d'Assistència So¬
cial i Ensenyament, estigué aquí, el diven¬
dres passat, el Conseller Sr. Dencàs. Féu
una visita minuciosa a l'Hospital, fent-se
càrrec de la importància que té i la diver¬
sitat de serveis que en el mateix s'hi pres¬
ten. Recorregué totes les seves dependèn¬
cies i veié la imi)ortància social que té, con¬
gratulant-se que, després de l'instauració
de la República hagi esdevingut un lloc, on
tots els ciutadans que hi acudeixen són ate¬
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R. Llibertat, 2

salts, llsnçaments i curses, havent
lat en l'ordre de les mateixes, un

interca¬
atractiu

partit de futbol entre l'equip propietari del
camp i el de la nostra Joventut Republi¬

sos

no en

nó

en nom

d'un dret que

ta persona

si¬
ésser atès to¬

d'una caritat humiliant,

nom

té

sofreix i

que

en

un

«

de les bran¬

Per

no

poder concórrer als campionats

gironins de Cross els incrits que pertanyen
de la nostra ciutat, ha

als nuclis militars

estat ajornada
teressant prova

la celebració, d'aquesta in¬
pel diumenge dia 26.
«.

«

Govern.

dependències i

noteis d'art
R. Bamadeis

la Sala Vayreda d'Olot

a

En el número 26 d'A.

C. dedicàvem una

l'exposició de caricatures de
l'artista oloti J. Mir Mas de Xexàs.
Ja feiem constar les raons de la nostra

nota crítica a

l'assaig de crítica que

timidesa en
vem

ra,
no

en

inicià¬

complex i, en certa mane¬

el camp

relativista de les Belles Arts, per quant
gaudíem pas d'una sòlida preparació

científica i artística que ens

subministrés

adequat i el mot just per a

el vocabulari

qaalificar acertadament les diverses situa¬
cions de l'artista, amb les seves correspo
nents

concepcions i creacions.

la creenga de considerar-nos
dotats, era per l'afecte als nostres ar¬

Més que per
ben

tistes i amor a les
tres feiem

Belles Arts, que nosal¬

aquest tímid assaig

de crítica

sobre aitals assumptes.
•

•

•

jovenet, vàrem tenir el goig de
conèixer a Ramon Barnadas, i ja llavors,
De ben

tenia més que uns dotze
era fàcil copsar la vocació

quan encara no
0

tretze anys,

1 vertadera ànima

d'artista que el seu es¬

perit covava, i així ho manifestàrem al seu
pàre (e. p. d.l.
Avui, no podríem pas amagar-ho, tenim
una de les més intenses satisfaccions, en
IKMier comprovar que les nostres predic¬
cions no estaven mal fonamentades i que
les nostres

legítimes esimrances de

tenir

l'anomenada Escola Olotina, en el seu

dei¬

formidable artista, si
completa realitat, ho
tardar, puix depèn de què ho
ferma voluntat el nostre amic

xeble Barnadas, un
no

són encara

seran

a

no

anheli amb

una

artista.
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senyament, l'Asil de Vells i la

Nota de

passat mes de febrer, pels
practicats 76
anàlisis de mostres de Uets, de les quals
solament dues resultaren no reunir les de¬
Durant el prop

gudes condicions per al consum, havent-se
penyorat els respectius

expendedors.
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a

la Rambla

OBERT

«

De) l.er d'octobre il ^

Teléf. 11R

En el vastíssim camp

rebudes diàriament

de les Belles Arts,

Literatura, en la Música, etc., sol ha¬

professional, l'home que es
dedica a aquella activitat artística, sense
vocació ni idealisme, i que converteix la

ver-hi l'element

o

la Música

en una mena

d'ofi¬

trobem eu la
Pintura; trobem l'home que surt per a pin¬
tar una tela i, tant si la seva fantasia i
inspiració artística estan ben disposades,
com si no hi estan, ell torna amb la tela
Aquest element també el

pintada.
Barnadas,

no

NIT

pertany pas a aquest grup

serva

a

que

estem comentant,

unitat artística, el que

Barnadas recolza el seu estil en la
en el color. La dame d'atour,
com qualificava Ingies,
el color, l'atrau
més que el dibuix, que és la honradesa de
l'art, segons l'artista al·ludit. Potser això
sigui degut a la seva exquisida sensibilitat
i tendència al romanticisme de la seva jo¬

cromatitzáció,

ventut, que l'impulsa a fugir de les rígides
formes del classicisme, per anar-se'n vers
ideari més

un

mi de

ample i liberal... Nosaltres,

creiem pas que l'artista no esti¬
debò el dibuix, sinó qne la causa de

no

presentar alguna obra quelcom desdibui¬
i incompleta, possiblement sigui de¬

xada

de la voluntat que so¬
experimentar els genis, quan no estan
plenament satisfets de l'obra començada...
Espontaneïtat, naturalitat i facilitat, són
gut ,a un defalliment
len

qualitats, repetim, que hom pot veure
pictòrica de R .Barnadas. Sense

ingeniós colorista; les seves teles són ve¬
ritables simfonies de color. Sense i)erdre el
contacte amb la naturalesa, per mitjà de la

les

hi ha entre la llum i el color,
expressada amb una fina combinació de ma¬
tisos, ens dóna, Barnadas, aquelles teles
que exhalen frescor, espontaneïtat; volem
dir que les seves obres pictòriques respi¬
ren intensa
vida i bellesa. En l'exposició

nies de color i forma que

l'ohra

en

violències, sap expressar les Imlles armoRamon

defrauda les nostres esX)erances .En la seva darrera exposició, a
la Sala Vayreda, hi exhibí una tela, repré¬

tampoc l'artista no

de

únicament acabareu les vostres mo«

Aparell HerniarI

perills, usant 1*
imposa per la seva construcció científica 1 dispositiu especial.

Practicant
especialitsat
ImOI ICllI %/■■■• amb el tractament orto¬
pèdic de les hernies.
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ofereix la Natura.
Barnadas, és ja avui un excellent

paisatgista: un gran valor de Vescola olo¬
tina, i si del paisatge passem a la figura,

sentant

Recorden que

s'hi olv

vol dir que

gres,

dríem dir que

Sou herniat?

les 5 tarda-

posseeix un estil personal.
Més aprop avui de Delacroix que de In¬

però,

relació que

DIA

uluuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiníiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiílinniniin

de

pseudo-artistes; n'està ben allunyat, po¬
està situat en el pol oposat.
Ell és un pintor per vocació, i més que el
desig de tenir enllestida una exposició, el
que el mou a pintar una tela és la seva in¬
nata inquietud d'artista i el seu afany de
fixar les múltiples belleses de la natura.
R. Barnadas és, per damunt de tot, un

I

d'abril, temporada da neriac

Ostres-Percebes-Almejes-Gambes

•

de l'artista

i

>

Begudes de les millors marques

Clínica

Degut al mal temps, tingué que suspen¬

Literatura

GIRONA

Ressopons econòmics

*

la

s

i En¬

Conseller tingué mots d'elogi
per la tasca portada a cap pels comissaris
senyors Iria i Puig Pujades.

R.

»

Veterinaris municipals foren

El senyor

ci.

•

l'Alcaldia:

Mental.

en

•
*

Situat

«

l'objecte de visitar les

A

de

més essencials d'un bon programa de

ques

També visità la Casa d'Assistència

•

gell F. C. i Girona F. C., els beneficis del
qual eren destinats a la Mutual Esportiva

deure dels go¬

vernants de no descuidar una

cana.
«

dre's, el diumenge passat, el partit anun¬
ciat entre els primers equips del Palafru¬

un

vailet fumant, que era plena

gràcia i vida, palesant alhora una ri¬

psicològica d'excellent observador. En
novament, jorns de glòria
a R. Barnadas, si posa ,amb fermesa,
en
joc, totes les seves innates i adquirides qua¬

quesa

resum, augurem,

litats de veritable

artista.
R. CALM

