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misteriosas que d'Ultramar arriban, ni l'himne 
~ (unel'al que eluona. a ,la memoria del imt110rtal 
Soler la: Musa Catalana en ' el segon 'anirersm'i ' 
<te.Ia seya mort: res, res desp'erta la ciutat del 
seu abatimen't, . y aLxis passa una setmana, y du· 
gas, y tres, y tot l'estiu d'una tirada, fins arribar 
a la tardor, el bon temps pera la nostra dl'Umà
\ica. Fa dos anys que la cullita hasigut migl'Uda 
a més no poder; més enguany sembln. que tOl;· 
nm'em a tenir empl'esa y companyia catalanas 
de veritat, lo que vol dir que podrem lograr bona 
cullita. Ja sera hora. 

* * * 
DO!:$ anys han comple¡'t ja de la mOI't del fun

dador del Teatre Català, dos anys que reposan 
junts en el camp del repús els òssos de dos fills 
precl{l.l's de Catalunya, de dos genis que conSà
graren el seu talent y la seva vida al enaltiment 
de la se\'a patria, l'un fentlo sentir ab las melo
dias d'una musica genuinament lIpica que des
coneixia p'er complel't, l'altre posantli danmt 
dels ulls els quadros plens de vida y animació 
de las sevas montanyas y de las seva s costas, 
pera que aprengués a coneixes a ella meteixa, 
posant amor a son terrer, a sos usos, a sas cos
tums y a sas lleys. Y 110 s'ha acabat ni s'acabarà 
may l'obra dels dos genis: els seus somnis s'han 
cumplm't: las demés provincias d'Espanya co
neixen avuy y respectan el Teatre Catalú, com 
respectan y aplaudeixen els coros de Clavé, L'un 
y l'altre han fet regionalisme, l'un y l'altre han fet 
patria. La barretina catalana ha sigut festejada 
a Mallorca, Valenèia, Madrid y Zal'Ugoza y fa 
pochs dias en las provincias del nord, la terra 
yerge dels furs y de las llibertats: l'arbre sant de 
Guernica s'ha estil'at pera cobl'ir ab sa ombra 
veneranda las rosellas de Catalunya, y l'estat Ull. 

del patriota Iparraguirre ha tremolat de goig als 
aèorts sublims y enòI'gichs del Glo1'ia d. E'ifJalia 
de Clavé. Catalunya ja compta ab un llas més de 

, germanor. Las antiga.s l'egionH d'Espallya's co
neixeltl y s'estiman ja y comen san a preveure 
dias de grandesa y prospel'itat, mentres la mi
grada vila del Os veu ab recansa el dia en que 

- las 'regions no li daràn res y no tindrú més re
mey " qu~ rosegar' las pansidas cireras del seu 
arbós solitari. Hermós és, en \'er'itat, l'aspede 
que ofereix un miler de fills del treball que ab 
l'entusiasme al cor y la barre.tina vermella a la 
testa van a cantal' la trilogia santa de Treball, 
Patria U Amor a la~ demés pro\'incias d'Espanya, 
predicant l'hermosagermanor de tots els pobles 
tant estimada per la aemòcrata Catalunya, tant 
sentida per l'immortal Clavó, tant ben compl'esa 
per tot el poble espanyol, fins pel poble madri
leny; que no és, oh no, pel poble de Cas'tella el 
menyspreu de Catalunya, sinó pels aga~elladors 
de la nació. 

Mentres la barretina 'catalana, sfml>ol de lli
bertat 'generosa,és festejada en las provincins 

del nord, las despullas del funqadol', dels coros 
dormen la sòn de l'eternitat, ,Y las del gpnial 

.fundador dc nostra escena senten esmortuil'se 
damunt de la cendl'a llonja els darrers pica
ments de mans del bon temps del TeatI'e Catal:\, 
mentres espemn que surgeixi de la tel'ra, com a 
merescuda apoteosis d'una llarga activitat, el 
monument que ha de )lCI'petunI' la memoria del 
fundador de l'escena catalana, ' 

* * * 
Y a propòsit de monuments: sembla que'l 

.Jurat califi('adol' !ta tl'iat ja'l pl'Ojecte quc té de 
durse a cap pel' !tolll'al' la mcmoria d'en Hius 
y Taulet, y per CCI't quc, a mon judici, és més un 
panteon pel cemelltiri que Ull monumellt per un 
lloch concol'l'egut: la pal't anluitectònica és mi
grada y funeraria: un basament, un pedestal y 
damunt d'ell un obelisch, damunt del pedestal 
la estatua de Bm'celona coronant el busto del 
arcalde mort; a l'altra handa, el Treball, y pax 
COb;"i. No tindran segurament res que envejar al 
monument de que par'lo els demüs de Barcelona; 
y aixó, ell mitj de tot, es bo, per no fer' lleixe¡' 
rivalitats cntre'ls mOI'ts. Ja \'eurcm lo que scra'l 
d'en Pitarra quan se fassi, pel' que, segons sc veu, 
l'Ajuntament pm' ara no hi porta pressa, Al en
tmr a la tardor serú pI'ecis que tots els bOllS 
catalalls hi donguem una empellta, sinó .. , 

* * * 
Segons scmbla, el Fomellt, per lo bé que va 

l'ebre al ministI'c d'Hiscnda, ha sigut declarat 
corporació (llir'ial pel govel'n de Madrid. 

,Ja 6s una !tonra colossal 
aquesta, pera'l Foment: 
ser cOl1JOracü; qfleial 
ompla bastant, francament. 

, A. LLIMONER 

**. (1) 

De cor us agrahim, mestre Xi meno, 
vostre dcs\'etllament 

pel llom de nostra ben haurada escena, 
qu'un, ab afany de 8e1', 

embruti, usurpant del ún ~. l'altre ' 
hermosos pensaments, 

. qui ab aj'errcrat llenguat~e y ordinari 
los féu passar per seus.,. 

malejant, oh vergonya! la gran obra 
del immortal Soler. 

Y cumplint com c\,lmpleixen tots los homes, 
nos féreu evident 

I 

(\) lICl!tillat ni número 'IU!"" l'uhlkà en honor del senyor 
Ximeno. - ' 
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Arrufats e mal mandats, 
e de Paris escapats, 
varen venir quatre gats 
cercant hostatge. 

HI anà lo menestral, 
lo burgés de barret alt, 
los que tenen dineral, 
e'l pobre poeta. 
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De begudes e cafè 
e coses que saben bé 
atraent lo forastê, 
tenda posaren. 

E també cualque pagès, 
qu'encare no ha ben comprés 
sl és botiga de cafés 
o apotecari. 

PER CARACTERISARSE 

LOS LLAPIS PORTOII 
S6N LOS MIL.LOAS 

Preu: S pessetas 

• 
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dias, debutarà a l'Opera ab Le Prophète lo mes de Maig de 
l'any que ve. • 

Dissapte tingué 1I0ch la representació extraordinaria 
don"ada per Eleonora Duse en honor dels artistas y actors 
parisenchs. Se representà lo quint acte de La dama de las 
Came/ias, lo segon de La fen/me de Claude y Caval/eria 
RII!ticana, ahont la ja dita actriu fou molt aplaudida, aixis 
.com tota sa trollpe. La Duse està satisfeta de sa campanya 
a Paris y tornarà entre nosaltres lo pròxim mes de Maig. 

Ab moti,! de Cavalleria Rusticat/a, 'drama d'en Verga, 
los periòdichs francesos recordan un fet di~ne de ciurse: 
quan en Mascagni posà en música el /ibrello no va dema
nar lo p~rmls a son autor, en Verga, qui tamp(¡ch ne va 
fer cas; més,al veure l'hit obtingut per l'òpera, portà als 
tribunals a n'en M85cagni, que va tenir de pagar 143,000 
franchs. Això no és res si's' considera que en aquella època ' 
"òpera huia ·produit. un milió y mit~ de franchs, dels 
quals havia cobrat en Mascagni 45°,000 franchs de drets 
d'autor.- R, LI!5TQILI. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Romàntica 
eh; e bella lIallce mllritata 

G . GIU!ITI 

Tenia l'ànima somiadora, 
va enamorarse d'un idoal, 
d'una nineta com el sol bella 
que prometia un etol'n gosar, 

Jo l'estimava com no s'ostima; 
ella duptava y no m'en feu cas, 
pro ma constancia va captivarla 
y vingué un dia que'm va estimar 
del meteix modo que jo ho volia, 
ab un deliri igual que'l meu 
que va èansarli tot desseguida 
y en busca tm altre més a gust seu. 

Lo troba prompte y v.,a brindarli 
la mala sava d'ardent amor 
que dava vida si's possehia, 
que malferia si la dissort 
feya trobarli vlctimas novas 
per immolarlas a sa passió, 
don ehs esvanida de sa hermúsura, 
si va enganyarne d'ignocents cors l 

• • * 
Ja molt cansada d'aquella vida, 

pensà casarse y troba un anyell; 
¡ben poch s'estiman, pro viu molt rica 
y és per la cosa que's casà ab elll 
y'ls que l'aymaren viuen frisosos 
. ensemps que pen san que han ti1lgut sort, 
ja que pogueren a tem ps lli urarse 
de qui'ls volia fé malbé'l cor. 

Sols la mia ànima somiadora 
v molt felissa ab tals recorts, 
acariciantne horas perdudas 
molt ben passadas en boig amor. 

VALERI SgRRA BOLDÚ 

Llista de la Suscripc16 voluntarJa al 
acte d'adhessió y simpatia a D. Joseph Xi
meno Planas y a favor de la seva familia ab 
motiU; de Ja condemna recaiguda en 10 proaés 
conegut per lo Plagi de La Suripanta. ' 

Número d'adhessions anteriors, 1,017: , 

Ramon Ferl'er. - A-gustl Martori. - Frl.\ncisoo 
CullelL - .Ramon Sel'inyà. - DelCBrezs.-·Josep/l 
Riera Cabrella. - Lluls Porta. - Joan Calp. i 
S. U. T. - MIl.l'iano Bernal'''. 

Número d'll.dhessiòps, 1,027. 

So reben adhesslons y ~alltitats per aquest 
objecte en l'establlmQllt El lngenio, Raurich, 6. 

Conser.vatori del Liceu 
Avuy comen sem a publicar 10 quadro de pro

fessors d'aquest importantlssim establiment que 
honra a Barcelona: 

Director e Inspeetor general: Mtre. D. Fran
cisco de P. Sanchez Gavagnach.-Armonia, Com
posició, Contrapunt y Fuga: D. Francisco de p, 
Sanchez Gavagnach y D, Josep Ribera. 

Elements d'armonia, tecnica y conjunt voeal 
e historia: D. Franciseo de P. · Sano.hez Gava
gnach, dos maestrinos y cinch macstl'inas. 

Professors de las classes superiors de piano: 
D. Antoni Buyé y D, Vicens Costa NogueJ'as. 

Professors de piano: D. Josep Codol, D. Josep 
Font, D. Joan Lamote de Grignon, ' D. L1uls Pa
mies y D. Modest Serra, y tl'es mae.'ltr;llos y tres 
maestrinas. 

Professor d'harmonium: D, Eusebi Daniel y 
una maestrina. 

Continuarem ]0 quadro de professors y la 
llista d'alumnes premiats aquest ally en' lb nú
mero pl'òxim. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
Novas 

Ja hi ha catedràtich designat pel' explicar 
l'assignatu'ra de Dret Català cl'eada en nostra 
Universitat pel seu rector D. Manel Duran v 
Bas. L'explicarà'l distingit catedràtich de Dr~t 
Internacional D. Joan de Déu Tl'ias y Giró, nom 
que ha de satisfer a quants sàpigan l'entusias
me ab que ha defensat sempre'l dret dç Cata
lunya . 

•• 
Segons noticias més certas, la pròxima tem

porada d'hivern obrirà las portas de nostre Tea
tre Principal una excelent companyia catalana 
dirigida per l'aplaudit actor Sr. Tutau, y de la 
que formaràn part, junt ab altres celebrats artis
tas, ]a~ Sras. Mena, Monner y Clemente y']s 
Srs. Capdevila y Soler. 
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Lo Proflllllciamènt, en la que'ls Srs. Juliú y Vivú 
t'eren riure continuament al nomhrós publich 
que omplia'l local, secundantlos la Sr·ta. SiIles 
y'ls Srs. Alonso y Cuadrench. Seguidament el 
r. Sangenls y la Srta. Si/les cantaren ab bastant 

ajust el duo de l'òpera del Mtre. Breton La Dolo
res, y per fi de t'esta la celebrada sursuela AUra
da,' es el pl'Opósito, siguent aplaudits de debò la 

rta. SUles y'ls Srs. Vivó, Alonso y Gay, vegent
se obligats a repetir lo numero de ball del final 
de l'obra. 

Creuriam faltar si no fessim COllstar que dita 
funció resultà quasi la millor de totas las repre
sentadas en aquesta societat, y tots quants hi pre
nian part estavan ben segurs dels papers que 
rep l'ese n tavan. 

El beneficiat sigué objecte d'alguns l'egalos. 

ANTICHS GUERRER~.-La funció que tingué 
Iloch la nit del passat diumenge en aquesta so
cietat sigué composta de dugas obretas castella
nas y la xistosa sarsuela Lo somni de la Iuno
cencia. 

Lo desempenyo, a càrrech de las senyoretas 
Virgili y Borralleras y'ls Srs. Rosés, Aq uiar y 
Gual, estiguéacertadfssim, satisfent ala nombro
sa y distingida concUl'rencia que omplia com
pletament la bonica sala d'espectacles, 

FOMENT MARTINENSE,-Diumenge passat en 
aquesta societat va posarse en escena lO celebrat 
drama Lo copa del dolor, corrent lo desempenyo 
a càrrech de las Sras, Puchol y Llonch y els ger
mans Elias, Guinart, Furquet y Sangenfs, Aquet 
estigué desacertat en lo paper de LluIs, y això 
qu'és el director, y no és la primera obra en que 
hi està desacertat, La vritat, com a director, po
dria esculli l' obras del seu repertori, ja que diu 
que aquestas no són per ell, 

Terminà la funció ab l'aplaudida sarsuela La 
Chiclallera, haventshi distingit admirablement 
la Sra. Puchol y els Srs, Clapera y Roca (extras 
de la companyia), els que sigueren molt aplau
dits per l'escassa concurr'encia que hi havia, 

CONGREGACIÓ DE SANT LLUis (Gracia), - Lo 
diumenge passat, galanament invitats, assisti
rem a la solemne repartició de premis als noyets 
que concorren a las llissons de doctrina cris
tiana. 

CtRCUL DE PROPIETAHIS,-En aqUesta lluhida 
societat, y baix la direcció del Sr, Balmanya, s'hi 
representà dugas aplaudidas produccions caste
Ilanas. 

La Banda de la Casa de Cal'itat amenisa'ls in
termedis. 

Nou CENTRE,-Lo diumenge passat s'inaugu
ra un cen h'e tradicionalista en lo car'rer de Corts 
ab una esplendent vetllada, ell la que tant la 
part literaria com la musical fou selectfssima. 

Ful1as d'al bum 
EN LA PHIMEHA PLANA DEL IN~PIRAT POETA 

RAMON BERTRAN FABHt 

S'acostuma a las tavernas 
posar'hi un brancal de pi 
perquè avisi, als que no ho saben, 
que alll dintre hi "enen vi. 

Ab això si algu ab poesias 
vol rabejarse a desdl, 
que giri full y a llegirne, 
quo'l vi és dintre: aixó es lo pi. 

RAMON SURlÑACH BA1::LL 

,.,. ... " ...................... " ...... ,,. 

AVÍS 
Als vehins de Barcelona que vingan a sus

criures de 1l0U a Lo TEATRO REGIONAL durant 
la setmana pròxima, se'ls hi regalarà una corne
dia y un exemplal' del tomo l.er de la Colecció 
Selecta Catalaha que conté Quadro8, per .Emili 
VilanO\·a. 

Aquesta erppresa està ultimant un regalo 
permanellt per' tots els que fa tres mesos que 
són suscriptol'S de Barcelona. 

• •• • 
Los que desiljill tenir enquadernat lo drama 

Lo Rabadà, poden dil'igirse a l'Administració, 
Plassa del Pi, 3, 2.on Preu, 15 cèntims. 

Igualment s'enquadernan, baix las condi
cions de costum, las obras publicadas anterior
ment. 

CORRESPONDENCIA 

La festa, molt ben combinada, va esser' ame
nisada ab part !iteraria y musical, l1uhida tot 
ella, com se feya esperar per estar ajustada al 
acte que de si imposa, ¡Quan honra a una asso
ciació lo portar a cap actes aixfsl Rebin la Junta 
nostra afectuosa felicitació.-M, A. 

ATENEU OBRER DE SANT ANDREu.-La Junta 
directiva d'aquet Centre contractà. a la simpàtica 
y jove actriu Srta, Elvira Fremont y en la funció 
.del dissapte passat repre entaren Camp; qui 
puga, a més d'un drama. 

J. 1.1. R.: Rebut y ~onrorme.-F. Comal': AprOfitarem la 
pnel'ia.- Un ,Ie la ('olla: El' verdaderaml'nt IIA"tima, mel! nopal. 
tre" no hi podem fer rel'.-J. Oliva: Ac~eptat.-S. S.: S'accepta 
" Mon l'rimer b"" ,I·amor ».- N. T.: Mirarem d'aprofitar alguna 
~o"a.-J. l.1ul,,: Ja ho "al': vOl'té pot dl"po"ar "empre.-Pere 
Grau: Enviem la!! obra" que r1emana.- Un botiguer retirat: 
No conv(o.-I'. l'lau,la: No podem a~ceptarho: és mal'I'a perso. 
nal.-J. Roig: f;R pa""at d·oportunitat.-Almel'ella: Anirà un 
delf! dOl'.-J. C. V. : Ell publl~arà avlat.-J. F.: La publicarem 
aviat.-I'a'lultu: Acceptat.-S. Salvat Amor: Convéo.-L1. Blalll: 
Mirarem d'arreglarho. -J. Quer: Con\'é.-J. B. y P.: Arriba mas • 
l'a tart per anar en alluet número.-S. Grau e rrrueta: Un dels 
dol' s('rvelx. -l'. Pla: Ja deu ha\'er villt el 3uettO. 

Sl\rt!elona -Tlpol!lll'afta L'A~nç, de Ma""ó, Ca"al' '" RIIM, Ronda de l'Unlverl'ltat, 4.-Telérono fl5 
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