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-.Ues ySVoi obres són mòlt belles, po
Tò la itatfoduoció de ooses antigues 6s
una: temoida a ía porSbnalirat dd nos^CaJ^e^miro les tradicions, per a continuar-ks.
•

Galeries Layetanes
Pintures d'En V a y r e d a
En Franoesc Vayreda, en aquteta « posició, ens mostra M a 6 ^ . 9
i exenq>laríssim cap a la
^
ílilni^ « i p a l'-Ucanç precís de les ca
litats. Munia damunt les coses apreses
i recomença de nou, de^wo-uant totalectSMi>ò fànl. Ciua a cara amb toMwWÇ,
lluita per a extreure-eís secrets mfe
durs, ow» si de les o o ^ - i aquesta és
la bona doctrina de la d à s t i c a - m é s que
de l'aparièncía vdgiés idonar-no
^
nova realitat: lo qual vol dtr fer una
veritable creació.
^
Lo que tal \egada perjudica ks obres
filles d'aquest esforç tan b e l l a n ^ adreçat, és la preocupació excessiva d aquests
princids. Qui sab si l'excés de.teoritzaa ó sertíe fel que deu ésser la pintura, U
.lleva la frescor dc.la descoberta espm-

Projecte de tapisseria de Marian E s p i n al

E l mal que els fem
F a pocs dks vingué a casa tnavai un
•enyor nua (ksrtjava Veure'm Vaig sorbr a reon*"!, i la siraparia do la seva
cjara feu tfur li obrís la porta i d portés K la intimitat del meu estudi. Ho
tbt un senyor, ]nr no dir un jovne, i a
estones ratificava dincro roju la primera ÍITHWWSIÓ, nwiitro efli altres me senv
bfeva un home que havia ja tombat ISM
jovieatut: això fiaa pensar d séu còe
faidigMr i «1 séu rosens marck. L a roba
que portava, el séu capoll, que arrugaVa 'nenoasunent cntno ois «úus- dits, així com el aéu calçat, o»tawai ja eobraUament oa U categoria du te robo . que
te Uenoai o s'arroconen, quan unhootí
oòbruix, onoara qu»? de manera pnecaria d. eéu pre.-upoàit L'afra.' d j meu simpàtric \'iskant, en f i , ora rovolador de
Brans privai^ions i m'suneú>.
Animat, sens dubue. por la meva rebuda afoctuosa, va ovposar-mo l'objecte do
laBcva visita. Vena recomanat per un
amoc, gites no gosava ni voba damanarine rl que aqucU l i havia aoonscCiat:
bo considerava ma^sa humiliant. Estigué
dugués o tnet vegade» a punt de dirm*ho, però no l i acabava mai de sortir
deis llavis.—No, no—nio deia—és masfca bunxham per a jni, com a home, i
dem a artista; .-n ara que ta nviva digbkat d'anca ja la desprecio davanf
de fe roxssitnt de siuno i de ka nedeositaiB de4 moment, jjb H prego que
fem dongui fiojvi: faré <i qua vulgui, agafar un picot, mar un carretó; captar
bo, viure do la beneficència no, ouo la
neva dóna vagi amb aquest^ nobnetes
que tnengbn
pa de la caritat, ea mafisa
bomHiant por na.
• .
1 Pobre artista 1 Si hagués pensat així
*mt anys enrera a bon segur que no
hauria passat ^prests sofriments, fíer què
el mou simpirc visitant ara no és més
Que <un artòta-. i no pot c^aar més ouo
«un artista». Va mostsar^me fotojratBcs
de ks eevtec obnee: esoukiBes gentils,
retrats bellbsims, agrupaments preciosos... De oada obra m'en va fer la història; tal bust fou venut a meitat dd
cost del material que h i havia empleat;
de tal altra eiculruna no li pagaran d
•empa ouo hi havia ocupat, m a raó do
jornal do manobra; cada obra anava voltada d'una història trista, dels capítols de
la història de l'artista ds-.rtat. iTant
que havia lluitat, tant qUQ havia rstukhat. tant que havia tnetoaMat! Va passar uns anys a Pari,, en aquest Paris
•onmtat per tots. perquè ha de donar,
fe wfe., la glòria i l'iinmorta4tat. Desijr&
vingué a Baroeloina i teds séus condei
r e b i » de Llotja l'admiraran i l'dnvejanen; i ris Beus me&Cres d'ahir l'animaren amb Hs séus oondeils. Va fer
kina exposició; viengué alguna obra, encara que a pneu mòlt més baix que d
Mnyafet «n id catàleg; algún amic Ü
Rocamegà el notrat, la crioca el tractà
amb benevolència... I en visca do l'èxit,
tm va casar.

(Pot. MM)

E i meu visitant no oca un individu,
sinó la nepresentadó d*un oxèrdt de. joventut Htuanai que vegeta misèrrima
ontre nosaltres, i ora l'osemple d d que
serà aquest akra exèroit d ado^cents
ue avui somnien per les LlotjeB i Acabmes on llorers i honors i Fer què,
sabent-ho, o solament t.-ment-ho. hem
d'ajudar a aquests infeiiços a encarrilar se en d camí do la seva desventura f
< Per què no hom dVcncamcnar les facultats i l a vocació dds joves artistes per
vies taés modestt», però dfl més d i càóa per a la soedat i per ells mateixos? ÏTer què aquett afany, sense mida, tícnfiiar-los- al l i x i dds grans artistes, hientre Unim deenrta la regió dels
bd!a oficis? Si .algún n'hi ha amb facultat's excepcionals, clo:at d'aquest g.·ni
que Deu no prodiga pos entna eh homes, ja hi pujarà per d l sol a aquolLa
altura, mentre que la plataforma dds
bells oficis é s un graó eolamenr No ds
vdguem fer donar d salt qus ós mortal
tper a quasi tots. .
•

mateix. Això ho pot fiar sospitar també
d quo fen la rrgso sembla quo es troba
la mena de marbre quo serví de material per la màscara
La data la podria indicar d mateix
foo de Ta trobal'a on hem dit que h l
degué haver un q^nidntiri romà
Així, doncs, tenim potser una mostra de l'art romà provincial d'Empu-,
ries.
''•

Pensem entre tots en d mal quo ds
fem, i pensem sobretoí que Benvenut a
Cellmi, sortí d'un obrador d'orfabro, i
Miqud Angd es faan.\ ien una podrora,
i que tants i tan|ts artÍB'o> ouo són glòria de la humamtar, es revdanen genis,
treballant d d séu ofki en un obrador
mode*.
. .
l
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Les Exposicions
Saló Parés
P i n t u r e s d'En P e re V i v e s
r.i temps no passa en và per
oquest artista. E l séu paisatge sentimental de ks muntanyes oonoses
va canviant notablement _ cnp a una
repondcrànda dol
sentit pur de
i Í·;.I • •rar. E n aquesta exposició
d'avui hi ha unes quantoi tecs que
testifiquen aquesta sana renovació. Els
quadrem aLIunys amb sol», sBlats d'abriL»,
«Terras roges», «Los alsines» i algún
altre, són un pas form cn la carrera do
l'artista.
Coindclòncies o influènràoi, l'escoia anglesa de paisatge ieS fa orcGent en algunes de ks pinturOs millors, més això
que pot representar una amenaça por
la Vitalitat de l'art d'en V i ver, és de
creure que anirà desapareixent amb la
constància d'un amorós contacte amb la
realitat, que allunyi més cada dia a un
artista tan ben dotat com aqueut d d paisatge sentimental. <
• j

"'NO oblidem que I harmonia d d temple
arec és aniorior als mòduls, L que els
nioduls són la teorització i suiornatuzació de lo que un espent hava^escobert.
, .
. .
. .
Tota preocupació estètica és perniciosa a Vartista, perquè ell és .una forja
do prUiri.Às. i ete que avui segueix
poden ési,cr canviats peb que.demà h
mostri la llum d d séu espent inflamat.
'Alabem, tíarò d séu gran esforç que
representa la /enuncta a la seva tacmtat meravellosa. D'aquesta lluita ne pervindrà. sens dubie, una bona ensenyaaça que li posarà als dits unen «mes admirables por a resoldre d séu treball,
lan sòlit i tan interessant.
i
Paisatges d'En Oabot
Negreversls 1 d'En
M a t e u Sorra i B u x ó
• En aqífòstjes obro» tot és bdía
apariència, ^Joctes de cehstes. ea
amiadtH-es, destadant se sobro pnm.·rs
termes obscurs, ga^cS visions d* !a
natura, etc. La Pintura paro no es
precisament una apariòn':ia de .la realitat, sino una realitat subs-antiva, que
pren valor i vida indej>endentmcnl oe
U cosa que reprodueix.
,
,
Aquests dos artiMas són, amb més
0 menys aptituts i dostneeCs. dos traductors dds paisatges que' ds mtoressen,
des d'aquest punt do visu -pictòncarrwnt
iSosifiricnt—oo donar idea d'un moment
natural.

Galeries Dalmau

Pintures d'En Marian
Espinal
' Es un artista que compareix de nou
amb un interessant bag.itço i una peirsohalitat encara Impred a. Les sevas obres
revelen mòlt exod-lonts aptituts per la
pintura i en un mot podem dir que
L·l: F O L C H .
es üesoobidx on d l un bon temperament
(Traduït d d cDiario de Barcelona).
de pintor.
Presenta, al costat d'una sene de paisatges mòlt interessants i reveladors de
mòlt estudi, un projecte de Tapioaria,
La nova adquisició
quo reproduïm aquí, seguint d nostre
criteri d'alontar totes Ics mamícstacions
que tenen una aplicadó immediara a la
de la Junta de Museus
vida.
i ••
En Mariàn Espinal on aquest pro
La Junta de Museus acaba' d'adquirir, Oarlcatures d'En G r a u M.
jocte ha resolt bdlament això quo és
procedent d'Empúries, un interessant cap
Aquest dibuixant segueix amb Cons- trist dir ne un probloTia, però quo és
de marbre rosat qua iredoix 50 cm. d'alt tància el camí cniprès. En ds séus al capde^aJl el problema de la moderniper 32 d'amplada màxima
dibuixos hi perditia una dreumstànoia tat en 1«B obres d'art decoratiu.
Representa d cap d'un actor cobert
per la màscara tràgica EJ gest dds ulla
i de la boca no denxMn cap lloc a dubte
de què ós àquosU. Pl··r akra part, per
la obertura de la boca do la màscara Rpareixen el» llavis de l'actor. Damunt el
front cau la perruca de propordons exagerades com era costum on bots d s detalls d'aquesta mana d'aooesorb escènics.
Per darrera d cap és llis i sense came
bells, també a propoodó més gran de
lo regular i d'un moddat deficient. I
s
E n general, tota la escultura és bastant grollera, obra, d\n\ artista inhàbil
0 d'un art provinoal.
Es difícil arribar a una exacta determinació de la data q'se dalgd atribuir al
cap adquirit fter ka Junta de Museus.
Malhauradament no 'ha estar trobat
en lexcavadcns motíxhques i fdos per
persones enteses, per lo qual serà difícil reconstruir les dreumstàncies de la
troballa. Tot d que es pot fer fins ara
és precisar d Hoc d'on ha sortit avtal
escultura.
{Segons ens diu d Conservador d d
Museu, don Emili Gaudia, de ks noticios
adquirides dds venedors, va aparèixer
> Avui espera ei séu primer 611, i ja en un lloc qudoom distant de la ciuabans de que vegi la llum, està nWv tat grèga 1 cap d 5. do l£ dutat rotai; H'aknxm·: a casa de> l'artista no hi mana d'Einp·unos. d l Uns camps Bon
lia Un tros de pa, i avui o demà no abans s'hi fenen alniïS troballes al conhí haurà ni casa. Abttns de visitar-me rouar la torra Aquestes troballes fan suhavia .rebut la papensta do desaud.
posar que degué existir una nearòpoba
Al parlar me d« 1 -s ae .-cs misèries s'ope- romana.
t '.
(POL UIN
llaven en l'ànim ú ; t"artista unes violenVasos amb decoració d'esmalt, per Francesc Kllas
Fa
temps
que
dds
matdxos
camps
tes transicions, ara vençut' per la fata- treguepon unes urnes dneraiies deso'n
vilitat—com ell ranojntcnavm—«s mostra- dre i caixes de plom, contenint loenva humil i menyspneuador dd séu art: dres. Aquests últims sepdones foren ad- quo alhora que és Un defecte, ds dóRe^da aquesta obra una fina sensibiUra reaodonant de l'havter renegat d'allò quirits també per la Junta de Muset» na caràcter. Es ella un kie d'ordina- litat i una fonda comprensió de l'ofid
riesa.
que havia estimat tant i estimava encaa que e-tà destinada a comjdir una tara niés que a r i l maenz, s'enrogia d'or- 1 avui són a la «Ala d'EmjJurvos dd Mu- . De los seves caricatures d'.issumptoa, pisseria.
gull d séu ttostne. i renegava de la seu de 'Barcelona.
un estat inferior de la oarioatuna, ej mi- Es més intenessant això, si es té en
Aquests són ds únics indicis que te- llor són els paisaigo>. Les figures més compte
seva cerra i deis séus homes, i sortien
quo l'autor aprèn l'ofid de tadels séus llavis ds tòpics deís artistes nim per (arribar a jeeolnstruir ks circums- que a la espiritiiaí accaniuadó, van pisser, on els tallers d'alta Ihsa do la
tàncies
de
Va
troballa.
Potser
d'uite
iors
fracassats. Parlava del pali dd cotó amb
a lo grotesc, i això perjudica natural- Escola de Bells Ofids.
títesppoai, oom si d cotó no fos un gèrmen averiguadons que es faran en resulta- ment d valor de la obra. Ni la pintura,
^ ^ • ^ ^
rà
quelcom
més,
però
entretant
estoml
potentíssim cneador do vida artística; i
ni la caricatura, fenen d valor en lo
parlava del país de la «nvt ia cana», com reduïts a k s esmentades notàdes i a que exJpliquen o descriuen, sinó en lo
ï í na fos aquesta mida i l ús i l'amor a la contempladó do la,o»cultum de quo que elles són, indeipendentment de lo
Conferència'
' • • :
aquesta mida lo que ha fet a Barcelona tractem.
que expliquen. E n d cas d'en Grau Miró
dutat gran, "bella i formosa i a CataEs prematur encara tot d que Os di- l assumpte prén importància sobro d did'En Torres-García
lunya rica L plena, 1 d cotó i a Ja gui oe la mateixa sense Un detingut! buix. D'aquí l'interès d d públic per la
ttmtja cana», no sien, iencara la i^perança estudi i par lo tant ks condusions qua >cva obra.
i
a can Dalmau
del pervenir dd hostne país.
es formulin ara cal acompanyar-VB de
Nosaltres creiem que en Grau Miró
tota mena de reserves.
pot i deu fugir d'aquest èxit perillós,
iVànt anys d'estudi, dto lluita i de treRespecto d destí d'akal escultura éa posant així ien valor los soved dots artís{fraçmenU)
ball per arribar al capdevall a oferir- difícil
Lo quo sabetrí tiques.
Se per a ttrar un carrfató o agafar un pi- dd llocferdesuposicions.
ia troba'Ja ens paria pot
(Acabament)
cot Aquest és d mal que vís fem amb sor Id'un destí
funerari. No sabem si Paisatges d'En Domenge
la nostra arxió, amb La nostra pnsiri- seria d cap d'una
Tomant
a
exposició, lo imo fins potser ' Aquiest pintor olotí ens mostra èn portant hauriaaquesta
ICat ú la nostra inerd^ a tota la pièiada podria haver formatestàtua
os lat, oa primor lloc popart
d'un
sarcòfoc.
Be joves i de nois als que Deu ha
aquesta exposició d'avui d jóu viaísat- der-nos situar enfront d'aquesta finesJa hem dit que la factura de la màs- ee de semora. H i ha en olla un ama tra oberta, que és raànima bdla» d'adotat ds facultats espacials per a Ics
arts Pares i parents, amics i my^strts, cara és roók grollera. Això sembla in- neranxau ,auo é s de doldrp. daoad-js quest artista. No dubto do que en d l
Itkaris i crítics, tots en criminal con- dicar que és 1 obra d'un artista de pro- ks qualitats de qiiè ha fet gala aquest ni ha vida, bellesa, joventut, tal com
Bnrai, hem anat posant punxes i Red ros víncia, probablement feta a Emptiriaa artiMn cn altres ocasions. *
se'ns asseirura; i quo, per tal, d peIen d camí d aquests ifusoe fracassats
En 'Domenge ja no pinta d paisat- tit^ objectiu ha de rffllexar-^o en aquesta
Ien la lluita por 'a vida; tots hem £et d
ge viu en la natura, sinó un tipus de ànima com on un llac sota d cd blau.
"aisatge aue s'ha quedat emmirallat cn Aquestes llimones, donds, per què las
ue hom pogut per apartar a luests és ers
l'estanyol immòbil del séu esperit, senso va tallar do la branca? Aquest fons
e l'activMat social que podent oollabovioleta, po>at per a exaltar d seu coinquietuts tempestuoses.
W a dia amb eficàcia, són a n à foreqs
lor, no és pas d quo ds ooiTefcponia,
passives que resten poder em d camí
Bancals brodats
car aquest ena d cd. ,
de l a civilització.
LJn artista dd1" Nord "d'Espanya, èn
IEI simpàtic artista m'ensenyava peRamún l i de Camió, exposa a Cílil
riòdics que parlayBa d'oíl. Jo tremola
«Joventut, tresor diví...!» L'artista' ha
i'arés Unes duantos niostres producte oblidat qua et posseïa. Ho ha canviat
va al vcuí» d ftix que om mostrava,
Gran assortit en objectes d'art,
del s é ú ofid quo ara exerceix a Bar- per lo altne, per l'ofid tan vdl, tan
pensant que allí hi havia potser, en
BetrcH d : motlle, la meva part do culpa
mort. éPor ouè? d Es que ha oblidat
fabricació
de
la
casa,
propis
en fe desgracia d'aquell nom». iQuin
Dotat d'un gram gust. rqprodudx els lo qua on ell porta?... Encara no ho
kferca.sme hi havia on aqu«lls ruclicis
npus espanyols tradidonais on els bro- condx. Quasi cap attisia oonoix d que
per a regals
do la pnomsa! Tots els tòpics i totes
dats. vBlei«-so d'una seria de tècniques posseeix.
(
l l i
les banalitats de la critica oron allí per
que isón pròpies a
arts d d brodat
a malmene un hoaijo i pur a nvtn.ttetiir·
Reproduccions, clàssic i modern
espanyol dels sògloj "XIV; í "XVi.
Abans que cap atae problema,' t n
h després l'amargor do la suva dosyentura
»
Retrats, obres d'art dels grans mestres
•Jo no vaig poder donar ras al pobre
Exposició de reproduccions
krttsta. un picot o un carretó no eren
eines per ell: pensar cn altra ocupació...
^què sabia d! d^ Is? cvxses del mon que
fotogràfiques al carbó
no fossin esaultUnair ^Coitsdls? No vaig
3. C A L S I N A - OMB fundada l ' a n y
1878
voter laíogir al sarcasnv» de la criGrabats,
Marcs
i
motHures
d'art
tica d'ahir, el sarcasme del consell d'am
M. DOMINGO P E R I S , E S C U L P T O R
vui, en aqudla hora on quo no tenia
pa i estava a punt do no i m i r casa.
Tallers d e s c u l p t u r a religiosa
A oïés. ds meus consolis no tourion 271,
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
,
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EXPOSICIÓ I TALLERS
PINTORA - DECORAT
Oonseguit ie.s n>.'s quo fníh veure lo
aue uo tonia nen^i'1 Centro Claris i Passeig de Gracia)
6 2 , P a s s e i g de G r a o l n , 6 9
- ReprodllCCÍOIIS ArtlS tiques

a

ésser més objodtm. ba W W T » . ] * Z £
ds its costs; aquella p d ™ ^ r c ~ J r
qSai ï mitjança^ un
cés psíquic ens forma d conapte- do
dlL, KTaqu^t qudcom existent fóra de
nosaJti'
f (

Tot problema do pintura és
bloma plàstic. Però
que por a cada amsta sote n hi ha un.
Tots ds artisteu, excepció una rtot^a
minoria d'un per ndlió, tenen por rtesoldro una multitut de probltsmes. i
MXÒ perquè no lian sabut seure aquest
fúnio problema.
'
' L'artista sols ha d'àtondrc's a lo . que
la realitat l i inspiri, SKIH com sigru.
La repetició constant d una impressió,
s: és observador atent, l'anirà pobjant
en camí. AJ cap de dèu .vegades quid
una dispersió de la llum, dels çolore,
les taques o ks línies dUs objectest
l i descobreixin una «harmotfna seva», co
mençarà a rastrejar d séu camí.
EÍ camí de trobar «la nos tia i»armonia», lo personal noatre, es troba partint sempre de lo real. i tlobutjfcnt tota,
imalfre que no hagi tingut aquest punt
de partida.
' •'
Tot problema d'art porta involucrat
un problema d'òtfca i un problema social. L'obra d'art té tan ostiretai roladó amb la vida do l'artista, que és
móJt important d fixar en aquesta la
deguda atendó. Per altra part, la rdacvó
amb d medi social és innegable.
i
.

.

.

.
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Lo que sabdrf i cretenu sols pot sw-!
vir por à nosaltres; i to dds altn»
por ells. Cap forma poètica, cap fomifli
artística, hem d'adme'ra. I a nostra Impressió do la rcalitat és l'única qub havem de con4dcrar \fejritable.
No adraotre lo que rienlínient ha d'anomenar-se art, por ésaer qud om conscient. La imatge que pot prcRontar-·W
a nosaltres «par impresbió-- .d'un ob-jdíte. i sens» que per a veune^a de
aqudla manera ms eBforaMn—amb un
treball csubsconcielnt»—és lo que sols
podem admetre.
;
(Acabarà}

Crònica
Concurs «Labor»
En el salonot d'exposidon^ que la casa
aLabOr» te establert al carrer de Tallers núm. 35, d diumenge passat hi
ting-ué lloc la vodadó entre ds concorrents al oomcuRs org-anibzat par dita casa, per adjudicar ds premis a les senyores o senyoretes que pWoíeníessin el més
artístic conjunt de flors naturals en un
gerr^t Obtingue.TQn els tres primors premis respectivament par ordre de vots ks
senyoietes Maria Lluísa Papiol, Pe pota Trabal i senyora Jaumandrtn.
Als organitzadors i a les concursants
nostra fdidtadó.
Concurs de cartells
La revista do Madrid «La Giudad Lineal» obre un concurs de cartells por a
fer la propaganda de la ciutaí jardí d'aquest nom, a baao d\|a carteÜ su^estiu
que doni idda de
avantatges de
la vida en una ciutat jardí.
E l concurs es regirà per les següents
bases: .
'
i
«1.» S'obro un oofac'urs de CarÉçlls artístics per anunciar tes avantatges i a ra-ttus de la vida de la Ciutat Linial.
2. * L'artista haurà d'exp e^sar gràficament, do manera clara i bella, les
idoas exp.Ossades anteriorment.
3. » E l cartell no parlarà més inscripdons que
del lama «Ciudad Linoa'».
4. » L'asstuniatc i d procediment seràn do lliure d e e d ó de l'artista, sempre
que s'ajustin:
a) A l deqor i honelstitat propis de
la empresa anunciadora.
b) A ks cdgèndcs do reproducció,
tricomia, negre, bicolor o tníedor.
5. " Els originals deuran tesúr les din>onsians: 34 per 48 ochltmotries o 17
per 24 centímetres. ,
, ,
6.* Els dibuixos deuran aar ehtregats
a k s ofidnos de la Comrpaiiyia Madrilenya d'Urbanitaadó, Lagasca, 6, Madrid, en hores
9 a 12 d d matí, dintre
un terme que començarà d dia primor
d d pròxim maig i acabarà d dia 15
del matdx mes, a k s 12 dd mati. ï
7. » Els autors caneervaran d séu incògnit, abstenint-se de tumar ds Orinals i designant los únicament amb un
kma de sa lliure elecció. A l'original
s'acompanyarà^ un sobro tancat amb d
matdx kma, i en d contingut dd sobre d nom i d cognom oe l'autor i
la seva diqeodó.
.
\
E l Jurat es oornlpondrà do persones
oompouonts que seran degidoj a l'efecte en d moment oportú i a càrrec exdusiu de los quals correrà d trebali d'admissió d'obres i rapiartiment de premis.
9.* Es repartuMl cinc pre-iàs en la
forma Sjegücat:
Primer pnarhi, 1.000 ptes.; segon pre*
mi, 250; teroor pnenà, 100; quart presni,
100; i munt premi, 100.
IÓ.» E l fallo del Jiaat «s farà p ú .
bkc als dèu dies do tancat d terme
d'admissió.
11. * E l pagament dd womis s'deo
tuarà així que d fallo cfel Jurat os fad públic.
12.* «La Ciudad Lineal» oontractarà
particularment amb d s artistes que ho
desigrn l'adquisidó do cartdb que a
judid del Jurat ho iriardxín.
13. * Les obres admetés seran expo-
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L'home lliure tot ho circumscriu a
d l matdx. No fa dependne ttes d'un
altna. Moral i matorijalmcnt se suficuatx.
No obra per teacció. no fa o ddxa de
fior una cosa per Snfluència d'un altre.
EstatueSx una circumferència a' séu vdtant, dintno la qual tot queda com-près.
.
•,
:, , 1 '
^

F

trot. UA)
V a s decorat d'esmalts
per Frauceic Elías
sa des vuft dies abans i Vuit dies ddsprda
de ser publicat d fallo d d Jurat, efl
un local que s'anunciarà oçortunamait.'
14. » Les obnes no pnenvades ni ad.
quirides, podran «or netiradej pds séua
fautors a partir de la dausura de la Ex^
posddó, prèvia garantia de la personalitat.
• ».
• ,i
15. * E h cartells premiats quedaran dq
propietat de la .Companyia Madrilenya
d'Urbanitzadó.
»
1 •, i l
O b r a d'art
(En aquests dios de Setmana Santa'
fou inaugurada a la iglesia dels Paivs
Escodapis d d poble d'Alella una magnífica urna d'estil renaixement, la qual'
bdla obra d'art fou construïda per l a '
casa V. Torner, suaassor d'Efn Joan
Riera.
Nostra enhorabona.
. |
E x p o s i c i ó d'en Novellas
Ai SaK5 Goya d d carrer del Duo ds
la Victòiia ha exposa, fins al 31 del
corrent, d conegut fotògraf vajencià fwnyor Novdla. Aquest senyor, que vid
precedit d'una amida d'artista,
demostra quo ho és amb tot i sorttf-sfct
en mòlts casos da l'esfera do la fotografia No per això tfi&xa de tenir jm»
valor intrfsoaa la seva obra oom a cosal
artística, car los ipomini:ènoies de oaràotor sentimental que s'hi troben no i
de-arlondxen |£jn res d Creball acurat
i porfacte que s'hi iadmira.
iS'hi endevina més quo ros On l'autor
fan la facultar on trobar d moman*
d'interès en d modd com la' fadlitat
amb què es sorvdx da tots d3 més artístics procedimentg dimanants dd prooedimefit.
.' |
Concurs a l'cOrfeò S a m b o i à »
Aquesta entitat invita a concurs per
a premiar d nàklor projecte do senyarà'
per a Ouir-lfl, en ds aOes quq ceW>ri.
Es d enaitir Ja rosoiudó qub nan ^jriesí
de cridar a concurs als arnstes catalans, tant més quan no són mòlt jopatits aquests casos.
i
L ' E x p o s i c i ó al S a l ó d'cArts»
A l nombrós i quasi onOrvador nonfbra do saSes d'exnoddó que aotualmdjufl
rodamen J'atenció d d públic inteitóSiat
en coses d'art, i ouo són ja río. respOítable quanlstaf, s'in ha d'afegir, per la
roeiliritat amb ouè erganit/a los sev^S
exhibicions, les sales da l'entrat Arts dd
carrer de Petritxol.
Aquesta As sòcia dó, ja prou coneguda
entre bona part de l/jstudio'-a joventut
barcelonina, no cscatCna cdorç nar a
que els associats pujuin vindicar-se det
de joventut, i per això és d'admirar Ja
pecat de jovientut, i per això és d'adhuraíl
U vduntat de totjs a l'insistir on una t»xhom s'adoni de què allò és casa da
trobaU.
,
j
1 a fe que amb l'exposktó actual ea
demostra, i no perquè ^Is ttebaUs por.
tin íactura de la casa, sinó per l'asperit
vduntarióa l fàcil que es ddno^tra ÒK
ds quatre iscpositors.
En ÍMòqud Muntaner, d quai és d
que té més taftdn de tots a l'oli, i4U
en demostra la ^ava desti^sa amb una
notera nomenada «Dia gris». qUd és sObriamont tractada i d'onviajable concisió,
i 'altres pbnes, totes dites IntíereBsanta
i que resol amb natedat
•
JEn Ferran Mussons hi té wi íPa^
blau» que val per a demostrar la seva
força; personal. Una impressió da color
do «La fira> a la plaça delPi, qUa
séu d a oolorisme és notaolo.
Un dds que
ynojcnta en persona!
litat quad definida és En Francesa Vidal Les seves pintures ad triemp, a méa
da ser excd-lantment oonstruides, s'hi
admira l'extraordinàiia sinceritat. A més
exposa uns caps dibuixats mòlt personals.
. , • l
I
Eia desitgem imitadors.
Uàstima que no coneguem l'origíinsl
oe la convocatòria
, [i
Exposicions
, 1

Saló Paréi
Hns at dia 13 dd mes quo som estaran exposades Lp obres dalsi arti*
te». Pette Viver i & Grau M»ró, i «*«
taiMssos da fabricació barcvAonina originals d'Ett R. U CtunSó.
A l dia sesüdnt. o sigui dissabtía s'obnrà la de rartista Joan Vila, pintor
sabadcHenc, qui anualment expoia També s'obnrà„ d matjeíx dia, la da l'esndtor J. V . Botwdl i Nioolau amb una
bona mostra esctntòrica en marbre» i
bronzos.
ÍCIBL
1
'
Gilerlea Dalmau
Divendries passat, dia 6, s'inaugtirà afs
soterranis d'aqUesics Galtvjties rexpoí»;
a ó de films ornamentals d'Qi Sergi
Çharchoune, qile són d'un b d l doco
deooratiu .Dfl.uns .rinant, dia 16, s'hi
inaugurarà—però no al sot,^rrani, sinó
al saló d'exposicions—^la dels senyors
Prats i Castanys amb dibuixos cdíorit?,
Aquests dihuu.-uits oxposeki per pomera vteada.
,
f . > !
L'Exposició deia artiataa francesos
Han estat ja iiobudes al Palau do Bei k s Arts totes les ^xpadidons d'obra
d art quo d s artistes franqcsob, piftanyents a J^s treu soddats quq anualment aeiebii->n Jos seves exposicions *
U N I Ó
París durant Ja priraavxira i '.a tardor,
envudn
Bajoclona por a íigu-ar a
1 Exposiaó d'art francès, que s'irnUí1''
D E
rarà dofinittivanvínt d dia 23 dj l'a^tual. •
.
O T O G R A B A D O R S SA
La Conusnió niunicipal de Patronat da
la dita Exposicí '» ^'ha ocupat de la or
gamt/ació dds dií<sront! actos que •»
E l s tallers m é s imporoeliobraran amb motiu da l'apm't'ura do
tants de Cataluny a en
aquo.ta important maníftí.ia i >
' d'a^
francès, dets qua's donarem compo
fotografia, fotogravat,
taladament, poJent antidjar quj tant
dibuix, retoc, estereoper la suraptuositat amb què s adorn:P
ds dnjorsos locals del Paau do
tipia i galvanoplastla
lles Art?. Kom p^r la quantitat i q u w
tat de los obnf; qifc prosentaràn
més r e n o m d u t í artistes fran<l£<505 i «*
Calabrla, 107,109,111 Govern d'aqu4l prls, cridaran poefc t»a'
ment l'atrindó ^ ^
q^a.,,^ sintk.'nï1
Telèfon 6035
&en per la iniporiAnda artística de i»
: B A R C E L O N A : noUra oi tirat.

