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ECO DE LA EXPOSICIÚN REGIONAL

-) .

OBRA ARTISTICA A L'EXPOSICIÓ
REGIONAL DE VILANOVA 1LA
GELTR Ú CELEBRADA EL 1882

per ANGEL OLIVÉ 1GATELL

-,

11I:128 de maig Iara cent anys que s'inauguró,
OO' al final de la rambla' Transversa.l, l'Exposició

Regional, en la qual es mostraren els productes

agrícoles i industrials, com també els artístics,

especialment els procedents dels pobles per on pas-

sava la nova línia del ferrocarril. Per aixo, en la

crida s'invitava a participar-hi els partits judicials

de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la

Geltrú, el Vendrell i Valls.

Era emplac;ada'en els terrenys que la Companyia

dels Ferrccarrils-Directes de Madrid=i Saragossa a

Barcelona t~~ia'destinats a la construcció dels tallers

de reparació de material mÓbil. Ocupa una extensió

de 28.000 m/2, es~ent la part ~dificada de 5.00.0

m/2, sense comptar els;pavellons aillats. La panera-

mica que oferia era sorpienent: una"espaiosa placa

amb jardins i brc;lladors d'aigua. Dues gransavingu-

des. A un costal, un palau qfe s/estava aixecant,

o sigui la Biblioteca-Museu Balaguer. A l'altre, un

palau ja construii, el de I'Exposicio. Segons el Cata-

leg -Ilibret de 160 pagines que cotitenia el planol de

l'Exposició-, existien 13 galeries, amb caié-restau-

rant i tómbola, -d'eleqant construcció, deguda al

compatrici mestre d'obres Francesc Picañol, autor

del projecte i director de l'obra.

Hi participaren 691expositors, dels quals 98 eren

vilanovins i 593 pertanyien a les terres compreses

entre Barcelona i Valls. D'aquests, 424 eren de Bar-

celona i els 169 restants, d'altres indrets de Cata-

lunya, del País base, de Madrid, de Saragossa.

Com a cosa curiosa a ressaltar, se sap que entre

els objectes de tapisseria i guarnit, en una elegant

aparador hi havia una cadira de muntar a cavall,

d'estil americá, que el compatrici Josep Sala i Bor-

das havia trames de l'Havana i que fou posada a la

venda a la nostra vila per erigir el monument a

memoria de Josep Tomas Ventosai Soler, que es tro-

ba situat al bell mig de la placa de la Vila.

Presidí la -Junta del Certamen el pare escolapi

- Eduard Lanas. Un dels objectius que es fixava la

Comissió organitzadora era la de revelar l'estat de

cultura en que es trobaven les comarques per les

quals travessava el ferrocarril. Així veiem que si des-

tacadafou la galeria de la indústria de la vinicultura,

el saló de pintura esdevingué el més important i el

més visitar, ja que dona acollida a qualificats artis-

tes, amb més de 200quadres, com també s'exhibiren
. unes 70 escultures en unq altra sala.

Una idea del contingut la dóna un article, signat

per J.A.M., titolat "Pintura y escultura», publicat en

el número 11 de l'"ECO DE LA EXPOSICION

REGIONAL», corresponent al 27 d'agost de 1882.

Comenta que Moragas hi presenta 4 magnífics qua-

dres, entre els quals destaquen una italiana i el re-

trat del vilanoví Josep Ferrer i Vidal. Urgell n 'exposa

10 d'un gener..etan especial que per si mateix tras-

lluia l'esséncia de I'artista. En ells es representa-

ven paisatges, tipus i costums de notable qualitat.
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Els 14quadres foren venuts tots. Resultaven d'una

realitat sorprenent els quadres de Mirabent qué re-

presentaven una fruitera i alguns gotims de raim,

També "La pescadora" i "Una jove a la Iont», Tres

magnífics paisatges de Vayreda, un d'ells amb figu-

ra, propis del seu estilo Meiirén hi tenia una marina

i un paisatge. Aquest destacava per la vivesa del

seu color. El celebre pintor Fortuny exposa un "San

Mariano», notable com totes les seves obres "El

raim» i la «Cacamarta", de Borrell, fou el més des-

tacat del certamen, a través dels quals es demostra-

ven els especials coneixements de I'autor en aquesta

mena de treballs. Corprenien les dues teles d'Enric

Serra amb els seus «Irares» i "un soldat borratxo»,

en les quals es valorava la seva consciencia d'artis-

ta. Trespaisatges de Haes, de qui no es feia lloanca

i amb prou feines esment especial. Només deia que

era un artista conegut de sobres i ben apreciat per

I'avantatjosa manera de concebre i d'executar les

seves obres. El destacat artista Marii presenta

un quadre de grans dimensions representant "La

verema», el qual ja havia exposat a Barcelona, ha-

vent estat molt elogiat pels artistes i tata la premsa.

Diver'sos autors presentaren quadres de costums,

tipus, figures, marines i paisatges recomanables per

diversos conceptes, en els quals es demostraven les

especials condicions amb que es dedicaven a l'art.

Es tracta dels coneguts Masriera, Cusachs, Rusiñol,

Benavent, Marqués, Ribera, Torres, Pardo, Talarn,

Sans,Amigó, Capmanyi molts d'altres.

També presentaren alguns quadres que donaven

a conéixer l'aproiitament amb que conreaven I'art
pictoric, els pintors Massó, Roig i Miró, de Sitges.

Dels artistes locals destacaven Juncosa, Cusi,

Ferrer, Montserrat, Viñals, Llaverias, Cabanyes i

Miró. Unes,eren pintures a l'oli i les altres aqua-
rel.les. -,

"LOS CUADROSDEL MUSEU-BIBLIOTECA"

Amb aquest titol, signat per M.C.E., es publica-

ren sengles articles en els números 14i 15de l'"ECO

DE LA EXPOSICION REGIONAL".

Es tractava dels 24 quadres que a partir del 29

de juliol figuraren a l'Exposició a les parets del

saló d'escultures, que el govern de Madrid havia

. trames en qualitat 'de dipósit per al Museu Balaguer

per a ser exposatsal públic en la sevo pinacoteca una

vegada s'hagués acabat la seva construcció.

Aquest dipósit fou concedit pel Ministeri de Foment,

qrácies a les gestion~ de Victor Balaguer i que s 'ha

mantingut durant un periode de prop de cent anys.

Ha estat aixecat durant ~ri981,-uns mesas després

. del robatori ocorregut la hit del 30 al 31 de qener-

dins el treball de recollida i ,ontrol~ dels fons del

Museo del Prado, al.legant la seva falta de segure-

tat i la necessita~de restaurar algÍlns dels quadres,

amb la possibilitat d'eiectuar un noudiposit.
,,

Havent suscitat controvérsies sobre el major

o menor mérit dels 24 quadres, motiva, a I'articulis-
ta, a fer-ne una valoració, que ell qualiiicá de "mo-

desta revista crítica". En primer /loc deia que no

podien ser pitjors les condicions d'exhibiciá, com

eren el color de les parets, sense mares, amb esta-

tues que impedien la visió total i produien ombres,

donades les. deficients condicions d'enllumenat.

.A aquestsmotius s 'afegia el fet depertanyer deple a

escales ja superades, així com xocava amb la dis-

tin ta irnpressio que produien les obres exposades al

salo de pintures que el precedia i que abans s'han

esmentat.

Fent abstracció d'aquestes circumstancies des-

favorables i jutjant els quadres en les condicions de

la seva presentació i buscant, en canvi, els mérits

des de diferents punts de vista, sense prevenció

davant del contingut de les obres, dona, no obstant

el seu parer, per a formar-ne un judici aproximat de

la importancia de la col.lecció aconseguidaper Bala-

guer. Seqons el seu criteri els ordena d'acord amb

la importancia i mérit que al comentarista li merei-

xien.

En aquest breu article, només hi cap la relació

de les obres dipositades segons la Reial Ordre de

26-V-1882, ord"enadesde la mateixa manera que ho

Iéu el crític i recollint alguns dels seus comentaris.
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- Núm. 380: "Un pontífice aprobando la regla de

los clérigos menores, con acompañamiento de car-

denales» de Pedro Rodríguez de: -Miranda, per-

tanyent a l'escola sevillana.ítlil pontífex era el papa

Pius V).

El clar-obscur és immillorable, valent el color,

vertader el caient de la roba, fresques carnacions

{ de primer ordre l'~s;OI(; deIs quardies i del poble

que contempla l'acte. Només pateix d'algun defecte

eurítmic en l'agrupament deIs purpurats, peró no

li resta mérito

- Núm. 385: "Un Obispo sentado en el templo y

delante, arrodillados, dos religiosos» del mateix .

pintor.

Es tracta de l'arquebisbe de Napols, en l'acte de

celebrar la missa tot llegint el breviari de Pius V,

aprovant la regla deIs Clerguesmenors.

Téles mateixes qualitats que l'anterior, peró amb

menys espontaneitat en l'agrupament. El color és.

més amanerat. La qualitat de les obres és notable,
especialment les deIs espectadors de l'esquerra.

Les duesobres duen la data de1738.
- Núm. 85 "San Diego arrodillado», de Garcia de

Miranda.

Representa aquest sant en éxtasi davant el san-

tíssim sagrament que sosté un grup d'óngels voliats

d'un núvol. L 'agrupament deIs ánqels, pel seu

traei dibuix, per la finar de les pinzellades, ésdigne

de Murillo. Els plecs de les robes tenen una bona

qualitat, que acusenl'estudi del natural.

- Núm. 781: "La resurrección del Lazaro», d'autor .

desconegut. Atribuit a Escalante. Comenta que re-

carda1'escaladeRembrant per la seva especial ma-

nera de veure els efectes de llum. D'un mérit ex-

cel.lent, tant per la disposició de les figures comper

l'exactitud de la representació, en expressar vera-

ment el versicle 38 del capítol XI de l'evangeli de

Sant Joan. Només hi assenyala un defecte: l'alinea-

ció en una mateixa línia de tots els caps deIs espec-
(

tadors.

- Núm. 1059: "Una Piedad o la Virgen angus-
tiada». Anónim.

Diu que ésunade les millors pintures de la col.lec-

ció. Ben definits el lloc i la situació. Ben disposat

l'agrupament de les figures. Notes més caracterís-

tiques: el dolor de la Mare de Déu; la rigidesa cada-

vética en el Fill, adoració i pena en els ánqels, Com

estudi anatómic ésbo. La vestimenta té bon caient,

el color té harmonia, i el conjunt traspua amor i re-
vela estudio

- Núm. 900: "La degollación de un Santo (Sant
Pablo).»Anónim.

Lapintura sobre taula fa sospitar que havia format

part d'un retaule. L 'estil arabesc de la indumen-

taria i l'arqueologia no es pot admetre per no ser

característica deIs primers temps del cristianisme,

cosa que també succeeix en autors de renom. Re-

coneix les qualitats pictóriques. El cap tallat adoleix

~.
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d'una notable desproporció. La llum del cel li resta

importancia, com el colorit resulta falsoHi ha aspec-

tes que semblen bizantins i altres de l'escola de

Rubens. Qualifica, no obstant, de pintura notable

per la sevadata, que la suposabastant remota.

- Núm. 641: "Asunto de la vida de San Diego:

mujeres ante el sepulcro de SanDieqo de Alcalá», de

Garcia de Miranda.

Diu que a ben segur fou un ex-vot, per I'existén-

cia d'algunes lletres vermelles sobre els caps dels

personatges. Dibuix correcte. Gracia en els gests i

les actituds. Les tintes confuses i molt borrós el

conjunt, degut segurament a una restauració poc
in tel.ligen t.

- Núm. 998: «LaAnunciación de Nuestra Señora",

de Carducho.

Si bé el Cataleq diu ser de Carducho, el crític el

considera de Vicente Carducci. Existeix un altre

quadre en el Museu de Madrid que representa el

mateix assumpte. Delicat en el dibuix i harmonic,

sense ser brillant, en el colorit. Les carnacions són

fresques, verisme dels vestits. Llum ben estudiada.

Defineix meravellosament .I'acte i els posats. A les

figures els manca una major expressió en el seu

semblant.

- Núm. 813: "San Jerónimo arrodillado besando un

crucifijo que tiene en la mano", d'Angelo Nardi.

El pintor era home conscienciósja que s 'inspira en

les paraules del sant, en la seva XXII carta a Eus-
toquia. La positura del sant és un xic violenta, fet

amb tota la intenció per mostrar un major sofriment

i lluir el seu eSCOTe;.No es pot dir el mateix de l'an-

gel que es veu a la part superior del quadre.

- Núm. 1142:"La Purísima Concepciónrodeada de

óngeJes»Atribuit a Carducho.

Representacióplastica del dogma de le¿Immacula-

da. Considera que són poques les qualitats dignes

de lloanca d'aquesta tela, si es fa excepció dels an-

gels, molt ben dibuixats i que tenen una alegant

positura .

-Núm. 658 i 599: "La Purísima Concepción" i "Un

Santo con bonete» (San Ignació?), rodeados por una

hermosa quitnalda de flores, respectivamente.

Atribuits aPerez,
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Diu que adji!J.estsdos quadres es ressenten de la

mala qualitat dels colors emprais, pero que és nota-

ble la delicadesa amb que són tractades les ilors,

Cal fer justieia a l'autor, consiqnant que era més

entes amb flors que no pi:;fsamb sants. .

- Núm. 228: "La AdoU1~i'ónde los Reyes Magos",
de Jordan. .

Les figures ~stan ben assequdes.El colorit és

simpátic, Nimia l'execucio. Molt acceptables els

plecs dels vestits. Passable la propietat histórica.

S'hi troba a faltar expressió en els rostres de la Ver-

ge i el Nen. És massa encarcarada la positutti del

rei i desproporcionats els camell~ del fons.

- Núm. 332: "El sacerdote presenta a David los

panes", d'Escalante.

Es nota una manca de condicions arqueológiques

i d'indumentaria, que fa molt difícil la seva inter-

pretació i, per tant, molt discutible el seusignificat.

Malgrat els defectes de caracterització que s'hi po-

den trobar, té qualitats en el dibuix, colorit i vesti-

menta. En particular té una delicadesa i una .finor

en les carnacions que honoren l'autor.

- Núm. 662: "San José con el Niño, rodeados por

una guirnalda de flores". Anónim.

El dibuix i «iattura» són descuidats. Fa pensar en

un esbósper a un fresco El colorit resulta falsejat per

manca de llum i adoleix d'un agrupament euritmic .

exagerat.

- Núm. 351: «Noé con su familia sacrificando

la víctima del cordero después del Diluvio», d'Es-

calante.

És el més modern dels quadres. El de més brillant

colorit. Ben dibuixades les figures, pero es ressen-

ten d'emprar el maniquí; es presenten totes de per-

fil, en una mateixa línia.

- Núm. 346: "El Sacrificio de Isaac», d'Escalante.

Ben desenvolupada la idea i caracteritzat el motiu

de la Historia Sagrada. Té un sincronisme de les

figures ben pensat. El colorit és convencional;
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el dibuix, mitjá. Escalante no tingué tan encert,

com en la tela de David en la qual fou més afortunat.

- Núm. 739: "El Nacimiento del Hijo de Dios y

Adoración de los Pastores», d'Orrente.

L 'agrupació és defectuosa. Les figures, en espe-

cialles dels pastors, són falses de dibuix. El colorit

és convencional; insegures, les pinzellades. Els an-

gels, molt desgairats.
- Núm. 425 i 427: "Los Reyes Católicos» i "Carlos

I y su esposa Isabel, arrodillados bajo un dosel»,

respectivament. Anónim.

Notables per la seva importancia histórica. Po-

ques condicions pictoriques s'hi poden buscar.

Molt acusades les pedres precioses que orneri el

mantell de la Reina.

- Núm. 240: "San Pedro bautizando a un peregri-

no», de Leonardo.

Transcendentall'argument del quadre, més que el

seu nom. Deixant a part el sentit místic del tema, el

mérit de la tela éspoc, a excepció de la dona situada

a la dreta del Príncep dels Apóstols.

- Núm. 1217: "El Santísimo Sacramento en un

trono de ángeles». Anónim.
Simpático la distribució. Deiinit el colorit. Fres-

ques les carnacions. Segurament fou pintat per ser-

vir de tapa d'un sagrario

-Núm. 749: "Cristo en el huerto». Anónim.
o

Confusa la disposició de les figures, encarcara-

des les posicions i pobre el dibuix.
-Núm. 196: "La Resurrección de Jesucristo con los

sayonesdormidos», de Maino.r
El comentarista diu exactament: ~,Siel pintor Me-

rino no tiene otras obras c;¡¡uele acrediten, medrado

quedará la reputación de ;u pincel al contemplar

este último lienzo. de la Colección». En acabar pre-

: venia als aristarcs que el poguesEjincensurar, que no

.pretenia dir 1'última paraula sobre el valor dels qua-

,dres, sinó senzillqment expressar ja seva modesta

opinió. ~~
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