur, a deformar la natura per arribar a la
gràcia o a l’expressió. Tampoc és nou tot això i els orientals –dintre un estat de cultura
no del tot primitiu– han dit algunes paraules definitives en aquest sentit.

En la present exposició l’artista triomfa més en el cultiu de la gràcia que en el de
l’expressió, i d’això jo particularment no sabria doldre-me’n. Però és en el nu femení
assegut, en marbre, una de les obres concebudes dintre la tradició greco-llatina, on
l’artista em sembla més ell i, per tant, menys vulgar. No hi ha ací cap tòpic dels que
han estat més corrents durant aquests darrers anys; tot esperit i matèria, és de debò en
l’obra esmentada.

* * *
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A Galeries Laietanes exhibeix Joan Falet unes pintures de tipus expressionista, d’ascen-
dència més aviat polonesa. En les mateixes galeries exposen: els seus paisatges el pintor
Pigem; Artur Legal, pintures ( ha confós, potser, Legal la fotografia amb la nova objec-
tivitat?); R. Palmarola Romeu ( bé en els dibuixos-retrats i en les notes d’après nature)
i Pere Batalla. També el pintor Alcoverro exhibeix paisatges a la Sala Parés.

Lluís García Oliver exhibeix figura, paisatge i bodegons dintre la típica de l’escola
valenciana, a la Sala Barcino. I els germans Ramon i Lluís Clapés, pintor i escultor
respectivament, exposen les seves obres –més aviat verdoses– a la Sala Gaspar.

* * *

El pintor valencià Porcar, que no pinta a la manera de Sorolla, sinó que el seu art
paisatgístic ben conegut a casa nostra, està dintre el sentiment i la tècnica de l’escola
barcelonina, exposa actualment una trentena de bons paisatges.

Porcar és un català de València, fill d’una de les comarques de Castelló de la Plana,
que per sentiment és unit a la Catalunya gran. S’ha fet a Barcelona, on ha residit llarg
temps.

Resideix altra vegada, d’algun temps ençà, a la seva terra nadiua, d’on ens ha
portat els actuals paisatges plens de simpatia, explicats d’una manera simple però
substanciosa.

El pintor Porcar és un dels descobridors de les pintures prehistòriques de mola
Remígia ( Ares del Maestre), de les quals féu unes bones còpies.

Són pintures del tipus naturalista meridional, on hi ha representats figures i ani-
mals. En l’actual exposició s’exhibeix una reproducció d’aquesta interessant pintura
rupestre.

* * *

I, finalment, vull dedicar al poeta való Enric d’Aoust, que temps ha resideix a Catalunya
i que fa alguns anys que s’ha lliurat a la pintura, les paraules finals d’aquesta crònica.

D’Aoust és un home sensible a la pintura, com ho demostra amb les flors de la seva
primera exposició a les Galeries Syra, però caldrà que ho sigui molt intensament si vol
dedicar-se seriosament a aquest art dificilíssim.

Rafael Benet

05/05/1935, pàg. 8
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LA PINTURA DE MIQUEL VILLÀ

A Syra, exposa una quantitat respectable de pintura Miquel Villà. Ocupa amb les seves
obres totes les sales d’exposició d’aquelles galeries.

Miquel Villà és un dels valors més considerables del nostre moviment, a desgrat
de certes preocupacions desviades –al meu entendre– sobre la manera de tractar la
matèria.

En l’actual exposició, Villà ens dóna algunes obres en certs llocs de les quals els
gruixos ja no són posats d’una manera gratuïta, tendint a la pinzellada, podríem dir-ne
franca, tot i que en aquests fragments feliços la matèria és atacada, com sempre, a la
manera forta.

En aquest sentit vull esmentar la forma amb què foren resoltes les ostres d’una de
les natures mortes més reeixides d’aquesta exposició, i el coco del bodegó de l’ampolla
de rom, que és la tela que s’emporta més sufragis del conjunt.

Temps enrere, em penso que vaig escriure la següent frase sobre la pintura de Villà:
“aquest art és més bo del que sembla”. Avui podria afegir que algunes de les teles
exhibides són bones i ho semblen. No vull oblidar aquella en la qual hi ha representa-
des dues vaques a l’estable i una figura, de ritme clàssic i fortament vivent. Aquesta tela
és, al meu entendre, la millor de l’exposició i ben digna de figurar en les millors col·-
leccions. Tampoc no vull oblidar la gran figura d’home davant la taula de cafè, que,
partint de Cézanne, es troba, fins a cert punt, dintre l’àrea dels primers Domingo.
També vull esmentar algunes de les teles amb temes de cuina i el bodegó admirable
dels moniatos i la coliflor.

És en aquest bodegó on Villà ha resolt amb encert i puixança l’antinòmia tan viva
en el seu esperit, entre el seu sentit de la qualitat i el seu sentit de la llum.

El personatge central del gran drama de la pintura-pictòrica és la llum. La llum es
materialitza en pastositat de la matèria. Així, Ticià, quan retrobà la pintura-pictòrica
que ja havien trobat els grecs –artistes més sensibles que conceptuosos– amb paleta rica
de tous donava les formes submergides en la llum , amb rica pastositat d’esmalt. Així,
Rembrandt, creador d’una llum tota espiritual en la qual inundava les formes de les
seves figures, dels seus objectes i dels seus paisatges. Així Velázquez, Chardin, Goya,
Delacroix, Corot, Courbet, Manet i Renoir.

És el sentiment de la llum –la visió de la gran realitat de la llum damunt les coses–
el que els féu fondre els tons i desaparèixer les sequedats lineals. La idea tectònica de
l’espai, aleshores, és substituïda per la idea sensible.

Tot aquest concepte o visió de la llum també el té Villà , encara que a vegades el
sentiment del tacte li fa esdevenir insensible el sentit de la fusió dels tons. La pastositat
aleshores pren en les obres de Villà, o en certs passatges d’elles, formes gratuïtes, con-
ceptuoses. Però, quan el sentit del tacte és amorosit pel sentiment de la llum –talment
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com en els bons Maurice Utrillo– aleshores Villà, encara que treballa els murs com un
paleta ideal, troba la qualitat de les coses d’una manera no pas primària, sinó sensible.

Quan li falla la visió de la llum –la llum que tot ho fon i unifica– Villà esdevé
colorísticament conceptuós; no és pas el to local el que ens dóna quan posa rojos
exaltats en certes teulades, sinó que més aviat podríem dir que produeix un color
primari massa fàcil, és a dir, sense que hagin intervingut gaire, en la seva realització, ni
l’ull, ni l’esperit.

La paleta de Villà és, sovint, basada en tons calents. Al meu entendre, milloraria
molt l’harmonia colorística dels seus quadros, si l’artista tendia vers la gamma freda, si
procurava fer jugar els tons càlids amb els tons freds.

Una altra de les observacions que em suggereix la important exposició de Villà es
refereix al concepte composicionista que el pintor ens dóna en alguns dels seus darrers
bodegons. Sembla que per defugir el conceptuós eviti tot ordre. Alguns dels seus
bodegons pequen per excés de despreocupació rítmica. Cal no oblidar que una cosa és
la composició escolarment pensada i una altra és la negació del travat de l’arabesc.

Rafael Benet

15/05/1935, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Francesc Domingo
Domingo sempre ha estat més dibuixant que pintor. Fa anys, però, tingué una etapa
decididament pictòrica, tot i que fou una de les menys realistes de les múltiples per
què ha passat l’artista. Fou l’època que ens hem acostumat a anomenar de Gunaró, per
haver sofert el nostre pintor la influència d’aquell grec de París. Domingo féu en aquells
temps una pintura pictòrica tota metafísica. La matèria havia assolit aleshores una rica
pastositat i la paleta –dintre una gamma sòbria– una subtilitat de matisos del tot
oblidada actualment. Aleshores el nostre artista pintava espectres dintre una llum
seccionadora completament fantasmal.

Després, en la gran tela El teatre i l’Adoració de la Verge de Montserrat, Domingo
tornà a l’antic realisme d’El noi malalt i Els jugadors: sobretot pel que fa a l’estil,
tornava a la manera durament geomètrica d’aquesta darrera tela.

En l’actualitat, en les obres exhibides a la Sala Parés, l’artista acusa d’una manera
volguda les arestes de les línies –dels perfils–, evitant tota fusió de tons. L’estil de
l’època bretona torna, però ara serveix per a expressar-se en realista. La gran força de
l’art de Domingo radica en la humanitat de la seva visió, però avui –aquest és el perill–
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algunes vegades el pintor sembla encaramel·lar els seus sentiments. En general, on
Domingo apareix amb més to , és en les teles més anotades, que són alhora les més
vivents i les més ben pintades.

Laporta Astort
El pintor Laporta Astort exhibeix retrats, paisatges i flors a La Pinacoteca. Laporta és
un bon exemple d’artista honest, car no defuig els problemes autèntics de la pintura i
treballa la matèria amorosament. La seva formació acadèmica no l’ha privat de mos-
trar-se sensible, sobretot en la plasmació de les valors i coloracions de les flors blanques
i en els paisatges. Quant als retrats, se’ns mostra més vivent en els més bocetats, que
són també els millor establerts.

D’aquesta exposició cal assenyalar el quadro de les camèlies blanques, que és l’obra
més delicada que ha sortit dels pinzells de Laporta.

Francesc Serra
Aquest artista fa la seva primera exposició particular a la Sala Busquets. Es tracta d’un
xicot jove, ben armat per a emprendre el camí de la pintura, tot i que en l’actualitat
cultiva a vegades els llocs comuns estilístics en voga. A través d’aquests, però, s’anuncia
una personalitat colorística i un pintor amb sentit de la matèria. Convindria, però, al
meu entendre, que deslliurés la seva pintura d’un cert sentit de la qualitat, que en
alguns passatges de les seves obres es mostra més escolar que sensible.

Jaume Bassa Ribera
Un altre expositor a la Sala Busquets. Bassa Ribera ens dóna un paisatge d’estampa
primitiva, però amb un cert sentit de la matèria podríem dir-ne Cezannià. Dintre
d’aquesta direcció –que considero estèticament inferior al realisme directe de la visió–
el pintor ens dóna pàgines ben encisadores.

Una certa monocromia groga dóna monotonia a bona part de les obres de Bassa
Ribera. Tant de gamma com d’arabesc, la majoria d’aquestes estampes pequen d’ésser
una mica repetides.

Pintar del natural és difícil, però quan s’assoleix engrapar-lo, s’evita per complet el
perill de les reedicions.

Ricard Opisso
Dibuixos de tots els temps de Ricard Opisso –dibuixos triats– hom pot admirar-los a
la Sala Renart.

Descobrir el dibuixant Opisso –el bon dibuixant Opisso– entre les il·lustracions
més anecdòtiques d’aquest artista, és cosa que ha estat feta per la crítica. Tothom reco-
neix que hi ha un bon Opisso, al costat d’un Opisso adotzenat.
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Aquesta exposició a la Sala Renart ve a demostrar amb bells apunts i alguns dibui-
xos de qualitat , que Ricard Opisso, fill de Steinlen, és un dibuixant des de la jovenesa.

Hi ha en aquesta retrospectiva alguns dibuixos datats de 1898 –l’època dels Quatre
Gats– . L’estil d’Opisso participa aleshores del gust del fi de segle barceloní, i hi ha un
cert parentiu entre les taques d’aquests dibuixos colorits i les guaixes fregides de Nonell.

Agrupació d’aquarel·les de Catalunya

Aquesta entitat celebra la seva XXV Exposició col·lectiva, a les Galeries Laietanes. El
conjunt, com sempre, resulta més aviat gris. Es destaquen, però, entre altres, obres de
Sabaté Jaumà, Llaverias, Planas Doria, Joan Orihuel, Rafel Estrany, Agustí Antiga,
Francesc Abelló, Bécquer, Roig Enseñat i Joan Vila-Cinca.

Ceràmica de Josep Guardiola

 El conegut ceramista Guardiola ha realitzat algunes peces en els forns de Manufactura
de Sèvres. Quant a la matèria, la ceràmica d’aquest artista ha assolit una veritable depu-
ració. Exhibeix unes mostres de porcellana d’alt foc i de gres admirables. La mateixa
qualitat assolida amb les peces actuals presta un major to als motius ornamentals.
Convindria que, en l’aspecte ornamental, l’artista es renovés amb decisió.

És el Circol Artístic el que ha organitzat aquesta exposició en els seus locals, com
homenatge a l’artífex català invitat a col·laborar en la manufactura francesa de Sèvres.

Yago César i Eú de Salvador

Dintre aquesta mateixa temporada aquests dos noms feren una altra exposició a la Sala
Gaspar. Avui els dos artistes col·laboradors exhibeixen a la Sala Barcino. Yago César va
deixant enrere el seu antic castissisme espanyol: ho proven, sobretot, algunes natures
mortes. De les actualment exhibides, la més reeixida de totes és la del plat català.

La senyora Eú –sensible a la color– segurament deu tenir la seva part en el canvi
d’orientació de l’artista.

N. I. P. U.

A la Sala Gaspar exhibeix per primera vegada el grup N. I. P. U., format pels coneguts
caricaturistes –Junceda, Cornet, Llaverias, Opisso, Castanys, Quelus, Prat i Roca, els
quals han volgut ajuntar llurs obres amb les d’altres artistes menys coneguts però qua-
litativament dignes. Es destaquen d’aquest conjunt els dibuixos de Junceda, dignes
alguns d’ells d’Hokusai, i un dibuix aquarel·lat de Llaverias (el del tema del gall). Els
altres expositors més amunt esmentats es fan remarcar pel seu humor gras i entre
aquests es destaca el nostre company Castanys.

Ricard Opisso, que exhibeix aquesta vegada unes gracioses mostres de caricatura
veritable, es fa remarcar, sobretot, pels seus dibuixos finament realistes.
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Enric Ochoa
A les Galeries Laietanes exhibeix un nombrós i variat conjunt d’obres el pintor Ochoa.
Hom podria titular aquesta exposició Ochoa o la història de la pintura, car aquest
artista conrea amb traça tots els estils, des dels prerafaelites als més fugats.

J. Ferrer Carbonell
A les mateixes Galeries exhibeix pintura aquest artista. D’aquesta exposició destaquen
uns paisatges nòrdics, dits amb tècnica digna.

Altres Exposicions
També a les Galeries Laietanes exhibeix Anna de Tudela  (pintures i dibuixos, en gene-
ral molt escolars), Enric Garsaball (pintura molt naïve) i Montserrat Alberich, la qual
dibuixa i pinta polsant la màquina d’escriure.

Rafael Benet

22/05/1935, pàg. 8

ACTUALITAT ARTÍSTICA

Vidal Rolland
Pintor afecte a la recerca de la qualitat, exhibeix a Galeries Laietanes natures mortes i
figura. És en les primeres on l’artista ha trobat el punt dolç entre la disciplina i l’evasió;
és a dir, el sentit de llibertat indispensable a tota creació. Entre aquestes natures mortes
cal assenyalar com una obra mestra la reproduïda ací.

Fortuny
La direcció de Galeries Laietanes ha organitzat una exposició d’obres de Fortuny,
pertanyents a diversos col·leccionistes de la nostra ciutat. Obres algunes d’elles remar-
cables, altres curioses per a estudiar l’evolució artística del pintor de Reus.

Convindria, però, fixar d’una manera definitiva les obres autèntiques de Fortuny i
aquelles que puguin ésser d’altres contemporanis.

Una classificació ben documentada de la nostra pintura vuitcentista, es pot dir que
encara està per fer. Quantes obres –i no pas de mala qualitat– ostenten signatures apòcrifes.

Matamala Flotats
És el nom d’un escultor conegut, sobretot, com a imatger religiós. En aquesta

exposició de Galeries Laietanes se’ns mostra com a retratista apreciable. Segueix dintre
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aquesta especialitat de bon xic la tònica pictòrica de Rodin, encara que a vegades acusa
un gust més que pictòric, pintoresc.

Matamala Flotats es fa remarcar amb el bust de l’arquitecte Gaudí, que és, al meu
entendre, l’obra millor d’aquesta exposició.

Viladrich
Pintor català, fill d’Almatret, ha viscut llargs anys la ibèrica desolació de Fraga. Roda-
món i bohemi, ha tingut els seus èxits, sobretot a tota Amèrica. A Madrid, també.

Com l’altre català Julio Antonio, mirà de cara a Ponent. No ha sentit gaire el plaer
saborós de l’oreig mediterrani; s’ha desentès, per tant, de l’esperit del moviment artís-
tic de l’escola de Barcelona. S’ha deixat corprendre pel pintoresc castís i per la literatu-
ra. Si un moment fou el Romero de Torres de les terres catalanes llindant a l’Aragó,
avui és el Romero de Torres marroquí, ja que els temes de les seves teles els ha anat a
cercar travessant l’Estret.

Aquesta és la primera exposició que Viladrich celebra a Barcelona. Oberta en les
Galeries Laietanes.

Loutchinski
A les mateixes galeries exhibeix la pintora russa Eugènia de Loutchinski, obres decora-
tives, almenys aquelles que corresponen a l’etapa present de l’artista. En canvi, exhibeix
una tela datada amb anterioritat, en la qual apareixen més a la superfície els senyals
d’haver profunditzat les grans realitats pictòriques de la llum i la matèria.

Lluís Masriera
Temps ha que no havia realitzat una exposició particular el pintor Lluís Masriera. Se’ns
mostra actualment no pas únicament com a pintor, sinó també en els aspectes d’esce-
nògraf i director de cinema, activitats artístiques a les quals s’ha lliurat de temps.

Exhibeix, doncs, a més de pintura de cavallet, teatrins i figurins de teatre i maquetes
i guions gràfics destinats al cinema. En els aspectes del teatre i del cinema amateurs,
Masriera s’ha fet un nom entre els nuclis selectes.

Quant a la pintura, el nostre artista cultiva tots els gèneres. Es fa remarcar, en l’actu-
al exposició, per un bodegó clínic (2) i, sobretot, per la composició religiosa.

L’Anunciació, obra guanyadora de la medalla d’Or a l’exposició d’Art Religiós que
tingué lloc a París l’any 1910. Aquesta tela representa un esforç acadèmic remarcable.
L’artista assoleix –dintre la seva trajectòria–, sobretot quant a la matèria, bella qualitat.

L’exposició Masriera hom pot visitar-la a can Busquets. Ocupa les dues sales.

Miquel Massot
Un altre artista que feia també qui sap els anys que no exposava, particularment a
Barcelona. Els nostres amateurs havien pogut fer-se càrrec de l’evolució artística de
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Massot perquè aquest artista exhibí, no fa gaire, algunes obres a la galeria de l’antiquari
Valenciano.

Massot és un artista destre que actualment cultiva el paisatge, la figura i la natura
morta. Fou en aquesta darrera especialitat que havia excel·lit ja anteriorment. Alesho-
res practicava un art molt emparentat, per la seva pulcra brillantor , amb la laca extrem
oriental. Avui encara exhibeix alguns bodegons dintre d’aquella tònica.

El nostre artista, però, en la majoria d’obres ha aclarit extraordinàriament la paleta.
Massot és, avui, un refinat de la color que troba, amb la nova gamma freda, tonalitats
nacrades.

Exhibeix les seves pintures a La Pinacoteca.

Valeri Corberó
Exposa projectes d’agençament d’interiors i de façanes de botiga, realitzacions de mo-
biliari i pintura de cavallet. Ocupa les tres sales d’exposició de la Galeria Syra.

Com a pintor Corberó és un artista de moltes condicions, com ho demostra, en
alguns paisatges catalans, en un paisatge urbà de París i, sobretot, en el bodegó del
vano, realment encertat. Convindria que l’ofici de decorador no li prengués tot el
temps, per tal de poder-ne dedicar una bona part a la pintura.

Com agençador d’interiors, realitzador de mobiliari i arquitecte de façanes de boti-
ga, Corberó segueix, és clar, l’estil en voga. El practica, gairebé sempre, amb bon sentit.
De totes les obres de decoració realitzades fins a la data pel nostre artista, considero la
més ben encaminada i la més bella, la de L’hostalet, tant pel que es refereix a l’interior
com a l’exterior. És en aquest lloc on Corberó ha sabut dosificar amb molta solta uns
bells granets folklòrics, ben mesclats amb el gust simple d’avui dia.

Plàcid Gelabert
Exhibeix a la Sala Barcino paisatges de sentiment ingenu, servint però aquest senti-
ment amb una certa bona picardia tècnica. Potser caldrà fer uns retrets a l’artista: el de
que es repeteix amb una certa monotonia temàtica i el de que empra gairebé sempre els
mateixos tons.

Rafael Benet

01/06/1935, pàg. 10
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LA PINTURA AL SALÓ DE MONTJUÏC

I
És aquest el quart any de la represa de les exposicions municipals d’art. En aquesta
nova etapa -potser cal recordar-ho– l’estructuració de les exposicions oficials catalanes
es basa en dos salons independents quant a direcció i orientació estètiques, però confe-
derats administrativament, i en certs aspectes, espiritualment , per l’anomenada Junta
Municipal d’Exposicions d’Art, formada per tres regidors i quatre artistes delegats (dos
de cada saló), presidits pel senyor Alcalde de la ciutat.

Aquesta Junta té cura de totes les funcions d’enllaç entre els dos Salons; entre els
artistes del Saló de Montjuïc i els artistes del Saló de Barcelona. La Junta Municipal
d’Exposicions d’Art està regulada per uns estatuts aprovats pel Municipi, i aquest real-
ment és l’únic vincle establert entre l’Ajuntament i la Junta, la qual viu la seva vida
autònoma.

És aquesta l’estructura que es donaren voluntàriament les representacions de les
societats artístiques barcelonines, reunides pel Conseller-regidor de Cultura del primer
Ajuntament republicà. Els artistes, cal dir-ho, han trobat en tots els sectors polítics el
degut escalf, recordant-se molt l’amorosa col·laboració prestada pels nostres homes
senyors Joaquim Pellicena i Lluís Duran Ventosa.

La Junta Municipal d’Exposicions no té únicament cura de l’organització de les
exposicions anuals de primavera a base dels dos Salons, sinó que organitza també l’ex-
pansió de l’art català a fora de la regió i té en les seves mans la publicació de la ben
editada revista Art, dirigida pel senyor Joan Merli. Aquesta publicació honora l’art
català i foraster; es publiquen deu números cada any, en els quals són estudiades les més
sobresortints personalitats i on s’escateixen delicats problemes estètics. Compta aques-
ta revista amb la col·laboració dels crítics i escriptors d’art més coneguts de casa nostra
i la seva orientació és eclèctica quant al concepte, però no pas quant a la qualitat de les
obres i dels artistes que presenta.

La Junta Municipal d’Exposicions d’Art té també en projecte organitzar exposici-
ons selectes d’art estranger, per tal de fer conèixer als nostres artistes, amateurs i al
públic en general els mestres més considerables del moviment modern.

Un dels problemes més difícils, la qüestió de local per a les exposicions, la J. M. no
l’ha pogut resoldre d’una manera definitiva. Aquestes quatre grans exposicions han
estat instal·lades en tres locals diferents: la primera, en el Palau Nacional; la segona, en
el Palau de Projeccions; i la tercera i la quarta, en una part del Palau de Metal·lúrgia,
convenientment arranjat per aquesta mena de manifestacions. Ens trobem, però, en
l’actualitat, amb el projecte d’enderroc de les construccions de la part baixa de la passa-
da Exposició Internacional, per la qual cosa és molt possible que l’any vinent restem
sense un local adequat per a celebrar les grans exposicions municipals.
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La J. M. vetllarà, ben segur, per què no es trenqui el curs de les nostres manifestaci-
ons oficials d’art. Cal procurar trobar una solució definitiva quant al lloc d’instal·lació
dels dos Salons; aquest local –si no pot destinar-s’hi el que ocupen en l’actualitat–
hauria d’ésser en un lloc ben cèntric, i organitzar-lo amb la màxima i sòbria dignitat
que el seu ús requereix. Cal, com deia l’il·lustre president del Saló de Montjuïc senyor
Manuel Humbert, en la crida feta per ràdio dijous passat a la nit, que, “l’esforç dels
artistes que il·lustren el nostre país amb el seu treball i el seu talent” sigui comprès i
estimat, “no tan solament pels amateurs de les belles obres, sinó també dels qui viuen
distrets de les coses d’art, absorts en llur treball quotidià”. I perquè tots els ciutadans
encoratgin “amb la seva visita els que són l’avantguarda de l’esperit”, és convenient que
les nostres exposicions tinguin lloc en un local assequible. Cal tenir en compte, com
deia Humbert en el seu parlament, que “entre totes les activitats del nostre país, és una
de les més fecundes l’activitat artística, que actualment viu un dels seus moments més
intensos, tant que –sense xovinisme– podem dir que no hem d’envejar ni als països
més fèrtils. L’esperit immortal de la terra ha trobat una plasmació viva i perfecta en les
nostres arts plàstiques. La pintura i l’escultura catalanes tenen ja veu i vot, no pas
únicament en el nostre país, sinó també fora d’ell”.

Com anava dient Manuel Humbert, “ens manca, potser, únicament l’escalf de la
multitud. Demanem, doncs, que cadascú es faci un deure de ciutadania del compren-
dre i estimar l’esforç dels nostres artistes. I per començar, que tothom es faci un hàbit
de la visita a l’Exposició de Primavera”.

Aleshores, no tan solament els amateurs i els artistes es donarien compte del que
uneix i separa els dos salons.

Els Saló de Montjuïc representa, dintre el nostre moviment, la sensibilitat jove. En
general, després de les evasions del cubisme i del sobrerealisme –moviments als quals
Catalunya ha donat les grans vedettes– les noves generacions tendeixen vers un art més
sa i més normal, sense que aquesta normalitat representi eixalament de l’esperit, sinó
tot el contrari, car el continent formal enclou les essències més pures. La pintura cata-
lana d’aquest moment representa aquest punt dolç entre la disciplina i l’evasió.

Si en aquest saló d’enguany els pintors no han donat, en general, el que hom ano-
mena obres extraordinàries, en canvi, es pot dir que és tot el Saló que ha pujat de to.
Sense voler desmerèixer les altres sales, on hi ha algunes obres de primera categoria, es
pot afirmar, globalment, que és en les sales D. F. C. i E. on hi ha major nombre de
teles de qualitat.

Començarem per la sala D. Commeleran hi té dues teles plenes d’intenció pictòri-
ca, una figura (42) i un paisatge ( 41).És aquest un artista que pinta com Déu mana,
amb un concepte perfecte del que és pintura, servint-lo amb un instint envejable. En la
figura hi ha encerts de fusió de tons i de qualitat de primer ordre. El paisatge és, al meu
entendre, un encert total i una de les millors teles del Saló.
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Camps Ribera exhibeix dues figures i un paisatge, que si no es donen al primer cop
d’ull, parlen clarament després de prestar-hi una mica d’atenció. Camps usa actual-
ment una paleta totalment freda, mentre, en general, els seus companys treballen amb
una doble gamma, freda i calenta alhora. Hom s’acostuma massa fàcilment a un sol
llenguatge i quan algú vol usar-ne un de distint, la gent s’entesta a no escoltar-lo. Jo no
diré que en les pintures de Camps no hi hagi una certa agror, però aquest artista, com
que va directe a la substància pictòrica, oblida, sense voler-ho, el que hom s’ha acostu-
mat a anomenar el bon to. Camps Ribera és un dels que tenen coses originals a dir,
dintre l’estricte llenguatge pictòric. Especialment en la figura titulada El balcó (19) i en
el paisatge L’hort de les monges (20), hom troba innombrables encerts.

Manuel Humbert exhibeix un retrat dintre la seva digna concepció pictòrica. La
paleta del nostre artista, sense perdre l’antiga gravetat, apareix més esclatant.

Bosch Roger, cada dia més pintor, es fa admirar en la tela del Pla de Palau.
Domènec Carles, el gran ull, sembla voler donar una major gravetat a la seva màgia.
Josep Obiols, sense ésser un pintor instintiu, dotat, però, d’una fina intel·ligència,

arriba a la substància pictòrica amb els tres retrats d’infants, admirables.
Josep Maria Prim, que ara també pinta com Déu mana, arriba a un punt de bella

intensitat en El peix de vidre (144), una de les obres remarcables d’aquest Saló.
També Francesc Vidal Gomà pinta com Déu mana; però aquest ja fa temps que

brega amb els problemes centrals de l’art pictòric, els de la llum i de la matèria. En les
obres d’aquesta exposició, arriba més enllà que altres vegades.

Xavier Nogués se’ns presenta delicat, com sempre, en el seu bodegó exquisit.
Pere Créixams, policrom, assoleix major gravetat en la composició de la nena amb

les flors.
Francesc Labarta, Jaume Mercadé, Iu Pascual, Ramon de Capmany i Josep Ventosa

aguanten el pavelló.
Més aviat és Eusebi Díaz Costa el que sembla una mica esporuguit. Enyorem da-

vant de les obres actuals d’aquest pintor de raça, les que va exhibir en el primer Saló de
Montjuïc.

Georges Kars, txec amic de Catalunya, resident alguns mesos de l’any a Tossa de
mar, ha estat nomenat societari del Salo de Montjuïc: ell i Olga Sacharoff, també
enamorada de la nostra terra. Les teles de Kars, rebudes amb un cert retard –una mica
abans del vernissatge– no pogueren ésser plaçades en una mateixa sala: per això figuren
en dues sales distintes: els paisatges a la sala F. i la figura a la sala D.

Els dos paisatges són pintats a Tossa de Mar i representen la darrera etapa de l’artista
qui tendeix vers un sintetisme amb el qual assoleix l’universal. És en la figura titulada
Mauresque (93), on l’artista satisfà plenament, pel seu gran aplom del dibuixant i el
seu bon esperit pictòric. Aquesta obra del pintor Kars ha estat molt celebrada en els
medis artístics més documentats. És una tela amb la qual el pintor de l’escola de París
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ha obtingut també bells triomfs en altres indrets. És un veritable encert que aquestes
teles de Georges Kars figurin en una exposició d’art català, puix el mestre de Kralupy
estima el nostre país com una pàtria. A més a més, unes quantes teles de bona pintura
estrangera donen al Saló un major interès , car es demostra que, tant els d’ací com els
de més enllà –amb tot i els no desmentits matisos racials– quan treballen d’una mane-
ra sincera i normal, no estan pas tan lluny d’osques.

Rafael Benet

02/06/1935, pàg. 8

EL REALISME EN LA PINTURA DEL SEGLE XVII

(Volum XII de la Història de l’Art Labor)
Max J. Friedländer: La pintura del segle XVII als Països Baixos

I. L’art flamenc
Ha sortit el volum XII de la monumental Història de l’Art Labor. Aquest volum és
dedicat a l’estudi de la pintura realista que, com tothom sap, es produí a Flandes,
Holanda i Espanya; en el segle XVII, dedicat, gosaríem a dir, al segle d’or de la pintura.
Es divideix en dues parts: la primera enclou l’estudi dels pintors dels Països Baixos, la
segona a l’estudi dels pintors espanyols.

Max J. Friedländer és l’autor de la primera part del llibre i Enrique Lafuente l’autor
de la segona.

En aquest article d’avui em referiré exclusivament al primer capítol de la part degu-
da a Friedländer, la qual, traduïda directament a l’espanyol per Manuel Cuello, ostenta
el següent títol: La pintura del siglo XVII en los Países Bajos, treball subdividit en dos
capítols, el primer dedicat als pintors flamencs i el segon als holandesos. Globalment
aquest estudi ocupa una cinquantena de pàgines del format en 4rt, adoptat per aquesta
important publicació.

Cinquantena de pàgines documentades però àgils, les quals es llegeixen sense fatiga,
i vénen a demostrar el que ja he constatat alguna altra vegada, o sia que, en general, els
escriptors alemanys d’avui no poden pas ésser qualificats de feixucs, ans tot el contrari.
Friedländer ha escrit unes pàgines comprensives i entusiastes sobre els pintors flamencs
i holandesos, unes pàgines vivents.

Entrant de ple en l’estudi de la pintura flamenca, s’acara des del començament amb
la puixança zoològica –com diu l’autor del llibre– de Pere Pau Rubens. La figura de
Rubens ens ha estat donada amb tot el seu vigor i amb tota la seva complexitat.
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Friedländer sent la grandesa del geni de Siegen o Anvers– sobre el lloc de naixença de
Rubens no s’ha clos encara la discussió erudita –i el segueix des de la seva adolescència,
quan fou col·locat com a patge de la senyora Ligne, vídua del comte de Lalaing. Allà
fou on Rubens aprengué, ben segur, els modals aristocràtics que el feren apte més tard
com a ambaixador. Friedländer ens dóna els antecedents de Rubens i planeja en parà-
grafs amorosos l’emocionant novel·la dels seus pares que fou rastrejada en els insubs-
tancials debats relatius a la ciutat natal del pintor d’Anvers.

L’autor d’aquest estudi ens parla del lligam establert entre la tradició sumptuosa i
barroca italiana –heretada per Rubens dels seus mestres flamencs, acreditats i medio-
cres, i consolidada en el seu viatge i estada a Itàlia– i el fons flamenc insubornable del
gran artista. Florint el seu art independent, al contacte directe de la seva pàtria, la qual,
des de l’any 1608, deixà únicament per a efectuar viatges relativament curts.

“No és que Rubens –diu Friedländer– es desviés conscientment de les normes o
dels mètodes de treball del barroc italià per a emprendre el camí de les creacions naci-
onals, sinó que en l’atmosfera de la ciutat de L’Escala floreix tota la cultura llatina, a
través del temperament flamenc, la qual absorció, històricament considerada, consti-
tueix l’ànima de Rubens”.

Hom reviu en aquestes pàgines la grandesa, però també les flaqueses de Rubens, i la
vida del pintor és insinuada pels fets més sobresortints, com el del seu casament amb
Isabel Brandt, l’any 1609, i el del seu segon amb Elena Fourment, vint-i-un anys més
tard.

Estudia Friedländer les etapes de l’art de Rubens i les obres més sobresortints de
cadascuna. Els seus temps decorativistes de taller amb l’aversió al paisatge. L’interès pel
paisatge –diu el crític– creix en Rubens com més pintor va essent.

Friedländer ens parla naturalment de Van Dyck, del qual diu que arribà a ésser un
cortesà que no tingué en tant apreci com Rubens la independència. Dedica també
atenció a l’altre col·laborador del taller de Rubens, Jordaens, el flamenc per excel·-
lència, fèrtil, vigorós, pesat i vulgar.

Retratistes, paisatgistes, pintors de gènere i bodegonistes flamencs són valorats en
aquesta obra d’una manera lúcida. Friedländer recalca, sobretot, la valor d’Adrian
Brouwer, aquell que, segons tradicions populars, fou el primerenc model de bohemi
genial, un veritable talent tavernari. Aquell Brouwer, pintor estimat en el seu temps
pels grans pintors i incomprès del gran públic. Rubens i Rembrandt posseeixen quadros
de Brouwer en les seves col·leccions. Adrian Brouwer fou un gran pintor, qui treballà
la matèria amb tocs breus, moguts i variats, i assolí, tant en els seus quadros de cos-
tums imitats per Teniers, com en els seus paisatges absolutament moderns -car asso-
leix, com Corot, el paisatge íntim– veritables èxits. Com a paisatgista superà plena-
ment el paisatgisme professional del segle XVII, i s’aproximà als paisatges extraordinaris
pintats per Rubens i Rembrandt.
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Per aquest primer capítol de La pintura del segle XVII als Països Baixos passen els
grans mestres flamencs, i s’hi valora amb esperit independent tant els més famosos
com els qui no ho són tant.

A aquest capítol correspon una abundant documentació gràfica en negre i en color,
sobretot referent a Rubens i Van Dyck.

Rafael Benet

05/06/1935, pàg. 8

LA PINTURA AL SALÓ DE MONTJUÏC

II
De sla ala D ens traslladem a la sala C on hi ha un bon nombre d’obres remarcables.

Carme Cortès, en les seves tres figures continua la bona trajectòria de la seva
darrera exposició particular. Cortès ha deixat definitivament endarrere el linealisme
picassià per a enfondir d’una manera directa en els greus problemes de la pintura.
Amb aquestes tres obres assoleix una veritable categoria de pintor sensible.

Francesc Domingo, en la seva gran tela Cavaller maurità, sembla suavitzar, sobre-
tot en la meitat de la part baixa del quadro, les sequedats de la pintura dels temps
immediats anteriors. És aquesta tela molt més rica de matisos que les millors de la
seva darrera exposició particular i, en aquest sentit, al meu entendre, es pot dir que
inicia un camí saludable. Deixant a part que Domingo, faci el que faci, sempre es
farà apreciar.

Francesc Galí, més metafísic que en les obres remarcables de la seva darrera expo-
sició, continua la trajectòria iniciada fa poc. El seu nu femení no arriba encara al grau
de puresa pictòrica dels seus darrers i admirables bodegons.

Francesc Canyelles té al Saló tres obres ben pintades, amb la seva paleta tendra.
L’aportació de Jaume Busquets es fa remarcar per la fuga i l’aplom en el toc.
Antoni Mataró exhibeix una gran tela amb el tema eternal del nu femení, i dos

quadros de flors. Aquest artista, amb una paleta a base de terres i grisos, produeix
gammes rares i delicades. Remarcable, sobretot, el seu sentiment de la matèria
pictòrica.

Josep Perrin, enguany està menys afortunat que l’any darrer en les natures mor-
tes; en la tela del port, apareix encertat i vivent.

Alfons Iglesias, amb el seus tres paisatges esclatants i divisionats, tot i que potser
recorda a Van Gogh, es fa remarcar, dintre el conjunt del Saló, per l’energia de la seva
visió i del seu estil.
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Miquel Villà, de l’art del qual vaig ocupar-me amb l’atenció deguda amb motiu
de la seva exposició particular, exhibeix tres teles que, al meu entendre, estan per sota
de les millors de les recentment exhibides a Syra. Aquest artista dotat, posseeix amb
massa quantitat el sentit del m’as-tu vu. De les tres obres, és en el bodegó on hi ha els
encerts colorístics més evidents: coloracions rares, difícils.

En el present Saló apareixen alguns prosèlits de Villà. Enric Porta el segueix quant
a les aparences, ja que a través d’una pasta sistemàticament abundant, continua amb
la seva visió de sempre, molt menys punyent que la del seu company. La matèria
pictòrica, tot i la pruïja del gruix, es presenta en Porta més delicada que en Villà. És
en la sala A, on hi ha dos imitadors estrictes de l’art de Miquel Villà; aquests són
Manuel Capdevila -que el segueix en l’exasperació expressionista– i Alfred Pascual,
que, seguint el mestre, ha canviat completament de manera, massa lliurat als llocs
comuns del gruix sistemàtic, potser també per a fer-se notar.

Josep Gausachs ha portat a l’Exposició de Primavera tres obres plenes de fuga i
aplom.

Finalment, a la Sala C, Vicenç Solé Jorba hi té uns paisatges olotins. Art sincer,
però, ben segur, mancat d’inquietud.

Saltem de la Sala C a la Sala E, per a valorar les obres de qualitat i esforçades que
hi ha. Vila Arrufat, que exhibeix tres teles amb figura, es fa remarcar amb el quadre
Infants (184). En aquesta obra el nostre artista ha trobat un punt dolç d’evasió,
assolint una llibertat pictòrica que fins a la data era sovint sacrificada a unes fórmules
estilístiques preconcebudes. El pintor s’ha deslliurat d’aquelles fórmules, de les quals
ha assimilat únicament el bo: el bell desig de claredat plàstica. Colorísticament tam-
bé la paleta de Vila s’ha eixerbit, emprant unes gammes irisades desconegudes abans
d’aquest artista. Potser, únicament en el modelatge de les cares enyorem una mica
més la vibració. Els infants d’aquesta tela viuen i miren, com els rostres dels grans
retrats clàssics.

L’aportació d’Esteve Vicente, ens explica que el neo-fauve d’antany està en plena
recerca d’un realisme intensament pictòric. Les gammes nacrades d’ahir han esdevin-
gut ara greus i terroses. Heus ací un pintor salvat per la inquietud. Vicente és un dels
nostres artistes més sensibles.

Enric C. Ricart exhibeix Nesprers, dintre el seu estil de sempre, però més perfecte.
L’aportació de Gustau Cochet es fa estimar pel seu bon sentit pictòric. Tres obres

plenes d’encerts parcials, que porten les marques del dolor de la realització. Aquest
pintor intensíssim, quin dia arribarà a expressar-se més harmònicament?

Eduard Aymat exhibeix un paisatge agut, de tan serè, gairebé glaçat, però sensi-
ble.

Artur Carbonell continua molt preocupat d’acabar les seves teles i molt poc de
començar-les millor.
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Antoni Canadell exhibeix dos retrats esforçats vers l’objectivitat i un autoretrat
més preocupat d’acusar el caràcter.

Antoni García, substancialment pintor, sembla abandonar una mica la saludable
inquietud, per lliurar-se a una pintura de tipus acadèmic, de pinzellat granat i lleu-
ger. En Composició és on la sensibilitat de l’artista apareix menys contaminada d’aquesta
orientació que a la llarga podria ésser-li funesta.

També Alfred Opisso sembla emmenar-se per aquests camins acadèmics, però les
seves teles, menys fàcils que les del seu company, contenen abundants granets d’in-
quietud salvadora.

En aquesta sala exhibeix també dues grans teles Josep M. Marquès Puig i una tela
Albert Junyent.

La Sala F és com un pom de flors. Hi ha el perfum d’Olga Sacharoff i la gràcia de
Grau Sala , aquest any potser menys esforçat que l’anterior; una tela excel·lent de
Serrano qui, sense renunciar al seu altíssim sentiment decoratiu, s’ha esforçat a con-
cretar les seves visions, i els ha donat una versemblança més gran, tot i que aquesta
no ha servit pas per eixalar el sentiment poètic , sinó per fer-lo més subtil.

També en l’aportació d’Emili Armengol són ben evidents els guanys assolits per
la pintura d’aquest artista jove pels anys i per l’esperit. El paisatge, sobretot, és un
veritable encert.

Figuren en aquesta sala obres de Mombrú, Morató, que aquest any porta una
empenta més gran, Montserrat Casanova, Jaume Guàrdia, Ysern Alié, J. Palau, So-
ler Diffent i Pau Roig. Aquest darrer se’ns presenta com a pintor, amb gammes
esclatants i delicades. També figuren a la Sala F dos paisatges de Kars, ja comentats
en la crònica del diumenge passat.

Cal esmentar també l’aportació dels societaris següents, exhibida a la Sala B:
Badrinas, dos bodegons encisadors; Antoni Costa, que hom haurà d’anomenar El
Greco proletari, talent desviat per l’anècdota expressionista, allunyat un bon tros de
les essències de la pintura; Pedro Flores, qui fa una avantguarda històrica; Soledad
Martínez, delicada, però poc esforçada; Pere Prat, amb el seu paisatge fet amb cons-
ciència i amor; Esteve Valls , amb les flors, sembla repetir-se, i Juli Soler, qui exposa
dues obres ja conegudes.

Entre els expositors no societaris es destaca Lleó Solà. El seu paisatge amb figures,
que reproduïm ací, és una obra plena de delicats matisos. Solà és un pintor de sensi-
bilitat i talent. També cal esmentar la cal·ligrafia pictòrica de Pere Gastó; la conscièn-
cia de pintor de Guillem Fina; el bon sentit de la matèria d’Enric Pinet; la poesia
colorístico-cal·ligràfica –perillosa per cert– de Càndid Planes; la bona orientació de
Jaume Pla; el sentit pictòric de Ramon Ripoll; l’ull refinat de Miquel Massot; la traça
i el bon sentit de Rafael Fernández de Soto; la sensibilitat de Montserrat Fargas; el gust
de Josep Hurtuna, de Mikoumo i Joan Roqueta, i la força primària de Josep Cuellas.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08229



R A FA E L  B E N E T230

Esmentarem també els noms de Ramon Senabre, Gregori Toledo, Maurici Valls
Quer, Vidal-Galícia, Campillo, Manuel Camps, Marinel·lo, Arderiu, Cots, Escayola,
Pelai Grau, Jansana, Jewer, López, Rigol, Andreu Solà i Maria Oller, els quals com-
pleten el catàleg.

Rafael Benet

09/06/1935, pàg. 9

L’ESCULTURA AL SALÓ DE MONTJUÏC

Si el Saló de Montjuïc, compta entre els seus membres pintors unes quantes figures de
primera qualitat, compta indiscutiblement entre els seus escultors les primeres figures
del nostre moviment.

Sempre el nombre dels escultors és inferior al dels pintors; d’aquest fet hom n’ha
tret la conseqüència que l’art de Fídies és més difícil que l’art de Polignot, quan al
nostre entendre aquesta conseqüència, substancialment, és errònia.

Tan difícil és fer-ho bé en pintura com en escultura, i, si no fos pintor, diria que és
més difícil encara la pintura.

El que passa és que, amb la pintura tothom s’hi atreveix, perquè és un art en el qual
els defectes s’evidencien menys que en l’art de les tres dimensions. Els escultors tenen
uns mitjans molt reduïts per a dissimular les falles, mentre que els pintors tenen molts
més recursos. Aquest handicap, afegit a l’altre dels materials cars, ha fet que les vocaci-
ons escultòriques siguin, fins a cert punt, reduïdes.

Això no vol dir que certs escultors no hagin fugit de fam i de feina, refiant-se
moltes vegades del dimoni de l’estil. És clar que escric estil, en sentit pejoratiu, no pas
en el bell sentit del mot.

Els perills de l’estil adotzenat pels escultors, tant radiquen a la dreta com a l’esquer-
ra; tant es troben en l’arqueologia, com en el que hom s’ha acostumat a anomenar
l’avantguarda. Hi ha els que fan el grec arcaic o l’hel·lenístic, l’egipci, el negre o el
gòtic; hi ha els que fan escultura amb filferro i els que s’acontenten d’una estilització
decorativista digna de qualsevol manufactura de porcellana a la moda.

Amb tots aquests trucs arqueologistes o avantguardistes hi ha actualment al món
una gran quantitat d’escultors que fan la viu-viu. A casa nostra també podríem contar-
ne una bona quantitat i al Saló de Montjuïc també, naturalment, se’n troben alguns.
Però, en general, els escultors d’ací són gent de bona fe i que, per tant, treballen amb
un concepte molt elevat de la plàstica.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08230



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 231

Sobretot, des de fa pocs anys, alguns dels desviats pels camins de la facilitat han
emprès la ruta de cercar l’estil, no en fórmules mal apreses, sinó directament; és a dir,
de cara al natural. Aquest camí és el més difícil, però gosaria a dir que és l’únic bo.

És clar que no n’hi ha prou de posar-se el problema de copiar el natural. Amb
aquest sol propòsit podríem arribar a conseqüències catastròfiques per a l’escultura.
L’escultor ha de posseir un concepte idoni al seu art, talment com el pintor del seu. Ha
de posseir, sobretot, un instint i un sentiment, aguts de l’escultura.

Un bon concepte servit amb un bon instint, coincidirà sovint amb el concepte
escultòric tradicional i fins certes obres del passat o del present podran servir al bon
escultor per a aguditzar la seva sensibilitat. Però, tot això és molt lluny del plagi sense
punyent: és molt lluny de tota vulgaritat estilística.

* * *
És gairebé un tòpic: Catalunya és terra d’escultors. Terra meridiana, la seva llum acusa,
sense ombra, els volums de les coses. Per això el català de Banyuls Arístides Maillol ha
retrobat la mesura antiga prop del nostre mar, talment com l’han retrobada Manolo
Hugué, Enric Casanovas i Josep Clarà. Talment com la troba –amb un punt de pu-
nyent inconfusible– el tarragoní Joan Rebull.

Quins escultors hem anomenat, Déu meu! Us noms que fan més per a la glòria del
nostre petit país, que un exèrcit invencible.

També féu molt per aquesta glorificació de la terra, el català de Maella, l’enyorat
Pau Gargallo, amb el seu punt d’iber i de morisc. Catalunya és una terra que té els
seus antecedents dialectals: català de terra endins, Pau Gargallo sabé donar el seu
punt de dura i punyent intensitat a les seves obres. Algunes d’aquestes figuren en la
sala d’escultura del Saló de Montjuïc; porten la glasa negra, de l’homenatge pòstum,
que, ben segur, no ha estat tot el delicat que hauria convingut. Tres obres de Gargallo
perdudes entre el bosc d’escultura de la sala G., plaçades potser amb una mica d’oblit
pel gran absent. El Tors de dona, dur, tornejat, admirable; la Dona del mirall, escul-
tura de tipus clàssic, però no pas arqueològic i, finalment, un epigramàtic arlequí en
ferro trepat, del tipus d’avantguarda, que tants escultors d’ací i de fora han vulgarit-
zat en debades.

Enric Casanovas, premi Campeny d’aquest any, té al Saló dues escultures i un re-
lleu, plens d’aquella ponderació que és la sal dels grans imponderables, que contenen
les obres del nostre excel·lent artista. Racialment massissa, però fina, la Noia nua sem-
bla caminar per l’arena flonja vora les randes del mar, no com una Venus, sinó com una
noia d’avui que personifiqués la gràcia de la joventut. Vora la mar, és un relleu ple
d’eurítmia. I el Cap de dona, en marbre –al meu entendre el millor de l’aportació
d’aquest mestre– és d’una bellesa somniosa. Dura i tendra a l’ensems, aquesta pedra,
més que somriure, es pot dir que inicia el somriure, amb una expressió vivent, no gens
estereotipada.
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El gran Clarà, Premi Campeny de l’any passat, es presenta aquest any amb un nu de
Noia jove, que és, al meu entendre, una obra plena, densa: la millor obra potser, que ha
sortit fins avui de mans d’aquest nostre escultor disciplinat, savi i sensible. Heus ací,
un exemple per la joventut, el d’aquest mestre, que estudia amb excel·lent humilitat,
per a servir la seva idea de bellesa. I un exemple per als associats al Saló, puix que Clarà
no fa com aquells divos que es retiren de la palestra, precisament perquè sigui notada
llur absència, sinó que després de la glorificació màxima catalana, torna novament al
Saló per a complir com a artista i com a ciutadà.

L’altra obra de Clarà és un retrat ple de noblesa i de caràcter: el retrat del culte Farran
i Mayoral.

Tot seguit de Clarà, em plau parlar d’Apel·les Fenosa, aquest nostre imatger d’avui
ple de sensibilitat, amb una idea més poètica que formal de l’escultura, i que, per tant,
es troba més lluny de les escultures del Partenon que de les imatges de Chartres. Si
Fenosa hagués nascut a l’Edat Mitjana, hauria estat un escultor religiós formidable. És,
avui, a desgrat del seus temes profans, un escultor religiós en potència. Jo només vol-
dria que els que no entenen aquest art subtil de Fenosa, que aquells que el blasmen per
descurat, es posessin a fer-ho. La qualitat d’imponderable del seu Fènix, com de Dona
asseguda, és massa important perquè puguin produir-la els que no lluquen res més que
l’imponderable. Aquests, però, podran mesurar en el Retrat de Jordi Mercadé fins on
pot arribar Fenosa quant a equilibri formal: un equilibri formal perfecte en aquest
petit retrat de cos sencer, però associat a la major agudesa plàstica.

Josep Granyer és un altre dels nostres escultors de veritat. Concepció severíssima de
la plàstica –no es tracta pas d’estilització volguda, sinó de concepció escultòrica de
primera mà. Hom pot admirar la brunyida fortalesa del Retrat de Joaquim Ventalló i,
sobretot, en el relleu titulat Routiers, admirar la robusta concepció gairebé obrera, però
no pas exempta de gràcia.

Martí Llauradó, altre dels artistes a considerar del Saló de Montjuïc, és dels que
brega en el bon camí del retorn al natural, sense deslligar-se del bon sentit escultòric. El
seu gran nu de bronze, mancat, potser, de concepció harmònica de conjunt, té frag-
ments d’una intensitat escultòrica superior. En l’alt de la figura l’artista ha caigut, em
sembla, en un excessiu naturalisme. El nu de marbre és més reeixit d’harmonia, però
menys intens, talment com en el cap del nen.

L’escultor Enric Monjo, sobretot en el gran Nu de noia, exhibit al centre de la Sala
E, continua la bona ruta iniciada amb la seva escultura de l’Exposició del nu, però
decantant-se ara més vers la gràcia que vers l’arquitecturació. En el Cap de nena, en
marbre, hi ha reflexos florentins. La foca, en terra cuita, és també un bon exemple
escultòric. Monjo, ha fet el tomb: va deixant enrere el decorativisme amb el qual
s’havia fet el nom. Es pot dir que aquest artista té la valentia de començar de nou la
seva via.
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Josep Dunyach exhibeix el Nu de la sandàlia, bronze ple de ressonàncies hel·-
lenístiques. Josep Viladomat es fa remarcar amb la seva gran figura, dinàmica i escultò-
rica a un temps.

Carles Collet exhibeix tres bustos concebuts dintre una visió realista escaient.
Completen la secció d’escultura obres d’Antoni Casamor, Rafael Solanich, Bassas,

Bussot, J. M. Freixa, Antoni Ramon González, Ernest Maragall, Miquel Paredes,
Joaquim Ros i Eudald Serra.

Rafael Benet

16/06/1935, pàg. 11

EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA

El Saló de Barcelona
La pintura

L’existència del Saló de Barcelona és una realitat. Una realitat, ben segur, que no respon
d’una manera escaient a la primitiva idea de la seva fundació. En general, Catalunya no
és país de pompiers, talment com ho és París o Madrid, on viuen els artistassos oficials
de tradició acadèmica més o menys destenyida, però que a la seva manera saben l’ofici
magníficament. Catalunya, però, si no és país de pintors de quadres d’història, d’anèc-
dota o afectats, és un país que posseeix , en canvi, una bona quantitat d’artistes de just
medi. És a dir, mig acadèmics i mig sensibles. El Saló de Barcelona hauria pogut repre-
sentar aquesta tendència de gust medi, amb tota integritat; però, en realitat, aquesta
entitat és actualment d’un eclecticisme, potser confusionari.

Al Saló de Barcelona pertanyien personalitats com Joan Colom i Feliu Elias, que
tothom catalogaria entre artistes cultivadors de l’art vivent, ja que la maduresa de llurs
obres no priva pas de classificar-los com a tals. És el concepte pictòric, el que uneix
aquests i alguns altres artistes del Saló de Barcelona, amb la majoria dels artistes del
Saló de Montjuïc, en el qual hi ha, per contra, en minoria, més d’un pompier.

Hi ha en el Saló de Barcelona altres personalitats, sobretot, una bona part de paisat-
gistes que hom podria incloure dintre del clos dels artistes de sensibilitat independent;
però, en general, la tònica d’aquest Saló, malgrat tots els desdibuixos ideològics, es pot
dir que la donen els artistes de just medi, entre els quals es compten algunes personali-
tats de gran relleu: artistes que donen un art segur i madur, com Meifrèn, Puig Perucho,
Puigdengolas, etc., veritables mestres dintre la tendència de produir un art madur
sense sotracs interiors, ni exteriors. Dintre d’aquest clos de just medi, es fan admirar
per la bona dosificació de distinció i traça els pintors Manuel Rocamora amb els seus
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tres paisatges, i F.d’A. Planas Doria, qui amb la seva tela Forn d’ombra, ha donat,
indiscutiblement , una de les pintures més harmòniques de la seva vida.

Hom esmentarà, també, l’aportació de Darius Vilàs, encara afectada d’estil deco-
ratiu. La d’Oleguer Junyent, colorísticament agradable. L’aquarel·la de Miquel Farré,
extraordinàriament traçuda, i les obres de Rafel Estrany influïdes de post-cezannisme;
un post-cezannisme ben dosificat. Dintre d’aquest mateix estadi classificaria les apor-
tacions de Josep Casals Peypoch, Agapit i Pere Casas Abarca, Miquel Costa, Lluís
M. Güell, Francesc Guinart, Joan Llaverias, Francesc Llop, Lluís Masriera, Julià
Martínez, Martínez Tarrassó, Miquel Pujades, Josep Rovira, Pau Sabaté, Vicenç
Albarranch, Tomàs Vives, Carles Bécquer, Laureà Bonet, Feliu Cano, Josep Cases,
Joaquim Farjas, Ramon Gimbert, Josep Morant, Albert Ràfols, Sainz de la Maza,
Ramon Ribas Rius, Josep Serra, Mary Taylor, Joaquim Terruella, Nolasc Valls, Màrius
Vilatobà, etc.

Hom podria formar un equip d’artistes amb tendència acadèmica, uns com Carlos
Vázquez, vivint del pintoresc regional, a la manera de l’escola madrilenya contemporà-
nia, posat, però, al costat d’aquells que, sortosament, han alliberat la pintura de gènere
de tota truculència, pròpia de l’anomenada escola de l’Espanya negra. Sortosament,
Vázquez, en Núvia valenciana, ha fet una pintura sense doble fons tràgic. Acadèmics
com Gil de Vicario, qui, amb la seva Tarda de calma en el Berbés, dóna el prototipus
de tela oficial que hom veu en totes les biennals de Venècia i en totes les nacionals de
Madrid. Tela pintada amb molta traça. Com Josep Morell, en el seu Estiu en els cigarrals,
obra de factura parenta de la de Zuloaga...

Però dintre un altre equip d’artistes acadèmics també, però sensibles a les recerques
de l’impressionisme francès o bé del neo-objectivisme alemany, hom podria classificar
l’aportació d’Antoni Vidal Rolland, estudi de figura feta amb sensibilitat entre acadè-
mica i impressionista. I l’aportació de Ramon Calsina, de Lluís Muntané i de Teresa
Condomines, que han aprofitat moltes coses de l’avantguarda alemanya, sense aban-
donar llur punt de vista estrictament acadèmic.

En canvi Ernest Santasusagna, cultiva amb gràcia un art retrogradat a l’època perfu-
mada de Frago.

Al meu entendre, hom hauria de classificar en grup a part Vancells i Vila Puig, ja
que aquests artistes posseeixen el mateix escalf ideològic: l’escalf ideològic i sentimen-
tal del naturalisme. Naturalisme robust i sincer, plàsticament pictòric. Joaquim Vancells
té al Saló, dues teles de gran qualitat, parents de les millors de la seva darrera exposició
particular: dos paisatges pintats intensament, realísticament. Amb aquell realisme de
base pre-impressionista, però que ha sabut recollir totes les troballes colorístiques pos-
teriors dels francesos i dels catalans.

Vila Puig hi té tres paisatges , sobris, dignes, robustos. El més petit, titulat Paisatge
de Santiga, és una tela intensament delicada, colorísticament matisada, guardant les

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08234



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 235

distàncies, com un petit Corot. Potser aquest Paisatge de Santiga és la tela més airejada
de tot el Saló de Barcelona.

Hom podria agrupar finalment els paisatgistes i bodegonistes aprofitadors del
cezannisme i del fauvisme. Aprofitadors, he dit, perquè la majoria d’aquests pintors es
serveixen d’unes fórmules establertes amb color pels qui les inventaren. Aquestes fór-
mules, en llurs mans, han esdevingut aplomades, perfectes, però, en general, en les
teles d’aquests estergidors traçuts del fauvisme, no hi ha mai el punyent dels quadros
deguts a autors realment sensibles i originals. Entre aquest grup d’artistes pseudo-
fauves, hom ha de posar en primer terme Josep Amat, el més graciós, el més traçut.
Josep Amat, es pot fer seguir per Francesc Marsà qui, sobretot en la natura morta, es fa
estimar tan pel seu sentit d’adaptació, com pel seu autèntic bon sentit de la matèria.
Jacint Olivé també pot catalogar-se entre aquests artistes adaptadors del fauvisme;
però, potser, sortosament, aquest pintor no té pas la traça dels anteriorment esmentats,
per la qual cosa es pot dir que, mentre hi hagi desordre, hi pot haver esperança.

En un sentit més durament aprofitador de les fórmules post-impressionistes, però
amb sentit fins a cert punt acadèmic, treballen Joan Benavent, Alexandre Coll Blanch,
Joaquima Costa i Joan Marcé. També dintre aquest mateix sentit labora, però partint
de les fórmules impressionistes, el pintor Rodríguez Puig.

Dibuix i gravat
La secció de dibuix i gravat del Saló de Barcelona, és molt important. Impossible, donat
l’espai, de classificar les obres, com s’ha fet amb la pintura. Caldrà acontentar-se esmen-
tant les més significatives. Ricard Opisso, hi té tres bons dibuixos; Francesc Serra, una
bona quantitat d’estudis; Josep Narro, unes il·lustracions curioses, sensibles; Jacint Olivé,
un dibuix ben establert, i Alexandre Cardunets, uns dibuixos documentals.

Escultura
A la sala d’escultura del Saló de Barcelona, hi ha algunes obres de primera qualitat.
Esmentaré en primer terme, l’aportació de Florenci Cuairan, especialment el Porc senglar,
en bronze. L’aportació de Borrell i Nicolau, especialment encertada en la gran estàtua
femenina. Cal esmentar també el nu femení de Lluís Muntané; Repòs, de Carles Armiño,
bust de Frederic Marès, i l’aportació de Guillem N. Bru, Martrus, Duran i Cairó.

Arts aplicades
De la secció d’arts aplicades d’aquest Saló, es fan remarcar les relligadures de llibres
d’Anna Casanovas; les peces de gres, d’Antoni Cumella; l’aportació de Fargnoli, i el
paravent en laca japonesa de Francesc Muntanyà.

El Saló de Barcelona ha assolit aquest any, un bon nivell mitjà de digna qualitat.

Rafael Benet
23/06/1935, pàg. 11
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LES DARRERES EXPOSICIONS D’ART DE LA TEMPORADA

Degut a la importància de l’Exposició de Primavera, La Veu de Catalunya ha hagut
de dedicar l’espai i l’atenció preferents a valorar les obres incloses als Salons de
Montjuïc i Barcelona. Aquesta atenció merescudíssima, molt més tractant-se d’una
exposició organitzada amb cabals públics, ha fet que negligíssim, degut a manca
d’espai, l’actualitat artística de les nostres galeries d’art, tot i que algunes d’aquestes
és precisament en els moments de fi de temporada quan es manifesten amb més
envergadura. En primer terme, no volem deixar sense un comentari entusiasta la
col·lectiva que cada any, en aquest temps, organitzen els Maragall a la Sala Parés,
amb obres triades dels seus artistes contractats. Sempre, aquesta exposició, és un dels
esdeveniments màxims de la temporada, puix que els noms dels poulains de la casa
són de categoria. Aquest any han continuat exhibint llurs obres els antics contrac-
tats, senyors Capmany, Domingo, Humbert, Serra, Sisquella i Togores, i han mos-
trat algunes obres els nous contractats senyors Elias i Pruna. Tot això, pel que fa
referència a la pintura.

Aquestes exposicions col·lectives havien estat, fins a la data, dedicades exclusiva-
ment a l’art de la color, però, aquest any, hi té també representació l’escultura. Els
Maragall han contractat en exclusiva les obres dels senyors Viladomat i d’Ernest
Maragall.

Aquesta exposició de la Sala Parés té, doncs, la categoria d’un petit Saló. Els nostres
col·leccionistes troben, en la Sala Parés, una selecció d’art català i adquireixen obres
amb la confiança que inspira la pràctica d’un marxandatge exercit tothora dignament.

Tots els noms que formen en els contractes de la Sala Parés són de primera catego-
ria; les obres exhibides per aquests artistes són sempre d’alta qualitat. Tenim un Sisquella,
objectiu, però sensible; un Llimona substancialment delicat; un Togores i un Domingo
contundents; un Serra racialment pintor; l’Humbert de les harmonies colorístiques
àcides i un Capmany digne i esforçat.

Però, aquest any, els Maragall ens ofereixen, també, la pintura de Feliu Elias, repre-
sentada magníficament amb el bodegó titulat El formatge, que és, al meu entendre,
una de les teles millors que han sortit de les mans d’aquest autor, sempre esforçat, però
desigual quant a categoria artística. Si hom compara aquest bodegó magnífic amb les
teles exhibides pel mateix Elias a l’actual Saló de Barcelona, tot seguit hom s’adona
d’aquesta desigualtat. I no és pas una desigualtat que vingui de fora , puix quant a
perfecció, totes aquestes teles són igualment reeixides, sinó que podríem dir que la
superioritat de la tela de can Parés radica en la intensitat d’emoció plàstica que l’artista
ha sabut incloure dintre la tònica normal. En aquest bodegó del formatge, Elias no ha
mort, diguem-ne, el punyent, sinó que ha assolit fer-lo arribar a través de la interpreta-
ció acurada de sempre.
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Les qualitats, en aquesta tela, hi són donades amb una sensibilitat i una saborositat,
normalment, però altament expressives. Aquesta tela és un tros de pintura pura, en el
sentit veritable que haurien de tenir aquests dos mots.

I al costat d’aquesta pintura altament saborosa, els Maragall han sabut oferir-nos
unes quantes teles substancialment gracioses de Pruna. Aquest artista que, a una cal·-
ligrafia segura i delicada, ha ajuntat, amb els anys, un toc magistral de pintor, servint
un sentit colorístic líricament agut i suau alhora.

Quant als escultors, els Maragall han prestat llur suport, en primer terme, a l’obra
d’un dels seus germans, el lluitador idealista Ernest qui ajunta en el seu cor la idea de la
bellesa harmònica i la idea, aparentment contrària –gòtica– , de l’expressió.

Han prestat també llur suport al talent de Josep Viladomat, artista que, partint de
la normalitat –és a dir, contrari a la monstruositat– ha realitzat obres plenes.

Una altra col·lectiva important té lloc, aquests dies, a Galeries Syra: la del Grup
d’Artistes Independents. És aquesta una organització que reuneix la signatura d’alguns
artistes de talent, els quals han descartat el marxant de les seves vendes, puix que són
ells, sense intermediari, qui s’entenen amb els amateurs, a base d’una subscripció men-
sual. D’aquesta manera, sense un esforç massa marcat, tota fortuna mitjana pot obte-
nir una interessant col·lecció a base d’escultures de Granyer i Llauradó i pintures de
Camps Ribera i Commeleran. Les obres exhibides a la Syra són escollides ja d’entre les
que han estat atorgades a alguns subscriptors del G. A. I.

Hom pot admirar la ruda concepció, no exempta de gràcia, de les estatuetes de
Granyer, la consciència escultòrica de Llauradó, la intensitat pictòrica de Camps Ribe-
ra i el fort temperament pictòric de Commeleran. És aquest darrer el que ha donat a la
majoria dels nostres amateurs la veritable sorpresa de l’exposició, puix que en bona
part de les seves obres hom assenyala un avenç inqüestionable. Avenç, per altra part,
que a mi, particularment, no m’ha causat cap sorpresa, puix que de temps crec en
Commeleran com a pintor dotadíssim.

En aquestes mateixes galeries, abans d’aquesta important exposició, el jove Grau
Sala exhibí guaixes i ventalls. La fantasia cromàtica d’aquest pintor, substancialment
graciós, ha assolit en aquestes petites obres harmòniques deliciosament perfumades, i
en algunes de les seves pintures de ventall ha arribat a una perfecció formal –dintre del
seu estil– realment admirable, puix que la punta de grotesc dels seus arabescos es pot
dir que ha estat eliminada en aquell grau convenient a la normalitat intensa.

A les Galeries Syra exhibeix, actualment, els curiosos dibuixos monolineals l’artista
Joan Raurell.

A La Pinacoteca, es clausurà, fa poc, l’exposició del pintor Palau, paisatges i bodegons,
en els quals, en general, aquest autor sembla desistir del seu estil anterior massa fàcil,
per a entrar de ple en el camp veritable de la pintura. Actualment, en aquestes galeries,
s’exhibeixen dibuixos de signatures conegudes. Aquesta exposició, juntament amb les
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que hi ha obertes a la Sala Gaspar i a la Sala Renart, vénen a suplir, en part, la Fira del
Dibuix, la qual enguany ha deixat de celebrar-se.

A les Galeries Laietanes hi ha oberta la important exposició dels Amics de l’Art
Vell, els quals han demostrat que han efectuat una obra digna de tota lloança. Mossèn
Palomer es referí a aquesta exposició, des d’aquestes mateixes pàgines, la qual cosa
m’estalvia de dedicar-hi un comentari més extens, sobretot fent constar, complagut,
que em faig meus tots els elogis que dedicava a la benemèrita entitat la ploma experta
del nostre col·laborador.

Em cal assenyalar, també, una obra de figura, exhibida en els darrers dies de l’expo-
sició Vidal Rolland –exposició que fou comentada en la seva hora– , obra de figura
que situa l’artista dintre d’aquest gènere, en la mateixa altura que havia assolit fins ara
únicament en els bodegons.

Donar compte de l’exposició que el paisatgista basc Ferran Amárica té oberta en
l’actualitat a Galeries Laietanes, i subratllar la valor d’alguns paisatges, sobretot d’aquells
més simples de visió i més simples de tema. I, finalment, remarcar l’exposició de
dibuixos de Domingo, fets en el seu darrer viatge a l’Àfrica, dibuixos que hom pot
admirar encara a la Sala Parés.

Rafael Benet

27/06/1935, pàg. 8

CONVERSA D’ESTIU

El mar té cabretes. Els patins a la vela rellisquen ràpids damunt les faixes ultramar,
verda i cobalt, deixant-hi damunt una estela d’escuma. Les senyores grasses pigmenten
llurs esquenes d’hipopòtam damunt l’or de l’arena, vora les randes que es fan i es
desfan.

La marinada ens alleugereix una mica de l’ona de calor, refrescant lleugerament la
nostra epidermis febrosa. De tant en tant, però, arriben fins a nosaltres alenades d’aire
roent que vénen de terra endins.

Sota el tenderol que el ventet agita, prenem l’aperitiu el pintor Georges Kars i jo .
Fa alguns dies que ha tornat a Catalunya, i s’ha instal·lat a la seva casa de Tossa de Mar.

Els meus lectors coneixen perfectament el pintor Kars: he parlat tantes vegades d’ell
com artista i com a home! He fet l’elogi del seu art i de la seva fina, però esmussada,
ironia. Kars és un admirable causeur. Parla àgilment, però quan ataca, li plau de fer-ho,
més aviat pel cantó romb del seu estilet irònic, que per la punta.

Georges Kars aquest hivern ha anat d’Herodes a Pilat. Ha estat uns mesos a
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Txecoslovàquia, el seu país nadiu, pintant una gran tela comanda de l’Estat, per a
decorar un dels Ministeris de Praga; després tornà a París i darrerament ha fet el seu
primer viatge a Londres.

Kars em parla d’aquests viatges, i il·lustra la seva conversa amb anècdotes. Londres
li ha produït un desencant. Únicament troba admirables els museus i els jardins. La
ciutat és caòtica i la misèria dels seus extensos barris baixos, és d’una qualitat que no ha
vist superada cap altra ciutat del món. És una misèria fatal, sense esperança. Embruti-
da, flaca. Els homes, sota els parracs més estrafolaris, caminen peus nus vora els molls
del Tàmesis. Els ulls, d’un blau-verd tèrbol, no tenen cap flama sota l’ombra de les
viseres de les gorres velles, brutes i esparracades. Les dones, sense vitalitat ni forma
femenina, llises, passegen els mals esperits, submergides en la boira de l’alcohol i en la
boira bruta de pols de carbó.

La conversa ens porta a fer l’elogi de Rinconete y Cortadillo, de Cervantes. Dels
golfillos espanyols que Murillo va immortalitzar en les seves teles de Munic. Esparra-
cats, però eixerits i optimistes. Penso en la Torrassa, barri de la nostra banlieu, que vaig
conèixer fa pocs dies, i aprofito el record per ajudar a plasmar el contrast entre la
misèria mate, que havia descrit Dickens, i la misèria ardent dels subscriptors barcelonins.
El barri de la Torrassa és trist, però no és desesperat. Hi ha un desig de viure en els ulls
de la gent que transita damunt el fang ressec dels carrers sense pintoresc. Les dones es
mouen amb aire passional sota el sol que daura els parracs i la brutícia. La mainada,
abundant, xiscla i corre alegrement, com els negres falziots, sota el cel blau de la nostra
latitud bon tros africana. El mateix aire inconformista del comunisme llibertari, pro-
ducte neo-argàric i català, té en el fons alguna cosa d’aprofitable. Tot menys la desespe-
rança infeliçment desconformada...

La conversa es trenca. Cal tenir en compte que es tracta d’una conversa de terrassa de
cafè, en un migdia feliç d’estiu. Sort del ventet de Garbí, que ens fa passadora la calor.

Georges Kars, reprèn al cap de poc el diàleg. Diu que París està artísticament esgo-
tat; que no existeix. A l’Hôtel Drouot, les cotitzacions de les obres de pintors a la
moda, obtenen preus irrisoris. Per cinquanta, vint o deu francs, hom pot obtenir obres
que havien valgut centenars de mil francs. Kars recita una restallera de noms de pintors
que fa pocs anys viviren com a milionaris, i avui no poden mantenir el més mínim
decòrum. París està perdut. No hi ha res a fer. Però aquest càstig actual és ben meres-
cut. L’agiotisme i l’especulació del marxandisme per a ús d’snobs, ens ha portat a aquest
impasse. No hi ha res a fer. El càstig és ben merescut; com és possible que una tela
pintada en mitja hora , per un pintor vivent, fos valorada un dia amb preus realment
astronòmics, com si és tractés d’un Rembrandt o d’un Rafael!

–Ja féu bé, els catalans, em diu, de fer una pintura seriosa. No cal recercar desespe-
radament la sorpresa o l’invent, sinó que aquests, en art, han d’existir sense ésser pro-
vocats–. No és l’invent– li dic jo– el què donà fama a Fídies ni a Rafael.
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Kars em parla del Saló de Montjuïc –ell com home sensible i home d’ofici ha vist
perfectament la raó de la separació dels dos salons– . Em parla amb admiració del
Museu d’Art de Catalunya.

Kars passà les jornades tristes de la revolució d’octubre a la nostra terra. Avui hi torna
i ha vist soldats amb baioneta calada guardant els edificis públics, i policies amb tercerola
a cada cantonada. El meu amic sent la dolor de la nostra terra. Sap com en el passat
moviment revolucionari s’havien ajuntat les forces més contradictòries. Em diu, però:
–Aneu en compte, els catalans, amb el vostre nacionalisme. Els txecs hem estat feliços
únicament els primers temps de la destrucció de l’Imperi dels Habsburgs. Actualment
ens adonem de la trista realitat. La destrucció de l’estructura econòmica d’Àustria i Hongria,
ha conduït el nostre país a la pobresa. I això no és pas tot. El pitjor és que la nostra
independència com a nació és avui un problema de caràcter internacional. El més proba-
ble és que, tal com van les coses, els txecs, per no voler ésser austríacs, acabarem, potser,
essent alemanys. Us puc afirmar que en el canvi d’amo hi hauríem guanyat ben poc.

Jo crec –va dient Kars– que Europa no estarà sana fins que assoleixi estructurar la
unitat política; unitat política basada en el respecte més exquisit per totes les diferènci-
es naturals. La meva fórmula –diu– és aquesta: naturalisme, quant al llenguatge; es-
tructura espiritual, quant a l’organització política dels Estats Units d’Europa. És una
utopia que cal tenir present, si volem viure dignament en pau.

Tal com van les coses, crec que tota excitació al nacionalisme polític és contrapro-
duent. Us val molt més a vosaltres, catalans, sentir-vos a la vostra manera espanyols,
que no perdre tota independència espiritual, estructurats com una colònia de Hitler.

I ara que parlo d’Alemanya –continua Kars– deixeu que us conti una història inver-
semblant, però absolutament verídica.

Heus ací que hi havia un ari a qui fou convenient fer la transfusió de sang. A la
clínica on fou assistit hi havia un servent que oferí la seva sang per al malalt. La trans-
fusió fou feta, i el resultat clínic excel·lent. No pas els altres resultats. La policia s’assa-
bentà que el servent que havia ofert la sang era jueu de raça, pel qual motiu, l’ari que
l’havia rebuda, fou exclòs del cens dels aris.

Aquest, però, era un home orgullós de la seva nissaga i féu mans i mànegues
perquè fos reconeguda altra vegada la seva categoria racial. A la fi, després de molts
passos, i de fer constar que si rebé la sang d’un jueu, fou perquè en aquells moments
no tenia coneixement, aconseguí que el comissariat donés un bon informe al servent
de la clínica. Aquest havia fet la guerra com un heroi, per la qual cosa es reconeixia que
l’ari, en la barreja de sang impura , no havia sofert un contagi de judaisme autèntic
prou fort, perquè el seu nom no pogués ésser classificat de nou entre el dels purs.

I després encara hi ha qui diu mal de l’Edat Mitjana i de la Inquisició –continua
Kars– . Encara diran que hem progressat tant, quan la Inquisició no pretengué altra
cosa que els bateigs dels jueus, i no pas canviar llur sang.
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Eren molt més humans aquells temps que els d’ara. El racisme és un fruit de la
ciència materialista. Canviar la sang no és possible. La Inquisició no demanà impossi-
bles; el canvi de conceptes és metafísicament possible...

Heus ací una conversa d’estiu, sostinguda a l’ombra orejada d’un tenderol vora la
mar, conversa que és gairebé una visió de l’esperit regnant a l’àmplia Europa.

Rafael Benet

07/07/1935, pàg. 9

EL PREMI L’INSTANT

El resultat del Premi L’Instant es presta a moltes consideracions. Cal primer explicar
amb poques paraules què és aquest nou Premi.

És una curiosa institució que avala el sufragi universal per a donar un veredicte
inqüestionable sobre les obres de pintura i d’escultura considerades millors, d’una ex-
posició oficial d’art. Aquesta prova, que jo sàpiga, no s’havia fet encara a Barcelona.
Trobo que ha estat un encert instituir aquest premi, i el que cal, en els anys a venir, és
una organització més eficient i sobretot una dotació més important que la d’enguany.

Dic una organització més eficient, perquè aquest any la gent no començà a votar
fins al cap d’unes setmanes d’estar oberta l’Exposició de Primavera. Això ha fet perdre
uns milers de vots.

De totes maneres, sembla que els visitants de la clausurada Exposició de l’Avinguda
Pi i Margall han votat abundantment. S’ha aconseguit un total de votació que voreja
els dos mil. La cosa, doncs, és seriosa i ho pot esdevenir molt més.

La característica més sobresortint de l’escrutini del nou Premi és que el judici dels
visitants ha estat ben poc gregari. Els vots s’han repartit entre un extens nombre d’au-
tors, la qual cosa, al meu entendre, és digna d’elogi.

La gent de casa nostra té la virtut de pensar amb una independència remarcable.
El Premi L’Instant, com saben els nostres lectors, ha estat repartit entre dos pintors

i dos escultors. Un pintor i un escultor del Saló de Montjuïc i un pintor i un escultor
del Saló de Barcelona. El públic concurrent a l’Exposició de Primavera ha pogut votar
les dues obres millors, al seu entendre, de cada Saló.

El resultat no ha estat, quant a les obres premiades, tan desconcertant com hom
podria imaginar. El malaguanyat Pau Gargallo, del Saló de Montjuïc , ha obtingut la
votació més nodrida i l’ha obtinguda amb La Venus del mirall, que és l’obra més fàcil
de comprendre de les tres que la seva vídua trameté a l’exposició. El públic, doncs, en
aquest cas, ha votat com a públic.
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D’un mestre traspassat, ple de l’aurèola de la glòria que la mort prematura ha fet
més majestuosa, ha escollit l’escultura més fàcil de digerir. No ha escollit ni el tors, que
és una obra difícil, ni l’escultura en ferro trepat.

Aquesta darrera, ben segur, a París hauria tingut la votació més nodrida. Però, a
judici meu, tan lluny d’oques està el públic barceloní, donant els seus sufragis a La
Venus del Mirall, obra volgudament tradicional, com ho estaria el públic parisenc
elegint l’escultura elegantment avantguardista. L’obra més intensa de Gargallo és el
tors: una obra aplomada i expressiva. Forta.

El que hi ha és que el públic parisenc, més treballat per la moda –el que allà s’ano-
mena estar a la pàgina– hauria votat el Gargallo dels ferros, creient que deia la darrera
paraula. El d’aquí, més senzill, ha elegit de Gargallo l’obra que li ha semblat més
equilibrada, més perfecta. Els dos públics, en el judici, han oblidat la veritable intensi-
tat escultòrica que està realment plasmada en el tors (Això suposant que el públic de
París hagués emès els seus sufragis).

Quant a la pintura escollida al Saló de Montjuïc, Infants, de Vila Arrufat, cal dir
que el públic ha votat, també, com devia. Dintre el nostre Saló, l’obra de Vila Arrufat
representa, també, una obra clara i fàcil de comprendre. És una tela admirable. L’artista
no ha fet cap concessió al públic, però el públic l’ha entesa perfectament. Els visitants
de l’Exposició de Primavera han escollit el que calia. Hi ha en totes les obres de Vila
Arrufat un sentiment profundament acadèmic, que és el del gust del públic barceloní.
Però, en aquesta tela hi ha, a més a més, com en la majoria d’aquest admirat autor, una
intensitat i una sinceritat admirables. El que hi ha és que el nostre públic ha pogut
votar aquesta obra sense recança perquè els infants d’aquesta tela, especialment, en els
rostres, són tan ben explicats que tothom els pot admirar. I consti que jo considero
que tot això no és cap mal.

Quant a l’obra de pintura escollida entre les del Saló de Barcelona, el nostre públic
mitjà també ha elegit el que més li ha plagut. En aquest cas, es pot assegurar que no hi
ha hagut rodes. Descans, de Vidal Rolland, és una tela feta per al gran públic. El més
desconcertant del Premi del nostre confrare L’Instant, és el resultat quant a l’obra esco-
llida en el Saló de Barcelona. Senglar, de Cuairan, és l’obra que jo també hauria votat.

Entre els noms que han obtingut votacions nodrides del Saló de Montjuïc, hi ha els
de Miquel Villà i Apel·les Fenosa. Heus ací dos artistes difícils , que han obtingut una
consideració importantíssima.

Aquests dos resultats són els més desconcertants. Podem confiar que entre els nos-
tres amateurs existeix un bon nombre d’snobs i de gent realment sensible. És hora de
posar-nos contents.

Rafael Benet

14/07/1935, pàg. 7
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TOSSA 1935

L’any passat ja es pressentia, però no semblava que el canvi arribés tan aviat: a Tossa es
crea el clima d’una platja mundana. Darrere els artistes de totes les parts del món que
la descobriren, han vingut uns simples turistes internacionals: noruecs, suecs, danesos,
txecs, francesos i anglesos. Aquest any són els anglesos els que dominen en nombre. Els
alemanys, degut a la política de Hitler que priva la sortida de capitals del seu país, es
pot dir que han quedat molt reduïts en nombre, sobretot quant a aris. Gairebé es pot
dir, però, que són els jueus foragitats els qui porten la direcció del canvi que s’opera en
els costums de Tossa de Mar, vila d’estiu.

Aquesta colònia jueva-alemanya és la mestressa del gust. Hi ha a Tossa arquitectes
notabilíssims , els noms dels quals figuraven a l’avantguarda del moviment alemany,
abans del triomf nacional-socialista. Són els professors Gerhard Planck i Fritz Marcus,
el darrer dels quals, a més de dirigir algunes construccions, posseeix un bar on es dansa
fins a la matinada.

El professor Planck ha dirigit la casa del seu parent el pintor abstracte Oscar Zügel,
qui viu a Tossa tot l’any. Una casa amb teulada àrab, d’inclinació discretíssima. Una
casa de tipus meridional, d’una plasticitat notable. Aquesta casa lliga extraordinària-
ment amb el paisatge; hom diria, per la blancor de calç dels seus murs, que és una casa
més de pescadors, si hom no descobrís tot seguit en les seves proporcions un gust
decididament afolklòric, en l’amplada de les seves finestres un bell sentit paisatgístic i
un accent general una mica californià.

És aquesta típica californiana la que assoleixen donar els professors jueus alemanys a
llurs construccions mediterrànies. El mateix professor Marcus, que ha dirigit la cons-
trucció de l’hotel anglès dintre un estil funcional no del tot desarrelat del paisatge, ha
dirigit també el bell quiosc del dancing i tenis del Bon Retir. Aquesta bella construcció
blanca amb teulada àrab i amb encavallades vistes, és també un exemple d’estil colonial
espanyol, més que d’estil català.

Però, totes aquestes construccions fetes per estrangers són d’un bon gust perfecte.
Aquest dancing del Bon Retir és un encert superior. El propietari és el Dr. Kurt

Merlaender, un antic editor de Berlín, que ha sabut espavilar-se en l’exili. La situació
del nou lloc d’esbargiment és immillorable. Al peu mateix d’un bosc de grans sureres
i roures, – un bosc magnífic– , el Dr. Merlaender ha fet construir el tenis, el pavelló de
la pastisseria i una pista. Tot és calculat per Marcus amb un gran sentit de l’harmonia
general; tot agafa un aire realment senyor. Hom ha obtingut aquesta alta elegància
servint-se d’elements constructius simplíssims. A l’hora del te, les taules ocupades per
distingides dames del país i de fora ( algunes de les quals llueixen gossos de raça),
l’indret agafa un gran accent. El meu amic, el pintor Carles, si ho veiés, qualificaria tot
seguit el Bon Retir de paisatge d’ sleeping.
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Ajuda a crear aquest clima mundà de Tossa l’anomenat Casino, que l’hoteler ale-
many Steyer té des d’aquest any vora la mar. El meu amic el periodista francès Pernoud
–esperit finíssim– anomena aquest dancing cabaret protestant. Aquesta gent, però, amb
elements simplícims, us munten el tinglado més complicat: us creen un ambient pro-
pici a la degustació del wisky, del gin i del champagne. Aquest és el lloc preferit de la
colònia anglesa.

Una mitja llum confidencial dóna al local aquell to hipòcrita o discret  –com
vulgueu– que priva de veure les expressions netes dels rostres. Tot és ací difús i trist. Hi
ha anglesos i angleses vestits d’etiqueta de platja, que absorbeixen, asseguts en el bar
americà, unes quantitats fantàstiques de metzines. Els anglesos s’embriaguen amb la
major serenitat: guarden el plec. Són motors que necessiten de l’alcohol, però que
deuen córrer per rutes de la sola imaginació, car, en general, aquesta gent, aparentment,
despèn tones de la característica flema britànica.

Hi ha, però, ací, una anglesa bruna, –una mestissa– que nosaltres hem acordat que
deu ésser d’algun dominion o protectorat del Mediterrani, la qual, sortosament, posa
una mica d’esclat en aquest ambient calvinista.

A més del Casino existeix el dancing-bar de Marcus, decorat aquest d’una manera
sobrerealista, amb deixalles de platja. Hom diu, també, que uns berlinesos han de-
corat d’aquesta mateixa manera, però amb gràcia de primer ordre, la pensió que
dirigeixen, la qual no he vist sinó de la part de fora: una vella casa de marins que
ostenta avui el següent cartell damunt un rotlle imaginari: C’est le petit hôtel de
Mossell.

Hom veu per tots els carrers de Tossa cartells en francès, alemany i anglès. Fins la
gent del país s’ha donat a aquesta mena de poliglotisme per a anunciar els hostals, els
productes i els serveis.

Àdhuc els nois de l’orquestra del poble han canviat els antics instruments pels del
jazz. Abillats amb camises blau cel fantasioses, lluint els petits mostatxets retallats i
estilitzats en voluta, –els mostatxos de vedettes del cinema– toquen el saxofon i canten
en anglès, en les vetllades sabatines del Bon Retir.

Un carrabines de la plaça, des que Tossa de Mar ha canviat de fisonomia, ha decidit
anomenar-la així: Tosse sur mer.

Rafael Benet

21/07/1935, pàg. 7
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PARLEM SERIOSAMENT

En el meu article darrer parlava de com els estrangers han sabut donar a llurs construc-
cions de Tossa de Mar un sentit perfecte, sobretot quant a bon gust.

Els arquitectes Gerhard Planck i Fritz Marcus han fet a casa nostra el que no hem
sabut fer nosaltres. Ja sé que en llurs construccions més reeixides l’accent californià és
manifest. Però aquest accent, tanmateix, ja és alguna cosa.

Jo sé com aquests dos arquitectes són amorosos de les coses del nostre país. Sé el
respecte que tenen pel nostre paisatge i per la nostra tradició constructiva. Sé també
com estimen la nostra mà d’obra, considerant-la com la primera del món. El pintor
Zügel, que ha fet construir la seva casa de Tossa aquest hivern, està admirat de l’instint
i la intel·ligència dels nostres paletes.

Em contava Zügel com, en començar les obres, no hi havia, potser, la compenetra-
ció deguda entre l’arquitecte i el propietari d’una part i els obrers de l’altra. Aviat, però,
les coses canviaren i, per part del mestre d’obres i dels paletes, la compenetració fou
absoluta. La casa de Zügel, dirigida pel seu parent Planck, fou pujada amb un amor
perfecte.

L’interior d’aquesta casa és una cosa magnífica: fina modernitat realitzada servint-se
d’elements del país. L’arquitecte Planck és un gran artista: el seu sentiment de les pro-
porcions és de primer ordre.

Tant ell com Marcus, l’arquitecte paisatgista del Bon Retir, han sabut evitar el perill
d’un art massa regionalista. No han caigut gens ni mica en aquella calamitat escenogrà-
fica que jo m’he acostumat a anomenar gust del Castell de Tres Dragons.

Han fet obra moderna, però enllaçada amb la tradició constructiva de casa nostra.
Potser, en aquest sentit, es podria anar més a prop de l’esperit de la terra; però el que es
pot assegurar és que fins ara cap arquitecte del país no ha assolit res més aproximat a
aquest esperit que el que han assolit aquests arquitectes estrangers, amorosos de casa
nostra.

I no exagero. Per un cantó, tenim a la nostra costa exemples de construccions gust
antiquari, tipus Maricel de Sitges; per l’altre, tenim les torretes fantasioses de crocant i
els xalets nòrdics. Tot un mostrari de mals models de casa d’estiu, extrets de les revistes
alemanyes d’abans i de després de la guerra. Tenim S’Agaró, que, tot i tenir l’avantatge
de la unitat estilística i un bell sentiment urbanístic, tret de la casa del pintor Colom
que potser és massa folklòrica i d’alguna altra, tot té un regust baverès ben inadequat a
la nostra llum. I parlo de S’Agaró, que és el millor que hem sabut fer amb els elements
nostrats.

Després hi ha les construccions dites funcionals, de tipus internacional, les quals,
per no voler admetre cap accent dialectal, no tenen ni suc ni bruc. Aquestes caixes de
panses blanques de calç arriben a fer bonic si són emmarcades amb grans arbres, però
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com que desgraciadament en el nostre país, d’aquests, se n’està perdent la mena, no cal
dir que la nuesa i el maquinisme prenen ací una acritud realment africana.

Aquests darrers anys he tingut la sort de poder recórrer la nostra Costa Brava i, per
desgràcia, es constata que gairebé únicament els estrangers han sabut adaptar-se al nos-
tre clima. És clar que hi ha algun rus que ens ha fet a casa nostra Castells de Tres
Dragons més o menys eslaus, però també hi ha anglesos que han tocat la corda califor-
niana amb veritable discreció.

Voldria que aquestes construccions blanques i senzilles per fora, esdevinguessin
modèliques a casa nostra. Que els nostres arquitectes sabessin enfondir en el sentiment
tradicional de la nostra construcció, sense caure en el pintoresc. Que la nostra costa
Brava i la nostra Costa de Ponent, meravelles de llum i d’estructura, no fossin mai més
profanades per la cursileria i l’estultícia.

Però, dissortadament, l’evolució del gust a casa nostra és molt lenta, o bé massa
impremeditada. Les cales més calmes del nostre litoral es van emplenant del tipus més
estrany d’arquitectura. Hi ha una gran crosta de plebeisme en la nostra nissaga que cal
arrencar de pressa i corrents. Hi ha encara molt a salvar. Moltes viles típiques, on tot
just arriba el gaudinisme de tercera mà, però que si no correm no hi serem a temps.

Hi ha a salvar el paisatge. El nostre paisatge meravellós que ningú no té dret a
profanar.

I tot això es guareix fent estimar a tothom la senzillesa. Quantes fortunes s’han
despès, en el nostre país en coses totalment inútils i lletges.

És cert que, fa uns quants anys, en general, a ciutat, les coses guixen millor. Però, en
els pobles, tot just arriba ara el gust pel capriciós gratuït, amb el qual es feren , fa alguns
anys, tantes bestieses a la nostra estimada Barcelona.

He llegit, un d’aquests dies, al diari, que el meu amic senyor Vallès i Pujals, hono-
rable conseller d’Obres Públiques, vol intervenir en defensa de la bellesa de la nostra
Costa Brava: defensa de les servituds dels camins del litoral, que han d’ésser considerats
de gaudi públic i defensa de l’harmonia de les construccions que amb tanta abundància
com anarquia s’alcen prop del nostre mar. La notícia és ben consoladora. És hora de fer
respectar a tothom el millor que Déu ens ha donat: el nostre paisatge.

Rafael Benet

28/07/1935, pàg. 9
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EL CAS GIMENO

El cas Gimeno ha estat actualitzat per dues monografies que han vist la llum darrera-
ment: un llibre magnífic que Joan Mates ha escrit, bellament editat per La mà trenca-
da, i l’altra, apareguda en el darrer número de la nostra revista Art, escrita per qui signa
aquestes ratlles. Ambdues publicacions han estat dirigides per Joan Merli, un dels
homes que més han treballat per a fer conèixer l’art català en el nostre país i fora
d’aquest, i que, com tots els qui han actuat abundosament, ha sabut conquistar-se
amics i enemics.

Joan Merli ha volgut actualitzar el cas Gimeno per mitjà d’una edició especial
–edició de luxe– dintre la col·lecció de les seves monografies d’art, i per una edició més
assequible al públic. Aquesta darrera ha estat acollida en el darrer número del volum II
de la revista Art, número que ve a continuar la sèrie monogràfica dedicada als grans
artistes traspassats, iniciada l’any anterior, amb el número dedicat a Nonell.

El cas Gimeno ve a ésser posat de manifest en aquestes dues biografies i estudis
crítics. Joan Mates enfondeix, amb independència remarcable, la qüestió de l’abandó
en què havien tingut el mestre la majoria dels seus contemporanis. Des d’aquest ma-
teix aspecte, es pot dir que també el meu Gimeno és fet amb intenció polèmica.

En general, ni la crítica, ni els pintors, ni els col·leccionistes, ni els amateurs no feren
gran cosa, durant la vida de l’artista, per posar en valor l’obra forta del pintor tortosí.
Però, cal dir que també l’artista semblà viure indiferent a tot el que el voltava; a tot allò
que no fos el seu món pictòric. Amb una mescla de timidesa i d’orgull es complagué
d’allunyar-se més i més dels qui s’havien allunyat d’ell. Francesc Gimeno no solament
acceptà el seu dolorós destí, sinó que semblà complaure’s provocant la tragèdia. La
seva energia moral, la seva envergadura d’heroi el portaren a recloure’s en una torre de
vori de les més espiritualment afiligranades: sabé viure en la indigència proletària, per a
conservar purs els trets essencials del seu caràcter. Per a poder lliurar-se sense traves
socials a la seva fuga de pintor, per a provar constantment la seva força pictòrica i la
seva força d’home.

Les primeres contrarietats el converteixen en un solitari, dintre una ciutat gran.
Amb elegància estoica renuncia a lluitar per cap plaer material. Les necessitats indefu-
gibles de la vida – els seus compromisos de pare i espòs– seran ateses durant molts anys
amb un escàs jornal de pintor de parets. Ell es llevarà aleshores de bon matí per a fer la
seva pintura. Dibuixarà, finida la llarga jornada de treball, amb la llum oscil·lant d’una
espelma.

El destí serà amb ell cada dia més cruel. Amics i coneguts li robaran materialment
les obres; alguns li plagiaran l’estil. Ell es veurà obligat a pintar amb pinzells gastats i
amb colors dolents moltes temporades. Ni la seva muller, ni alguns dels seus fills no
acceptaran amb la mateixa resignació les tristes privacions d’un viure obrer.
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Acostumada la muller, de fadrina, a un clima més benigne, com el seu fill major,
uns anys educat en l’ambient nobiliari d’una llar amiga, la llar barcelonina de Gimeno
serà, si no un infern, almenys un purgatori.

L’afiligranada torre de vori del vell Gimeno s’anirà esgrogueint i esquerdant. I àd-
huc, considerant-la forta per resistir els més grans huracans, no serà prou closa a les
tempestes exteriors, i l’esperit de Gimeno esdevindrà un receptacle de les dolors pro-
vocades per la incomprensió: sobretot, de les provocades per la seva conducta, en els
més pròxims.

Joan Mates insinua, amb elegant discreció, aquest estat de la llar de Gimeno. Jo
gosaria afirmar que, més que la continuada incomprensió dels estranys, assolí abatre
l’energia moral de l’heroi la incomprensió d’algun dels seus.

Gran part de les causes del tràgic fracàs de Gimeno, com a pintor, cal cercar-les en
l’inconformisme dels seus a seguir-lo en el seu camí heroic. El seu geni de pintor
esdevingué, per aquests motius, més desbordat: menys fortament canalitzat que en un
principi. Menys fortament clàssic que en el temps del seu realisme velazquí de L’infant
del gos negre, de Maternitat o del seu magnífic paisatge de les eixides del Museu d’Art
de Catalunya.

En general, el sentit pictòric de Gimeno s’esbravà en els darrers temps en fuga i
lirisme, i desaparegué l’aplom de les teles dels temps més eufòrics del mestre.

I aquesta exaltació dels darrers temps –val a dir-ho– no és sempre de la millor
qualitat, amb tot i que mai en aquestes no és desmentit el positiu sentit pictòric.
L’ambient d’indigència havia deixat rastre en la matèria pictòrica de les seves teles,
aleshores sovint descurades.

Gimeno hauria pogut esdevenir boig o bé inhumà. En el primer cas hauríem tingut
un altre Van Gogh, puix que en alguns dels seus dibuixos la fuga del nostre artista té
una envergadura flamejant i trepidant com la del pintor holandès. En el segon cas,
Gimeno hauria terminat com un home de bon gust, qui explotant l’estil de les seves
teles millors, ens hauria donat unes teles dignes d’un cabotin, d’un pompier.

En aquest darrer cas, els nostres temps no li haurien perdonat la farsa. Fet i fet,
doncs, amb tots els fracassos, preferim el Gimeno dels darrers temps, tal i com és:
vivent, fort, proletari.

Rafael Benet

4/08/1935, pàg. 9
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LA SALVAGUARDA DE LA COSTA BRAVA

A l’hora que em poso a escriure aquest article, s’estan fent els preparatius per a l’Assem-
blea de Girona, de la qual, n’ha de sortir alguna cosa de pràctic per a salvaguardar les
belleses naturals i el caràcter de la nostra Costa Brava.

Jo no sé en aquest moment com deuen estar orientades les comunicacions i les
propostes dels assembleistes. Sé, en canvi, que entre la indiferència dels més i fins
l’acusat menyspreu d’algunes autoritats actuals de la regió marítima, la idea de l’As-
semblea haurà anat endavant per l’entusiasme d’uns quants, compartit i dirigit per
l’Honorable conseller d’Obres Públiques.

La vastitud temàtica a què es presta l’Assemblea de Girona és gran. A més, segons
els interessos de cada sector, no solament poden ésser diversos els temes, sinó fins
contraposada la manera de veure els problemes plantejats per la realitat present de la
nostra Costa Brava.

Al meu entendre, la salvaguarda d’un dels més bells indrets de Catalunya, s’ha de
portar a terme, volent, per endavant, la conservació del caràcter natural –verge– d’al-
guns indrets i viles de la Costa selvatana i empordanesa.

Certes viles d’aquesta regió marítima han canviat ja per complet el caràcter: han
estat modernitzades amb un mal gust abominable. Hi ha llocs, doncs, que no es po-
den salvaguardar perquè estan totalment perduts.

Hi ha indrets naturals, els quals han estat envilits amb urbanitzacions i construcci-
ons poca-soltes. Indrets de vora mar, on els boscos foren convertits en ermots.

Indrets on el plebeisme, aliat del modernisme, fa estralls. Cal deturar primerament
tots aquests mals. Controlar les noves construccions de les viles o trossos d’aquests que
encara conservin el caràcter; privar les talles de boscos, replantar llocs erms. Obligar a
corregir, on es pugui, tot el mal que s’ha fet, però, sobretot evitar noves errors. En una
paraula, considerar els millors indrets de la costa Brava com a Parc Nacional: com a
lloc de gaudi públic.

Fer respectar les servituds als propietaris nacionals i estrangers que han usurpat el
dret de camí vora la mar. Muntar una policia de les costes que tingui cura que la gent
no confongui l’excursionisme amb la fontada: fontada amb restes de papers, llaunes de
sardina, ampolles trencades i altres escombraries. Una guarda que evités les imprudèn-
cies dels fogars a l’aire lliure, que tan sovint han minvat la nostra riquesa forestal.

Però tot el que es faci a la Costa Brava, ha d’ésser amb intenció de no desfigurar-la.
Fóra del tot contraproduent –a més a més de completament contrari a les reals possi-
bilitats de la nostra costa– enfocar el problema des d’un punt de vista turístic especta-
cular.

Cal tenir en compte, en primer terme, que si en alguns indrets de la regió maríti-
ma catalana s’hi ha iniciat un corrent turístic apreciable, ha estat sovint per raons de
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bon preu, degut al trasbals europeu. I si alguns pocs estrangers de qualitat han termi-
nat per adaptar-se en el nostre clima marítim, ha estat perquè han entès i estimat
profundament les sanes tradicions de la regió: l’esperit gairebé primitiu dels seus
pobladors; la senzillesa de les nostres construccions de vora mar; la bellesa natural
del nostre paisatge.

Si volem turisme, un turisme limitat, però d’èxit indubtable, és qüestió de no
desfigurar el caràcter del nostre paisatge, ni el de la nostra gent.

Si a algú se li ha acudit voler convertir la nostra Costa Brava en la Côte d’Azur o en
la Riviera, farà un mal negoci.

Però, el faríem molt pitjor els catalans, si algú assolís urbanitzar excessivament les
nostres viles pacífiques i dotar d’artífex les nostres cales salvatges. Res de Passeig dels
Anglesos, res de Casinos amb ruleta i bacarat. Res de grans hotels. Res de plantacions
massa compostes.

La nostra Costa Brava no vol soroll. Una mica més d’higiene: una mica més de
polidesa i prou.

Als catalans no ens convé un corrent turístic incontrolat. No ens convindria si les
nostres platges fossin eficients a aquesta mena de turisme standard. Les nostres possi-
bilitats turístiques són limitades, però d’un rendiment espiritual segur. Podem aspirar
a un turisme de qualitat. Aquests darrers anys, per exemple, Tossa ha conegut, en
general, aquesta mena de turisme. Tossa ha estat triada com a residència de pintors de
la qualitat de Kars, Chagall, Zügel i Masson; com a residència d’estiu de poetes com
Supervielle, de filòsofs com Landsberg; com a residència dels arquitectes Planck i
Marcus.

Aquest any, en canvi, en el qual el tipus de turisme ha esdevingut més internacional
–més mudat– ha minvat en l’aspecte de qualitat. La mundanitat del Passeig dels An-
glesos no plau a les grans personalitats europees i americanes, que havien cercat en la
Costa Brava un temperat refugi.

Si les coses han de continuar per aquest camí, em deia un d’aquests estrangers il·-
lustres, no demanaria pas més polidesa als vostres paisans. Els preferiria bàrbars a es-
claus d’una civilització refinada, uniforme i bunyol.

L’única manera per la qual jo podré romandre ací –deia– és que de tant en tant
alguna anglesa d’aquestes que han confós Tossa amb Juan les Pins, rebi a l’esquena
massa escotada, a judici de les velles de la vila, algun tomàquet madur.

Rafael Benet

11/08/1935, pàg.7
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A L’ENTORN DE VERMEER

L’exposició que actualment hi ha oberta a Rotterdam, dedicada a l’escola de Delft, ha
fet despendre molta tinta als comentaristes d’art. Naturalment, la cosa s’ho val de
debò.

El director del Museu de Rotterdam, senyor D. Hannema, ha organitzat amb mo-
tiu de la inauguració del nou edifici del museu, una exposició a l’entorn de la gran
figura de Johannes Vermeer. Amb tota la intenció Hannema ha reunit una sèrie de
teles, no solament de l’escola de Delft, sinó d’autors d’altres escoles més o menys
relacionades amb aquella.

Ha reunit una sèrie de teles, normalment disperses, per museus i col·leccions euro-
peus i americans, la sola visió de les quals en un mateix indret ha de produir una gran
joia. Però com que el director de Museu de Rotterdam ha reunit aquest conjunt amb
tota la mala intenció, la crítica ha començat a treure conseqüències i a establir una
veritable revisió, del que podríem anomenar orígens del vermeerisme.

Fins avui hom havia cercat els orígens de la personalitat de Vermeer, únicament en
Carel Fabritius; després d’aquesta important exposició de Rotterdam, aquests orígens
es presenten, als connaisseurs, molt més complexos.

És ben sabut que, abans de retrobar el filó neerlandès, els artistes d’Holanda sofri-
ren la influència de la pintura italiana. En aquella època la pintura italiana havia esde-
vingut internacional i és curiós de constatar que això s’esdevingué, sobretot, en l’època
dels manieristes, la qual cosa hauria de fer pensar una mica, als qui desitgen un interna-
cionalisme, deslliurat de tot particularisme, de tot gust dialectal.

Els més grans pintors de la història els donà Holanda, i els països de parla castellana,
precisament perquè saberen profunditzar les realitats que els envoltaven, restant força
indiferents als dictats de la moda que venia encara d’Itàlia.

Abans, però, de retrobar-se , els holandesos es diluïren en un academicisme italia-
nitzant, que tingué també les seves conseqüències, en la pintura del segle XVII. El cas
del flamenc Rubens, que sabé assimilar, fins a fer-ne essència nacional, tantes preocu-
pacions barroques italianes d’origen, no és el de l’holandès Vermeer, sempre en una
actitud espiritual flemàtica, però es pot dir que hi ha alguna cosa de semblant en el cas
de certs pintors de l’escola d’Utrech, sobretot en el cas de Terbrugghen i altres artistes
influïts del tenebrisme de Caravaggio.

Baburen, Honthorst, Terbrugghen, seguidors del pintor anti-idealista italià, són,
al mateix temps, uns precursors de Vermeer. Com fa notar Georges Isarlov, algunes
de llurs teles contenen una mena de vermeerisme abans de Vermeer. Tant pels objec-
tes –sovint instruments de música– com per les teles i tapissos triats per aquests pin-
tors per a enriquir els quadros, com per la manera de compondre’ls i conduir-los, es
pot parlar ja de vermeerisme, davant d’algunes teles dels esmentats artistes d’Utrech.
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Però, sobretot, és quant a la color que hom pot assenyalar certes obres d’aquests pin-
tors com a precursores de les comptades teles que ens llegà el geni agut i flemàtic de
Delft. El gust pels blaus i grocs; llur sentiment colorístic i lluminístic esclatant dintre
una atmosfera clara, són característiques de vermeerisme abans de Vermeer.

Els pintors, després d’haver observat els efectes d’una llum artificiosa i afectada,
volgueren observar i penetrar els secrets de la llum diürna, rebuda per la finestra nor-
mal d’una habitació o bé penetraren igualment la llum al ple aire.

És curiós de constatar que la pintura holandesa del XVII treu bon profit d’un fet
realista, gairebé isolat a Itàlia: de la pintura brutal de Caravaggio. És únicament de
l’adaptació de l’estil antirafaelesc d’un italià, que els holandesos treuen profit.

La internacionalització de la reacció caravaggiana, produí beneficis certs als holan-
desos i també als espanyols. Influí indirectament les obres de la joventut de Vermeer.
Però Vermeer és la llum mateixa; és l’antitenebra. Amb la gamma freda saturà de llum
tots els racons dels quadros i les obres no són mai opaques. I el gran miracle és que els
colors locals –els rojos brillants, per exemple– , [són] luxuriants, envellutats, però
d’una llum d’argent, intensa i difusa.

Vermeer, és, doncs, l’antiCaravaggio.

Rafael Benet

18/08/1935, pàg. 9

COM HEM FET UN MUSEU

Antecedents
Fa quatre anys que tornava a Tossa de Mar , després d’haver passat tres estius sense
anar-hi. Durant aquells temps havia cercat temes pictòrics per Platja d’Aro, Palamós i
Sant Llorenç del Munt.

El meu retorn a Tossa coincidia amb l’estada estiuenca en aquell indret de l’arque-
òleg doctor Albert del Castillo. En aquell moment els mosaics de la vil·la romana que
havien estat trobats feia alguns anys pel metge de la vila Dr. Melé, estaven en un estat
llastimós. Calia consolidar-los ràpidament o es perdrien per sempre.

El Museu Arqueològic de Barcelona havia ofert els seus serveis tècnics per a la con-
solidació dels coneguts mosaics de Turissa, però calia trobar els diners per a pagar les
obres. Passàrem gairebé tot aquell estiu parlant amb les autoritats i amb la gent de
fortuna de Tossa, per a portar a terme els treballs, però no es pot pas dir que l’èxit
coronés els nostres esforços. Vingué, aleshores, l’amenaça d’arrencar els mosaics i por-
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tar-los a Barcelona – era el mitjà econòmic per a conservar-los– fins que es trobés la
quantitat necessària per a consolidar-los al seu lloc.

Però la vila de Tossa no volgué passar per la vergonya de deixar arrencar de la terra
aquells trossos de la seva història artística. S’inicià una subscripció encapçalada per
l’Ajuntament. Alguns patricis de la vila donaren quantitats respectables, molts ciuta-
dans modestos contribuïren amb donatius. La colònia estiuenca ajudà també. Tot es
féu, però, amb diners catalans. Creguérem un deure d’honor de no semblar intervin-
guts pel diner estranger, que ens havia estat ofert amb generositat.

Albert del Castillo posà en tot aquest afer de la consolidació dels mosaics tota la
seva gran passió. L’estiu següent es portà a terme no solament la consolidació dels
mosaics, sinó la continuació de les excavacions de la vil·la o granja romana. Es desen-
terrà l’hipocaust ( sistema de calefacció per aire calent), la piscina i la banyera.

La Generalitat de Catalunya subvencionà, com l’Ajuntament de la vila, en anys
successius, els treballs d’aquelles excavacions iniciades pel mestre Melé, controlades pel
Dr. Adolf Schulten, continuades més tard per la Secció Arqueològica de l’Institut
d’Estudis Catalans ( per subvenció de la Mancomunitat de Catalunya) i avui dirigides
pel Dr. Castillo, del Museu Arqueològic de Barcelona.

Aquest any, per cert, hom a anat continuant les excavacions, les quals, llevat dels
mosaics, si es pot dir que són pobres de material artístic –puix que fins a la data no ens
han proporcionat la desitjada Venus– ens donen, en canvi, una planta de casa romana
força complicada, fins al present, almenys, sense impluvium, la qual cosa farà rodar el
cap a tots aquells que per l’estudi de l’antiguitat romana es refien de Vitruvi.

Aquestes excavacions de la vil·la romana, tot i ésser pobres de troballes, han donat,
però, alguns bells fragments de terra sigillata, de ceràmica fina i comuna, fragments de
gerros esculturats d’alabastre, trossos de vidres, eines agrícoles de ferro, fragments de
bronze, agulles, punxons, i culleres de vori, pipes de terrissa decorades, àmfores, dife-
rents tipus de moneda, lluernes i una gran quantitat d’ostres. Aquelles grans ostres
catalanes, de les quals, si no recordo malament, el poeta llatí Rufus Festus Avienus féu
l’elogi en el seu periple Orae maritimae. D’aquestes ostres de la nostra costa avui se
n’ha perdut la mena: els romans les degueren exhaurir en llurs festins.

Tot aquest material arqueològic, comptant-hi també els residus de material cons-
tructiu, com marbre, maons, teules, fragments d’estuc amb decoració ( alguns típica-
ment pompeians), distintes tessel·les de mosaic de marbre i altres qualitats, fragments de
tubs de terra cuita de la calefacció, trossos de paviment monolític, etc., expliquen clara-
ment la importància i la sumptuositat de la Granja de senyor Vidal, com l’anomena el
Dr. Castillo, recolzant-se en la inscripció del magnífic mosaic, escrita en un baix Llatí
deformat ja –segons deia el nostre amic Josep Pla– pels empordanesos del segle IV.

Part d’aquest material arqueològic que he enumerat amb més o menys precisió, fou
ja trobat pel metge Melé. Hom diu que després de la mort d’aquell home modèlic,
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desaparegueren de la seva col·lecció algunes peces destacades. La resta fou conservada
pels amics del Dr. Melé, que llogaren una casa de Vila Vella, on la tingueren emmagat-
zemada, juntament amb una nombrosa col·lecció de pintura moderna, de qualitat
molt desigual, de llibres i gravats. Foren aquells bons amics de Tossa i del Dr. Melé els
qui realment iniciaren la idea del Museu.

Realment, el material arqueològic i artístic, el trobat i col·leccionat per metge Melé
i el trobat pel Dr. del Castillo, era, en part, museable. Fora del marc de Tossa, però, ho
hauria estat molt menys. Aquí, prop dels mosaics de la vil·la romana, en són un savi
complement.

Calia, doncs, fer un petit museu arqueològic a Tossa. Els amics d’Ignasi Melé, que
volien alçar-li un monument, a més a més de fer un Museu, cregueren amb nosaltres
que el millor monument que podíem oferir-li era el d’un museu senzill i digne i el
monument de la consolidació dels mosaics romans. Per això la sala arqueològica del
museu de Tossa de Mar s’anomenarà Sala Melé. La bona memòria d’aquell solitari ha
presidit les nostres activitats.

Calia, però, també pensar a fer un Museu d’Art Vivent. Escollint algunes teles del
fons Melé, teníem ja l’inici. Tossa, però, en aquests darrers anys havia esdevingut un
centre internacional d’art. Calia pensar d’iniciar el primer Museu d’Escoles Estrangeres
a Catalunya. L’oportunitat hi era. Calia també disposar d’un fons seleccionat de pintu-
ra i escultura catalanes per a mostrar-les als estrangers artistes que resideixen a la vila
marinera o als qui la visiten, artistes amateurs o simples turistes.

L’antic Palau del Batlle de Sac (emplaçat arran de la torre d’es Codolar, dintre la
muralla de la Vila Vella) exemplar d’arquitectura del segle XV, ens avergonyia pel seu
estat de pura ruïna. Calia salvar-lo i la manera de fer-ho era convertir-lo en Museu.

Hem trobat ajut en els polítics de totes les situacions. Les coses de cultura, sortosa-
ment, en els països civilitzats, estan per damunt de les baralles. Trobàrem ajut delicat
en la persona de l’ex-alcalde senyor Calatayud. Trobàrem el degut escalf en la conselle-
ria de l’època de l’amic Gassol. Hem trobat entusiasme i simpatia per l’obra del Mu-
seu en la persona de l’actual Conseller de Cultura, senyor Duran i Ventosa. A l’alta
comprensió d’aquest polític veritable, és deguda la realització de l’obra del Museu.

Cal fer constatar, també que hem trobat la col·laboració oportuna, decisiva i entu-
siasta dels patricis tossencs, senyors doctor Enric Ferrer i Ferran Vilallonga i Falguera. I
la intel·ligent col·laboració dels artistes Enric Casanovas i Georges Kars, amb la qual ha
estat possible, tant com donar un to al Museu, dotar-lo, en part, de contingut. I,
sobretot, dotar-lo d’un interès joiós, present: anti-oficial.

Rafael Benet

25/08/1935, pàg. 9
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COM HEM FET UN MUSEU

La realització
Després dels Fets d’Octubre, moltes coses grans i delicades podien morir, sobretot
aquelles que no havien passat de simples projectes. El Museu de Tossa podia ésser una
d’aquestes, però, sortosament, aquest projecte no atragué les ires dels qui es veieren
obligats a ocupar la generalitat per a sufocar la revolta.

La consignació que Ventura Gassol havia assenyalat per al museu de Tossa es féu
efectiva, per primera vegada, durant l’etapa militar. Fou degut, sobretot, als bons
oficis del cap de finances d’aleshores, senyor Peregrí, que es tocaren les primeres
pessetes.

Al cap de poc d’haver entrat a la Conselleria de Cultura el senyor Duran i Ventosa,
fou donada l’empenta definitiva a la idea del Museu. Un dia de la passada primavera,
en l’admirable finca de Sant Jaume, que posseeix el Dr. Enric Ferrer, damunt dels
espadats d’entre L’infern en caixa i Cala Bona, foren convocades les personalitats i les
entitats més interessades en la constitució de l’esmentat Museu. Feia un sol esplèndid.
Des dels miradors de Sant Jaume, veiérem, en l’abisme, jugar la blavor verdosa del mar
entre el verd càlid dels pins i dels xiprers.

El senyor Lluís Duran i Ventosa presidí aquesta primera reunió en el pavelló de caça
del senyor Enric Ferrer, dalt d’aquells cingles, des d’on es domina del Cap de Sant Elm
al Cap d’Or, fistonejat el darrer per les torres i els marlets de Vila-Vella. És, sens dubte,
un dels indrets més grandiosos i més bonics de la Costa Brava.

Allà, davant del mar, saturats de llum malva-rosa; davant la natura, sentint la histò-
ria i el present de Tossa, hom pressentí el Museu, no pas com un luxe, ni com una
pedanteria de savis locals, sinó com una cosa viva i imprescindible.

El senyor Lluís Duran, com tots els presents, delegats d’institucions culturals de
Barcelona i Girona, obeïren a l’encís del paisatge i es sentiren corpresos de la idea del
Museu. D’un triple Museu: un arxiu històric de l’antiguíssima vila de Tossa, carregada
d’història artística i episòdica; un Museu arqueològic amb les restes de la vil·la romana,
i un Museu d’Art Vivent, puix que Tossa, d’uns anys ençà, ha esdevingut un centre
internacional d’art. Poques paraules per a exposar la idea del triple Museu. Tothom hi
estigué d’acord.

De Sant Jaume, la comitiva s’adreçà a visitar l’antic casal dels Batlles de Sac,
destinat a estatjar els tres Museus. El mateix dia , l’honorable Conseller de Cultura
presidí la reunió oficial de constitució del Patronat, la qual tingué lloc a la Sala de la
Vila.

El senyor Lluís, amb un gran encert, proposà que les despeses fixes, com la del
guardià, per exemple, fossin sostingudes pel municipi de la vila. Tingué, tot seguit,
una visió justa de l’organització del Patronat. Li donà plena autonomia tècnica i li
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procurà escalf econòmic de la Generalitat i del Municipi de Tossa. Volgué, també, amb
sentiment just de l’autonomia local, que la presidència efectiva del Patronat fos adhe-
rida al càrrec d’Alcalde de la vila. Amb el seny característic dels nostres homes, perquè
la idea fos realitzada tot seguit, sabé preparar tot el que hi havia d’utòpic o de llunyà
del nostre primitiu projecte.

Així, el patronat del Museu de Tossa, fou constituït sota la Presidència Honoraria
del Conseller de Cultura de la Generalitat, sota la Presidència efectiva de l’Alcalde de
Tossa i sota la vice-presidència del Dr. Enric Ferrer i Portals, patrici de l’agraciada vila
marinera, qui, amb la col·laboració del senyor Lluís Duran, ha fet possible la tan ràpi-
da realització del Museu.

Per a director, fou nomenat el Dr. Albert del Castillo, el qual, juntament amb
l’esmentat Dr. Ferrer i amb qui signa, han format la Comissió executiva.

* * *
Els primers dies de juliol, d’arribada a Tossa, trobàrem ja el local destinat a Museu a
punt de donar-li els darrers tocs. Els doctors Ferrer i Castillo m’havien confiat la res-
ponsabilitat màxima, en tot el relatiu a la col·locació d’obres i vitrines i en tot el que es
refereix a la il·luminació i decoració dels locals.

Per sort, havien arribat a Tossa, feia pocs dies, els artistes amics Enric Casanovas i
Georges Kars. Tots junts, emprenguérem la tasca de deixar acabat el Museu, en el seu
aspecte artístic.

És clar que a cap de nosaltres no se’ns va ocórrer de fer una restauració de l’edifici,
com si fóssim deixebles de Viollet-le-Duc. La fàbrica del palau és del segle XV, però en
l’interior existien vestigis del divuitè, els quals deixàrem al seu lloc, sense preocupar-
nos de la unitat d’estil. Àdhuc creguérem que teníem el deure de fer un acabat, podrí-
em dir modern, tenint en compte únicament de no desvirtuar el sabor de l’existent, i
recordant-nos que érem a Tossa. Sobretot, pertocant als materials a emprar per a pintar
els murs. Escollírem la calç des del blanc, amb un punt invisible de blau, al blanc os, al
magne discretament barrejat amb ocre i a l’ocre gairebé pur.

Tot això no vol pas dir que, en donar tots aquests tons, tinguéssim cap idea folklò-
rica. Únicament calia vivificar l’accent decoratiu de Tossa; la seva simplicitat. Res,
però, de cases de mariners. Aquests colors, ni massa afinats ni massa bàrbars –colors
seriosos i gais– , ajuntats a un sistema d’enllumenat enginyós i moderníssim, donen al
conjunt de les sales del Museu un encís tot actual.

Hem col·locat, per primera vegada a Catalunya, pintures damunt del blanc perfecte
de la calç. Certes teles dels nostres artistes o d’artistes estrangers, resisteixen perfecta-
ment la prova. Els quadros, en general, guanyen damunt de la blancor dels murs.
Eugeni d’Ors  –que jo voldria veure definitivament reintegrat a la terra– fou una de les
primeres personalitats que visitaren el Museu abans d’obrir-se, i remarcava que, se-
guint les tradicions del país, havíem sabut donar a la nostra obra un accent moderníssim:
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els murs eren blancs, com els del Museu d’Amsterdam. També, com aquell, el nostre
Museu, podia ésser visitat quan el sol és post.

* * *

Enric Casanovas ha tingut cura, sobretot, de la col·locació de l’escultura. Tots els pe-
destals són d’obra i emblanquinats també; algunes escultures han estat col·locades en
gracioses fornícules.

Georges Kars ha dirigit alguns dels marcs de les pintures, sobretot de les estrangeres,
les quals han estat plaçades conjuntament amb les del país, tenint en compte única-
ment l’harmonia.

A la sala del primer pis, destinada a la pintura, al costat de la gran sala arqueològica,
hi ha les teles més ultranceres. Ha calgut, però, degut a la manca d’espai, col·locar-hi
algunes d’aspecte tradicional. Tenint en compte, però, que nosaltres, quant a l’art vi-
vent, hem fet l’antimuseu, podem assegurar que aquesta barreja de pintures,
tendencialment distintes, no fa lleig del tot.

També, al vestíbul, ens hem vist obligats de barrejar dues escultures magnífiques
(Clarà i Casanovas) amb les vitrines del Museu Històric plenes de documents i objec-
tes, la majoria de les quals són procedents de la col·lecció del senyor Falguera, descen-
dent dels darrers Batlles de Sac, qui ha deixat en dipòsit el seu preciós arxiu. Aquestes
dues escultures han estat molt ben col·locades: semblen una salutació als visitants.

Rafael Benet

01/09/1935, pàg. 9

L’EXPOSICIÓ REMBRANDT A AMSTERDAM

Heus ací una país petit, l’Holanda, en el qual el moviment artístic és gran. Comenta-
va, fa alguns diumenges, l’exposició de Rotterdam, dedicada a Vermeer, als seus prede-
cessors i al seu entourage. Cal donar compte, avui, d’una altra gran manifestació, que té
lloc a Amsterdam: l’exposició Rembrandt.

Tot just fa tres anys que tenia lloc una exhibició de l’obra d’aquest gran mestre, el
qual, juntament amb Velázquez, és el pintor més pintor de la història. Hom s’admira
que després d’aquella exposició, en la qual podia seguir-se pas a pas l’evolució del
mestre de Leyden, vingui aquesta altra, en la qual la premsa artística assenyala la quali-
tat d’inèdit que conté: aquell inèdit que, com fa constar George Isarlov, els nostres
temps exigeixen a tota manifestació artística.

És clar que tractant-se de les obres d’un gran pintor com Rembrandt, sempre que es
tornen a contemplar diuen alguna cosa de nou: sempre són sorprenents. Però, no es
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tracta d’aquest inèdit indiscutible en tota obra genial per més que hom la contempli,
sinó d’aquella sorpresa que es desprèn de la contemplació d’un conjunt d’obres mes-
tres disperses, sàviament ajuntades per a produir un efecte determinat.

L’actual exposició d’Amsterdam ha estat organitzada no pas únicament per a refer
la història de l’evolució de Rembrandt, sinó principalment per a gustar la qualitat amb
tota la llibertat del diletant. És aquest el programa que es traçaren els organitzadors
d’aquesta exposició, el Doctor F. Schmidt-Degener i els seus fidels col·laboradors Jhr.
C. D. Röel i el Doctor A. B. de Bries.

Dissortadament, d’aquesta exposició importantíssima no en tinc sinó referències
escrites i una de verbal. Aquesta darrera, prou assenyada i preciosa. Joan Merli, el
director insubstituïble de la [...]

a Tossa, on vingué a descansar, al mateix temps que per a assistir a la inauguració del
nostre petit Museu. Merli venia d’Amsterdam, on havia anat expressament per a visi-
tar aquesta exposició de Rembrandt. Fa temps que el nostre amic sent una admiració
profunda pel geni de la Ronda de Nit. Joan Merli s’ha desplaçat diverses vegades per a
seguir Rembrandt. Us parla del pintor de Leyden tant com amb les paraules amb els
gestos.

De retorn d’aquest viatge, Merli havia perdut la seva característica fredor aparent: la
seva faç s’il·luminava en parlar de les grans obres que venia d’admirar.

Aquesta conversa sobre el gran pintor em feia reviure el meu Rembrandt: l’home i
l’artista.

Primerament, lligat a la tradició manierista sota la influència dels mestres de
Leyden, més tard sota la influència de Lastman, Rembrandt és l’holandès que recull
i fa reviure una tradició que havia esdevingut pedanteria, per a terminar amb el seu
geni superant la mateixa tradició –creant tradició. Per a superar amb el seu sentit
profundament ètnic totes les traves del localisme. Les seves primeres teles són treba-
llosament realitzades, però quan al final de la seva vida pinta amb la llibertat de
Velázquez, bé que en una altra direcció, no hi ha mal en la seva traça rutina, ni
virtuosisme.

Fou un pintor universal, en el sentit que tractà tots els temes. Fou d’una originalitat
absoluta. La glòria de Rembrandt –ja ha estat dit altres vegades– no té el perill d’ésser
comparada amb cap altra.

I la seva originalitat es manifesta, sobretot, en la renovació dels temes més comuns.
No defugí la vulgaritat perquè no la temia: puix que l’evasió –la poesia– estava en ell,
no en els temes.

Treballà, sobretot, aquella qualitat –aquella única matèria pictòrica, que diu Derain–
que ja havia treballat Ticià, però d’una altra mena: la llum. Recreà la llum. Una llum
tota espiritual: una llum d’or. La llum de Rembrandt. Res més oposat al contrast que
l’atmosfera dels quadros del gran mestre holandès.
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Rembrandt, partint dels caravaggistes, negà tot seguit Caravaggio: donà llum a les
ombres.

Rembrandt fou feliç fins el 1656, però són principalment, les seves teles pintades
entre aquesta data i la de 1669, any en el qual morí, les més estimades per la crítica
moderna. Fou, durant aquest darrer període, quan el públic acabà per abandonar-lo,
de tal manera que, segons sembla, la data de la seva mort passà desapercebuda.

Hom ha fet molta literatura sobre la vida de Rembrandt i no sempre de bona
qualitat. El romanticisme, per un cantó, ens ha donat, sovint, un Rembrandt per a
ploramiques, i per l’altre, la mesura menestral del seu país –en certs aspectes tan sem-
blant al nostre– ens ha llegat una llegenda negra de Rembrandt. La llegenda d’un
artista en els darrers temps tavernari i dilapidador. Com diu perfectament Max J.
Friedländer, “les causes principals de la desgràcia de Rembrandt, que tant s’ha comen-
tat, han de cercar-se en l’eterna lluita entre el geni i el món que el volta. Com més
s’eleva Rembrandt, tant més s’allunya del gust predominant, i el nombre dels que
foren capaços de seguir-lo cada vegada disminueix una mica més. Cansat de tanta lluita
per a assolir el favor del públic, de fer-se comprensible i de donar al seu art les formes
acostumades, Rembrandt es torna intransigent i feréstec, i menysprea, cada vegada
més, el judici que els altres poguessin emetre sobre les seves pròpies visions i idees
pictòriques”.

I encara afegeix Friedländer, per a millor comprendre el gran drama d’una vida
d’artista que comença falaguera i que acaba en la misèria: “Per a comprendre millor el
cas de la seva vida espiritual, no cal altra cosa sinó contemplar la llarga sèrie dels seus
autoretrats. En els primers, arrogant, acurat, presumptuós; en els darrers, amb una
tranquil·litat grandiosa, amb una indiferència gairebé cínica vers tot l’extern, corporal-
ment envellit abans de temps, però lliure d’esperit i altiu.”

Precisament el que no perdonen els mediocres és aquest orgull magnífic  –quiet– ,
aquest sentit feréstec de la independència, indiferent a tot el que no sigui el servei de les
idees.

Aquesta forma d’orgull retret –pudor de l’orgull– és la forma que la vanitat
repel·leix, castiga inexorablement.

Únicament la perdonen els segles i, encara, perquè els manuals han treballat per a
fer-la passar com un heroisme.

Rafael Benet

08/09/1935, pàg. 25
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PAUL SIGNAC

(1863-1935)

A les darreries d’agost Paul Signac moria. Hom diu que s’ha fet un silenci injust sobre
la tomba del President del Salon des Indépendants. Parlem-ne.

Signac, no fou pas un independent estricte. Tot i que fou un artista sensible, fou
esclau del sistema : un esclau de la teoria. El pobre havia cregut preparar la paleta per al
gran colorista de l’esdevenidor. Però tots els seus procediments i tots els seus sistemes,
que representaven, seguint el mot de Théophile Silvestre, el saber gairebé matemàtic,
han estat trobats insuficients i inútils per a les noves generacions.

Les teories sobre la mescla òptica de la color tan ben exposades per Paul Signac en el
seu llibre admirable, D’Eugène Delacroix au Néo-Impressionisme, tot i el món d’obser-
vacions verídiques i de recerques i preocupacions serioses que conté, fou un exemple
autèntic de com les coses més importants poden esdevenir, segons i com, una moda i,
com a tals, obtenir una durada brevísima.

A través del poc temps que ha passat des de la naixença –fou l’any 1884 que els néo-
impressionistes fan la seva aparició pública– el néo-impressionisme fa l’efecte d’una
cosa llunyana i revellida.

Georges Seurat ( 1860-1891) que de tots els néo-impressionistes és el més im-
portant, no és recordat pas avui per les seves teories colorístiques dels tons dividits i
purs, que eren les mateixes defensades per Signac, sinó pel seu sentiment sintètic de
la forma, pel gust severíssim de la composició: pel seu ritme aplomat. El color de
Seurat  –llevat de les seves notes directes, fetes sense un sistema tan estricte– ha esde-
vingut polsós més que gris, tot i que pel néo-impressionisme, com per Delacroix,
l’ennemi de toute peinture est le gris. Seurat no és pas considerat avui com un néo-
impressionista, sinó com un pintor de gust arquitectural. La seva obra mestra Dimanche
d’été à la Grande Jatte, com les Poseuses, El cancan o tantes d‘altres, són obres plàsti-
ques, amb un gran sentit lineal, amb una direcció monumental per excel·lència. Teles
aquestes plenes de lògica, de claredat i d’harmonia: més pròximes de Polignot i Poussin
que no de Delacroix i molt allunyades de l’impressionisme.

Nosaltres, digueren els impressionistes, pintem com els ocells canten. Els néo-im-
pressionistes, contràriament, feren un culte de la reflexió i de la ciència, les quals,
segons Paul Signac, en lloc de refredar les obres dels artistes, n’augmentaren la justesa i
la solidesa.

Però, si Signac, com Henri-Edmond Cross (1856-1910), Maximilla Luce, Lucie
Cousturier, Van Rysselberghe, Dubois-Pillet, Angrand, Petit-Jean, Van de Velde, Finch,
Hayet, Gausson, A. de la Rochefoucauld i Jeanne Selmersheim-Desgrange, foren, amb
talent distint, uns lírics i uns analistes, Seurat fou rítmic i sintètic. A la seva manera fou
ja un simbolista.
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Tots aquests artistes néo-impressionistes donaren, però, una valor superior a l’ara-
besc –a la composició– , valor que semblava (únicament semblava) que havien oblidat
els impressionistes.

Però amb l’excepció de Seurat, tots els prismatitzants, com els qualificà Muther,
havien convertit la pintura en una tècnica científica.

Totes llurs preocupacions tendien a descompondre la llum recercant l’iris, talment
com si la fessin passar a través d’un prisma. Foragitaren de la paleta els bruns i el negre.
I sistematitzaren el seu pinzellat, com petites tessel·les de mosaic, sense barrejar gens els
tons ni la paleta, ni damunt la tela. Aplicada d’una manera gairebé pedant la teoria dels
complementaris, era a distància que s’havia de produir el que Signac anomenà la mes-
cla òptica. De prop, les teles néo-impressionistes donen la sensació d’una catifa nuada a
mà, i quan les crostes de la pintura no s’han omplert de pols, mirades de lluny, totes les
taques –totes les petites pinzellades– fragmentades d’aquestes teles, produeixen la de-
sitjada vibració.

Aquest puntillisme o divisionisme de la color, aplicat d’una manera tan rigorosa, ve
un moment que fatiga, car amb tot el talent d’un Paul Signac, no fou possible reco-
brar, dintre el sistema, aquella llibertat –aquella frescor– , la qual, si no és tota la vida
de la pintura, és, almenys, el que en català en diem mitja vida.

A més a més, un tracte tan sistemàtic de la matèria –petits tocs iguals juxtaposats, és
a dir, sense fusió possible– representa la renúncia a la riquesa de la qualitat, que prové,
precisament, tantes vegades, de saber desplegar la pasta damunt la tela, pinzellant-la
llargament, fonent, a la vegada, tons diversos. És a dir, d’aquella manera superior amb
la qual obtingueren el ric esmalt els grans espanyols, holandesos i flamencs.

Això, naturalment, tractant-se de la pintura a l’oli. Les aquarel·les de Signac són
més lliures –més inspirades–  i, és clar, han envellit molt menys que els seus olis,
rigorosament puntillístics. En l’aquarel·la Signac obté tons purs, tons transparents,
sobreposant-los. I els obté amb tota generositat, amb tota espontaneïtat.

Cal recordar que Paul Signac, mesclat als moviments literaris naturalista i simbolis-
ta, demostrà una gran penetració en exercir la crítica d’art. A més del seu estudi histò-
ric, científic i crític –com el qualifica Jacques de Laprade– De Delacroix au Néo-im-
pressionisme, Signac consagrà un llibre molt remarcable a Jongkind.

En aquest llibre, precisament, hi ha un capítol cèlebre, que és un estudi profund de
la tècnica de l’aquarel·la. Signac usà l’aquarel·la amb llibertat absoluta, però fou degut
als seus coneixements estrictes de la tècnica a l’aiguada que li’n pervingué tal gran
domini.

Ben segur, si hagués estudiat la tècnica de la pintura a l’oli sense els seus prejudicis
colorístics, Signac hauria obtingut pàgines de la mateixa amplitud i intensitat que en
les aquarel·les...Però, la joventut ha oblidat aquest vell que fins fa un any fou president
de la Société des Artistes Indépendants. Aquell revolucionari que fou desbordat pels
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demagogs del Salon des Sur-Indépendants i per tants altres. Part de la joventut, també,
s’ha allunyat de tota revolució i en comptes de trencar motlles, fa temps que parla de
restaurar-los.

Rafael Benet

15/09/1935, pàg.11

QUAN EL SOL ESBIAIXA

El tema és gastat, però sempre nou: és etern. Quan el sol esbiaixa, la llum del paisatge
esdevé clara i dolça. Els esclats solars damunt la blancor dels murs semblen vellutats
per un pedal celeste colorístic. Les ombres són més profundes i fresques. És que hem
entrat a la tardor.

Les vetlles són llargues i predisposen a la malenconia. Els camins planejats són
escaients al col·loqui amical, perfumats de l’àcid dels pàmpols de la vinya. Cada tom-
bant té un perfum diferent de terra humida o d’herba tendra. Els racons fats del bosc
fan olor de bolets, i els esbarzers de les torrenteres, olor de mel.

La mar, en aquests temps, fins quan és pacífica, agafa unes tonalitats greus. Sembla
més reconcentrada en ella mateixa. Allunyada dels homes i els homes allunyats d’ella.
Les platges, de mica en mica, van perdent l’aire esportiu: resten unes quantes casetes de
bany i uns pocs tenderols, gairebé tots sotraguejats per les primeres tramuntanes.

Cada dia, menys pentinats platinats damunt l’arena i menys pells embrunides
artificiosament. Els pescadors es van fent amos, altra vegada, de tota la platja, gairebé
deserta sota del sol tebi. Hom repara les barcasses del bou, que tot l’estiu han restat
aclofades lluny de l’aigua. La platja esdevé, de bell nou, un lloc natural. Les darreres
ombrel·les barrades de llimó, de blau o de roig, fa dies que no han estat desplegades.

És l’hora moderna del retorn a la ciutat; l’hora en la qual el sol s’esbiaixa, quan el
caçador arriba a la vila amb la caça olorosa d’herbes fortes. L’hora en la qual el fuster
repica les bótes i els carrers comencen a saturar-se de l’olor del most.

Diuen que, els patricis romans, era en els temps autumnals que deixaven la ciutat
per llurs vil·les o granges. S’ha discutit molt si els antics sentien el paisatge com nosal-
tres, si el camp era per ells un lloc únicament per al mite i per al cultiu. Tots els
paisatges es convertien en una divinitat o en un heroi. La terra productiva era  –com ho
és ara– una part molt important del paisatge. Però, tot i suposar que Virgili no havia
existit mai, ningú no creurà que els pobles clàssics no tinguessin el sentiment de bellesa
objectiva del paisatge. Els grecs triaren, per a establir-se a la nostra terra, un lloc ample
i limitat alhora com el golf de Roses. Els romans s’establiren al mont Tàber, cor de la
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nostra Barcelona –indret meravellós– i algun romà escadusser, almenys s’establí prop
del cap d’Or, en les terres que avui anomenem Tossa.

El metge Ignasi Melé, que visqué en aquest racó de món admirable, va terminar per
descobrir la vil·la romana de l’indret dels Ametllers, degut al seu bon instint paisat-
gístic.

El bon senyor Melé posseïa ben pocs coneixements arqueològics, però tenia un nas
molt fi. Ell olorà arqueologia sota la terra de Tossa i, per bé que furgà en diversos
indrets abans de trobar les tòfones dels mosaics, molt abans de trobar-les ja n’havia
sentit l’olor.

Senzillament, el metge Melé –de qui ningú de la vila feu riota en el seu temps,
contràriament al que diu la llegenda teixida pels passavolants– es féu el següent raona-
ment: “Forçosament hem de trobar vestigis romans aquí, perquè com que els romans
eren gent de bon gust, havien d’enamorar-se d’aquest indret per a viure”. I les troballes
casuals de ceràmica vora l’actual hospital de tossa vingueren a donar la raó al diletant i
a mostrar-li el cantó que havia d’excavar.

* * *

Si la mitologia arrenca del paisatge, és que el paisatge ha estat sempre una cosa molt
important. Del paisatge –de les plantes que el fan, de les fruites que dóna, dels animals
que cria i de l’aire que s’il·lumina– viu l’home. Els homes, els poetes, els pintors i els
escultors –i de poetes tots en som una mica– vivim també de l’esperit del paisatge, tant
com la realitat del paisatge.

El metge de Tossa Ignasi Melé, que era un enamorat del paisatge, descobrí per
aquest amor –únicament per aquest amor– una veritat històrica.

També, com el bon Dr. Melé, sento jo aquest amor al paisatge, però no sabria
projectar les consideracions que aquest amor em suggereix vers la història, sinó vers
l’estètica.

I és en aquesta estació greu, en la qual el sol esbiaixa –que els catalans definim amb
un mot melancòlicament just: tardor– que hom pensa alguna cosa bona davant la
qualitat inefable de la llum damunt dels cels i les muntanyes, damunt dels arbres i les
cases que canten en blanc o en rosa pàl·lid sobre el vellut verd-blau del fons. Hom
pensa que pintar volent arribar a la substància del món dels fenòmens és tant o més
que crear Mitologia. I, sobretot, és molt més bo, molt més espiritualment nutritiu,
que acontentar-se amb extreure de la naturalesa arabescos, composicions o síntesis més
o menys jeroglífiques, més o menys esotèriques, però, evidentment, sempre massa
ornamentals.

Rafael Benet

22/09/1935,pàg. 8
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DOCTRINA DEL SENY I DE LA SOLTA

La davallada de les idees que governen el gust, i la de llur sentit d’adaptació a les
realitats de tots els ordres que ens envolten, és deguda, en bona part, al fet d’haver-se
perdut, primerament, el sentiment de la senzillesa i, segonament, a posseir un senti-
ment artístico-nacional molt poc intens. Els catalans, per una sèrie de circumstàncies
històriques poc falagueres, es pot dir que vivim a precari, en els millors casos, del
nostre pintoresc ancestral, i en els pitjors, dels gustos sense suc ni bruc que la gent
anomena infantilment internacionals.

Es pot dir que la Catalunya contemporània, dissortadament, no ha sabut extreure,
fins a la data, de la geografia i de la tradició pròpies, un tipus arquitectònic de casa de
platja o de casa de camp. Pocs han enfocat el problema de la construcció d’una manera
substancialment catalana; alguns han arribat al pessebrisme, extraient del folklore el
pintoresc, i oblidant de pouar en la substància de la nostra tradició constructiva popu-
lar feta de lògica, de claredat i de sentiment innat de la proporció. La mateixa diversitat
geogràfica catalana, ha contribuït a fer més difícil la solució del problema. Catalunya
és un país petit amb comarques, amb condicions climatològiques i econòmiques dis-
tintes i fins oposades; per això la nostra arquitectura popular ha donat una varietat de
tipus innombrables. Hi ha, des del tipus de la casa de la Vall d’Aran –de procedència
cultural no catalana– fins a la casa del pescador o del terrassà subjecte al clima marítim,
passant pels nobles casals de la Plana de Vic o del Pla d’Olot. Per a resoldre adequada-
ment aquest problema, és qüestió de posseir la ponderació mental justa –és a dir, prou
seny– per a adaptar-se a les circumstàncies naturals i històriques de cada contrada, és a
dir, prou solta.

Unes quantes anècdotes vindran a explicar que, en general, no existeix ni massa seny
ni massa solta per a resoldre bé aquests problemes, sobretot per part dels propietaris.
Heus ací alguns, diguem-ne botons, per mostra.

Un arquitecte assenyat i amb molta solta presenta el seu projecte –un projecte
senzill i adequat de pavelló d’estiu– de casa per a vora el mar, no lluny d’una vila
marinera. Cal tenir en compte que es tracta d’un projecte de construcció forçosa-
ment lligat a un pressupost reduïdíssim . La propietària, una senyora agradable,
troba tot seguit que el projecte és massa senzill, poc coquetó. Entre les fotografies de
la seva darrera excursió pirinenca, la dama mostra a l’arquitecte un xalet modern de
teulada molt inclinada, construït a la Vall d’Aran. El model, a més, és artísticament,
infecte. Fóra alguna cosa semblant ço que voldria construir la dama en un penya-
segat de dotze metres d’alçada sobre el Mediterrani. L’arquitecte combat les idees de
la senyora, parlant de requeriments que l’obliguen a no ésser incongruent amb el
clima i la tradició i, sobretot, dels requeriments de l’economia. “Duros a quatre
pessetes, no”, diu amb una certa energia el projectista. La dama, finalment, cedeix,
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però l’arquitecte es veu obligat, per no perdre la comanda, a fer un nou projecte: un
projecte més graciós.

Un altre cas. Passà vora mar uns dies, un pintor de qualitat. No coneix les noves
construccions de la contrada; jo li mostro una casa modèlica; senzilla. Una construcció
que segueix d’una manera molt substancial la tradició de la casa comuna del pescador
de la Costa Brava: un cas que és un encert, sobretot, pel seu sentiment de la proporció.
El pintor notable, que ve de muntanya, diu: “això et plau? Fuig, home, això no és res
sobretot després de veure les cases pairals de la Plana de Vic!”. Heus ací un exemple de
com sense perdre el seny es pot desconèixer la solta.

* * *
Cal assenyalar, també, com els pescadors i els pagesos han perdut el gust, el sentit
popular ( folklore: doctrina del poble). El mosaic de ciment del pitjor gust substitueix
les amples rajoles de terra cuita, els armaris aprofitant els gruixos dels murs, són apare-
dats i substituïts per bufets de basar i pels paraigüeros. Però al costat d’aquestes bones
gents que creuen modernitzar-se fent-ho així, quan és tot el contrari, hi ha aquelles
persones, en general de categoria social distinta, que posseeixen el que hom anomena
gust d’antiquari. Uns amb més solta que altres, recullen tot allò que els altres menys-
preen o abandonen. Però, llurs casals vells, enriquits tantes vegades amb les pedres
arrencades d’altres indrets –guarnir un altar per desfer-ne un altre, pirateria que han
patit tantes construccions notables de la nostra terra– són mancats de vida. Talment
com Museus típicament vuitcentistes; escenogràfics, dioràmics. Tot ha d’ésser vell en
aquests llocs; tot ha d’ésser de l’estil adequat; no hi pot haver ni un sol objecte de mal
gust. Tot ha d’ésser una mica inanimat. Els mobles disposats per a fer bonic, semblen
impracticables, impossibles d’usar.

D’interiors així n’he conegut alguns. Interiors massa artístics, no sempre guarnits
amb mobles i objectes de la millor qualitat, tot i llur aparences. En aquesta mena de
llars sense fogar, la pintura i l’escultura pures hi són interdites. Si el propietari pogués
adquirir Velázquez o Goya no deixaria pas de fer-ho, però avui, les obres dels grans
mestres són gairebé introbables; aleshores molta gent s’acontenta de les aparences. Grans
teles negres, mal pigmentades, patinades, brutes, però sense cap valor. La qüestió és el
to il·lusionista del conjunt: el conservar el caràcter teatral de l’estil.

Sempre que m’he trobat amb aquesta mena d’interiors sense solta, em vénen unes
enormes ganes de repartir, per ací per allà, per a vivificar-los, unes quantes dotzenes
d’objectes de mal gust.

* * *
Finalment, recordaré uns mots d’un jove arquitecte català, que representen una doctri-
na: la doctrina del seny i de la solta.

Contestant al propietari d’una masia, qui la volia arranjar per a passar-hi els estius,
li deia: “Ja està bé tal com és”. -“Voleu dir que no massa senzilla?”, responia la propie-
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tària. I l’arquitecte replicava: -”Precisament és aquest el seu caràcter, que cal conservar
amorosament. Voleu que us aconselli? –continuava l’arquitecte. – No toqueu res dels
murs, ni de les obertures. tot és perfecte. Si voleu enriquir-la, aquesta casa, adquiriu
pintura i escultura pura, si pot ésser contemporània, millor. Ja veureu què bonic fan les
teles modernes amb colors irisats damunt del blanc de la calç dels murs. El gust de
l’esdevenidor serà precisament aquest: senzillesa arquitectònica acompanyada del refi-
nament de la proporció i del refinament d’abolir la decoració a l’engròs per a suplir-la
amb la substància de la pintura i de l’escultura pures. No us faci por emmarcar les
obres més modernes amb un clos antic. Les arts pures poden gustar-se arreu, tant
dintre un casalot, com dintre una casa nova. A més de la teulada, la pintura necessita
una mica d’escalf en la llar i que els interiors no siguin ni esterilitzats ni massa plens de
microbis”.

Rafael Benet

06/10/1935, pàg. 11

ACADEMICISME, FORÇA I SENSIBILITAT

L’instint de classificació sense la compensació de la ironia condueix gairebé sempre a
conclusions errònies. Sovint els professors estableixen fronteres infranquejables que
gairebé mai no existeixen en la realitat.

La crítica d’art és, com creuen els artistes, sovint cosa inútil, però pot ser cosa ridícula,
i fins a cert punt perjudicial, si el judici es desenvolupa en estrictes preceptes. Si el pensa-
ment crític termina per a matar el goig de la contemplació, és que el crític ha deixat de
percebre aquella cosa tan difícil de definir que ens hem acostumat a dir bellesa. Aleshores,
la crítica d’art, tot i tenir la pretensió d’ésser un aparell precís –científic– no té cap valor
o, el que és pitjor, té únicament un valor negatiu.

Ja ha estat dit que la crítica d’art veritable crea a l’entorn d’una obra d’art, una altra
obra d’art. És clar que és difícil d’assolir aquest grau de creació artística si hom vol ésser
verídic, és a dir, just. Tant com el sentit d’ordre, de classificació, cal posseir el senti-
ment de l’evasió.

La mateixa força dels mots –la rutina amb la qual empreu els mots– us destorba
tantes vegades! Quan hom escriu força p. e., estableix ja una mena de fronteres. Així
com quan hom usa academicisme, sembla voler establir l’antítesi de sensibilitat.

Si les obres que atrauen el vostre comentari són realment importants, més difícil us
apareixerà l’ús apropiat de certs mots –de certs substantius o qualificatius– massa cristal·-
litzats.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08266



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 267

Així, si visiteu l’exposició retrospectiva de Gimeno a les Galeries Syra, o l’exposició
de vint obres de Sisquella a la Sala Parés i admireu en la mateixa galeria del carrer de
Petritxol Joaquim Mir o Ramon Casas en l’exhibició de la col·lecció Graupera, tot
seguit sentireu –si us veieu precisats a comentar-los– la responsabilitat de l’ús de mots
massa inflexibles.

Si, és clar, en parlar de Gimeno, la primera idea que associareu a l’obra del pintor
tortosí, serà la de la força. Gimeno és, sobretot, un pintor fort. És tan fort que algunes
vegades la seva obra pot semblar situada als antípodes del matís , de la delicadesa o de
la flonjor.

Però l’obra de Gimeno, tot i ésser fonamentalment dura, apareix sempre pastosa,
no solament de matèria, sinó de matís. La intensitat –la profunda intensitat de
Gimeno– és sempre pictòrica. És a dir, creada per mitjà de la llum, d’aquella matèria
composta d’infinitat de partícules, la qual està tant en els clars com en els obscurs:
tant en l’atmosfera com en la superfície dels cossos. Aquella matèria que fou ja
treballada per Rembrandt o per Velázquez i que és l’única raó poètica de l’existència
de la pintura.

Per a classificar Gimeno, direu tot seguit també que és un realista. Realisme, és clar,
convindrà afegir tot seguit, com a doctrina que té molt poc a veure amb el sentit del
baixament pràctic; com a doctrina que creu en la realitat de les idees. Que creu que per
a servir aquestes en pintura, no existeix altra imaginació que la que està basada en el
profund coneixement del món dels fenòmens: en la lleialtat a la natura.

Aquest coneixement dotà l’esperit i la retina de Gimeno d’un gran poder d’adap-
tació de les formes i d’un sentit responsable de la llibertat. Per això Gimeno, com
tants altres grans artistes –i no pas dels que viuen únicament d’un expressivisme
espectacular– fou un deformador. Un deformador per sentiment, no pas per volun-
tat.

La força de Gimeno –que és certament vellutadament pictòrica en els bons mo-
ments– és sovint, de tan arrogant, agra. Si hom compara, posem per cas, l’admirable
gran paisatge de la carreta dels bous, actualment exhibit a Syra, amb qualsevol paisatge
de Troyon, la intensitat del nostre artista és, al primer xoc, gairebé ofensiva. Gimeno,
al costat dels homes de Barbizon ( que no eren pas esperits rococó) ens apareix en certs
moments ofensiu per la seva, gairebé gosaria a escriure, brutalitat.

Els bons artistes francesos, per instint i per cultura, posseïren, gairebé sempre el
pudor de la virilitat. Foren virils, però es comportaren sempre amb elegant reserva –
amb distingit retraïment. Els mateixos Théodore Rousseau o Jean François Millet,
acusat de rústec, són, al costat del nostre Gimeno, gent de saló. I és que en aquest món
moltes coses són relatives i contingents. Són les formes, això és, les qualitats filles de les
circumstàncies del medi, el que matisa enormement les obres. Un iber de Tortosa, criat
en un ambient proletari –malgrat ell– mai no podrà dissimular la passió –contenir la
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passió– sota cap raó d’elegància, de gràcia o de serenitat. Cal no oblidar, però, que la
passió és, en l’art, l’únic no eventual. On no hi ha passió no hi ha vida artística.

Però Gimeno també tingué la seva elegància substancial i aquesta fou la sobrietat.
És, per tant, una forma ibèrica de cultura la que impregna i asserena l’obra generosament
fugada del gran tortosí.

Per aquesta substancial elegància, Gimeno es fa perdonar moltes falles. Àdhuc es fa
perdonar d’haver usat i abusat dels poncifs del pintoresc expressiu, tant en alguns dels
seus dibuixos com en algunes de les seves pintures. Hi ha encara alguna cosa del gust de
guarda-roba, i del grandiós gratuït en certes obres de Gimeno, sobretot en alguns dels
autoretrats agegantats de mides, que recorden, més que Rembrandt o Ribera, els caps
d’estudi de la pintura napolitana.

Fou aquest l’academicisme del temps de Gimeno; un academicisme sense gust. Per
això les generacions impressionistes reaccionaren tan fortament contra aquesta Acadè-
mia sense herois, feta amb models d’ofici, italians barbuts i pollosos.

Ben segur, però, que alguns dels nostres artistes de la fi de segle reaccionaren massa
precipitadament contra l’Acadèmia, confonent les rampoines del guarda-roba amb la
tradició. Ramon Casas fou, ben segur, un d’aquests. Les seves obres primerenques eren
concebudes i realitzades a l’espanyolíssima manera. Hi ha actualment exhibida a la Sala
Parés, la col·lecció de Graupera, l’obra cabdal de la qual és, sense cap dubte, un autore-
trat de Ramon Casas, pintat quan tenia vint-i-un anys. No és aquesta l’única obra que
situa Casas en el rengle dels grans realistes. Aquest autoretrat de can Parés, juntament
amb l’autoretrat procedent de la Col·lecció Plandiura, avui al Museu de l’Exposició
Universal de 1888, donen a Ramon Casas un títol de pintor extensíssim. Aquestes
pintures de Casas es poden situar, tot i la seva elegància, al costat de les obres mestres de
Gimeno, com el Noi del gos Negre, Maternitat, etc. Hom es pregunta, davant d’aquests
quants retrats de Casas: què és el que va portar-nos aquell dotadíssim artista de París
que no hagués pogut trobar al Prado? El realisme espanyol, Casas l’anà a cercar de
segona mà a París a través de Carolus Duran, a través, ben segur, de Manet. Però, tot el
que no fos allò que els joves d’aleshores, com els futuristes d’ara, en deien
menyspreativament Museu, Casas ho assimilà molt lleugerament. L’impressionisme
de Casas, deixant també a part algunes obres de joventut, no es distingeix pas massa
per la seva intensitat.

Sigui com vulgui, la gent d’algunes generacions posteriors a la meva, s’adonaren
que ni el Museu, ni l’Acadèmia, no eren tan dolents com deien els futuristes. Que els
mestres del Museu i de l’Acadèmia eren també gent sensible.

Aquest estat d’esperit cristal·litzà, sobretot després de la banalització de l’impressi-
onisme i dels començos de vulgarització del cubisme. Els homes responsables d’ales-
hores giraren els ulls a la tradició. El mateix Picasso espaià el seu desesper per la nove-
tat, amb alguns intel·ligents granets de passeisme.
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Sisquella, el que avui fa la seva primera exposició individual amb vint obres triades,
pertanyents a la Col·lecció Barbey, ha estat un dels nostres artistes joves que ha vingut
a practicar l’academicisme sensible.

Però, com que la posició i l’evolució de Sisquella es presten a moltes consideraci-
ons, ho deixo per un altre article, donada l’extensió d’aquest.

Rafael Benet

13/10/1935, pàg. 5

DISCIPLINA I INSPIRACIÓ

Realment la posició i l’evolució de Sisquella es presten al comentari. Un comentari una
mica allunyat de les idees elementals de manual germànic.

Com que el pintor Sisquella és, sobretot, un home sensible, la seva posició paradoxal
deixarà desconcertat el preceptista pur.

Alfred Sisquella, el que exhibeix a la Sala Parés vint pintures pertanyents a la col·-
lecció Barbey, es formà a l’hora trepidant de la passada guerra: l’hora del triomf de
Cézanne, del Cubisme i de l’abracadabrant de l’expressionisme alemany i de l’art
negre.

Sisquella no solament conreà els aspectes lògics d’aquells moviments artístics, sinó
que es formà també a l’exorcisme i a la màgia.

Tot d’una, però, Sisquella, seguint fins a cert punt un dels aspectes de Picasso, deixà
Cézanne endarrere i abandonà per sempre més l’abracadabrant. Si Picasso retrobà Ingres,
Sisquella es complagué fent reviure Corot. És a dir, que si deixà endarrera Cézanne no
fou per l’esperit futurista, sinó per esperit passaista. Sisquella refà, de l’acadèmia, l’afec-
tació i la limitació. De Cézanne en conserva l’esperit de reacció contra l’impressionis-
me, però tal com Cézanne es referia a Poussin, Sisquella es complau referint-se no
solament a Corot, sinó a Fortuny i al que els impressionistes i post-impressionistes
havien classificat com a mal gust de l’estúpid segle XIX. Per reacció, Sisquella es com-
plau conreant tots els tòpics del vuitcentisme més tronat. Quant a les poses dels seus
models, arriba a l’afectació del cromo menestral.

Però, tota aquesta posició de Sisquella, sempre és plena, sortosament, de reticències
cezannianes i picassianes. No debades l’artista es formà espiritualment en tan bona
substància. Hom arriba a la conclusió, davant de les teles, sempre sensibles, de Sisquella,
que tot el gust de vano que ostenten, és fill, simplement, d’una pose de l’artista que l’ha
adoptada, – donat que tal pose no pot ésser més incòmode– per fer-s’hi veure. Sembla
que Sisquella s’hagi dit: “veureu com us demostro que, amb quatre trastos vells, i no
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sempre de la millor qualitat, hom pot fer obra excel·lent: obra substancialment mo-
derna i sensible.

Si els pintors impressionistes havien volgut desfer la convenció, basant les recerques
en el pur coneixement, Sisquella tornava al convencional i a totes les receptes del realisme
de taller, fet amb llum zenital i a base de colors incolors. Sisquella es complaïa negant els
suposats progressos de la pintura. Únicament creia en la seva sensibilitat prou delicada.

A primer cop d’ull, l’objectivitat de certes figures de Sisquella apareix fotogràfica; les
gammes colorístiques, més que simples, limitades i repetides, i, la matèria com inexis-
tent. Considerant amb major atenció les teles de Sisquella, hom s’adona que llur objec-
tivitat és sensible i intel·ligent, que les gammes colorístiques, si no són riques, són delica-
des –difícils– i que la matèria poc esmaltada no és pobra, sinó sòbria. Hi ha, sobretot, en
l’obra de Sisquella, un gran poder de síntesi.

Tot i llur aparences vuitcentistes, les obres del nostre artista són profundament dels
nostres temps. El pintor posseeix un esperit polèmic molt fort: li plau contradir; li pla-
uen les reaccions violentes. És un inquiet, que té el pudor de la inquietud i per això ens
apareix com un aplomat. Tot això ho podríem qualificar de disciplina ignasiana, discipli-
na cara a Ors i als noucentistes.

Jo no diré que aquest sentit de contradicció de la sinceritat no tingui el seu valor en
l’art, tant com el té en moral, però perquè es faci considerar cal crear a la llarga una nova
sinceritat recolzant-se en models convenients. La qüestió radica, en el cas Sisquella, en
saber què podrà més en la seva educació, si la maldat del pintoresc vuitcentista, que
aparentment ha adoptat com a modèlica, o la bondat del seu instint de pintor.

La resposta la donen les obres de l’actual exposició, datades darrerament, sobretot
la titulada Interior. En aquesta tela, Sisquella ha abandonat molts tòpics passaistes. Ha
fet una figura sense tics vuitcentistes volguts, rica de matèria, donant-li una major
fusió i pastositat. El pintor ens apareix més abandonat a l’instint –recolzat, però, per la
disciplina d’antany, avui menys visible–. Més inspirat, gosaria a escriure. És el seu
instint de pintor el que triomfa en aquesta tela, canalitzat, però, per una intel·ligència
sempre lúcida.

Però, cal també dir que al costat del triomf de la intel·ligència, del sistema –és a dir, de
l’Acadèmia– fa de bon admirar el triomf pur del do. Sortint de l’exposició Sisquella, us
atureu davant d’un petit paisatge de Joaquim Mir, exhibit amb la Col·lecció Graupera:
quin ull el d’aquest pintor, en els bons moments –quin ull tan preciós d’oriental!–.  No
es tracta pas de comparar Mir amb Sisquella, sinó tot el contrari. Es tracta de constatar
que, en direccions estètiques contraposades, es poden donar obres vivents. Obres d’aque-
lles que en col·legir-les o únicament en contemplar-les, us produeixen un gaudi veritable.

Rafael Benet

20/10/1935, pàg. 11
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A LA MEMÒRIA D’ANTONI PUIG GAIRALT

L’enterrament de l’arquitecte Antoni Puig Gairalt fou una veritable manifestació de
dol: gairebé tothom que hi assistí estava commogut. Gairebé ningú no parlava d’afers.

I és que Antoni Puig Gairalt posseïa el do de la simpatia. Es feia estimar.
Fou l’home fort qui es complagué mostrant-se dolç. Únicament en els casos de

dignitat sabia dir prou.
Feia més de vint-i-cinc anys que érem amics. Havíem fet coneixença en aquella

Escola Galí del carrer de la Cucurulla, en la qual s’havien reunit tants joves noblement
ambiciosos, a l’entorn del mestre entusiasta, polèmic i persuasiu.

Puig Gairalt era aleshores un xicot una mica més gran que tots nosaltres. Havia
començat la carrera d’arquitecte tardanament, com aquell que es fa frare: per un desen-
gany d’amor. Per oblidar anà a distreure’s a l’aula d’En Rovira i d’altres catedràtics més
o menys pintorescos. Cursà la carrera de bona fe. Puig Gairalt no fou mai un home
irònic; esdevingué, però, un home sensible.

La vida d’Antoni Puig Gairalt hauria estat molt diferent, si no se li hagués espatllat
el casament uns quants dies abans de la boda. Puig hauria estat, ben segur, un bon
contractista d’obres, sense gaires inquietuds espirituals.

Jo el vaig conèixer quan inicià la seva gran virada. Puig entrà a can Galí per tal
d’aprendre el dibuix necessari per a aprovar a l’Escola d’Arquitectura. Vingué a apren-
dre de fer La Venus i El Discòbol, amb aquell clàssic clar-obscur imitador de la qualitat
del guix. Puig Gairalt era aleshores un home poc convençut de les doctrines que ens
subministrava el mestre. Estava lluny del nostre radi d’acció espiritual.

Li plaïa la música italiana, l’òpera que aleshores nosaltres consideràvem ramplona: li
plaïa també Chopin. Nosaltres érem als antípodes: Bach era el déu.

Antoni Puig Gairalt no ens entenia gaire. Però, per davall del nostre snobisme i del
sentimentalisme burgès de l’estudiant d’arquitecte, existia el seu esperit seriós i les
seves enormes possibilitats d’educació. En poc temps, el nostre amic canvià radicalment.
Primerament es deixà convèncer per la dialèctica de Francesc d’A. Galí: després fou el
més acèrrim defensor de les doctrines d’aquella cèlebre Escola del carrer de la Cucurulla.

El mestre Galí, que ha pogut presenciar com la majoria dels deixebles s’havien
allunyat d’ell, trobà en l’arquitecte A. Puig Gairalt un amic tostemps fidel: un dels
pocs que, en deixar l’Escola, restaren dintre la seva ortodòxia.

Crec que, sobretot, l’amic que hem perdut, conservà de l’Escola Galí l’entusiasme
i l’esperit bavard. Li plaïa dialogar i monologar d’art. Polemitzar quan convenia. Puig
fou un causeur delicat, admirable.

La seva gran estimació a Johann Sebastian Bach, també se l’havia encomanada l’Es-
cola Galí. Però Puig Gairalt creà el culte de Bach. Gairebé cada dia jugà trossos de
música de l’autor del Concert italià, per goig i per sentit educatiu. No era pas un gran
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pianista, no era pas un gran virtuós, però havia esdevingut un home d’una sensibilitat
afinadíssima. Pau Casals, sentint-lo tocar, digué un dia que Antoni Puig Gairalt era el
millor amateur que havia sentit mai interpretant Bach.

L’arquitecte trobava en la música de Bach aquella substància matemàtica que és
també l’essència de la bona arquitectura. Per això estigué lligat tota la vida a la música
de Bach. El seu joc, gairebé quotidià, de pianista, no era una evasió, com el violí
d’Ingres, sinó que era una disciplina espiritual estrictament arquitectònica.

De l’Escola Galí Puig Gairalt heretà també l’esperit obertament renovador. A
Barcelona, en el moment que Puig acabava la carrera els romàntics havien clos amb el
modernisme floralesc i del cop de fuet. Únicament pesava Gaudí. Però a Gaudí, ningú
amb dos dits de front no el seguiria.

Fou l’hora de la renovació per reacció. Uns parlaven del nostre folklore: de les masies
catalanes amb porxets neoclàssics. Altres refeien el renaixement primitiu italià, sobre-
tot el florentí.

A l’Escola d’Arquitectura, alguns deixebles de Lluís Domènech i Montaner estaven
contra el trencadís i contra els estils neoromàntics barcelonins. Els germans Puig Gairalt,
Ramon i el malaguanyat Antoni, juntament amb Rubió Tudurí i Raventós –també
sortits de can Galí– i amb Folguera i Ràfols, iniciaren la reacció antimodernista.

L’amic que hem perdut, en els seus primers projectes i realitzacions renaixentistes restà
més a prop de Bramante, Miquel Àngel i dels Sangallo, que no dels primitius florentins.
Totes les construccions d’Antoni Puig Gairalt han conservat el sentit del massís i del guix.
El mateix sentiment del gòtic català: un sentiment de rel romàntica, el qual perdurarà a
través de la història, tant en les nostres construccions barroques com en les neoclàssiques.

Aquest sentiment del massís i del gruix el trobem bellament desenvolupat en la
realització de la casa pairal Guarro de Sarrià. Una de les obres més definitives que ens
ha llegat el nostre arquitecte. Però el trobem també en les seves darreres construccions
i projectes de tònica anomenada funcional.

La sana complexió de la fàbrica Mirúrgia i dels projectes de l’aeroport fa rodar el
cap als ortodoxes de la construcció en ciment armat i en ferro. Antoni Puig Gairalt no
pot o no vol negar el sentiment plàstic dels gruixos dels murs, mentre que els veritables
constructors enginyerils en les matèries susdites, es complauen a mostrar l’aparent fra-
gilitat de la nova arquitectura.

Qui sap si la música de Bach ha contribuït a donar a l’arquitectura del meu bon
amic aquest sentiment massís, tant com el sentiment del ritme?

Altra de les característiques de l’arquitectura de Puig Gairalt és el sentiment asimètric
dels buits damunt els massissos de les façanes. No és únicament a la casa Guarro de Sarrià
o a la casa de lloguer del carrer Ample on l’arquitecte usà d’aquest joc rítmic que dota,
diguem-ne, d’imprevist la unitat. Antoni Puig Gairalt sabia perfectament que el servando
sempre parità del Vasari, no és cosa essencial només que en el fons.
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El nostre arquitecte passà de l’arquitectura aparentment tradicionalista a l’arquitectu-
ra aparentment revolucionària, sense sotracs. Puig Gairalt sabia que l’essència artística de
l’arquitectura radica en la proporció. Estava convençut que, posseint aquest sentiment, es
podia fer tot. Estima Déu i fes el que vulguis, venia a dir. L’amic creia en la substància de
la tradició, no en les seves aparences tan sovint enganyadores.

* * *

L’arquitecte que hem perdut no era solament un arquitecte. Era un humanista. Li
interessava no pas únicament l’arquitectura i la música –per bé que considerava aques-
tes dues arts com a preferides– sinó que també estimava apassionadament la pintura,
l’escultura, la poesia i la literatura en general.

Si ell no pogué cultivar aquestes arts ( havia dibuixat una mica), esdevingué col·-
leccionista de pintura, escultura i de dibuix, i la seva biblioteca, especialitzada en arquitec-
tura, era oberta a tots els gèneres, mentre es poguessin considerar com a produccions de
l’esperit. El nostre arquitecte escrivia el seu diari, en el qual jo havia llegit comentaris
lúcids sobre les obres que llegia. Puig havia escrit algun article polèmic sobre arquitectura.

Fou sempre un artista. Per això l’amor a l’art no li féu perdre l’amor a l’art vell. Al
costat dels documents més à la page de tota l’avantguarda contemporània, l’arquitecte
hi associava els documents més sublims de la història artística. Sabia repartir la passió
en la catalogació de la seva col·lecció de numismàtica antiga i en la catalogació dels seus
innombrables dibuixos d’autors contemporanis.

Si el seu magnífic projecte d’Aeroport hagués anat endavant , l’humanista hauria
pres encara més volada. Antoni Puig Gairalt tenia la passió de l’art.

Però, la seva noble ambició d’artista sofrí extraordinàriament en tocar les realitats
de la vida. El seu projecte d’aeroport naufragà. Ell havia gastat enormes energies, els
seus diners i els dels altres en aquell avantprojecte.

Totes les il·lusions rodolaren per terra. Antoni Puig Gairalt amagà, en aquells darrers
temps, amb elegant energia, la seva gran amargor. Puig, però, malgrat la joventut, havia
envellit ràpidament. Havia perdut l’antiga arrogància que li donava la sana complexió
física. L’amic havia emmagrit, semblava xuclat. Els primers atacs hepàtics no es feren
esperar. –Tinc un mal arquitectònic– deia amb un humor escèptic.–Tinc pedres al fetge.

Anà a la clínica, crèdul en la ciència. No cregué en la mort. Havia sofert tant,
físicament i moralment, en aquests darrers temps, que, quan després de l’operació
semblava anar per bé, morí en un col·lapse. Jo estic segur que el que matà l’artista fou
l’amargor que li havia deixat a l’ànima el seu aeroport sense realitzar.

Que Déu l’hagi perdonat!

Rafael Benet

24/10/1935, pàg.8
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INVENCIÓ I CONVENCIÓ

Pere Créixams és un dels nostres pintors, en certs aspectes, més lliurats a la renovació.
Des de les primeres obres monocromes i terroses, ha anat a parar colorísticament a la
coloració exaltada i policroma: s’ha lliurat a la invenció o transposició cromàtica dels
fauves, en certs moments, fins fa poc, d’una manera més aviat epidèrmica. La policro-
mia de Créixams fou d’una exuberància indostànica. D’una fantasia exaltada i ràpida,
més que refinadament controlada o sensible. En els paisatges ara exhibits a la Sala
Busquets, el pintor sembla lliurat a profunditzar l’ardència d’uns reports esclatants.
Sembla com si el seu desig d’invenció passés ara per un gresol purificador.

Els paisatges olotins de Créixams, els quals no vénen pas a rompre amb l’essència de
la tradició, però sí amb la rutina d’una fórmula mal apresa en el vell Vayreda, semblen
haver establert un compromís entre l’exaltada concepció colorística de l’artista i una
afinada percepció del món dels fenòmens.

Si el pintor continua inventant els seus colors amb vèrbola esclatant, davant de la
natura, sembla haver trobat un diapasó més subtil i més realment intens.

Mai Créixams no havia assolit en el paisatge una perfecció cap endins, com en
aquests seus paisatges d’ara, una mica tropicals, pintats davant de la natura olotina, la
qual entre tots havíem fet esdevenir una mica massa fada.

La sanguinitat de l’artista sembla haver trobat la seva pedra de toc colorística en la
contemplació i percepció de la natura olotina. Sempre he cregut que el paisatge
d’Olot és un paisatge-mestre, sobretot si hom sap deslliurar-se davant seu de la visió
que ens en donaren altres artistes. Després d’haver passat per davant del paisatge
olotí Créixams no solament ha trobat una visió nova d’aquella naturalesa, sinó que
àdhuc el seu sentiment colorístic ha esdevingut més travat en les seves composicions
de figura.

En les seves composicions de figura, que formalment, sovint, són més a prop de
la convenció acadèmica vuitcentista que d’un ordre nou o que d’una visió directa.
Figures, moltes vegades, amb poses monumentals o pintoresques. Hom pensa de vega-
des, davant del pintoresc de Créixams, que Fortuny torna, però, sigui dit en honor a la
veritat, aquest retorn a Fortuny és tan airejat que el model esta allunyat, renovat.

De vegades l’artista apareix més directe en la concepció de la forma: les seves
figures han adoptat aleshores unes poses més corrents, menys artístiques. Aquesta
frescor de concepció, aquesta visió , més directa de les formes, ajuntada a la invenció
intensa i sensible d’ara, allunya per complet de l’obra de Créixams tots els perills
d’una cultura visual, els quals podrien fer reviure tot allò que s’ha establert per pura
convinença.

Hom podria dir que Créixams ha estat un temps lluitant entre la invenció i la
convenció. Després d’haver passat per Olot es pot dir que és la invenció la que triomfa.
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Una invenció –i aquests són, al meu entendre, els mèrits més grans– d’un home ric de
salut  –de força– però també de sensibilitat.

Escatir el que hi pugui haver d’invenció o de convenció en una obra sensible, és
gairebé innecessari. La sensibilitat –és obvi: no es tracta únicament de sensibilitat de
percepció de la realitat òptica– és la invenció. És, ben segur, l’única invenció que
compta en art. Potser aquesta sensibilitat substancialment artística, podríem definir-
la com a sentiment de la bellesa. Existeixen en la història de l’art alguns casos típics
d’aquesta mena d’invenció poc espectacular: d’aquesta invenció callada, que és la
que mata tota convenció, tot i refiar-se’n de vegades aparentment. Els perses
Aquemenides, Fídies i Rafael són exemples de sensibilitat. Ells resumiren en una
invenció callada les troballes dels recercadors. Algunes vegades aquests esperits sinte-
titzadors –no pas plagiaris– han encertat més essencialment que els renovadors purs
i que els trencadors de motlles.

Però, si a la sensibilitat l’artista sap afegir-hi la novetat, com en el cas Créixams, la
pintura no hi perdrà res.

Cal no oblidar mai, amb tot, que la primera matèria de l’art, aquella que és essen-
cial, és la que es produeix per sensibilitat. Sense sensibilitat, les obres (tot i contenir
invenció a dojo), no passaren d’ésser pura anècdota. La categoria artística radica preci-
sament en aquest sentiment de bellesa que cal que s’estengui de la concepció o de la
percepció fins a la realització, talment com les teles actuals de Créixams.

* * *

Un altre artista distingit exhibeix aquests dies les seves teles a la Sala Parés: paisatges i
natures mortes. És el pintor Durancamps. Durancamps és un pintor que està als antí-
podes del Créixams d’avui. És un home espectacular i controlat. Si el primer posseeix
una visió àmplia i de vegades grandiloqüent, el segon, quan no se surt de la tela
estrictament de cavallet, és més aviat un artista delicat.

Tracta les teles com un esmalt i àdhuc algunes vegades el seu sentiment de la
matèria el condueix a renúncies que jo considero convenients donat el seu tempera-
ment.

Durancamps, quan es mostra més sensible, és quan renuncia als espectacles de la
invenció. En els bons moments no cau en la convenció, perquè per endavant ha sabut
triar els elements substancials de les seves teles amb esperit de selecció evident. El
Museu ha fornit molts materials a aquest pintor que jo qualificaria d’enamorat de
l’art. És a dir, d’enamorat de l’ofici. Els espanyols, Canaletto, Corot i els impressionis-
tes, són la seva base cultural. De tal manera que, algunes de les seves teles millors
semblen obra d’un erudit sensible.

De vegades, però, la convenció es fa ostensible. És quan l’artista es lliura al decora-
tivisme. Quan, oblidat una mica del gust de fondre els tons –del gust de la matèria–,
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dóna les formes i els colors d’una manera més aviat cartellista. Quan l’artista sembla
més lluny del Museu, quan sembla lliurar-se a la invenció, és, doncs, precisament,
quan atrapa la convenció.

La qual cosa vol dir que en l’art és dificilíssim d’aplicar les teories i els preceptes
d’una manera unilateral. Es pot ben dir que cada artista és un món.

Rafael Benet

27/10/1935, pàg. 11

GALERIES D’ART

Joaquim Terruella
A la Sala Gaspar hi ha oberta aquests dies una exposició amb obres del pintor Joaquim
Terruella. S’hi exhibeixen algunes figures i molts paisatges, la majoria dels quals són
fets a base de temes de Mallorca.

La paleta elegant, brillant i lleugera d’aquest artista assoleix en alguns moments
veritable intensitat lírica. Terruella és un pintor molt dotat, però potser poc ambiciós.
Diem això perquè considerem que si l’artista fugís del colorisme fàcil que generalment
practica, podria assolir, ben segur, moments pictòrics de primera qualitat. Convindria,
doncs, al nostre entendre, que l’artista treballés –eduqués– el seu sentit colorístic, apro-
fitant l’empenta i la fuga que en tots moments ha mostrat abundosament. Aquesta
empenta és el millor de la pintura de Terruella, i només cal, diríem, intel·lectualitzar-la
–fer-la esdevenir una mica més sensible.

J. Navarro Ramon
El pintor valencià J. Navarro Ramon exhibeix actualment, a Galeries Syra, unes quan-
tes teles intencionades vers l’objectivitat silenciosa –brunyida– que estigué en voga a
Alemanya després d’haver-se clos el període exaltat de l’expressionismus.

Els sobrerealistes Chirico, Dalí, Arp, etc., han conreat amb més o menys encert
aquesta objectivitat deslliurada de tot fenomen atmosfèric. No solament han donat
una idea tectònica de la forma, sinó que, podríem dir, han pretès donar la sensació del
buit absolut en l’espai.

Navarro Ramon, que deu haver volgut reaccionar contra el dolent virtuosisme de
l’escola valenciana contemporània, s’ha lliurat a aquesta mena d’objectivitat cenyida. S’ha
volgut, també, evadir com els sobrerealistes: s’ha lliurat a la poesia àcida del silenci.

Però, l’artista, per no caure en el sorollisme –soroll-Sorolla–, s’ha lliurat a la fórmu-
la de Chirico. Això en els bons moments, car moltes vegades no ha sortit de l’estampa,
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davall la qual el pintor no ha pogut ésser domat. En les teles de coloració més grisa és
on l’artista apar més dotat de sensibilitat.

Ernest Curiel
Curiel és l’altre expositor de Galeries Syra. Ens mostra una sèrie de paisatges bucòlics o
suburbials, harmonitzats a base d’una certa monocromia groga. Aquests paisatges, sem-
pre discrets, no estan pas desproveïts de qualitat.

Ramon Mas i Mas
A Galeries Laietanes exhibeix paisatges d’alta muntanya el pintor Mas i Mas. Dintre
d’una intenció de just-medi, aquests paisatges tenen qualitats tècniques ben aprecia-
bles.

Antoni Giménez
A les mateixes Galeries Laietanes exposa una sèrie d’estampes sevillanes el pintor Antoni
Giménez. Estil pla, però espiritualment pintoresc.

Daniel Sabater
També Daniel Sabater és un dels expositors de les Laietanes: ocupa amb les seves

obres dues grans sales. Les obres de Sabater, virtuós valencià per excel·lència, són plenes
de literatura, i no sempre de la millor. Daniel Sabater, pintor de bruixes, és un típic
representant d’aquells artistes que han trobat la font en la convenció: d’aquells artistes
que del Museu han sabut veure gairebé únicament la part barroca, espectacular, anec-
dòtica o decorativa. La pintura oficial de tots els països ha donat un gran nombre de
vedettes dintre d’aquesta mateixa intenció. Amb qualitat més o menys falsa, aquests
artistes hàbils han pretès refer el Museu. El mal de Museu és el millor d’aquesta mena
d’obres brillants i enganyadores. Enganyadores per llur aparent ambició de totalitat,
per llurs mateixes grans dimensions i, sobretot, per llur aparent riquesa.

Un artista dels més sincers de casa nostra deia un dia, davant d’aquesta mena de
pintura, que “com més hàbils siguin els seus autors, més mal faran a la consciència
artística del públic. Així, doncs, com més perfecta aparegui aquesta pintura, més obli-
gació tenen els crítics de combatre-la.”

Amb tots els respectes que mereixen el treball i l’esforç que tota obra humana
reclama, cal dir que les composicions de Daniel Sabater, amb tot i els aparents encisos,
són, al nostre entendre, molt lluny de la veritable substància de la pintura.

R.B

01/11/1935, pàg. 9
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EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA

Els museus de Barcelona es van organitzant amb les consegüents divisions i subdivi-
sions. Fa un any que s’inaugurava, en el Palau Nacional transformat interiorment, la
nova instal·lació i ampliació del Museu d’Art medieval i modern. Un quant temps
abans s’havia obert al públic el Museu d’Arts Decoratives, ocupant l’antic Palau
Reial de Pedralbes. La base inicial d’aquest darrer Museu s’ha anat enriquint amb
valuosos dipòsits i legats, degut als quals sobretot, en el referent a l’art de l’Extrem
Orient, es pot dir que el Museu de Pedralbes és alguna cosa més que un Museu
d’Arts Decoratives.

Hom espera l’obertura del Museu de Santa Àgueda i de la casa annexa, Padellach,
on serà instal·lat l’art sumptuari medieval i renaixentista sense oblidar la important
col·lecció de ceràmica de tipus de Paterna. També a la vila de Sant Cugat del Vallès
hom instal·larà el Museu Tèxtil, a base de la important col·lecció Pascó.

No he enumerat pas tots els museus especialitzats que estan actualment en curs
d’organització, però, amb els esmentats n’hi ha prou per a fer-se càrrec de la complexi-
tat d’aquest servei en l’àrea reduïda de la ciutat de Barcelona i dels seus encontorns.

No és estrany, doncs, que donada la complexitat tècnica de la nostra organització
museística, els poders hagin tendit a estructurar-la novament, partint de la diversitat,
sense oblidar la necessària coordinació entre les diverses institucions. Coordinació exi-
gida per la ciència i exigida també per sensibilitat històrica i artística.

Per això l’any 1932, la secció d’Arqueologia de l’antic Museu d’art i Arqueologia
fou separada de la Junta de Museus, per a viure amb vida pròpia. La secció d’Arqueo-
logia havia esdevingut un Museu independent: l’actual Museu d’Arqueologia. Esperits
de la vàlua de Bosch Gimpera i Joaquim Folch i Torres tenien ben determinada l’àrea
en la qual havien de treballar. A Bosch Gimpera li era propicia l’Arqueologia; a Folch
i Torres, els temps medievals catalans. Per la seva exigència científica per la seva passió
investigadora, Bosch Gimpera s’havia fet un nom que ràpidament traspassà les fronte-
res. Pels seus coneixements i per la seva passió artística i patriòtica, Folch s’havia fet un
nom entre nosaltres i un nom universal. Les pintures murals romàniques del nostre
país s’han guanyat avui, entre les seleccions europees i americanes, una veritable admi-
ració degut, en bona part, a l’esforç i a l’obra de Folch i Torres.

Cadascun d’aquests dos homes tenia la seva àrea de conreu; per això els antics Mu-
seus d’Art i Arqueologia de Barcelona eren dividits en dues grans àrees: l’arqueològica
i l’artística.

Quan el nominal traspàs de serveis de Belles Arts de l’Estat de la Generalitat sigui
un fet, la complexitat de les nostres institucions museístiques haurà de coordinar-se,
no solament tenint en compte l’actual diversitat tècnica i administrativa, sinó àdhuc
estenent aquesta matisació en altres aspectes.
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Per això aleshores serà, ben segur, l’hora d’establir altres subdivisions necessàries i
potser l’hora de la creació de nous patronats, ja que l’àrea d’acció s’haurà estès, sobre-
tot, territorialment.

L’any 1932, com deia, fou construït el Museu d’Arqueologia i el seu Patronat Au-
tònom. El nou Museu venia a recollir no solament el material arqueològic de l’antiga
Junta de Museus i del Servei d’Excavacions de l’Institut d’Estudis Catalans, sinó tam-
bé el que l’Estat i l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona li havia cedit. És a dir, que
el material exposat actualment al nou Museu prové per una part de l’antic Museu de la
Ciutadella, i per l’altra, és provinent del dissolt Museu de Santa Àgueda. Hi ha també
en l’actual Museu Arqueològic una part d’objectes –alguns d’importantíssims– dipo-
sitats pel senyor Damià Mateu o provinents de les col·leccions formades pel senyor
Bosch i Catarineu.

El Museu d’Arqueologia ha estat magníficament instal·lat a l’antic Palau de les Arts
Gràfiques de l’Exposició de Montjuïc. L’estil brunellesquià de les façanes, tan delicat,
és un estoig digne del Museu, sobretot, tenint en compte que l’arquitecte Ramon
Duran Reynals, que dirigí la construcció d’aquest palau, féu ús del material noble de la
terra cuita. La decoració interior d’aquest immoble, fou feta molt menys de cara a
l’eternitat que exterior; per això quan l’edifici ha estat adaptat a les necessitats del nou
Museu, s’ha pogut renovar completament. El director de les obres i de la decoració
interior del Museu, ha estat l’arquitecte Josep Gudiol Ricart, qui ha reeixit en la con-
cepció arquitectònica dels conjunts. La gran sala d’Empúries és magnífica, així com
també les sales dedicades al material de la casa romana i al material cartaginès d’Eivissa.
Són també excel·lents les sales que contenen els objectes pertanyents a les civilitzacions
argàrica i dels talaiots de Mallorca.

Tot ha estat disposat amb ordre i simplicitat moderníssimes, s’han evitat en la
instal·lació, els apilotaments caòtics a què ens tenien acostumats els museus vuitcentis-
tes espanyols. La instal·lació està, doncs, ordenada, amb aquell esperit net pulcre que és
la característica dels Museus moderns. El Museu Arqueològic de Barcelona fa goig.
Sense ànim de molestar, cal dir, però, que, al meu entendre, potser s’ha abusat del
sistema de reconstruccions, sobretot, en la secció d’art funerari romà.

Aquest sentit narratiu d’uns sistemes de vida passada, cal ésser expressat en els mu-
seus amb un esperit artístic allunyat de l’escenografia. En alguns moments, aquestes
descripcions d’antics escenaris, han estat fetes amb materials pobres i poc adients. No
sempre s’ha tingut la discreció que presideix, per exemple, la sala en la qual s’ha recons-
truït l’atri de la casa romana de Badalona. L’arquitecte ací, i en altres sales annexes, ha
sabut crear un ambient, sense necessitat d’explicacions teatrals. Aquesta sala de l’atri de
la casa de Badalona, enquadra perfectament la instal·lació dels objectes domèstics ro-
mans, presidits pel Ialari.

Aquest esperit narratiu pren en alguns moments  –pocs sortosament– un accent
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dioràmic, que al meu entendre traspassa el límit de la idea de la discreció museística,
que modernament entre tots hem format.

Tot això quant al continent del nostre Museu. Quant al contingut, cal remarcar
l’interès arqueològic de les seccions d’Empúries, d’Eivissa i de Mallorca. No ens po-
dem, però, fer gaires il·lusions quant a l’interès artístic del material aplegat, ja que
aquest, quan existeix, es refereix únicament a objectes de bronze, vidrieria i mosaics.
Potser quant a l’estatuària, trobarem formes més sensibles en la secció d’art púnic, que
no en les seccions d’art grec i romà, les escultures més significatives de les quals, han de
classificar-se com a exemplars d’art estandarditzat per a ús de les colònies.

El nou Museu, ha d’obrir encara dues importants seccions: la prehistòrica i la de
l’art ibèric, aquesta darrera, sobretot, degut a la riquesa del material, superarà en alguns
aspectes l’interès del Museu Arqueològic de Madrid. Del material prehistòric i ibèric,
el Museu de Barcelona ofereix actualment un petitíssim tast.

Felicitem efusivament tots els qui han intervingut en la realització del nou Museu
arqueològic, especialment el president del Patronat, senyor Josep Puig i Cadafalch, i el
director mateix senyor Pere Bosch Gimpera. No oblidant l’autèntica col·laboració que
en l’obra han tingut els senyors Albert del Castillo, Josep Colomines, J. de C. Serra-
Ràfols i Emili Gandia. Gràcies a tots, i als polítics que des de la Generalitat i l’Ajunta-
ment han secundat la idea amb l’ajut econòmic de les nostres institucions, ha estat
possible aquesta altra gran obra del catalanisme.

Rafael Benet

03/11/1935, pàg.9

EL RÀPID PROCÉS DE MARTÍ LLAURADÓ

Amb la Història de l’Art a la butxaca –tots la hi portem, àdhuc sense voler– l’instint
dels artistes es desplega avui d’una manera pluriforme. El cas Picasso –el més actual de
tots– arriba a fer rodar el cap per la seva diversitat de punts de vista estètics. En un curt
espai de temps, l’artista assaja les jeies més diverses, i no pas seguint una evolució
normal, sinó lliurant-se a descabdellaments inusitats, per no dir capriciosos. L’artista
tan aviat viu uns instants de primitivisme, com uns instants de refinament. I és que, el
nostre estadi estètic no és el resultat d’una evolució normal, sinó que és fill d’una
cultura, ben segur. Més abastada del que convé perquè mereixi el nom de creació el que
produeix l’artista.

Cada dia em convenço més de la inutilitat dels coneixements massa extensos.
L’esperit pot comprendre, sense perdre la intensitat creadora, un nombre limitat de
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subjectes. No és que per reacció em passi ara a defensar els especialistes. No, res
d’això.

L’especialització és cosa que es refereix més aviat a la tècnica , i, ara i sempre, per
sobre d’aquesta, m’interessa l’esperit. Ni Fídies , ni Rafael eren uns homes limitats a
un ofici: ambdós tingueren tractes amb l’arquitectura. No es tracta de limitar-se en les
especialitzacions artístiques , sinó, podríem dir, de limitar-se en l’estil.

L’erudició estilística porta fatalment a l’eclecticisme típicament vuitcentista . El
nou-cents, aquesta erudició sensible. És clar que hi hem guanyat, però, en el fons, tota
la nostra cultura és cosa senil. Som lluny de la creació jovenívola: lluny de Grècia.

El miracle de Grècia fou vulgaritzat pels romans: a més extensió, menys intensitat.
Per això cada dia crec menys en la colonització i en les expansions culturals per

excelses que siguin en l’origen. Crec en els fets locals.
El doctor Bosch Gimpera opina –i al meu entendre opina bé– que el domini romà

trencà en la nostra península, tot just en la naixença, una civilització excel·lent: la
civilització ibèrica. Qui sap com haurien anat les coses a Europa si els romans no
haguessin sabut estructurar-la a base de desdibuixar les diversitats culturals?

Quant a civilització general, potser hi haurien perdut, però artísticament, ben se-
gur, hi hauríem sortit guanyant. No a tot arreu, però, hauríem presenciat miracles
semblants al grec. De Grècia, segurament, no n’hauria existit cap més.

Però, avui, que les diferències etnogràfiques europees no han pogut fer altra cosa
que deformar, a través dels temps, els destins històrics imposats pels romans, el miracle
grec serà l’únic exemple. La seva presència representarà haver tornat a la font.

* * *
Tot això em suggereix la contemplació de les obres d’escultura que Martí Llauradó ha
reunit aquests dies a la Sala Parés en exposició. Exposició important pel nombre i
notable per la qualitat.

Heus ací, pensava jo, un jove artista que tot just deu haver traspassat la trentena i
que té un historial estilístic ben contemplat. Llauradó va començar en una època en la
qual, en art, era de bon to l’abstracció. Per això començà per produir una escultura
d’un arcaisme desesperat. Aquests començos, sense complicacions de matís visual i
sense complicacions de realització, representaven un estadi evident de primitivisme , i
convenien a un artista que havia renunciat voluntàriament al món de la visió directa,
per a practicar, d’una manera més o menys infantil, el que els especialistes anomenen
realisme intel·lectual.

Amb cert temor que les seves fórmules arcaïtzants esdevinguessin massa idònies al
bibelot, Llauradó anà dotant-les de noves realitats.

Talment com els grans mestres de la primera meitat del segle V, l’escultor dotà
les seves figures de cert moviment. Aquell moviment inicial de Policlet –no el de
Miró–, les escultures de Llauradó començaren de moure’s amb aquella serenitat i amb
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aquell ritme, respectuós del bloc estatuari. Aquell moviment inicial que és un com-
promís entre el repòs i la marxa, compromís creat per un impuls harmònic. Però la
talla de les seves pedres era encara arcaica, tenia aquell punt de duresa, senzilla i digna,
que caracteritza l’obra de Fídies.

Aviat, però, l’evolució del nostre escultor es desenvolupava en una forma nova. Els
primitius objectius d’harmònica rigidesa i de concordança entre l’obra artística i la
realitat, Llauradó els substituïa per una interpretació de la naturalesa, sense detenir-se
en el que en podríem dir veritat plàstica intrínseca, sinó arribant fins al verisme extern
–pintoresc– . El sentiment de bellesa fou substituït per un estímul del característic. A
la manera ideativa, podríem dir, succeí la manera per observació de la natura.

L’aspecte de les escultures de Llauradó canvià per complet: el lineal es resol en pictòric;
les formes tancades, en obertes, el brunyit en vibrant, i la claredat en aparent confusió.

Però, el nostre artista, contràriament a Picasso , té una evolució normal. Existeix
una veritable cadena evolutiva en el seu procés que va de l’arcaic al barroc; del ninotisme
a Rodin.

Car si la primera faceta de l’escultura de Martí Llauradó comença podríem dir a la
manera dels grecs d’abans del segle V, la qual, fins a cert punt és la manera dels sempre
arcaics egipcis i mesopotàmics, la seva darrera i actual fase no s’atura en els aspectes més
pintorescos de l’art hel·lenístic– el qual mai no deixà del tot l’impuls harmònic, és a
dir l’esperit ideatiu característicament grec– , sinó que recull tot el que l’impressionis-
me contemporani deixà en l’escultura.

Llauradó, amb pocs anys, ha assolit per al seu art una perfecció tècnica completa,
però sobretot, la seva escultura ha passat per una sèrie de fases el desenvolupament
normal de les quals fou altres vegades llarguíssim en la història.

Si els escultors grecs assoliren la perfecció en un període relativament curt, llargues
són les etapes de l’evolució dels diversos estils pels quals passà l’art hel·lènic. Si els grecs
necessitaren cinc segles per a desenvolupar tots llurs estils, Llauradó n’ha tingut prou
amb alguns anys, i àdhuc en tan poc temps ha traspassat de molt l’àrea espiritual grega.

És un mal? És un bé? És una realitat. Una realitat de la nostra època.
Cal fer constar, amb joia, que en els diversos estils dintre dels quals s’ha produït fins

a la data, el nostre escultor mai no ha deixat d’ésser personal i mai no ha deixat d’ésser
escultor. La seva darrera etapa, que és la més teòricament allunyada de la veritat intrín-
seca de l’escultura, és substancialment escultòrica.

El nostre artista ha arribat, aparentment, a la flonjor pintoresca. Les seves actuals
figures, són, però, avui més pesants que les produïdes anys enrere. A més, el difús de
l’epidermis no desdibuixa mai els grans volums, ben concebuts d’antuvi.

Rafael Benet

10/11/1935, pàg. 11
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GALERIES D’ART

Joan Vila (D’Ivori) a les Galeries Syra
Joan Vila se’ns presenta en l’actual exposició a Syra en els seus dos aspectes: com a
il·lustrador i com a pintor.

L’il·lustrador D’Ivori és prou conegut. Ha practicat dignament la imatgeria. En
l’actual exposició presenta una sèrie d’estampes documentals del vestit regional de la
gran Catalunya, que fins a cert punt participen de l’estil neoclàssic de les estampes
populars d’Espinal. Aquests dibuixos simples, a diverses tintes, de Joan Vila, situen
l’artista no solament al bon lloc que ja havia guanyat anteriorment, practicant la il·-
lustració, sinó que, al meu entendre, el situen millor encara.

En l’altre aspecte, en el de la pintura, Vila ha assolit, sobretot en els paisatges , fer-
se remarcar com mai no ho havia fet fins a la data.

L’artista havia practicat darrerament un neo-objectivisme a l’alemanya, brunyit i
controlat, potser excessivament. Amb aquest estil d’avantguarda havia realitzat alguns
bodegons notables.

En l’actual exposició, la presència d’algunes d’aquestes natures mortes ens dóna la
clau de l’evolució actual del pintor vers el paisatgisme. Els paisatges de Vila, són menys
disciplinats que els bodegons  –més inspirats, més lliures– . Però, ben segur, sense la
disciplina d’antany, enguany no hauria recollit uns fruits tan excel·lents.

Els seus paisatges continguts i íntims  –sense qualitats massa brillants– es fan esti-
mar precisament per llur emoció plàstica; per llur tremolor no massa ostensible. Per
llur serenor no mancada de panteix.

Joan Vila és un caràcter neoclàssic.

Dotze Gimenos
A les mateixes Galeries Syra, s’exhibeixen de fa poc, dotze Gimenos, la majoria dels
quals cal considerar com inèdits per les noves generacions. La majoria són datats en la
seva primera època i responen a un objectiu decoratiu.

Si no fossin pintats per Gimeno, alguns d’aquests quadres haurien d’ésser conside-
rats com a quadros de menjador, car en tenen totes les característiques estilístiques. Hi
ha, però, gairebé en tots ells, aquell devessall de força pictòrica que posseí el tortosí,
força que de vegades ratllava en la grolleria.

En algunes d’aquestes teles hom sent la influència directa de Fortuny, de Ramon
Martí i Alsina, de l’Armet, etc. Hom sent sempre, però, la forta personalitat del tortosí.

R.B.

14/11/1935, pàg.8
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GALERIES D’ART

Domènec Soler a can Busquets
El pintor Soler exposa una sèrie de paisatges, la majoria amb temes d’alta muntanya.
Aquesta és la vint-i-cinquena exposició que celebra l’artista. Vint-i-cinc exposicions
d’un pintor, són ja tota una vida.

Domènec Soler ha hagut de compartir la pintura amb l’escenografia, per exemple.
No sempre ha tingut lleure per a observar la naturalesa directament i sincerament.

Per això, de vegades, l’artista havia caigut en fórmules colorístiques fàcils –en veri-
tables trucs–. De tant en tant, però, la paleta de Soler oferia una nota fresca, joiosa. I
això ja era molt.

En la present exposició –noces d’argent de les seves exposicions– Domènec Soler
s’ha superat, ja que no solament ofereix algunes notes directes –ben vistes– sinó que
mostra també la tela gran que ocupa la capçalera de la sala major de can Busquets,
resolta colorísticament en un bon diapasó. Els blaus i morats gratuïts han estat foragi-
tats gairebé del tot de la paleta de l’artista. Bon guany per a unes noces d’argent pictò-
riques.

Àdhuc Domènec Soler pot apuntar-se a la glòria d’haver portat al món el seu fill
Soler Puig, pintor també: home disciplinat i atent a la renovació, que pot donar dies
de glòria al seu pare i al seu país. Que per molts anys!

Escultures de Clarasó
Clarasó exhibeix a la Sala Busquets, algunes de les seves figures plenes d’aquell encís
tan fi de segle, flonjo i sentimental.

Sabaté Jaumà a La Pinacoteca
Practicant l’art del just medi, al qual ens té acostumats l’aquarel·lista Pau Sabaté Jaumà,
es pot arribar a expressar la visió de la naturalesa delicadament. En les aquarel·les pinta-
des amb amplitud –sense ampul·lositats– , és on l’artista reïx. Molt més en aquelles en
les quals l’ull ha evitat els contrastos massa dioràmics de clar i obscur.

Retrospectiva del professor Calvo
A la Sala Renart ha estat organitzada una curiosa exposició retrospectiva del que en
vida fou el professor de perspectiva a la Llotja. Un documental de la Barcelona vella,
que té també alguna pàgina delicada.

Paisatges de Marceliano Santa María
A Galeries Laietanes té lloc actualment l’exposició del pintor burgalès Marceliano San-
ta María, acadèmic de Sant Ferran, al qual han estat atorgades altres recompenses ofi-
cials. Santa María, que ha vingut a fer aquesta exposició a Catalunya amb una gran
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il·lusió, pot estar satisfet del judici crític que han merescut els seus paisatges als artistes
catalans. Hom sap que Catalunya té una tradició paisatgística excel·lent, i que precisa-
ment per aquesta raó el judici favorable dels pintors d’ací representa alguna cosa de
sòlid, tenint en compte que l’afecte que ha guanyat el cor dels catalans és l’aspecte físic
de la producció del pintor castellà.

El pintor Santa María ha posat les seves preferències sentimentals en el conreu del
paisatge de la seva terra nadiua. Per això ens ha donat una visió fèrtil de Castella: una
visió fluvial. L’erm , grandiós i ascètic, no és pas ací en aquestes pintures íntimes i
frescals. L’ègloga de l’aigua canta gairebé en tota la producció del pintor castellà, que
l’ha fet conèixer a certs catalans distrets, una visió de Castella més dolça –més vege-
tal–, distinta d’aquella que s’ha considerat en el nostre país, potser d’una manera massa
general, com a Castella única, la Castella erma, ampla i trista.

Rigobert Soler a la Sala Barcino
Pintor de temes agradables de paisatge. Casticisme en la figura. Coloracions suaus
sense sorpresa. Concepció delicada de la forma, però concepció acadèmica.

R.B

15/11/1935, pàg. 9

RETORN A LA MATÈRIA

El pecat d’angelisme, els artistes contemporanis l’hem pagat caríssim. Més bé diríem,
però, que alguns artistes destacats han servit més els capricis de llurs instints o de llurs
sentiments, que les idees. De les idees, en el sentiment platònic, se n’havia perdut, tant
com el concepte, la visió. Cal no oblidar que les idees pels antics eren realitats autènti-
ques, de les quals el que nosaltres considerem les coses reals no eren sinó pàl·lids refle-
xos.

Tinc el convenciment que els grecs tenien, no solament un concepte abstracte de la
divinitat, de la bellesa, de la veritat, de la bondat, de la perfecció, etc., sinó que posse-
ïen, fins a cert punt, una visió concreta. Tot i la grandesa infinita de la idea, aquesta
assolia en la ment dels homes uns contorns, és a dir, una forma.

Si no hagués estat així, ningú no s’explicaria per què els artistes grecs arribaren tan
enllà en la plasmació de la bellesa. La bellesa, per ells, no era una definició conceptuosa,
sinó una altra realitat viva, de la qual tenen una visió sempre present.

La perfecció assolida en les obres per alguns artistes grecs, no és pas deguda sola-
ment a llur poder d’imitació de ço que és fenomenal, sinó que aquesta alta perfecció
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cal cercar-la en la revelació d’uns tipus eterns i immutables. Per a Plató, l’art és filosofia
d’amor. Aquest amor que és tant com la idea, eleva els homes de les causes segones als
primers principis. Fídies o Polignot saberen transsubstanciar plàsticament, si no total-
ment, en part, l’essència de la bellesa.

Actualment, els artistes han volgut prescindir de la visió dels éssers metafísics, per a
viure únicament de somnis incontrolats. Llurs visions no són reflexos de la visió mo-
dèlica, abstracta i concreta alhora, dels tipus universals, sinó que són filles de la pre-
sumpció de crear nous tipus inventats d’esquena a les grans realitats superiors.

Les idees sobiranes estaven, antigament, fora de l’home, i aquest sovint podia con-
templar-les talment, gosaríem a dir, com una imatge. Avui, les idees s’han convertit en
pensaments individuals, i viuen, per tant, dintre de l’home, i aquest pot deformar-les,
esfumar-les o escamotejar-les, si és que així li plau.

El subjectivisme pseudomodern no s’acontentà de negar la metafísica, sinó que,
com a conseqüència fatal, negà també la realitat de les coses tangibles. Des d’aleshores,
el fenomenalisme ha estat possible com a doctrina.

Aplicant tots aquests conceptes subjectivistes a l’art, hem tornat al caos. I no és pas
únicament per haver negat la matèria que hem acordat anomenar el nostre orgull pecat
d’angelisme. La nostra deshumanització fou totalitària: ens hem cregut semidéus-su-
perhomes. Per damunt de la nostra existència no hi ha altra idea ni altra llei que la que
concep o dicta l’individualisme més estricte.

Cal tornar al culte als principis universals, si volem retrobar l’home en tota la seva
grandesa. Cal tornar a creure en les idees.

En aquelles idees que, com fa constar Menéndez y Pelayo en els seus comentaris a la
doctrina platònica, ja existien entre els grecs abans d’ésser escrites, “les quals ja inspira-
ven i vivificaven secretament i amorosa, tota obra d’artista, car en les races privilegiades
i pròcers, sempre una estètica latent, però real i harmònica, antecedeix el descabdella-
ment especulatiu de la filosofia de la bellesa”.

Sense amor, però, no és possible de retrobar els grans principis, ni la llei d’harmonia
universal.

Aquesta llei d’harmonia universal ha estat massa sovint oblidada en les nostres eva-
sions. Un idealisme sentimental ens ha fet creure, algunes vegades, que servíem idees,
quan únicament servíem vaguetats. De vaguetat en vaguetat, per por a la metafísica,
havíem arribat al no-res.

Férem una pintura i una escultura oblidant no solament la grandesa de l’art, sinó la
seva convenient servitud. Oblidàrem tant com les idees –les normes immaterials–, les
normes materials.

Molt sovint, del que més ens hem desentès en les nostres evasions poètiques, és de
dotar-les d’un continent digne. La matèria havia estat negligida per molts contempo-
ranis.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08286



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 287

Molts artistes s’havien oblidat de substanciar –de fer real, existent, tangible– la
poesia, la qual s’havia evaporat amb l’evasió de la norma. La matèria artística, hi hagué
un temps que tingué molt poca importància; també en tingué molt poca, natural-
ment, l’obra d’art.

Actualment, per sort, s’ha iniciat entre els millors, un retorn a la cura de la matèria.
Els artistes han restaurat un tipus de matèria bella: han restaurat la idea de la matèria
perfecta. Quan Élie Faure deia: “en pintura la matèria és tot esperit”, encara que pogués
semblar el contrari, feia un acte platònic, car ensenyava als artistes de retrobar l’harmo-
nia universal: restablia l’ordre. Sabia que sense l’existència efectiva de les causes sego-
nes, ningú no hauria pogut ultrapassar llur domini; ningú no hauria pogut imaginar
els eterns principis. Sense una matèria bella –sense una realització viva– no es serveix la
idea generatriu ni, per tant, la poesia.

* * *
Tres importants exposicions barcelonines m’han suggerit aquest comentari, que,

tant com Retorn a la matèria, encara que sembli paradoxal, podria titular-se Retorn a la
metafísica. Cal convenir que la matèria és el que fa tangible la idea de bellesa; per tant,
la matèria artística és tot l’esperit en art, puix que sense aquesta realitat expressiva –ja
en si mateixa prou encisadora–, no ens serien revelades les altres realitats generadores.

Són les exposicions de Josep Gausachs, Francesc Labarta i Emili Grau Sala ben
mereixedores d’un atent comentari. Els tres artistes més o menys evadits un temps, del
fet de la matèria pictòrica, avui posen tot llur esperit en la realització. Gausachs, que
exposa a la Galeria Valenciano, de la Plaça Reial, assoleix un punt àlgid de plenitud
pictòrica. En l’atac de la matèria hi trobem, a un temps, sensibilitat, puixança i destre-
sa: bells paisatges, per tant, i bells bodegons. Bella pintura, sobretot. Gausachs vivia
situat, d’un quant temps, entre les nostres primeres figures, i aquesta exposició el clas-
sifica entre elles com un dels millors.

Venint de l’avantguarda més eixelebrada, el nostre artista fa avui un art normal, ric
i vivent: és a dir, fa pintura. No ha renunciat pas a la poesia, però, si abans fou hermètic
en els mitjans expressius, avui empra un llenguatge persuasiu i clar.

Labarta, que exhibeix a La Pinacoteca, bellíssims paisatges, estigué un dia preocu-
pat amb problemes d’ordre matemàtic –importants, certament–, però més aviat una
mica descurat d’atacar la matèria pictòrica considerada en ella mateixa. Avui, tota la
seva activitat lírica sembla concentrar-se a tornar sublim la matèria. L’actual exposició
Labarta és, de conjunt, al meu entendre, la més pictòricament intensa que, fins a la
data, aquest artista ha realitzat.

I, finalment, Grau Sala , l’expositor de Galeries Syra, també torna a la matèria
estrictament pictòrica. Ell, que ja havia dotat de qualitats el traç dels seus dibuixos
colorits –i que, per tant, havia sabut, fins a cert punt, espiritualitzar la matèria expres-
siva dels contorns– , avui comença d’atacar la matèria que enclou el cloisonné dels
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antics contorns –certament més responsables que antany– amb una fúria pictòrica
considerable.

L’antiga poesia, feta de rapports colorístics perfumats, ha estat dotada per l’actual
Grau Sala  amb nova densitat, la qual farà més perdurable el perfum.

Rafael Benet

24/11/1935, pàg. 11

GALERIES D’ART

Giovanni Maria Lepscky a la Sala Parés
Un pintor dotat de fuga, aquest italià amb nom eslau que exhibeix a la Sala Parés. El
virtuosisme pictòric de Lepscky toca, de vegades, l’impressionisme. La visió colorística
d’aquest artista és, sovint, delicada.

Exposa figura, flors, bodegons o paisatge. Gosaria a dir que Lepscky és més paisat-
gista que altra cosa, car el seu mestratge es fa evident en l’expressió de l’intens. No
debades aquest artista s’ha format en l’atmosfera vaporosa de Venècia.

Lepscky evoca en els seus paisatges una Venècia rosa i blava i una Barcelona, potser,
colorísticament parlant, excessivament ibèrica.

García Gutiérrez, Sainz de la Maza i R. Alsina i Amils a la Sala Busquets
Del cobalt i l’or de Tossa de Mar, el pintor Julio García Gutiérrez, ha saltat al rosa-gris
de les altures pirinenques. Home valent, ha fet pintura alpina: temes amb cresteries
minerals, on blanquegen les neus eternes i negregen els avets. Ha pintat, tant com el
gris de les boires que es fan i es desfan, el sol rosat damunt els roquissers nus.

Aquests temes pirinencs, colorísticament grisos, són més convenients, al meu en-
tendre, a la retina de García Gutiérrez, que els temes excessivament brillants. Per això,
l’exposició d’enguany, en general, em sembla millor que la d’antany, tot i que, en
l’actual, l’artista no desment la seva trajectòria estètica de pintor narratiu i anecdòtic.

Sainz de la Maza mostra una sèries de pintures –paisatge, figura i decoració– ,
orientades entre l’academicisme i la renovació.

Alsina i Amils exhibeix dibuixos, grafiats amb traça lleugera. Hom pot comptar
alguns paisatges remarcables.

Pere Segimon a la Sala Barcino
Esperem que aquest pintor rompi amb un llast escolar no del tot convenient. Voldrí-
em veure compensats els esforços de Segimon. No és manca de disciplina el que hom
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constata ací, sinó manca d’una bona orientació. La disciplina que ha de salvar l’artista,
però, és la d’exercitar-se llargament a desaprendre moltes de les coses que ha après fins
ara. La d’exercitar-se a desterrar conceptes del seu judici, per a instaurar-n’hi de nous.

És amb l’esperança de veure renovat el sentit estètic de Segimon –començant pel
sentit de la matèria–, que avui goso a escriure aquest comentari. L’esforç d’uns anys
d’estudi i el talent innegable de l’artista, mantenen la creença que aquesta esperada
renovació ha d’iniciar-se aviat.

L. Barrau, A. Llobet i Roig Enseñat a Galeries Laietanes
Pintures del mestre Laureà Barrau, amb les característiques temàtiques rurals i
lluminístiques de sempre, però amb el sentiment colorístic suau, a base de blaus, vio-
leta i llimona. Sentiment colorístic característic de les darreres obres del mestre.

A. Llobet exhibeix paisatges que semblen, fins a cert punt, basats en el cromatisme
exaltat de Joaquim Mir, però, amosaicat, cartellístic, sense gaire fusió.

Roig Enseñat torna a mostrar-nos el seu mestratge tècnic de l’aquarel·la.

Ferran Arasa i Carme Osés a la Sala Gaspar
Després de l’exposició del tortosí Ferran Arasa, home de fuga i de dots innegables de
pintor, exhibeix actualment Carme Osés. Si per a l’educació de l’instint del pintor
Arasa, fóra convenient el contacte amb els mestres de la pintura contemporània de
l’escola de Barcelona, a Carme Osés potser li convindria deseixir-se del contacte de
l’escola casticista espanyola, per aprendre de veure les coses d’una manera fresca, és a
dir: sense pintoresc ni expressivitats volgudes.

Exposició col·lectiva d’escultura a la Sala Renart
Una exposició d’escultura sola, no és gaire corrent a Barcelona. La direcció de la casa
Renart ha organitzat actualment una exposició d’aquesta naturalesa amb obres de Josep
M. Camps Arnau, Francesc Carulla, Florenci Cuairan, Miquel Gimeno, Antoni Ramon
González, Josep Granyer, Pere Jou, Joan Matamala, Víctor Moré, Dionís Renart,
Francesc Socies, Rafael Solanich i Josep Tenas.

Es destaquen les figures de pessebre de Dionís Renart, d’un naturalisme delicat i
l’aportació de Carulla, Cuairan, Jou i Solanich.

R.B.

27/11/1935, pàg. 10
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PENSAMENTS SOBRE LES IDEES

Al marge de les exposicions Carles i Sacharoff
Joaquim Sunyer, sortint de visitar la darrera exposició Grau Sala , adreçant-se al jove
autor, li digué:

“En la vostra pintura hi ha poesia, teniu, per tant, molt de guanyat. Sense creure en
la poesia no val pas la pena de pintar”.

Joaquim Sunyer tenia raó. Sense la idea de bellesa –que no cal confondre
amb el bonic– no solament no val la pena de pintar, sinó que no val la pena de
viure.

Els artistes cal que es deixin guiar per aquesta idea, més alta que ells mateixos, que
ens ve de dalt, com la llum de les estrelles; aquesta idea que no ha nascut en els nostres
cervells, sinó que els nostres cervells han pogut capir i definir únicament després d’ha-
ver-nos estat revelada.

Venia a dir, seguint Plató, en el meu anterior article dominical, que la ciència de les
idees és una ciència que solament es copsa amb amor. Amor, que és tant com idea.
Sense aquest amor no hi ha art possible.

Podrà el pintor sense enamorament posar-se de cara al món dels fenòmens i el seu
ull podrà registrar-los a la manera d’una laica. Però el resultat no serà pas artístic, sinó
que, desproveït de tota emoció, el pintor haurà rebaixat l’art a un ofici manual no gaire
encisador.

A la visió o revelació de la idea de bellesa, els artistes hi han arribat per dues tresque-
res distintes. Els uns, els apol·lonis, han pogut presenciar l’alta realitat metafísica de la
bellesa, sense cap mena d’espasme: amb una emoció silenciosa; els altres, els dionisíacs,
han entrevist únicament la claror de la idea, sense precisar-ne els contorns. La claror els
ha encegat i els ha convertit en folls divins.

Els uns i els altres d’aquests artistes, d’aquests inspirats, han fet cremar llur esperit
en el foc dels imponderables. Els apol·lonis han sabut, com els déus, dotar de serenitat
–d’ataràxia– llur furor; mentre que els dionisíacs, potser més limitadament humans,
embriacs de la idea, posseïts de la idea –sense que ells l’hagin pogut posseir– s’han
exaltat en un misteriós desfici.

* * *
Heus ací, en l’actual moviment d’exposicions barcelonines, representades aquestes dues
menes d’inspirats. A La Pinacoteca, les obres de Domènec Carles ens refereixen a una
inspiració exaltada, mentre que a Galeries Syra, les aquarel·les d’Olga Sacharoff ens
refereixen a una inspiració fina i serena.

En el nostre món abunden, però, les falsificacions. Hi ha molts artistes que aparen-
ten una ataràxia o un furor que mai no han posseït. A aquests mai no els fou revelada
la idea de bellesa d’una manera directa, sinó que la intuïren malament a través de les
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obres dels veritables artistes: d’aquelles obres plenes de totes les virtuts dels imponde-
rables. Els falsos apol·lonis s’han convertit en conferenciants pedants, i els falsos dioni-
síacs, en embriacs per esport. Però tots aquells que no han vist o pressentit la idea, es
fan conèixer immediatament. Són com els falsos profetes: imiten el ponderable dels
veritables, però no poden imitar l’imponderable, el qual es desprèn sempre de les
causes primeres.

D’aquelles causes es desprèn la gràcia que reflecteixen les aquarel·les d’Olga Sacharoff.
Encara no fa quatre dies que en els mateixos murs de Syra hi havia unes altres obres
perfumades de poesia. Als colors subtils i vibrants de Grau Sala  han succeït avui les
coloracions subtilíssimes –exquisides– de la pintora russa, resident a l’indret barceloní
bell i saborós del Putxet, en una torre vuitcentista neoclàssica que els indígenes aban-
donaren perquè no era nova.

D’allà dalt, Olga Sacharoff contempla el panorama barceloní, en aquest temps
matisat com una perla. D’allà dalt, a l’ombra resinosa dels pins, que perfumen l’esgla-
onat jardí que munta el talús de l’eixerit pujol de Sant Gervasi en un cert apartament
olímpic, refà l’artista la seva visió de la bellesa.

Una visió infantil i poètica, però, sobretot, delicadament femenina. Una visió clara,
apol·línia.

Jo he vist entronitzats com a lares, de la casa encisadora de Sacharoff, Henri Rousseau,
le Douanier, i també Maurice Utrillo. No pas en un lloc central, entronitzada també,
Marie Laurencin.

La poesia d’Olga no és, doncs, una poesia de natura adulta, car té alguna cosa
d’autènticament popular. Té alguna cosa d’imatgeria.

L’art de la delicadíssima pintora és de natura arcaica: les causes primeres li han impe-
dit de veure bé les segones.

Com els infants, la nostra artista russa no pinta de cara a la natura, sinó segons la
idea que posseeix de la natura en la seva imaginació. No ha assolit, per tant, aquell
estadi clàssic de l’art que és un compromís entre la idea de bellesa i el que en podríem
dir la seva versemblança. Millor, encara no ha sabut o no ha volgut veure la bellesa
indirectament en els seus reflexos: en el món dels fenòmens. Les seves pintures posse-
eixen veritat intrínseca, però en molt menys grau, veritat extrínseca.

D’aquí en prové l’abundància d’estil; l’abundància d’esperit decoratiu. Si l’Escola
de París no hagués portat la nostra artista vers l’estilització primitivista, podríem supo-
sar que, com a russa, com a bona oriental, posseeix més puixança d’arbitri que puixan-
ça diguem-ne realista.

Sigui com vulgui, tal com és es fa estimar, l’art de Sacharoff. Tant quan les seves
obres llinden amb la il·lustració, com quan, pel tracte més violent de la matèria, certes
obres es fan considerar des del punt de vista de la pintura estricta.

Sempre, la flama viva de la poesia il·lumina les obres de la subtil Olga Sacharoff.
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També il·lumina l’obra de Carles, fugada i trepidant. No pas obra d’imatger, sinó
obra de pintor hom admira sempre aquí. Teles, les de Carles en les quals la matèria és
la primera raó de llur existència.

La matèria de les pintures de Carles, que de tan misteriosament inspirada, hom
podria qualificar d’abracadabrant.

Rafael Benet

01/12/1935, pàg. 11

PRIMITIUS CATALANS

És bo, de tant en tant, de fer-se amb la visió concreta i ingènua dels primitius.
Aquests dies, els gourmets de l’art saborós del tres-cents i del quatre-cents, han
pogut gustar –poden gustar encara– un bell conjunt de pintura produïda en terres
catalanes i aragoneses. Aquestes peces pertanyen a col·leccions particulars diverses, i
l’intel·ligent antiquari senyor Josep Valenciano les ha sabut reunir en la seva Galeria de
la Plaça Macià, núm. 10, amb fins purament artístics, puix que les taules exhibides ja
tenien un amo, no són pas per a vendre.

En l’aparador de la botiga comença l’exposició: s’hi exhibeix la magnífica taula de
Pere Serra, procedent de Cubells, en la qual hi ha la representació de l’escena del Quo
vadis, treta de les narracions encisadores dels apòcrifs.

La sala d’exposicions conté un sumptuós conjunt de taules: una Nativitat que bé
podria atribuir-se a Lluís Borrassà; tres taules amb Sant Jeroni, Sant Martí i Sant
Sebastià, atribuïdes al Mestre de la Paheria; quatre escenes de la vida de la Verge, degu-
des a Pere Espalargues; una Verge entronitzada entre tantes verges, de procedència riba-
gorçana i d’estil catalano-aragonès; dues taules aragoneses en les quals es representen
Sant Miquel i Sant Pau, i la taula de Sant Vicenç Ferrer i la Verge, que formà part un
temps de la col·lecció Cabot, tinguda pels uns per valenciana, i pels altres, per catalana.
Totes aquestes taules són de gran format. L’exposició es completa amb dues petites
taules, en una de les quals hi ha representat el Calvari i en l’altra Sant Joan evangelista.

Si visiteu aquesta exposició una vegada, per força hi haureu de tornar. Els primitius
tenen un tal encís, que us atrauen com un imant. Els nostres es donen ja al primer
esguard, per llur sumptuositat; els trescentistes Jaume i Pere Serra, per llur coloració
suau –aèria–; els Borrassà, per la seva força plàstica, i els quatrecentistes purs, pel gran
esclat colorístic jugant amb l’or dels relleus en estuc, dels fons, el qual estofat magnífic
és aplicat de vegades per a realçar la riquesa de les teles dels vestits i la riquesa de les joies
dels personatges.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08292



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 293

L’anomenat estofat a la catalana, ha estat menyspreat sovint indegudament per la
crítica nacional i estrangera. Avui, però, s’inicia un corrent de rehabilitació dels relleus
en estuc, aplicats amb abundància excessiva, en els nostres retaules. Aquesta revisió
d’un criteri crític, un temps tingut per axiomàtic, ens ha vingut de fora. No és pas sola
a considerar la valor dels estucs en relleu daurats la doctora Gertrudis Richert, però
aquesta, per haver sojornat llarg temps a la nostra pàtria ha pogut comprendre perfec-
tament la valor sumptuosa d’aquells aplicats, que mirats de prop, certament ofeguen
les imatges dels retaules produïts en la segona meitat del segle XV.

La doctora Richert escriu sobre aquesta qüestió dels fons daurats, aquestes paraules
atinadíssimes:

“Fóra, tanmateix, erroni de condemnar d’una manera absoluta aquest estil, el qual
no mereix tots els blasmes que s’han aixecat contra ell i el qual cal judicar des del punt
de vista de la bellesa decorativa, tan important en els retaules, els quals han de produir
llur efecte sempre a distància. La combinació dels diversos colors amb l’or, que a la
llum dels ciris adquireix tot el seu valor; el relleu daurat, que és per a l’artista una guia
còmoda, realça la impressió artística. Catalunya recorregué en aquest sentit el camí que
la resta d’Espanya seguí després, amb l’estofat de les escultures en els retaules, al qual
no es pot pas negar l’efecte artístic. Àdhuc cal tenir en compte que el procediment dels
fons daurats no va contenir molt de temps l’impuls que tendia vers fons més amples i
lliures, puix que, per altra banda, les pintures amb fons daurats en relleu tenen gairebé
totes llur paisatge, i l’estofat ocupa únicament l’espai corresponent al cel. Comencen,
també, aviat en els contractes, les exigències d’un fons natural, i el fons daurat es reser-
va per a la taula central representativa, fons daurat el qual constitueix un emmarca-
ment magnífic a la figura dels sants.”

Tanmateix és la magnificència el que us atrau dels nostres primitius, al primer es-
guard: la rica combinació dels colors esclatants amb l’or. Aquest efecte decoratiu, de
vegades es pot dir que us enlluerna: no us deixa temps per a contemplar l’encís profun-
dament poètic que es desprèn de tots ells.

Però, si us poseu davant del retaule més sumptuós, amb sentit reflexiu –si li
presteu una atenció menys distreta–, aviat copsareu les gràcies menys externes que
atresora.

En la present exposició de primitius hi ha ben representades les dues concepcions de
l’art català: una concepció alta i grandiosa, la qual trobem especialment en Sant Jeroni
del Mestre de la Paheria; en la Verge entronitzada, d’autor catalano-aragonès, i en la
taula de Sant Vicenç Ferrer, possiblement d’autor valencià; i la concepció narrativa,
amb encís de llegenda i de cançó popular, que trobem en els retaules de Pere Serra,
Lluís Borrassà i Pere Espalargues.

És precisament en aquesta concepció narrativa on els nostres autors, generalment,
excel·leixen. Narració ara plena de suavitat, adés plena de rude vigor.
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Quan el dolce stile nuovo hagué entrat a la nostra terra amb la concepció de Romeu
Despoal, aquell que il·lustrà, en 1334, el Llibre dels Privilegis dels Reis de Mallorca, o
quan, pels mateixos anys, Ferrer Bassa, l’apassionat, treballava pels nostres reis i pels
nostres convents reials, es pot dir que hi havia entrat l’esperit de Sant Francesc d’Assís.
A la grandesa teològica dels frescos romànics, d’una iconografia simbòlica, sagrada i
fixa, seguia la gràcia lliure, vivent i tendra de les pintures del segle XIX. Al Pantocràtor
seguia la representació de Jesús-Déu fet home; a la Deípara, la Mare de Déu alletant el
seu fill. És a dir: a la majestat, la tendresa.

Per això els nostres trescentistes Jaume i Pere Serra recullen tot el perfum poètic de
la iconografia sortida dels apòcrifs. Per això Borrassà, tot i la seva força majestuosa, sap
somriure amb un humor fi davant les peripècies dels seus sants personatges. Degut a
aquest esperit narratiu –fortament o delicadament anecdòtic– molts artistes catalans
primitius creen veritables quadres de gènere, en els quals toquen, segons el tempera-
ment de cadascun, totes les cordes sentimentals que van de la malenconia a l’humor
grotesc. La Llegenda àurea, de Jaume de Voragine, serví perfectament als pintors d’aquells
temps per a crear la iconografia dels sants. En aquelles vides de sants, narrades saboro-
sament, els pintors trobaren la deu inspiradora, sobretot d’aquest estil pla i popular,
que tan bé saberen expressar els homes de la nostra raça pregonament realista.

* * *
Sense moure’ns de l’actual exposició organitzada per Valenciano, trobarem una sèrie
de detalls de gran significació poètica anecdòtica. En el retaule de la Nativitat, mentre
uns àngels anuncien, precisament en un filacteri escrit en català, que Jesús és nat, uns
altres apedacen la teulada de palla de l’establia, la qual és plena de forats. La figura de
Sant Josep com un vell, tal com ens el pinten els apòcrifs, sembla tremolar de fred. El
bou fa cara de bona persona.

Però, on aquest estil narratiu popular i pla pren tota la seva significació és en les
taules de les escenes de la Verge, del pintor Pere Espalargues, que, sigui dit de passada,
és el mateix autor de les també saboroses taules de la vida de Sant Joan Baptista,
guardades al Museu d’Art de Catalunya.

En l’Anunciació, Déu-Pare, des del cel, entre núvols i àngels, envia un raig de llum
que conté no solament l’Esperit Sant, sinó el nen Jesús, que ja porta la creu. En el
moble on es reclina la Verge, al llit hi ha estirada Santa Anna, com una vulgar partera a
la qual és servit un menjar a base de colomí. Al primer pla, la llevadora acaba de posar
els bolquers a la recent nascuda, vora d’un braser romànic, del tipus que posseí la
Col·lecció Plandiura, que es veu que, per tradició, va arribar fins a finals del segle XV.

Totes les figures d’aquestes taules d’Espalargues vesteixen vestits populars de l’èpo-
ca del pintor, la qual cosa dóna encara més força narrativa.

Molts altres detalls graciosos d’aquestes taules podrien ésser subratllats ací, si no fos
que aquest comentari s’allargaria massa.
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Basta, únicament constatar que quan s’ha posat l’atenció deguda en la contempla-
ció d’aquestes taules perfumades de poesia narrativa, quan un surt a la Plaça Reial i
contempla els grups sota la llum del sol, els aprèn a veure una mica, com els degué
veure Bruegel el Vell.

Una lliçó així, per als nostres ulls acostumats a la visió de pintor modern –a la qual
no podem ni volem renunciar– pot ésser, però, molt benefactora.

Rafael Benet

08/12/1935, pàg. 11

GALERIES D’ART

Santiago Costa, S. Matilla i Mas Collellmir a Galeries Laietanes
Santiago Costa, l’escultor català resident tant de temps a l’Amèrica i ara darrerament a
Madrid, exhibeix altra vegada a Barcelona. Recordem la seva darrera exposició en aquesta
ciutat, la qual s’escaigué fa dos anys. En general, l’orientació de l’actual exposició, es
pot dir que correspon a la mateixa de l’anterior, amb tot i de conjunt, com a resultat,
ésser aquella inferior a la present.

Dues tendències, podríem dir, cultiva l’artista: una realista –per dir-ho d’una mane-
ra o altra– a la romana; i una altra transcendentalista, la qual potser tant com germàni-
ca hauríem d’anomenar eslava, tenint en compte que un dels primers de cultivar-la fou
Mestrovic, i tenint en compte, també, que Metzner, Lederer i Stwisa havien nascut a
Bohèmia el primer i a Moràvia els darrers.

La majoria d’aquests artistes produïren, i alguns d’ells produeixen encara, com San-
tiago Costa, un estil contorsionat a base d’un gust clar per l’estilització curvilínia. Tots
ells estimaren subratllar la contextura tectònica de les formes.

Santiago Costa, en els moments més serens del seu aspecte realista –en els retrats–
sembla tornar al classicisme d’arrel tarraconense, el qual l’escultor Julio Antonio féu
reviure ja en la plasmació dels seus caps-arquetípics de raça hispana. Es tracta en els
bons moments, doncs, d’un realisme delicat dels temps posteriors al triomf de l’art
hel·lenístic a Roma. Pròxim també, sobretot en el retrat femení, al realisme dels Pere
Johan de Vallfogona i Damià Forment.

És en l’aspecte noblement realista on l’artista, al meu entendre, profunditza més en
els problemes de la pura expressió.

Costa, que és, sense cap dubte, un escultor tot d’una peça, puix que tot el que toca
ho dota d’accent escultòric, potser en la tendència més sintetitzadora dels volums –en
la tendència més lírica– es deixa emportar per una emoció massa dinàmica, la qual
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gosaria a qualificar , en els seus orígens almenys, d’extra-escultòrica, potser de literària
i tot.

Però, per la voluntat ordenadora que radica en l’instint de l’escultor, moltes vegades
les seves petites estatuetes, dintre aquest sentit dinàmic, assoleixen una expressió escul-
tòrica monumental. Aquesta expressió es basa tant en la gràcia del gest i del ritme com
en el sentit de les grans masses. L’escultor sorteja, en les petites escultures d’aire monu-
mental, els perills del decorativisme i de la banalització, la qual cosa no aconsegueix pas
en l’única realització de gran format que presenta. En aquesta gran escultura, el trans-
cendentalisme es banalitza en pura acció anecdòtica del moviment. Tampoc els conei-
xements anatòmics que posseeix l’artista no estan posats ací al servei de l’emoció escul-
tòrica, sinó que semblen aplicats d’una manera freda: deslligada de servir la idea primera.
Aquella idea primera ben expressada, en canvi, en les petites escultures sintètiques, en
les quals l’instint escultòric de Costa assoleix canviar en substància rítmica l’acció trans-
cendental i purament anecdòtica del motiu.

S. Matilla, el pintor prou conegut, especialment pel seu gènere, [...] presenta aques-
ta vegada obres de paisatge, marina, figura, bodegons i flors. Matilla es mostra, doncs,
com un pintor complex i ambiciós, ple de força i jovenesa.

L’actual exposició conté una sèrie de figures datades de la fi i de principis de segle,
les quals posseeixen l’encís de l’època.

Hom es dóna compte, admirant aquestes obres, de com un sentiment estètic
comú lliga els artistes de la fi del vuit-cents i del principi del nou-cents. En la repre-
sentació d’un infant, datada en 1892, hom evidencia una unitat del sentit de Matilla
i Gimeno, posem per cas, [...] datades després del 1900, s’evidencia la influència de
Ramon Casas i de Joan Brull: les influències estilístiques podríem dir-ne dels Qua-
tre gats.

Però S. Matilla sempre se’ns mostrà personal i, sobretot, un pintor d’instint consi-
derable. Per això avui, des de l’altura que li han donat l’experiència i els anys, ha volgut
cultivar, com en la seva primera joventut, tots els gèneres, renovant, al mateix temps,
el seu estil i àdhuc dotant la seva paleta de nous matisos.

És extraordinàriament satisfactori poder constatar, en el cas Matilla, el que ja cons-
tatàrem darrerament en els casos Meifrèn i Vancells: l’empenta renovadora d’una jo-
ventut espiritual, ajuntada als guanys d’una experiència conquistada en una llarga vida
de pintor.

Per aquesta empenta i per aquesta experiència, Matilla mostra en l’actual exposició
algunes belles obres. Les més remarcables, al meu entendre, les de temes de flors, les
quals són dignes de la sensibilitat d’un jove, expressada, però, amb mà de mestre.

* * *
De l’altre expositor de Galeries Laietanes, Jacint Olivé, se n’ocupà el Correu de les

arts. Esmentarem, abans de cloure aquesta nota, l’exposició de Mas Collellmir, que
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exhibeix paisatges olotins, entre els quals destaquen algunes petites notes directes més
ben sentides i millor pintades que les de majors dimensions.

R.B

12/12/1935, pàg. 9

GALERIES D’ART

Puigdengolas a la Sala Barcino
Puigdengolas és un pintor de raça: la matèria en les seves mans esdevé preciosa.
També cal subratllar el sentit colorístic que posseeix aquest artista; sentit greu i ma-
tisat alhora.

Si haguéssim de fer algun retret a l’art d’aquest jove pintor hauria d’ésser únicament
pel que es refereix al concepte intrínsec de la seva obra. Gosaria d’afirmar que no
existeix un rapport prou subtil entre el talent innegable de Puigdengolas i el seu estat
d’esperit actual.

Hom diria que, per a defugir els llocs comuns del fauvisme, l’artista s’ha lliurat als
encisos d’una visió sense sorpresa. Una visió –cal dir-ho– una mica vulgar.

Si l’instint pictòric de Puigdengolas és de primera qualitat, és natural que hom
exigeixi a l’artista un estat d’esperit –una estètica– de la mateixa altura.

No serà endebades que el pintor procuri inquietar les aigües –avui massa quietes–
del seu pensament. Parlem, naturalment, d’una inquietud adient, no pas d’aquella
inquietud monstruosa, la qual no escauria pas al temperament sa de l’actual expositor
de la Sala Barcino.

Artistes castellans i catalans a la Sala Parés
El marxant d’art senyor Bou torna a exhibir, a la Sala Parés, un dels seus conjunts de
pintura, recopilats segons aquella idea artística que fou la idea de la perfecció dels
centres oficials professionals espanyols i francesos del vuit-cents.

Potser perquè en l’actual exposició l’artista ha sabut –dintre la tendència– triar les
obres i els autors, o potser perquè ha tonificat l’exposició amb algunes bones teles
retrospectives, es pot afirmar que és aquesta la millor Col·lecció que el senyor Bou ha
presentat a Barcelona.

D’aquest conjunt es destaquen: un paisatge d’Armet i un altre de Galwey; una
composició de Baixeras; una gran figura de Zuloaga, i tota l’aportació simpàtica
d’Anselmo Miguel Nieto. També es fan remarcar les natures mortes de Vidal Rolland,
les quals, aparentment almenys, semblen trencar amb les normes estètiques plaents a
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l’organitzador d’aquesta exhibició: semblen seguir el concepte que tenen de la perfec-
ció artística els de la religió estètica d’enfront.

Aquarel·les de Josep Civil a la Sala Busquets
Josep Civil, el conegut aquarel·lista, exhibeix paisatges i marines dintre la tònica de la
seva anterior exposició –de la qual férem, en la seva hora, un merescut elogi– . Els
temes de l’actual conjunt, en general, són, potser, menys ambiciosos que els d’antany.
Arreu, evidentment, Civil mostra tant el domini tècnic com la tendresa colorística,
degut a les quals virtuts l’artista s’ha guanyat un nom.

En la mateixa galeria d’art, Sainz de la Maza, qui ha allargat el període de la seva
exposició, mostra algunes teles noves , entre d’altres una gran marina amb roques, en la
qual l’artista interpreta, amb força remarcable i honestedat evident, el difícil tema de
Ses illetes de Tossa de Mar.

J. Jaén Díaz, a Galeries Syra
El jove escultor de la Gran Canària, Jaén Díaz, exhibeix talles de fusta i escultures en
terracotta. Un poderós desig de simplificació es manifesta en tota l’obra d’aquest artis-
ta, encara que podríem dir que s’acontenta de jugar una estilització vaga. On Jaén Díaz
apar més reeixit és en l’art animalier. L’escultor, en un estil polit –brunyit– ha creat,
partint de la forma de certes aus, uns graciosos bibelots.

R.B

14/12/1935, pàg. 9

DE L’INSTINT SAGRAT

La pintura contemporània en general ignora la metafísica de la bellesa. Aquest ens
realíssim, es pot dir que, entre els grans, únicament el conegué Renoir.

Renoir, que ja posseïa una noció instintiva, al contacte dels frescos de Pompeia, en
tingué una visió absoluta. Una visió clara que únicament posseeixen aquells qui estan
dotats de fantasia intel·ligible: de fantasia superior. Aquella fantasia que, segons Plotí,
és la veritable imaginació, la qual no es limita a la imitació del món sensible, sinó que
d’aquest aprofita les formes i les colors per a expressar més vivament el món invisible
de les idees: de les realitats superiors.

La realitat sensible percebuda per la sensació, no és altra cosa, per al neoplatònic
Plotí, que la forma exterior de l’essència, o de l’ésser intel·ligible; i la naturalesa no té
valor més que com a símbol del pensament, com a llenguatge figurat, del qual són
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caràcters, més o menys brillants, les formes visibles, els éssers vius del nostre món. La
fantasia intel·ligible és precisament la facultat que percep i comprèn aquesta relació
entre els dos mons (el sensible i el metafísic), i ensenya al poeta a expressar-la.

Aquesta facultat, de natura altíssima, no té res d’essencial amb el procediment ma-
terialista de selecció, definit amb aquelles conegudes paraules que fan: “la natura com
un diccionari”. Aquest sentit empíric de la bellesa era l’únic que comprenia Ciceró en
la seva jovenesa: és el de “la comparació i depuració de les formes naturals”, a exemple
de Zeuxis qui per a fer el simulacre d’una deessa, va elegir cinc de les més formoses
donzelles de Orotora, i amb les faccions de l’una i de l’altra va compondre la figura del
seu quadro. Es el mateix Ciceró, qui mes tard repudia aquestes idees exposades en els
seus primerencs assaigs De la Invencii Retorica.

Els artistes contemporanis hem perdut la visió de l’arquetipus. Ha desaparegut del
nostre enteniment aquell exemplar preexistent que conegueren Fídies i Polignot, aquella
“species eximiae pulchriudinis” que, segons el mateix Ciceró, imperava en la ment de
l’artista d’Atenes quan esculpia l’estàtua de Zeus o de Pal·las.

Ja Plató, en l’incomparable diàleg Fedre, insinua la doctrina de la reminiscència, la
qual Plotí i els neoplatònics subratllaran més tard. Els homes tenim una part noble,
que ens ve d’uns orígens altíssims, aquesta part és l’ànima, es recorda d’haver contem-
plat en un altre temps, la llum de les idees immaculades, directament i al mateix costat
dels déus. Per això cada vegada que l’home contempla en el món exterior els clars
reflexos de la Bellesa se sent ple de furor –d’entusiasme– i de temperança. Per a pene-
trar l’íntima essència de la Bellesa, es necessita fe: amor, segons Plató. “Jo no sé res, fora
d’una exigua disciplina d’amor”.

Avui, esclaus de l’experiència empírica, ens serà difícil de comprendre aquelles altes
paraules de Plotí en la Enéada V que diuen: “Però si tu mateix no et trobes formós,
cercaràs endebades la bellesa, perquè el seu coneixement no és més que una reminiscèn-
cia”.

Avui sabem moltes coses accidentals, però hem perdut la fe de l’essència de la belle-
sa. Per sort, però, encara els artistes guarden en el seu cor l’espurna divina, el record de
llurs nobles –de la reminiscència del Fedre i de les Enéades.

En Sant Agustí, trobem si no la mateixa doctrina platònica de la reminiscència, un
bateig d’aquella doctrina. D’aquell “Nulla essent pulchra, nisi essent abs te” (Cap cosa
no hi hauria bella, si no hagués rebut de tu la formosor), de les Confessions, nasqué amb
el temps la sublim paràfrasi del místic castellà:

¡Oh bosques y espesuras,

Plantadas por la mano del Amado,

Oh prado de verduras,

De flores esmaltado,
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Decid si por vosotros ha pasado

— Mil gracias derramando

Pasó por estos sotos con presura,

Y, yéndolos mirando,

Con sola su figura

Vestidos los dexó de su hermosura.

Aquests reflexos de la bellesa immaculada, encara són percebuts sortosament avui,
pels pintors. Però, si amb la gran excepció de Renoir (a casa nostra amb la de Sunyer)
la pintura contemporània ha desconegut qui-sap-lo la temperança o sophrosyne –un
dels signes més clars de la bellesa, hel·lènica– coneix en canvi l’entusiasme.

La sophrosyne s’ha canviat en exaltació pura i simple. El patètic juga un paper
importantíssim en el drama de la pintura actual. L’artista que intueix els grans misteris
poètics que enclouen les formes i les colors dels regnes de la natura es refia avui del seu
instint. Instint sagrat encara, pel qual acciona arravatadament, perdut el seny com les
Bacants, les quals creuen beure en rius de llet i de mel. Talment com en Iom, Sòcrates
defineix el poeta, com a oracle d’un déu, es pot afirmar que en la lírica pictòrica actual
és també una força transcendent, la que es manifesta per mitjà de la llum i de la forma.

* * *

L’exposició del fauve perfumat Josep Mompou –que els Maragall vénen de reunir
amb manifesta oportunitat a la Sala Parés– és una bella mostra de l’art dionisíac dels
nostres temps. La pintura de Mompou posseeix tot i l’exaltació, un aplom remarca-
ble.

Contemplant aquestes pintures suara exhibides, hom es planteja molts problemes
estètics d’ordre especulatiu i d’ordre experimental.

Pocs artistes catalans han fet, en els temps actuals, un art que reculli tan bé l’esperit
d’una època. Però, Mompou ha dotat sortosament la seva obra, de sentit eternal. Les
teles del nostre artista, matisades per estats d’esperit circumstancials, han estat creades
per un hàbit poètic de natura divina, que no envellirà mai.

Si davant de l’obra de Mompou no podem invocar sempre la idea de bellesa, po-
dem invocar tothora, en canvi, la idea del sublim. Bellesa hi ha, però, en la commesuració
de la color que ens ofereix l’artista: poesia dels rapports aeris i perfumats.

En la manera d’atacar les formes, especialment en les darreres obres, hi ha una gran
passió. Un esforç patètic impressionant. Si no es pot dir que l’art de Mompou sigui fill
directe de les idees, n’és, almenys, una reminiscència –un eco.

Rafael Benet

15/12/1935, pàg.11
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DEL CLASSICISME

La gran tragèdia de l’art actual prové dels excessos del subjectivisme. Els homes s’entes-
taren a negar o desconèixer les grans realitats primeres, i terminaren volent desconèixer
les realitats del món sensible, després d’haver dissecat aquestes darreres, en experiments
de microscopi.

És clar que, els nostres temps han conegut grans ingenus artistes, els quals, a l’hora
de la creació, almenys han ignorat tot el desordre modern i que, per frescor d’esperit i
per pur instint, han arribat a la bellesa.

Però, algunes desviacions estètiques que s’han produït en els nostres temps –simbo-
lisme pictòric o sintetisme i cubisme– han estat, tant com filles del subjectivisme, un
intent de recerca de la unitat: de l’ordre perdut.

Després d’una etapa naturalista pictòrica i escultòrica, que coincidí amb la invenció
de la fotografia –naturalisme molt més exagerat que el produït en altres fases sem-
blants dels cicles històrics que es van repetint d’una manera essencialment uniforme–,
vingué la natural reacció. Cézanne, Seurat, Gauguin, Maillol i Manolo, tornen l’art
pels camins de la veritat intrínseca: de l’ordre o del plasticisme. Hom torna a les lleis
geomètriques, que semblaven oblidades pels qui ho havien sacrificat tot a la veritat
extrínseca. Tota aquesta etapa estètica no és contra el món visible, sinó que a la descrip-
ció d’aquest hi oposen la teoria de la interpretació o de les equivalències.

Hi ha un moment que Cézanne –el pintor que a l’abstracció Realitat afegeix, com
diu Joan Sacs, alguna cosa de palpable per a l’enteniment– està satisfet perquè l’experi-
ència li ha demostrat que si bé la llum del sol no es pot imitar, se’n pot donar una
equivalència màgica per mitjà del color.

Tot, en aquesta etapa interpretativa de la natura, pren un gust clar per la geometria
i el que en un principi no era altra cosa que un desig –potser entre pueril i pedant–
d’enllaçar l’impressionisme amb Poussin, es converteix, a poc a poc, en simbolisme.
La naturalesa ja no interessa als artistes: les formes de la realitat sensible són substituï-
des per símbols –per equivalències esquemàtiques.

De mica en mica, una gran quantitat de pintors i escultors s’acostumen a l’ús d’una
escriptura ideogràfica, fàcil de manejar des del punt de vista de les idees clàssiques
d’ordre, regularitat i proporció; idees d’arrel pitagòrica i que foren principis de la doctri-
na de Sant Agustí.

Talment, com per a Plató les idees eren contemplades pels déus –això és, que residien
fora de la mateixa divinitat– pel jesuïta francès del segle XVIII, P. André, qui conserva
encara en els seus tractats tantes reminiscències platòniques i agustinianes, existeixen graus
de realitat essencial que són independents de tota institució, àdhuc de la divina. Pel P.
André existeixen tres graus de bellesa: una bellesa essencial, una altra de natural, depen-
dent de la voluntat del Creador, però independent també dels nostres gustos i opinions,
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i una altra dependent de les convencions de la moda, la qual és classificada pel tractadista
de principis del segle XVIII con a arbitrària o artificial, és a dir, de sistema.

Els cubistes que portaren fins a les darreres conseqüències l’abstracció, invocaren el
sublim matemàtic. Invocaren la idea absoluta de l’harmonia i el ritme. Idea filla de les
lleis immutables, que la divinitat no podria alterar sense deixar de contradir-se en la
seva mateixa essència de perfecció.

El cubisme, per tant, fou un intent de classicisme formidable. Hauria estat positi-
vament clàssic, si no fos una confusió de gèneres. Els pintors i escultors cubistes feren
arquitectura –una arquitectura amb intenció purament lírica–. Oblidaren, però, que
l’art de la construcció està subjecte al principi natural de la utilitat i que la pintura i
l’escultura estan subjectes als principis de la representació, de la narració o de l’orna-
mentació. Per això, amb les excepcions de Picasso i d’algun altre mestre, el cubisme
prengué una direcció baixament ornamental.

Aquell fet estètic s’ha convertit per les arts decoratives en una convenció d’època: en
una moda fatigant.

* * *
Trobem en el moviment de la quinzena dues exposicions que serviran admirablement
d’exemple per a il·lustrar la nostra teoria sobre el desig clàssic de certes fases de l’art
contemporani. Són les exposicions de J. Mombrú i de Pere Daura; la primera, a La
Pinacoteca, i la segona, a la Sala Barcino.

És clar que els ignars tenen un concepte erroni del classicisme: creuen que aquest es
produeix únicament en les èpoques en les quals triomfa el pintoresc damunt de la
plasticitat, quan el classicisme és un compromís entre la realitat geomètrica –l’ordre–,
que enyora sempre el nostre esperit, i la realitat fenomènica. El classicisme pressuposa
una concepció o una visió de les formes naturals. Visió o concepció fresques i inspirades.
No pas pedants.

El virtuosisme just, el saber fer –l’ofici–, informen el classicisme, però no són pas la
seva essència. Perquè una obra sigui realment clàssica, cal que aparegui als nostres ulls
sense les marques del dolor: que sembli feta sense esforç. Però no totes les obres realit-
zades sense esforç ni les aparentment felices d’ofici són clàssiques.

La primera virtut del classicisme és la unitat. Si en una escultura o en una pintura
no existeix el ritme universal, no es pot parlar pas de classicisme. Varietat reduïda a
unitat, heus ací el classicisme.

Mombrú no tem la pluralitat. En les teles harmòniques no evita pas els detalls,
però els sotmet a un ordre: els organitza.

Mombrú té una idea totalitària de la forma i del seu art. La pintura de Mombrú és,
tant com representativa, narrativa dels espectacles naturals. Espectacles naturals vistos i
compostos. El pintor treballa la matèria informe fins a dotar-la d’un encís sensual de
primer ordre. No és pas naturalisme estricte, l’art de Mombrú.
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Tot d’una, però, el pintor sembla que s’adoni que la seva mal entesa honestedat
artística perjudica la intensitat de les seves teles. Aleshores, Mombrú fa un art resumit,
que sembla basat en aquella divisa contemporània que fa: la més gran intensitat amb el
menor esforç. Són aquestes les millors teles de l’exposició: les més plàsticament llegi-
bles.

Però no cregueu pas que el sintetisme de Mombrú es basi en la comoditat, sinó que
es basa en el coneixement més estricte. Mombrú és dels que tenen alguna cosa per
sintetitzar –per resumir–, perquè a la síntesi ha precedit l’anàlisi.

Pere Daura, que és un home extraordinàriament treballat, és un fauve: sense contra-
dir la realitat fenomènica, la sotmet a una concepció interpretativa. Per al pintor Dau-
ra, el primer de tot és la intensitat expressiva i la unitat plàstica. Els seus paisatges de
Virgínia (E.U.A.), són narracions poètiques clares i sensibles. Produeixen, per llur ma-
teix esquematisme suggeridor, una emoció profunda i delicada.

Ambdós artistes, per llur ardent desig d’unitat, es pot dir que –malgrat les diferents
intencions que els guien– tendeixen vers el classicisme

És clar, de clàssic no se n’és, sinó que, en tot cas, se n’esdevé, talment com el vi es
torna ranci amb els anys. Qui sap quins seran els clàssics del futur?

Al meu entendre, però, la tragèdia de l’art contemporani radica en que es tendeix a
la unitat, sense una creença clara en les realitats ontològiques. El pintor desavesat d’ima-
ginar els arquetipus formals, s’ha desavesat també d’imaginar les formes belles del món
visible. Es refia únicament de la visió directa constant, i com que la llum fa que canviïn
les aparences, l’artista, sense un concepte clar de les formes, ha de reduir-se a expressar
en un instant el que veu, o bé a donar-ne una equivalència instantània. Per no reduir la
intensitat expressiva, l’artista contemporani –sobretot el pintor– es veu obligat a produir
ràpidament.

No té prou intensitat d’amor per a fer perdurar les imatges en la seva imaginació i,
per a no alterar les lleis immutables de l’harmonia, es veu obligat a produir únicament
esquemes.

Rafael Benet

22/12/1935,pàg. 11

CIUTADANIA I BENEFICÈNCIA

Hi ha actualment obertes a Barcelona dues exposicions molt importants, no solament
pel contingut, sinó pel continent i també per la intenció amb què han estat organitza-
des.
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L’una té lloc al Palau de la Virreina, i ens mostra la tela admirable de Fortuny,
L’amateur d’estampes; l’altra s’escau a l’antic Palau de Moya, conegut també amb el
nom de Comillas, i aplega una magnífica col·lecció de talles de fusta policromada.

La primera d’aquestes exposicions ha estat organitzada pels Amics dels Museus, amb
finalitats ciutadanes. Es tracta d’adquirir, per mitjà d’una subscripció popular, la im-
portant obra del gran Fortuny esmentada, amb destinació al Museu d’Art de Catalunya.
A aquesta subscripció hi contribueix també el preu de l’entrada al Palau de la Virreina,
que tan dignament estoja la magnífica pintura del mestre català. Palau que ha estat
posat generosament pel seu propietari, senyor Carreres a la disposició dels Amics dels
Museus, per a organitzar-hi l’actual exposició.

Convé que el nostre patriotisme es posi de tant en tant a prova. Ací, on es parla tant
d’amor al país, caldrà demostrar amb fets que aquest amor existeix. No és la primera
vegada que es demana l’òbol ciutadà per a adquirir per a les col·leccions públiques,
obres essencials per a la història de la nostra pintura. Uns anys endarrere es demanà
l’ajut directe del país per a adquirir La Vicaria del mateix Fortuny. Dissortadament, en
general, la gent no respongué. Finalment hagué d’adquirir-se la coneguda obra del
pintor reusenc amb l’ajut de les nostres corporacions. Fou l’Estat, o millor dit, el
Municipi de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya els que hagueren de suplir una
altra vegada les deficiències estatals i els oblits ciutadans.

En països on el mot patriotisme és menys gratuït que ací, els ciutadans saben com-
plir perfectament amb llurs deures. No és pas que vulgui comparar la puixança econò-
mica d’Anglaterra o de França amb la de Catalunya; res d’això. Cal dir, però, que en
aquest món tot és relatiu. Quantes obres figuren en Museus londinencs que han estat
donades per ciutadans afortunats! Quantes han estat adquirides per mitjà de subscrip-
ció pública!

Els nostres museus, és cert, tenen també llurs donatius, per bé que, cal dir-ho, no
són pas massa abundants. Pocs són els qui han cedit obres importants als nostres mu-
seus. Cal crear, a casa nostra, una més gran generositat entre els col·leccionistes. És amb
generositat d’aquesta mena que s’han fet, per exemple, una bona part de les col·leccions
del Louvre. Cal crear una generositat col·lectiva. Cal que puguem dir aviat que els
nostres Museus contenen obres adquirides per subscripció popular.

L’entitat Amics dels Museus de Catalunya, que d’ençà de temps treballa per un
millorament de les nostres condicions civils, ha sabut organitzar aquesta exposició d’El
col·leccionista d’estampes, i ha sabut també encapçalar la subscripció popular per a ad-
quirir-lo. Cal que tothom que pugui ofereixi el seu òbol; cal que puguem oferir ben
aviat aquesta obra de Fortuny al Museu d’Art de Catalunya. És així com es fa catalanis-
me de qualitat.

I també se’n fa visitant l’exposició del Palau de la Portaferrissa, exposició organitza-
da amb la intenció d’eixugar llàgrimes dels artistes catalans pobres. Aquesta exhibició,
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que conté talles magnífiques de les escoles italiana, castellana, andalusa i catalana dels
segles XVI, XVII, XVIII i XIX. Que conté obres de Leoni, Jordan, Martínez Montañés,
Alonso Cano, de Mena, Roldan, Salcillo, Amadeu i Campeny, etc. Escultures mestres
dipositades generosament per llurs col·leccionistes, amb destinació a l’exposició benè-
fica. Hi ha ací un fons d’obres importantíssim, propietat del amo actual del Palau de la
Portaferrissa. Cal destacar també d’aquesta exposició senyor Comte de Güell l’aporta-
ció de la Junta de Museus.

En aquests dies de Nadal, el bondadós Comte de Güell ha cedit el seu Palau per a
l’exposició de talles policromes, organitzada per l’Ajut als artistes pintors i escultors,
entitat de recent formació que s’ha creat per a evitar els espectacles de misèria que han
donat algunes vegades en la nostra terra els artistes, no sempre per culpa seva. Aquesta
entitat s’ha fundat especialment per a evitar els casos catastròfics. Compta ja amb un
inici de capital que cal engrossir ràpidament, si es vol que els efectes de la mútua siguin
realment eficients.

Entitats per l’estil del nostre Ajut als artistes, fa anys que existeixen a França. Són
avui poderosíssimes: compten amb milions de francs, amb asils, clíniques, hospitals
magnífics, etc. Foren possibles allà com ací, per la generositat d’alguns patricis i per la
voluntària aportació pecuniària dels mateixos artistes i industrials i comerciants d’art.
A Barcelona, unes quantes personalitats oferiren la quantitat màxima de cinc mil pes-
setes per a iniciar el capital, capital que ha anat en augment per l’aportació dels artistes
i galeries d’exposició, els quals cedeixen un determinat tant per cent de llurs beneficis.

Totes les entitats barcelonines formen part de l’Ajut, tant aquelles que s’enorgullei-
xen de llur tradicionalisme, com aquelles que fan ostentació de llur eclecticisme. Tots
els artistes s’han ajuntat voluntàriament en aquesta mútua, per a combatre l’infortuni.
Tothom ha treballat perquè fos una realitat l’Ajut als artistes, però cal esmentar la
intensa tasca desplegada a favor de la creació de l’entitat per Manuel Humbert, Frede-
ric Marès, Manuel Rodríguez Codolà, el Comte de Güell, Planas Doria i Bescós.

Visitant l’exposició del Palau de la Portaferrissa es contribueix a augmentar el capi-
tal d’Ajut als artistes pintors i escultors. Amb els interessos d’aquest capital es socorrerà
aquells artistes que per llur situació ho necessitin.

Sortosament, aquella idea digna d’escanyapobres que, com més privacions passen els
artistes més bé ho fan, ha passat a la història. A Catalunya l’estament dels pintors i
escultors, d’alguns anys ençà comença de fer-se respectar. Es compten una bona quan-
titat d’artistes benestants, i aquests senten que han d’ajudar els que encara pateixen
infortuni. Senten que han d’estalviar almenys els aspectes més extremats de la misèria
de llurs companys.

Visiteu, doncs, aquestes dues exposicions i complireu amb Déu i amb Catalunya.
Cal tenir en compte també que, per un preu ben mòdic, se us ofereix de poder

contemplar obres mestres de pintura i escultura. Se us ofereix, a més –en aquesta hora
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d’abandó o transformació dels bells palaus barcelonins–, de poder conèixer exemplars
magnífics d’interiors nobles del segle XVIII: els del Palau de Moya i els del Palau de La
Virreina.

El primer, alçat l’any 1774, per la Marquesa de Moya i de Castellà, en el lloc on hi
havia la típica torre del portal de la Portaferrissa; el segon, alçat no gaire lluny del
primer, prop de l’antic convent de Sant Josep.

Fou a les darreries d’octubre de l’any 1977 que arribà a la nostra ciutat Manuel
d’Amat, tinent general de l’Exèrcit, qui havia exercit durant quinze anys el càrrec de
Virrei del Perú i que també havia estat President, Governador i Capità General de Xile.
Ell alçà el magnífic palau que el poble anomena La Virreina.

La visita d’aquests dos casals nobiliaris us proporcionarà el goig de constatar que la
nostra aristocràcia setcentista sabia viure amb magnificència. Podreu contemplar el
gran saló d’honor del casal de Moya, decorat amb grisalles de Francesc Pla (El Vigatà),
les quals representen un document inapreciable de la història de la pintura barcelonina,
en aquella època artística de traspàs, que fou per a la ciutat l’època de la resurrecció.

En la riquesa d’aquells temps posteriors a l’aixecament a la prohibició de fer comerç
amb Amèrica, es recolza la nostra Renaixença com a poble.

Rafael Benet

29/12/1935, pàg. 9

GALERIES D’ART

Esbossos i dibuixos de Fortuny a la Sala Renart
Havent-se actualitzat el nom de Fortuny, amb l’entrada de l’autoretrat del gran mestre
vuitcentista en el Museu de Catalunya, la direcció de la Sala Renart organitzà, amb el
bon seny demostrat altres vegades, una exhibició de dibuixos, apunts i esbossos de
Marià Fortuny en la qual hom podia admirar, sobretot, la qualitat dels traços subtils
dels seus dibuixos i pintures tot just insinuats. Insinuats amb fuga i precís mestratge.

Bon al Casal del Metge
El conegut caricaturista Bon exhibeix al Casal del Metge una sèrie de retrats de cone-
guts doctors barcelonins, coneguts dintre l’estil expressivament sorneguer amb el qual
s’ha fet famós el nostre artista. Estil aplomat i lleuger –cal·ligràfic– alhora.

Bon, amb quatre traços subratllats amb humor, dóna semblances còmiques, que
suggereixen d’una manera impressionant la psicologia dels personatges retratats. Hom
podria qualificar els retrats caricaturats de Bon d’instantànies espirituals.
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Bon exhibeix, també, alguns apunts d’agrupaments vistos en les sales d’operacions,
en les quals apareixen alguns coneguts doctors amb tot  l’entourage clínic. Aquests
apunts responen a una visió més realista –menys simbolista– que les seves caricatures.
Bon, que demostra posseir sensibilitat per descriure el món dels fenòmens, no pot
renunciar mai al concepte sorneguer –raó de la seva existència artística. Per això en
aquests apunts clínics –al meu entendre la revelació d’aquesta exposició– són mesclades
les formes directament vistes, amb llurs equivalències esquemàtiques i caricaturals,
mescla que produeix una àcida sensació.

Soledad Martínez a Galeries Syra
Delicades esfumatures retinianes sortides del vibracionisme neo-fauve. Deformació.
Tendència als resums: a la síntesi.

Tot més subtil que profund. Fragilitat de línies i colors: bon gust.

Ramon Cortès a la Sala Busquets
Encara que, en general, la crítica considerés prematura l’anterior exposició a Barcelona
de l’artista terrassenc Cortès, recordo d’aquella exposició algunes teles en les quals,
inicialment almenys, hi havia inscrites les millors qualitats. Les millors qualitats que es
fan presents en les teles més sensibles de la present exposició. Exposició que, tanma-
teix, representa un guany considerable des del punt de vista de l’ofici.

L’escriptor d’art, el terrassenc Baldric, que fa la presentació de l’artista, el qualifica
de proteic. Certament, Cortès és polifacètic: sincronitza el cultiu d’estils diversos.

No gosaria a qualificar de perillós un estat d’esperit tan divers, si totes les variants
estilístiques cultivades pel nostre jove artista fossin, a més de ben assimilades, ben
escollides. M’atreviré, en canvi, a insinuar que l’esperit de Cortès no és encara sufici-
entment treballat, per tal com alguna vegada es manifesta amb sensibilitat mitjana.

Si en general, Cortès va defugint els perills de la vulgaritat, ha de continuar exerci-
tant-se per a defugir-los d’una manera completa.

Miquel Renom i Josefina Moltó a la Sala Gaspar
Renom és fill d’aquella escola de l’aplom i la seguretat preconitzada pels qui estan
fatigats de la inquietud moderna. Pinzellada segura al servei d’una visió normal. Si la
meva opinió pesés poc o molt en l’esperit d’aquest bon deixeble de Llotja, jo li diria
que, tanmateix, ell ha assolit un real mestratge, difícil de superar dintre l’orientació. Li
diria, però, que tot i considerar-ho, convindria desaprendre molt del que ha après:
convindria fer, si no foc nou, bona bugada.

Caldria, al meu entendre, que Renom es determinés a avançar en profunditat, tot el
que fins a la data ha avançat en perfecció exterior.

Únicament aleshores, sense el fre anihilador dels interessos creats, la disciplina pri-
mera podria posar-se al servei de la nova disciplina. Nova disciplina que, jo m’atrevei-
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xo a reclamar donat que en la primera, l’artista ja no podrà obtenir gaires més guanys.
Sense nous guanys l’artista es lliura, involuntàriament, gairebé sempre, a l’estereotipat.

* * *
Josefina Moltó exhibeix aquarel·les plenes de traça. Tots els encisos de la facilitat es

fan presents, però també tots els perills.

Vidal Palmada, Muntadas Calbalche, Eugènia de Loutchinski,
P. T. Shen, Fèlix de Pomés i Fàbregas a Galeries Laietanes

Dels actuals expositors de Laietanes és Vidal Palmada qui posseeix un ull més airejat.
Vidal Palmada, acostumat a l’espectacle serè –ample i limitat alhora– de la badia de
Palamós, sap traduir l’irisat de la llum mediterrània. Muntadas Calbalche, en canvi,
prefereix la llum íntima: mostra una sèrie de bodegons descrits d’una manera miniada
i polida. El pintor enamorat dels detalls termina per dissecar, no solament els objectes,
sinó la mateixa llum.

La pintora russa Eugènia de Loutchinski –que celebra la seva segona exposició en la
nostra ciutat– torna a demostrar els seus considerables coneixements de l’ofici. P. T.
Shen mostra la seva pintura extrem oriental, certament curiosa per la seva feixuguesa.
Fèlix de Pomés exposa dibuixos i pintures: els primers dintre la seva antiga tendència
elegantment lleugera, les segones seguint direccions de tan diverses, oposades. A re-
marcar algunes notes harmòniques i expressives, dintre coloracions grises, ara fredes,
adés calentes.

I, finalment una exposició d’art nadalenc completa el conjunt actual de Galeries
Laietanes: les figures de pessebre de Fàbregas. Aquest artista continua, fins a cert punt,
la tradició de Ramon Amadeu.

Inauguració d’Oasis
Barcelona compta, des d’ara, amb una nova galeria d’exposicions, la qual esdevindrà
lloc de reunió d’artistes amateurs. A més d’unes sales per a exhibició d’arts plàstiques,
disposa Oasis d’un ampli local destinat a saló de te i bar, local decorat d’una manera
escaient.

Oasis ha preferit obrir amb una exposició eclèctica, en la qual figuren alguns noms
representatius. Cal esmentar, especialment, l’aportació de Labarta i Iu Pascual.

Artistes Novells a Catalònia
Llevat d’alguns pocs noms, i entre aquests posant en primer terme el de Nicolau, ens
revela ben poc aquesta extensíssima exposició de Catalònia.

En general, però, tan inoportú fóra aquell no seràs mai res, com augurar un futur
massa gloriós. La majoria d’expositors de Catalònia són tan novells, que no han sortit
encara de la closca de l’ou escolar. Una exposició, doncs, en general, prematura i, el que
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és pitjor, mancada d’interès. Mancada d’aquell interès que radica, precisament, en els
imponderables que hom pot descobrir en les puixants personalitats tot just en la nai-
xença, i també mancada d’aquell altre interès, importantíssim, que posseeixen les obres
prematures dels artistes amb vocació elaboradora de l’esperit.

Fotografies de Bestard
A la Sala Barcino exhibeix excel·lents fotografies de Mallorca, Bestard. Bestard, que és
un pintor força discret i que posseeix un esperit delicat, sap copsar amb la fotografia els
magnífics  espectacles de l’illa catalana. Tècnic excel·lent de la fotografia, ha posat
aquesta al servei del seu esperit d’artista. No sempre, però, el seu sentit de la poesia
escau al mitjà fotogràfic i, per aquesta raó, algunes vegades es pot dir que l’artista
intenta envair camps més apropiats a la pintura.

Les millors fotografies de Bestard: aquelles més apropades al document; aquelles
més netes. Aquelles en les quals els objectes triomfen dels vels del misteri.

R.B.

01/01/1936, pàg. 11

FORMA I MATÈRIA

Si darrerament alguns artistes contemporanis han abandonat malentesos idealismes,
per lliurar-se al cultiu de la matèria amb joia sensual, el nostre Joan Serra –qui exhibeix
a la Sala Parés una tria d’obres de diverses èpoques– no s’ha evadit mai del gust de
pintar per pintar.

Serra, nasqué pintor. La condició sobresortint de les seves obres primerenques és ja
el gust del tracte de l’esmalt, gust que no minvà ni en els temps de més encaparrat
cezannisme, que el nostre artista passà com un xarampió benigne.

Serra, treballa –broda– la matèria amb una fúria lírica de primer ordre. És un liris-
me, el seu, que es tradueix en riquesa qualitativa: en un estil pictòric superior.

Ni la llum, ni la color, ni la forma interessen gaire l’artista. Aquest juga d’una
manera arbitrària amb la natura, reduint-la a una mena d’empastament pictòric ge-
nial.

Si en un principi el fang pictòric de Serra era fang d’argent, després fou fang d’argent
oxidat i avui és fang colorit. Colors lligats i fosos, tornats rica matèria pictòrica: esmalt.
Colors més subjectes a una concepció estilística de la matèria que a una concepció, a
una visió estilístiques de la llum.

De la realitat de visió, el nostre artista sembla que únicament en recapti tot allò que
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li convingui per al seu estil universalment pictòric: recapta més les qualitats i les trans-
parències de les coses que els valors.

Per això, en les teles de Serra –sobretot en els paisatges– existeix confusió: confusió
de plans. Desordre.

El seu formidable sentit de la fusió el porta algunes vegades a la confusió de la color
i de les formes.

És el gran drama de la pintura: l’haver d’explicar les coses de la visió o de la concep-
ció fonent els tons. Crec que fou el professor Caba qui, en  les explicacions de Llotja,
havia dit alguna vegada que el secret de l’estil pictòric radica en el saber donar amb una
mateixa pinzellada el clar i l’obscur. Realment el secret de la pintura radica en el saber
dibuixar amb el pinzell sense sequedats: fonent. Però, l’una cosa és fondre i una altra
confondre.

Serra ataca la matèria amb fuga o gravetat. Ell és un dels pintors contemporanis de
més instint pictòric; de més sentit artístic quant al tracte de l’esmalt.

Ell ens encisa amb la pasta ben treballada i inspirada. Ell sembla encisat també dels
seus cops de pinzell: dels seus tocs a vegades flotants i com a fills d’un atzar.

La por a l’art cadavèric ha conduït una bona part d’artistes contemporanis –no pas
únicament Serra– a renunciar gairebé sempre a un art totalitari. Jo no diré que l’ano-
menat art vivent fugi de fam i de feina, però si que, per a evitar els perills del moment,
sovint els seus cultivadors hem d’aturar-nos abans d’hora.

Jo no diré que s’hagi de renunciar a la llibertat i a la sensibilitat de direcció, però
considero convenient que de tant en tant s’esguerri algun quadre. Convé que l’art
totalitari deixi d’ésser una utopia per als artistes sensibles d’avui. I únicament posant-
nos grans problemes resoldrem bé, almenys, els petits.

Cal que els artistes contemporanis ens armem d’una major disciplina: ens convé
una major ambició.

És bo que els millors posseeixin el gust de la matèria, però fóra convenientíssim que
posseïssin també el gust de la forma.

La matèria rica ja no és matèria informe: és matèria treballada. Però el complex de
matèria i forma –cal no oblidar-ho– és el que, artísticament, ens pot satisfer d’una
manera considerable. Treballar la matèria tot dibuixant, talment com ho feren
Rembrandt i Velázquez, Delacroix, Corot i Courbet i, darrerament, Manet, Renoir i
Degas.Talment com Serra ho féu i ho fa en alguns dels seus bodegons admirables.

Rafael Benet

05/01/1936, pàg. 11
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GALERIES D’ART

Valls Quer, a la Sala Busquets
Pintura delicada la de Valls Quer. Tot i reconèixer els mèrits de l’artista, que són con-
siderables –precisament degut a la reconeixença d’un bon talent–, gosaria  insinuar a
Valls Quer que procuri intensificar la seva visió. El vel de somni, fet de gammes grises
i d’esfumatura, es repeteix gairebé de la mateixa manera en totes les teles actualment
exhibides. Alerta, doncs.

No és dels perills de la vulgaritat que cal deslliurar-se algunes vegades, sinó dels de la
repetició, que poden conduir-nos a l’amanerament.

Eugenio Hermoso, a la Sala Barcino
En els nostres temps anarquitzants de jovenesa, la pintura d’Hermoso ens feia somriu-
re. Ell i Anselmo Miguel Nieto, però, eren els dos pintors oficials espanyols pels quals
sentíem una estranya simpatia.

Aquesta simpatia –en parlar de simpatia, és clar, suspenem tota crítica– ha anat
persistint a través dels temps, però el somriure irònic que ens inspiraven les obres
d’Hermoso s’ha anat apagant.

La important exposició de la Sala Barcino ha vingut per a ratificar-nos i per a recti-
ficar-nos.

En les teles d’Hermoso hi ha humanitat. Això ja és molt. L’artista ha sabut imatjar
i compondre. Sovint arriba al llindar de la bona pintura. Però s’hi atura.

Si el pintor ha imatjat –és a dir, ha creat el seu món plàstic–, ho ha fet sense una
concepció prou profunda de la realitat. No es pot parlar tampoc ací de bellesa, car el
bell, segons Hegel, és la manifestació sensible de la idea. La natura ha assortit l’artista
d’un repertori de formes, les quals són emprades sovint d’una manera empírica.

A més, l’estil pictòric d’Hermoso és escamotejat: no dibuixa i pinta alhora, sinó
que s’acontenta d’il·luminar un dibuix. Aquest dibuix, algunes vegades és qualitativa-
ment bo; d’altres, gosaria a qualificar-lo de banal. Les gammes que empra el pintor són
escollides quan es lliura al gris, però no resisteixen l’anàlisi d’un ull colorísticament
educat quan l’artista vol donar-nos la idea de la llum solar. No hi ha ni un color
confitat: els blancs són crus, com ho són els roigs i els ataronjats, malgrat el sentit
harmoniós que els lliga.

Però, sigui com sigui, l’artista assoleix interessar. No endebades la pintura d’Hermoso
és esforçada i, tot i les convencions, en molts aspectes sincera.

Convindria que entre els artistes catalans, lliurats generalment a produir el morceau,
en sortissin sovint alguns amb ganes de pintar grans teles. Si no talment com Hermoso
ha realitzat les seves grans composicions amb innumerables figures, almenys amb la
mateixa ambició. Aleshores podríem dir que als nostres els estimularien no pas única-
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ment els paisatgistes, sinó també els grans acadèmics. Tenint en compte l’exigent con-
cepte que de la qualitat pictòrica posseeixen els nostres artistes, és clar que és més difícil
de reeixir en les grans empreses. Però convé posar-se, almenys de tant en tant, grans
problemes com els que s’ha plantejat Hermoso.

Shum, a Galeries Syra
Shum el caricaturista que fa viure els seus ninots de roba i serradures  exhibeix a Syra.
Dintre la trajectòria de sempre, l’artista es pot dir que s’ha alliberat de la influència de
Bagaria; Shum ha fugit també una mica de la cal·ligrafia fàcil. Hom descobreix en els
traços dels dibuixos exhibits suara més sensibilitat de dicció.

Les exposicions de Galeries Laietanes
El grup Arts Plàstica –compost de l’orfebre Albert Puig, de l’aquarel·lista Feliu Cano, del
paisatgista Fontanet, de l’escultor J Giménez Botey, del  bodegonista  J. Guardiola
Torregrosa, del laquista Francesc Montanyà i del retratista-dibuixant David Santsalvador–
exhibeix un conjunt a Laietanes. Un conjunt estèticament i qualitativament eclèctic.

A remarcar: les escultures de Giménez especialment el retrat; les aquarel·les de Cano;
l’orfebreria de Puig; les laques de Montanyà, i els dibuixos de Santsalvador. Aquests
darrers, notables per saber obtenir la semblança dels retrats.

Exposen també a Laietanes un heterogeni conjunt: Juli Borrell paisatges colorits,
Ton Rosich i interiors, paisatges, marines i bodegons Mn Ramon Gimbert, qui es fa
remarcar pel sentit pictòric en Sala Capitular (Catedral-Barcelona) (5).

Efectuen llur primera exposició les senyoretes Maristany i Fontanills, de l’art de les
quals es pot dir, de moment, que és encara verd, i l’Acadèmia Esclasans, que exhibeix
un conjunt de treballs típicament escolars.

R.B.

09/01/1936, pàg. 9

ART RELIGIÓS

El pintor Renoir havia tingut més d’una vegada enveja d’aquells qui podien oferir
l’obra llur a l’altar. No endebades la pintura profana del gran pintor francès tingué
sempre un sentiment poètic i, en els seus darrers temps, un sentiment monumental,
per les quals virtuts es pot dir que l’art de Renoir estava al llindar de l’art religiós.

Tant ell com Manet no s’envaniren pas del seu laïcisme artístic: Manet, tot i ésser
un esperit mitjà estrictament burgès, provà, a la seva manera, per bé que esporàdica-
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ment, la temàtica religiosa, havia pintat, a l’aquarel·la, el Crist amb els àngels. Parlant
amb el seu amic Antonin Proust deia un dia el pintor de l’Olympia: “Jo voldria pintar
un Crist en creu. És una cosa que sempre he tingut l’ambició de fer. El Crist en creu,
quin símbol! Es podrà excavar fins a la fi del segles, i hom no trobarà res semblant. La
Minerva, està bé; la Venus, està bé. Però ni la imatge heroica, ni la imatge amorosa no
valdran mai la imatge del dolor. Aquesta és el fons de la humanitat, aquesta és el
poema.”

Però, si Manet s’hagués determinat un dia a pintar la figura del Crucificat, ho hauria
fet, ben segur, amb un esperit germà de Velázquez: d’una manera emocionant, però poc
enlairada. Hauria pintat la dolor del Fill de l’Home: no pas la dolor del Fill de Déu.

Per a trobar una pintura eminentment religiosa –religiosa per concepció i per senti-
ment– hem d’acostar-nos sovint als primitius. Existeixen dos exemples típics d’unció
religiosa en pintura: el de l’italià Fra Angelico, i el del nostre Jaume Huguet.

Ens seria avui molt difícil de tornar a Giotto o al Borrassà. Primerament, si ens
proposéssim de refer aquells estils, cauríem en insinceritat: en una de tantes comèdies
arcaïtzants, de les quals els nostres temps moderns han abusat tant.

Però, si ens fos possible de refer aquell esperit poètic del trecento i del quattrocento,
no ens hi pensaríem un sol moment. Pintaríem retaules.

Un dia, un il·lustre amic meu m’escometé per fer una mica d’humor amb un article
meu que havia aparegut en aquells moments, en el qual feia l’elogi dels temps medie-
vals: del gran sistema de l’Edat Mitjana. El meu interlocutor em preguntava amb una
certa lògica: ”Escrivint com escriviu, per què no pinteu retaules?” A la qual cosa respo-
nia ràpidament: “Perquè no puc”.

El meu bon amic oblidava que quan jo pinto –exactament igual als altres artistes
que no exerceixen la crítica– sóc fill de l’esperit del temps: no puc desentendre’m d’una
educació que és més forta que la voluntat.

Jo sóc fill d’una visió impressionista, i tot i que m’enciso amb els primitius, no puc
imitar-los sense estafar-me a mi mateix.

És aquest el gran problema de l’art religiós contemporani. Els artistes que treballen
per a l’altar, els veiem naturalment encisats no solament amb els primitius del Renaixe-
ment italià, sinó encisats també amb els mosaics bizantins, amb les pintures i escultu-
res romàniques i fins amb l’estil espiritualíssim de les icones del Sinaí o de les pintures
estàtiques i impressionants de la pintura copta i la imatgeria de les catacumbes. Severini,
trànsfuga del futurisme i de cubisme, fa avui una pintura monumental religiosa amb
un estil que podríem qualificar de bizantí. Un altre italià, Campigli, fa una pintura
profana que sembla arrencada dels estucs de les catacumbes, o bé dels retrats dels taüts
romano-egipcis.

Maurice Denis produeix també una pintura religiosa arcaïtzant, que avui resulta ja
modernista, en el sentit pejoratiu que a Barcelona acostumem a donar a aquest mot.
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És el perill que corren els qui recerquen l’estil: el de caure en estilitzacions massa
fàcils, les quals acostumen a passar de moda molt aviat.

A Alemanya aquest moviment d’art religiós d’avantguarda continua desenvolu-
pant-se avui tenint per fonament l’estètica dels benedictins de Beuron, que fou aprofi-
tada pels expressionistes.

A casa nostra també existeix un moviment de renovació de l’art de l’altar, movi-
ment que està controlat pels Amics de l’Art Litúrgic.

Després de la fastuositat burgesa i del goticisme acadèmic del vuit-cents, els Amics
de l’Art Litúrgic es preocupen de netejar les esglésies d’enfarfecs. La cosa és necessària
fins a cert punt, però cal anar amb molt de compte a no lliurar l’art religiós a tipus
massa fixos i o maneres arcaïtzants, que avui dia fóra igual que lliurar-lo a les formes de
la moda.

Un altre dels perills de l’art religiós d’avançada és el de l’iconoclàstia.
Per un excés de puresa, la majoria dels artistes que treballen per a l’altar s’espanten

tant de l’excés d’imatgeria dels nostres magnífics altars barrocs com del noble natura-
lisme de la plena Renaixença.

* * *
Ara que comencen a reconstruir-se les esglésies devastades de Vilafranca, serà hora de
fer-ho amb una certa discreció. Si el foc –com diu un Amic de l’Art Litúrgic– purifica
molts altars de gust pèssim de la Basílica de Vilafranca, cal anar amb compte ara a no
caure en estilitzacions massa fàcils, que podrien avergonyir-nos ràpidament.

El gust del monument és, més aviat, el de la claredat, és a dir, l’antibarroc. Ja ens hi
conformem, sempre que els artistes religiosos no renunciïn a la visió realista. Nosal-
tres, som romans; no som ortodoxos grecs.

És en aquest sentit romà que treballen els artistes que han realitzat el nou altar de la
capella del Remei, del temple de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca. L’escultor Rafael
Solanich realitzà la imatge de la Verge, amb escaient severitat; el pintor Vila Arrufat
realitzà, al fresc, les pintures de l’absis de la capella, amb el seu estil sostingut amb
honor en el llindar rafaelita.

Ambdós artistes han dotat d’unió religiosa les imatges. A remarcar un fet: Solanich,
sense renunciar al realisme formal, ha sabut elevar-se religiosament.

La qual cosa prova que el sentiment religiós no informa cap estil particular, sinó
que pot informar-los tots si l’artista el posseeix.

Cal no oblidar tampoc que si Fra Angelico emprà la manera dolça –evangèlica– de
la plàstica religiosa, Miquel Àngel emprà la manera apocalíptica.

Rafael Benet

12/01/1936, pàg. 11
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ACTITUD CENTRAL

Al marge de les exposicions Casanovas i Picasso
El gran poeta Paul Éluard –cervell sensibilíssim– ha volgut dotar la doctrina sobrerealista
de sentit de Tradició. El sobrerealisme, ha dit, ha existit en tots el temps. És cert, àdhuc
cal dir, que quan en art triomfa el cànon, o el programa previ, s’arriba a la mort.

Però, si la fossilització ens amenaça: el caos . I àdhuc si hom vol seguir els camins
diabòlics de Picasso, ens amenacen, tant com els perills del desordre, els perills del
cànon. Les cristal·litzacions del excessos picassians són la pitjor de les fórmules; la
menys instintiva de les actituds artístiques.

El món és ple de deixebles de Picasso: de vulgaritzadors de Picasso. Tots els ebenis-
tes de la Ronda de Sant Antoni i tots els arquitectes de suburbi exploten la gloriosa
cristal·lització del cubisme.

De les formes clàssiques, eternes, del cubisme tots els pobres diables n’han fet regles.
Però, a Picasso i als grans de l’avantguarda, se’ls pot acusar de prudents més que de

valents. Quan han temut que les normes fossin reduïdes a regles, ho han fiat tot a la
puixança del misteri, de la màgia, de l’instint. S’ha glorificat tot l’irracional: els ani-
mals, l’infant, el salvatge i la follia.

Tot i parlar de la realitat absoluta, oposant-la a la veritat fictícia, els actuals
sobrerealistes no han sabut veure la realitat del complex humà. S’han vist precisats, per
a salvar la poesia, de fer-la evadir del control de la raó; per a salvar l’emoció en les arts,
han hagut de renunciar a la intel·ligència i a la civilització per la cultura. En el fons i en
la forma, totes aquestes evasions són productes anarquistes i decadents. El sobrerealisme
és una distensió del dadaisme: és una actitud de revolta i de fàstic davant la perfecció
no assolible d’un Rafael o d’un Velázquez: d’un Fídies o d’un Rodin.

Als perills d’una perfecció fictícia i a les dificultats de lluitar honestament per a no
caure en la rutina, perill que comporta tot ofici, hi ha oposat còmodament l’anti-art.
El sobrerealisme es pot definir també com un malestar deliciós, talment com el seu
predecessor, el dadaisme. Per això Tristan Tzara creu ingènuament en l’antinòmia de la
poesia-mitjà d’expressió i de la poesia-activitat d’esperit. Per por a la mort es cau en la
follia i en la mort mateixa.

L’atzar i el variable es deuen. Es nega a la nit el que s’havia obtingut al matí, és a dir,
tot el que en un principi fou excés de raó és avui romanticisme foll.

Per a lluitar en un medi semblant cal ésser o molt sa o molt cínic per a no acabar boig.
En aquests darrers anys, sobretot –com denuncia Teriade, qui no deixa de tenir grans
responsabilitats en tot el que ha passat– la literatura ha corromput les arts plàstiques.

Picasso mateix ha parlat com un oracle poètic, contra el cànon i els programes
previs però en general la feina teòrica ha estat reservada a la mediocre voluntat dels
deixebles o a la lírica exaltació dels poetes.
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Els poetes sense control, com més grans foren, més confusió portaren.
Vaig constatar fa algun temps que, mai com en l’actualitat no s’ha fet l’apologia de

l’instint, però mai com avui no s’havia teoritzat tant entre els artistes. El mal estètic de
la nostra època és dels que maten: es pretén provocar amb exaltacions teòrico-líriques
que són com estupefacients, l’emoció obscura. Les crítiques a l’instint són constants.
Són com un S.O.S. de les antenes de l’intel·ligència demanant auxili al nostre fons fet
d’obscuritat. Els clàssics anomenaven la frescor d’instint furor diví. Furor que tenien el
bon gust de fer derivar de llocs més alts que els de la subconsciència. Quan aquesta
frescor satura tot l’ésser no hi ha necessitat de parlar-ne gaire.

Sovint l’artista és substituït avui pel conferenciant; la naturalesa de Dionisos per la
del Faust.

L’home, compost espiritual d’intel·ligència i instint –aquesta realitat total– és des-
conegut dels sobrerealistes.

Per això a l’home mutilat d’André Breton, nosaltres hi oposem l’home total de Paul
Valéry: aquell que és el personatge principal de la Comèdia Intel·lectual, més preciosa
encara –diu Valéry– que la Comèdia Humana i que la mateixa Divina Comèdia.

Al Picasso diabòlic nosaltres hi oposem Leonardo, el de l’ostinato rigore. El Leonardo
que definia: “L’ingegno del pittore vuol essere a similitudine dallo specchio”.

Aquell Leonardo, que Valéry ens explica com a mestre dels seus mitjans, com a
posseïdor del dibuix, de les imatges i del càlcul. Aquell qui havia trobat l’actitud cen-
tral a partir de la qual les empreses de la coneixença i les operacions de l’art són igual-
ment possibles. Aquell qui els canvis feliços entre l’anàlisi i els actes són miraculosa-
ment probables.

“Pensament meravellosament excitant” , diu Valéry. I continua: “Cal considerar
Leonardo com un model del bell animal pensador, flexible i subtil, dotat de moltes
maneres de moviment: sabent sota la més petita intenció del cavaller, sense defenses i
sense retards, passar d’un sistema a l’altre. Esperit de finesa, esperit de geometria, tan
aviat els adopta com els abandona, talment com el cavall acomplint els seus ritmes
successius... És suficient a l’ésser supremament coordinat de prescriure’s certes modifi-
cacions amagades i molt simples a l’esguard de la voluntat, i immediatament passar de
l’ordre de les transformacions purament formals i dels actes simbòlics al règim dels
coneixements imperfectes i de les realitats espontànies. Posseir aquesta llibertat dins
dels canvis profunds, usar d’un tal registre d’acomodaments, és l’única manera de
gaudir de la integritat de l’home, tal com la imaginem en els antics.”

“Una elegància superior ens desconcerta. Aquella absència de torbació, de profetis-
me i de patètic; aquells ideals precisos; aquell seu temperament entre les curiositats i les
puixances, sempre restà establert per un mestre de l’equilibri; aquell conèixer el secret
de l’il·lusionisme i dels artificis i, essent un dels homes més enginyosos, posseí aquella
ignorància del teatre”.
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La Providència ha volgut que en el moment que es mostra a la poc preparada
Barcelona, una exposició dels aspectes diabòlics de Picasso, s’escaigués ací la rèplica
immortal d’una cançó senzilla i pura: la rèplica de l’exposició d’escultures de Casanovas.

Casanovas, roent de passió, evita la barbàrie. Talment com Leonardo da Vinci. Mai
com en aquest moment  la cançó de Casanovas no havia estat més puixant i augusta. El
tors i les testes femenines meravelloses, actualment exhibits, són dotats d’aquella ele-
gància superior, d’aquella absència de torbació i de patètic de què en parla Paul Valéry.
Dotat, també, de noble puixança.

Casanovas és mestre d’ell mateix: ha sabut sostenir des de la joventut uns ideals
precisos, i això val més que totes les inquietuds espectaculars. Que tots els desficis sense
un objectiu formal.

El mar nostre –i no és un tòpic– ha enviat la seva rèplica a l’Orient obscur. Claror
i claredat. Humanitat i contenció, contra els esquemes i la iconoclàstia. Ethos, en
oposició a Pathos. Serenitat: superació de tot el tèrbol.

Maillol i Manolo són la rèplica immortal del Migdia a la natural actitud nòrdica de
Rodin. Casanovas no volem dir que sigui l’antiPicasso, perquè tant ell com nosaltres
detestem les negacions, però si que és la rèplica immortal a Picasso.

Una rèplica feta sense intenció de desmentir res. Filla de la gran teoria de creure en
un trèmol subtil: de defugir els esgarips.

Filla de l’obstinat rigor de cada dia. De l’obstinat rigor a vèncer els obstacles de l’ofici
i la rutina que l’ofici comporta. Joc de sensibilitat i de rigor amb el qual es supera la
gran antinòmia que desespera i desesperarà tots els dadaistes: antinòmia entre la poesia-
mitjà d’expressió i la poesia-activitat artística.

L’escultor Casanovas –lluny del teatre– ha sabut vèncer també els perills d’un inter-
nacionalisme de fira de marxants d’art. Ha cregut tostemps que els interessos artístics
de la humanitat es serveixen millor tenint pàtria que no tenint-ne.

Picasso, en abandonar Barcelona per sempre més, hagué de sacrificar moltes coses
substancials en l’holocaust de París, capital del món, però, capital també de totes les
colònies d’Europa. Casanovas no ha volgut sacrificar res substancial –no ha volgut
sacrificar tampoc la modèstia artística.

Per fer-se veure, hom destrueix moltes coses. Si Picasso hagués sabut renunciar a les
vanitats d’una fama i d’una fortuna –segons un amic d’ell, la comptabilitat de Picasso
és estrictament acadèmica–, tindríem avui un gran artista normal, la qual cosa vol dir,
tractant-se d’ell, un artista modèlic per a l’eternitat.

Com diu Manolo , el París actual ho deu tot a Picasso, però París no li ha pogut
pagar ni li podrà pagar mai el deute formidable.

Rafael Benet

19/01/1936, pàg. 9
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GALERIES D’ART

Meifrèn, a La Sala Parés

La pintura d’Eliseu Meifrèn, malgrat totes les evolucions, representa avui dia el mateix
que representava anys enrera. Meifrèn és un pintor elegant i lleuger, dotat d’una traça
prodigiosa amb la qual sorteja els problemes pictòrics.

Els començaments de Meifrèn –les obres de joventut– tenen un encís superior. Més
tard semblà diluir les visions en la fuga per la fuga; en el toc pel toc. La visió s’anava
aprimant a mesura que les teles anaven esdevenint més grans de dimensió.

Tot d’una, però, en aquests darrers anys, l’artista es rejovení. La seva anterior expo-
sició a Galeries Laietanes (celebrada l’any darrer) fou com una revelació jovenívola. Hi
havia alguna tela –precisament pintada a França– d’un colorisme àgil i treballat que
recordava Sisley.

Si no trobem en l’actual exposició un moment líric tan afinat com aquells, hi
trobem, en canvi, de conjunt, una coherència i una claredat formal, rara fins a la data
en les obres del pintor. Si en les teles millors de l’actual exposició hi ha menys sorpresa
colorística que en les teles millors exhibides l’any darrer, hi ha, en canvi una apreciable
contenció de la fuga atzarosa, per la qual l’artista ha assolit donar-nos una idea tàctil
dels volums dintre l’impressionisme atmosfèric de sempre. Per això les seves visions
d’ara posseeixen una densitat i un pes específicament realista, que cal considerar com
un guany remarcable.

Amat, a La Pinacoteca

El jove pintor Amat exhibeix paisatges urbans i suburbials parisencs i barcelonins. Les
pintures d’Amat són extraordinàriament charmentes. Tot hi és dit amb traça elegant i
lleugera. L’estil hi és llisquent; sense cap grop.

Però totes aquestes virtuts que fan tan plaent la pintura d’Amat no assoleixen do-
tar-la de gaire substància. Convé que els artistes fàcils tinguin la valentia de contradir-
se, destruint el charme gratuït de llur teles. Fins després d’haver sacrificat als déus
aquesta gràcia atzarosa no s’obtindrà la gràcia com a complement de la bellesa.

Darius Vilàs, a la Sala Busquets

Paisatges pirinencs i barcelonins, composicions decoratives i alguns dibuixos exhibeix
Vilàs, el qual amb les seves obres ocupa tres sales de can Busquets.

És en alguns paisatges on l’artista assoleix una major veritat pictòrica; on més s’allu-
nya de la concepció decorativa.

Matí a Vallcarca (41) i Collita de tardor (42) són, al meu entendre, les teles més
reeixides d’aquest important conjunt.
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Eugen H. Schmid, al Saló Catalonia

Magí A. Cassanyes en la presentació de Schmid inserida al Catàleg, diu:
“Havent-se en un país, Alemany, en aquells dies febrosament caòtics i torturats de

l’Expressionisme, que fou una mena de Sturm und Drang, en venir aquest pintor
Schmid a la nostra terra trobà en els seus paisatges, amarats d’una talment profunda
vitalitat i categòrica integritat plàstica, una mena de força que, no solament dissipà els
neguits i confusions de la seva ànima, sinó que, encara, li revelà el secret d’aquell ritme
etern que ordena la  també eterna potència creadora de la Natura. Així que hom pot
dir obertament que aquesta estada a Catalunya del pintor Schmid vingué a significar
en la seva vida allò mateix que en la del gran Goethe representà el Viatge a Itàlia, amb
la seva lliçó de depuració i equilibri”.

Poques paraules es podrien afegir a les anteriors, que donessin una idea més precisa
de l’art de Schmid. Tant les pintures com les xilografies de l’artista alemany responen
a un concepte molt net de la plàstica, derivat, però, encara, d’un visionarisme que, tot
hi haver-se superat, no fou reduït en la seva substància.

Les configuracions dels paisatges catalans degudes a Schmid són ben remarcables.

Enric Porta, F. Montanyà i A. Trenchs a Galeries Syra

Porta és un lluitador que s’ha fet remarcar en la palestra. És un pintor de raça, amb un
gust considerable per la matèria. Aquest gust ha estat sistematitzat darrerament seguint
les petges de Villà, que és com dir –fins a cert punt– seguint les petges de la pintura de
Dunoyer de Segonzac.

Porta, com Villà, tendeix a expressar-se d’una manera estrictament realista. Porta
assoleix moments realment intensos en fragments de les obres exhibides i algunes obres
totalment reeixides d’intensitat. Especialment remarcable Gos dormint.

El doctor en medicina Francesc Montanyà se’ns presenta altra vegada com a lacador.
Els seus coneixements de l’ofici són considerables; els seus brunyits, perfectes.

La matèria ha esdevingut preciosa en les seves mans.
Quan l’artífex s’acontenta, per a decorar les laques, amb motius ornamentals estilit-

zats, talment com el barco de vela, els peixos, etc., o amb motius geomètrics, l’obra
resulta excel·lent. Quan vol emprar motius ornamentals més complicats o vol emprar
en l’exposició la visió naturalista, aleshores les laques fallen, no pel cantó de l’ofici sinó
pel cantó del dibuix o del concepte ornamental.

La dibuixant Trenchs exhibeix la seva cal·ligrafia estilitzada i alguns dibuixos na-
turalistes. Trenchs, quan estilitza, converteix les línies de les figures en espirals. L’estil
no és nou, ni molt menys. Considerem, en canvi, susceptible d’esdevenir nou l’estil
naturalista assajat amb sensibilitat en algunes mostres estimables de la present expo-
sició.
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Rafael Salvà i Josep Manaut, a la Sala Barcino
Comentàrem fa poc els paisatges de Mallorca i de l’Alt Vallès deguts a Salvà. L’estilit-
zació excessiva emprada antany per l’artista en la narració de temes mallorquins sembla
prendre el lloc a l’estilització ponderada, característica dels seus antics paisatges dels
volts de Matadepera. Aquests paisatges del Vallès només rarament tenen avui un aspec-
te estrictament realista. En aquests paisatges –excepcions de la present exposició– és on
apareixen més clars els objectius pictòrics.

Manaut exhibeix paisatges de Tortosa i de València, la principal condició dels quals
és la lluminositat.

Bernardino de Pantorba, a la Sala Gaspar
Hom descobreix en les pintures de Pantorba –tot i la llunyania que les separa– un
cert parentiu amb les del gran Regoyos. Notables, sobretot, els paisatges de petit
format.

Dibuixos originals de l’antiga Il·lustració Catalana
A la Sala Renart s’exhibeix un curiós conjunt de dibuixos publicats a la Il·lustració
Catalana. En aquella publicació, dirigida pel poeta Francesc Mateu, col·laboraren molts
artistes representatius d’aquells temps. Recordem en aquest moment haver vist origi-
nals de Joaquim i Marià Vayreda, de Josep Berga, Cabrinety, Foix, Joan Llimona, Mas
i Fondevila, Riquer, Pahissa, Pellicer, Triadó, Gosé, Opisso i Enric Serra.

Nicanor Vázquez, a Oasis
Els directors d’aquella galeria han volgut honorar la memòria del malaguanyat artista
Nicanor Vázquez, mostrant un bon conjunt de dibuixos, guaixes i olis.

Vázquez nasqué l’any 1861 i morí en 1930. Fou un dibuixant traçut, el qual tractà
també amb habilitat la pintura de la guaixa. L’artista –que havia rodat món– tingué
certa participació pedagògica en la nostra Barcelona, on havia regentat la classe de
dibuix de l’Ateneu Obrer, per on havien passat alguns artistes avui famosos.

Inaugural de la Sala Fortuny
Al Passeig de Gràcia, núm. 53, s’ha obert una nova galeria d’art. Ha estat inaugurada
amb una exposició no molt eclèctica des del punt de vista estètic, però potser massa
eclèctica des del punt de vista de la qualitat.

A remarcar l’aportació intensament pictòrica de Joan Colom i Joaquim Mir i Ven-
tosa, i l’elegant de Meifrèn.

Ceràmica d’Eudald Ballet, i pintures de Barblán, Pons Arnau
i Galofré Surís, a les Galeries Laietanes

Eudald Ballet, ex-alumne de l’Escola de Treball, ens mostra les seves obres de ceràmica
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al torn i algunes escultures de gres, segons models de V. Moré i de Martrus, molt
agradables, especialment les darreres.

La ceràmica de Ballet és d’un gust discret i d’una tècnica força apreciable.
Oskar Barblán és un pintor helvètic educat a Itàlia i a París. Fa una pintura trepi-

dant, més o menys emparentada amb la de Van Gogh. Ha pintat molt a Mallorca, i
ens dóna una visió impetuosa del paisatge de l’illa. Visió que, dissortadament, ha
esdevingut lloc comú de l’escola internacional mallorquina.

Pons Arnau, pintor valencià de fama oficial, exhibeix paisatge, figura, flors i objec-
tes. Com l’altra vegada que ens mostrà les seves obres, aquesta també les ha acompa-
nyat d’una col·lecció de pintures d’artistes vuitcentistes. Aquesta col·lecció és presidida
per Marià Fortuny i per Joaquim Sorolla Bastida. Hi figuren teles d’Ignasi Pinazo,
Francisco Domingo Marquès, Vicenç Palmaroli, F. Madrazo i Bernete. I dos paisatges
de temes espanyols realitzats l’un per C. Haes, i l’altre, per Carl Girardet.

F. Galofré Surís és l’altre expositor de les Laietanes. Exhibeix paisatge, figura i pai-
satge, figura, interiors i flors, dintre un estil de just medi.

R.B.

23/01/1936, pàg. 9

L’ART DEL RENAIXEMENT FORA D’ITÀLIA

Al marge del volum X de la Historia del Arte Labor
És difícil de compaginar l’oportunitat periodística del comentari bibliogràfic amb la
seva profunditat. El ramblejar pels llibres, si és el millor dels diletantismes, es presta
com cap més a la banalitat i a l’error.

El comentari d’un llibre pressuposa primerament que aquest desperti una emoció pro-
funda. I únicament –puix que no podem ésser universals en les nostres coneixences– aques-
ta emoció es produirà si el que es llegeix entra de ple en les nostres disciplines. El comentari
d’un llibre vol dir gairebé sempre renovar lectures de temps iguals o paral·lels. Vol dir
realitzar innombrables consultes, refrescar records i, fins a cert punt, precisar idees.

El tema del volum X de la monumental Historia del Arte Labor és realment temp-
tador: El arte del Renacimiento fuera de Italia Gustau Glück –traduït a l’espanyol per
Ramon Iglesias– estudia els fets artístics produïts durant el segle XVI als països septen-
trionals; José Camón i Andrés Calzada estudien els fets artístics que es produïren en
aquells mateixos temps als països espanyols.

L’edició in 4.º dels volums d’aquesta història de l’art, permeten les reproduccions –
totes fora del text, per bé que connexes amb ell– a gran format. Aquest volum conté
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cent seixanta-sis pàgines de text, uns sis-cents gravats i seixanta làmines a tot color o en
vacugravat. Pel nombre, el format i la claredat de les il·lustracions, la Història de l’Art
Labor es fa considerar d’una manera excel·lent. Amb aquesta extensa documentació
gràfica, la història de l’art fa de molt bon comprendre.

Hom veu perfectament que el Renaixement fora d’Itàlia, en la majoria dels casos
no ha existit. Podríem dir que són els temps medievals que encara continuen. Malgrat
de tots els canvis espirituals i dels relatius progressos del coneixement i de la tècnica,
continua fora de Florència, Siena, Perusa, Roma i Venècia, l’esperit medieval, almenys
pel que fa referència a les arts plàstiques.

Roma, com ha estat dit, fou la cisterna cabdal de la Renaixença. Florència amb els
seus dilettanti, amb el seu xerroteig metafísic, amb el seu platonisme joiós, sense pe-
danteria, donà un programa emocionant als seus artistes: el de reconciliar el món antic
amb el modern. Però si Plató esqueia a aquells temps, sense rastre de puritanisme,
Savonarola vetllava ardentment perquè no es realitzés un retorn gentílic. Per això el
Julià l’Apòstata de la peça dramàtica de Lorenzo de Mèdici terminava expressant-se
melancòlicament: “Has vençut oh pàl·lid Galileu!”.

El cinc-cents fora d’Itàlia, si fou naturalista no fou una resurrecció de la idea antiga
de bellesa. Només cal comprovar la Lucrècia de Dürer o la Venus de Lucas Cranach
amb la Venus de Botticelli, amb les Tres gràcies de Rafael o amb la Dànae de Ticià, per
a veure les diferències metafísiques que separen el Nord del Migdia. Grünewald no
humanitza el diví com Miquel Àngel, ni divinitza l’humà com Rafael; s’acontenta
d’un paroxisme expressiu.

Quant a Espanya, la Renaixença visqué a flor de pell. L’arquitectura, com a Alema-
nya i a França, era estructuralment gòtica, revestida únicament amb abundància de
grottescos. Espanya, si descomptem València i Andalusia, no sentí gaire Renaixement.
Espanya, essencialment trista, si produí alguna obra de pura Renaixença fou –ben se-
gur– com en el cas del Palau de Carles V a Granada, per voluntat àulica de l’empera-
dor, o bé, en altres casos, per emigració d’artistes italians a la nostra Península, o per
influències no assimilades. El plateresc castellà de l’Hospital de la Santa Cruz de Toledo
o de la façana de la Universitat de Salamanca, no es diferencia tant com sembla de la
nuesa arquitectònica d’Herrera imposada per Felip II. En el fons, tant l’una com l’altra
forma són la negació de la mateixa substància de la Renaixença: substància feta de joia
i de grandesa, però també de mesura.

Fins el cas de Miquel Àngel, el més patètic de tots els del Renaixement italià, és
substancialment harmònic. Miquel Àngel estima teològicament el cos humà. Si el
deforma és per fer-lo mes clar en la seva expressió muscular. Miquel Àngel és el qui
portà més enllà la reconciliació de la forma antiga amb les idees cristianes. Fou amic de
Savonarola, lector de Dant, i per això sortí victoriós de la prova de vèncer el paganis-
me, després d’haver-li arrabassat la idea de la bellesa per a batejar-la.
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Comparem, doncs, l’èpic Miquel Àngel amb el tràgic Alonso Berruguete. Les figu-
res turmentades del primer són encara formalment romanes, mentre que les menys
recargolades del segon són sempre més expressives que formals. Al costat de l’infern
escultòric de Berruguete hom hi pot associar les formes monstruoses i feréstegues del
pòrtic de Moissac, però mai les formes substancialment clàssiques del porxo de la
Glòria del mestre Mateos, a Santiago de Compostela, o dels Beau Christ centrats entre
excelses processons d’Àngels i verges, patriarques sants  i reis de les catedrals de Chartres,
d’Amiens, de París o de Reims.

Berruguete ha fet servir els seus coneixements de les formes naturals, per a destruir
la idea de fermesa –de serenitat– que ens havien llegat els antics unida al mateix princi-
pi de la forma. L’esperit del Renaixement no és pas únicament el de Nicola Pisano,
sinó que es troba plasmat també en l’obra dels imatgers de les catedrals gòtiques. En
l’obra d’aquells escultors de capitells impostes que fugien dels repertoris ornamentals,
per a donar-nos motius novament recollits de la realitat de visió, talment com aquell
que un autor anònim, com tants d’altres, esculpí en el claustre de Tarragona, motiu
avui conegut per processó de les rates.

El nord tingué, fins a cert punt, un apèndix en la nostra Península. El coneixement
de les formes naturals i de la nova tècnica de modelat es posaren al servei de l’expressió,
no pas de la bellesa. Luís de Morales no és gaire lluny de la concepció naturalista dels
Països Baixos, però les seves imatges són molt més riques de vida interior que les de
Mabuse, posem per cas.

Si la Renaixença espanyola és desmesurada per a poder qualificar-la veritablement
de renaixentista, el Renaixement francès és massa mesurat per fer-se considerar al costat
de la joia i la passió de Florència, de la frescor sensual de Venècia o de la grandesa
apassionada i graciosa de Roma. Jean Goujon és únicament un escultor delicat, com
són delicats els pintors Jean Fouquet i els Jean i François Clouet.

França, que també conserva el sentit gòtic en les seves construccions, ha d’anar a
cercar, en temps de Francesc I, els artistes a Itàlia, i quan assoleix adaptar l’esperit de la
Renaixença, ho fa amb finesa però sense massa passió.

En el moment en el qual a tota l’Europa Occidental la pintura i l’escultura passaven
al pla d’arts independents, ocupant idèntica plaça que l’arquitectura, Anglaterra ha de
demanar ajuda a pintors forasters. Anglaterra té únicament una arquitectura original,
l’arquitectura dita d’estil perpendicular, tan originària del seu gòtic. Però, Holbein el
Jove, aquell ciutadà del món que ha donat les mostres més intenses i precioses de l’art
del retrat –art substancialment laic– treballà allà, pel rei, pels cancellers i per l’aristocrà-
cia.

L’art ha estat secularitzat especialment pel Renaixement nòrdic. La Reforma supri-
mí les imatges. El nord no pogué mai imaginar en el sentit de Miquel Àngel.

El mateix Desidèrius Erasmus, home en tants aspectes sensible, no posseí gaires
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facultats de percepció artística. L’art de Rafael i Miquel Àngel no li interessà gens: passà
per Roma sense veure’l.

L’única aportació original del Nord a la Renaixença és la dels seus humanistes.
França donà Rabelais, la figura més gran d’aquella terra en aquell segle. Alguns huma-
nistes foren massa subtils per a acceptar el martiri com Thomas More, el Sant Francesc
del Renaixement anglès, el qui no oblidà de peixar cada dia els ocells de Chelsey.
L’intel·lectualisme té aquest perills: el de l’arrogància i el del dilettantisme. Contra la
violència i l’excitació a la rebel·lió de Luter, no era la forma més eficaç la de la fugida.
Hom podia amar, com Erasme, la unitat de la Cristiandat –és a dir, la unitat d’Europa–
que les dues heretgies modernes del nacionalisme i el protestantisme venien a rompre.
Però fou una covardia romandre per damunt de la batalla  com un superhome. Quan
Erasme es decidí a parlar, era ja tard.

Thomas More sabé caure del cantó de Roma, que era el naturalment ecumènic.
Entre els Papes i Enric VIII la tria no era dubtosa.

Per als artistes no hi ha, tampoc, lloc a dubte.
Com Maritain, podrem dir:  “Al segle XVI, l’Església escandalitzà els heretges, els

quals jutjaven que estimava massa la bellesa. Jo admiro els Papes del Renaixement per
haver cridat tot el bell univers a l’ajuda de l’antiga Mare de les virtuts, al moment que
el diable, desfigurat com a moralista, llançava els seus gossos contra ella. No és pas per
haver-se donat massa a l’art i a les formes sensibles pel que cal blasmar del temps de
Lleó X. És perquè no donà prou a la gràcia.”

I àdhuc podríem tornar a retreure ara a Miquel Àngel, quan pregunta: “Quin bàr-
bar hi ha que no pugui entendre que el preu d’un home és més noble que la seva
sabata?”

El nord o bé ha restat casolà o bé fantàsticament exaltat. O bé el massís melancòlic
de Dürer, i el quotidià immortal de Holbein, o bé les fantasies macabres d’esquelets,
d’espectres i diables.

La bellesa és desconeguda allà: o el somni agitat, el Sturm und Drang de l’anome-
nat barroc gòtico-tardà i de tots els visionarismes, o la realitat burgesa, temperada més
per un sentiment purament abstracte de la metafísica que per una imatge sensible de la
idea de bellesa.

Heus ací el que hom refresca, repassant la Història de l’Art, a través de Glück, de
Camón i de Calzada.

Rafael Benet

26/01/1936, pàg. 9
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VERS UN ART TOTAL

El nostre petit país compta amb un nombre important de pintors de qualitat. Certa-
ment massa important, donades les possibilitats reduidíssimes del nostre mercat. La
petita Catalunya compta amb una vintena d’artistes de primer ordre, i no compta, en
canvi, amb la mitja dotzena de col·leccionistes com cal. Aquesta és la tragèdia.

Els nostres grans artistes treballen encara per a un petit nucli d’escollits. Si bé és
veritat que el gust públic és avui millor que uns quants anys endarrera, el guany no està
en relació amb la importància actual de la pintura i l’escultura.

Molts factors contribueixen a fer perdurar aquesta lamentable desproporció. En
primer terme, la tragèdia de sempre: el nostre país no està ben constituït. En segon
terme, la petitesa del nostre territori, el qual acabem d’empetitir amb una concepció
anti-imperial de Catalunya. Segueixen després altres causes derivades d’aquestes pri-
meres: entre aquestes la manca de la doble riquesa del diner i de la cultura.

El moviment de curiositat a l’entorn dels nostres artistes és reduïdíssim i gairebé
limitat  a Barcelona. Fora de la nostra ciutat, si bé és veritat que existeix algun petit nucli,
com els de Terrassa, Sabadell, Girona i Reus, llur actuació és, fins a la data, poc eficient.

Tot el que s’ha fet fora de Barcelona ha tingut gairebé  sempre el gran efecte d’esti-
mular massa, no solament els valors de cada localitat respectiva, sinó el d’estimular
tots els diletantismes locals.

En comptes d’haver contribuït a crear un clima de cultura artística, s’ha preferit
estimular l’art com un esport. El resultat és desastrós.

Catalunya viu un moment de glorificació de l’art d’aficionat. Constantment les
galeries barcelonines recullen tirallongues d’obres de diletants més o menys distingits:
més aviat menys que més. En comptes de crear l’amateur-comprador s’ha creat l’amateur-
productor. El paisatgisme –gènere que quan és cultivat amb noblesa professional és
dificilíssim– representa molt sovint l’escamoteig dels problemes reals de la pintura.
L’art no admet equips amateurs. Ésser o no ésser: és aquest el problema. L’art s’ha
volgut convertir en un joc nyonyo. Aquell entre el treball i el foc –aquell: l’artista és el
qui acaricia les idees, tot violant-les – s’ha tornat un joc d’atzar sense passió.

I així s’ha creat, en comptes d’un mercat, una concurrència innoble: sovint el qui
podria adquirir obres als artistes es fa ell mateix un simulacre de quadres, per a decorar
les parets del pis i de la torre.

I així es dóna el cas que, mentre una gran part de Barcelona roman distreta i vivido-
ra, un pintor ha anat descobrint la seva atmosfera: el  pintor Bosch Roger.

Temps ha que Bosch viu per la ciutat i els seus faubourgs de Montjuïc i el port. I si
un dia preferí el pintoresc estrident del Paral·lel, avui s’ha familiaritzat amb les avingu-
des i les places modernes, després d’haver passat per la noblesa del barri neoclàssic del
Pla de Palau.
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Bosch desconeix gairebé tot altre tema que no sigui barceloní. Tot és bo per a
pintar, tot és bell, sobretot si s’ha comprès i s’estima. Què millor que el conegut: que
el viscut en tot moment?

Després de la lliçó urbanística de Claude Monet i de Camille-Jacob Pissarro, hom
descobreix la bellesa pictòrica de les ciutats –del seu aire i del seu dinamisme–. Del seu
veritable caràcter, sense necessitat de recórrer al pintoresc esparracat o al pintoresc mo-
numental, o al simple document.

Si els pintors contemporanis de ciutats i de ports tenen llurs antecedents en Canaletto
i Guardi, en Vermeer de Delft i en Eugène Boudin, també el tenen en el nostre Ramon
Martí i Alsina, el pintor del Bornet i dels Encants vells.

Però el dinamisme de les ciutats contemporànies troba els seus lírics narradors en
els impressionistes francesos i, darrerament, en Albert Marquet i Pierre Bonnard.
També el desigual –tan gran– Maurice Utrillo és un pintor dels racons més pacífics
de Montmartre: el qui ha vist cantar excel·lentment els blancs dels murs, en els dies
gris-perla, tan parisencs.

Bosch Roger, seguint aquesta tradició de paisatgisme ciutadà, ha trobat no sola-
ment l’atmosfera de Barcelona, sinó que també ha trobat la pintura. És avui un dels
nostres millors pintors: l’exposició actual de La Pinacoteca el situa en un dels primers
llocs del nostre moviment. Pintura greu i bruna la seva.

Bosch Roger començà més bé com a dibuixant que com a pintor. Com a pintor
ningú no hauria donat quatre quartos de les seves primeres teles. Si com a dibuixant
aviat assolí una qualitat remarcable, com a pintor trigà una miqueta més. Però, amb el
temps, establí un estil força acceptable, que culminà temps endarrera, en la magnífica
tela El Paral·lel, guanyadora del Premi Francesc Cambó, en el Concurs Barcelona vista
pels seus artistes. Però el nostre artista no s’acontentà d’explotar aquella formula esque-
màtica, sinó que el cloissonner del seu dibuix aviat desaparegué, per a donar pas a la
fusió de tons, raó pictòrica per excel·lència.

Si ja en l’etapa més formulàriament fauve de Bosch, la qualitat de la matèria havia
adquirit un cert to, avui ha assolit un to magnífic.

Bosch Roger és un bon exemple per als nostres artistes joves. És un lluitador que
recerca un art totalitari, sense renunciar a cap de les premisses d’art vivent. Després de la
fase geometritzant, certament aplomada, l’artista recercà els valors –els matisos–. La seva
pintura si des del punt de vista de la matèria hi sortí guanyant, des del punt de vista del
sol dibuix començà a trepidar i a dissoldre’s. Fou després d’una llarga etapa de lluita que
l’artista ha aconseguit de retrobar l’antic aplom, sumat ara a un superior sentit pictòric.

Encara Bosch Roger assolirà altres guanys. Sense treure massa gravetat a la seva
pintura, potser haurà de pensar en aclarir una mica la seva paleta. També haurà de dotar
de més aplom la majoria de figures que es passegen per les seves avingudes, places i
carrers, sobretot aquelles que no estan vistes en plongeon.
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Però , sigui com sigui, l’art de Bosch Roger ha assolit una plenitud singular.

* * *

En un pla menys madurat, treballa el pintor Josep Prim. És aquest un artista d’una
generació més jove que Bosch. No és estrany, doncs, que resti, de moment, menys
total.

Prim avança. Cada nova exposició és una bella sorpresa.
Aquest artista, que exhibeix a la Sala Parés, enceta tots els temes: figura, natura

morta, paisatge i marina. Té la virtut de no creure en les especialitats –de no creure
massa en els gèneres i de creure en la pintura per damunt de tot. Prim és un home
dotat i ambiciós: mostra algunes composicions en les quals se’ns presenta com un
autor veritable; no com un interpretador.

Per bé que la pintura de Prim tingui l’aparença d’un joc –dissortat l’art que no té la
seva part de joc– en el fons guarda el necessari plec professional.

Hi ha en la present exposició alguns fragments de primera qualitat. Hi ha un bodegó
excel·lent de matèria. Hi ha, sobretot, una sensibilitat no gens comuna, que tot ho
aguditza.

Prim també és dels que recerquen: dels que no s’acontenten fàcilment. Per això
hom constata com l’artista avança dolorosament; –avui per avui– és l’única manera
d’avançar en la seva edat.

Rafael Benet

02/02/1936, pàg. 9

GALERIES D’ART

Joan  Fabregat a la  Sala Fortuny
Pintor  sensible a les veritats llumíniques del nostre paisatge, les quals veu harmònica-
ment. Paisatges de Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Balsareny, en els quals ha estat
trobada, sobretot, la color local, revestint la veritat de visió d’un cert idealisme somniós,
recolzat en unes gammes –fins a cert punt– bellament arbitràries. Recolzat també en
bona part en els fenòmens atmosfèrics, tan propis del nostre país, anomenats calitges.

Bells i simpàtics paisatges.

Josep Rovira i Marquès Puig a la Sala Busquets
De  l’art de Rovira n’hem constatat els progressos assolits en aquests darrers anys.
D’aquesta exposició es fan remarcar els paisatges de Cadaqués, algunes natures mortes
i una figura de nena.
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L’artista disposa de més recursos tècnics que en les seves etapes anteriors.
Es pot esperar de Rovira, una major intensitat pictòrica.
Marquès Puig segueix un camí ambiciós, sense que hagi assolit encara la unitat,

virtut imprescindible perquè una tendència artística pugui anomenar-se totalitària.
En general, millor en els bodegons i les flors que en les figures i, d’aquestes, millor

en els estudis parcials que en les composicions.
En els dibuixos, dintre la visió poc global característica de tot l’art de Marquès

Puig, és on es descobreixen més encerts.
Tota la producció d’aquest artista porta la marca de foc produïda per una lluita

noble i aferrissada.

J. V. Solà Andreu a Galeries Syra

Paisatges  i algunes figures. És en els paisatges on l’artista ha rebut –fins a cert punt– la
benèfica influència de l’art personalíssim de Marià Pidelaserra per la qual evita la trivi-
alitat.

Mensa Salas a la  Sala Gaspar

D’aquest artista es poden assenyalar, per llur qualitat, alguns bodegons.

Col·lecció Bosch a la  Sala Parés

En  general, cal considerar com a força acceptable el criteri eclèctic que ha presidit la
selecció de les obres que formen la col·lecció Bosch. A remarcar uns interiors de Ca-
nals, paisatges de Gimeno, Colom, Mallol, Mombrú, Galwey, Martí i Alsina, Regoyos,
Berga, Baroja, Mercadé, Llimona, Capmany, Vayreda i Mir, un de Pruna, bodegons
de Carles, Pichot i Tataret, etc. Una gouache de Sunyer.

Daza i Sarabia a la  Sala Barcino

Maria  Lluïsa Daza fa un art de saló. Dintre la tendència, remarcables els bodegons.
Rafael Sarabia exhibeix algunes notes directes de Tossa, lluminoses i ben apuntades.

Tàrrega  Viladoms, Elvira Malagarriga
i altres exposicions (Galeries Laietanes)

Tàrrega Viladoms cultiva múltiples gèneres. Ofici remarcable que convindria junyir a
uns objectius més estrictament pictòrics: és a dir, a un sentiment adequat a la fusió dels
tons.

A Elvira Malagarriga li caldria esforçar-se per assolir estil.
Una exposició de mestres catalans del segle XIX i una altre d’estampes antigues,

mereixen el qualificatiu de ben curioses. En la primera hi ha obres de R. Martí i Alsina,
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Ll. Rigalt, Simó Gómez, E. Casals, J. Berga, J. Pinós, M. Urgell, A. Caba, J. L.
Pellicer, J. Llovera, R. Padró, S. Rusiñol, E. Galwey, J. Armet, A. de Riquer, C.
Benavent, etc. La segona és un recull d’estampes amb temes de caça major i menor
degudes a Adam i Grenier.

R.B.

08/02/1936, pàg. 8

EL TALLER-ESCOLA DE PINTURA I ESCULTURA DE TARRAGONA

L’Estatut de la regió autònoma deixà a l’Estat tot el referent a l’ensenyament. Segons la
lletra estricta de l’Estatut, quant a ensenyament, a la Generalitat no li resta altre camp
que el de competir amb les escoles de l’Estat.

Econòmicament, un tal programa hauria de resultar catastròfic, i per aquesta raó, la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona procuraren establir amb l’Estat uns certs con-
tractes regulats per patronats. Així es solucionà el conflicte de la Universitat, el de les
escoles primàries i el dels Instituts d’ensenyament secundari.

És curiós de constatar que únicament les escoles d’art restaren, després de la Repú-
blica, fora de tot desig de relacionar-se amb l’esperit de la terra. L’escola de Llotja i les
seves sucursals barcelonines han restat impermeables a l’esperit renovador que emer-
geix de la terra. Hom ha oblidat Llotja. Si es pensà en un Patronat a la manera de
l’universitari, aviat, segons sembla, es desistí de fer res en aquest sentit. Els interessos
creats –tenint en compte les nobles excepcions que calguin– pesen en aquella casa
d’una manera enorme.

És trist de constatar que fins en un ram tan innocu com el de l’ensenyament artístic
no és pogués aconseguir gran cosa a favor de la Generalitat.

Els homes que han dirigit els interessos culturals catalans cregueren, encertadament,
que respecte a la qüestió de l’ensenyament artístic, si no el més econòmic, el menys
contraproduent seria fer foc nou.

I es començà instaurant el Taller-Escola de Tarragona, institució modèlica, que ja
comença a donar els seus fruits.

Aquest experiment de Tarragona és, en tots sentits, un encert. Dos artistes que
juguen un gran paper en el nostre moviment són l’ànima d’aquesta escola nova de la
Generalitat: Ignasi Mallol, pintor, i Joan Rebull, escultor. Dos fills del Camp de
Tarragona.

A ells es deuen tots els encerts. El primer de tots, l’haver triat la ciutat imperial
catalana per a establir-hi el Taller-Escola.
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Lluny del tragí cosmopolita, prop de la claror de tradició que neix tant d’uns mo-
numents com d’un paisatge carrat i irisat, aquests dos grans artistes no s’han pas entre-
tingut a trencar motlles, sinó a restaurar l’Acadèmia.

Es pot dir que no han fet altra cosa que treure la pols de fórmules velles, que
vivificar el que la rutina havia tornat nyonyo i estantís.

Aquesta restauració de l’Acadèmia –tan necessària en el nostre país– s’ha portat a
terme servint-se de tots els progressos tècnics. No ha estat, doncs, una restauració
d’erudit, de diletant o d’snob, sinó una plena restauració en esperit. S’ha instaurat l’es-
perit en totes les coses.

Després de totes les revolucions patològiques d’aquestes darreres dècades, els artis-
tes es senten molt desenganyats de provatures. Hom torna a les normes i fins a les
bones regles. Però tot aquest sistema rígid, ha estat reprès fins a cert punt, amb alegria
nova.

El Taller-Escola de Tarragona té un sistema pedagògic concret i un programa d’en-
senyament lògic. Els deixebles tenen, a més d’unes hores de dibuix del natural, d’unes
hores dedicades a l’ofici de la pintura, de l’escultura i del gravat, unes hores dedicades
a la preparació de matemàtiques, de perspectiva i d’història de la cultura.

La còpia de làmina es fa amb el mateix esperit que la còpia del natural. És cert,
tant en una com en l’altra, la proporció, la intenció, el volum i la línia. Àdhuc es pot
dir que la còpia de la làmina ha esdevingut un auxiliar de l’educació de la visió, tant
com de l’aprenentatge de l’ofici. Les làmines usades en el Taller-Escola de Tarragona
són de primera qualitat: fotografies excel·lents de dibuixos de Holbein, Rafael, Ingres,
etc.

Amb làmines es comença també l’estudi de la composició. Fotografies de grans
frescos i pintures de primitius i clàssics, serveixen per a fer còpies i desentrellar el sentit
rítmic i harmònic.

De totes les revolucions passades se n’ha aprofitat l’aprofitable: el sentiment orgà-
nic; el sentit d’unitat. El Taller-Escola treu profit, no pas únicament dels clàssics, sinó
també dels primitius, evitant, però, de caure en acadèmies de caníbals.

El marc actual del classicisme és més ampli. Comprèn no pas únicament Grècia i
Roma, sinó també les cultures messopotàmiques i Egipte. Per això en el taller d’escul-
tura de Tarragona, a més de models grecs i romans, hi ha sòlids egipcis i summerians,
per exemple.

Fins després d’un entrenament rude en la talla directa de la pedra, no és permès de
modelar en fang. Igualment que en pintura, és prohibit d’usar colors fins després d’ha-
ver passat per un llarg període de disciplina constructiva a base de blanc i negre.

Als deixebles del Taller-Escola de Tarragona se’ls dóna una base educativa matemà-
tica, restaurant així l’amor a la intel·ligència, i disciplinant d’aquesta manera tots els
nostres pòsits rebels.
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Finalment hom dóna a Tarragona unes lliçons sistemàtiques d’història orgànica.
Hom estudia les obres d’art i els artistes que les han produïdes, procurant, sempre que
és possible, de fer viure el clima espiritual que féu possible aquelles obres i aquells
genis. Hom estudia l’art a través del temps, enllaçant-lo amb tots els fets materials i
espirituals, els quals són les causes dels estils.

Heus ací reunides les característiques del Taller-Escola de Pintura i Escultura de
Tarragona, Mallol i Rebull hi han posat l’ànima, com també els altres col·laboradors
que han trobat aquests mestres, entre els quals cal comptar Josep M. Capdevila i de
Balanzó, Enric C. Ricart i Martorell.

Heus ací un experiment de primera qualitat: l’Escola de Tarragona.

Rafael Benet

09/02/1936, pàg. 11

DIBUIXOS DE PINTOR

En la mateixa hora s’escauen a Barcelona tres exposicions de dibuixos d’estil fluid o
pictòric: l’exposició d’acadèmies i dibuixos inèdits del malaguanyat Gimeno, la qual
ha estat organitzada pel Círcol Artístic a la nova Galeria Esteva; la de Ricard Opisso, a
la Sala Renart, i la de Commeleran, a la Galeria Syra.

De Gimeno s’exhibeixen una gran quantitat de dibuixos al llapis i al carbó: acadè-
mies i figures. Pot ser hauria convingut seleccionar millor les obres exhibides, entre les
quals n’hi ha algunes de primera qualitat, però una gran quantitat que –tot i no des-
mentir mai la força de pintor del mestre traspassat– ratifiquen aquella opinió crítica
que Gimeno meresqué a Eugeni d’Ors i a Isidre Nonell: l’opinió que Gimeno fou un
pintor en brut.

Els dibuixos que de Ricard Opisso s’exhibeixen a can Renart han estat escollits, en
canvi, amb força cura. Són tots ells d’aquella època ja llunyana dels Quatre Gats, època
que tant ha influït en el desenvolupament actual de l’art català.

Si els dibuixos d’Opisso no tenen la puixança pictòrica dels de Gimeno, posseei-
xen, en canvi, aquella finor pintoresca d’arrel parisenca característica de la nostra fi de
segle. Tenen aquests dibuixos, també especialment, una gran valor d’època: una positi-
va valor psicològica d’època. Són el retrat d’uns temps heroics de bohèmia i anarquia.

A Barcelona, en aquell temps, els artistes –des de Picasso a Casas– es passaven de mà
en mà els dibuixos de Steinlen, els quals apareixen a Gil Blas, Assiette au Beurre, etc.
Tota l’època està tocada del traç fluid i evocador de Steinlen. Els dibuixos d’aquell
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Opisso delicat –que de tant en tant encara ressucita– estaven poderosament influïts del
sentiment pictòric dels dibuixos del gran il·lustrador. Els dibuixos del bon Opisso són
de gran il·lustrador tot i llur aparença pictòrica; resten en general més elegants que
punyents.

Aquell qui profunditza fins a la mateixa entranya del dibuix pictòric és el pintor –
el jove pintor– Commeleran, el qual, fins a cert punt, sembla haver heretat l’esperit de
finesa de tots aquells grans anarquistes-senyors, tertulians del cabaret d’En Romeu.

Com en Rusiñol, que portava Montmartre al cor, Commeleran  ha cercat a Montjuïc
i a totes les barriades roges, els seus temes. Commeleran viu de l’aire del suburbi: sent
tota la poesia pictòrica de les barracòpolis. L’arquitectura detrítica de Somorrostro o
de l’anomenat Prat Roig és copsada pel nostre Commeleran amb ulls de colorista de
primer ordre. Molts dels dibuixos exhibits són en blanc i negre, alguns lleugerament
colorits amb quatre tocs; tant els uns com els altres però, són sempre dibuixos de
pintor: evoquen la llum i l’ambient, i fins –algunes vegades sense ésser-hi– el cant
d’aquell verd de cleda destenyit amb el qual tan sovint són colorides les arquitectures
detrítiques, més sublims per al pintor de raça que les arquitectures més sàvies.

Commeleran evoca la llum fina dels nostres cels d’hivern, únicament donant un
valor just i sensible al matís dels traços una mica escabellats que representen el majestu-
ós canemàs d’una verneda amb les branques nues, sota les quals viuen, en les seves
arquitectures arbitràries i detrítiques, els detritus de la urbs, els pàries: els derrotats de la
vida, rebels o mansois.

Commeleran ha sabut veure d’una manera íntimament pictòrica tots aquests esce-
naris perduts en camins vagues. El merendero popular i equívoc, i la barraca gris de
Montjuïc; la fantasia xinesa, entre brillant i mat, de l’arquitectura de Somorrostro,
lligada amb un fons trivial d’arquitectura urbana modernista. Ha sabut veure la inti-
mitat romàntico-pobra d’un torrent suburbial del Clot, i el drama dels pals i filferros i
la tristesa de les vies fèrries traspassant barris de misèria mat. El desordre organitzat del
raval envaint la ciutat i les desferres de la ciutat envaint el camp: subratllant l’ègloga
amb el cant nòmada de la misèria.

I no cregueu que els dibuixos de Commeleran siguin dibuixos literaris. Són dibui-
xos de pintor sensible: evoquen uns colors i unes formes –una llum sobretot–, però
evoquen també l’ànima fina i trista d’aquests paisatges sublims, tràgicament pintores-
cos i desoladors.

Rafael Benet

16/02/1936, pàg. 11
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GALERIES D’ART

Josep Pujol, a la  Sala Gaspar
El toc elegant de Josep Pujol ha adquirit darrerament una menor sistematització. Al
contacte de Pere Créixams, Pujol marxa ara pel camí de la fuga. Aquestes influències
són més ben assimilades en els paisatges que en les figures: les figures de Pujol, ara com
ara, no són altra cosa que adaptacions de les de Pere Créixams.

Pujol exhibeix també algunes mostres de litografia, plenes de traça.

Ventosa, a La Pinacoteca
En  l’anterior exposició, Ventosa guanyà un bon lloc entre els paisatgistes catalans. Sent
el paisatge a la manera tradicional: sovint les seves teles s’emparenten amb les d’Armet.
Sempre es sosté dintre de la qualitat, però en les pintures d’ara, potser el sentit broda-
dor de la matèria li fa perdre intensitat i frescor. Li fa perdre, sobretot, la idea del
conjunt. Pintures altament discretes les de Ventosa. Les obres menys torturades de
l’actual exposició, aquelles que ens recorden el Ventosa impressionista, són, al meu
entendre, les més ben orientades.

Planas Doria, a la Sala Parés
Aquest infatigable treballador ocupa, amb les seves teles, les dues grans sales de can
Parés. Art sincer el de Planas Doria. L’artista es recolza més en el sentiment que en
l’especulació.

Amb una tècnica més empírica que sàvia assoleix donar, de tant en tant, eloqüents
notes naturalistes.

Esmentarem com uns dels millors paisatges d’aquesta exposició l’urbà de la nostra
Rambla, bell, sobretot, pel sentiment de la llum.

Altres exposicions
Rincón, que exhibeix a les Galeries Laietanes, continua mostrant-se pintor. Una més
acurada selecció de les obres exhibides hauria beneficiat, ben segur, el crèdit d’aquest
artista. Els altres expositors de Laietanes són Antiga –el qual es fa remarcar pels seus
dibuixos a la tinta (labats)– i Créixams Soto.

A Galeries Syra exposa pintures el doctor Nubiola; i, finalment, Emili Vilà, el
conegut pintor català resident a París, on es féu un nom sobretot com a cartellista,
exhibeix diversos aspectes de la seva activitat, a la Sala Fortuny.

R.B.

22/02/1936, pàg. 8
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FI DE SEGLE

L’exposició de dibuixos de Ricard Opisso, comentada ja diumenge passat, ve a recor-
dar-nos la col·laboració heterogènia dels Quatre Gats.

Aquells grups d’artistes que es reunien a la cerveseria modernista que En Pere Ro-
meu tenia oberta al carrer Mont-Sió, cantonada al passatge de Sant Josep, en el mateix
local que avui ocupa el Círcol Artístic de Sant Lluc. L’estil gòtic fi de segle del nostre
Puig i Cadafalch amb el qual havia estat construït l’edifici, devia ésser un estoig admi-
rable per a totes aquelles figures de bohemi amb cabelleres abundants i abandonades,
barbuts o amb mostatxos terribles o suaus; amb gecs ribatejats, armilles fantàstiques,
pantalons bombats i grans capells.

Aquells bohemis que havien traslladat al cor de la Barcelona vella l’uniforme de
Montmartre i del barri llatí.

Ricard Opisso ens dóna, amb els seus dibuixos, l’ambien d’una època abrandada,
truculent, sentimental i amb pega al gec.

Opisso ens dóna els retrats de molts artistes coneguts i d’altres, avui desconeguts.
Els coneguts s’han fet vells i alguns costen de conèixer en llurs trets jovenívols.

Reconeixem Ricard Canals, que era un xicot magnífic, fi. Isidre Nonell, imberbe
com sempre, però que ací se’ns presenta amb un aire menys cínic i menys greu que el que
tenia quan vaig conèixer-lo de vista, assegut a la terrassa de la primera Maison Dorée.

Joaquim Mir, tot i la negror absoluta de la seva barbassa, és el mateix d’ara: una
magnífica testa de Silè.

Manolo, en canvi, se’ns presenta llunyà, estrany, desconegut. Porta un mostatxo
més que de municipal, de propietari vuitcentista. Encara que ja va disfressat, el seu
vestir està d’acord amb l’època: eren tots els artistes que aleshores anaven disfressats.
Els ulls de Manolo ja espurnegen, però, intel·ligència.

Rusiñol i Casas llueixen magnífiques barbasses. Casas té el mateix somriure cone-
gut dels darrers anys: un somriure gris-perla. Rusiñol en canvi, sembla un home
ferotge.

Hom veu en els dibuixos d’Opisso moltes altres efígies. Les de Ramon Pichot,
Alexandre Riera, Ramon Raventós, Miquel Utrillo, Sebastià Junyer, Casagemas, Vidal
Ventosa i la trista estampa del pobre Pere Romeu.

Sovint apareix, entre els agrupaments d’artistes arredossats a les taules de la cervese-
ria d’En Romeu, una figura femenina, rossa i de silueta fina. És Benedetta, la senyora
d’En Ricard Canals. Avui la senyora Canals –italiana afrancesada– és una senyora amb
fills i amb cabells blancs, però que conserva a través dels anys la simpatia que resta
plasmada en els dibuixos fi de segle d’Opisso i, sobretot, en l’immortal retrat que li
feu Picasso. Aquest retrat ferm i agut, de la senyora Canals, és l’obra més considerable
que de Picasso posseeix el nostre Museu.
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La senyora Canals era de les poques senyores que freqüentaven amb assiduïtat la
cerveseria dels Quatre gats.

Picasso, que era un dels puntals d’aquell cabaret , és un dels personatges de més
presència dels dibuixos 1898-1900 d’Opisso. Hi ha algun retrat de Picasso que Opisso
féu en estil gairebé picassià –millor que amb estil, potser podríem dir amb puixança
picassiana.

Un dels dibuixos fi de segle en els quals apareix Picasso és el que publiquem. És el
segon de l’esquerra de l’espectador, darrera d’ell, vestit negre, camina l’actual fotògraf
del Museu d’Art de Catalunya, senyor Vidal Ventosa, que en el dibuix és exacte que el
seu fill. Al mig i al costat de Picasso, camina En Casagemas, el suïcida per amor, a la
dreta del qual apareix Ricard Opisso, autoretratat. Casagemas és el jove romàntic i fi
que ens descriu Manolo en el llibre de Josep Pla. Opisso és bell també i reflecteix una
ànima somniosa i àgil.

Tots aquests i altres personatges històrics o més o menys històrics de la nostra fi
de segle, ens són donats en aquests documents preciosos que Ricard Opisso, junta-
ment amb el senyor Renart, han exhumat per fer-nos reviure uns temps plens de
poesia i plens també de transcendència per a la història de les arts catalanes. I àdhuc
per a  fer-nos gaudir amb la qualitat gràfica de llurs traços tan fi de segle.

Rafael Benet

23/02/1936, pàg. 8

UNA GRAN EXPOSICIÓ COROT

És oberta a París, no pas a Barcelona. Aquí ens hem d’acontentar, de moment, amb
més poqueta cosa.

És a l’Orangerie que és oberta. M. René Huyghe ha estat un dels primers organitza-
dors d’aquesta exposició, la qual no podia venir en un moment més oportú. No gaire
lluny, al pavelló del Jeu de Paume, hi ha oberta l’exposició titulada L’Art Espagnol
contemporain, que la crítica francesa ve de judicar no pas amb massa elogis. Hom ha
qualificat humorísticament aquesta barreja infecta de pompiers d’avançada i de rera-
guarda, amb artistes sensibles, del Salon des Indépendants. Els organitzadors madri-
lenys d’aquesta exposició espanyola han enganyat els catalans. Ens hem deixat embar-
car pel senyor Manuel Abril en una aventura sense cap i centener, per a fer triomfar la
pedanteria dels Vázquez Díaz o dels Gutiérrez Solana o, el que és pitjor, per a portar en
tabernacle els decadentistes de mal gust d’En Beltran Massés. Però val més que no
parlem d’aquesta trista exposició d’Artistes Ibéricos, en la qual han estat vexats en totes
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les formes, els valors més racials de l’art català, descomptant aquells que ja eren cone-
guts d’antuvi a París. Ni Sunyer, ni Casanovas no figuren en aquesta exposició, de la
qual foren foragitats altres noms il·lustres a darrera hora, malgrat haver estat invitats i
figurar en el catàleg.

Però val més que deixem a part aquesta exposició mal organitzada i portada a terme,
ja des d’un principi, sense un criteri crític prou sa, car és una manifestació poc visitada.
Val més que ens referim al gran esdeveniment artístic parisenc: a l’Exposició Corot.

Aquesta exposició no ha tingut pas per objecte donar una visió de conjunt de l’obra
del gran pintor vuitcentista, sinó per conèixer obres poc conegudes del mestre. Hom
ha reunit cent quadres, amb l’intent, entre d’altres, de popularitzar algunes de les mag-
nífiques figures, pintades en la vellesa de l’artista, les quals són la contrapartida a les
composicions emboirades i poètiques que feren la fama de Corot: de fer conèixer teles
completament ignorades, com la de la col·lecció Ottoz.

Així, doncs, no han cedit obres per aquesta retrospectiva únicament els museus
francesos, sinó que s’han demanat a col·leccionistes i museus estrangers.

Hom pot veure ací grans composicions, com el Sant Jeroni que Corot pintà per a
l’església de Ville d’Avray, i d’altres teles d’aspecte decoratiu. Hom pot admirar La
toilette (1859), de la col·lecció Wildenstein; la meravella dels Quais de Honfleur (1830),
de la col·lecció Staub-Terlinden; la joia de Tivoli vist des dels jardins de la vil·la d’Este
(1843): la severa vista presa de la Côte Sainte-Catherine (1830-1833), pertanyent al
museu d’Hartford (EE.UU.d’A.); La tarentelle (1841), del Museu de Springflield
(EE.UU. d’A.), i figures tan importants com La femme en rose i La bohémienne
melancolique, ambdues de la col·lecció Rouart; Gitane à la mandoline, Christine Nilsson
(1874), pertanyents a la col·lecció Wildenstein; sense comptar amb altres obres apor-
tades per Museus provincials francesos, ni enumerar ací totes les obres importants que
figuren en aquesta exposició.

El Museu del Louvre ha aportat a la monogràfica, algunes de les obres més notables
del mestre que figuren en les seves col·leccions. No oblidant ni l’admirable Femme en
bleu (1874), ni la Vista del fòrum romà (març del 1826), que els lectors de La Veu
veieren reproduïda en les nostres pàgines, en l’edició de diumenge, dia 12 d’agost del
1934, il·lustrant un article meu parlant de la bondat de Corot.

S’ha editat un magnífic catàleg d’aquesta exposició de l’Orangerie i Beaux-Arts ha
consagrat a la mateixa, gairebé complet, el número del 21 de febrer del corrent.

El meu amic Jacques de Laprade, que és un esperit fi i molt equilibrat, dedica en
aquest número de Beaux-Arts un excel·lent article parlant de l’esperit de Corot. Laprade
ha col·locat uns mots de Th. Gautier com a titulars del seu article:

“Corot, ton nom modeste, écrit dans un coin noir ...”
Pierre Imbourg ens dóna una biografia succinta i substanciosa sota el títol D’année

en année; Philippe Diolé, una crítica atenta i sintètica, sota el títol D’oeuvre en oeuvre.
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La part corotiana d’aquest número es completa  amb textos del mateix Corot i amb
algunes mostres de la crítica de l’època, entre les quals n’hi ha d’admiració, comprensió
i incomprensió. El número ve il·lustrat amb moltes de les obres que ací s’esmenten, i
amb fotografies de diverses èpoques de l’efígie ruda de l’artista, que ens el fan encara
més simpàtic.

Corot, que cregué sempre en el seu petit àngel, digué un dia a Th. Silvestre: “Cal
anar als camps i no pas als quadres. La musa és dintre el bosc; ella vol el silenci. Per això
no habita pas al barri Poissonnière. Deixem mentrestant els concerts del Conservatori
pels cants dels ocells! Heus aquí que fa més de sis mesos que jo cerco penosament les
branques en el taller. Joc tinc necessitat de branques naturals. Vull saber de quina
manera les fulles dels saules s’aguanten dintre l’aire”.

Com fa notar Laprade, el rigor de Corot és flexible i vivent. “No suposa pas vanes
recerques: tot ho rep del món i del petit ânge que visita l’artista. La discreció i la
paciència amb les quals Corot considerà la natura, les posà també envers ell mateix.
Treballa,  però no força mai la seva inspiració: “No cal pas cercar, cal esperar –diu
Corot–. Sempre he esperat sense turmentar-me”. Com en totes les coses, Corot és
fidel a ell mateix”.

Corot fou un artista de gran vocació, però mai no fou turbulent. Fou un exemple
d’alta discreció. Què lluny són avui la majoria d’artistes de l’esperit corotià!

Rellegim aquests pensaments corotians, els quals copiem com a final d’aquest arti-
cle. Reconfortaran el nostre esperit; faran conviure entre nosaltres  les virtuts que pos-
seí el bon Corot: la ingenuïtat, la consciència i la confiança. Llegim-los: “Un home no
ha d’abraçar la professió d’artista sinó després d’haver reconegut en ell una viva passió
per a la natura i una disposició a seguir-la amb una perseverança que res no podrà
abatre. No ha de tenir ni set d’aprovació ni de guanyar diners. No s’ha de descoratjar
del blasme que hom pugui fer caure en les seves obres: cal estar cuirassat d’una convic-
ció forta, per la qual no trobi cap obstacle en la marxa dreturera. Un treball incessant –
sigui executant, sigui observant–. Una consciència invulnerable. Ple d’aquesta consci-
ència, farà obres sense fer-se veure, defugint aquest gran defecte. Cal perseverar, i la
consciència ens salvarà. Veu negre! Conscienciós, ho posarà tot en correspondència, i
amb el temps farà seva la natura. L’important no és fer res més que allò que es veu i tal
com es veu. El bastó que es pot prendre de tant en tant per a refermar la marxa és el de
donar algunes mirades a les millors obres dels mestres: Miquel Àngel, Rafael, Leonardo
da Vinci, Holbein, Correggio, Ticià, Poussin, Le Sueur, Claude Lorrain, Hobbema,
Terburg, Metzu, Canaletto. Aquestes inspiracions no són per a altra cosa que per a
facilitar el desenvolupament del mitjans”.

Rafael Benet

01/03/1936, pàg. 6
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GALERIES D’ART

Ramiro Arrué, Charlotte Brand i Maria Freser a Galeries Syra
Ramiro Arrué pertany a una família d’artistes bascos força emparentada amb l’escola
de París. Exhibeix pintura, dibuixos i esmalts. El fons de l’art d’Arrué és éuskar; la
sensibilitat que es manifesta en les seves gammes colorístiques dels paisatges, és de
natura francesa. Un basc que no desmenteix la raça; però que ha atenuat les expressions
massa dures, característiques de la mateixa raça, amb una educació espiritualment fran-
cesa.

Charlotte Brand, de nacionalitat alemanya i de raça semítica, exhibeix dibuixos
fauves, fets amb bona traça adaptadora del fauvisme. Així, doncs, el seu art té, potser,
més aparences montmartreses que no alemanyes.

Maria Freser exposa aquarel·les, dintre un estil modest, i es fa remarcar en algunes
pàgines de flors pel seu coneixement de l’ofici.

Clotilde Fibla a la Sala Busquets

Com a pintora ja havíem fet elogi d’aquesta artista en una altra ocasió. Aquesta vegada
a assolit gammes colorístiques més afuades, encara. El seu art pictòric és més imagina-
tiu que realista. El seu sentiment del color és, fins aquest punt, germà del dels perses i
dels xinesos.

En la present exposició l’artista se’ns mostra, a més, com a escultora. Figurines
d’intenció expressiva més que formal, les quals semblen fer reviure les formes folklò-
riques vivents a les illes catalanes. Són també seves escultures (una mica desconcertants
al costat de la seva pintura, car contenen intencions molt diferents d’aquella) com una
supervivència sensible de les tanagres púniques d’Eivissa.

Laporta Astort a La Pinacoteca

L’art acadèmic d’aquest artista assoleix positives accentuacions en algunes de les natures
mortes i pomells de flors que exhibeix.

Albert Ràfols a la Sala Barcino
Tot seguit que hom contempla las darreres produccions d’Albert Ràfols, constata un
guany evident, tant en puixança interpretativa com en expressió tècnica. Hi ha, en
aquesta exposició, uns quants paisatges notables.

Agapit Casas Abarca, Gouseff, Bonnín, Marsillach i Lahosa
a Galeries Laietanes

El pintor Agapit Casas, dintre la seva situació estètica coneguda, assoleix moments
pictòrics feliços, sobretot en alguns paisatges de Camprodón –rapports de verd tendre,
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delicats– i en algunes marines de Sitges. Aquestes darreres són lluminoses, però sense
exaltacions cromàtiques arbitraries.

Gouseff, el desigual pintor rus, prou conegut a Barcelona, es fa remarcar en paisat-
ges excel·lents (com el del Llac del Parc) i en certes natures mortes de bona qualitat.
També en algunes de les seves exaltades composicions hi ha encerts, però no en totes.
Tenim, en aquesta Exposició, al costat d’obres intencionades a la manera puixant de
Lovis Corinth, o d’altres pintors germànics remarcables, obres d’intenció menys ex-
pressiva i fins completament desviades.

Bonnín és un aquarel·lista canari d’ofici net, amb el qual ens dóna vistes de l’illa de
Tenerife.

Marsillach és un bon exemplar de l’anomenada Escola olotina. El seu art no és
molt original, però sempre és sensible i digne.

La quinzena de Galeries Laietanes es completa amb el nom del pintor Lahosa.

Meifrèn a la Sala Gaspar
Fa poques setmanes que donàvem el nostre comentari sobre l’art de Meifrèn, amb
motiu de l’exposició que la Sala Parés organitzà a honor seu. Hem de repetir ara el
recent comentari elogiós.

R.B.

06/03/1936, pàg. 8

ORÍGENS DE L’ART

Una de les coses més apassionants que avui s’estan discutint són els orígens de l’art.
Psicòlegs i etnòlegs han volgut penetrar el misteri estudiant l’art dels infants i dels

salvatges moderns.
Hom ha establert per a l’estudi del desenvolupament de l’instint artístic infantil

una sèrie d’etapes sistematitzades, que van des de l’anomenat automatisme gràfic fins a
l’estil narratiu, passant pel realisme fortuït i per l’etapa de l’anomenat realisme intel·-
lectual.

Sense que existeixi un veritable paral·lelisme entre l’evolució de la mentalitat infan-
til i la de l’adult primitiu, hom ha provat de trobar un cert enllaç entre les primeres
etapes d’una i altra evolució.

L’automatisme gràfic infantil deriva d’un estat de pura subconsciència. És una ne-
cessitat de joc pur: una sobrança de vitalitat que s’esbrava en gargots sense la menor
intenció representativa.
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Els desapareguts tasmanis –exterminats no fa encara un segle pels colonitzadors
anglesos– representen en els adults una etapa de cultura a cert punt paral·lela a la dels
infants menors de tres anys.

Hom podria anomenar a aquest estat més biològic que cultural, estat de pre-cultu-
ra. Els elements per a la tradició no són en les dues etapes prou formats , tot i que en el
noi les seves activitats, derivades d’un sobrant d’energia, són molt més individualitza-
des i més inconscients que els tipus de primitiu adult, d’evolució més poc desenvolu-
pada.

Els tasmanis, com els infants, tenien un sobrant d’energia que es traduïa en joc:
ells jugaven amb palets rodats, associant, segons sembla, a aquestes pedres un esperit
o una idea. Fou aquest el seu art. Els tasmanis vivien en un estat de cultura
prepaleolítica, i per llurs caràcters antropològics es pot considerar que corresponien
a una escala etnològica menys intel·ligent que l’anomenada raça neandertal. Tenien ,
però, una certa cultura espiritual gairebé superior a la seva cultura material. Uns
rudiments de dret que establien pel costum, és clar, els terrenys de caça delimitats
per a cada tribu. Tenien un principi molt rudimentari de l’autoritat, i celebraven
algunes cerimònies. Es tatuaven el cos i no conegueren l’antropofàgia. Eren pacífics.
Llur llengua era abundant en vocals; molt rudimentària. La mímica era un element
indispensable de llur llenguatge. Llurs creences eren la por a tot el que desconeixien:
a la foscor, als sorolls, als difunts. Tenien pràctiques funeràries d’una certa complica-
ció. La idea de Déu s’havia formulat en ells només que com un pressentiment: la por
a tot el misteriós.

Hom pot suposar que l’art ha nascut d’una necessitat de joc. És més tard que els
homes associaren idees a llurs jocs. Talment com els nois civilitzats d’avui convertei-
xen, per un sobrant de fantasia, un bastó en una nina, per exemple. Els nois moderns
terminaran per ajuntar un mocador al bastó, vestiran la nina, però això és un principi
d’art representatiu, mentre que l’estadi estètic dels tasmanis és, potser més que verita-
blement abstracte, indefinit –pre-màgic.

Hom considera que quan certs salvatges es lliuren a tallar llurs ornaments cal·-
ligràfics en els objectes, terminen per sentir un goig estètic, acaben per admirar-se de
llur pròpia obra. Com també trobaran gust en llurs representacions realistes, les
quals, entre els australians, per  exemple, no tenen cap mena de sentit màgic o pro-
filàctic.

Pijoan, en la seva Summa Artis, suposa que és més tard que l’home associà un sentit
místic als seus dibuixos, mantenint així l’audaciosa hipòtesi que els orígens de l’art
radiquen en un joc purament estètic o pre-estètic. En un automatisme gràfic germà
dels infants, en un realisme fortuït, més tard també.

És a dir, que l’art neix com una necessitat íntima, incontrolada –com un desborda-
ment d’energia– que, en evolució progressiva, es tornarà un pur plaer estètic –com una
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mena d’art per l’art– i que, finalment, l’home aplicarà les seves troballes fortuïtes i les
seves experiències estètiques a la religió, servint així el seu fons místic. També servirà el
seu fons mític i narratiu.

I aleshores podrem dir, com Pijoan, o bé que tot condueix a la religiositat o bé que
tot és religiós en el salvatge. I res com la religiositat no exigeix manifestacions artísti-
ques.

Rafael Benet

08/03/1936, pàg. 8

ART I RELIGIOSITAT

L’article del diumenge passat parlava dels orígens de l’art. Hom creu avui que l’origen
de l’art és un fenomen deslligat en el seu origen, del fet religiós.

La troballa artística fortuïta o intel·lectual serà aplicada posteriorment a la religió.
De la mateixa manera que avui es creu en l’existència de pobles arreligiosos, la realitat
dels fets ens confirma que en els primitius no tot es fatalment religiós, ni tot ha d’estar
necessàriament impregnat de sentit esotèric.

Però essent el fenomen místic i el fenomen estètic dues activitats espirituals de
natura poètica, les quals en els orígens escapen a la lògica, és fatal que l’anomenat
salvatge tendeixi a associar-les tot seguit, dotat com està d’un puixant sentit de partici-
pació.

Hi ha pobles primitius que posseeixen diversos gèneres d’art: des de les esquematit-
zacions homeopàtiques dotades de mana, fins a pintura narrativa sense significació
màgica.

Però gairebé sempre, i no pas únicament en cultures incipients o totalitàries, quan
hom associa art i religió, el resultat és el més perfecte dels productes estètics.

La majestat dels déus hel·lènics té el seu punt dolç en Fídies. En aquest període,
l’escepticisme es desenvolupa, i els escultors del segle IV s’han empetitit ja: tendeixen a
un art menys ungit de serenitat; més burgès o més teatral. A l’ethos li oposen el pathos,
és a dir, a la fermesa de l’estat psíquic, el sentiment emotiu, passional; a l’elevada
harmonia, la sensualitat.

El mateix s’esdevé amb l’art després dels temps medievals. A la majestat teològica
dels mosaics bizantins o dels frescos romànics succeeix l’art encisador del trecento i del
quattrocento, ungit de devoció. Miquel Àngel i Rafael donen la darrera nota realment
religiosa en la història de l’art; després d’ells, la pintura i l’escultura, malgrat continuar
interpretant temes religiosos, en general es pot dir que s’ha perdut la fondària i la gràcia
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dels temes anteriors. L’òpera barroca omple de tiples i de tenors declamatoris les forní-
cules dels sants. I àdhuc si trobem algun pintor essencialment religiós com El Greco,
tot i restar afectat per l’exagerada excitabilitat emocional, pròpia de l’època, té una
grandesa bizantina heretada en el país natal, la qual és l’armadura que fa incorruptible
la seva obra.

L’escenografia envaeix el temple, i les llàgrimes rodolen pels solcs de les galtes de les
madones. L’art ha deixat de servir la religió.

Jo m’atreviria a dir que quan els temps han perdut el sentit teològic o la ingenuïtat
primitiva, l’art religiós esdevé complicat i exterior i, naturalment, l’emoció pura en fuig.

Aquesta emoció aleshores es pot trobar molt més forta en els gèneres laics de la
pintura i escultura. Aplicant un terme de l’etnologia a l’art contemporani, diríem que
hi ha més mana en un interior laic de Vermeer de Delft que en cap composició religi-
osa de Rubens.

I és que en les activitats estètiques fetes sense una voluntat religiosa explícita hom hi
troba poesia, i essent aquesta un reflex que Déu ha deixat de la seva llum en aquest
món, també per aquest cantó indirecte podrem conèixer la grandesa i la saviesa de la
divinitat.

Així hem arribat a la conclusió, tot i esperant degudament el fenomen religiós del
fenomen estètic, que també per la contemplació de la bellesa les persones ben intenci-
onades arribaran a estimar Deu.

Hom pot sentir-lo i comprendre’l o per la severa grandesa teològica d’un Sant
Tomàs d’Aquino, o per la simplicitat de cor d’un Sant Francesc d’Assís.

Rafael Benet

15/03/1936, pàg. 8

GALERIES D’ART

Ramon Barnadas a la Sala Barcino
Barnadas exhibeix una sèrie de paisatges que tenen si més no, dues condicions ben
apreciables en aquest temps de genis gratuïts: ens recorden uns bells indrets de paisatge
català i una tradició paisatgística de primer ordre –la de l’Escola d’Olot– que va des del
vell Vayreda, passant per Iu Pascual, fins a Carles i Mallol.

Calsina, Tolosa i F. Borrell a Galeries Laietanes
Calsina continua la seva trajectòria de pintor greu. Dintre la direcció de sempre, l’artis-
ta resol amb més atenció els problemes tècnics de la matèria.
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Ací també exhibeixen llurs obres el conegut paisatgista Aureli Tolosa i el pintor
Borrell.

Altres Exposicions
 Completen les exposicions de la quinzena, la de dibuixos que Artur Moreno té oberta
a la Sala Gaspar i la feta amb obres dels pintors Pere i Juli Borrell, que actualment
s’exhibeixen a la Sala Fortuny amb destinació a una exposició londinenca.

R.B.

20/03/1936, pàg. 8

L’ESCOLA DE PAISATGE D’OLOT

Al palau de l’Ardiaca s’exhibeixen actualment els treballs pedagògics de l’Escola Supe-
rior de Paisatge d’Olot, fundació novella de la Generalitat de Catalunya, que, com la
majoria de noves institucions catalanes, recolza en la tradició cultural inaugurada pel
cada dia més gran Enric Prat de la Riba.

La novella institució de pedagogia artística olotina recolza també en la memorable
tradició neoclàssica catalana, estructurada per la Junta de Comerç de Barcelona. Aquí,
en aquella hora es constituïa l’Escola de Belles Arts, que avui encara està aixoplugada
en el local de Llotja de Mar, perquè per la Junta de Comerç fou creada i sustentada
llargs anys la nostra, un temps gloriosa, institució d’ensenyament artístic. A Olot,
l’erudit bisbe Tomás de Lorenzana també fundava i inaugurava, el 15 de juliol de
1738, una Escola Pública de Dibuix relacionada amb la Barcelonina.

El gloriós Joan Carles Panyó, arquitecte i artista de la pintura, fou el primer direc-
tor de l’Escola de Dibuix d’Olot. Panyó havia estat un dels més avantatjats deixebles
de l’escola de la Llotja barcelonina. Panyó era mataroní i fill d’un home d’ofici, un
gravador. Havia estat mestre de dibuix a Girona, on ajudà a pintar el Martiri de Sant
Narcís a Francesc Tramulles. Va ésser deixeble de Pascual Pere Moles, director que fou
de l’escola de Llotja fins l’any 1797, i influït pels corrents barroco-neoclàssics que en
aquells temps es manifestaven en la nostra terra.

La cúpula del temple de la Verge del Tura és encara dintre un estil mogut i fantàstic,
mentre que les pintures del creuer de la mateixa església olotina –tan estimades de
l’amic Raimon Vayreda– estan ja dintre una ponderació més clàssica, més aplomada. A
l’occità resident a Catalunya, Flaugier deu, ben segur, Catalunya, l’entrada dintre les
seves fronteres de l’estil imperi, que el bon Panyó adaptava d’una manera fins a cert
punt rural.
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A Joan Carles Panyó es deu el gust dominant a Olot a darreries del segle XVIII i fins
a mitjans del segle XIX. Panyó va morir l’any 1840, i el va substituir en la direcció de
l’Escola Pública garrotxina Narcís Pascual, gendre del primer director d’aquella Escola.
El senyor Pascual es va casar amb la filla única de Panyó, de resultes d’un anunci que el
director de l’escola d’Olot posà en un diari barceloní pretenent per a la seva filla un
marit artista. Panyó cercava –raó d’Estat– un ajudant, puix que àdhuc l’havia cercat en
la seva filla, la qual fou també artista.

El senyor Narcís Pascual, homònim de l’actual director Iu Pascual, fou mestre de
dibuix del gran delicat Joaquim Vayreda, veritable esca del pecat de l’Escola olotina.
Ell arribà a l’ànima del paisatge humit i lluminós d’aquella vall perfecta, enrondada de
blaus de muntanya i de línies de les serres més fines del nostre baix Pirineu.

Els esperits forts barcelonins han fet molts escarafalls de l’Escola olotina i de les
prades humides o dels fajols florits. L’època portà les gents a un gust si no més agrest,
més suburbial... I es confongueren , com tantes altres vegades, les essències amb els
accidents.

Si els esteticistes digueren, amb raó, que la bellesa artística no radicava en el tema,
hom termina per creure que el bàsic de l’art era en les coses vulgars o lletges. Es cregué,
amb massa precipitació, en el canvi de tema com a força transcendent. S’evità l’ègloga:
es cregué únicament en el constructivisme. El gust pel cúbic conduí els artistes a la
plasmació d’arquitectures i, millor encara, de llurs esquemes.

Hom preferí l’olor de claveguera a l’olor fada de la verneda semi-verge.
Però mentrestant, l’Escola olotina , sense renunciar a cap de les troballes estètiques

del present, anava continuant la trajectòria clàssica iniciada pel gran delicat. Una trajec-
tòria que en els seus inicis era informada del sentit de la composició i del naturalisme
romàntic de Corot i, àdhuc, tocada una mica d’impressionisme.

Una Escola de paisatge que ha donat en el seu origen un mestre de la categoria del
vell Vayreda i tot seguit mestres com l’avi Berga, Galwey i Domenge (ben interessant
aquest darrer en el començament) i en l’actualitat paisatgistes tan diversos i tan impor-
tants com Iu Pascual, Domènec Carles, Ignasi Mallol i els malaguanyats Marià Llavanera
i Francesc Vayreda, és una escola que mereix alguna cosa més que respecte: mereix
estimació.

És natural, doncs, que, donada una tradició tan brillant, s’hagi estructurat oficial-
ment a Olot una Escola de Paisatge, i que la seva direcció hagi estat conferida a Iu
Pascual, tenint en compte la seva història de pintor i els seus mèrits de pedagog. Tenint
en compte també que Iu Pascual ha arrelat de molts anys en aquelles terres, com a
interpretador d’aquell paisatge fort i suau, i com a Director d’aquella Escola Pública de
Dibuix fundada pel bisbe humanista de Girona Tomás de Lorenzana.

I heus aquí com en els moments veritablement catalans de la nostra història, les
institucions culturals creixen i arrelen. Primerament, en aquells temps barroco-neo-
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clàssics de la molt il·lustre Junta de Comerç, propulsora de la riquesa catalana i de
tantes activitats espirituals; després, en l’època del gran Prat de la Riba, que els catala-
nistes de tots els camps veneren i segueixen el traçat camí cultural.

L’Escola de Paisatge d’Olot fa poc que funciona. Per a ella han passat una sèrie de
professors de gran vàlua: Colom, Nogués, Créixams, Labarta. Els uns han ensenyat als
joves artistes la part teòrica de l’art; d’altres han ensenyat els secrets de la visió davant de
la natura, i d’altres les tècniques del gravat i de la litografia.

Per l’Escola de Paisatge d’Olot hi aniran professant una bona part de mestres de la
pintura catalana, historiadors de la cultura i de l’art i humanistes. La direcció de l’Esco-
la vol donar als deixebles una educació totalitària.

Durant el curs vinent professaran a Olot  els mestres Iu Pascual, Bosch Roger i
Labarta, els quals tindran cura de les classes de paisatge a l’aire lliure, dels estudis de
moviment de la fauna pròpia dels camps, de la classe de model viu d’home i dona.

Durant els mesos de juny i juliol, els artistes Manuel Humbert i Vila Arrufat tin-
dran cura de l’ensenyament del gravat al boix i la litografia. Durant els mesos d’agost i
setembre serà Xavier Nogués qui ensenyarà la punta seca i l’aiguafort.

Pels resultats obtinguts durant el temps que ha funcionat la novella Escola de Pai-
satge es poden esperar fruits excel·lents. Visitant l’exposició de l’Escola d’Olot, on
exhibeixen les realitzacions noms de deixebles ja formats i coneguts, com Pujol, Solé
Jorba, Barnadas, etc. i nois tot just sortits de la pubertat, hom veu la bona feina que
han fet professors i mestres.

Únicament cal assenyalar el perill dels infants prodigi, que moltes vegades terminen
per decepcionar els mestres, puix que no sempre llur evolució és progressiva. Real-
ment, en la present exposició hi ha alguns casos que han d’inspirar la més atenta preo-
cupació dels veritables pedagogs.

Sigui com vulgui, cal remarcar el valor de la primera exposició de treballs dels
mateixos deixebles de l’Escola Superior de Paisatge de la Generalitat de Catalunya.
Remarcant especialment la de pintura de Miquel Bosch i Josep M. Vilà, l’agilitat de
Congost, tant en les pintures com en els dibuixos i litografies, i les litografies de
Capdevila.

No esmentem ací els noms dels deixebles mestres enumerats més amunt. Basti dir
que Pujol i Solé Jorba excel·leixen en la tècnica dels monotips. I, finalment, cal asse-
nyalar la part tan remarcable que en aquesta exposició ha pres Pere Créixams com a
professor de litografia.

Rafael Benet

22/03/1936, pàg. 10
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PROFUNDITZANT EN LA HISTÒRIA

Voltat de les més belles reproduccions clàssiques, el professor fa participar els deixebles
de les noves idees que, tant l’escola històrico-cultural com tots els qui han profundit-
zat els problemes de la que podríem anomenar prehistòria contemporània, han extret
dels fets proporcionats per l’etnologia.

La bella estàtua –que bé li escau el nom d’estàtua– de l’Auriga de Delfos sembla
voler dominar sense patètic els elements discordes de les idees. Com que l’art és filosofia
d’amor, l’Auriga arcaica imposa la sophrosyne; restableix la temperança i la serenitat, la
qual resultà lleugerament torbada en l’esperit d’alguns deixebles, els quals assisteixen
devots a l’aula solemne. La veueta del professor, plena, però, de furor diví, sembla
pronunciar, com l’hierofant o la pitonissa, els sagrats misteris.

Els fragments del fris àtic de les Panatenees, semblen animar-se les korai i els genets
apart que caminin rítmicament vers l’Olimp des d’on els deus homèrics presenciaren
l’acte del lliurament del vel.

El meravellós grup de  Praxíteles, Hermes portant el nen Dionisos, es balanceja a
l’altre cantó de l’aula amb somriure graciós. Ell que fou erigit, segons sembla per a
commemorar la pacificació entre Elis i Arcàdia, ajudarà també a pacificar els esperits
una mica astorats davant la importància que el professor dóna a les caretes dels papús o
dels melanesis. “Ni alexandrinismes infecunds ni neoclassicismes falsament artístics” –
diu el professor amb una veu una mica trèmula.

Picasso o Modigliani, després de Gauguin i aquest després de Jean-Jacques Rousseau
i dels romàntics, descobriren el bon salvatge. David i Canova havien descobert un món
greco-romà per a ús d’acadèmics. Una Grècia, podríem dir, una mica de Jocs Florals.
Uns Jocs Florals dels quals eren mestres en gaia ciència: Winckelmann, Goethe i Lessing.
Uns Jocs Florals, per tant.

Però encara la conclusió era aquesta: Tot el que no és grec és bàrbar, la qual, estètica-
ment és una realitat. Però una realitat perillosíssima, segons com es manegui.

El miracle grec és un fenomen d’harmonia: és a dir de convivència entre el furor
diví o entusiasme i la serenor. Entre la fe i la ironia.

Fer avui el grec, doncs, és tan perillós com fer el salvatge. La qualitat d’una talla
polinèsica o d’una màscara del Camerun és ben manifesta. La matèria a casa dels
endarrerits actuals és tractada amb el mateix refinament que a casa els clàssics. El
diferent és el concepte de la forma, però no tant, tampoc, com pugui semblar a
primera vista.

Entre els Kuroi o Apol·lons arcaics i una talla negra hi ha menys diferències estilísti-
ques de les que ens han fet creure que existeixen una literatura i una educació neoclàs-
siques, que han vingut a enterbolir les grans realitats estètiques les quals no poden ésser
mai dissociades de les realitats vitals.
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L’art anomenat salvatge, talment com l’art clàssic, són fills d’un clima espiritual –
d’una atmosfera vital– sense el qual és impossible de voler produir artísticament res
autènticament anàleg. Ni alexandrinismes  més infecunds ni neoclassismes falsament
artístics. L’art ha estat sempre el producte d’una atmosfera espiritual, atmosfera car-
regada de conceptes i de sentiments vius. Per obscurs, indefinits, absurds o lògics
que apareguin aquests conceptes; per irreflexius o reflexius que ens puguin semblar
aquests sentiments, únicament les obres d’art que neixin d’un estat d’esperit real
seran puixants, talment com el llamp, el qual únicament es produeix en una atmos-
fera carregada.

Hem de recordar, doncs, que després de la coneixença dels estudis realitzats pels
R.R. P.P. Schmidt, Koppers i altres missioners que han aprofundit en el misteri de les
religions naturals i les cultures dels anomenats salvatges –mai els exploradors laics, ni
els més desinteressats no ho havien fet amb tant amor– hom arriba a conclusions ben
contràries a les fórmules per l’escola evolucionista. Si és en l’estadi de les economies
més endarrerides on trobem reflexos ètico-religiosos que ens donen un quadre espiri-
tual gairebé perfecte, no hem pas de negligir l’estudi de les relacions que existeixen
entre les cultures primitives o endarrerides i les civilitzacions històriques. És sabut, que
algunes de les etapes primitives de la humanitat formen la veritable base de la història:
formen la base de les grans civilitzacions clàssiques , algunes de les quals, tot i represen-
tar, naturalment, una civilització totalitària, representen en canvi desviacions del con-
cepte monoteista i de la religió revelada.

Desviacions religioses, totèmiques i animistes, trobem en pobles de tipus de civilit-
zació clàssica. No hem d’estranyar-nos, doncs, que entre l’Egipte de fons totemista i la
Grècia politeista per una banda i certes etapes de cultura d’endarrerits contemporanis
existeixin parentius substancials.

Per tant –va dient el professor amb veu prima– aquestes caretes litúrgiques de Nova
Guinea, no són tan lluny com ens pugui fer semblar la nostra educació neoclàssica, de
les màscares del teatre grec.

Rafael Benet

29/03/1936, pàg. 8

GALERIES D’ART

M. Rocamora a les Galeries Syra
L’exposició que actualment té oberta Manuel Rocamora a les Galeries Syra és la més
important que fins a la data ha realitzat aquest distingit artista. Important, per la com-
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plexitat tècnica –Rocamora exhibeix aquarel·les, dibuixos i olis– i pel gran nombre
d’obres mostrades.

Rocamora ha sabut buidar –fins on la cosa ha estat possible– un gust i una sensibi-
litat delicada dintre d’un continent no pas sempre de primera qualitat. La seva vella
educació, diguem-ne acadèmica, s’ha anat renovant lleugerament, seguint una mica
l’aire de les obres d’alguns dels grans renovadors artístics, especialment d’alguns pin-
tors francesos contemporanis, enamorats de temes urbans parisencs sota la boira hu-
mida o la pluja fina.

E. Santasusagna a La Pinacoteca

Hom troba compendiats, en aquestes teles de Santasusagna a La Pinacoteca, tots els
defectes i les virtuts que fatalment s’han de produir, volent fer una pintura de cara al
Museu barroc. El Museu limitat a la pintura del XVII espanyol incloent-hi Goya i a la
pintura veneciana decorativa del XVIII. Santasusagna estima la qualitat de la pintura,
una mica a la manera dels antiquaris. Sense haver-hi pàtina en  les produccions, es pot
dir que aquestes posseeixen un aire de Museu, el qual, sense ésser del tot fals, jo diria
que més aviat les perjudica.

Donat el talent natural d’aquest artista, es pot desitjar que aviat s’alliberi del
manierismo i de l’afectació barroca, dintre de la qual viu submergit, com temorós de
veure directament l’actual realitat que ens envolta.

J. Olivet Legarés a la Sala Barcino

 Més que de l’Escola olotina, hom hauria de parlar, potser, de paisatge olotí. És cert
que el paisatge d’Olot ha exercit un veritable mestratge. Un mestratge que Joaquim
Vayreda fou el primer de saber aprofitar. Vayreda pare donà una tònica olotina que
vingueren a conrear, amb més o menys personalitat, alguns dels seus amics o deixebles
contemporanis. Berga pare i Domenge, especialment, seguiren l’avi Vayreda i forma-
ren amb ell una veritable escola. Hom podria incloure el Galwey de les seves primeres
visions de paisatge garrotxí dintre d’aquest grup que treballà servint-se de la fórmula
del  vell Vayreda. Més tard les coses canviaren i es complicaren: a Olot hi anaren una
sèrie de pintors de temperament i de forma molt distint del de Vayreda. Sense el gran
delicat.

En el transcurs del temps, Galwey, Iu Pascual, Carles, Mallol, Vayreda fill, etc.,
veieren un Olot distint del de Vayreda. Sense trencar amb la tradició aquesta s’enriquí
de fórmules noves.

I heus ací que avui és Olivet Legarés dels pocs que resten fidels a la fórmula vayrediana,
assimilant, algunes vegades, únicament algunes particularitats composicionistes de la
fórmula d’Iu Pascual. És, per tant, l’expositor de la Sala Barcino el darrer olotinista
fidel al naturalisme vayredià.
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J. Ferrer Carbonell.– Messeguer Benedito, Josep Guardiola i Rogeli López
a les Galeries Laietanes

Discrets paisatges nòrdics i altres de llevantins exhibeix J. Ferrer Carbonell, artista que
posseeix uns mitjans expressius considerables dintre d’una intenció artística de just
medi. Cal també esmentar les miniatures de Messeguer Benedito i la ceràmica i la
pintura del ben conegut artista Josep Guardiola. Amb el de Rogeli López es comple-
ten els noms nous dels expositors de Galeries Laietanes. I diem noms nous tenint en
compte que l’expositor de la passada quinzena, el pintor Calsina, ha prolongat uns dies
la seva ja comentada exposició.

Exposicions col·lectives a les Sales Gaspar i Fortuny
Hom pot admirar en aquestes sales d’exposicions dues col·lectives; a la Sala Gaspar
s’exhibeix pintura i escultura. Es destaquen les obres de J. Ariet, Puig Perucho i Martrus.
Aquesta exposició s’ha fet sota l’epígraf d’Agrupació Artística de Catalunya. A la Sala
Fortuny exhibeixen obres Dionís Baixeras, Lluís Masriera, P. Casas Abarca i Carlos
Vázquez.

R.B.

03/04/1936, pàg. 6

UN ADVOCAT DEL DIABLE?

Feia anys que no ens havíem vist. Ens hem trobat casualment, al tren. Ambdós hem
tingut la mateixa alegria en reveure’ns.

La conversa es desgranà amb naturalitat, i anà a parar a l’estadi dels records.
El meu amic s’ha tornat rondinaire, després d’adoptar el que jo creia un elegant

retraïment. Ha esdevingut una mica vell en el voluntari exili: ara troba que “cualquier
tiempo pasado fué mejor”.

L’interlocutor és un conegut artista que es féu un plaer desapareixent del mapa de
les penyes barcelonines. És un xicot que havia tingut el seu auge, però, sigui pel que
vulgui     –no  perquè hagi necessitat mecenatges–, l’home es reclogué fa temps en una
ciutat catalana de segon ordre, pròxima al patrimoni familiar, regentat avui directa-
ment per ell mateix, sigui dit de passada, sofrint dels actuals conflictes rabassaires que
procura sortejar amb generositat i talent.

Quan el meu amic no practicava l’odi profanum vulgus, tenia cara d’adolescent. Ara
té cara d’home. Sota els seus ulls comencen a marcar-se senils adipositats –bosses
caracteritzadores– que li ombregen la faç bruna de sempre.
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La nostra conversa pren un ritme sincopat, però per davall de totes les elisions hom
sent que perdura el tema de l’art, malgrat que el  meu vell amic té la pretensió d’apa-
rentar pels temes artístics una natural i elegant indiferència. Ve un moment, però, que
la nostra conversa refereix, amb extremada precisió, a les coses artístiques. Més concre-
tament: al moviment artístic català contemporani.

L’amic em fa saber que, vist per un forat i una mica lluny de Barcelona, el nostre
moviment, en general, deixant de banda les excepcions que confirmen la regla, fa una
impressió de buit. “He acabat per desinteressar-me’n per complet –diu–, fatigat de
visitar exposicions que no ofereixen el més petit interès”.

“No, no –continua l’amic–, no es tracta de les exposicions de pompiers o d’amateurs.
Aquestes no m’han interessat mai, com ja sabeu. Es tracta, simplement, d’exposicions
d’artistes que es creuen conreadors de l’art vivent; d’artistes als quals vós i jo havíem
obert, en el seu dia, un crèdit que creguérem merescut”.

“La joventut és sempre una cosa excel·lent, però serveix, massa sovint, per a enga-
nyar. Quantes decepcions ens ha portat l’edat madura! Vós sabeu perfectament que
Catalunya és un dels països que ha donat més prestigis joves. Cada dos per tres neixen
ací una sèrie d’homes nous, amb un trot d’haca africana, però molt aviat la majoria
d’ells pateixen d’asma prematura”.

“Un altre dels grans aspectes dels nostres artistes, en general –continua dient l’amic–
, és el d’assimilar lleugerament però traçudament totes les modes que ens vénen de
fora. Gosaria dir que aquest és un defecte racial. Catalunya no solament és un poble
sense originalitat –no pas en l’actualitat únicament, sinó que tampoc no la conegué
gaire en els temps passats–. Àdhuc és un poble amb un sentit poc profund d’adaptació
dels estils aliens. Hi ha hagut pirates de la història, com també han existit artistes
pirates dels estils. Però, quins grans pirates! Sovint els nostres s’acontenten del petit
plagi: d’un plagi estrictament superficial.”

A aquestes afirmacions jo hi oposo almenys fets històrics. Recordo a l’amic que el
gòtic català té alguna cosa de profundament nacional. I entre els nostres pintors es-
mento els casos contradictoris de Lluís Borrassà i de Jaume Huguet, els quals saberen
adaptar la cultura europea amb un esperit nacional. També trec a relluir els casos més
recents de Ramon Martí i Alsina i de Joaquim Vayreda, considerant-los catalans per
llur sensibilitat i convenint que culturalment són francesos.

L’amic assenteix, fins a cert punt. Accepta com a excepcions algun dels meus fets;
d’altres, com el de Vayreda, els considera “un cas de sensibilitat francesa.”

“Borrassà –afirma l’amic, amb una certa joia– és un alemanyot del Rin. I entre la
finor d’un Jacquemart de Hesdin i la finor d’un Jaume Huguet no em direu pas que
existeixi una diferència substancial. L’Huguet és bo, però és un francès sortit dels Lli-
bres d’hores amb un retard considerable”.

“Quan apareix a la nostra terra alguna obra realment nacional –realment vivent– és
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fruit de la deformació: de la deformació produïda pel folklore. És quan els retaules
s’assemblen als ex-vots”.

“El de les pintures romàniques pirinenques és un cas d’aquests. Les miniatures pro-
duïdes en els fogars de cultura internacional dels benedictins agafen, interpretades pels
pintors rurals, un accent grotesc de primer ordre, el qual fora definit per mi com a
veritable substància artística nacional. Per alguna cosa els catalans estimem com a mun-
tanya santa la de Montserrat, la qual serveix de temple a la imatge de la nostra Patrona.
Montserrat és la muntanya més grotesca del món: no té cap mena de finor, però té,
potser per això mateix, una força enorme. Una força que no és pas profundament
mística, sinó que té el mateix aire dels misteris populars. Montserrat és un gravat al boix
monstruós de forma, però ungit de pietat casolana”.

“Crec –va dient l’amic– que els catalans no som un poble mediterrani, almenys no
tenim res de grec. Al meu entendre els qui millor han encarnat aquest grotesc –i no ho
dic en sentit pejoratiu–, monstruós però assenyat a la vegada, han estat els pintors Joan
Miró i Marià Pidelaserra. No pas el Miró de formes màgiques i abreujades –això són
falornies parisenques–, sinó el Miró detallista de  La Masia; no pas, tampoc, el Pidelaserra
impressionista –encara que ja sé que és el que vós admireu més–, sinó el Pidelaserra
pessebrístic”.

“També trobo un exemple de catalanitat en Gaudí”.
“És, doncs, en el grotesc on radica l’esperit de la nostra tradició. El filó és magnífic

i gairebé intacte. Cal saber-lo explotar”.
“Però, ja ho sabeu, ací es prefereix la imitació pura i simple de l’art francès. La

imitació d’un art massa refinat, mentre nosaltres som fills d’una cultura que en el fons
és molt més autèntica que la francesa. La nostra autenticitat ens fa por i fem com els
salvatges colonitzats: adoptem, encuriosits, una civilització que creiem més elevada
perquè ens és estranya.

“Malgrat tot –i aquest és un dels nostres grans errors–, les generacions catalanes
actuals són fortament xovinistes. Han arribat a creure que existeix un art català pur i de
tancar fronteres. És una  veritable facècia d’aparença ibèrica –“a mi nadie me ha de
enseñar nada” – però essencialment emparentada amb l’economia domèstica. Es tracta
d’instaurar el pitjor dels proteccionismes: es tracta d’evitar que arribin a Barcelona els
models que han servit per a estergir les obres del nostre art impropi”.

“No oblideu que la majoria d’artistes catalans han clos el gran període d’inquietud
que havia obert Nonell i que havien vingut a sostenir els anomenats Courbets. Hom ha
evolucionat a la inversa, puix que la majoria de pintors i escultors estan satisfets, única-
ment d’haver conquerit una sòlida clientela. Molts dels nostres artistes es preocupen
més de fer un bon balanç comercial que no d’enfortir els problemes artístics”.

“La cosa està perduda si no ve una reacció violenta, de la qual no veig cap símptoma
enlloc. Nosaltres, els de la nostra generació –termina l’amic– ens podíem equivocar,
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però jugàvem fort. Avui són poquíssims  els qui es llancen a fons en les coses de la
pintura i l’escultura . La crítica mateix –vós mateix– ha contribuït a produir aquest
marasme actual, que esdevindrà pestilent si no procureu evitar que les aigües roman-
guin estancades. Consciència tranquil·la –digué un dia Xènius–: no et fiïs d’aigua que
no corri”.

Ben segur que els pensaments abocats per l’amic són inspirats, en bona part, en la
pura acritud. Cal fer constar, també, que algunes de les seves idees fonamentals no són
veritables, però és innegable, malgrat tot, que el seu discurs conté alguna part de certe-
sa. Convinguem, si més no, que els qui fan d’advocat del diable poden subministrar-
nos la claror indispensable, en determinats casos, sigui per complementarisme, sigui
per analogia.

Rafael Benet

05/04/1936, pàg. 7-8

GALERIES D’ART

Francesc Serra i Pere Badia a la Sala Busquets
El jove Francesc Serra continua la seva trajectòria, basada, potser, més en principis
estètics escollits que no en fonaments biològics. Cultiva un estil à la page. Té cura
amorosa de la línia i de la matèria i produeix un art més agradable que vivent.

Badia, que s’havia fet conèixer anteriorment pel seu ofici d’aquarel·lista, avui ens
mostra , a més, una sèrie d’olis –dintre un estil de just medi– tractats amb aplom.

Tomàs Bergadà, Guillem Gómez Gil, Daniel Sabater i d’altres
a Galeries Laietanes

Tomàs Bergadà és un pintor de Reus, proveït d’una retina sensible a la llum irisada.
Sexagenari, s’ha determinat de fer la seva primera exposició a Barcelona. Havia exhibit,
fa alguns anys al Centre de Lectura, de la seva ciutat natal, on vaig tenir ocasió d’asso-
ciar-me al merescut homenatge que li feien els seus conciutadans.

Bergadà és un pintor sincer que veu sobretot, la llum. En la present exposició
barcelonina hi ha una sèrie de petites notes delicades o ardents, i sempre airejades.

Bergadà ha pintat totes aquestes petites obres mestres en els lleures que li ha deixat
l’ensenyança del dibuix. És aquest artista un home molt documentat en aquest ram de
l’ensenyança; és d’aquells que encara porten el Vitruvi, el Vignola, el Vasari, el Pacheco
i el Palomino sota el braç. Per la seva acadèmia han passat una bona part d’artistes del
camp, entre els quals es destaca la figura eminent de l’escultor Rebull.
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La pintura de Bergadà ha portat un mica d’aire de fora –aire pur– a les nostres
galeries.

Al costat d’aquest art dringant, el virtuosisme del marinista, Guillem Gómez Gil
apareix més artificiós del que realment és, així com el brió de Daniel Sabater, en aquesta
exposició mostrant-se gairebé limitat al gènere bodegonista.

També exhibeixen, durant la present quinzena, a les Galeries Laietanes, els artistes
A. Bosch Canals, Vilardebó, Prat i Sanjuan.

Josep Cabanyes a la Sala Renart

Cabanyes practica una objectiva ingenuïtat, ben segur més volguda que vista. Els seus
paisatges són ordenats rítmicament. És una pintura la seva de base intel·lectiva. Si
aquest artista assolís dotar d’una major agudesa la visió colorística de la seva pintura es
faria considerar majorment.

Rafel Estrany a la Sala Gaspar

Seguint una trajectòria estètica, una mica germànica, Rafel Estrany ens mostra les seves
darreres pintures, en les quals es fa ostensible un guany considerable.

B. Puig Perucho i J. Vidal Quadras a la La Pinacoteca

El paisatgista Puig Perucho, que ja en la passada exposició se’ns presentà amb gammes
delicades, continua, en aquesta, la bona trajectòria. Vidal Quadras, amb les seves
figures dibuixades i lleugerament colorides, traçudes i elegants, continua el seu
estil conegut.

Altres exposicions

Durant l’actual quinzena han exhibit els artistes següents: a Galeries Syra, els estran-
gers S. G. Marschall i Radovan Antunovitch Kobeiska; a la Sala Barcino, Joan Gil
(anotacions coreogràfiques), i a la Sala Fortuny, el dibuixant Pascual i el pintor Antoni
Prats.

La quinzena es completa amb l’Exposició d’Art pro-nens necessitats, patrocinada
per la Generalitat i l’Ajuntament. Aquesta exposició de pintures, escultures, dibuixos i
aiguaforts, té lloc a les Galeries Valenciano, de la Plaça de Macià.

R.B.

18/04/1936, pàg. 7
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EL SÍMBOL DEL FOC

Dies passats, un il·lustre amic em deia: Quin atavisme pot explicar l’afició al foc que
senten avui encara els homes hispànics?

El culte al foc caracteritza algunes civilitzacions orientals, però els hispànics denten
el culte de l’incendi.

Recordo que un dia no llunyà vaig sentir perorar un anarquista. I deia: “I quan
arribi l’hora, a les esglésies no hi tornareu a fer balls; en tot cas, incendieu-les”. Aquell
home semblava sentir la por del sagrat “Ballar en un temple, no;  convertir-lo en
flames!”.

Ja s’ha dit que entre els incendiaris hi ha sovint esperits obscurament religiosos. Els
mateixos que llancen les imatges a les flames, s’hauran formulat, un dia o altre, aquell
“per què ens mireu, Verge Santa, amb aquests ulls tan oberts?” maragallià. Un dia o
altre sentiran l’esgarrifança dels vells miracles complerts.

Espanya, ho digué el gran poeta, és un país de místics, de sants, d’herois, de bando-
lers i de pordioseros. És, però, un país sense polítics.

Els polítics són guerrillers; són cabecillas, i els que prediquen la convivència civil –
els polítics de tipus europeu– no són pas escoltats per la massa.

La massa té el símbol del foc i cada motí representa una minva del patrimoni artístic.
La massa crema retaules i talles policromades, calcina les randes de les catedrals i

abat les creus de terme. La massa viu la seva fe de signe negatiu, però espera sempre el
miracle i el Messies.

La massa, en aparença, nega Déu i no sap que negui l’art. Estudiant el fons primari
de la massa, hom veu que no existeix tal negació, sinó únicament un desig de retrobar
Déu i potser retrobar l’art. És un desfici de sagrat, de purificació, i per això practica
aquest misteriós ritu del culte al foc.

Hom ha volgut abatre el sentiment cristià dels pobles hispànics. S’ha volgut esbor-
rar en la consciència dels homes la idea de Déu, i heus ací el resultat: el culte al foc.

Les flames tornant cendra els tresors de la història i convertint en no-res les obres
d’art.

I bé: què en faríeu de totes aquestes obres creades per la fe? Per portar-les als Museus
val més que les purifiqui el foc.

No em parleu de cultura: parleu-me de Déu.
Si les catedrals i les imatges han d’ésser considerades com a objectes arqueològics o

etnogràfics per les generacions forjades en una cultura de tipus materialista, val més
que les flames les calcinin. “No hi balleu en els temples; però tampoc en féu Museus –
diria jo. El sagrat no s’esborra pas amb el foc”.

I què voleu que faci la massa sinó destruir les obres artístiques, si no li han ensenyat
d’estimar Déu? Què hi fa que la història perdi testimonis de sensibilitat inapreciables?
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Un dia és un Huguet que crema; demà un Montañés, un Zurbarán o un Murillo. El
poble no té cap obligació de sentir aquests matisos de la cultura artística. A través de
totes aquestes imatges, avui perdudes per sempre, abans el poble comprenia Déu. Avui
el cerca destruint el que no li diu res. És entre els aspectes del foc que el poble recerca el
miracle.

No crema obres d’art; ell no sap que són, ni ganes. Crema imatges santes, perquè
els seus pastors li han dit –sense que s’ho acabi de creure– que ja no ho són de santes.

I les crema amb un estrany desfici interrogador. Misteri enorme!
Si fossin obres d’art únicament, el poble les cremaria amb alegria, talment com

incendia les falles de València. Si traieu el sagrat de les esglésies i de les imatges, en resta
únicament la part artística, i en aquest ram el poble no sap ni sabrà mai distingir. Per ell
és tan artística una falla carrinclona, com un Greco sublim; ni hi entén. Si per goig
estètic es pot incendiar una falla, per què no es pot cremar tota una església?

Però el Sant Crist entre les flames impressiona la massa.
Si us queixeu que la gent crema esglésies, no em vingueu amb ploricons laics. No.

No em convertiu, per evitar-ho, les esglésies en museus sense sagrat!

Rafael Benet

19/04/1936, pàg. 7

DUES BONES NOTÍCIES

Francesc Domingo s’ha retrobat. La seva darrera exposició a can Parés ens el situa altra
vegada com un dels nostres grans artistes.

No és que deixés d‘ésser-ho mai un gran artista, però sovint la seva pròpia inquietud
el feia perdre. Solitari en una gran aglomeració humana, les seves obres de l’etapa anterior
s’havien produït secament. Barcelona no té museus de pintura clàssica moderna.

Si Domingo és un dels qui compten dintre el moviment català contemporani –si és
una de les seves estrelles– té massa orgull del bo i poc punt de vista per a aprofitar-se de
les lliçons del mateix moviment que ell ajuda a produir; per això no és aquí on acostu-
ma a trobar el diapasó, sinó fora de casa.

Domingo ha viatjat força en aquests darrers anys. Ha estat al centre de l’Àfrica, ha
romàs algun temps pel nord i centre d’Espanya, però, sobretot, ha tornat a París, on ha
viscut una bona temporada.

París és la pedra de toc dels pintors: ha estat sempre la pedra de toc per a Domingo.
Després del seu darrer viatge a la Ville lumière, la seva pintura ha tornat a recobrar ...”el
tino y memoria perdida de su origen primero esclarecida”.
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El nostre artista, sense perdre gens de la seva gran puixança, ha esdevingut harmò-
nic.

No és pas colorísticament que aquesta harmonia es fa ostensible, tot i que el cro-
matisme actual de Domingo és molt menys agre que el d’antany, sinó que és, en el
sentit dels valors, molt més matisat ara.

És, sobretot, pel sentit de la matèria –que ha esdevingut molt més treballada– molt
més pintada que l’etapa anterior.

Hi ha, sobretot, en aquesta exposició, quatre figures de moresca que són, en el
sentit del matís i de la fusió dels tons, quatre obres mestres.

I aquest sentit de la fusió, que ha endolcit convenientment les antigues arestes, no
ha rebaixat, però, el sentit formal. Davall la vellutada qualitat de la matèria, hi ha
encara una saludable turgència del volum.

És Domingo, altra vegada, un home d’inquietud, tot i que la d’ara es manifesta per
trobar el punt dolç –difícil– de l’equilibri.

* * *

Una altra bona notícia em de donar als nostres lectors. Estan a punt de sortir els pri-
mers quaderns Dèdal.

Dèdal és un tractat breu d’història de les arts plàstiques, que ha escrit de ploma
docta i sensible Ramon de P. Vayreda (En Ramon Vayreda, com li diem els seus amics).

Hom pot dir que, portant l’il·lustre nom de Vayreda, –dinastia d’artistes, escrip-
tors i homes de ciència–, ja no es pot fer malament.

Ramon Vayreda, fill del gran delicat Joaquim, ha heretat del seu pare la sensibilitat,
i del seu oncle Estanislau, el gust per la precisió científica.

Fins ara Ramon Vayreda havia donat alguns estudis monogràfics d’història artísti-
ca, entre altres, el dedicat a Joan Carles Panyó, el decorador de l’església del Tura,
d’Olot.

Fa molts anys que ens coneixem amb Vayreda, i, des que el conec, gairebé ha mani-
festat sempre la seva gran estima per Auguste Choisy, el primer tractadista modern
d’història de l’arquitectura. Quantes vegades anant pels camins dolços de la plana d’Olot,
Vayreda m’havia parlat de Choisy...

Ara tinc al davant part del primer quadern de Dèdal. Una edició de senyor, feta als
tallers Sallent, de Sabadell. Repasso aquests fulls encara humits de tinta que versen
sobre el Paleolític.

Vayreda sap resumir, que és una de les coses més difícils, sobretot tractant-se de
Prehistòria. El llibre del nostre historiador va il·lustrat amb plomes. Tant els tipus com
la composició tipogràfiques són ben escollits i fan goig de debò.

L’amic Vayreda ha posat a la seva obra un pròleg, justificació de l’obra. En aquest
s’al·ludeix els nostres grans historiadors que l’han afaiçonat a ell i també a tots nosal-
tres. S’al·ludeix Josep Puig i Cadafalch, Joaquim Folch i Torres, Josep Pijoan –el gran
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absent que no ens obliga, encara que a vegades ho faci veure– Pere Bosch Gimpera,
Albert del Castillo i Lluís Pericot. Les autoritats màximes del nostre moviment histò-
ric i arqueològic.

Però Ramon Vayreda no es sap estar d’anomenar també Choisy. De dir la seva
admiració per l’admirable historiador de l’arquitectura. I aquesta admiració, que és
una altra garantia, el nostre Vayreda la fa constar en el pròleg, però també en la dedica-
tòria.

Aquest sobri manual d’història de l’art, elegantment auster, ha estat dedicat al que
sabé fer reviure la història de l’arquitectura –al que ens explicà tan clarament el desen-
volupament de les influències estilístiques: al sobri Auguste Choisy.

* * *

Aquesta història de l’Art, deguda a Vayreda, constarà d’alguns volums. El primer,
dedicat a l’antiguitat, es dividirà en les parts següents:

a) Prehistòria; b) Mesopotàmia, Egipte, Síria, Àsia Menor i Mar Egeu, i c) Pèrsia,
Grècia i Roma.

El primer quadern, que havia d’haver aparegut ja, ha estat expressament retardat.
Aquest retard és degut al fet que l’autor ha volgut –després del treball d’eliminació
convenient a un manual– donar notícia de les darreres dades que Obermaier ens sub-
ministra de les pintures capsianes del barranc de Gasulla. De les pintures de Balma
Remígia, explorades pel pintor castellonenc Porcar.

Rafael Benet

26/04/1936, pàg. 7

GALERIES D’ART

Solé Jorba, Porcar, Lola Anglada, N.I.P.U., Joan Marcé,
Carme Osés, Manel Pigem, Josep Cuellas, Grup Forma

Solé Jorba ve de clausurar la seva anual exposició de paisatges a la Sala Parés.
L’artista continua cultivant les dues tendències, per les quals s’ha fet conèixer des de

fa algun temps i que es manifesten també en dues temàtiques distintes.
A una banda el paisatge de  tipus clàssic, compost a base d’un bell equilibri de

masses d’arbredes; masses vegetals gairebé distribuïdes simètricament, talment com ho
féu, entre altres, admirablement, Corot. La tradició olotina –Solé Jorba és pintor olotí
per naixença, ciutadania i pels seus temes– ha llegat al nostre artista la bella fórmula
que ell ha sabut elaborar honestament.
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A l’altra banda, els seus temes de mercats amb agrupaments de figures sota els
arbres, que si fins a cert punt són més originals que els seus paisatges purs, són en canvi
menys intensament i quietament treballats que aquells.

Entre els paisatges de tipus clàssic, se’n podien comptar alguns, en aquesta exposi-
ció, de bellament equilibrats; pot ser els millors que fins a la data ha pintat aquest
esforçat artista.

El pintor castellonenc Porcar exhibeix a La Pinacoteca paisatges saborosos, treba-
llats sentint la dignitat de la matèria i partint d’una visió vivent, però molt equilibrada.

Els paisatges de Porcar sempre es fan admirar per les seves qualitats substancials.
La coneguda artista Lola Anglada ha exhibit a la Sala Renart alguns dels seus dibui-

xos, dignes sobretot d’ésser assaborits per ésser més massissos que els que fins a la data
havia produït aquesta elegant il·lustradora.

L’agrupament N.I.P.U., format pels caricaturistes Calsina, Castanys, Cornet,
Junceda, Llaverias, Mestres, Moreno, Opisso, Prat, Quelus, Roca i Xirinius, exhibeix
actualment a la Sala Gaspar un bon conjunt d’una gran diversitat estilística. Hom
admira en aquesta exposició algunes caricatures triades del nostre company Castanys,
dibuixos d’Opisso, Prat, Cornet i Quelus i, sobretot, l’admirable aportació del gran
Junceda, que gosaria qualificar de sublim en l’espiritual Sigfrid (l’escombriaire tocant
el seu corn entre l’admiració de les minyones de servei).

Junceda, gran observador –gran psicòleg– és també un gran dibuixant.
El jove pintor Joan Marcé exhibeix actualment a la Sala Fortuny. L’art de Marcé

tendeix a les grans masses, recolzant-se tant en Cézanne com en els fauves.
Davant de les obres d’aquest artista ple de bones intencions i de talent, hom prefe-

riria trobar-hi més observació directa i menys estil.
A Galeries Laietanes exhibeix Carme Osés –artista de condicions, però desigual–, el

conegut paisatgista de Banyoles, Manel Pigem, Josep Cuellas –que té intencions mo-
dernes– i el grup Forma, compost pels pintors J. Altamira M., J. Morant i J. Navarro
Rull.

R.B.

29/04/1936, pàg. 8

DEL NOSTRE MOVIMENT

Sempre una exposició de Manuel Humbert és una cosa important. Ho era ja fa uns
quants anys, quan l’artista vivia més de sensibilitat que d’altres realitats més pondera-
bles.
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Avui Humbert ha assolit per la seva pintura una gravetat i maduresa considerables.
En l’exposició que té oberta a la Sala Parés, el nostre artista convenç, especialment en
les natures mortes. Humbert treballa en profunditat i amb desig de fer obra total,
allunyat per complet de tota mena de tòpics, d’aquells que les modes estètiques posen
o reposen en circulació.

Humbert pinta sobretot, i tot l’altre ho assoleix per afegidura, tan aviat d’una ma-
nera plena com d’una manera menys total. És en els bodegons on  l’artista reïx com-
pletament, desapareixent en aquest l’aspecte de morceau que tenen a vegades les seves
obres amb tema de figura, en les quals la preocupació de la matèria esbiaixa només la
preocupació de la forma. El sentit formal plenament rítmic –en el sentit de la compo-
sició– és a vegades sacrificat a la pura intenció pictòrica. Aleshores, en les figures hom
enyora aquell ben establert de la seva tela immortal Moresca que honora el museu d’Art
de Catalunya.

* * *

Catalunya no oblida els seus artistes. Realment és consolador que les ciutats catalanes
dediquin de tant en tant un record enternit als seus fills abnegats.

Una bella mostra d’aquest esperit de reconeixença ve de donar-la Sabadell, dedicant
un merescut homenatge al pintor Rafael Durancamps.

Sabadell ha volgut dir la seva devoció pel fill il·lustre. L’Acadèmia de Belles Arts de
la ciutat vallesana ha organitzat una exposició de les obres del nostre artista, envoltant
aquest d’un to digne i solemne. Una sèrie d’actes han tingut lloc durant aquesta mani-
festació, als quals s’han associat des del Municipi als intel·lectuals i artistes.

Joan Mates posà uns mots molt justos al catàleg, fent elogi de l’amor a l’art demos-
trat per Durancamps en la seva vida i en les seves obres; el poeta Arús oferí l’homenatge
amb un bell parlament i l’altre pintor sabadellenc, Vila Arrufat, s’hi associà fent un
estudi de l’obra del gran lluitador.

Durancamps ha estat un gran optimista.
La fe en el seu art no l’ha abandonat ni en les hores més dures. Per això el nostre

artista ha sabut triomfar, fins en aquesta hora una mica distreta, en aquell París ple
d’història.

La ciutat de Sabadell ha volgut fer present al seu fill, absent per la glòria de la terra,
que vol compartir l’alegria dels seus èxits.

La Veu de Catalunya també s’associa a aquest homenatge, tot i que, potser, la nostra
adhesió vindrà a trencar la intimitat delicada –local– que els organitzadors li han vol-
gut donar.

* * *

Abandonant les fórmules estilístiques més volgudament convencionals, el pintor Se-
rrano ha entrat de ple en el difícil terreny de la pintura.
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El seu esperit, treballat per les estètiques més contradictòries, ha volgut penetrar
directament, però sensiblement, els misteris de la llum. Fora els poncifs, l’artista s’ha
conduït amb una sinceritat preciosa, no mancada de gaucherie. S’ha proposat resoldre
els problemes del seu art sense caminadors estètics, fiant únicament en la seva sensibi-
litat, la qual es manifesta puixant.

Aquest és el camí dels artistes independents: el d’estudiar la Natura desconfiant de
les fórmules de la moda i cercant únicament l’etern.

Aquest és un camí sa, que condueix al classicisme –al veritable classicisme–; però és
un camí llarg per a conquistar fama i fortuna.

En canvi, l’escultor Alexandri, qui exhibeix, com Josep Serrano, a la Galeria Syra,
rellisca actualment pel pendent, potser massa agradable, de l’esteticisme lleuger.

* * *

Montserrat Fargas, una altra dels expositors de la Syra, ha anat adaptant i assimilant els
bons models contemporanis i ha terminat en els actuals dibuixos per fer-ne una recre-
ació veritable. Té, Fargas, a més, l’avantatge d’atresorar una sensibilitat femenina –no
és de les que tenen veu hombruna – molt aguda, i per aquesta sola condició els seus
dibuixos posseeixen ja un real encís.

* * *

El clos ample de la badia del Port de la Selva, amb la seva estructura nua, però revestida
de totes les meravelles de la llum, ha estat pintat una altra vegada, per Rafael Padilla.
Però, aquesta vegada, potser, amb més consciència i amb més encert que mai.

El pintor, enamorat d’aquell paisatge, no ha regatejat els esforços per a traslladar a la
tela els temes més grandiosos. Sense peresa ha pujat les alteroses serres per a copsar els
més amplis panorames. Ha pujat fins a Sant Pere de Roda per a plasmar el plàstic cubus
del monestir en ruïnes, tenint per fons els enèrgics replecs de les muntanyes, el blau del
cel i el blau del mar.

Però, tot això Padilla ho ha dit sòlidament, com un pintor. Un pintor que sent la
poesia del paisatge.

I també la poesia de l’aigua bellugadissa de les cales. Arran d’aigua, l’artista ha donat
les seves notes, colorísticament parlant, més delicades.

L’exposició de Padilla es pot visitar a la Galeria Valenciano, de la Plaça Macià.

Rafael Benet

03/05/1936, pàg. 9
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FLORIDA PRIMAVERA

Aquest any la primavera és molt exuberant, les pluges han fet créixer els plomalls dels
arbres amb una abundància extraordinària, per la qual cosa els brancalls nous no resis-
teixen gaire les empentes del vent. Però els plomalls dels arbres són bells i llur esmalt,
verd tendre i brillant.

També en els jardins i al camp apareixen entre les verdors innumerables –les dels
cereals ja comencen a rossejar– els esmalts multicolors de les flors; ara la sang de les
roselles, ara l’or de la ginesta, ara tots els delicats matisos de les roses, ara el rosa humil
de percala de les flors de les estrepes, flors aquestes sense olor, les fulles de les quals
cauen a la primera ventada i deixen en llur desfeta, solitari el botó d’or de la roda.

Sempre també en aquest temps els pintors i els escultors es manifesten abundant-
ment, no pas únicament en les galeries d’exposicions sinó també fora d’elles.

Aquest any la primavera artística ha volgut imitar l’exuberància de la naturalesa i
trobem que abans que s’obrin els salons oficials, hom ha inaugurat ja nous salons: el
dels Independents, i el d’Artistes Universitaris. Hom anuncia l’obertura per ací pocs
dies, del Saló de les Arts Decoratives; hom espera també, com cada any, la tria d’obres
dels poulains que els Maragall ens donen com a fi de temporada; també per d’ací pocs
dies la casa Esteva anuncia l’exposició de l’italià Chirico, nom que ha jugat un paper
ben important en les accions i reaccions d’avantguarda. Dintre la manifestació avant-
guardista tenim també oberta a Barcelona en les Galeries Catalonia la primera exposi-
ció del Grup Logicofòbob organitzada per ADLAN, i al costat d’aquesta exposició una
mica snob la de caràcter històric dedicada a la pintura gòtica catalana organitzada pel
periòdic Mirador. El sol enunciat d’aquestes exposicions ja dóna la idea del gruix del
moviment artístic barceloní en l’actual primavera. Si cada any en aquestes dates el
moviment continués tan puixant, hom podria considerar aquests temps com la verita-
ble saison artística de Barcelona, sobretot si les sales d’exposicions tinguessin la gràcia
de donar en la mateixa hora exposicions escollides, fossin de grup o fossin dels nostres
grans noms.

Durant aquests dies s’han clos a Barcelona dues exposicions molt importants, la
d’Humbert, ara mateix, i la de Domingo, no fa gaire. Mentrestant hi ha obertes una
sèrie d’exposicions que en general, no es pot pas dir que siguin de les pitjors de la
temporada, i entre les millors es destaquen les de Jaume Mercadé, Ángeles Santos,
Josep O. Jansana i la de Francesc Canyelles.

Jaume Mercadé amb el seu estil plàstic ens dóna unes quantes visions puixants i
expressives del paisatge tarragoní, entre les quals es destaca un paisatge ventejat, net i
clar que té per fons la grandesa del Monestir de Poblet.

Ángeles Santos ha emprès una ruta angèlica: ha deixat els monstres i l’infern d’an-
tany per a elevar-se somrient pel camí de la  gràcia. Hi ha en la seva actual exposició una
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tela que ens explica el seu viatge de nuvis vers els núvols en un tren arbitrari i poètic que
marxa sense rails pels camins de la llum de l’atmosfera. Al casament d’Ángeles Santos
amb el pintor Grau Sala es deu aquesta conversió. Però no fóra per pur canvi d’estètica
que ens admiréssim avui del seu triomf. Santos ha estat sempre un artista de gran
temperament, tant quan pintava monstruositats, com ara que pinta àngels i aquests no
són solament harmònics i poètics sinó que tenen la mateixa puixança que hom admira
ja en les seves obres antigues. El guany, doncs, és evident ja que la conversió a una
estètica celestial no li ha fet perdre ni una gota de la puixança antiga, que avui es
manifesta en agudesa de perfum.

Josep O. Jansana es fa admirar en la seva actual producció, que ha fet guanyar
moltíssim, sobretot per haver entès que la llum és la matèria de la pintura.

Francesc Canyelles ens dóna algunes notes vives i discretes dintre les normes atmos-
fèriques de l’impressionisme francès.

També cal esmentar ací les exposicions de Pere Gussinyé i Joan Soler Puig, pintors,
i la del ceramista Antoni Cumella, qui amb la seva ceràmica de gran foc ha aconseguit
belles matèries.

Quant al Saló d’Artistes Independents, tot i reconèixer la bona fe dels organitza-
dors, cal constatar que aquesta exposició no ens dóna ni cap gran nom prometedor, ni
de conjunt es dibuixa en ella cap nova inquietud. Tos els academicismes hi són presents
–tots els poncifs hi tenen cabuda–; per tant, no es mereix gaire el nom d’independent,
que arreu del món té el significat de sensible. Hom troba en aquest Saló l’academicis-
me de la pinzellada valenciana, que és el que ensenyen a Llotja, i l’academicisme més
fàcil encara de les fórmules del sobrerealisme i de l’art abstracte.

Quant la Saló d’Artistes Universitaris, en general, es pot dir que passa el mateix en
el Saló d’Artistes Independents, no hi ha gairebé res de nou, però en canvi aquesta
exposició dels estudiants té des del punt de vista de la qualitat i de la sensibilitat un do
força considerable.

Els Artistes Universitaris, en general, imiten els millors models de la pintura catala-
na i estan per llur intel·ligència i sensibilitat força à la page.

Ens plau, però, donar un nom: el de Carles Clavell. Aquest artista se’ns mostra com
un pintor realment sensible en Noi ajegut: en canvi ens desconcerta en l’escultura que
presenta aquest mateix autor, en la qual es sotmet a les fórmules més baixament deco-
ratives.

Heus ací donada, en els seus trets més característics, una ressenya del moviment
artístic de la nostra primavera. Altres exposicions mereixen atenció, a les quals dedica-
rem la nostra en una crònica vinent.

Rafael Benet

10/05/1936, pàg. 7
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PRIMITIUS CATALANS

I
Josep Gudiol, l’erudit historiador, nebot de l’altre enyorat Gudiol, ha dirigit en forma
sistemàtica el II Saló Mirador, dedicat aquesta vegada a la pintura primitiva catalana.

Aquestes monogràfiques Mirador, –la primera dedicada al retrat vuitcentista cata-
là– vénen a revelar davant dels ulls dels dilettanti una sèrie d’obres si no sempre igno-
rades, sovint amagades.

Així hom va completant els coneixements directes de la història de l’art català, que
avui han vingut a vulgaritzar d’una manera magnifica, en l’aspecte medieval, el nostre
Museu d’Art Nacional i el Museu Diocesà de Vic.

Aquest recull de taules exhibides actualment a la Sala Parés, pertanyents a col·-
leccions particulars, han estat posades a la consideració dels apassionats de la nostra
història, i de tots els amorosos de la bellesa. Josep Gudiol ha escollit una sèrie d’obres
significatives, moltes de les quals –closes en recintes familiars– són poc assequibles a la
visió dels nombrosos amateurs de la nostra pintura primitiva.

Gudiol ha tingut cura del catàleg –bellament editat– d’aquest II Saló Mirador. Ha
escrit el més clar i sintètic dels resums que fins avui han aparegut sobre història de la
nostra pintura trescentista i quatrecentista: unes pàgines correctíssimes de manual. Aquest
catàleg és il·lustrat amb vint-i-quatre làmines fora text, les quals donen o bé de conjunt
o fragmentàriament totes les obres exhibides.

És difícil donar una idea de la importància d’aquesta exposició, en la qual es recu-
llen obres documentades o atribuïdes als grans mestres  de la nostra pintura gòtica.

Hom pot gairebé repassar la història de la pintura catalana trescentista i quatrecen-
tista amb les influències italianes, franceses i flamenques, assimilades de maneres dis-
tintes segons els autors i segons l’època.

Totes les obres exhibides tenen interès, i àdhuc algunes real importància artística. Es
destaquen per la seva dolçor les dues taules de Cubells, disseminades en col·leccions
distintes: Quo Vadis? i Epifania, atribuïbles a Pere Serra. El retaule dedicat a Sant Nicolau,
obra de la segona meitat del segle XIV, d’una ataràxia germana de certes obres del romà
Pietro Cavallini, i sobretot de les de l’aplomat sienès Duccio di Buoninsegna. Però en
el nostre retaule hi ha menys orientalisme que en aquells.

On el bizantinisme perdura a través de les influències de la pintura sienesa és en el
retaule de la Verge de la llet, d’un mestre anònim de mitjans del segle XIV.

Aquesta taula procedeix de l’ermita de Santa Caterina de Torroella de Montgrí. Pel
seu esperit es pot dir que està dintre de l’àrea de l’obra dels germans Serra. Aquest
sienisme és comú de la pintura produïda en tota la Corona d’Aragó.

Vénen després una sèrie d’obres interessants: el retaule de Santa Anna (finals del
segle XIV), signat amb les inicials bnt: mnt: s, les quals el Dr. Chandler R. Post ha
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interpretat com a monograma de Bernat de Montflorit, pintor de Manresa de finals
del segle XIV; la taula del Naixement de la Verge, obra més popular que sàvia, atribuïda
a l’anònim Mestre del Pentecostès de Cardona; la Pietat del Crist, atribuïble a Domènec
Valls; uns fragments de retaule, possiblement l’obra més antiga del pintor de principis
del XV, Jaume Cabrera. Totes aquestes pintures es mouen certament dintre de l’àrea
espiritual i estilística dels Serra.

Hom troba el representant més típic de l’estil internacional a Catalunya, que succeí
al sienès, amb Lluís Borrassà que és present al Saló amb la Verge i el Nen voltat d’àngels
músics, fragment possible del documentat retaule de Seva, al Museu de Vic.

La pintura de Borrassà influí tota la pintura catalana de la primera meitat del segle
XV. Un d’aquests seguidors de l’estil que fusionà les influències italianes i les franceses,
donant a l’expressió i a la narració aquella verba popular genuïnament nacional, fou el
pintor Mateu Ortoneda, que està representat en el Saló amb el tríptic signat de Santa
Caterina. Al Mestre de Penyafiel borrassià, se li atribueix la taula que narra amb cert
dramatisme mesclat d’humor, la mort de Sant Joan i el banquet d’Herodes. Altra de
les obres típiques d’aquest estat estètic que culminà en Lluís Borrassà, és la bellíssima
taula de Jaume Cirera: Sant Francesc o Sant Antoni, predicant.

Però, al meu entendre, una de les millors mostres del present Saló, són tres taules
d’un altar decicat a Santa Eulàlia la reproducció de les quals honora aquesta pàgina.

Aquestes són molt ben atribuïdes al Mestre de Sant Jordi, anònim i avui conegut
autor, que –com diu Gudiol– endolcí i humanitzà l’escola catalana.

Si a ell atribueix Gabriel Rouchés la iniciativa de la transformació que renovà l’art
català, hem d’atribuir-li si més no una puixança tal de sensibilitat delicada, per la qual
es pot assegurar que el Mestre de Sant Jordi és l’antecedent sublim del sublim Jaume
Huguet.

Si hom ignora els noms  i la curriculum vivendi d’aquest pintor nostre, en conei-
xem avui el seu esperit. No ha estat pas fàcil arribar a donar una existència històrica a
aquest gran artista. El Mestre de Sant Jordi és l’autor de quatre taules del Museu del
Louvre, les quals es guarden ara en la Sala de Primitius espanyols.

En un principi aquestes pintures foren considerades com a provençals. Henri
Bouchot fou el primer de flairar que la seva nacionalitat era més llunyana i les afilià a
Catalunya. Fou Émile Bertaux qui facilità les recerques de Sanpere i Miquel, i final-
ment fou el crític francès segur i elegant qui evidencià amb el nom de Le Maître de
Saint Georges l’art de l’anònim autor de les taules del Louvre, en  les quals es narra la
vida i martiri del Cavaller de Capadòcia.

Mentrestant August L. Mayer havia entrat a opinar sobre el problema d’atribució
d’aquestes pintures que han apassionat l’esperit dels grans crítics europeus i americans.
Mayer cregué encara que aquestes taules eren obra d’un francès del Migdia qui hauria
estat deixeble de l’Huguet. El crític alemany ha abandonat avui aquesta opinió.
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Els americans intervingueren també en el comentari de les taules atribuïdes al Mes-
tre de Sant Jordi, després que la taula central d’aquell magnífic retaule, Sant Jordi
combatent al dragó, passà de la col·lecció Ferrer i Vidal de Barcelona a la col·lecció
Deering i d’aquesta a l’Art Institute de Chicago, on avui, dissortadament per nosaltres,
figura l’obra bellíssima d’aquell veritable artista del nostre quatre-cents. Aquesta taula
de Sant Jordi figura al Museu de Chicago, des que, d’aquella manera violenta que
tothom deplora, es dissolgué la col·lecció que el susdit milionari americà tenia a Maricel
de Sitges.

Rafael Benet

17/05/1936, pàg. 7

GALERIES D’ART

Ramon Ribas Rius, Marius Vilatobà, Pere Prat Ubach, Miquel Gispert,
Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, Julio García Gutiérrez i Sanllehí

Ramon Ribas Rius ha exhibit unes remarcables mostres d’art bodegonista, en la Sala
Gaspar; mostres saboroses, pel sentit realista i pel gust de la matèria que posseeix l’ar-
tista.

Màrius Vilatobà és un nom de jove pintor que cal seguir atentament en els seus
avenços. Ve d’exposar a la Sala Barcino figures i paisatges, en els quals demostra,
especialment en els darrers, temperament i facultats de pintor.

Pere Prat Ubach, il·lustrador honest i força sensible, encisa els visitants de can Renart
amb els dibuixos a la tinta sèpia, nets i airejats.

Després de les exposicions de Pere Gussinyé i Joan Soler Puig, les quals varen ésser
esmentades ja en una de les nostres darreres cròniques, han vingut a ocupar una de les
sales de la Galeria Busquets, les obres de Miquel Gispert, artista que s’ha fet conèixer
aquests darrers anys per la seva empenta de colorista. En aquesta exposició, Gispert
se’ns presenta jugant amb gammes més afinades.

Com cada any i seguint idèntica trajectòria, l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
ha organitzat el seu Saló, obert al present en les Galeries Laietanes. És aquesta la XXVI
exposició organitzada per la vella entitat, la qual, si més no, en aquesta terra d’incons-
tants ve a donar-nos un bon exemple de Santa Continuïtat.

Ens plau d’esmentar aquí alguns noms d’artistes els quals s’han fet remarcar total-
ment o parcialment en l’aportació d’enguany, sigui en els aspectes tècnics, sigui en els
sensibles: Francesc Abelló, Agustí Antiga, Rafel Estrany, Maria Freser, Joan Llaverias,
Joan Orihuel, Lluís Roig Enseñat i Pau Sabaté Jaumà.
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També hem de registrar aquí els noms de Julio García Gutiérrez, expositor a la Sala
Barcino de traçudes marines de la Costa Brava i elegants figures; el d’Evarist Sanllehí,
qui exhibeix a Laietanes una sèrie d’obres de temes diversos i d’aspecte decoratiu, i
finalment anotar els noms dels artistes expositors de la Sala Fortuny, Jacint Olivé i
Daniel Sabater, ja que les obres d’aquests artistes –en bona part si més no, hom diria les
mateixes– havien estat mostrades no fa gaire en altres galeries de Barcelona.

R.B.

23/05/1936, pàg. 7

PRIMITIUS CATALANS

II i darrer
Parlant del Mestre de Sant Jordi, hom pot fer encara algunes consideracions. Gabriel
Rouchés subratlla la semblança de la taula, avui a l’Art Institute de Chicago, amb el
retaule de Sant Jordi del Victoria and Albert Museum de Londres.

Damunt de l’estil del Mestre de Sant Jordi es manifesten explícitament les influèn-
cies dels miniaturistes francesos de la comarca del Mosa i de Borgonya, especialment
les dels germans Pol, Hennequin i Herman de Limbourg, els quals executaren el me-
ravellós llibre del Museu Condé de Chantilly, dit de les Très riches heures del Duc de
Berry. Però la finor dels Limbourg sense perdre’s del tot en el nostre Mestre, es coloreix
pintorescament d’un humor de joglar: d’aquella verba humorística popular amb la
qual es manifesta d’una manera puixant el viu talent narratiu d’alguns dels nostres
pintors quatrecentistes. Aquell talent narratiu que trobem amb més ataràxia en Lluís
Borrassà, culmina en la coneguda miniatura de Bernat Martorell, i en el retaule de Sant
Miquel d’autor anònim, que es guarda en l’església de Santa Maria de Terrassa.

S’han fixat els estudiosos en les semblances estilístiques, sinó colorístiques, formals
si més no, que ajunten l’art d’aquest retaule terrassenc amb l’art del Mestre de Sant
Jordi? Deixant de banda la pradel·la del retaule de Sant Miquel, en la qual, al meu
entendre, es manifesta un altre esperit –el tema ho exigeix– i una altra mà, és innegable
que una mateixa alta elegància contorsionada (de ritme de dansa) tenen les figures
centrals de les obres del Mestre de Sant Jordi i de l’autor del retaule de Sant Miquel;
que una mateixa verba sarcàstica (elegant alhora), tenen les figures secundàries de les
taules atribuïdes al mestre anònim i conegut, amb les de l’autor anònim i desconegut
fins a la data del retaule de Terrassa.

No és que pretengui atribuir el retaule de Sant Miquel d’una manera incontestable
al Mestre de Sant Jordi; me’n priva, sobretot, a més d’unes certes incorreccions que
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fan aquest retaule en alguns llocs extraordinàriament expressiu, la qüestió de la color
que hauria d’ésser estudiada a fons per a arribar a conclusió definitiva; me’n priva
també una qüestió estilística purament tècnica, ja que les obres del pintor del Louvre i
de l’Art Institute de Chicago, són, si mal no recordo, menys dures de realització que les
del pintor de Terrassa. Però, m’inclina a proposar aquesta atribució, l’analogia del cà-
non, la del sentiment elegantment contorsionat de les figures, la de la concepció de les
cares, la de l’aire dels plecs dels ropatges, i la del sentit de la composició, les quals
analogies s’evidencien en les obres esmentades.

Però deixem al Mestre de Sant Jordi per a subratllar la greu solemnitat de la Mort
de la Verge, obra atribuïble a l’escola del lleidatà Jaume Ferrer.

I deixant de banda la qüestió de les atribucions als Huguet, suscitada en el catàleg de
l’exposició Mirador, esmentar el Calvari (18), i els Profetes (19), obres de mitjans del
segle XV.

Una altra de les taules formidables d’aquesta exposició, oberta a la Sala Parés és el
Camí del Calvari, la qual, com molt justament fa constar el catàleg és una “obra cabdal
de l’últim període de la pintura gòtica catalana, i una de les obres de més envergadura
que produí el segle XV d’Europa. Producte indubtable del taller dels Vergós, ha estat
des de molts anys, amb acceptació de tots els crítics, atribuïda a la mà de Pau Vergós, la
gran figura del taller”. És ben cert, obra d’un seré dramatisme i d’un solemne i elevat
decorativisme, la qual honora la història de l’art català.

Dintre la tècnica dels Vergós hi ha en la present exposició, un bell Calvari, proce-
dent de Granollers.

De Bartolomé Bermejo hi ha dues obres agudes i característiques.
Un Sant Jordi, molt repintat, que mossèn Gudiol, l’any 1912, atribuí a l’enigmàtic

Mestre Alfonso en una monografia que Museum dedicà a Sant Cugat del Vallès, el
catàleg d’aquest Saló, redactat pel nebot del nostre historiador d’art, el dóna també
com a obra del Mestre de la Degollació de Sant Cugat i com a procedent de l’altar
major del monestir vallesà.

Jo no sé quines raons induïren el pulcre i primmirat mossèn Gudiol a atribuir
aquesta taula de Sant Jordi al misteriós Mestre Alfonso. L’amic Joaquim Folch i Tor-
res, en el primer capítol del seu important estudi titulat Incerteses sobre la taula del
Martiri de Sant Cugat o Sant Medir, atribuïda a Mestre Alfonso, publicat en el numero
de novembre del 1931 del Butlletí dels Museus d’Art, feia constar sobre aquesta atribu-
ció el següent: “Mossèn Gudiol era home segur en les seves afirmacions, però en aquest
cas (cosa en ell raríssima) no dóna cap prova, malgrat que els seus escrits, si algun pecat
tenen, és el d’ésser carregats d’una massissor de proves en alguns casos excessiva. A més,
a part del judici que ens pugui merèixer el Sant Jordi de la Col·lecció Muntadas, com
a germana d’estil de la taula de Sant Cugat, ni Villanueva ni el monjo Alemany, en
referir-se a la sèrie de “cuadros con la historia del Santo Martir”, el primer, i de “hermosos
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cuadros con la vida del Santo patriarca”, el segon. La imatge de Sant Jordi de la Col·-
lecció Muntadas, si per estil pogués atribuir-se al mateix mestre que va pintar la taula
del Museu, no pot, per la seva iconografia, incloure’s entre la sèrie de cuadros que el P.
Villanueva i el monjo Alemany esmenten”.

Desconec les raons erudites que el pulcre mossèn Gudiol pogués tenir per fer aques-
ta atribució. Cal dir, però, que tot i el respecte que em mereixen els judicis d’aquell
gran aclaridor de la nostra història, no puc sotmetre’m de cap manera a la conclusió
que el Sant Jordi del Saló Mirador sigui obra del mateix pintor de la taula meravellosa
del Martiri de Sant Cugat o Sant Medir. Com deia Valzania, “mai l’autoritat no ha de
prevaler damunt la raó”. I la raó em dicta que estilísticament –rengló en el qual potser
puc opinar una mica– el Sant Jordi esmentat no té res a veure amb l’estil vigorós de
l’únic vestigi d’obra que, des del P. Villanueva, tothom atribueix a l’enigmàtic i extra-
ordinari pintor, al genial Mestre Alfonso.

D’aquell gran mestre que, com fa constar Mayer, iguala, per la seva puixança realis-
ta, Velázquez.

Vull acabar el meu comentari al Saló de Primitius Catalans amb aquelles paraules
que el crític alemany d’art espanyol escriví parlant d’Alfonso: “Mestre i estil constitu-
eixen un gran enigma, sense la notícia de Villanueva l’obra es dataria amb posteriori-
tat”. Tal és el sentiment eminentment pictòric de l’obra formidable que els nostres
Raimon Casellas i Josep Pijoan salvaren de la ruïna en adquirir-la per al Museu d’Art
de Catalunya.

Rafael Benet

24/05/1936, pàg. 7

DEL MOVIMENT

L’exposició d’obres de Giorgio de Chirico, tan eruditament comentada en aquestes
pàgines per Josep F. Ràfols, ha vingut, com féu constar el nostre amic, a reprendre
aquella tradició d’internacionalisme fructífer –d’un quant temps trencada per una molt
sospitosa manca d’interès demostrada per la majoria dels nostres artistes com per bona
part dels nostres amateurs–. El senyor Hoyos, organitzador d’aquesta exposició, me-
reix agraïment d’aquell públic que posseeix una cultura artística contemporània, prou
viva i plena de curiositats.

Giorgio de Chirico ha estat un pionnier, un veritable avantguardista, d’aquell intens
moviment artístic que precedí la gran guerra i que s’ha anat desenvolupant fins aquests
darrers anys.
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Chirico, amb Carrà, fou un dels primers manipuladors dels Valori Plastici. Fou,
doncs, un neoclàssic davant el desordre futurista. Creà el que ell mateix anomenà
“essències metafísiques” o sia els objectes més o menys antropomorfes –maniquís mig
maquinístics posats en una atmosfera dura i clara–. Creà també el seu espectacular
il·lusionisme silenciós –de làmina de perspectiva elemental– de la qual troballa tant de
partit ha sabut treure el nostre Dalí.

Però el neoclassicisme de Chirico, fred i acadèmic, basat en la qualitat de les pro-
duccions en guix de les escoles, pren de vegades una abrivada romàntica al Delacroix, si
no quant a la qualitat de la matèria històrica, almenys quant a la concepció dinàmica
del dibuix.

La darrera fase de Giorgio de Chirico, iniciada amb els seus banyistes misteriosos,
deixant de banda l’anècdota més o menys sobrerealista, estilísticament es pot conside-
rar com una sàvia derivació del popularisme dels pintors de diumenge, sumada a certes
frases simbòliques –geroglífiques– formulades en un estil abreujat, homeopàtic.

Heus ací un resum de les etapes de l’art de Chirico des de l’any 1914 fins al 1935.
Aquestes etapes han estat presentades per l’exposició barcelonina.

* * *

Una altra exposició important, la del nostre Pere Créixams, la que ha tingut lloc a
Galeries Syra. Monotips policroms d’un decorativisme oriental, dibuixos al llapis lito-
gràfic i a la tinta grassa, en els quals l’artista se’ns mostra sempre un pintor substancial.

L’art català, fins aquell que ha rebut els beneficis de la sensibilitat aguda de l’Escola
de París, ha sabut superar els perills d’una superabundància d’inquietud fent que aquesta
esmolés la sensibilitat i evitant, tant com la caiguda dels esperits en la rutina, les evasi-
ons del límit pictòric.

Si Pere Créixams ha sabut enriquir la seva fantasia al contacte de la inventiva de la
paleta del gran Pierre Bonnard, Lluís Mercadé ha sabut afuar el seu gust pels grisos
tendres, pintant sota la llum d’argent oxidat del cel de França. Paisatges molt delicats
els de Mercadé –exquisits.

Exquisits també els dibuixos a la punta de pinzell de Pere Ynglada –aquest esperit
tan parisenc que ha donat la nostra Barcelona. Dibuixos de temes hípics d’una sensibi-
litat i d’una seguretat extremoriental.

Mercadé i Ynglada són expositors a La Pinacoteca.

* * *

Dimecres darrer tingué lloc al Casal del Metge, la inauguració de l’exposició de pro-
ductes plàstics de malalts mentals. Abans de l’obertura d’aquesta curiosíssima exposi-
ció, el doctor Gonzalo R. Lafora donà una conferència sobre l’art dels psicopàtics,
esquizofrènics i paranoics, comparant-lo amb certes fases de l’art anomenat d’avant-
guarda i amb la pintura prehistòrica.
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L’autor del Estudio psicológico del cubismo y expresionismo i director del Laboratori
de Fisiologia Cerebral, de Madrid, estudia al nostre entendre, molt millor els dibuixos
i la pintura dels boigs, que les relacions que puguin existir entre l’estat d’esperit d’aquests
i la dels artistes normals en el moment de creació. Malgrat tots els matisos, els quals es
complagué a remarcar en la conferència el savi doctor, les conclusions estètiques no
foren gaire convincents.

L’art és una cosa molt diferent de l’estat d’esperit emocional. S’és artista o no se n’és;
la bogeria no fa els artistes millors, ni crea cap facultat artística. En l’exposició del Casal
del Metge hi ha exemples que vénen a demostrar la nostra tesi. Hom pot veure com els
que no han dibuixat mai, fan un art infantil –interessantíssim, és cert, per la seva anormal
puixança–; però hom pot veure, també, que entre els folls hi ha conreadors de l’art
pompier. Com a documents de psiquiatria tots els productes exhibits al Casal del Metge
tenen un gran interès; però no sempre posseeixen una valor estètica pura.

Un gran artista, continuarà sent-ho quan esdevingui boig. El seu estat podrà canvi-
ar, podrà esdevenir exasperat; molt més trepidant, oscil·lant i inflamat  que en l’època
normal (el cas de Van Gogh). Àdhuc la bogeria pot treure a la superfície l’artista in-
conscient que gairebé tots portem dintre; però això al marge de tot sentit qualificatiu,
de tot sentit de la matèria estètica.

L’art anormal no existeix per ell sol. És indispensable, si més no, la manca de conei-
xements artístics, la qual cosa produirà l’automatisme gràfic o el ninotisme semblant
al dels infants, però més exasperat.

Si l’artista té una formació artística conscient o subconscient, aquest colorirà sem-
pre l’estil de l’alienat.

Rafael Benet

31/05/1936, pàg. 10

I SALÓ D’ARTISTES DECORADORS

La bella florida artística primaveral que constatava en un dels meus anteriors articles,
ha esdevingut suara granada exuberant. El comentador no pot donar l’abast si  vol
dedicar als esdeveniments actuals una atenció delicada. Mentre avui subratllo la va-
lor del I Saló d’Artistes Decoradors, espera ja tanda un altre esdeveniment artístic
ciutadà: espera comentari el Saló de l’Art Modern que, com cada any, en aquests
temps s’ha obert a Montjuïc.

El I Saló d’Artistes Decoradors ha estat organitzat pel Foment de les Arts Deco-
ratives, amb motiu de la inauguració del nou local establert en la cúpula del Cinema
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Coliseum. Hom pot dir que les estances del Club Artístic són també objecte d’expo-
sició, concebudes i executades dintre les fórmules del gust predominant. En la mateixa
planta baixa de l’alt estatge hom troba ja stands i vitrines harmònicament lligats amb
les instal·lacions definitives de les sales vivents.

Hom assenyala un menjador de Josep Palau, i en la vitrina central instal·lada a la sala
d’actes del F. A. D., unes mostres de la ceràmica d’alt foc de Josep Llorens Artigas, de
formes simples –belles– de qualitat de matèria excel·lentment assolida i de coloració
inspirada. Peces conegudes per haver estat exhibides anteriorment, però que tenen la
virtut de no haver passat gens de moda. Davant d’aquests gres d’Artigas hom s’adona
com són insuficients i mentideres les classificacions d’art pur i art aplicat, a les quals
estigueren tan afeccionats els tractadistes d’estètica vuitcentistes. Aquests vasos emoci-
onen com una tela o una escultura d’un gran mestre.

Emili Store exhibeix unes realitzacions de metall hàbils. Antoni Badrinas hi té una
sala d’estar d’una poderosa sobrietat: Badrinas és un dels qui procuren enllaçar les
formes tradicionals dels mobles amb el gust d’ara, sense caure en el pastitx ni en la
mescla, monstruosa o contemporitzadora, ambdues estèrils. Dintre les vitrines d’aquest
stand s’exhibeixen belles creacions del joier Ramon Sunyer.

El pulcre Emili Brugalla exhibeix mostres dels seus relligats; Gustau Gili, les edici-
ons de bibliòfil La Cometa; Miquel Farré, una mostra de pintura religiosa al fresc;
Francesc Elias té en el hall unes peces de ceràmica de formes delicades i qualitat re-
marcable.

Ja en la cúpula (que és la Sala de Festes del Foment) Mercadé S.A. exhibeix joies i
argenteria concebudes per Jaume Mercadé, dintre les formes en voga, J. Soler Cabot
exhibeix peces d’argenteria i joieria.

Amb models de la G.A.T.C.P.A.C., els arquitectes Sert, Torres i Bonet, han agençat la
instal·lació de Mobles i decoració de l’estatge actual. És gairebé la nota més moderna i més
raonada de l’actual exposició, quant a agençament de la casa. Però, fins en aquest  recinte
dels homes de la G.A.T.C.P.A.C., s’ha filtrat el gust mignon i efímer que tot ho envaeix.

En vitrines en part, exhibeixen el joier Roca i el laquista Pere Brugués i Mir.
Santiago Marco, en el seu Bany i Boudoir, aplica el concepte de la decoració a base

de la riquesa dels materials, dels brunyits i de les coloracions sumptuoses i delicades.
Hom podria classificar l’art d’aquest stand com a art decoratiu d’exposició. I no és

pas únicament ací on impera aquest gust per la riquesa i la sumptuositat que jo gosaria
a qualificar d’excessives, sinó que és aquest el caràcter de bona part de les realitzacions
de conjunts decoratius que hom exhibeix ací i en totes les exposicions del món. Mar-
co, si més no, en el seu conjunt, ha sabut compensar aquesta superabundància de
riquesa amb la sobrietat que presidí la concepció de les formes.

Valeri Corberó exhibeix un Menjador amb alguns tocs pasaistes que li donen un
cert picant.
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Hom reposa admirant la vitrina que el gran Miquel Soldevila té a l’exposició.
Feina pacient la d’aquest esmaltador; feina conscient. Mentre la majoria d’artistes
que imaginen les obres d’art decoratiu pel present pensen únicament a crear una
gràcia fugissera que canvia amb tanta rapidesa com la moda femenina, Soldevila
treballa, com Bernard Palissy, per l’eternitat. Els seus esmalts concebuts i realitzats a
la manera clàssica, sense preocupacions inoportunes de recerca a priori d’un estil
modern, resten i restaran moderns, mentre tantes d’especulacions i experiments d’avui,
d’ací i de tot el món resten i restaran modernistes. Jo he de confessar que m’he recon-
ciliat per complet amb els esmalts de Soldevila, en aquesta Exposició de Decoradors,
enmig d’una atmosfera que li és adversa. M’hi he reconciliat, sobretot, perquè a
còpia d’humil paciència i reflexió greu, l’artífex ha assolit una perfecció tècnica pro-
funda. M’hi he reconciliat admirativament, perquè l’obrer no ha mort l’artista, sinó
l’obrer ha fet l’artista. Estèticament, formalment, em trobo allunyat encara de
Soldevila, però, la distància que separava el meu esperit del seu s’ha escurçat moltíssim.
Les formes de les seves figures són avui més plenes i la perfecció del seu dibuix és una
perfecció tibant, no pas tímida, com antany. Estic joiós de poder-ho fer constar als
quatre vents.

Josep Mir i Virgili, amb el seu interior de Biblioteca particular, ens dóna una de
les notes més plenes de simpatia. El conjunt agençat per Mir té aquella discreció
delicada i vivent no gaire comuna en aquesta mena d’exposicions, en les quals la
majoria dels artistes hi van més amb el desig de fer-se notar que no amb el de resoldre
els problemes reals que planteja l’agençament íntim de la llar. Al meu entendre, el
decorador ha de procurar desaparèixer; si més no, no fer-se veure amb notes massa
personals que fatiguen molt de pressa als qui les ha de sofrir constantment. Per això
Josep Mir i Virgili s’ha fet remarcar a la meva atenció, perquè el seu interior de
Biblioteca, com diria Xènius, no té res de particular.

No es pot dir el mateix d’una Sala d’estar en una casa fora ciutat, interior presen-
tat per Ramon Rigol, ni de la Saleta de Bridge, amb bar dirigida per Bartomeu
Llongueras. Aquests dos artistes de talent (que es mouen en direccions diverses)
s’han complagut creant unes atmosferes, al meu entendre, perilloses, per tal com
estan desproveïdes de tot sentit tradicional. L’obra de Bartomeu Llongueras, actual-
ment més à la page, deixarà, ben segur, d’ésser-hi d’ací  a poc temps. Una major
vertebració de les formes donaria a la gràcia lleugera que ara han sabut crear aquests
dos artistes, aquell aplom que reclama al mobiliari i a la decoració la nostra sensibi-
litat d’occidentals.

Jaume Llongueras, en canvi, dóna la nota més pasaista de l’exposició, amb el seu
Boudoir d’estil Lluís XVI. Aquest Llongueras s’ha complagut sempre restaurant els
estils. La posició estètica no és al meu entendre encertada, però, en canvi, com qui la
segueix és un artista, que sap, a més, demanar la col·laboració de bons artistes, la seva
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obra resulta excel·lent. És feta d’un home sensible i això és el principal per damunt
de les fórmules.

Abans de muntar a la part alta de la cúpula, cal dir que la decoració global d’aquesta
no ajuda pas a aquietar la visió del conjunt. L’estil exposició es fa ací extraordinària-
ment present.

En la part alta saludem les relligadures d’art d’Anna Casanovas, la noble ceràmica
Serra, les joies d’Alfons Serrahima, l’agençament d’interior de Ramon Aulina de
Mata, el fragment del decorador Francesc Fàbregas, els mobles de Joaquim Campanyà,
la joieria de Lluís Albert, etc.

La nostra atenció es fixa, sobretot, en l’Oratori de casa particular, dirigit per Jaume
Busquets i presentat pels Amics de l’Art Litúrgic. Si no es tractés d’art religiós hom
podria deixar passar sense un comentari massa greu aquest conjunt avalat amb el
prestigiós segell dels Amics de l’Art Litúrgic, però tractant-se d’art sagrat, la meva
consciència de creient no pot deixar d’assenyalar l’error que pressuposa de voler en-
tronitzar el modernisme suís i protestant en l’altar catòlic.

Tancaré aquesta crònica amb unes notes agradables. Primerament fent constar
que els nostres agençadors d’interiors han cercat la col·laboració de pintors i escul-
tors de primera qualitat. En stands i en altres indrets d’aquest Saló hem vist pintura
de Sisquella, Serra, Francesc Galí, Hermen Anglada-Camarasa i Pere Pruna, i escul-
tures de Fenosa, Granyer, Viladomat, Collet i Solanich.

Segona, fent constar ací que el jardí suspès del Foment de les Arts Decoratives
construït en els terrats que donen a la Gran Via, és un encert formal de primer ordre.
Aquest jardí ha estat dirigit per Joan Mirambell.

I mentre baixem amb el magnífic ascensor de fusta olorosa, pensem que aquest I
Saló d’Artistes Decoradors és un esforç català de gran envergadura, i que si té defec-
tes, aquests són no pas de caràcter local, sinó que són d’època i universals.

A tot arreu del món civilitzat les coses marxen d’aquesta mateixa manera. Què hi
farem?

Rafael Benet

07/06/1936, pàg. 7
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GALERIES D’ART

Àngel Gimeno – Andreu Fonts – Vicenç Pons – Eugènia de Loutchinski
Cardona – Kurt Leyde – Ramon Peris – Daniel Sabater – Florit
R. Aulina de Mata – Lluís M. Güell – Fèlix Buettner – J.P. Oms

F. Rius – Arderiu – Exposicions col·lectives
Àngel Gimeno exhibí a la Sala Barcino una sèrie de paisatges produïts a cop d’espàtula.
Malgrat la cuina s’endevina que aquest artista és un pintor de temperament. Darrera
aquesta exhibició han seguit les dels pintors Andreu Fonts i Vicenç Pons. Fonts treba-
lla  amb una paleta greu, encara que no sempre profunda, i en els bons moments
hom endevina un temperament estimable de pintor, així en Ombra o bé en Clavells,
on la qualitat anuncia un envellutament que, ben elaborat, pot esdevenir de primer
ordre. Vicenç Pons és més policrom; més lleuger, més lluminós. Per llur producció
aquests dos artistes, actualment expositors de la Sala Barcino, donen la sensació que
són gent jove.

A Galeries Laietanes exhibeix la pintora eslava resident a Barcelona, senyoreta Eugè-
nia de Loutchinski, figures dintre l’estil ben conegut del nostre públic. Fa poc exposa-
ren ací llurs obres els advocats-pintors i els pintors-advocats, amb motiu del Congrés
Jurídic Català. Es destacaven les pintures de Sagnier i Gil, obres de professional pintor
més que d’amateur. Com a dilettanti remarcables s’han d’esmentar: Duran Reynals,
pel seu gust intel·ligent i fi, Bastardas, per la seva traça pictòrica i escultòrica, i Bertran
i Musitu, per l’acurat retrat en marbre del primer Comte de Güell. En les mateixes
galeries exhibí l’anglès Mut pintures naïves.

Actualment a més de Loutchinski exhibeixen pintures: Cardona –amb la seva
coneguda temàtica i sentit colorístic–; Kurt Leyde, amb algunes teles amb les quals
es manifesten evidents facultats pictòriques; Ramon Peris, decantat vers el simbolis-
me, però, potser, sense uns mitjans expressius prou idonis, i, Daniel Sabater, que a
l’entorn d’un crani monumental sangonent –símbol del segle XX– refusat pel Jurat
del Saló de Barcelona, exhibeix altres obres plenes d’aquella traça brillant, que carac-
teritza l’obra d’aquest artista. El pintor Sabater es pregunta, en uns grans cartells que
pengen a banda i banda de l’obra central, si el Jurat d’admissió del Saló de Barcelona
és competent, i pregunta també si l’art no té una finalitat social. Hom podria res-
pondre aquesta pregunta amb una altra: “Qui havia de dir a Manet que, en nom de
l’art per l’art, es refusessin obres de les exposicions per massa transcendentals i que de
resultes els Salons dels refusats tinguessin avui un caràcter tan distint del que tingue-
ren l’any 1863?”.

A la Sala Esteva del carrer de Casp exposa pintures i dibuixos l’artista madrileny
Florit. Avantguarda no ben assimilada, puix que a les convencions de bona qualitat
s’ajunten d’altres no tan escaients.
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R. Aulina de Mata mostra els seus apunts de dansarines i ballets en la Galeria
Syra. En aquest mateix lloc exhibeix delicades aquarel·les el pintor Lluís Maria
Güell.

L’alemany resident a Barcelona Fèlix Buetttner mostra la seva netedat d’execució en
les obres exhibides a Oasis: aquarel·les i olis.

J.P. Oms fou l’expositor anterior de la Sala Gaspar; mostrà les seves il·lustracions
decadentistes. Darrera d’ell exhibeix olis i aquarel·les F. Rius.

Arderiu exhibeix actualment a La Pinacoteca una sèrie de paisatges ben cuinats. Cal
que tingui cura d’evitar els enfarinaments.

Algunes galeries d’art donen per finida la temporada amb les col·lectives de consu-
etud. La Sala Renart exhibeix dibuixos de diversos artistes i una pintura de Joaquim
Mir. Entre els dibuixos exhibits cal no oblidar dos nus de Vidal Gomà, els quals tenen
un simpàtic reflex de Renoir.

La Sala Busquets exhibeix pintures de Labarta, Gussinyé, Francesc Serra, Oleguer i
Albert Junyent, Soler Puig, Domènec Soler, Marquès Puig, etc. La Sala Fortuny ens
mostra dibuixos i pintures de F. Cano; J. Povin, F. Serra, F. Sorribes, J. Oliver, F.
Marsà i M. Renom.

Heus ací part de l’extensíssim moviment artístic d’aquests dies.

R.B.

13/06/1936, pàg. 7

EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA

L’Exposició oficial de pintura i escultura 1936 es mostra amb l’estructura idèntica de
les darreres exposicions de Primavera, és a dir, a base de dos Salons: el Saló de Montjuïc
i el Saló de Barcelona.

És innegable que de mica en mica es va dibuixant el significat estètic de les dues
cledes ideals:

Per un cantó una bona quantitat d’artistes del Saló de Barcelona segueixen direc-
trius estètiques que un dia foren privilegi del Saló d’enfront. Per l’altra banda, el de
Montjuïc ha acollit a l’ombra de la seva senyera una gran quantitat de noms que han
vingut a desdibuixar el credo anomenat de l’art vivent.

Fatalment, doncs –llevat d’un nombre reduït d’artistes inconformistes, amb ten-
dència a formar un nou Saló, ben delimitat i jeràrquic– la majoria d’artistes tendeixen
a la unitat societària. Si no hi tendeixen en teoria hi tendeixen, si més no, pels fets. A
aquesta aparença d’homogeneïtat hi ha contribuït ben segur, el sistema de plaçament
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inaugurat enguany pel Saló de Montjuïc. Hom ha tendit a la democratització i no pas
a estatuir la jerarquia de les valors.

Un tal plaçament igualitari no és el més adequat per a orientar el visitant, si és que
aquest no posseeix un alt grau de cultura artística. Ja està bé de voler evitar l’anomena-
da Sala del Crim, però és pitjor –tot i reconèixer la bona intenció que ha guiat els
col·locadors– convertir el Saló en un tot invertebrat, sense punts ben manifestos de
recolzament; tot i voler ésser caritatiu és injust: hom rebaixa els grans per a no avergo-
nyir els mediocres.

Així disseminades, les altes valors del Saló de Montjuïc, treuen del conjunt aquells
punts de referència que són una lliçó clara per als joves i una alta lliçó per als amateurs.
L’esperit nivellador sembla haver-se aturat en un sol indret. És ací on el Saló de Montjuïc
vibra encara com antany. És aquesta l’única justificació col·lectiva  d’un nom i d’una
idea: els murs en els quals han estat associades les categories ideals de Pere Pruna, Grau
Sala i Olga Sacharoff i, associades a aquestes les prometences d’un Serrano o d’un
Junyer.

Pere Pruna, en la tela gran, a desgrat de la concepció global, potser més aviat lleuge-
ra, obtingué alguns fragments pictòrics de primer ordre; Olga Sacharoff, exquisida i
vivent en el retrat, les flors i el paisatge; Grau Sala , alat com sempre; Serrano, intenci-
onadament pintor; Pau Roig, esclatant. No gaire lluny d’ací se’ns mostra la sensibilitat
extremo-oriental de Joan Junyer.

Però eixint d’aquesta Sala, completada amb obres de Miquel Massot i Clotilde
Fibla , hom ha de cercar constantment el gra entre la palla.

Cal que cerqueu les dues obres de l’Obiols –que són les millors que ha pintat
l’artista, i, naturalment de les millors del Saló– en un veïnatge poc valorador. És clar
que les persones sensibles s’adonarien de la bellesa d’aquestes pintures àdhuc si fossin
presentades en condicions pitjors. La Noia mirant un llibre, tan ben adquirida pel
Museu, està pintada amb intel·ligent sensualitat. Obiols sembla haver assimilat les
lliçons miraculoses del gran Vermeer de Delft.

En la mateixa sala trobarem una tela molt seriosa de Sisquella, que hom valora a
desgrat d’un cert anecdotisme vuitcentista, el qual sembla ésser cultivat per l’artista
amb més pose que convenciment. Ací trobem també Commeleran fent-se remarcar
amb el seu sentit pictòric, potser una mica bàrbar. Trobem també Espinal que fa acte
de presència amb una tela de flors.

I aneu cercant les obres essencials disseminades: ara trobareu dos Pere Créixams
plens d’esclat, amb un dels quals el nostre pintor ha entrat al Museu per la porta gran,
més enllà trobareu un aspre bodegó de Manuel Humbert, de gran qualitat. Més enllà
un torejador de Camps Ribera, amb trossos excel·lents de pintura. Un paisatge d’Emili
Armengol.

Remarqueu en una altra sala les policromies de Josep M. Prim.
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I més enllà, entre les escultures, destriareu tot seguit les del gran Clarà, sempre
puixant, i les de Viladomat. Viladomat, especialment en el bust femení, se’ns presenta
com un escultor, sortosament, més preocupat de realitat que no d’estil. La realitat de
Viladomat és dita amb un gran sentit de les realitats escultòriques. Trobem també
Enric Monjo vivent en infant, platònic en el nu femení, estilitzat en el retrat de noi. I
Maragall i Noble, il·luminat per la gràcia. Així mateix, Pere Jou i Dunyach.

Anotem també altres noms de pintor: Joan Serra, Antoni Badrinas, Batlle
Campderròs, Jaume Busquets, Francesc Canyelles, Ramon de Capmany, Francesc A.
Galí, Gustau Cochet, Díaz Costa, Josep Gausachs, Josep Hurtuna, Jaume Mercadé,
Francesc Labarta, Rafael Llimona, Joaquim Mombrú, Lluís Morató, Alfred Opisso,
Enric Porta, Lleó Solà, Solé Jorba, Valls Baqué i Vidal Gomà.

I passant al Saló de Barcelona, hom admira la visió grassa de Francesc Marsà, sobre-
tot en el seu Matí al port. Dos paisatges de Vancells, forts, per tal com pertanyen a
l’actual etapa, pintats en gran fuga i precisió. Cal assenyalar també la figura i el paisatge
de Josep Amat; respectar la consciència acadèmica de Teresa Condomines; remarcar el
Bodegó d’antany de Feliu Elias; l’aportació de Rafel Estrany; l’elegància d’Oleguer Ju-
nyent i de Lluís M. Güell; les flors molt ben pintades de Lepscky.

Considerar també l’aportació de Meifrèn i Masriera; de Lluís Muntané, de Jacint
Olivé, de Planas Doria, d’Àngel Planells, de Puigdengolas; el paisatge de Miquel Puja-
des, els de Miquel Ricard Serra, les aquarel·les de Rocamora, el gran paisatge urbà de
Rodríguez Puig. Cal esmentar, a més, les pintures museístiques de Santasusagna, les flors
d’Alve Valdemi. Els paisatges de Tomàs Viver i de Pere i Miquel Costa. La natura morta
de Joaquima Costa. Estimar l’esforç de Vidal Rolland en el seu gran bodegó de fruita.

Entre les escultures mereixen especial esment les de Joan Borrell i Nicolau, Florenci
Cuairan, Jaume Duran i Manuel Martí.

Heus aquí uns noms i unes obres a retenir, segons el meu criteri, sempre fal·lible.

Rafael Benet

14/06/1936, pàg. 7

LA PERSONALITAT D’ANGLADA-CAMARASA

Amb motiu de l’exposició de paisatges que Anglada-Camarasa té oberta a La Pinaco-
teca, hem de subratllar aquest esdeveniment, donant als nostres lectors un croquis de la
personalitat de l’artista català.

El nom d’Hermen Anglada no és pas dels que necessiten presentació i, àdhuc pot-
ser, menys fora del seu país, en els principals centres europeus d’art. Anglada és un
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ciutadà del món: és un dels pocs dels nostres que han conquerit el que hom anomena
fama internacional.

Un altre dels nostres internacionals, Manolo Hugué, reconta sempre el succès del
pintor Anglada en el París de la fi de segle i dels principis del nou-cents. Aleshores,
acabava d’arribar a la Ville lumière el nostre escultor i tot París anava ple del nom d’un
català: del nom d’Anglada-Camarasa. El seu nom eclipsà els dels grans mestres france-
sos contemporanis. Manolo, quan parla d’aquell èxit esclatant del pintor català, diu
sempre que pocs artistes han assolit un succès tan real, tan total, tan verídic.

Les primeres obres que Anglada exhibí a París, en el Saló de la Société Nationale,
l’any 1898, determinaren ja l’atenció elogiosa de la crítica. Anglada es mostrava com
un colorista malgrat que la seva paleta d’aleshores no tenia el màgic esclat que assolí
més tard, entrat ja el nou segle.

Portava Anglada al París gris perla, tocat encara de simbolisme ambient, l’esclat
africà dels jardins d’Andalusia.

Abans d’arribar al París admirable d’aleshores, el nostre pintor havia passat per Sevilla
i Granada, d’on la seva retina arrencà la policromia dels esmalts de les majòliques àrabs.

De París on degué enyorar el sol mediterrani, el nostre artista tornà a València, per
a enriquir la seva paleta en els esclats d’argent del folklore llevantí.

Anglada-Camarasa deu portar en l’ànima una part molt abundant d’oriental, per-
què viu més de la il·lusió que de la lògica.

Li interessa molt més que l’existència pura i simple dels éssers, la nova existència
que creava la seva retina esclatant i somniosa. A l’actitud netament realista de
Velázquez, qui proclamà únicament i simple, el dret a la vida dels homes, per da-
munt d’unes fórmules platòniques dels cenacles dels seus temps –que no eren idòni-
es per a assolir el reflex de la bellesa metafísica–, Hermen Anglada hi oposà el dret a
la il·lusió.

A París es formà també en part, on visqué i arrelà l’artista fins que la guerra gran el
desarrelà d’aquella que havia estat la seva segona pàtria. Les llums de la màgia dels
escenaris parisencs –els grans reflectors que donaven un esclat de platí i or als personat-
ges dels ballets –foren un altre excitant d’aquest sentit romàntic de la il·lusió, que és el
que ha donat caràcter  a l’obra del gran colorista. Des d’aleshores, les seves figures foren
un pretext per a evocar els esclats de les llums clares, irisades i potents, dels focus
elèctrics. El setí i l’or participaren des d’aleshores, en les composicions d’Hermen
Anglada, de la llum dels diamants.

I l’esclat dels nous tapissos d’Orient, aviat es difongué fora de França. Els èxits
d’Anglada foren igualment ressonats a Dresde, a Berlín, a Viena i a Londres. Hutchinson
Harris, Victtorio Picca i tants d’altres crítics prestigiosos, li dedicaren atents i entusias-
tes estudis en les més prestigioses revistes angleses i alemanyes.

Jo, aleshores, era un marrec que mirava il·lusionat les reproduccions de tricromia
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de les pintures d’Anglada, les quals arribaven a Barcelona en la revista The Studio. Eren
les obres d’un català a les que es concedia un tal honor.

Aquelles reproduccions acontentaven el meu orgull de patriota.
Recordo, també, l’exposició de can Parés. Aquella on fou exhibida la seva coneguda

tela Valencianes. Recordo l’alegria que ens produí a tots els deixebles d’en Galí, veure
directament aquelles teles que arribaven a Barcelona precedides de tanta fama.

Anglada, aleshores, tenia una barba negra i llustrosa. Era un tipus brillant i simpà-
tic, que admiràvem de lluny.

Més tard, l’he conegut. Quan li estrenyí la mà, la barba havia desaparegut i les seves
grosses celles eren ja mig argentades.

Des de la guerra gran, l’artista ha viscut a Mallorca, en un ambient de llum i de pau.
Des d’aleshores, començà a pintar paisatges amb una il·lusió nova. En l’exposició actu-
al, hom pot admirar aquesta etapa darrera del mestre.

Anglada-Camarasa ha exhibit molt poques vegades a Barcelona. És dels artistes
que no desitja ni necessita exposar les seves obres. Són alguns amics i admiradors del
mestre que li han demanat que mostrés al públic barceloní obres noves. Des del
1915 fins a la data no havíem tingut els barcelonins ocasió de contemplar teles
inèdites d’Anglada.

Rafael Benet

17/06/1936, pàg. 7

DUES EXPOSICIONS IMPORTANTS

Anglada-Camarasa
Els Maragall

Saludàvem l’altre dia la present exposició d’Hermen Anglada-Camarasa, oberta a La
Pinacoteca, amb un esquema de la seva personalitat, i subratllàvem la importància
d’aquesta manifestació, tenint en compte la fama que l’artista té guanyada en els prin-
cipals centres d’art d’Europa i Amèrica i tenint en compte també les comptades expo-
sicions que el nostre pintor ha celebrat en la nostra Barcelona, totes elles sempre de
gran significació.

El pudor que tots els grans artistes senten de mostrar les obres, Anglada-Camarasa
l’ha tingut sempre molt viu. Aquest mateix pudor ha estat la causa que les obres exhi-
bides fossin sempre triades: entre l’acte de crear-les i el moment de mostrar-les al
públic ha transcorregut prou temps perquè el pintor pogués judicar la seva feina amb
prou serenitat crítica. Per això les exposicions d’Anglada  han estat sempre significati-
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ves: exhibint teles que mereixen realment el nom d’obres. És aquesta una altra lliçó
que Anglada-Camarasa ve a donar-nos, en aquesta hora en què entre tots hem creat un
moviment d’exposicions més aviat extens que intens.

Les produccions del nostre artista responen a la seva darrera tònica. Traslladat a
Pollensa des de la gran guerra, vivint de la llum marinera de Mallorca, l’artista ha
arrencat els seus nous colors de l’atmosfera irisada de l’Illa d’Or. Els seus nous esmalts,
ja no els va a cercar en les irisacions artificioses dels focus elèctrics batent damunt les
carns i el vestuari de les dansarines, sinó que els ha trobat en la claror esclatant del sol
mediterrani damunt els arbres i les pedres d’un paisatge ardent, limitat pel cobalt del
cel i del mar.

L’Anglada d’ara, espiritualment, és el mateix de sempre; els temes són l’únic que ha
canviat. Però en aquest canvi, el nostre artista ha trobat motius per a sostenir el seu
sentit de la il·lusió i per a renovar la seva tècnica.

* * *
Al costat d’aquesta excepcional exposició de La Pinacoteca, tenim la bella rèplica d’un
grup d’artistes d’altres generacions catalanes, el qual –dintre la diversitat representada
per cada temperament– es pot dir que tendeix al realisme, més que a la màgia.

Es tracta dels Maragall o sia d’aquells artistes que en l’actualitat  tenen contractada
l’obra amb la Sala Parés: els Capmany, Domingo, Elias, Humbert, Rafael Llimona,
Prim, Pruna, Joan Serra, Sisquella i de Togores, pintors, i dels E. Maragall i Viladomat,
escultors.

En el moment que els Maragall han obert aquest Saló particular, alguns dels seus
poulains vénen de triomfar en l’actual Exposició de Primavera. La  casa Parés està
d’enhorabona, puix que els grans premis anuals de pintura i escultura de la Generalitat,
han estat atorgats respectivament a Pere Pruna i a Josep Viladomat.

El grup dels Maragall ha representat en tots els temps una selecció. Entre els con-
tractats de can Parés resten o han passat una sèrie d’artistes de les generacions
postnonellianes, que juguen un paper important en el moviment català actual.

Els Salons de fi de temporada de can Parés, sempre han estat considerats com un
esdeveniment. Aquest any trobem entre els contractats un nom nou –al meu entendre
molt ben escollit–, el de J. Prim. Prim és dels que avancen en profunditat –en perfec-
ció vivent– però dels que avancen també en un sentit total. Figura en l’actual Saló amb
una obra sola.

Al meu entendre, de tots els artistes del grup el més ben orientat estèticament és
Humbert. Humbert és un pintor dels nostres temps que treballa en un sentit totalita-
ri, però evitant tota mena de tics acadèmics. La pintura d’Humbert és abans que tot,
sensible.

En un pla distint, però amb una voluntat elevada, labora A. Sisquella. Sisquella
imita els mestres entre naturalistes i acadèmics del vuit-cents, però totes aquestes
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convencions i limitacions són superades per una sensibilitat de primer ordre. És en
les figures on aquest gran artista segueix aquesta trajectòria. En els bodegons i en els
paisatges els models  són menys acadèmics. Darrerament d’aquest artista poguérem
admirar un bodegó en el Saló dels Artistes Decoradors, pintat amb una gran lliber-
tat, amb un bell sentit de la color i amb un excel·lent sentit de la matèria. Creiem
que Sisquella, quant a estil, pot adoptar actituds estètiques distintes, però tots els
possibles canvis de jeia, no ens el faran, segurament, més gran com artista, en el
sentit aristocràtic del mot.

Serra ens mostra la seva bella fuga, que anuncia, però, els perills del tòpic. Togores,
les seves composicions delicades de color. P. Pruna, les arbitràries, elegants i sensibles
creacions. Domingo, la insubornable essència de dibuixant. Rafael Llimona, el delicat,
esbossa somnis. Elias, la feina acurada de sempre guiada per una ambició de primer
ordre. R. Capmany construeix honestament.

I vénen els escultors: Viladomat, net, d’ofici mesurat, i Ernest Maragall, recercant
el caràcter i procurant convertir-lo en escultura.

Rafael Benet

21/06/1936, pàg. 7

GALERIES D’ART

Isidre Òdena – Rincón – VIIIè. Saló del Gravat
Il·lustracions de Laura Albéniz – Dibuixos de fi de segle

Isidre Òdena exhibeix a Galeries Laietanes una sèrie de paisatges, en molts dels quals
es fa present –fins a cert punt– el mestratge de Joaquim Mir. Òdena que és un
pintor dotat de gran facilitat assimiladora, ha assolit un estil amosaicat i simple, que
pot conduir-lo al carrer sense sortida de l’amanerament. Hi ha, en l’actual exposició,
una petita nota de la muntanya de Montserrat vista des de les altures de les serres de
La Mata o de l’Ubac, que és, al meu entendre, un encert d’orientació. L’artista, ací,
es deixa guiar menys per la facilitat pinzelladora; tendeix a trametre a la tela una
visió vera i profunda del món. Una visió, altrament, bella, però no pas únicament
decorativa.

És per aquest camí de saludable verisme que ens plauria veure caminar aquest jove
artista, prou dotat, no solament de traça perillosa, sinó de virtuts essencials.

Aquestes virtuts ens fan esperar d’Òdena una rectificació global de la seva actual
orientació massa fàcil. Un xicot dels seus dots no es pot acontentar, de cap manera, de
l’art elegant i lleuger que en general ha terminat per produir.
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En les mateixes galeries són exhibides una sèrie de teles per a repartir entre els asso-
ciats de la Penya Recó d’Art, obres totes elles del pintor Rincón, moltes de les quals
foren exposades anteriorment i ja han merescut l’oportú comentari.

* * *

A la Sala Busquets té lloc actualment el VIII Saló del Gravat, organitzat per l’Associa-
ció d’Amics del Gravat a Catalunya, filial de l’Institut Català de les Arts del Llibre.
Hom pot admirar una sèrie de demostracions a la punta seca, l’aiguafort i a l’aigua
tinta. Heus ací els noms dels expositors per ordre alfabètic: Ramon Batlle, Ramon
Borrell i Pla, Joaquima Costa; Camil Fàbregas, Marc Farrell, Maria Gutiérrez, Eva
Illing, Dolors Massalles, Lluís Muntané, Marià Prats i Pons, Joaquima Sagué, Antoni
Riba, Josep Rigol, Lluís Roca, Concepció Rubiés, Eulàlia Soler, Guillem Soler, Elvira
Steylaer, Anna Torra i Vila Arrufat.

Especialment remarcable l’aportació de Vila Arrufat.

* * *

A les Galeries Syra són exhibides les il·lustracions de Laura Albéniz, per les edicions de
bibliòfil La Cometa. En les mateixes Galeries ens són mostrats una sèrie de dibuixos de
finals dels vuit-cents i principis del nou-cents, deguts a Casas, Nonell, Canals, Mir,
Ricard Opisso, Sunyer, Oleguer Junyent i altres. És una exposició d’una gran sabor
d’època.

R.B.

26/06/1936, pàg. 8

CINC GRECOS A MARICEL

Prefaci
Amb motiu de la inauguració de les noves sales del Cau Ferrat, instal·lades en part de
la que fou residència del milionari Deering, a l’anomenat Maricel de Sitges, la Junta de
Museus ha organitzat, en aquell, lloc, una exposició de Grecos.

Sitges és, podríem dir, la pàtria de la rehabilitació de l’obra i la memòria del gran
candiota. Si més no, és de Sitges d’on sortiren algunes de les primeres veus vuitcentis-
tes, entusiastes de la fama de Domenico Theotokópulos. És allà on s’alçà el primer
monument dedicat al gran pintor del Martiri de Sant Maurici.

Sanpere i Miquel, Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo, foren veus catalanes que
s’ajuntaren entre les primeres entusiastes d’un art que el neoclassicisme havia conside-
rat nefand.

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08382



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 383

Rusiñol i Utrillo són veus, podríem dir sitgetanes, que sortiren en defensa de l’art
d’El Greco. Miquel Utrillo, sobretot, si no és el primer, és dels primers a revalorar
l’obra de Theotokópulos. El popularitzà, entre nosaltres el document històric fona-
mental, sobre el qual hom ha assajat de conjecturar una biografia: la lletra del miniatu-
rista Giulio Clovio, recomenant El Greco al cardenal Farnese. Aquesta, avui
conegudíssima lletra, havia estat publicada a Mòdena, en 1875, a Londres, en 1891, i
a Leipzig, en 1897. Utrillo la publicà en la seva coneguda monografia en català dedica-
da al pintor de l’esperit místic, monografia que veié la llum en 1906. Carl Justi, el
crític alemany, és el qui començà a dedicar una atenció tota moderna al Greco, en
1897-98.

Utrillo exhumà també un altre dels testimonis del temps del gran pintor: el docu-
ment del 1579, d’Alejo de Montoya, en el qual es falla el plet de l’Espoli de Crist, avui
a la Sagristia Major de la Seu de Toledo.

La Junta de Museus ha obrat, doncs, molt bé, reunint a Maricel de Sitges les cinc
peces magnífiques, propietat d’institucions catalanes, obres degudes al gran pintor de
l’Enterrament del Comte d’Orgaz. I  ha fet molt bé de reunir-les vora l’antic Cau Ferrat
de Rusiñol, i en el Maricel d’Utrillo, homenatjant així dos esperits de la nostra terra,
que tant treballaren per a reivindicar la glòria del cretenc.

Utrillo fou un vident quant a l’èxit d’El Greco en vida. Hom havia oblidat el que
Jusepe Martínez, pintor del segon D. Juan de Austria, conta (Discursos practicables del
notabilísimo Arte de la Pintura) que Theotokópulos “ganó muchos ducados, más los
gastaba en demasiada ostentación de su casa”. Hom havia oblidat massa que Fray
Hortensio Fèlix Paravicino y Arteaga i el gran Don Luís de Góngora havien apreciat i
elogiat l’art d’El Greco; que el sevillà Francisco Pacheco, tan partidari de les idees
platòniques i de la plenitud leonardesca, però dotat d’aquella tolerància dogmàtica,
estimada de Marcelino Menéndez y Pelayo, havia sabut trobar disculpes per l’art d’El
Greco. No endebades, Pacheco, amb tota la seva prudència, prestà grans serveis al segle
XVII espanyol, tant amb el seu tractat Arte de la Pintura, com amb l’amor al seu
deixeble i gendre, el gran Velázquez. No és estrany que Pacheco, el qui considera que
“la pintura ilustra y adelgaza el entendimiento, tiembla el furor y dureza del ánimo y
hace al hombre blando y comunicativo”, no portés la lluita per les idees estètiques amb
la ferocitat a què volen acostumar-nos els més indocumentats dels artistes barcelonins,
corejats per xafarderies desagradables.

Fins el mateix senyor Antonio Palomino de Castro y Velasco, ja a principis del segle
XVIII, havia escrit sobre El Greco: “Lo que él hizo bien, ninguno lo hizo mejor, y lo
que él hizo mal, ninguno lo hizo peor”. La qual cosa indica, si més no, el respecte del
mediocre pel geni.

Miquel Utrillo havia flairat o vist tot això en una època en la qual era molt menys
fàcil de veure-ho que avui.
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Utrillo és dels qui conjecturen que els èxits d’El Greco en vida –la demostració del
qual són les innumerables teles que pintà encomanades per esglésies i convents– fou
degut potser indirectament al menyspreu en què Felip II obsequià Theotokópulos
amb motiu de les dues comandes que li havia fet per l’Escorial: El martiri de Sant
Maurici i El somni de Felip II.

Felip II, ja ha estat dit, tenia –com han tingut tants altres grans mecenes–, ànima de
filistí: arraconà les susdites obres, les mateixes que avui s’admiren en la Sala Capitular
del gran monestir de San Lorenzo. El Sant Maurici és, actualment, considerat com
una de les fites més sublims de la història de la pintura. Fou produïda en una època de
glòria i esplendor de l’artista. En aquella hora encara era fresca la desfeta de les llibertats
castellanes a Vilallar. Miquel Utrillo conjectura: que descontents els nobles però sot-
mesos, per la concentració del poder en una sola mà i els ciutadans i els clergues enyo-
rant les antigues constitucions de la terra, com anant d’acord protegiren el pintor de
Sant Maurici, protestant així, sense perill, contra un rei que temien i odiaven. Tingui’s
present, continuava Utrillo, que molt sovint són passions sense connexió amb l’art, les
que senyalen els destins dels artistes.

Rafael Benet

28/06/1936, pàg. 7

CINC GRECOS A MARICEL

Catàleg I
Bon lloc doncs el de Maricel de Sitges per a acollir una exposició de Grecos, car foren
els artistes catalans del Cau Ferrat, els qui més contribuïren, entre els artistes peninsu-
lars, a la rehabilitació de Domenico Theotokópulos. Rehabilitació que en 1910 el
crític alemany Meier-Graefe, féu efectiva arreu del món, posant el pintor de Toledo
per damunt de Velázquez.

El retorn d’El Greco fou l’hora de les audàcies. No endebades Cézanne l’havia reinventat
sobretot en els aspectes més sintètics. No endebades entre la manera de tractar la matèria
i d’expressar la forma del pintor d’Aix-la-Provença i la manera de produir-se El Greco,
en les obres del seu darrer període hi havia coincidències extraordinàries: la sèrie dels
apòstols, sobretot la del Museu de Toledo, té característiques pictòriques que podríem
assenyalar com a cezannianes. Aquelles barbes dels apòstols dites amb la matèria pinzella-
da lliurement, però estructuralment, no són pas el pressentiment de Cézanne.

Quant al sentiment de la color i el sentit de la matèria, el mestre d’Aix coincideix,
gairebé podríem dir d’una manera absoluta, amb El Greco.
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Però, no és pas que ací hom pugui parlar de plagi –el plagi no existeix en art, car així
que hi ha interpretació conscient o inconscient desapareix el model que és encara matè-
ria, per a convertir-se en forma, en estil i molt menys es pot parlar de plagi davant
Cézanne, car en la seva època El Greco era ben poc conegut.

De la mateixa manera que Pascal va tornar a inventar la geometria, Cézanne, en
certs aspectes, es pot dir que tornà a inventar El Greco.

El Greco fou un precursor: en la casulla del Sant Eusebi de la sagristia d’El Escorial
–aquella obra per a paladars pictòrics estrictes– hi ha tota la paleta de l’impressionisme
i la mateixa fórmula divisionista de la pinzellada , de Monet.

L’ expressionismus germànic –en tants aspectes medievalista– recolzà en El Greco
perquè l’obra d’aquest representa una prolongació i l’exaltació barroca de l’esperit bi-
zantí. Domenico Theotokópulos es convertí, degut a fets d’ambient estètic durant els
primers decennis del nostre segle, en l’únic gran pintor. Per la seva exaltació profètica i
mística el candiota fou posat a primer pla, i així es rescabalà d’uns temps en els quals,
si no havia estat oblidat del tot, havia estat, si més no, postergat.

No tan postergat tampoc com podia fer creure la literatura actual greguista. No-
més cal repassar el catàleg del Museu del Prado, si més no, per a cerciorar-se que la
desvaloració d’El Greco no fou tan absoluta com pugui fer creure la literatura al·-
ludida. Així per exemple, El Trono de la Gracia o sia l’admirable Trinitat que havia
estat pintada per a l’àtic de Santo Domingo el Antiguo, de Toledo, i considerada,
per tant, com una de les primeres obres pintades pel cretenc a la ciutat imperial, fou
adquirida per 15.000 reales, l’any 1828, a l’escultor D. Valerio Salvatierra pel rei
Ferran VII.

També L’Anunciació, pintada segons Cossío entre 1577 i 1580, fou adquirida per
150 escuts a donya Concepción Parody, la qual compra es féu per R.O. del 25 de juny
del 1868.

És clar que l’estimació comercial d’El Greco fou en aquells temps insignificant,
tenint en compte la valoració actual en moneda, però és innegable que l’obra del gran
artista interessava encara i amb les seves pintures el rei i el museu feien transaccions.

Hom podria suposar que les pintures de Theotokópulos estimades aleshores foren
les d’estil més primerenc. És innegable, però, que la Trinitat del Prado –aquella pintura
en la qual el Pare Etern duu el Fill mort a la falda– té ja totes les característiques
huracanades de l’art de Theotokópulos.

L’Anunciació susdita, en canvi, que seria una altra de les obres primeres pintades a
Espanya, no té pas els caràcters de l’estil d’El Greco. Res de figures primes –allargades–
i eixutes ací; res de perspectiva peraltada: el cànon és més aviat rodanxó.

D’aquesta mateixa Anunciació de primera època existent al Prado en tenim una
rèplica a Barcelona. Aquesta tela, de procedència originària desconeguda, figura a l’Ex-
posició de Sitges. Procedent de la col·lecció Bosch i Catarineu i dipositada per l’Insti-
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tut contra l’Atur Forçós de la Generalitat de Catalunya, figura al Museu d’Art de
Catalunya. Aquesta pintura porta la signatura característica en grec, plaçada en la part
baixa de la tela, sota mateix del núvol de l’àngel.

D’estil, és una obra molt curiosa. La verge ocupa el costat dret de la composició,
dalt d’una graonada monumental, els plans de la qual són vistos per damunt. Es gira
amb violència barroca, per a contemplar l’aparició de Gabriel –la figura del qual balan-
ceja la composició per l’esquerra– muntat dalt d’un núvol situat gairebé arran del
paviment. Un mosaic de grans llosanes de marbre, en blanc i negre, s’afua en perspec-
tiva per sota una gran arcada. Al fons més afuades encara, unes arquitectures sumptu-
oses. En la part alta de la tela, el Sant Esperit, en forma de coloma, entre boires de
llum, dintre una corona de cinc àngels infants.

Aquesta tela té trossos molt bons i altres de menys bons: els rostres de les figures
principals no són pas un encert. Les figures, com hem dit, curtes i rodones. La manera
és veneciana, tant quant a la matèria com quant a l’estil. Hom podria parlar, potser,
ací, de records més que de Ticià, de Jacopo Bassano i, sobretot, del Tintoretto. D’aquest
darrer trobem el gust de la perspectiva afuada, tan ben mostrada en el Lavatori d’El
Escorial, sòbriament i bellament comentat per Velázquez.

La personalitat d’El Greco hi és, però, immanent: hom la percep difusa arreu, però
en alguns indrets concreta i intensa. Així, en la interpretació de la part alta de la tela: en
la corona de llum que circumda la coloma del Sant Esperit; així, també, en les mans
fines i elegants de la Verge i en l’esforç de la dreta de l’àngel Gabriel i en la nerviositat
del braç i la mà esquerres.

Per a judicar dues obres de tema i composició idèntiques com l’Anunciació d’El
Greco de Barcelona i Madrid, la major garantia fóra poder veure-les juntes. Única-
ment així la comparació podria fer-se bé, i el judici que se’n desprengués seria sòlid.
Malgrat saber com són difícils de retenir els records visuals, àdhuc aquells que han estat
refrescats en constància, i com és de perillós refiar-se de les reproduccions de les obres
per a refer-les in mente, no considero cap atreviment afirmar que la petita taula de
Madrid (0’26 x 0’19) és qualitativament millor que la tela de dimensions força més
grans, actualment al Maricel de Sitges, la qual il·lustra aquest article.

(Acabarà)

Rafael Benet

05/07/1936, pàg. 6
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Catàleg II i darrer
A l’Anunciació de primera època farem seguir les dues obres propietat del Cau Ferrat
de Sitges:

Les llàgrimes de Sant Pere i La Magdalena. Ambdues foren adquirides per Santiago
Rusiñol a París l’any 1894. Procedien de la col·lecció Pau Bosch de Madrid.

De Les llàgrimes de Sant Pere existeixen nombroses rèpliques. Aquesta obra, conve-
nientment netejada d’alguns retocs, potser ens proporcionarà algunes sorpreses agrada-
bles. Aquesta pintura té en alguns llocs, sobretot en el fons, una opacitat ben poc
veneciana. Sant Pere apareix en una expressió de penediment amb les mans plegades en
actitud de pregària; del braç esquerre li pengen les simbòliques claus.

La Magdalena, –també de segona època– ha estat netejada de retocs inconveni-
ents. Hom havia alterat la proporció allargada del rostre i de les mans. Després
d’aquesta intel·ligent neteja aquesta tela ha adquirit el seu original encís. És un bon
Greco.

Santa Magdalena amb la mà sobre el pit, s’arreplega la cabellera, gesticulant amb
l’esquerra. La composició és a base de dues diagonals paral·leles formades per la figura
de la santa i pel Crucifix de perfil. Per a la part baixa de la tela la diagonal de la figura
es resol en un mig cercle format pel braç esquerre de la santa, el crani, símbol de la
penitència i la roca que sosté el Sant Crist, la diagonal de la qual es resol en un trapezi
els vèrtex del qual són formats per l’avant-braç dret, els dits, el coll, el cap inclinat i les
línies més o menys horitzontals i paral·leles dels núvols del fons. Existeix d’aquesta
composició una rèplica amb variants en la col·lecció Fischoff, de París.

Dues pintures d’estil i sentiment molt semblants són Crist abraçant la creu i els
Apòstols Sant Pere i Sant Pau.

Crist abraçant la creu és una obra de bella qualitat. La matèria hi és tractada sàvia-
ment, les transparències carmí i blau de les vestidures conserven la frescor esmaltada,
característica d’El Greco. Les mans i el rostre bellament espiritualitzats.

Aquesta tela magnífica pertany a la parròquia de Sant Esteve d’Olot. Fins a l’any
1835, fou conservada en el convent olotí. Segons he sentit contar abans d’ésser incor-
porada al tresor de la susdita parròquia, havia estat, més o menys ben guardada en el
taller del pintor Berga i Boix.

Existeixen diverses rèpliques d’aquesta mateixa composició; una –la més bella de
totes– pertangué a la col·lecció A. Beruete; n’hi ha una altra a la col·lecció Pere Gil, a
París i una altra al Museu del Prado.

La nostra, la d’Olot, segueix en bellesa a la susdita de l’antiga col·lecció Beruete. El
rostre del Crist és menys fi d’expressió que en aquesta, però és més bellament sensible
que en la del Prado. Les mans, que abracen la creu, del Crist d’Olot, són potser més
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belles que les de la rèplica que fou de Beruete. Aquesta obra fou, ben segur, pintada
entre 1594 i 1604.

Els apòstols Sant Pere i Sant Pau és una altra producció magnífica de Domenico
Theotokópulos; pertany al Museu d’Art de Catalunya on ingressà procedent de la
col·lecció Plandiura. Es desconeix la procedència orgànica d’aquesta obra. N’hi ha
rèpliques als Museus d’Estocolm i Leningrad. A desgrat que en alguns llocs del fons i
del vestuari de Sant Pau apareixen les opacitats dels retocs, les testes dels apòstols conser-
ven tota la força de la primitiva dicció. La testa de Sant Pau, sobretot, té una agudesa
d’expressió formidable: els ulls del savi miren amb una insistència vivent, Sant Pere
ocupa la dreta del quadro, Sant Pau l’esquerra. La composició, es basa en el paral·lelisme
vertical de les dues figures, paral·lelisme graciosament ritmat d’una manera divergent,
per les lleugeres inclinacions de les testes i concordat per les combinacions de les línies
dels plecs dels pàl·liums i per la posició de la garlanda  dels braços dels apòstols: el dret de
Sant Pau recolzat en el de Sant Pere. Aquesta corba, que parteix pel pit la figura del darrer,
és compensada pels jocs geomètrics de clar i fosc del mantell de Sant Pau.

En altre lloc havia escrit el que segueix sobre aquesta intensa pintura: “Els prínceps
dels apòstols són plasmats en aquesta tela amb aquella força colpidora que tenen les
millors pintures d’El Greco. Les testes, sobretot, tenen una expressió d’humanitat una
mica ultraterrena, que les fa inoblidables: Sant Pere i Sant Pau, per la força espiritual
del gran febrós de Toledo, seran per sempre més coneguts vostres. Les faccions afinades
de Sant Pau i les més fresques de Sant Pere són interpretades com a retrats plens de
puixança i dotats d’una noblesa tota afuada cap a l’ànima”.

Sant Pau és com la plasmació de la ciència –del seny. Sant Pere és la plasmació de la
bondat. Josep M. Junoy mirant-se aquesta pintura tingué per a ella, una de les seves
frases escaients: “Heus ací –digué– la Ciència recolzant-se en la Bondat”. Pau el Culte
–efectivament, en aquesta pintura– es sosté en el braç de Pere el Pescador.

“Aquesta pintura té aquella mitja fredor de paleta, característica de Domenico
Theotokópulos. D’ofici és pintada aquesta tela amb un desembaràs germà del de L’Apos-
tolat del Museu de Toledo: emprant els glacis. Per això –on no existeixen retocs– la
color s’ha confiat bé amb els anys i les transparències tenen qualitat d’esmalt”.

“Les pinzellades dels cabells, el bigoti i la barba de Sant Pere estan donades amb
idèntica llibertat que en alguns caps dels susdits apòstols que es guarden a Toledo”.

“Hom podria datar El Greco de la col·lecció Plandiura entre el 1597 i el 1604 –és
a dir vers el final de la penúltima dècada– car hi ha ací certa serenitat germana d’algunes
figures que produí l’artista en aquest temps”.

“El Sant Pere i Sant Pau d’El Greco de can Plandiura, tot i tenir l’allargament
característic de les figures del pintor cretenc, no són, però, tan peraltats i turmentats,
com la majoria de figures que produí en el darrer període de la seva vida; és per aquesta
raó que més aviat les dataríem en l’època indicada”.
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La més inflamada de les obres exhibides a Sitges és l’altra Anunciació; la del Museu-
Biblioteca Balaguer. Hom creu aquesta pintura originària de l’antic convent madrileny
de Dª Maria de Aragón i part d’un conjunt pintat pel Greco amb destinació a un altar.
En aquest cas, aquesta tela –dipositada pel Patronat del Prado al Museu de Vilanova i
La Geltrú des dels temps que Víctor Balaguer fou ministre– seria germana del Bateig
de Crist del gran Museu de pintura de Madrid. Aquesta fou contractada pel Consell de
Castella amb el pintor el 20 de desembre de 1596 , i en 1600 estava ja l’obra enllestida
car es contractà el 12 de juliol d’aquell any el trasllat del retaule des de Toledo a l’indi-
cat convent d’agustins.

Sigui com vulgui l’Anunciació de Vilanova té totes les característiques d’exaltació
de les obres que Cossío classifica com a produïdes en la darrera dècada (1604-1614).
És difícil classificar El Greco en compartiments massa closos. Des de l’Espoli (1579) la
predilecció de Theotokópulos per la perspectiva peraltada és ben manifesta, la qual es
troba també ben explícita en el Sant Maurici de l’Escorial, pintat poc temps després de
l’Espoli. En 1584 Theotokópulos pintà l’Enterrament del comte d’Orgaz –la seva obra
més universalment estimada– la part alta de la qual té totes les característiques profèti-
ques de les seves darreres pintures.

L’Anunciació de Vilanova, és, ben segur, el millor quadre que d’El Greco tenim a
Catalunya. És d’una gran musicalitat de composició, impossible de descriure. Jo
gosaria aplicar a aquesta tela del Museu Balaguer, aquella frase magnífica de Mayer a
l’arravatada Assumpció de San Vicente a Toledo. Diu Mayer que aquell quadre sem-
bla una gegantina flama que s’alça vers el cel com impulsada per un vent formidable.
La tela de grans dimensions de l’Anunciació de Vilanova –que tan bé es pot admirar
a Sitges– és també com una flama enorme. La part alta de la composició –la del
concert angèlic–, és, ben segur, el millor d’aquesta bella pintura. I diem bella, perquè
a desgrat de totes les deformacions, El Greco sempre compta amb la idea de la
Gràcia.

Heus ací comentades aquestes cinc teles mestres, tan encertadament reunides ocasi-
onalment al Maricel de Sitges, com un homenatge als qui des d’aquella blanca vila tant
treballaren per a restaurar la glòria del pintor candiota: Santiago Rusiñol i, sobretot,
Miquel Utrillo.

Rafael Benet

11/07/1936, pàg. 6
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EULÀLIA VALLÈS

Ha mort a Barcelona Eulàlia Vallès, directora de l’Escola d’Aprenentes i Complemen-
tària d’Oficis de la dona: Lluïsa Cura. Ha mort després de cruel malaltia, cristiana-
ment.

Eulàlia Vallès fou una dona forta, però la seva fortalesa es basà en la dolçor i en la
pietat. Pedagoga per naturalesa, ha posseït un sentit maternal –tot i el seu celibat–,
sentit amb què ha resolt tots els problemes escolars, tant aquells derivats de l’educació
de les seves deixebles, com aquells altres derivats del lloc de responsabilitat on havia
estat col·locada pels seus mereixements.

Eulàlia Vallès terminà la carrera de mestre en la Normal de Barcelona l’any 1897.
Al cap de poc començà a exercir el magisteri en una escola particular de Sant Feliu de
Guíxols. Des de l’any 1911, data en que fou fundada l’aleshores anomenada Escola de
Labors i Oficis de la Dona, ocupà la direcció d’aquesta institució municipal femenina.

Quan Manuel Ainaud, el malaguanyat assessor de la Comissió Municipal de Cul-
tura, posà el seu segell en totes les institucions culturals de l’Ajuntament, l’Escola de la
Ronda de Sant Antoni fou eixamplada i renovada; se li donà un caràcter substancialment
obrer, convertint-se, al matí en tallers de preaprenentatge i a la nit en tallers de perfec-
cionament d’ofici.

Donat que, en les nostres latituds, la part cultural de les classes treballadores, fins fa
poc, havia estat força abandonada, al costat dels tallers s’afegí l’escola de cultura general
i les aules d’educació artística. Manuel Ainaud trobà en la malaguanyada Eulàlia Vallès
una col·laboradora intel·ligent i entusiasta. Des de l’any 1920 l’Escola de Labors ha
marxat reformada. En els anys predictatorials la nostra escola fou una institució real-
ment modèlica; amb el temps s’ha anat desfigurant en el seu refinament. La realitat de
la manca de locals per a encabir-hi la mainada ha desfigurat l’escola professional, i al
matí l’ha convertida més aviat en una escola primària.

Eulàlia Vallès amb la seva gran abnegació ha fet menys vistent la descaracterització
de l’Escola, imposada per situacions polítiques no massa atentes al refinament escolar
i imposades també, en part, per realitats socials no sempre del tot pedagògiques.

La senyoreta Vallès ha fet créixer l’Escola i l’ha vista créixer més difusa del que ella
hauria volgut.

A més de directora de la nostra institució, Donya Eulàlia –com li dèiem tots els
companys– fou professora de flors artificials. Tenia en aquest ram molt d’artista. Du-
rant la seva malaltia desesperada, en els seus eterns desvaris, no ha fet altra cosa que
parlar de l’Escola i imaginar-se, amb la fantasia que dóna la febre, que produïa estra-
nyes flors artificials.

I  és que la senyoreta Vallès ha viscut i ha mort per l’Escola: tota la seva vida ha estat
–hora per hora– posada al servei de l’ensenyament; pensant sempre amb les seves dei-

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08390



 Cròniques d’art a  La Veu de Catalunya  1934-1936 391

xebles i en la seva institució. I per a reposar molts estius ha esta plaçada davant d’alguna
colònia, i en les hores de lleure, la Comissió de Cultura, que ha reconegut sempre els
mèrits de la nostra directora, li confiava l’endegament de les Escoles Cases-Guarro que
ella deixà en bon estat de funcionar. Les Escoles Cases-Guarro de Sant Andreu han
sortit de la matriu de l’Escola de la Ronda de Sant Antoni, car en la nostra Escola hi ha
també, des de la reforma, una annexa  de Coneixements domèstics, i les Escoles Cases-
Guarro són creades per aquests ensenyaments indispensables a la noia obrera.

Donya Eulàlia Vallès és fundadora i endegadora d’una escola professional femenina
–l’Escola de Lluïsa Cura– i d’una escola de coneixements domèstics –l’Escola Cases-
Guarro–, institucions barcelonines per a obreres, a les quals, com deia ella, “avui els
donem l’educació tècnica necessària, però també aquella altra principesca que mereixen
tots els homes i dones de bona voluntat”.

La senyoreta Vallès ha estat sempre una gran creient: ha cregut no solament en Déu,
sinó en una humanitat bona i progressiva. Ha viscut amb l’esperança d’un futur millor
i ha tingut sempre un somriure als llavis que no han pogut amagar les realitats imme-
diates. Només així es pot exercir amb eficiència el magisteri:

Donya Eulàlia ha escampat amor per la nostra ciutat i a l’hora trista de la mort
recull l’afecte apenat, no pas únicament de la pobra mare Donya Mercè –condemnada
a veure morir els fills grans–, dels germans i nebots a qui ella ha ajudat quan ha convin-
gut i traçat el destí, sinó de totes les noies de l’Escola, tant les petites com les grans.
Tant de les alumnes com de les ex-alumnes (hom podria comptar belles escenes de
pietat escolar, que han tingut lloc aquests dies del desenllaç, que demostren l’afecte de
la gran fillada espiritual envers la mestra). Recull també l’emoció adolorida de tots els
companys de professorat, sincerament afligits a prop de la morta. Amor amb amor es
paga.

L’amor que a l’Escola professava donya Eulàlia Vallès era tan gran que, com una
mena de símbol, sembla haver escollit precisament el dia 15 de juliol, data final de
curs, per a cloure’l amb el seu enterrament. El dia 26 de juliol hauria fet vint-i-cinc
anys que estava al servei de l’Escola de Labors. Hom parlava abans d’enllitar-se de
celebrar les noces d’argent de la seva promoció a la direcció. Déu ha volgut tenir-la amb
Ell en aquella data.

Rafael Benet

16/07/1936, pàg. 6
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LA TAVERNA D’EN CRÉIXAMS

A Tossa només hi mancava un restaurant amb vistes al mar. De vuit dies ençà que
aquest restaurant ja existeix. Damunt del cèlebre cafè d’En Biel, el pintor Créixams ve
de fundar-hi la seva ja cèlebre Taverna.

Si es o no invención moderna,
Vive Dios que no lo sé,
Pero delicada fué
La invención de la taberna.

Els menjadors estan situats al primer pis, i per unes amples arcades de mig punt es
divisa el port de Tossa, des de la Vila Vella de Mar Menuda. El panorama que es
domina no té preu: és un escenari amb canvis de llum i amb mutacions constants,
governat per l’immutable fistó de les torres i marlets de les velles muralles, per l’ho-
ritzontal de la mar i pel fistó delicat de l’Illa i dels roquissars de La banyera de ses
dones.

La gran duna dels sorrals bois de rose de la platja, des d’ací es domina en plongeon, la
faixa de la mar apareix alta i no resta tapada per l’esquena dels sorrals, com des de baix,
a l’ombra dels arbres. La vista és magnífica. De dia, sota la llum d’or del sol, hom
admira tots els canvis  de color de l’aigua i del cel. L’aigua, ara ultramar, ara caeruleum,
ara cobalt o bé maragda. I les randes irisades de l’escuma o el blanc picat de les cabretes.
L’aigua ara llisa i amb el moaré dels corrents, reflectint el cel com un mirall. I els canvis
del cel, ara malva –rosa, ara blau, ara pàl·lid, adés argent o bé llimó.

Assegut a taula, pels amples finestrals hom sosté la mirada il·lusionada; la visió del
mar us atrau amb totes les sostingudes sorpreses. La mar té sempre alguna cosa de
sirena, de dies i de nits.

El pas dels transatlàntics i dels velers, la sortida i l’arribada dels gussis dels pescadors;
la marxa llisquent dels yachts.

Les nits de lluna –amb els reflexos freds damunt el seu bellugueig que té sempre
alguna cosa d’aglomeració íctia. Les nits de lluna amb visions de postal a bon preu,
romànticament i deliciosament cursis, i les sortides de sol multicolors com un castell
de focs artificials magnífic, precedit per aquells sempre sorprenents instants blaus de
l’hora de transició. Hom pot admirar tot això de d’aquest interior que en Créixams,
en Lluís Pujol i el cafeter Biel han guarnit amb la col·laboració del decorador Padrós,
en aquest indret sense parió de la Costa Brava.

L’interior té un punt molt pujat de folklore. Hom pot cantar ací tant Vora voreta la
mar com els trossos més populars de La Marina, com habaneres de pescadors; com Els
pescadors, de Clavé. Però l’escenografia catalanesca i marinera té aquell refinament esca-
ient –aquell punt d’artifici necessari– pel qual la Taverna d’En Créixams, es pot dir que
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serà un lloc escollit per a la bona societat i pels turistes internacionals.
Però deixem de banda la decoració del local, feta a la manera dels auberges o dels

cabarets parisencs, traduïda, però, a la catalana.
Deixem de banda la decoració amb xarxes, rems del trenta-quatre i altres ormeigs,

i parlem de coses més sòlides.
Parlem de la cuina i del bar.
Emmarcada des dels menjadors per un arc de mig punt, es veu la magnifica cuina i

els qui hi treballen, presidits per la grossa i simpàtica figura del pintor Créixams.
Pere Créixams és, de temps, tan bon pintor com bon cuiner. Els arrossos, les

boullabaises, les llagostes al rom o a la brasa, els gigots, les escórpores condimentades
d’una manera fantàstica, els anyells sencers a l’ast i perfumats amb romaní, els pollas-
tres al pebre, etc., etc., són plats que en Créixams havia condimentat fins a la data
únicament per als seus amics. Des de dissabte passat, aquest sòlid i artístic programa de
cuina, en Créixams el serveix a tots els clients de la seva simpàtica taverna de Tossa de
Mar.

Hom admira els magnífics i sòlids bodegons que surten de sota l’arc de triomf de la
cuina d’En Créixams: els uns daurats com un Rembrandt; d’altres, colorits com una
pintura pompeiana –com un Renoir o com un Bonnard.

I no diem com un Créixams perquè Créixams cuiner té una paleta múltiple que va
dels tons freds de Vermeer de Delft i de Velázquez als tons ardents de Monticelli –
aquell marsellès que pintava esqueixades policromes.

Tot això quant al color. Quant al gust –quant al paladar– cal dir que Créixams
assoleix les qualitats més tendres i els sabors més sòlids.

Hom troba a can Créixams el pintoresc i el picant de la cuina mediterrània, que el
nostre cuiner ha reunit en harmoniosa i sòlida síntesi. Tots els plats de peix de Cassis i
de Marsella, i els plats que el nostre artista ha après en les cuines transhumanats dels
pescadors de la Costa Brava, des de l’Escala a Tossa, passant pel port de Palamós –que
encara fa olor de colonials–. I els plats generosos de la marina de València.

I encara els plats exòtics del Marroc i d’Algèria. Aquesta és la gran carta de la Taver-
na de Créixams, amanida amb vins de la terra o amb vins de França.

I al costat de la cuina trobareu el taulell del bar americà, sota la gran campana d’una
llar de foc simbòlica. Allà trobareu les marques més seques, dolces i oloroses dels licors
més abrandats i fins.

L’amic Josep Pla, el bon gourmet de plats comarcals, tindrà des d’ara a Tossa un lloc
on fer parada. De cara al seu mar i davant d’una cuina dialectal, digna i sòlida.

Rafael Benet

18/07/1936
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Les dificultats tècniques –atesa la deficient qualitat de les reproduccions publicades a La Veu de
Catalunya–, han impedit que es puguin acompanyar els articles que Rafael Benet publicà aquells anys
amb il·lustracions que es corresponguin amb les fotografies de pintures i escultures que apareixien origi-
nàriament en els articles.

Tanmateix, i per tal de facilitar informació al lector, relacionem a continuació les reproduccions aparegu-
des a La Veu de Catalunya entre els anys 1934 i 1936 en els escrits de Rafael Benet, tot fent referència a
la data de l’article que il·lustraven. Per a una major identificació de les obres reproduïdes, en alguns casos,
figuren entre parèntesi altres informacions addicionals que no apareixien a l’esmentat diari.

11/01/1934 Joan Rebull: Cap de nen (1932). – Enric Casanovas: Pedra, talla directa. – Brochet.
(Pintura). Col·lecció comtes de la Rochefoucault.

23/01/1934 Ramon Casas: Miquel Utrillo, l’any 1894. Dibuix.

25/01/1934 Josep Mompou: La cuina. – Antoni Garcia. Dibuix aquarel·lat.

07/02/1934 Pablo R. Picasso: Joaquim Mir (dibuix). – Joaquim Mir: La pallissa d’en Magí.

08/02/1934 Joan Colom: Els pins. – Emili Grau Sala: (Poble Sec, Barcelona. 1933).

20/02/1934 Vicenç Solé Jorba: Barques. – Esteban Vicente: (Figura asseguda). Dibuix. – Francesc
Marsà: El moll. – Ramon Laporta Astort: Camèlies.

24/02/1934 Dionís Baixeras: Regates. – Prudenci Bertrana: Paisatge. – Pere Segimon: (Dues figures). –
Ramon Calsina: Retrat.

09/03/1934 Iu Pascual: Les darreres neus. – Pilar Planas: Terrats.

10/03/1934 Josep Llimona: (Cavall). Dibuix cedit pels fills de l’autor al Museu d’Art de Catalunya.

20/03/1934 Joaquim Sunyer: Retrat (de Fanny i Montserrat Pérez). – Josep Obiols: La neu. – Josep
Dunyach: Testa.

04/04/1934 Francesc Camps Ribera: Les amigues. – Emili Bosch Roger: Paisatges de Montjuïc.

11/04/1934 Josep F. Ràfols: Retrat. – Antoni Vidal Rolland: Natura morta. – Jaume Busquets:
Natura morta. – Jacint Oliver: Contrallum.

18/04/1934 Francesc Labarta: Figura. – Joan Vila Puig: Carrer de Mura.

25/04/1934 Josep Llovera. (Pintura).

27/04/1934 Josep Amat: Paral·lel.

05/05/1934 Manuel Colmeiro. Pintura.

06/05/1934 Jean Metzinger: Noia amb un colom.

Taula d’il·lustracions
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12/05/1934 Pere Créixams: Figura. – Josep Gausachs: Figura.

13/05/1934 Les pastores.

19/05/1934 Ignasi Mallol: Plaça de Catalunya.

20/05/1934 Marià Pidelaserra: Les garberes.

27/05/1934 Manolo Hugué. Dibuix.

06/06/1934 Pere Créixams: Figura.

10/06/1934 Josep Gausachs: (La bleda. Dibuix).

13/06/1934 Joan Serra: Paisatge. (1934). Col·lecció Barbey.

17/06/1934 Albert Marquet: Sables-d’Olonne. Museu del Luxemburg.

20/06/1934 Emili Grau Sala: Interior.

30/06/1934 Enric Casanovas: Cap de noia. – Joan Rebull: Cap de nen. – Apel·les Fenosa: Retrat de la
nena Huch. – Josep Clarà: Cap d’home. Obra adquirida per la Junta de Museus.

01/07/1934 Diego Velázquez: Las Meninas. Fragment.

07/07/1934 Feliu Elias: El gerro blau.

15/07/1934 Jan Vermeer: Dama tocant el clavicordi.

22/07/1934 Carel Fabritius: La cadernera. Museu Reial de La Haia.

29/07/1934 Le Nain: Retrat en grup. National Gallery, Londres.

05/08/1934 Thomas Lawrence: Retrat de Mrs. Siddons. National Gallery, Londres.

12/08/1934 Camille Corot: Vista del Foro romà. Museu del Louvre.

19/08/1934 Camille Corot: Agostina.

02/09/1934 Berthe Morisot: Noia del capell. Pintura.

09/09/1934 Edgar-Hilaire Degas: La platja. National Gallery, Londres.

16/09/1934 Pierre-Auguste Renoir: La Llotja. Fragment.

23/09/1934 Claude Monet: El pont d’Argenteuil.

30/09/1934 Alfred Sisley: El repòs a les vores del rierol. París. Museu de les Arts Decoratives. Col·lecció
Moreau.

14/10/1934 Eugène Boudin: Velers.

21/10/1934 Maurice Quentin de La Tour: Pastel. Museu de Saint-Quentin.

13/11/1934 Fotografia del Museu d’Art de Catalunya. Sala dels Vergós i de Jaume Huguet.

17/11/1934 Olga Sacharoff: Paisatge d’Eivissa. Galeries Laietanes.

27/11/1934 Pere Créixams: Retrat d’Ida Chagall. Galeries Syra.

14/12/1934 Pau Gargallo: El Profeta. 1933.

14/03/1935 Joaquim Vancells: La Riera.

19/03/1935 Jaume Mercadé: El marge. – Oleguer Junyent: Nit de lluna. Poblet.
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22/03/1935 Elisi Meifrèn: Vall d’Aran. – Marià Pidelaserra: Síndries i melons.

30/03/1935 Gustau Cochet: Suburbi nevat.

06/04/1935 Dionís Baixeras. Dibuix. 1906. Sala Renard.

12/04/1935 Joaquim Ros: Cap de nen. – Josep Maria Prim: La Terrassa del Colom.

03/05/1935 Josep Ventosa: Paisatge.

15/05/1935 Miquel Villà: L’estable (Horta. 1934).

22/05/1935 Francesc Domingo. (Figura asseguda). Pintura.

01/06/1935 Antoni Vidal Rolland: Natura morta.

02/06/1935 Georges Kars: Mauresque. – Josep Obiols: La nena que mira enlaire. Col·lecció Plandiura.
– Francesc Camps Ribera: El balcó. – Domènec Carles: Balandres. – Xavier Nogués:
Natura morta (Bodegó de la llagosta. 1935).

09/06/1935 Antoni Mataró: Flors. – Emili Armengol: Paisatge. – Lleó Solà: Sota el bosc. – Josep
Gausachs: Sant Antoni, Eivissa. – Antoni Vila Arrufat: Infants.

16/06/1935 Enric Casanovas: Cap de dona. Marbre. – Josep Granyer: Routiers.  Alabastre. – Enric
Monjo: Cap de nena. Marbre. – Josep Clarà: Retrat de J. Ferran i Mayoral. Bronze. –
Apel·les Fenosa: Dona asseguda. Bronze.

23/06/1935 Elisi Meifrèn: Tardor. – Josep Amat: Paisatge. – Joaquim Vancells: Riera de les Arenes.

20/10/1935 Alfred Sisquella: (Figura femenina. Fragment).

24/10/1935 Fotografia de la Casa Guarro. Fragment.

27/10/1935 Pere Créixams: La Moixina. – Rafael Durancamps: Marina.

03/11/1935 Vas ibèric. – Fotografia del conjunt de la sala de l’atri de la casa de Badalona.

10/11/1935 Martí Llauradó: Retrat.

14/11/1935 Joan Vila (D’Ivori): Paisatge.

15/11/1935 Josep Maragall Noble: (Boussac. Ceret. 1935). Sala Parés.

24/11/1935 Emili Grau Sala: (Retrat femení). – Josep Gausachs: (Paisatge). – Francesc Labarta: (Pai-
satge).

01/12/1935 Olga Sacharoff: Noia del gat.

08/12/1935 Pere Serra: Quo vadis?.

11/12/1935 Jacint Olivé: Paisatge.

12/12/1935 Santiago Costa: Figura. – Segundo Matilla: Autoretrat.

14/12/1935 Josep Puigdengolas: Paisatge.

15/12/1935 Josep Mompou: Andalusa (1930).

22/12/1935 Joaquim Mombrú: Figura. – Pere Daura: Paisatge de Virgínia.

01/01/1936 Bon. Caricatura. – Soledad Martínez. Dibuix. – Ramon Cortès: Matí de sol.

05/01/1936 Joan Serra: Marina.
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12/01/1936 Rafael Solanich: La Verge del Rosari.

19/01/1936 Enric Casanovas: Bust. – Pablo R. Picasso: Natura morta. 1935.

23/01/1936 Elisi Meifrèn: Tamarindes. – Josep Amat: Montmartre.

02/02/1936 Josep M. Prim: Figura. – Emili Bosch Roger: Fira.

08/02/1936 Josep Rovira: Cadaqués.

16/02/1936 Josep Commeleran: Somorrostro.

22/02/1936 Josep Ventosa: Barraques de Montjuïc.

23/02/1936 Ricard Opisso: Retrats d’artistes.

22/03/1936 Congost.15 anys. Litografia. – Capdevila. 13 anys. Litografia.

26/04/1936 Francesc Domingo: Moresca.– Dèdal.

29/04/1936 Vicenç Solé Jorba: Mercat. – Joan Baptista Porcar: Paisatge.

03/05/1936 Manuel Humbert: Caça. – Rafael Padilla: Sant Pere de Roda.

10/05/1936 Josep Oriol Jansana: El llac del parc. – Ángeles Santos: Infants. – Jaume Mercadé: Natura
morta.

17/05/1936 El mestre de Sant Jordi: Martiri de Santa Eulàlia.

23/05/1936 Màrius Vilatobà: Paisatge. – Pere Prat i Ubach. Dibuix.

24/05/1936 Pere Serra: Quo vadis?.

31/05/1936 Pere Créixams: (Cap de noia) – Giorgio de Chirico. (Pintura). – Lluís Mercadé: (Paisat-
ge). – Pere Ynglada. (Dibuix de genets).

14/06/1936 Josep Obiols: Noia mirant un llibre. – Enric Monjo: Retrat.

14/06/1936 Hermen Anglada-Camarasa: Pi de Formentor.

21/06/1936 Hermen Anglada-Camarasa: Hort de les maduixes. – Josep M. Prim: Figura. – Alfred
Sisquella: Figura.

26/06/1936 Josep Viladomat: Cap de nen. Guix.

28/06/1936 El Greco: L’Anunciació. Museu Balaguer. Vilanova i la Geltrú.

05/07/1936 El Greco: L’Anunciació. Museu d’Art de Catalunya, procedent de la Col·lecció Bosch i
Catarineu.

11/07/1936 El Greco: L’Anunciació. Museu-Biblioteca Balaguer.
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Abelló, Francesc 218, 365
Abril, Manuel 335
Adam i Grenier 329
Agudo-Clarà 200
Aguilera, Anna  79
Ainaud, Manuel 390
Albareda, Sra 68
Albarranch, Vicenç 89, 234
Albéniz, Laura 381, 382
Alberich, Montserrat 219
Albert de Puig, Lluís 312, 373
Alcoverro 214
Aldrufeu, Vicenç 159
Alexandri, 360
Alighieri, Dante 32, 56
Aligny 106
Almena i Vives 211
Alsina i Amils, R. 288
Altamira M., J. 358
Alvarez, Miquelina 90
Alzamora, Pere 19
Amadeu 48, 305
Amadeu, Ramon 19, 47, 308
Amárica, Fernando de 238
Amat, Josep 47, 48, 88, 153, 235, 318, 377
Amat, Manuel d’ 306
André, P. 301
Anglada, Lola 357, 358
Anglada-Camarasa, Hermen 34, 152, 373, 377,

378, 379, 380
Angrand 260
Antiga, Agustí 23, 24, 189, 191, 218, 333,

365
Aoust ,Enric d’  213, 214
Arasa, Ferran 289
Arderiu, Francesc 230, 374, 375

Arenys, Ricard 89
Areñas, Rafael 189, 191
Ariet, Josep 89, 156, 157, 349
Armengol, Emili 11, 78, 178, 179, 229, 376
Armet, Josep 88, 212, 283, 297, 329, 333
Armiño, Carles 235
Arnau, Eusebi 163
Arp, Hans 206, 276
Arrué, Ramiro 338
Arús, Joan 359
Asselin 37
Aulina de Mata, Ramon 373, 374, 375
Avienus, Rufus Festus 253
Aymat, Eduard 79, 228

Baburen 251
Bach, Johann Sebastian 271, 272
Badia, Pere 352
Badrinas, Antoni 81, 229, 371, 377
Bagaria, Lluís 312
Baixeras, Dionís 23, 47, 48, 204, 205, 207,

208, 297, 349
Balaguer, Víctor 389
Balanzó, J. de 193
Balasch, Mateu 195
Baldric 307
Balmàs, C. 200
Ballet, Eudald  320, 321
Baltasar Carles 85
Barbey  181, 269
Barblán, Oskar 320, 321
Barnadas, Ramon 35, 193, 195, 342, 345
Baroja, 328
Barrau, Laureà 289
Barrés 9
Barry, James 103
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Bartholomé 31
Bartrina 45
Bas, Ramon 90
Basler, Adolphe 127, 129, 131
Bassa Ribera, Jaume 79, 217
Bassa, Ferrer 294
Bassano, Jacopo 386
Bassas, Enric 66, 233
Bastardas 374
Batalla, Pere 214
Batlle, Ramon 382
Batlle Campderròs, Josep 377
Baudelaire, Charles 127, 196
Bécquer, Carles 218, 234
Beltran Massés, Federico 335
Benavent, C. 329
Benavent, Joan 89, 90, 235
Benedito, Manuel  210
Benet, Rafael 168
Benigani, Enriqueta 49, 50
Berenguer i Fusté, Dámaso 182
Berenguer El Gran 30, 31
Berga 135, 320, 328, 329
Berga i Boix, Josep 344, 348, 387
Bergadà, Tomàs 352, 353
Bergnes, Guillem 34, 151, 152
Bermejo, Bartolomé 367
Berruguete, Alonso 8, 323
Bertaux, Émile 364
Bertin, Víctor 108, 109
Bertran i Musitu, Josep 374
Bertrana, Prudenci 23
Beruete, A. 387, 388
Bescós, Antoni 89, 305
Bestard, Guillem 58, 59, 89, 309
Beye, Bruno 156, 158
Biosca, Aureli 11
Blake, William 102
Blanche, Jacques-Émile 100, 115, 120
Blasco Ibáñez, Vicente 111, 185
Boehn, von 132
Bofarull, Carles de 168

Bofarull, Pròsper de 167
Bofill i Mates, Jaume 181
Bombois 49
Bon (pseudònim de Romà Bonet Sintes) 306,

307
Bonet, Laureà 234
Bonet Castellana, Antoni 371
Bonnard, Pierre 10, 63, 77, 129, 326, 369,

393
Bonnín, Francesc 338, 339
Borralleras, Joaquim 168, 175
Borrassà, els 292
Borrassà, Lluís 292, 293, 294, 313, 350, 364,

366
Borrell, F. 342, 343
Borrell, Juli 211, 312, 343
Borrell del Caso, Pere 147, 148, 170
Borrell i Nicolau, Joan 90, 169, 171, 235, 377
Borrell i Pla, Ramon 382
Borrell, Pere 210, 211, 343
Bosch, Miquel 345
Bosch 328
Bosch Canals, Andreu 353
Bosch Gimpera, Pere  278, 280, 281, 357
Bosch i Catarineu 279, 385
Bosch Minué, Pasqual 210, 211
Bosch Roger, Emili 38, 40, 41, 69, 135, 147,

178, 179, 224, 325, 326, 327, 345
Bosch, Ferran 152
Bosch, Pau 387
Bosse, Abraham 98
Boter, Concepció 184, 187
Botticelli, Sandro 322
Bou 297
Boucher, François 120, 132
Bouchot, Henri 364
Boudin, Eugène 123, 128, 130, 326
Bramante, Donato 272
Brancusi, Constantin 206
Brand, Charlotte 338
Brandt, Isabel 226
Braque, Georges 53, 63
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Breton, André 15, 316
Bries, A. B. de 258
Brignoni 1
Bronzino, Agnolo 136
Brouwer, Adriaen 226
Bru Guillem, N. 90, 235
Bruegel, Pieter  El Vell 50, 295
Brugalla, Emili 371
Brugués i Mir, Pere 371
Brull, Joan 296
Buettner, Fèlix 374
Burne-Jones, Edward 100
Busquets, Jaume 41, 42, 43, 70, 227, 373, 377
Bussot 233

Caba, Antoni 47, 310, 329
Cabanes, Cèsar 90
Cabanyes, Alexandre de 165, 166
Cabanyes, Josep 89, 147, 353
Cabat 106
Cabot, Emili 176, 292
Cabrera, Jaume 364
Cabrinety, Joan 47, 320
Cairó, Llorenç 90, 235
Calatayud 254
Cals 130
Calsina, Ramon 23, 89, 193, 195, 234, 342,

349, 358
Calvo, Josep 284
Calzada,  Andrés 321, 324
Callot, Jacques 98
Cambó, Francesc 142, 176, 183, 326
Camón, José 321, 324
Campanyà, Joaquim 373
Campeny 305
Campigli 313
Campillo 230
Camps, Josep M. 90
Camps, Manuel 230
Camps Arnau, Josep M. 289
Camps Ribera, Francesc 40, 41, 69, 210, 224,

237, 376

Canadell, Antoni 70, 229
Canaletto 275, 326, 337
Canals 353
Canals, Narcís 157
Canals, Ricard 143, 144, 147, 328, 334, 382
Canals, Sra. (Benedetta) 334, 335
Cano, Alonso 305
Cano, Feliu 234, 312, 375
Canova, Antonio 346
Cànovas, Àngel 138, 139
Canyelles, Francesc 69, 147, 227, 361, 362,

377
Cañas, Josep 63, 66
Capdevila 345
Capdevila, Manuel 35, 79, 228
Capdevila i de Balanzó, Josep Maria 331
Capmany, Ramon de 27, 28,  70, 74, 224, 236,

328, 377, 380,  381
Caraudelet 193
Caravaggio 91, 98, 171, 251, 252, 259
Carbonell, Artur 78, 147, 228
Carbonell, Gerard 90
Carceller, Andrés 200
Cardona, Joan 189, 191, 374
Cardunets, Alexandre  90, 235
Carles, Domènec 10, 69, 109, 135, 156, 157,

197, 224, 243, 290, 292, 328, 342, 344,
348

Carles III  13, 24, 164
Carles IV 13, 164
Carlyle, Thomas 99
Carner, Jaume 176
Carpaccio, Vittore 117
Carrà, Carlo 369
Carrand, Louis 130
Carreres 304
Carriera, Rosalba 132
Carulla, Francesc de Paula 289
Carulla, P. 90
Casagemas, Carles 334, 335
Casals Peypoch, Josep 75, 89, 234
Casals, E. 66
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Casals, Jordi 272
Casals, Pau 329
Casamor, Antoni 66, 233
Casanova, Montserrat 229
Casanova, Rafael de 30
Casanovas 2
Casanovas, Anna 90, 235, 373
Casanovas, Enric 4, 5, 66, 81, 82, 135, 231,

254, 256, 257, 315, 317, 336
Casanovas, Francesc 18
Cassanyes, Magí A. 319
Casas Abarca, Agapit 89, 169, 172, 338
Casas Abarca, Pere  89, 204, 206, 234, 349
Casas, Ramon 8, 9, 18, 33, 87, 100, 166, 205,

208, 267, 268, 296, 331, 334, 382
Casellas, Raimon 176, 180, 181, 368
Cases, Josep 234
Cassatt, Mary 145
Castanys 75, 218, 358
Castillo, Albert del 252, 253, 254, 256, 280,

357
Cavallini, Pietro 363
Caylus, Comte 102
Cedart,  Vídua 46
Cènac, Enric C. 89
Cervantes, Miguel de 111, 239
Cézanne, Paul 10, 15, 22, 28, 36, 64, 68, 99,

109, 124, 125, 127, 129, 130, 193, 194,
199, 203, 209, 215, 269, 301, 358, 384,
385

Chagall, Marc 110, 111, 142, 179, 250
Chagall, Mlle. 149
Champaigne, Philippe de 98, 99
Chardin, Jean-Baptiste Siméon 98, 99, 110,

114, 125, 132, 215
Chirico, Giorgio de 276, 361, 368, 369
Choisy, Auguste 356, 357
Chopin, Fryderyk 271
Ciceró 299
Cid El (Rodrigo Díaz de Vivar) 26
Cirera, Jaume 364
Cittadini, Tito 5, 6

Civil, Josep 154, 298
Civit, Deogràcies 90
Cladellas, Esteve 180
Clapés, Ramon i Lluís 214
Clarà, Josep 63, 66, 81, 82, 83, 135, 191, 192,

200, 231, 232, 257, 377
Claramunt, Salvador 79
Clarasó, Enric 284
Claret 135
Clavé, Josep Anselm 392
Clavell, Carles 362
Clouet, Jean i François 98, 99, 323
Clovio, Giulio 383
Cochet, Gustau 71, 202, 203, 204, 228, 377
Coll Blanch, Alexandre 89, 90, 150, 235
Collet, Carles 66, 233, 373
Collin 61
Colmeiro, M. 49, 51
Colom, Joan 14, 15, 16, 95, 96, 135, 189,

190, 233, 245, 320, 328, 345
Colomines, Josep 280
Comillas, Marquès de 25, 304
Commeleran, Joan 71, 210, 223, 237, 331,

332, 376
Condomines, Teresa 234, 377
Congost 345
Constable, John 102, 193, 197
Corberó, Valeri 221, 371
Corinth, Lovis 339
Correggio 337
Cornet, Gaietà 75, 147, 218, 358
Coromines, Pere 64
Coromines de Muntaner, Teresa 89
Corot, Jean-Baptiste Camille 3, 15, 28, 39, 99,

102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114,
123, 125, 127, 128, 131, 215, 226, 235,
269, 275, 310, 335, 336, 337, 344, 357

Cortada, Alexandre 40
Cortès, Carme 58, 59, 78, 169, 170, 227
Cortès, Ramon 79, 307
Cossío 385, 389
Costa , Joaquima 89, 235, 377, 382
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Costa, Antoni 229
Costa, Miquel 89, 229, 234, 377
Costa, Pere 89, 377
Costa, Santiago 295, 296
Cots 230
Courajod 98
Courbet, Gustave 39, 115, 120, 125, 127,

128, 130, 215,  310
Cousturier, Lucie 260
Couture, Thomas 114, 115
Cranach, Lucas 322
Créixams, Pere 1, 54, 55, 68, 74, 88, 135, 148,

149, 224, 274, 275, 333, 345, 369, 376,
392, 393

Créixams Soto, Alexandre 200, 333
Cross, Henri-Edmond 60, 260
Cruz, Ramon de la 40, 46
Cuairan, Florenci 90, 235, 242, 289, 377
Cuellas, Josep 229, 357, 358
Cuello, Manuel 225
Cumella, Antoni 235, 362
Cunqueiro, Álvaro 59
Curiel, Ernest 138, 139, 277
Czernin, Comte 91

Dalí, Salvador 92, 147, 148, 192, 276, 369
Dalmau, Josep 148, 211
Dalmau, Lluís 142, 168
Damoye 107
Daubigny, Charles François 106
Daumier, Honoré 107, 130
Daura, Pere 69, 302, 303
Davalillo, Carmel 89
David, Jacques-Louis 78, 85, 125, 346
Daza, Maria  Lluïsa 328
Decamps 152
Deering, Charles 365, 382
Degas, Edgar-Hilaire 28, 100, 109, 115, 116,

117, 118, 119, 120, 122, 123, 127, 128,
193, 310

Delacroix, Eugène 15, 39, 60, 92, 119, 120,
122, 125, 193, 215, 260, 261, 310, 369

Dem, Mme. 1
Denis, Maurice 313
Deperthes, J. B. 108
Derain, André 48, 63, 144, 199, 258
Despiau, Charles 76
Despoal, Romeu 294
Díaz Costa, Eusebi 78, 147, 189, 190, 224, 377
Dickens, Charles 239
Diderot, Denis 72
Diolé, Philippe 336
Domènech i Montaner, Lluís 272
Domenge, Melcior 138, 344, 348
Domingo, Robert 75
Domingo Marquès, Francisco 321
Domingo i Segura, Francesc 68, 74, 136, 137,

215, 216, 217, 227, 236, 238, 355, 356,
361, 380, 381

Dongen, Cornelius van 10
Dubois-Pillet, 260
Duccio di Buoninsegna 363
Duch, Joan 89
Dufy, Raoul 10
Dunoyer de Segonzac, André 37, 122, 144,

319
Dunyach, Josep 35, 37, 66, 233, 377
Dupré 107
Duran i Cairó 235
Duran i Ventosa, Lluís 222, 254, 255, 256
Durancamps, Rafael 5, 136, 137, 275, 359
Duran Reynals 181
Duran Reynals, E 374
Duran Reynals, Ramon 279
Duran, Carolus 268
Duran, Jaume 90, 377
Durban, Martí-Ramon 88
Dürer, Albrecht 118, 171, 322, 324
Dwelshauvers, Georges 163
Dyck, Anton van 86, 102, 226, 227

El Greco (Domenico Theotokópulos) 3, 4, 9,
84, 86, 111, 122, 125, 142, 342, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389
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Eleu 97
Elias, Feliu 88, 91, 233, 236, 377, 380, 381
Elias, Francesc 81, 371
Éluard, Paul 15, 315
Encina, Juan de la 4
Enric VIII 324
Erasme de Rotterdam 323, 324
Escayola 230
Espalargues, Pere 292, 293, 294
Espinal 53
Espinal, Marian Anton 197, 198, 283, 376
Estelrich, Joan 5, 6
Estrany, Rafel 75, 89, 198, 200, 218, 234,

353, 365, 377
Eyck, Jan van 142

Fàbregas 308
Fàbregas, Camil 90, 193, 194, 382
Fàbregas, Francesc 373
Fàbregas, Ricard 89
Fàbregas, Teresa 89
Fabregat, Joan 327
Fabrés, Antoni 47
Fabritius, Carel 91, 93, 94, 209, 251
Falet, Joan 214
Falguera 257
Fantin-Latour, Henri-Théodore 99
Fargas, Montserrat 79, 169, 170, 229, 360
Fargnoli, Adolfo 235
Farjas, Joaquim 234
Farnese, cardenal 383
Farran i Mayoral 232
Farré, Miquel 90, 189, 190, 191, 234, 371
Farrell, Marc 382
Faure, Élie 287
Febrer, Francesc 89
Felip II 322, 384
Felip III 13
Felip IV 13
Felip V 176
Fenosa, Apel·les 31, 66, 81, 83, 84, 232, 242,

373

Fernández de Soto, Rafae 80, 229
Ferran VII 385
Ferrant, Àngel 12, 21
Ferrater, Antoni de 58, 60, 198, 200
Ferrer Carbonell, Joan 219, 349
Ferrer i Corriol 168
Ferrer i Portals, Enric 254, 255, 256
Ferrer i Vidal 365
Ferrer, Emili 147, 148
Ferrer, Jaume 89, 367
Ferrer, Josep 89
Fibla, Clotilde 338, 376
Fídies 82, 118, 230, 239, 275, 281, 282, 286,

299, 315, 341
Figueras, Alfred 69
Fina, Guillem 213, 229
Finch 260
Fischoff 387
Flaugier, Josep 25, 343
Flaxmann, John 102
Flores, Pedro 79, 81, 229
Florit (Josep Lluís) 374
Foix 320
Folch i Torres, Joaquim 141, 142, 168, 171,

176, 177, 181, 182, 278, 356, 367
Folguera 272
Fontanet 312
Fontanills 312
Fonts, Andreu 374
Forment, Damià 295
Fortuny, Marià 39, 40, 46, 47, 48, 181, 185,

196, 197, 205, 219, 269, 274, 283, 304,
306, 321

Fosca, François 118
Fouquet, Jean 323
Fourment, Elena 226
Fra Angelico 92, 313, 234
Fragonard, Jean Honoré 120
Francesc I 323
Freixa, Josep Maria 81, 233
Freser, Maria (Pseudònim de Maria Ferrés Puig)

338, 365
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Friedländer, Max J. 225, 226, 259
Fromentin 196

Gachet, Dr. 127
Gainsborough, Thomas 102, 103
Galí, Francesc d’Assís 50, 69, 202, 203, 227,

271, 373, 377
Galofré Surís, Francesc 320, 321
Galwey, Enric 15, 88, 148, 197, 297, 328,

329, 344, 348
Gandia, Emili 280
García Gutiérrez, Julio 152, 288, 365, 366
García Oliver, Lluís 214
García Ramon, Leopold 210, 211
García, Antoni 11, 79, 229
Gargallo, Pau 155, 156, 162, 163, 164, 178,

179, 231, 241, 242
Garsaball, Enric 219
Gassol, Ventura 254, 255
Gastó, Pere 229
Gaudí, Antoni 14, 25, 32, 193, 220, 272, 351
Gauguin, Paul 99, 127, 129, 193, 301, 346
Gausachs, Josep 21, 54, 55, 69, 71, 72, 73,

228, 287, 377
Gausson 260
Gautier, Théophile 336
Gavarni 202
Gelabert, Plàcid 221
Gener, Modest 90
Gener, Pompeu 47
Genover, Ignasi 202, 204
Ghirlandaio, Domenico 117
Gil de Vicario, Luis 234
Gil Moreno de Mora, J. Pedro 87
Gil, Joan 89, 210, 211, 353, 374
Gil, Pere 387
Gili, Gustau 371
Gimbert, Ramon 234, 312
Giménez Botey, Josep Maria 312
Giménez, Antoni 277
Giménez, Josep M. 90
Gimeno, Àngel 374

Gimeno, Francesc 45, 88, 133, 135, 148, 247,
248, 267, 268, 283, 296, 328, 331

Gimeno, Miquel 90, 289
Giotto di Bondone 313
Girardet, Carl 321
Gispert, Miquel 134, 136, 365
Gleizes, Albert 53
Glück, Gustau 321, 324
Goethe, Johann Wolfgang 319, 346
Gogh, Vincent van 62, 127, 129, 193, 227,

248, 321, 370
Gómez de Bosch, Encarnació 184, 185
Gómez Gil, Guillem 352, 353
Gómez, Simó 39, 47, 48, 135, 329
Góngora, Luis de 383
González, Antoni Ramon 66, 233, 289
Gosé, Francesc Xavier 320
Goujon, Jean 323
Gounaro 68, 136
Gouseff, Kallinik 51, 338, 339
Goya, Francisco de 3, 4, 5, 40, 48, 73, 84, 85,

102, 111, 114, 122, 125, 142, 215, 265,
348

Granyer, Josep 12, 66, 210, 232, 237, 289,
373

Grau Sala, Emili 14, 15, 16, 20, 78, 229, 237,
287, 288, 290, 291, 362, 376

Grau, Pelai 230
Graupera 267, 268, 270
Greuze, Jean-Baptiste 132
Gritchenko, Alexis 169, 170
Grünewald, Matthias Gothart Nithard 322
Gual, Adrià 147
Guardi, Francesco 326
Guàrdia, Jaume 229
Guardiola Torregrosa, Josep 312
Guardiola, Josep 218, 349
Gudiol Cunill, Josep 363, 367, 368
Gudiol Ricart, Josep 279, 363, 364
Güell i Mercader 46
Güell, Comte de 25, 305, 374
Güell, Lluís Maria 49, 89, 147, 204, 205, 234,

405Índex onomàstic
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374, 375, 377
Guigou, Paul-Camille 130
Guinart, Francesc 89, 184, 186, 234
Gurri, Salvador 25
Gussinyé, Pere 49, 50, 362, 365, 375
Gutiérrez Solana, José 335
Gutiérrez, Maria 382
Guys, Constantin 81

Habsburgs 240
Haes, Carlos de 321
Hall-Sweeney, Margaret 75, 134, 136
Hals, Franz 114
Hampe, Regener 158
Hannema, D. 251
Hayet 260
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 311
Heilmeyer, Alexander 30
Heksch, Erno 90
Hermoso, Eugenio 311, 312
Herrera 322
Hildebrand 30, 192
Hilliard, Nicholas 102
Hitler, Adolf 240, 243
Hobbema, Meindert 337
Hogarth, William 102, 103
Hokusai, Katshushika 218
Holbein 324, 330, 337
Holbein, Hans El Jove 323
Homer 110
Homs, Elvira 80
Honthorst, Gerrit 251
Hooch, Pieter de 91, 92, 93, 94, 209
Hoyos 368
Huch 84
Hugué, Manolo 10, 11, 31, 36, 54, 58, 63, 64,

65, 74, 82, 135, 189, 190, 231, 301, 317,
334, 335, 378

Huguet, Jaume 142, 167, 313, 350, 355, 364,
367

Humbert, Manuel 68, 74, 135, 160, 161, 223,
224, 236, 305, 345, 358, 359, 361, 376,

380
Hunt, William Holman 100
Hurtuna, Josep 80, 229, 377
Hutchinson Harris 378
Huyghe, René 335
Huysmans, Joris-Karl 18

Iglesias, Ramon 321
Iglesias, Alfons 80, 227
Illing, Eva 89, 382
Imbourg, Pierre 336
Ingres, Jean-Auguste-Dominique 36, 52, 53,

92, 117, 193, 205, 269, 272, 330
Isarlov, Georges 251, 257

Jacob, Max 121, 125
Jacomet, impressor 170
Jacquemart de Hesdin 350
Jaén Díaz, Joan 298
Jamot, Paul 97
Jansana, Josep Oriol 184, 186, 230, 361, 362
Jewer 230
Jongkind, Johan Barthold 123, 261
Jordaens, Jacob 226
Jordan 305
Jou, Pere 66, 289, 377
Julibert, S. 80
Julio Antonio (Antoni Juli Rodríguez

Hernández) 220, 295
Junceda, Joan 75, 218, 358
Junoy, Josep Maria 150, 388
Junyent, Albert 80, 229, 375
Junyent, Oleguer 89, 198, 234, 377, 382
Junyer, Joan 376
Junyer, Sebastià 334
Justi, Carl 383

Kampf, Ari Walter 136, 137, 138
Kars, Georges 8, 96, 110, 224, 225, 229, 238,

239, 240, 250, 254, 256, 257
Koppers 347

406 Índex onomàstic

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08406



407Índex onomàstic

La Tour, Maurice Quentin de 131, 132
Labarta, Francesc 44, 69, 150, 193, 194, 224,

287, 308, 345, 375, 377
Lafora, Gonzalo R. 369
Laforet, Eduard 89
Lafuente, Enrique 225
Lahosa, Joan 165, 166, 338, 339
Lamothe 117
Landsberg, Paul Ludwig 111, 250
Laporta Astort  21, 217, 338
Laporta, Lluís 89
Laprade, Jacques de 261, 336, 337
Lastman 258
Laurencin, Marie 145, 291
Lawrence, Thomas 102, 103
Le Brun, Charles 98
Le Corbusier (Édouard Jeanneret) 24
Le Nain, Germans 97, 98, 99, 125
Le Nôtre, André 140
Le Sueur 337
Lebourg 152
Lederer 295
Legal, Artur 214
Leoni 305
Lépine, Louis 131
Lepscky, Giovanni Maria 288, 377
Lerroux, Alejandro 4
Lessing 346
Leyde, Kurt 374
Lhote, André 137
Ligne, Senyora 226
Limbourg, Germans 98, 366
Llauradó, Martí 66, 210, 232, 237, 280, 281,

282
Llavanera, Marià 344
Llaverias, Joan 75, 90, 218, 234, 358, 365
Lleó X 324
Llimona, Joan 33, 320, 328
Llimona, Josep 29, 30, 31, 32, 33, 59, 65, 67,

135, 142, 182, 183, 202
Llimona, Rafael 69, 74, 135, 191, 192, 236,

377, 380, 381

Llises 90
Llitjós, Josep 90
Lliurat, Frederic 47
Llobet, Antoni 289
Llombart, M. 184, 186
Llongueras, Bartomeu 150, 372
Llongueras, Jaume 372
Llop, Francesc 89, 234
Llorens Artigas, Josep 81, 155, 371
Llovera, J 329
Llovera, Josep 39, 40, 45, 46, 47
Lluís XIII 113
Llull, Ramon 113
López, Ramon 80, 230
López, Rogeli 349
Lorenzale, Claudi 47, 48
Lorenzana, Tomás de 343, 344
Lorrain, Claude 16, 97, 108, 337
Loutchinski, Eugènia de 220, 308, 374
Lucas, Eugenio 3
Luce, Maximilien 260
Lurçat, Jean 51
Luter, Martí 324

Maasz-Narberhans 138, 139
Mabuse (pseudònom de Jan Gossaert) 323
Macaya, Lluís  75
Macià, Francesc 175, 182
Madrazo 87
Madrazo i Bernete, F. 321
Maeztu 137
Maillol, Aristides 31, 36, 82, 129, 192, 231,

301, 317
Mainader, Josefa 23, 24
Malagarriga, Elvira 328
Mallarmé, Stéphane 99
Mallol, Ignasi 50, 54, 58, 135, 328, 329, 331,

342, 344, 348
Manaut, Josep 320
Mancini 17
Manet, Édouard 36, 39, 99, 100, 114, 115,

116, 117, 119, 120, 123, 124, 125, 128,
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130, 193, 215, 268, 310, 312, 313, 374
Mantegna, Andrea 117, 122
Maquiavel 8
Maragall (Grup Els Maragall)   379, 380
Maragall (marxants d’art) 27, 74, 236, 237,

300, 361, 379, 380
Maragall Gorina, Joan 56, 151
Maragall Noble, Ernest 63, 66, 150, 213, 233,

236, 377, 381
Maragall Noble, Josep 10, 11
Marcé, Joan 89, 147, 202, 204, 235, 357, 358
Marco, Santiago 371
Marcus, Fritz 243, 244, 245, 250
Marès, Frederic 235, 305
Margalef, Josep 89
Marinel·lo, Antoni 11, 20, 21, 80, 230
Marinel·lo, Ramon 11, 12, 66, 206
Maristany 312
Maritain 324
Marquès Puig, Josep Maria 229, 327, 328, 375
Marquet, Albert 10, 77, 326
Marsà, Francesc 20, 21, 88, 147, 235, 375,

377
Marschall, S. G. 353
Marsillach, Joaquim  338, 339
Martí i Alsina, Ramon 29, 39, 47, 48, 63, 70,

88, 133, 134, 135, 212, 283, 326, 328, 350
Martí Vilanova, Pere 81
Martí 47
Martí, Manuel 167, 377
Martí Garcés, Josep de 22
Martin, Jacques 130
Martínez Montañés, Juan 305, 355
Martínez Tarrassó, Casimir 89,  204, 234. 207
Martínez, Julià 89, 234
Martínez, Jusepe 383
Martínez, Soledad 229, 307
Martorell 331
Martorell  i Peña, Francesc 168
Martorell, Bernat 366
Martorell, Salvador 66
Martrus, Jaume 90, 235, 321, 349

Mas Collellmir, Bartomeu 295, 296
Mas i Fondevila, Arcadi 16, 17, 18, 135, 196,

320
Mas i Mas, Ramon 277
Mascort, Josep Maria 33, 34, 210, 211
Masriera, Francesc 196
Masriera, Lluís 89, 220, 234, 349, 377
Massalles, Dolors 382
Masson, André 111, 250
Massot, Miquel 220, 221, 229, 376
Matamala Flotats, Joan 219, 220, 289
Mataró, Antoni 70, 227
Matas, Joan 16
Mates, Joan 44, 247, 248, 359
Mateu, Damià 279
Mateu, Francesc 320
Matheu, Ignasi 47
Matilla, Segundo 58, 60, 295, 296
Matisse, Henri 3, 10, 63, 77, 129
Mayer, August L. 364, 368, 389
Mèdici, Lorenzo de 322
Meier-Graefe 9, 384
Meifrèn, Eliseu 89, 148, 200, 201, 233, 296,

318, 320, 339, 377
Melé, Ignasi 252, 253, 254, 263
Mena 305
Menéndez y Pelayo, Marcelino 286, 383
Mengs, Anton Raphael 78
Mensa Salas 328
Mercadé, Benet 39
Mercadé, Jaume 47, 48, 70, 135, 198, 199,

224, 328, 361, 371, 377
Mercadé, Jordi 232
Mercadé, Lluís 65, 67, 369
Merlaender, Kurt 243
Merli, Joan 222, 247, 258
Messeguer Benedito 349
Mestre Alfonso 367, 368
Mestre de la Paheria 292, 293
Mestre de Penyafiel 364
Mestre de Sant Jordi 364, 365, 366, 367
Mestre del Pentecostès de Cardona 364
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Mestre Mateos 323
Mestres, Apel·les 47, 75, 160, 161, 165, 166,

358
Mestres, Oriol 166
Mestrovic, Ivan 295
Metzinger, Jean 52, 53, 54
Metzner 295
Metzu 337
Meunier, Constantin 31, 77
Michallon 108
Mikoumo, S. 79, 229
Miles, Roger 108
Millet, Jean-François 107, 127, 193, 267
Miquel Àngel 17, 118, 163, 192, 272, 314,

322, 323, 324, 337, 341
Mir i Virgili, Josep 372
Mir, Joaquim 14, 15, 16, 49, 153, 156, 166,

197, 209, 267, 270, 289, 320, 328, 334,
375, 381, 382

Mirambell, Joan 373
Miró (escultor grec) 281
Miró, Joan 351
Modigliani, Amedeo 83, 144, 346
Moles, Pascual Pere 343
Moliné, Manuel 47
Moltó, Josefina 307, 308
Mombrú, Joaquim 70, 135, 229, 302, 303,

328, 377
Mompou, Josep 10, 74, 300
Moner 198, 200
Monet, Claude 39, 54, 60, 62, 100, 115, 117,

119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128,
193, 202, 326, 385

Monjo, Enric 232, 377
Montaner, Lluís 89, 272
Montanyà, Francesc 312, 319
Montflorit, Bernat de 364
Monticelli, Adolphe 80, 130, 393
Montoya, Alejo de 383
Monzie 112, 114
Mora, Evarist 81, 147
Morales, Luís de 323

Morant, Josep 234, 358
Morató, Lluís 79, 229, 377
Morcas 205
More, Thomas 324
Moré, Víctor 90, 289, 321
Moreau Nélaton 109, 115
Morell, Josep 89, 234
Morelli 17
Moreno 358
Moreno, Artur 343
Morisot, Berthe 116, 118, 127, 145
Morros, Santiago 89
Moya, Marquesa de 24, 25, 306
Moya, Víctor 22, 189, 191
Mucha, Alphonse 161
Mundó i Marcet, Ignasi 80
Munkás Mészöly, Béla 134, 135
Muntadas 367, 368
Muntadas Calbalche 308
Muntadas, Maria 204, 207
Muntané, Lluís 171, 234, 235, 377, 382
Muntaner, Lluís 90
Muntanya 25
Muntanyà, Francesc 235
Murillo, Bartolomé Esteban 239, 355
Mut 374
Muther 261

Napoleó 114
Narro, Josep 90, 235
Navarro Ramon, Joan 276
Navarro Rull, Josep 358
Navarro, Vicenç 35
Nicolau, Miquel 308
Nieto, Anselmo Miguel 297, 311
Nobas, Rossend 29, 30
Nogués, Xavier 69, 75, 87, 147, 170, 208,

209, 210, 224, 345
Nonell, Isidre 15, 61, 63, 65, 85, 87, 135, 149,

203, 218, 247, 331, 334, 351, 382
Nubiola, Pere 333
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Obermaier 357
Obiols, Josep 35, 37, 71, 87, 224, 376
Ochoa, Enric  219
Òdena, Isidre 80, 381
Olivé, Jacint 41, 43, 89, 147, 198, 199, 235,

296, 366, 377
Oliver, J. 214, 375
Olivet Legarés, Josep 184, 185, 348
Ollé i Pinell, Antoni 87, 90
Oller, Maria 230
Olwer, Nicolau d’ 181
Oms, Agustí 47
Oms, Josep P. 81, 151, 152, 374, 375
Opisso 75, 320, 358
Opisso, Alfred 78, 198, 199, 229, 377
Opisso, Ricard 87, 90, 135, 217, 218, 235,

331, 332, 334, 335, 382
Orihuel, Joan 89, 218, 365
Ors, Eugeni d’ (Xènius) 85, 199, 256, 270,

331, 352, 372
Ortiz, Francesc 89
Ortoneda, Mateu 364
Osés Hidalgo, Carme 34, 289, 357, 358
Ottoz 336

Pacheco, Francisco 352, 383
Padilla, Rafael Martínez 89, 360
Padró,  R. 329
Padró, Tomàs 47
Padrós 392
Pahissa, Jaume 47, 320
Palau, Josep 229, 237, 371
Palbono 17
Palissy, Bernard 372
Palmarola Romeu, Ramon 214
Palmaroli, Vicenç 321
Palmeiro 59
Palomer, Mossèn 238
Palomino de Castro y Velasco, Antonio 352, 383
Pantorba, Bernardino de (Pseudònim de José

López Jiménez) 320
Panyó, Joan Carles 18, 19, 343, 344, 356

Paravicino y Arteaga , Fray Hortensio Fèlix 383
Paredes, Miquel 66, 233
Parody, Concepción 385
Partagàs, Rossend 47
Pascal 385
Pascó 176, 181, 278
Pascual 353
Pascual, Alfred 80, 228
Pascual, Iu 21, 28, 35, 70, 135, 189, 190, 195,

224, 308, 342, 344, 345, 348
Pascual, Narcís 19, 344
Pascual-Gimeno, Joan 80
Patinir 50
Pausas, Francesc 169, 171
Pellicena, Joaquim 222
Pellicer 320
Pellicer, Josep Lluís 47, 48, 168, 329
Peregrí 255
Pérez Dolz, Francesc 208, 210
Pérez Galdós, Benito 40
Pericot, Lluís 357
Peris, Ramon 374
Pernoud 244
Perrin, Josep  78, 147, 227
Petersen, Oswald 136, 137, 138
Petit-Jean 260
Picasso, Pablo 38, 48, 53, 63, 83, 87, 122, 144,

205, 208, 268, 269, 280, 282, 302, 315,
316, 317, 331, 334, 335, 346

Picca, Victtorio 378
Pichot, Ramon 328, 334
Picó Martí, Josep 90, 189, 191
Pidelaserra, Marià 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65,

69, 88, 147, 153, 170, 200, 201, 328, 351
Pigem, Manel 34, 193, 195, 214, 357, 358
Pijoan, Josep 142, 176, 180, 181, 182, 340,

341, 356, 368
Pinazo, Ignasi 321
Píndar 110
Pinet, Enric 80, 229
Pinós, J. 329
Pirozzini, Carles 168
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Pisano, Nicola 323
Pissarro, Camille-Jacob 39, 60, 99, 123, 126,

127, 128, 131, 326
Pitarra, Serafí (Pseudònim de Frederic Soler i

Hubert) 25
Pizà Roig, Jaume 90
Pla, Francesc (El Vigatà) 25, 306
Pla, Jaume 11, 229
Pla, Josep 64, 253, 335, 393
Plana, Alexandre 86
Planas Doria, Francesc d’Assís 21, 89, 218, 234,

305, 333, 377
Planas, Claudi 80
Planas, Eusebi 202
Planas, Pilar 28, 29, 80
Plandiura, Lluís 8, 28, 182, 183, 209, 268,

294, 388
Planella, Bonaventura 47
Planells, Àngel 147, 148,  377
Planes, Càndid 229
Planck, Gerhard 243, 245, 250
Plató 286, 290, 299, 301, 322
Plietzsch, Eduard 91
Plotí 298, 299
Policlet  82, 281
Polignot 230, 260, 286, 299
Pomés, Fèlix de 308
Pompadour 131
Pons Arnau, Francesc 184, 185, 320, 321
Pons, Vicenç 374
Porcar, Joan Baptista 22, 44, 45, 214, 357, 358
Porta, Enric 75, 80, 228, 319, 377
Post, Chandler Rathfon 363
Poussin, Nicolas 85, 97, 98, 99, 108, 109, 125,

260, 269, 301, 337
Povin, J. 375
Prat 75, 218, 229, 353, 358
Prat de la Riba, Enric 175, 176, 343, 345
Prat Ubach, Pere 229, 365
Pratmarsó, Josep 204, 205, 206
Prats i Pons, Marià 382
Prats Baqué, Antoni 89

Prats, Antoni 353
Prats, Pere 81
Praxíteles 29, 346
Prieto Bances 158
Prim, Josep Maria 47, 48, 78, 208, 209, 224,

327, 376, 380
Primo de Rivera, Miguel 141
Proust, Antonin 116, 313
Pruna, Pere 48, 87, 135, 236, 237, 328, 373,

376, 380, 381
Puig Gairalt, Antoni 271, 272, 273
Puig Gairalt, Ramon 272
Puig i Cadafalch, Josep 142, 176,  180, 181,

280, 334,  356
Puig Perucho, Bonaventura  204, 205, 233,

349, 353
Puigdengolas, Josep 22, 89, 156, 157, 233,

297, 377
Pujades, Miquel 89, 234, 377
Pujol 49, 50, 345
Pujol, Josep 79, 333
Pujol, Lluís 392
Pujols, Francesc 59, 60, 61, 62, 75, 76
Puvis de Chavannes, Pierre 77, 105, 128

Quelus (Pseudònim de Miquel Cardona) 75,
218, 358

Rabelais 324
Radovan Antunovitch Kobeiska 353
Raeburn 102
Rafael 91, 92,117, 239, 275, 281, 315, 322,

324, 330, 337, 341
Ràfols 272
Ràfols, Albert 29, 89, 234, 338
Ràfols, Josep Francesc 41, 42, 46, 81, 133, 368
Raig, Marià 89
Raurell, Joan 237
Raventós 272
Raventós, Ramon 334
Ravier, Auguste 130
Raynal, Maurice 179
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Rebull, Joan 4, 5, 12, 66, 81, 83, 231, 329,
331, 352

Regoyos, Darío de 190, 320, 328
Reig, Ramon 191, 192
Rembrandt 91, 93, 94, 118, 122, 125, 189,

201, 215, 226, 239, 257, 258, 259, 267,
268, 310, 393

Renart, Dionís 289
Renart, Joaquim 43, 47, 151, 165, 205, 335
Renoir, Pierre Auguste 17, 36, 39, 61, 83, 100,

102, 116, 117, 119, 120, 122, 128, 156,
209, 215, 298, 300, 310, 312, 375, 393

Renom, Miquel 307, 375
Reventós, Ramon 141
Reynolds, Joshua 102, 103
Riba, Antoni 382
Ribas Rius, Ramon 195, 234, 365
Ribera 114, 130, 268
Ribera, José de 114, 130, 211, 268
Ribera, Roman 22
Ribes, Ramon 89
Ribot 130
Ricart, Enric Cristòfor 69, 81, 87, 228
Ricart Serra, Manuel 377
Richelieu 98
Richert, Gertrudis 293
Riera, Alexandre 334
Rigalt, Lluís 47, 48, 205, 329
Rigaud, Hyacinthe 98
Rigol 230
Rigol i Riba, Artur 158, 159, 160
Rigol, Josep 382
Rigol, Ramon 372
Rincón, Vicenç 75, 210, 211, 333, 381, 382
Ripoll, Ramon 229
Riquer 320, 329
Rius, F. 374, 375
Robert, Bartomeu 32
Roca 75, 218, 358
Roca (joier) 171, 371
Roca, Lluís 382
Roca, Martí 90

Rocamora, Manuel 49, 50, 89, 233, 347, 348,
377

Rochefoucauld, A. de la 260
Rodin, Auguste 15, 31, 32, 37, 77, 82, 84,

220, 282, 315, 317
Rodríguez Codolà, Manuel 305
Rodríguez Filloy, Miquel 147, 148
Rodríguez Luna, Antonio 49,  51
Rodríguez Puig 89, 235, 377
Rodríguez Sadia, E. 105
Röel 258
Rogent 47
Roig Enseñat, Lluís 147, 148, 218, 289, 365
Roig, Pau 81, 229, 376
Roldan 305
Romagosa, Eulàlia 89, 154
Romeu, Pere 332, 334
Romney, George 102
Roqueta, Joan 50, 229
Ros i Güell, Antoni 89
Ros, Joaquim 66, 208, 209, 233
Rosich, Antoni 204, 206, 312
Rossetti, Dante Gabriele 100
Rouart 336
Rouchés, Gabriel 364, 366
Rousseau, Henri  le Douanier 49, 145, 291
Rousseau, Jean-Jacques 132, 346
Rousseau, Théodore 106, 267
Rovira 271
Rovira, Josep 184, 187, 89, 234, 327, 328
Rovira Soler, Josep 28, 29
Rubens, Peter Paulus 83, 91, 118, 120, 225,

226, 227, 251, 342
Rubiés, Concepció 382
Rubió Tudurí, Nicolau 272
Rucabado, Ramon 96
Rude, François 32
Rusiñol, Santiago 8, 9, 100, 196, 205, 208,

329, 332, 334, 382, 383, 387, 389
Ruskin, John 100
Rysselberghe, Théo van 260
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Sabaté Jaumà, Pau 34, 75, 89, 160, 161, 218,
234, 284, 365

Sabater, Daniel 277, 352, 353, 366, 374
Sabater, Salvador 89
Saboureaud, Émile 120
Sacanell, vídua  47
Sacharoff, Olga 145, 146, 224, 229, 290, 291,

376
Sachs, Maurice 110, 117, 120, 121, 122, 125,

126, 179
Sacs, Joan, (Pseudònim Feliu Elias) 32, 53, 301
Sagarra, Josep Maria de 64, 65
Sagnier, Manuel 374
Sagué, Joaquima 382
Sainz de la Maza, Francisco 234, 288, 298
Salcillo, Francisco 305
Salmerón 7
Salomon, J. 152
Salvà, Rafael 169, 172, 320
Salvador, Eú (Eulogia) de 184, 186, 218
Salvador, Yago César de 184, 186, 218
Salvatierra, Valerio 385
San Juan de la Cruz 64
Sandiumenge, Magí 145
Sangallo 272
Sanjuan, Bernat 66, 353
Sanllehí, Evarist 365, 366
Sanpere i Miquel, Salvador 168, 176, 364, 382
Sans, Jaume 206
Sans Jordi, Margarida 58, 59, 90
Sant Agustí  72, 299, 301
Sant Francesc d’Assís 294, 342
Sant Lluís 114
Sant Pau 72
Sant Tomàs d’Aquino 342
Santa María, Marceliano 284, 285
Santa Teresa 64
Santasusagna, Ernest 49, 50, 89, 234, 348, 377
Santos, Ángeles 361, 362
Santsalvador, David 90, 312
Sarabia, Rafael 328
Saura i Stasi 168

Savonarola, Girolamo 322
Schmid, Eugen H. 319
Schmidt 258, 347
Schulten, Adolf 253
Segimon, Pere 22, 288, 289
Selmersheim-Desgrange, Jeanne 260
Senabre, Ramon 70, 230
Senlís 49
Serra 236, 373
Serra, Antoni 154
Serra, Enric 47, 154, 320
Serra, Eudald 21, 206, 233
Serra, F. 375
Serra, Francesc 89, 90, 217, 235, 352, 375
Serra, Germans 81, 142, 153, 154, 363
Serra, Germans (pintors Gòtic) 142, 292, 294,

363, 364
Serra, Jaume 292, 294
Serra, Joan 28, 69, 74, 169, 197, 309, 310,

377, 380
Serra, Joaquim 79
Serra, Josep 154, 234
Serra, Pere 292, 293, 294, 363
Serrahima, Alfons 81, 373
Serrano, Josep 79, 229, 359, 360, 376
Serra-Ràfols, J. de C. 280
Sert, Josep Maria 147, 371
Seurat, Georges 60, 127, 260, 261, 301
Severini, Gino 313
Shen, P.T. 308
Shum (pseudònim d’Alfons Vila Franquesa) 312
Sie-Ho 146
Signac, Paul 60, 260, 261
Silvestre, Théophile 260, 337
Sisley, Alfred 39, 49, 108, 120, 123, 126, 127,

128, 198, 202, 318
Sisquella, Alfred 28, 74, 236, 267, 269, 270,

373, 376, 380, 381
Socies, Francesc 289
Sòcrates 116, 300
Sokolova, Valia 169, 171
Solà Andreu, Josep Víctor 169, 170, 328
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Solà 152
Solà, Andreu 230
Solà, Lleó 193, 194, 229, 377
Solanich, Rafael 41, 66, 213, 233, 289, 314,

373
Soldevila, Miquel 372
Solé Jorba, Vicenç 21, 79, 198, 200, 228, 345,

357, 377
Solé-Boyls, Miquel 80
Soler, Ramon 71
Soler Cabot, J. 371
Soler Diffent, Josep 49, 50, 70, 229
Soler i Fanecas, Joan 25
Soler i Rovirosa, F. 47, 134, 135
Soler Puig, Joan 90, 206, 284, 362, 365, 375
Soler, Domènec 75, 138, 139, 284, 375
Soler, Eulàlia 89, 382
Soler, Guillem 382
Soler, Iscle 155
Soler, Juli 165, 166, 229
Soler, Rigobert 285
Sorolla Bastida, Joaquim 148, 185, 210, 211,

214, 276, 321
Sorribes, F. 375
Soto, Santiago 89, 189, 190
Soutine, Chaïm 122, 125
Staub-Terlinden 336
Steinlen, Théophile Alexandre 218, 331
Steyer 244
Steylaer, Elvira 382
Store, Emili 371
Stwisa 295
Suñol 176
Sunyer, Joaquim 4, 35, 36, 69, 87, 135, 290,

300, 328, 336, 382
Sunyer, Ramon 81, 371
Supervielle, Jules 250

Taine 105
Tàrrach, Àngel 90
Tarragó 47
Tàrrega Viladoms, Ricard 328

Tataret 328
Taylor, Mary 89, 234
Teixidor, Joan 145
Telur (pseudònim de Maria Pérez Peix) 166
Tenas, Josep 289
Teniers, David 226
Teòcrit 110
Terbrugghen, Hendrick 251
Terburg 337
Teriade 315
Terruella, Joaquim 184, 186, 234, 276
Thorvaldsen, Bertel 192
Ticià 17, 101, 189, 215, 258, 322, 337,

386
Tintoretto, il 125, 386
Toda, Eduard 180
Togores, Josep de 74, 189, 236, 380, 381
Toledo, Gregorio 230
Tolosa, Aureli 204, 206, 342, 343
Torné, Trinitat 210, 211
Torra, Anna 382
Torres Clavé, Josep 371
Torrescassana, Francesc 133, 134, 135
Torres-Garcia, Joaquim 143
Toulouse-Lautrec, Henri de 38, 118, 193
Tramulles, Francesc 19, 343
Trenchs, Antònia 319
Triadó 320
Troyon, Constant 267
Trubeckoj 31
Tudela, Anna de 219
Turner, William 102, 123
Tzara, Tristan 315

Unamuno, Miguel de 55, 56
Urgell, Modest 329
Uriach, F. 134, 135
Utrillo 63
Utrillo, Maurice 8, 216, 291, 326
Utrillo, Miquel 8, 9, 87, 100, 334, 382, 383,

384, 389
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415Índex onomàstic

Valadon, Suzanne 8
Valdemi, Alve 89, 151, 152, 377
Valenciano, Josep 221, 292, 294
Valentí 134
Valéry, Paul 316, 317
Vallès, Eulàlia 390, 391
Vallès i Pujals  246
Vallfogona, Pere Johan de 295
Vallmitjana 29, 30, 163
Valls Baqué, Esteve 377
Valls Quer, Maurici 49, 51, 89, 230, 311
Valls, Domènec 364
Valls, Esteve 229
Valls, Nolasc 89, 234
Valois 98
Valzania 368
Vancells, Joan 11, 12
Vancells, Joaquim 89, 160, 162, 195, 196, 197,

198, 234, 296, 377
Vasari, Giorgio  272, 352
Vaudoyer, Jean-Louis 99
Vayreda 148, 328, 348
Vayreda, Estanislau 356
Vayreda, Francesc 135, 172, 344
Vayreda, Joaquim 18, 19,  39, 47, 56, 135,

138, 148, 184, 274, 320, 342, 344, 348,
350

Vayreda, Marià 320
Vayreda, Ramon de P. 18, 19, 343, 356, 357
Vázquez Díaz 335
Vázquez, Carlos 234, 349
Vázquez, Nicanor 320
Velázquez, Diego 3, 4, 5, 84, 85, 86, 91, 92,

100, 108, 110, 111, 114, 122, 125, 142,
189, 215, 257, 258, 265, 267, 310, 313,
315, 368, 378, 383, 384, 386, 393

Velde, van de 260
Ventalló, Joaquim 232
Ventosa, Josep 70, 212, 224, 320, 333
Vergós (els) 367
Vergós, Pau 367
Vermeer, Jan 91, 92, 93, 94, 109, 209, 251,

252, 257, 326, 342, 376, 393
Vernay, François 130
Verrocchio, Andrea del 30
Verrue, Madame de la 132
Vicente, Esteban 20, 66, 79, 81, 212, 213, 228
Vidal , Ignasi 89
Vidal Gomà, Francesc 70, 147, 224, 375, 377
Vidal Palmada, Francesc 165, 166, 308
Vidal Quadras Josep M. 193, 195, 353
Vidal Rolland, Antoni 41, 43, 89, 219, 234,

238, 242, 297, 377
Vidal Ventosa, Joan 334, 335
Vidal, Rosa 89
Vidal-Galícia, Francesc 230
Vignola 352
Vignon 131
Vila Arrufat Antoni 68, 81, 87, 147, 153, 228,

242, 314, 345, 359, 382
Vila Puig, Joan 44, 45, 148, 169, 172, 234
Vilà, Emili 333
Vila, Joan (d’Ivori) 283
Vilà, Josep Maria 345
Vila-Cinca, Joan 218
Viladomat, Antoni 19
Viladomat, Josep 53, 66, 233, 236, 237, 373,

377, 380, 381
Viladrich, Miquel 220
Vilallonga i Falguera, Ferran 254
Vilardebó 353
Vilàs, Darius 89, 90, 138, 139, 147, 234, 318
Vilaseca, Josep 25
Vilatobà, Màrius 193, 194, 234,  365
Villà, Miquel 70, 215, 216, 228, 242, 319
Villanueva, Padre Antolín P. 183, 184, 367,

368
Vinci, Leonardo da 17, 117, 171, 205, 316,

317, 337
Violet, Gustau 210
Viollet-le-Duc, Eugène 61, 256
Virgili 104, 110, 262
Vitebsk 142
Vitruvi 253, 352
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Viver, Tomàs 89, 161, 377
Vives, Martí  208, 209
Vives, Màrius 66
Vives, Tomàs 234
Vlaminck, Maurice 37
Vollard, Ambroise 61
Vollon 130, 152
Voragine, Jaume de 294
Vouet, Simon 98
Vuillard, Édouard 190

Watteau, Jean-Antoine 99, 120, 132
Whistler, James Macneill 99, 100, 101
Wildenstein 336
Wilson 102

416 Índex onomàstic

Winckelmann, Johann Joachim 82, 102, 103, 346
Woermann, Karl 85, 86, 91, 103, 104, 105,

128
Wolff, Albert 107

Xirinius (pseudònim de Jaume Juez Castellà)
358

Ynglada, Pere 65, 67, 369
Ysern Alié, Pere 147, 229

Zeuxis 299
Zügel, Oscar 243, 245, 250
Zuloaga 8, 9, 137, 234, 297
Zurbarán, Francisco de  3, 4, 355

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08416



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○“AIXÒ S’HA ACABAT”, O ELS BENEFICIS DE LA CIVILITZACIÓ 95

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○A L’ENTORN DE VERMEER 251

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○A LA MEMÒRIA D’ANTONI PUIG GAIRALT 271

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ACADEMICISME, FORÇA I SENSIBILITAT 266

ACTITUD CENTRAL

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Al marge de les exposicions Casanovas i Picasso 315

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ACTUALITAT ARTÍSTICA 73, 86, 149, 213

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○A. Ràfols a la Sala Busquets 29

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Agrupació d’aquarel·les de Catalunya 218

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Altres Exposicions 219

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Amat – Vila Arrufat – Germans Serra 153

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Antoni Marinel·lo a la Syra 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Bosch Roger. Camps Ribera 40

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Carles, Puigdengolas, Ariet, Beye 156

Catorze obres de pintura – Pere Borrell del Caso – Planells, deixeble de Dalí –
Col·lecció de pintura catalana – Il·lustracions d’Emili Ferrer – L. Roig Enseñat –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Col·lecció Rodríguez Filloy 147

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ceràmica de Josep Guardiola 218

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Col·lectiva a la Sala Barcino 22

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dibuixos d’Antoni García 11

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dibuixos d’Esteban Vicente a la Llibreria Catalònia 20

○ ○ ○ ○Dibuixos i aquarel·les vuitcentistes; Josep M. Prim – Josep Amat – Jaume Mercadé 47

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dibuixos infantils 172

Dionís Baixeras – B. Puig Perucho – Lluís M. Güell – J. Pratmarsó – J. Soler Puig –
○ ○ ○ ○P. Casas Abarca – Aureli Tolosa – Ton Rosich – Maria Muntadas – M. Tarrassó 204

Dionís Baixeras, Prudenci Bertrana, R. Calsina, Josefa Mainader
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○i A. Antiga a Galeries Laietanes 23

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Durancamps a Galeries Laietanes 5

Encara sobre l’art de Torrescassana – XX Exposició de Les Arts i els Artistes –
La col·lecció Uriach – Soler i Rovirosa – Béla Munkás Mészöly –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Margaret Hall-Sweeney – Miquel Gispert 134

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Enric Ochoa 219

Índex de cròniques

– 417 –
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418 Índex de cròniques

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Escultura i dibuixos d’Eudald Serra a la Sala Busquets 21

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Exposició Enric Casanovas i Joan Rebull a Madrid 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Exposició monogràfica del pintor Torrescassana 133

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Exposició retrospectiva de Josep Llimona 65

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Fortuny 219

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Francesc Domingo 216

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Francesc Galí – Gustau Cochet – Joan Marcé – Ignasi Genover  202

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Francesc Serra 217

Fronteres espirituals? (A l’Honorable senyor Conseller de Cultura
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○de la Generalitat de Catalunya) 75

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Guillem Bergnes, a la Sala Parés 34

Homenatge a Apel·les Mestres – Alexandre de Cabanyes – Joan Lahosa –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Palmada – Juli Soler 165

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Humbert – Viver – Apel·les Mestres – Sabaté Jaumà – Vancells 160

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Iconografia de Montjuïc – Guillem Bergnes – Valdemi.– J. P. Oms 151

Ignasi Mallol – Carme Cortès – Pidelaserra – Margarida Sans Jordi –
○ ○ ○ ○ ○ ○Guillem Bestard – Ferrater – Matilla – Daguerrotips i fotografies isabelins 58

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Iu Pascual a La Pinacoteca 28

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○J. F. Ràfols, Jaume Busquets, Rafael Solanich, Jacint Olivé i Vidal Rolland 41

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○J. Ferrer Carbonell 219

J. Olivet Legarés – Pintors del segle XIX – F. Pons Arnau – Gómez de Bosch –
Guinart – Yago César i Eú de Salvador – Joaquim Terruella – Josep O. Jansana –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○M. Llombart – Rovira – Concepció Boter 184

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Jaume Bassa Ribera 217

Joan Serra – Gritchenko – Carme Cortès – Montserrat Fargas – Solà –
Valia Sokolova – Francesc Pausas – Muntané – Borrell i Nicolau –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Agapit Casas Abarca – Vila Puig – Rafael Salvà 169

○ ○Josep Clarà – Rafael Llimona – Ramon Reig – Mestres del segle XIX – El palau Güell 191

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Josep M. Mascort, a la Sala Busquets 33

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○L’escultura al Saló de Montjuïc 65

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Labarta, Vila Puig i Porcar 44

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Laporta Astort 217

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Laporta Astort a La Pinacoteca 21

Lleó Solà – F. Labarta – Vilatobà – Fàbregas – Barnadas –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Vidal Quadras – M. Pigem – Calsina 193

Lluís Güell – Pujol – J. Soler Diffent – Enriqueta Benigani –
Manuel Rocamora – Pere Gussinyé – Santasusagna – M. Colmeiro –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Valls Quer – K. Gousseff – A. Rodríguez Luna 49
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419Índex de cròniques

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Lluís Masriera 220

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Loutchinski 220

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Manuel Capdevila, a Galeries Syra 35

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Matamala Flotats 219

Melcior Domenge – Darius Vilàs – Domènec Soler – Ernest Curiel –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Àngel Cànovas – Jardins de l’estudi Maasz-Narberhans 138

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Miquel Massot 220

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Mompou a la Sala Parés 10

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○N. I. P. U 218

Oleguer Junyent – Jaume Mercadé – Jacint Olivé – Alfred Opisso –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○V. Solé Jorba – Rafel Estrany – Antoni de Ferrater – Moner 198

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Osés Hidalgo i M. Pigem, a Galeries Laietanes 34

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○P. Sabaté Jaumà, a La Pinacoteca 34
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Arts aplicades 235

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dibuix i gravat 235

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○El Saló de Barcelona, La pintura 233

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Escultura 235

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○FI DE SEGLE 334

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○FLORIDA PRIMAVERA 361

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○FORMA I MATÈRIA 309
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GALERIES D’ART

○ ○ ○ ○ ○Agapit Casas Abarca, Gouseff, Bonnín, Marsillach i Lahosa a Galeries Laietanes 338

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Albert Ràfols a la Sala Barcino 338

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Altres exposicions 333

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Altres Exposicions 343

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Altres exposicions 353

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Amat, a La Pinacoteca 318

Àngel Gimeno – Andreu Fonts – Vicenç Pons – Eugènia de Loutchinski –
Cardona – Kurt Leyde – Ramon Peris – Daniel Sabater – Florit –
R. Aulina de Mata – Lluís M. Güell – Fèlix Buettner – J.P. Oms – F. Rius –

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Arderiu – Exposicions col·lectives 374

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Antoni Giménez 277

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Aquarel·les de Josep Civil a la Sala Busquets 298

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Artistes castellans i catalans a la Sala Parés 297

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Artistes Novells a Catalònia 308

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○B. Puig Perucho i J. Vidal Quadras a La Pinacoteca 353

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Bernardino de Pantorba, a la Sala Gaspar 320

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Bon al Casal del Metge 306

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Calsina, Tolosa i F. Borrell a Galeries Laietanes 342

Ceramica d’Eudald Ballet, i pintures de Barblán, Pons Arnau i Galofré Surís,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○a les Galeries Laietanes 320

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Clotilde Fibla a la Sala Busquets 338

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Col·lecció Bosch a la  Sala Parés 328

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Daniel Sabater 277

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Darius Vilàs, a la Sala Busquets 318

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Daza i Sarabia a la  Sala Barcino 328

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dibuixos originals de l’antiga Il·lustració Catalana 320

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Domènec Soler a can Busquets 284

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dotze Gimenos 283

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○E. Santasusagna a La Pinacoteca 348

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Enric Porta, F. Montanyà i A. Trenchs a Galeries Syra 319

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ernest Curiel 277

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Esbossos i dibuixos de Fortuny a la Sala Renart 306

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Escultures de Clarasó 284

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Eugen H. Schmid, al Saló Catalonia 319

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Eugenio Hermoso, a la Sala Barcino 311

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Exposició col·lectiva d’escultura a la Sala Renart 289
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Exposicions col·lectives a les Sales Gaspar i Fortuny 349

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ferran Arasa i Carme Osés a la Sala Gaspar 289

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Fotografies de Bestard 309

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Francesc Serra i Pere Badia a la Sala Busquets 352

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○García Gutiérrez, Sainz de la Maza i R. Alsina i Amils a la Sala Busquets 288

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Giovanni Maria Lepscky a la Sala Parés 288

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Inauguració d’Oasis 308

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Inaugural de la Sala Fortuny 320

Isidre Òdena – Rincón – VIIIè. Saló del Gravat – l·lustracions de Laura Albéniz –
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Dibuixos de fi de segle 381

J. Ferrer Carbonell.– Messeguer Benedito, Josep Guardiola i Rogeli López
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○a les Galeries Laietanes 349

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○J. Jaén Díaz, a Galeries Syra 298

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○J. Navarro Ramon 276

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○J. Olivet Legarés a la Sala Barcino 348

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○J. V. Solà Andreu a Galeries Syra 328

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Joan  Fabregat a la  Sala Fortuny 27

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Joan Vila (d’Ivori) a les Galeries Syra 283

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Joaquim Terruella 276

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Josep Cabanyes a la Sala Renart 353

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Josep Pujol, a la  Sala Gaspar 333

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Josep Rovira i Marquès Puig a la Sala Busquets 327

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○L. Barrau, A. Llobet i Roig Enseñat a Galeries Laietanes 289

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Laporta Astort a La Pinacoteca 338

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Les exposicions de Galeries Laietanes 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○M. Rocamora a les Galeries Syra 347

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Meifrèn a la Sala Gaspar 339

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Meifrèn, a la Sala Parés 318

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Mensa Salas a la  Sala Gaspar 328

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Miquel Renom i Josefina Moltó a la Sala Gaspar 307

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Nicanor Vázquez, a Oasis 320

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Paisatges de Marceliano Santa María 284

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Pere Segimon a la Sala Barcino 288

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Planas Doria, a la Sala Parés 333

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Puigdengolas a la Sala Barcino 297

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Rafael Salvà i Josep Manaut, a la Sala Barcino 320

BENET 34-36 INT-1ok.p65 15/11/06, 12:08423



424 Índex de cròniques

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Rafel Estrany a la Sala Gaspar 353

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ramiro Arrué, Charlotte Brand i Maria Freser a Galeries Syra 338

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ramon Barnadas a la Sala Barcino 342

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ramon Cortès a la Sala Busquets 307

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ramon Mas i Mas 277

Ramon Ribas Rius, Màrius Vilatobà, Pere Prat Ubach, Miquel Gispert,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, Julio García Gutiérrez i Sanllehí 365
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