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!	 quelcom de lo vist, fonent -se, al voltant nostre,

renbolcallant-nos.
1	 »$,

-S 	 1	 óv	 R	 1 era tanta la sugestió qué ns causava aquest	 i
zv=	 1111PTIMES	 y,	 plaer, que mentres logressim escriurer, pintar o

^ -	 -	 compondrer quelcom que tingués aquell deso -
dre elegant del fum de la nostra pipa, ja ens

•	 Els artistes i les ulleres	 creiem senzillament genials.
Mes els temps han canviat, i si llavors ens

	

En aquets temps sagrats de dolor i de pa-	 plavía veurer les coses un xic esfumades men-
$	 ssió, en que abstrets per un profond misticisme	 tres fossin lliures de la esclavitut d'una sime-	 i

meditariem llargament sobre çò que representa	 tría, avui ja soni indiferents a lot ordre o desor-	 A

f	 la Suprema Raó escarnida • i cruxificada, ens	 dre i ens preocupa més l'esperit que la forma; per
recorda lo que un jorn ens deia una personalitat	 això en la més lleugera insignificancia hi trobem

•	 literaria catalana, i que nosaltres no sabrem re-	 o hi busquem una emoció, una meditació o un e
peor tant bé com ens fou dit.	 epigrama.

si	 «Podriem dir de la nostra Catalunya labo-	 Vivim abandonats a tota impresió esperant
riosa, que té els peus a la terra i la testa al cel»,	 solsament que aqueixa impresió ens fereixi, per
ens deia, fent-nos notar la nostra riquesa indus-	 examinar-la fondament, malgrat passi pel davant
tr ial al ensemps *que la nostra labor artística.	 nostre amb lot atolondrament, i per això se' ns	 ¡

Recordem -nos d'aquestes paraules, i en	 han fet riecessaries les ulleres.	 y
y	 aquets temps de dolor, siguem generosos, ol-	 Aquestes grans ulleres se'ns han fel indis-

videm-nos de la terra on tenim els peus clavats	 pensables; tota vulgaritat ens semblarà una bella
1	 i preocupem -nos d'allà on tenim la testa: deis	 cosa si la contemplem amb elles, i tota obra	 á

nostres artistes. 1 com que avui día allá on tro-	nostra ens semblarà més gran i acabada, relle-
bem un artista, hi trobem també, forçosament,	 gida amb fruició a travers deis grans cristalls	 1
unes ulleres, preocupem -nos, doncs, deis artis-	 rodons.
tes i de les ulleres.	 Em recorda que mirant una volta un progra-

Podrà semblar a molts que el que els artistes	 ma de un concert de guitarra que tenía anunciat
portin aquestes ulleres de grans cristalls rodons	 en Segovia, i vegem el retrat d'aquest gran ar-	 k

j	 rihetejades per un cercle negre, no passa de ser	 tista, amb l'espiritualitat de sos ulls a travers de	 ¡
la frivolitat d'una moda, sens veurer que, molt	 les ulleres descomunals, vareig dir-me: «Veu's-
al contrari, representa una eficacia decisiva en	 aquí una bella cosa per sentir-se una mica més
el nostre renaixement.	 artista». 1 aixís ho degué compendrer tothom,	 $

$	 En aquells temps romàntics i exaltats de prin-	 perque si en Segovia t'ou l'iniciador, ha trobat
cipi de segle, el barret tou d'ales amples, la nos-	 entre nosaltres uns continuadors ben entusias-	 $
tra gran xelina i, sobre tot, la nostra pipa, eren	 tes, i aixís com no ens oblidem mai a casa la	 ¡
el símbol admirable de la evolució vers un nou-	 ploma estilogràfica i les quartilles en blanc,
centisme tal volta exagerat.	 tampoc ens oblidem l'estoig de nostres ulleres

Cohihits per un clasicismo mediti compassat, 	 per el moment solemne.
enemics cle totes les simetríes, le fumarola de la	 1 no ens les oblidem per dos raons prin-

i	 nostra pipa ens donava un exemple claríssim.	 cipals: en primer lloc, perque ens son necessa-	 $
• Amb la gran ala ample del barret que ens dei-	 nies per la nostra profonda observació, i després	 ¡
xava els ulls amagats en la penombra, i amb el	 perque en aqueixa terra nostra, con malgrat tenir
pesigolleix de la xelina en la nostra barba, con-	 la testa al cel ens sentim massa aferrats a la te-

$	 templavem extasiats aquelles corves elegants i	 rra i ens oblidem molt sovint deis nostres artis-	 $
variades, aquell pujar i baixar, aquell desordre	 tes, es precís que ja que no ens coneixen per les
ordenat del tum del tabac, i fot ho veiem emboi-	 nostres obres, ens distingeixin al menys per
rat a travers d'aquell fum ,	 alguna cosa, i aixís com abans al veurer sortir

No'ns plavía veurer sortir el fum de les xunie-	 d'una cantonada l'ala d'u'n barret, la punta yo-
neies de les nostres fàbriques, cel amunt, per	 leiant d'una xelina i la fumarola d'una pipa
fonch•e's passadament sense ni una contorsió; ens	 endevinàvem tot seguit de que sortiría un artista,

i	 plavía solsament contemplar el cimbrejar del fum	 ara quan vegem venir de un troç lluny dos vidres
de la nostra pipa, que pujava una mica damunt	 rodons cony dos fanals d'automòvil, endevinem
nostre per devallar graciosament a contar-nos	 que s'acosta algun home extraordinari. —Sni.

i
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L' Institut d'Estudis Catalans
f	 LS que havem seguit pas a pas la	 lleu omissió que pogués perjudicar a la

actuació complexe i sabiarnent or-	 nostra ferma personalitat nacional.

denada de la nostra Diputació, havem
vist amb gran plaer de bons patriotes,
com eren ateses totes les branques del

Quan en 1907 se constituí l'Insiituf

d'Estudis Catalans, fou unanimament re-

conegut que la novella institució venía a

	

y nostre renaixement. Tot çò que s'ha-	 complir un deure que ja es teia innajor-

i	 gués fet pel nostre desenrotllo tècnic-	 nable, i trobà la més lleial cooperació en

	

industr ial, hauría resultat infecond, d'una	 totes les reconegudes personalitats cata-
;	 infecondifat desconhortadora, si no ha- 	 lanes de.vàlua positiva.	 k

	

gués anat acompanyat d'una orientació	 Les esperances que al entorn de la

y	 seria i modernitzada per l'engrandiment	 seva fundació s'engendraren en tota la	 y

yde la nostra cultura.	 Catalunya que pensa i treballa, no s'han	 =

	

Prò afortunadament el seny ordena-	 vist pas desenganyades, ans molt al con-

¡

	

dor d'en Prat de la Riba no tenía la niés	 trari, l'obra de l'Institut ha sigut tan posi
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tiva', que malgrat les petites crítiques que Avuitenini moltgusten publicar aques-
3	 hagi n . pogut sorgir en contra	 d'ella, ha ta informació per la que havem conseguir
j	 triomfat sempre difinitivament. una valuosa cooperació de distingides	 i

Per això nosaltres, després de l'infor- personalitats de l'Institut, çò que sincera-
mació del Palau de la Generalitat, hem rient els	 agraïm	 i els hi . oferim aquest

volgut que seguís immediatament la de nombre com a modest homenatge per la
l'institut d'Estudis	 Catalans, per creurer entitat que tant ha fet i està cridada a fer	 3

=	 que aquesta institució és,	 avui per avui, pel nostre resorgiment cultural, i a la que	 $
$	 la més cultural, la més important, la més tots hem d'ajudar malgrat n'estiguem més

1	 representativa de tot Catalunya. o menys apartats.	

rn

1 i
6 ;

A Secció filològica de l'Institut—la se perjudicats	 per	 ]'imposició	 de	 que	 $
=	 més important i adhuc la més com- canviessin	 i	purifiquessin	 sa	 manera

batuda—,	 ha	 dut	 a	 terme	 un	 treball acostumada d'escriurer.
verament	 importantíssim:	 ('uni fi cació	 i Constitueix un erro aquesta creença,	 _

t	 depuració de la llengua catalana. 1 cucar per quant era precís que un día o altre

$	més, ha creat, a imitació de les	 ciutats s'acabés	 l'anarquía	 existent	 en	 nostra	 1
d'Hamburg i d'Helsingfors, un Labora- ]lengua	 en	 que hom no sabía, al llegir	 y

1	
tori de Fonética Experimental, amb una qualques autors estimats, quin era el ver
col'lecció	 d'aparells	 régistradors	 de	 la català. Altres creuen	 que motivà l'enuig

¢	paraula, biblioteca, màquina fotogràfica, dels antics, la forma en que's portà a cap	 1

gramófon,	 etz.,	 per	 a	 recollir totes les la retorma, i que una crida a tots els

1	 vibracions i sòns de la parla catalana en filòlecs i literats perque	 hi	 aportessin el	 i
=	 ses diferentes variants dialectals. séu concurs no hauría produït la separa-

Hem dit adés que la Secció Filològica ció en dos bands	 de la	 nostra ïntel'lec-
=	 ha sigut la més combatuda, i no ho hem tualitat.	 _
s	 dit en va. Efectivament,	 al implantar-se Sía com sía, i no som pas nosaltres	 a

=	 i imposar-se pel Institut i la Diputació les els indicats	 a	 esbrinar-ho, l'obra	 de	 la	 $ .
i	 Normes de la Llengua Catalana, un es- Secció Filològica	 de	 l'Institut és	 molt

=	tol d'escriptors renomenats	 i	 altra gent digne de lloança, i esperem que esbo-
de vàlua es col'locà immediatament en- rrant el temps rancunies i mal entesos,

=	front (le les Normes i de l'Institut, creient- . se li farà tota la justicia que's mereix.	 A

.►.........► .-....► .....► ..► ........a..► ..► ..► ..► ..► ..► ...► . a....► ..a..►..►..► ..a..► ..► ..► ..► ..► ..► ..►..► ..►..►^
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1	 Biblioteca de Catalunyat
1

9

Ar1
J ^

EGONS consta en la làpida que concurrencia del públic. Es esdevinguda

presideix la seva Sala de Lectura, el museu de la cultura catalana antiga iA

la Biblioteca de Catalun ya fou ober- l'hostatge dels llibres que deixen al morir

ta	 al	 públic	 el	 28	 de	 maig	 de	 1914. tots els qui han obert camí	 en	 l'-historia

Constava llavors de 25.000 llibres i uns de la nostra terra. Als llibres	 de 1'histo-	 'r

1	 500	 manuscrits,	 aplegats	 per	 l'Institut riador Aulestia,	 s'hi	 han aliat aplegant,

d'Estudis Catalans des que va començar junt amb	 els ja esmentats de l'Aguiló i

la seva	 vida corporativa.	 Les llibreríes Mn. Cinto, els d'en Pròsper de Bofarull,	 A

d'en Mariàn Aguiló i Mn. Cinto Verda els germans Bari ina i Ayxemirs, En Joan

guer n'havien constituit el primer nucli, Sardà, Mn. Salvador Bové, en	 Felip	 à

que ràpidament anà engroixint-se amb Pedrell,	 en	 Verdaguer	 Callís,	 l'Emili	 1

les adquisicions d'obres modernes d'es- Tarré, bona part dels d'en G. M. de Bro-

•	 tudi,	 comprades	 amb	 les subvencions cà ,i últimament els d'en Prat de la Riba,

que pròdigament li otorgaren la nostra que tan estimà la Biblioteca de l'Institut i

Diputació	 i	l'Ajuntament	 de la	 Ciutat. en l'ou e1 fundador i l'ànima.

Avui, cinc anys després de la seva inau- Són de gran valor les	 col-leccions	 $

$	 guració, lla duplicat de passo els llibres d'obres antigues, impreses i manuscrites,	 i

i els manuscrits,	 havent-se convertit en que l'enriqueixen. Citarem,	 entre altres,

una de les primeres biblioteques de Bar- els Cançoners, que contenen la part més

celona, per la qualitat dels seus fons i la important de la poesía catalana mig-eval,

_-•_► .a► .a► •-► •_► •i► •-----•a► •a► • i► •_► •a-._► •a► •i►.M ► •_► •-►•a►._-•..a►•_►•a-.a►.a► . _►•a-. Y._► •^1►.r►. Y^



A
Y

-•--•--.-..-►..	 -.--.--.--.--.--.--•-►•--•-►•----•--•--•--•--•--•--•--•--•-►•-►.--..-.....►.-►.M.w.

A	 ^

NIU ARTISTIC — 7

A	 les traduccions d'obres clàssiques que	 la nostra biblioteca està al corrent de les	 =

A	 havien pertenescut al famós antipapa	 novetats científiques del món, i els joves	 =
	aragonès Benet XIII, els doscents nia-	 enginyers, artistes, historiadors i literats	 $

ó	 nuscrits de la llibrería Dalmases, i, sobre 	 catalans que omplen les seves taules,

	

y tot, la bellíssirna carta de navegar d'en	 disputant-s'hi el lloc quan obre les por- .	 '•

	

Gabriel de Vallseca, joia de la cartogra-	 tes, poden estudiar-hi llibres que durant

	

A
fía catalana antiga que havía estat pro-	 molts anys havien estat àvidament co-	 3

	pietat de l'Americo Vespuccio, el famós	 bejats pels nostres mestres.	 1

	navegant que donà nom aLnou continent.	 La Biblioteca de Catalunya ha estat,	 1

	

La riquíssima col , lecció d'obres de Cer-	 en la seva classe, la primera a Espanya

vantes que li fou generosament regalada

pel Sr. Isidre Bonsoms, és enveja de les

més riques biblioteques de terra castella-

na. Mercès a 1'esplendidesa patricia del

mateix Sr. Bonsoms, posseeix també la

Biblioteca de Catalunya una coliecció

que ha permès el lliure accés als prestat-
ges, organitzant una ¡librería de mà, i ha
establert el préstec a domicili, miljant-

sant certes garantíes. Passen de 25.000

els lectors que hi acudeixen anyalment, i

la seva creixença es tan rápida, que fa

gairabé única de fullets referents als mo-	 pensar en la necessitat de cercar -li hos-

A
vinents polítics de Catalunya en els se-	 tatge més espaiós:

i	 gles xv al xviii.
JORDi RUBIÓ.

Però al costat d'aquestes seccions
Director de la Biblioteca de Catalunya

á	 aue podríem anomenar araueolòp,-iques,	 de l'Institut d'Estudis Catalans
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A Secció Hisigrico-Arqueològica de l'Insti-

tut d'Estudis Catalans, des de la seva tun-
clació, ha emprès importants investiga-
cions arqueològiques referents a lotes les

èpoques. Entre les de temps més apropats a nos-
altres, cal esmentar la publicació de les pintcu•es
murals romàniques de les esglesies de Catalu-
nya, l'estudi de la arquitectura romànica per don
Josep Puig i Cadafale, la. publicació del corpus
de les monedes catalanes per D. J. Botet i Sisó.
Les qué s refereixen a les més antigues civilitza-
cions de Catalunya que anomenem prehistòri-
ques a part d'algunes tetes en els primers anys de
la actuació cle l'Institut i que s'encomanaren al

sabí geòlec D. Lleis María	 1
Vidal i al malaguanyat Mo-
ssèn N. Font i Sagué, són les	 i
que s'han portat a terme des
de la fundació en 1914-1915,	 1
del servei d'Investigacions	 t
arqueològiques que dirigeix	 A

el que solscriu i que té entre
el su personal tècnic a don	 i
Josep Colominas i col'labo-
rant-hi D. Matías Pallarés i
D. Agustí Duràn.

Aquest servei té per fina-
lilat vetllar per la conservació
i Finvesligació sistemàtica de
la nostra prehistoria, evitant
que per falta d'un organisme
adequat cl'invesligació, des-
apareixin moltes dades que
sovint s'han perdut.

El servei conta amb un
laboratori per a la conserva-
ció i reconstrucció de les tro-
balles fruit de les seves in-
vesligacions, i després d'es-

tudiacles les diposita al museu de Barcelona.
Les niés importants campanyes tetes fins ara,

són les següents: ]'excavació de diferentes coves
i monuments megalítics de Catalunya; investi-
gacions als monuments dits «talaiots» i «nave-
tes» de l'illa de Mallorca; l'excavació d'una ne-
cròpolis de la Edat del ferro de Terrasa i l'inves-
tigació deis poblats ibèrics del Baix Aragó i al-
tres de Catalunya.

P. BOSCH GIMPERA
Catedràtic de la Universitat de Barcelona

i Director de la Secció Arqueològica
de I'Instilut d'Estudis Catalans

„	 z	 ,^	 1 i

_____
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L INSTITUT - IDEA

i

NA cosa que la passió mesquina no
permet de compendre als enemics
de l'institut, és que ell sigui per

nosaltres ja quelcom més que una cor
-poració i una academia: que sigui una

Idea, això és, una idea vivent per damunt
de tots nosa.Itres, plena de bellíssims ma-
naments.

Per això resultaría candorosa, si la
dolentería no la enlletgís, la persuassió
que porten al cor aquells enemics de que
si combaten i descrediten als bornes que
avui constitueixen l'Institut, assoliren ex-
tingir-ne L'Idea mateixa. Que és aquesta
idea qui de sobte ha llençat formidable
claror damunt les llurs deficiencies de
labor i d'esperit el que—prou es veu en
el tò deis atacs llurs—els neguiteja i
adoloreix, més que les qualitats o els
defectes dels homes de l'Institut.

Els homes són fal'libles. Qui no ofe-
rirà en aquest neón una presa més o
menys suculent a la censura? Tant ma-
teix, en el pecat portaría quiscun la pe-
nitencia: sempre que sota la idea i en
nom de l'institut, per negligencia, defi-
ciencia, o amor exagerat de la individua-
litat moridora, no fessin ells obra digna
d'aquest nom i d'aquesta idea, fatalment,
la obra llur no tindría vera eficacia. La
enorme eficacia que han assolit ja moltes
obres d'alguns d'ells, són la prova més
palesa de que les han produides dintre
d'aquell esperit i, per tant, dintre l'espe-
rit de la Catalunya nova.

Perque no ha sigut, com molts vol-
drien fer creure, l'Institut una pensada
d'un, ni de quatre, ni de vuit homes.
L'Institut era una necessitat espiritual de
Catalunya, manifestada en una exigencia
cada cop més definida i apremiant per
als esperits dels més preposats i cons

-cients. Si els que ho han fet no l'hague-
ssin realitzat, altres, sens dubte, ara o
més tard, l'haurien realitzat en lloc d'ells.
En canvi, els enemics de l'Institut són els
qui per ensopiment o ignorancia no han
sentit la veu d'aquesta exigencia; o bé
l'han sentit i no s'han trobat amb forces
i preparació per a satisfer-la dignament.

1 així com la existencia de l'Institut no

es pot limitar en el temps—perque era
molt de temps abans de la seva mateixa
realització, molt abans que assolís la
perfecció i la complexitat d'un bell cristall
dins la ment pura d'un Prat de la Riba
(era ja per exemple en l'esperit d'un Milà
i Fontanals, d'un Aguiló i d'altres molts
esperits vigorosos)—; tampoc no pot
recloure's en l'espai, en l'hostatge d'una
corporació ni en un edifici ni en vint edi-
ficis. Perque institutseràn tots els edificis
i corporacions—per noms diferents que
portin—que s'aixequin sota la seva Idea.
1 Membre espiritual de l'Institut será tot
obrer seriós de l'Intel-ligencia, fassi obra
de ciencia, de poesía, d'arts belles, aquí
i arreu de Catalunya, per isolat corporal-
ment i llunyà corporalment que hi treballi.

*x

Insistim: ja que sovint ens cal insistir
fins a la vanalitat per a fer-nos compen-
dre una mica.

Suposem un moment foragitats del
local de l'Institut i tot seguit dispersats i
fins exterminats (no mancarien caníbals
per a devorar-los, ben segur) tots els
homes que avui apleguen dintre els clo-
sos de l'Institut les seves tasques. Supo-
sem que els exterminadors s'instal'len
dintre aquells closos. Doncs bé, tot just
la ferocitat satisfeta, s'asseguessin en els
doctes cadirals, com en els contes mera-
vellosos, es sentirien punxats per tot
arreu d'agullons, d'exigencies i mana-
ments que potser mai havien sentit en
Llurs decurades vides. 1 no podrien viure
tranquils fins que complissin el mana-
ment de la Fada-Idea; i procurarien esme

-nar-se, acomplir-lo i devindrien alesho-
res els més crudels i contrádictoris ene-
mics d'ells mateixos; dels qui foren ells
mateixos—o voldrien resistir per mala
voluntat o _bé no podrien obeir per defi-
ciencia—i els seus pecats d'ignorancia i
negligencia aleshores es farien més .pa-
lesos als ulls oberts de les noves gene-
racions. 1 aleshores per. a redimir-se o
per a condemnar-se, compendrien el que
els diem. Que I'histitut es una Idea; que'I
noble nom porta, com a nucli de vida, un

4
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altre mot sagrat avui per a nosaltres:
Universitat; es a dir, tot allò que signi fi

-qui armonía en la diversitat de labor se-
riosa, on les personalitats s'exaltin, i es
disciplinin i es metodisin. Labor ferma,
seriosa, amb fortes arrels en l'esperit de
la raça, amb viva circulació de saba cul

-tural universa, amb plenes branques lliu-
res en l'esperit del present.

Fòra de l'Esperit, de l'Idea de l'Insti-

tut, romandràn, ja per sempre niés, les
sentimentals ignorancies, les còmodes
improvisacions, els odis ganduls al difi-
cultós saber, les necies espontaneitats,
els mortals llibertarismes. Tot, en Fi, el
que ha deixat fora d'ell l'Institut i qui es
revolta en contra d'ell.

J. FARRÁN 1 MAYORAL
Secretari de la Secció de Ciencies

de l'Institut d'Estudis Catalans

A
DEMÉ5 de la Secció de Ciencies,
que té a son càrrec la publicació
de diverses obres integrals per a

1' expandiment dels diferents coneixe-
ments culturals en çò que fa referencia a
Catalunya, i la celebració d'interessants
cursos d'intercanvi notabilíssims baix
tots conceptes, hi ha en l'Institut altres
sub-seccions no menys importants.

Aixís la de Conservació i Cataloga-
ció de Monuments, que fa tasca ben me-
ritoria, contribuint amb ses .gestions a
salvar de vendes o enrunaments deshon-
rosos, els històrics i cèl'lebres edificis
de la nostra terra; aixís la del Mapa
Geogràfic de Cataiunya, que constitueix
un treball immens; aixís també la del

paludisme, encarregada de sanejar els
indrets nacionals aon encara hi ha ma-	 Á
litres.

No disposem de prou espai ni soni
nosaltres qui, per analitzar les tasques de	 !
l'Institut d'Estudis Catalans, prò si amb	 ó
aquestes malt conjuminades ratlles lo-
grem interessar l'atenció deis nostres
llegidors i amics envers aquets homes	 ;
que silenciosament es preocupen de la
cultura i pervindre de Catalunya des de
sos modestos llocs en les oficines de
l'històric palau de la Plaça de Sant Jau-
me, haurem conseguit una satisfacció	 ;
interior que'ns aumentará, si això és po-
ssible, el nostre amor al Nlu i a l'art ca-	 y
talà en totes ses manifestacions.

yt^	 ^.

,t^ _,	 t

t	 t	 1	 ^	 •	 X 1	 1
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Diuurnenge de Rams

Avui la ciutat s'ha llevada

daurada
amb l'or de les palmes,

palmes i palmons;
la senyal primera de que és començada
la setmana santa de les. processons.

S'es llevada vestida de festa,
com si la ginesta

abans d'hora florís,
i m'apar una noia mudada,

tota endiumenjada,
fulgurant-li d'amor la mirada

i al llavi el somrís...

Per carrers i per places, travessa,
com sombra velada,

Jesús triomfant,
d'un cercle de Ilum duu voltada la testa

i damunt de califes de Ilors,

va avencant.

1 el jorn va firant,
la visió s'esfuma,
i de Iluny... de molt Ihmy...

va arribánt

un ressò de cançons apagades,
de cants funerals.
Són els jorns de tristor que s'acosten

°p	 2á i que'ns portaràs á
la sagnanta visió dolorosa d'un Deu menyspreuat.
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/	 t
GENT NOSTRA personalísima	 ^	 ^	 _

=	 de fer, de mane-	 ^^^`.

En Antoni Casà ha inaugurat la se-
rie d'exposicions individuals que pensem
portar a cap en el nostre hostatge, amb
tina selecta col-lecció de paissatges.

L'art d'en Casà té un segell perso-
nalíssim; en la elecció de l'assumpte, en
la execució, fins en la espiritualitat que
encomana a les seves teles, el distingi-
riem nosaltres entre tots els nostres i fins
entre els de fóra.

En les notes grises procura donar un
contrast de llum en el fons amb tant en-
cert, que'is ulls sembla que's daleixin per
fugir del primer terme en sombra i entre-
gar-se voluptuosament a l'esclat de sol
del fons; en les notes a plena llum ens
dóna la sensació d'un sol xafogós i sen-
tim pesar damunt nostre tot l'aplanament
d'un jorn estival.

En Casà logra comunicar-nos çò que
ell es proposa amb una facilitat extraor-
dinaria, perque domina la técnica i es un
mestre del color sense deixar-se portar
oer cav amanarement ni ner can vici o

1 costum establerta. Davant de 1'obgecte
que sent i vol traspassar a la tela, es
concentra i el veu ja amb la seva manera

ra que allò que	 ~	 _
en les seves te- 
les ens podría 
semblar una`,
preocupat ó no	 ' iv
és res mes que 
un esplai sincer
del seu tempera-
ment que po-
dríam dir-ne no-
blemeni imitatiu.

Degut an
aquesta escola	 ,f
seva, les teles
que'ns presenta
aquest artista,
resultan d'una vivesa de color i d'un relleu
extraordinari que creien que és çò que es
proposa i que val a dir que ho conse-
gueix amb èxit.

No perque en Casà sigui de casa
ens havem de privar de fer-li els elogis
que sincerament es mereix, sino que molt
al contrari, ens proposem anar donant a
coneixer tots aquells amics nostres que
com ell síen dignes de figurar entre al-
tres firmes de més renom.t

(Caricatura d'en CARLES TUTUSAUS)
r	 1

rro	 v

1	 ^,y

r	 !
t	 Natura.—LLn de/s darrers quadres d'en Casà	 1
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molt tres interiors i un cap d'estudi aboeetat.-
Exposició Baixeras. Mestre en els assumptes
rurals; gent de muntanya i gent de platja, resolt
bells efectes amb pinzellada fina i justa. Ses
obres són ja prou conegudes dels amateurs per-
que els les hi recomanem. —Jeanne Valker. Pin-
tora plena de nirviositats i inexperiencies amb
tendencia al colorisme modern, presenta varis
retrats, algun d'ells ben remarcable, com el (le la
nena A. 12. Es artista que promet si no es deixa
portar per la pose o per la impaciencia.—Expo-
sició Josep Frau. Els paissatges de dit senyor
mereixep ésser analitzats un per un. i no po-
guent-ho fer, direm no més que són d'un refina-
ment d'evolucionisme plàstic, discutibles o cen-
surables, però agradosos al moment. Esperem
una altra exposició per veurer si orienta inés la
seva pintura a la realitat, i de la sugestió en
queda quelcom més que marc.

à
t
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Galeries Laietanes.—Exposició Barrau. Pmn-

_ .	 tor destre en la pinzellada espontania i segura,	 ¡

NwLS P71 ¡f 	 de grans lluminositats soro4lesques. En totes ses
obres hi han coses notables, recomanant -se	 !

Saló Parés. — Quatre exposicions alhora
tingueren lloc en aquest antic local; la d'en
Eduard Flò, que presentà sis teles, de les que
quatre eren retrats, un hodegó i una nena ira-
ient-se la careta. Lln deis retrats a tamany natu-
ral era el d'un jove amb trajo de tennis amb un
jardí decoratiu clapejat de sol per fons, que tro

-bàrem massa lluminós, puig treia l'efecte i colo-
rit de la figura; la d'en Agustí Pisaca, malhaurat
artista fotògraf, quasi l'únic en el dificil genre de
gomes bieromades que constituien verdaderes
obres d'art; la d'en Rafel Estrany, l'artista dels
aiguaforts, ferm i segur en la execució, que'ns
presentà alguns a niés de dos tintes que resulten
ingrats a més de perjudicar al conjunt, i d'altres
a bicolor, immillorables; i la del mestre en Joan
Baixas, amb ses aquarel'les fresques i llumino-
ses i de ben trobats assumptes. — Vingué des-
prés la exposició cl'en Joan Llimona, artista emi-
nent no ben comprès encara per tothom. No dis-
posem de prou espai per elogiar com cal cada
una de les obres del mestre; emprò, senyalarem
les mellors, al nostre entendre, de les que expo-
sà. Són les nomenades «Marta i María», «La
resclosa», «La set», «Vida dura», «El rossinyol»,
«Esllanguiment= i «El frau ». — Immediatament
seguí la exposició anyal ele la Societat Artística
i Literaria, en la que hi vegérem les tirnnes dels
coneguis Casas Abarca, Baixeres, Cusí, García
Escarré, Fuster, Forns, Martí Garcés, Meifrén,
Mir, Oliver, Puig Pe: •ucho, Ros i Güell, Sans,
Tamburini. Tolosa, Urgell (R. i M.), Vázquez,
Xiró i Cardona. Çò més sobresortint fou «L'hort »,
d'en Mir, un estudi d'en Ricard Urgell, que cada
día pinta inés, un paissatge d'en Meifrén, de
nova gama de verts, una solitut d'en Modest
Urgell, un hodegó d'en Cusí, un interior d'en
Martí Garcés, una tigu a a contrallum d'en Car-
les Vázquez, i la darrera obra del secretari efe la
Societat en Thomàs Sans, una marina grisa sem-
blanl a la que publiquem en aquest nombre per
honorar la memoria del volgut amic.—Finalment
ha exposat el jove Vidal i. Quadras una selecta
col'lecció de retrats i pintures de la que procura-
rem parlar-ne més extensament, 'avençant als
nostres llegidors que's tracia d'un segur dibui-
xa " t ' colorista.	 previament censurat

	

:
¡	 i
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Prats, Fatjó i C a —En aquest elegant saló
tingueren lloc les exposicions d'en Meifrén i en
Riquer; l'art del primer tots el coneixem: habilitat
extraordinaria en el maneig dels pinzells i arnio-
nització de tons neutres; i en quant al segón ha
exposat alguns quadres de paissatge acabadís-
sims i en conjunt millors que altres vegades.

Galeríes Da/mau. —Agrupa ció «Nou amben1».
Bona voluntat i atreviment i no'n parlem Inés.

Foyer français. —EI nostre volgut company
M. Tusquellas exposà en aquest salonel cinq
teles que no's pogueren apreciar bé per les males
condicions de llum del local; no obstant, es po-.
gué observar bastanta intensitat de color, sobre-
sorlint l'arbreda, l'ermita i una vista del Laberin-
le. El quadre dels tarongers adoleix, potser, ele
massa grisat, però en resum. el Sr. Tusquellas
pinta amb soltura i esperem d'ell obres millors.

COLORAINES

Aquest nombre ha sigut
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ROMEA.—Passada ¡a d'actualitat la nostra crí-
tica, no podem fer més que nomenar les darreres
estrenes efectuades en aquest teatre, que amb
tanta cura regenta el Sr. Fàbregas. Han sigut
«Blaiet, vailet », obra del Teatre d'infants, per en
Folch i Torres, que sap aon té la mà esquerra;
«Gelosa », comedia arreglo d'una altra t'ra.icesa,
per en Geroni Moliné, que també agradó; «L'usu-
Iructuaria», deis germans Corominas Prats, en la
que'Is autors no han sapigut encertar el tò just
del tema que esculliren per la seva comedia;
«L'home d'anys», d'en Fonlan ils, xamosa come-
dia molt ben resolta en la que l'autor esboça un
assumpte ben remarcable per una comedia dra-
màtica de gran volada; «La llum de Jesús», obra
semi-sacra, de l'amic Folch i Torres, que fou

NILI ARTISTIC — 15

una verdadera equivocació; «Roses de tot l'any»,
delicat diàlec del portugués Juli Dantas, ,acura-
damenl Iraduida per en Ribera i Rovira; i. «El
seu millor amic », d'en Lluis Capdevila, joguina
ben trobada, escar que d'assumpte gastat. Tarar
bé es reproduiren amb èxit les obres «En Joan
Bonhome», d'en Pous i Pagés, i «El Sant Cristo
gros », de l'Aulés.

En Giménez i els seus compánys es portaren
sempre molt bé, sobresortint les Srtes. Pino i
Fornés i els Srs. Bruguera i Pallac.

Esp AN yoL. —En Jaume Borràs amb altres ele-
ments de vàlua, donà unes poques funcions,
presentant-se amb «L'Alcalde de Stilmonde», pu-
nyent drama de Maetterlinch, traduit per en Vila

-regut, que obtingué un èxit falaguer, i en el que's
feu aplaudir extraordinariament el veterà Daro-
qui. Vingué després «La princesa de celuloide»
que no agradà, i s'acabà la tasca.

Roc.

i.

i	 ^r^	 ^ +	 .^^ a 	 ^^<	 ^	 t	 r
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¡	 Incendi del Gran Teatre del Liceu en 9 d'Abril de 1861, quedant completament enrunat

i	 Fou reconstruit innnediatament, inaugurant-se en 14 d'Abril de I'any següent

¡	 (Copia d'un gravat de la època)	 $
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y	 Cc^j7 d +any.	 Avui fa un any que aquesta Revista vegé la Llum primera,	 i això que per una altra
publicació no tindría apenes importancia, constitueix per nosaltres, modestos afi-

cionats, un motiu de Ilegitim orgull, ja que veiem recompensats pels nostres amics i llegidors tots els
I	 esforços i angunies que bem passat per lograr fer interessar i coneixer el Niu per tot arreu.	 P

Els temps més calamitosos per una revista conc la nostra han	 passat ja, i al afermar-nos en la	 I

1	 vida periodística, anirem desentrotllant tots	 els nostres propòsits, fent continues millores i correspo-	 I

raent aixís al favor constant del públic. i
Hem d'agrair també amb entusiasme a les personalitats ja consagrades, la despresa col«labo-

ració amb que'ns han vingut ajudant i encoratjant per seguir endavant la nostra tasca, amb la 1'è i la
esperança d'arribar anib el temps quiscun deis nostres al lloc gloriós que aquells assoliren.

Si la nostra Revista va entrant per totes les llars catalanes, expandint al ensemps amor a les
lletres i a les arts, haurem	 conseguit el	 nostre propòsit i	tindrem la	 satisfacció d'haver complert un
deure patri.

....---- - .........---- -_......:	 -----------------------------------•-°----------------.....-........,.............._-_•---.
I

DE CASA
xim día 17 de Maig amb el mateix programa que	 I
detallavem en el nombre passat.

1	 Catalunya segueix passant els seus dies de ®®	 ¡

dol. Uns altres noms havem de juntar a la llista Altres consocis noslres han contret matrimo-i
	dolorosa deis catalans il'lustres que perdem per ni: en Mateu Morell amb na Concepció Masip,

sempre. Avui són la Dolors Moncerdà de Macià, i en Emili	 Iglesias	 amb na Soletat Gomis, a	 I
la novel lista catalana que deixa un escollit nom- tots quins éls hi desitgem un sens fi de felicitats	 ¡

I	 bre d'obres d'un gene ben necessari dins de la en el séu nou es'at.
nostra literatura i que ha mort a una edat aven- ®^
çada mentres preparava encara una nova no-

$	 vella, i en Modest Urgell, el pintor especialíssim El día 4 d'aquest	 mes	 fou posat en llibertat
que amb el séu art protòndament sentit i d'una absoluta el nostre estimat consoci en Jaume Ca:
senzillesa aplanadora, havía	 fet que davant els sadevall, que després d'haver estat près bastant
seus quadres	 sentisini tota la força del séu sen- temps amb motiu d'aquelles passades «algara-	 i
Ciment. (D. E. P.) des» ala Rambla, gosava (le llibertat provisional.	 $

La nostra enhorabona.

i
Orfeó Gracienc.—El día de St. Josep aques-

I
Ha mort a Pedal de 68 anys el conegut gra-

ta simpàtica Entitat donà el concert extraordinari vador en Francisco Jorba, reputat cony el primer	 $
a	 benefici	 del malhaurat orfeonista	 de t'Orfeò en el séu art. Havía treballat per totes les cases
Calalà en Joan Benet i Casals. editorials d'importancia i adhuc per altres gra-

¡	 S'hi executaren	 obres eseullidíssimes d'au- vadors que li confiaven les feines de més cui-
¡	 tors nacionals i extrangers,	 mereixent l'aproba- dado. Descansi en pau	 i	rebi la seva familia el	 i

ció unànim de tota la concorrencia que omplía nostre sentit condol.
el local de gong a	 gong ,	 la experta direcció del ®®	 r
mestre Joan Balcells, qui portà les obres donant
mostres de la gran compenetració que hi ha entre Suposem deuràn haver advertit els nostres

I	 els orfeonistes i la seva batuta. llegidors el descuit sofert en el nombre passat	 i
Com hem dit, totes les obres foren cantades en el darrer vers de la poesía «L'aranya que fila»	 1

indefectiblement, però allà on 	 l'Orfeó Gracienc del nostre amic en	 J.	 Vives i Borrell, en el que
I	 s'hi enlairà niés, fou en «La mort de l'Escolà »• hi mancava la síl'laba «amb »; i creien que no
¡	 obra que'n podríem dir apropiada a l'acte que's extranyarà a ningú el retràs amb que ha sortit	 i
r	 celebrava i que l'Orfeó pot dir-ne ben bé que ja aquest nombre, ja que les dificultats que havem
$	és una obra ben seva. trobat en el gravador i la	 imprempta se les poi
i	 Els felicitem per I'acert en la celebració de dit imaginar tothom. Preguem que se'ns perdoni i	 i

acte, que donà lloc a una demostració més de procurarem posar-nos al corrent.
I	 patriotisme. 11r

®• CORRESPONDENCIA
¡	 La segona vetllada teatral que teníem anua-  i
1 ciada per el día 29 de Març i que ens vegerem Per excés d'original ens veient obligats a dei-
I	 precisats a suspendrer degut a les circumstan- xar per contestar en el pròxim nombre tota la

cies d'aquells dies, l'havem aplaçada per el prò- correspondencia que tenim en cartera.

¡



NIU ARTISTIC
Revista mesa¡ ilustrada

amb col-laboració de les millors firmes catalanes

Val UN ral
Subserlpeló anyal 4 pessetes

Per subscripcions 1 anuncis a la Redacció i Administració

Llibertat, 4, o Trafalgar, 4 (quiosc de periòdics)

Editorial i Llibreria d' Art

Tallers, à2, pral.	 BARCELONA

"JULIO ANTONIO"

LIn petit volum contenint 26 reproduc-

cions fototípiques d'obres del malhaurat

escuiptor català, mort de poc a Madrit.

SIS pessetes

PÍDASE EN TODAS PARTES 1

4*	 .rsi

Cada 200 cupones de Ahorro son
valederos para una libreta de la
AJA POSTAL Ilr_ AHORro

ol CAJA AHORROS DE L'ARCCLONA.
Con la imposición de uua peseu.

	20 seCos ñ	 üooc d ' O,'5 r'

Demaneu=Io a tot arreu

Taller de Sastrería LLUIS PINOL
Confecció de trajos de tota mena

ESPECIRLIT^1T EN L9 /'\IbFI :

Jau: Q 1, 15 - Entrada: Trompetes, 2, 2.s°,: 2.a



 

Aigua Mineral Natural

1$ R G A N	 ::::::::
DE

WI1EU1Á1
Analitzada per el Dr. Ramón i Cajal .

• ® •

La millor purga i de resultats més eficaços

Antibiliosa 9E Antiher pètica È Descongestionant

4 0

Prufiu iosustituibie (Dura. IIs iuf(Cious tifuidees i grippals

E! Milid, més Ow pea a nhN [MIRMINI

Empleades en rentats i ablucions i deixant assecar—sense
eixugar-la—la part mullada, donen magnífics resultats en els
herpes, eczemes i demés afeccions de la pell.

Demani's a tot arreu

Imprempta Viuda de J. Riera.—Riera Baixa, 11 i 13.—Barcelona



Vda. E 1. Riera

® • •

Gran assortit

de Postals a l'engròs

Felicitacions
Estampes 1. Comunió

♦ •

r

las Fures"

L.-	 Extens i variat assortit

en tota classe de

• OÄLÇAT

Riera Baixa, - 11 i 13

Y efda, ell les prIIICIp IS	 Teléfon 3385 A

Perfilmeríes Dro neríes 'Espaiîyaa BARCELONA

i1	 bEI^ NEU

e Q
1	 °

t ,atoara
D'EN

JOSEP MIRÓ

"Rnís [d1^1HRp 
99

Fàbrica d' Anissats

ESPECIALITAT en NOVITATS

,PERA SENY-ORA

El més familiar i més

concorregut de Gracia

(servei perfeccionat)

Plaça ¡us i Taulet, 1

o-d/\meo o^d

VALLS

8epreseofiaAfi: F. Ferrer

Verdi, 55: - BARCELONA

h.



 1,imul

(Ofli	 su

100 pei 100

INDICAT PER LA

Convalecencia, Anemia, Debilitat, Neurastenia, Dispepsia

Por a nens, dides, en la vellosa i individus sans cansats pel treball cerebral

Demani's en Centres d'Específics,
f armaeies, Drogueríes i Colmados més importants

Agents exclusius: IMPORTADORA NACIONAL, S. A.—Diputació, 282-BARCELONA
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