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broxas, pinzells, pintures adobades

CENTRAL: Travessera, 56
i Martínez de la Rosa, 66-68-70
SUBURSAL: Salmerón, 125
TELEFON 566-G.

a l'oli i al barniç, colas de totes

classes. Blau Ultramar, per a la
roba, en paquets, pastilles i en pols
Exclusiva del Restaurador de
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(al balcó lit ha una bandera)

Casa especial en reproduccions i ampliacions de retrats
antics i moderns, aixís com
també tota classe de treballs
relacionats amb lo ram de fotografía.
Varies fotografíes d'aquesta casa han estat premiades
en varis concursos i exposicions.

per a senyora, i

MMI PINUM
Carrer Dr. Ramón i Cajal, 2
O --

– Ii

Extens i variat assor0 tit en tota classe de
CALÇAT
O

i Menéndez Pelayo, 102

O

-

Especialitat en Novitats
orá
O T2eLJ

Teixits, Estampats
Qenres de punt
Llenceria
Llaneria, etc.

M

Redacciò i Administraciò: Llibertat, 4. - Barcelona Gracia

NIT
Fugint de l'alegría m'allunyo de la gent
i vinc a parlà amb tu, tot sol, corri un dement
dessota el gran cel negre espurneixat d'argent.
Es nit. Tu ets lluny; més jo et tinc al devant meu
o! boja fantasía, o miracle d'un deu,
es cert, no son quimeres, jo sento el riuré teu.
Lleuger com una alosa que puja dret al cel
aixís que parpalleige rendit el darré estel
i fuig la nit poruga arrossegant son vel.
Jo sentiré el teu riurer sonor tota la nit
i aixis que el jorn clareixi, volará al infinit
i el cor per a seguir-lo s'escaparà del pit.
Tantsols en aquesta hora de sant recolliment
puc venir a parla amb tu, allunyat de la gent
soto aquet gran cel negre espurneixat d'argent.
JOAN MAS JUNYENT.

............................................................................................................................................ ;
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L Exposició del " Niu Artistic "
T

En el nombre passat anunciàrem ('inaugu
de l'Exposició de treballs dels consocis-ració
de les seccions de pintures, fotografía i esculpiura i el festival que celebrárem en el
nostre hostatge.
Un i altre tingueren lloc i afortunadament
amb força éxit.
Quasi tota la premsa s'ha ocupat de l'exposició inaugurada amb elogi, pero com que
no tenim la pretensiò de creu -re'ns mereixer encare una crítica molt detinguda creiem
que les alabances son mes filles de la galantería envers nosaltres que no de un verdader
judici.
Cony que comensem, és a nosaltres mateixos que toca fer la crítica de la nostra obra
mentres esperem caurer definitivement a l'oblit
o be sorgir de entre la tosca, mereixent l'atenció de la crítica establerta i acreditada.
Aquella sinceritat de companys la volem
trasmetrer al nostre public per estimul i guia
de la ruta empresa.
Entre tots els exposants les notes d'en
Joan Mareé han sobressortit de una manera
ben precisa. En Mareé pinta amb energía amb
una escola seva i a cada exposició el veiem
mes acabat, mes ferm.
En Demetri Fulla demostra ésser un bon
impresionista, les seves notes malgrat ésser
de una vivesa extremada de color resulten
agradables a la vista.
L'Anton Cassá, ha sigut afortunat amb la
venta perque les seves obres son de les mes
definitives d'aquesta exposició demostrant haver pintat molt.
Entre els altres es remarca en Enric Muñoz
Murato en alguns estudis i retrats al carbó,
endevinant-se remarcables;qualitats an en Josep
Fontana en primer lloc i els. demés exposants
senyors Josep Riera, Francesc Oltra, Antoni
Gomez, Josep Pamies, Iosep Rins, Josep Altes,
Francesc Sanchez, Ramon Teixe, Lluis Soler,
Gabriel Rius, Jaume Maree.
En Tomás Coll exposa algunes caricaturen
que han sigut molt elogiades.
L'esculptura ha sigut ben representada es-

pecialment per en Ignaci Serratosa havent
exposat també els senyors Sanchez i Carulla.
Mereix menció apart els ferros repujats de
N'Enric Muñoz Murato que ja'n parlavem en el
nostre nombre 5. En Muñoz es un verdader
artista. Desenganyis el senyor Muñoz aquest
es el seu gran camí; en Ramón Teixe exposa
També dos treballs al ferro ben acabats.
La secció de fotografía presenta una bona
col-lecció i fa un paper ben lluhit dintre l'exposició general del Niu. Les fotografíes d'en
Carcassona -Farré han sigut molt elogiades i
en general tots els senyors exposanis Joan Girós, Cecili Oriol, J. Sucarana, Jesus Marsal,
J. Pirla Corominas, Armand Vállcorba, Felip
Grau demostren un bon gust artístic.
En representació del Excm. senyor alcalde
de Barcelona el nostre distingit amic l'ilustre
regidor don Josep Cirera, obrí l'exposició en
un intermedi del festival, precipitant-se després
el nombrós a visitar les obres exposades.
El programa de la vetllada literaria-musical
fou escullidíssim i variat i per millor celebrar-ho. dos dels nostres tingueren la finesa
de donar-nos les primicies de llurs treballs
escènics.
L'Hostal de la Peira, l'obra d'en Joan
Más Junyent, basada en la coneguda cansó,
es un quadro fatídic ont el destí triomfa de la
superstició. L'amor d'un Pótul redimeix a la
serventa de l'hostal del lladre d'honra i diners
que ve disposat a repetir ses malifetes, profitant-se de la poruguesa de l'hostalera. Heus
l'argument; l'acció és desenrrotlla sense-aquí
truncaments, la parla es sonora i justa, els
personatges están ben dibuixats. En resum,
una obra digna de representar-se en escenaris
mes importants. Li capigué una bona interpretació per part de les senyores Parreño i
Rovira i dels senyors Ribas, Fornaguera i
Farré. El pròlec de l'obra fou ben dit pel senyor
Esquis. L'indumentaria del =Bandolero no'ns
semblà prou adequada.
1 passem a l'=Idili romantic> de l'Enric
Muñoz Murató; petit diàlec saturat de poesía,
no'ens dona prou idea del fort temperament

..................................................................
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deJ nostre amic, de qui coneixen altres produccións inédites, Amb tot es un intent ben
lloable, i aixís ho entengué el públic cridant
al autor a les faules i encorajant-lo per noves
victories. La senyoreta Rovira i el senyor Pere
compliren molt bé el seu comés.
En conjunt fou una festa força falaguera i
encoratjadora, nosaltres mateixos ens en felicitem i esperem una nova ocasió per donar
á una nova demostració del nostre treball.

La

.......................................................................:

Festa del Poble
«QUADRETS»

Des les serres llunyanes es senten els aler grois repics de les campanes del poble. 1 el

ventijol de la matinada porra el sò barrejat
amb olor de garrofés i de boscat-je omplint el
camp de armoníes ben diferentes.
Les cigales rondinen i el sol daurant les
á fruites dels arbres, joguineixant entre fulles i
branques, devalla fins mirar-se en un rec,
". que's perd per dessota els brins de les herbes
humides per la rosada.

Gananc!!... gananc!!... gananc!!
1 semblava que'ns cridés guiant-nos per els
caminals ribatejats de verdures.
I es veu el eampanà dret aixerit, sobre la
taca cendrosa de les teulades, vigilant amb
els ulls de llurs finestrals, les casetes baixes,
blanques o brutes; totes agropades tal com
un remat.
El sol s'aixeca. La alegría creix. El poble
riu...
1 la Siò i la Tula, ben empolainades, fan la
capta de cada any, passen la safata de la verge
de plata, recullint cada cop més cèntims, mentres la Sila, que va darrera, ens ho agraeix
amb quatre gotes d'aigua beneita, del setrill
°tapat amb les roses meltors.
Els fadrins amb gorra nova i trajos flamants cony antics, marquen unes genolleres
d'allò niés, i entre neguitosos i riallers arroseguen les sabates que sois sur ten un cop
l'any, i encar per amargar-los'hi ('alegría.
Després, en grups, van carrer avall fins a
la taberna, que per ésser la festa del poble
................................................................

l'han piulada tota amb calç, i després l'han
guarnida de vert fent a el carrer un rafal, per
que passi la fresca amb olor de romaní. 1 allà
vinga graciosa per aquí i graciosa per allà. 1
els taps pelan i els joves riuen, i fan bronca
de debò, mentres els vells remouen les fitxes
del «domino ' , i les cartes suades de tot l'any.
1 no es mouen no niés que quan arriba la tartana. Allavors surten tots. Tots atropellant -se
sens quedà ningú a dins i baden devant deis
forasters, plens de pols i de calòr.
I tot d'un cop. un terral-astall de musica
cridanera, desemboca al cap del carrer, i
baixen els musics tocant un pas doble rabiós,
i tots s'agrupen al darrera i els segueixen cridant i fent tabola...
¡¡ Amb un sol que cau!!...
Per fi cap a dinar... i es sent una flaire de
pollastre rostit! 1 paseu per devant d'una de
tantes casetes, d'entrada umbrosa i fresca, i
veieu al cap-de -vall allà al pati, sota l'ombriu
de les enramaderes com el bon pagés disfruta
d'una taula ben parada i fa xarrics amb el
porrò, que sé vos ofereix sorollós a la vostra
presencia... 1 a fora el sol ho adorni tot. 1 les
cigales reventen de tant cantar... mentres un
goç sec, pié de ronya, és revolta per la polç.
Un parell d'hores que nos veu ningú.
El poble fa mig diada.
Cap al tard serenata a cal rectò, i cap al
sarau del envelat... L'envelat... Soni -ni únic
d'aquella bona gent... Visiò fantástica, que
mira algún vellet de les gorfes d'aquelles cases
fosques lot l'any. Contemplant pensatiu aquell
gegantí fanalet de coloraines, aont el poble
hi baila; lluint les nines, els vestits que marquen les carns morenetes. Lluint les sabates
i cintetes portades de Ciutat... Allà vinga a
ballà i suà i vinga beure grasioses i sucà
carquinyolis amb mistela.
Dos dies aixís. Igual sempre. Al tercer día,
toquen les campanes, i en el poble, tot es recu
Iliment, i les velletes de vestit negre arramba
-delsapr,fncesglia.
fan
qua
i
surten
un
reuneixen
tots;
Alli's
darrera'Is altres, amb ciris i pendons grocs
que volen ésser blancs. El homes sense res al
cap, amb tot de clenxes mal fetes, i les velles
amb rosaris fins als peus i mantellines recusi
poble s'omple d'ence p s, de olò de-des.1l
cremallot, i de santitat: i les finestres, plenes
.........................................................................
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de draps vermells i de xafarderíes. Volten,
dos o tres cops, per el mateix puesto. Surten
als defores, passen per el cementiri, es recorden deis morts, i cap a I'esglesia.
Les campanes volteijen. Els últims pendons. Els últims ciris clareijen les parets de
l'esglesia.
La nit es feta, i els estels brillen sobre els
carrers estrets, rònecs, plens de sombres.
1 les velletes es refreguen per les parets;
tambalejant, amb la cadireta sota'l braç; buscant lo seu cau... i adeu festa major.
A l'endemà les esquenes doblegades torrant
ceps mentres les-sealo.Ecpntr'Is
van
bremant...
Les
dones
espigolen i
mans
els altres ratlla amunt, ratlla avall, sempre
darrera del ruc van llaurant... van llaurant.
Els uns satisfets, els altres plens de son.
Tots treballen amb els ulls aterra, i aguantant
el fret, i torrant -se al sol esperen sumisos un
altre festa major.

Adeusiau... Fins un altre any.
1 la carretera, llarga, bldnca, plena de
polç, aont el sol hi recrema, la tartaneta rebrinca i grinyolen les rodes sota'l pes deis
últims forasters. Passa la via de dalt. Passa
el mas de'n Cisquet; i el penco trota cansiu
carretera enllà, deixant al seu pas coni a
retort un núvol de polç; blanca, fina, que coni
un mantell cau sobre'ls ceps que bordejen la
carretera. Resecs, grocs, torrats per el sol...

TOMÁS COLL.

Fulls del meu carnet
El

dia dels morts (*)

El celatge era emplomiscat, les campanes
amb ressó continuat i monóton planyivoles
brandaven a morts i una currúa de gent de
poble endiuniengcda, formant llarga i seriosa
comitiva, anava vers al reialme del ángel del
no rés a fer una visita als que dormen el somni
etern en aquell retó de soletat, cerclat per qua-

tre parets rústegues i cretlloses, per on arrapant-se s'enfila enredadora I'eura ufana.
Sens dubte, no hi havia ningú que, davant
la tétrica visió del fossá, no sentis vibrar les
fibres del cor, fent renaixer en llur pensa tot

F

un devassall de tristes memories... memories
perdurables dels sèrs niés aimais, que la dalla
avassalladora en les ridícules contorsions de
l'agonia, els hi arrebatá la migrada existéncia
de llurs cossos esllanguits i demacrats per
greus sofriments!...
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Al devallar la tarda, el mestral esbufegá
brunzent, fent balandrejar remorosos als altius
i vert- negrencs xiprers del cementiri els quals
amb son posat respectuós semblava que fessin
honors als que allí reposan ben apartats de la
vanitat humana!...
El día s' esvaí depressa.
Els apesarats visitants, envolcallats per les
ombres del crepuscle, desocuparen commoguts
el sagrat lloc, al ensemps que aclaparats i
oprimits per una fonda emoció de voluntat, els
brollaven quiscunes llágrimes rebels que, rodo
rostre avall, anaven a ocultar-se-lanos'hi
amb dissimul en aquella terra santa que ses
fredes despulles, en pau, tal volta també un
jorn s'hi confondran!...
Poc després l'encapotada nit entre tenebres
havia clos per complet!...
Era una nit paorosa•
L'antre funerari restá en un silenci solem
esglaiadora!...-nial!.Lprofudqeta
Sols de tant en tant, s'oíen els lladrucs d'uns
goços allá en la llunyania, alternant amb els
xiscles esgarrifosos de les ólives feréstegues i
espantadisses, que entraven i sortien pels finestrals del cloquer de la rónega esglesia d'aquell
llogaret muntanyeuc i pagesívol.
PERE QuERALTÓ TOLOSA

3^%^

(*) Accéeaít en els •Joeg'Florals• de Sarrlá de 1917.
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Dibuix d'en Joan Mar,é

La Libélula

1

Demunt del llac inmóvil

i dels grans voladors en fa gran festa

la Libélula vola esbojarrada:

va teixint son filat en la brancada

son còs ex rimatxat les llar nues ales

del vern on fer-hi nit sol la Libélula

per on el sol a irisaments traspúa

1 un bell matí d'istiu, en que tot canta.

plau-li de veure'n el mirall, que a voltes

al aixecar el vol l'insecte gràcil,

l'halé del ventitjol, dançanl -hi, entela.

topà a son pas la xarxa que flexible

Es vanitós l'insecte encar qu'insecte!!
I son dors amb reflexes de cantárida
l'hi apar tan mirador qne'ls dies passa
tancant cercles i cercles demunt !'aigua.

l'aturà bruscament. Lluitant devades
la llibertat per sempre temps perduda...
1 ensemps qu'exasperar

es foragita,

l'aranya's va atançant...
Els ocells canten.

:. 1, boi volant, no ha tingut temps d'apendri
les malicies del mon. Per ell la vida

Un raig de sol irisa el parany súblil

es un vol sense fi...

II llac aguaita inmóvil la tragedia..
Pero l'aranya

que a la vora del llac trascant vigila

EVELI DORIA

Castelltersol, 23-8-1918.
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LA FOTOGRAFIA ARTISTICA

VOLTANTS DE CARDEDEU

C

Pot. de E. Picazo.

•
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PIRINENCA

Pot. de Llais Amat
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Teatres
Altre cop ens trobem amb dugues empre-

ses catalanes, serias abdugues, i amb bons desitjos de fer art, i altre cop els nostres actors
s'han vist sol-licitats i s'hari decantat cap aont
millor els ha semblat, repetint -se aixis ço de
compartir-se les simpaties del públic les dugues
companyies, i sortint-ne perjudicat el Teatre
Catalá, Empró, hem d'acceptar les coses tal
com venen i passém á ocupar-nos de les es trenes.
Al Romea, casa pairal del teatre català hi
ha un conjunt de cómics discrets, capitanejats
per en Gimenez. Al nostre entendre no es encara prou complerta la companyia, pero hi
remarquem amb satisfacció els noms de les
senyores Baró (E.), Casals, Fremont, Morera,
Fornés i dels senyors Mir, Aymerich, Font,
Bañeras, Delhom, Parera, Sirvent, Ginestet.
S'ha estrenat =Rei i Senyor» comedia dramática en S actes den Pous i Pagés. Es una de
les obres raes complertes que havem vist de
j l'eximi comediógraf. El caracter intransigent
del senyor de Reixach, personatje principal i
nervi de tota l'obra, ja que tots els fets se
desarrotllen a base de dit caracter, es d'una
forsa aclaparadora i dona lloc a escenes de
: forta tensió dramática i d'intensa emoció.
L'oposició de la noia a abandonar ses
•.
amors, l'arrivada del hereu, les escenes entre
aquest i son pare, l'audiencia als bosquerols i
tot l'acte derrer, son escrits de ma mesera.
Molt bé el senyor Gimenez en son infléxible
Reixach,iconi també els senyors Parera (Oncle
Ventura), Bañeras (Pastor) i la senyora
Baró. Una mica encarquerats, la senyora Fremont i el senyor Delhom (mare i fill) i bé. tots
1

els demés.
A l'Espanyol, en Jaume Borrás, amb les
senyores Valero, Vila, Faura, Baró (A.), Viñals
i els senyors Garbosa. Guitart, Daroqui, Daví.
Galcerán, Sierra, Guixer, Quafreny, també fa
teatre catalá, pero han comensat amb una iraducció «La carrera de Ministre ' de Emili Fabre
arranjada per Amichatis.
El teatre modern de Fabre, de moviments
de moltituts. d'intimitats socials, ha tingut sem
preacceptació a Barcelona, com ho testimonien
les seves obres anteriors La vida pública? i

<La'febre d'or ' que'ns dongueren a coneixer,
la primera una excelent cornpanyía catalana
que actuà fa alguns anys a Novetats i la segona el rnalhaurat artista italià Garavaglia.
Aixis no es d'estranyar I'éxit que ha oblingut la dita producció, traduhida en bon líenguatge i molt ben representada per en Borrás
(Cadet), la Valero i en Daví, i distinguinf s'hi
també molt notablement tots els demés.
Bona sort, bons negocis i amunt, que l'any
es dur i la feina es llarga.
Roc.

Ficció
Rondell

El goig d'eixa vida
és ben fugitiu!
Amor me somriu
i ben tost m'oblida.

1.

No deixa caliu
sa flama extingida.
El goig d'eixa vida
és ben fugifiri.
Amb faç afligida
cerco un lenitiu
i tot, tot me diu
qu'es ficciò inaudida
eel goig
g
d'
vida.
°d'eixa

1

XAVIER CORTILs.

En

Josep Morató i Greu

Arriba fins a nosaltres la dolorosa nova de
la mort de ¡'ilustre autor dramatic i enleligent
periodista en Josep Morató.
Poc hav e m de parla r de la seva
sev persona fitat quan oportunament ho feu tota la prempsa
en general, dedicant-li frases d'elogi ben me reixedores.
Deixa escrites. entre altres. la novela
«Arran del cingle» i els dranies -La Joya»,
` El Tresor» i les »Les Arrels» i les comedies
«La fortuna boja=, «La casa de tolhom> i
Les petites coses.
Descansi en pau el distingit escriptor.
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Dibuix d'en Joan

Marcé

Vila florida
•
1
•

Vessa tot el poble en flor
arribant la Primavera.
Ouan del cel, la'pluja en plor
besa la rosa primera,
queda°el vilatge florit:
el jardins flaire exquisida
escampen, i en cada pitgi
i esclata el goig d'altre vida.
Els matins, totes les coses
son subtils, de color blanc,
d'una blancor de les roses
que mereix un poble franc.
Fins els boscos misteriosos
en la calma del repòs
violers humils, frisosos
senten l'anhel d'altres flôs,
1 embelleix la vila amb joia
bell encís i gai perfum
la donzella, excelsa toia
que amb sos ulls, hi dona llum.
EMILI GRAELLS CASTELLS
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la mort del nostre estimat consocí en Lluis
Pasio.

De casa
—
Nosaltres com a joves que som casi tots,
voldríem, com en nombres anteriors, encapsalar les noves De Casa parlant de coses, si
no alegres. de la nostra tasca, pero malauradament el mantell negre de la Mort s'ha cenyit
sobre alguns deis nostres companys, hi hem
d'encapçalar -la amb una franja negra.
Passà a la manssiò dels angels la nena
Na Teresina Riera, filla del nostre volgut amic
i president del =Niu Artístic », don Josep Riera.
El pare dels nostres estimats amics i consocis en lesus i Josep Marsal, ha passat també
a mellor vida.

°

:

Ben malaurada ha estat també la sort que'!
destí ha prodigat a n'el nostre bon amic i con
soci en Joaquim Cordomí,la mort ii ha arrencat
dos sers ben preuats, la mare i el germà.
—
També arribà la darrera hora pel fill del
nostre particular amic i consoci En Emilí
Guasch, enfosquint amb sa mortalla el reflexe
de llum amb que mondaba l'amorosa llar
d'aquet amic.
—
Dolorosament ens ha sorpres la nova de

:

Ha mort tambe, l'Alexandre Soler, qui deixa
un buit ben visible enire les firmes de la literatura catalana.
R. 1. p,
—
A punt de tancar aquesta crónica arriba
fins a nosaltres la trista nova de la mort del
que fou el pare del litre Sr. nostre particular
amic don Josep Cirera, regidor del Ajuntament
de Barcelona pel districte vuitè. D. E. P.
No cal dir que a tots als nostres estimats
consocis i amics els acompanyen de tot cor
en el seu dolor i els hi desitjem la forsa d'esperit necessaria en aquets casos per a soportar el pes de la seua dissort.
—__ _

Correspondència
J. Colominas y Bonet. En cartera <A ella» peró
potser variarem el titol i treurem la dedicatoria,
parque per poc que podem ens abstenim de publicar-ne. L'altre no'ns acaba d'agradar. —Jaume Pa ca reu. Els seus versos son quelcom defectuosos.
Joan Tru1/ás. El que'ns envía no'ns acaba d'agradar.
Referent a ço que'ns demana en la seva lletra, contra
nostra voluntat, no'1 podem complaurer.
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