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men~el Govern olfmpicament anirà recarre
gant Il. impQstos..a la mida del seu gust. ¡Quan 
perjudicials han sigut a l'Humanitat aquestas 
abdicacions de drets, fetas pels pobles, en de
terminats ideals que han acabat per ser partits 
polltichsl \ 

Be ~ podem veure lo que és la poUtica: 
basta lhilglr el solQ de violón que en forma de 
nou prqgrama del partit fusionista ha format el 
Sr. . QO hi hà en tot ell una sola: solució 
probabl~ment favorable a la patria. Fixarse bé 
en el comensament del any econòmich. Se'm 
dirà que aquet recàrrech és ft'ansitori. ¡Tantas 
en paguem de contribucions transitorias que 
s'ban converyt en perpetuas 1 

El Govern, no obstant, sembla que ho veu 
tol: oolQr de- rosa; però és que aquet és el co
lor del cdsiaU de las ulleras que porta pera con.. 
tar els sous que cobra de la mare patria per ad
ministrarIa y conservarIi els interessos. 

.*. 
Els confesso francament que'l concurs obert 

per l'Ajuntament a n de rebre un munt d'opi· 
nions sobre la plassa de catalunya m'ha fet 
moUlssima gracia. Es veritat que no hi hà fun
ció dramàtica, per lo general, sen se'l correspo
nent n de festa. Y l'Ajuntament del Sr. Nadal, 
abans de retirarse modestament pel foro, ha 
volgut representar un.sainete que bé podria titu
l~ Qua'tJou..mort lo combregaren o L'arcalde 
pen4Qn~ta. 

¡Perquè cuidado que'l Sr. Nadal ha fet l'ull 
viu lluhlnt el garbo pels barris dels ex-pobles 
dèl :voltant de Barcelonal No ha dormit, no, 
aquèts.tUtims dias: professó per aqul, professó 
per allà; ~ra. llegeix aquet dictamen sobre l'ur
banl~10 d~ la plassa de Catalunya j ara escolta 
aq.t4~tr~ eO\'la'ls gegants a Sallt AndreQ., ves
los a f¡ 1\ S8.Qt Martl; ara aguanta un cordó; 
~ ... J .. ~ M~r1a, JQ$8ph 1 Ajxò ha Sigut l'aeu
v~t. ~~\i.ad~ a l'última potencia. Per desgracia, 
ai haurà <l\.lfJl* de Nadal a Sant Coll y Plijol. ' 

Però, y 1$ pl~ de catalunya' Y el planQ 
FaJqp~ 4!m resulta que no hj han céntirns per 
cfurlp a ~p. Home, això'm recorda un amich 

q ql 'h~\VJ~ v!E» upa pesseti. y cada 
~JI\RQ~" ~~V~ a bUB,Çf\.r mostras a la millors 
RlUltrellla:iLy l~ 8PMP.y;ava als amichs pèrquè li 
4i&w.W8,Úl qujna, ~.mmOIl per.a ferSA up ve$Ut. 
~ ~j de Qéu,~li YJU~ dir un dia,-si no 

teq • qUftl~S, ni pots trobar qui te'ls deixt, 
qu.. • .en treQ.~ de triar la tra' -J.., veuràs,-Il)e va respoJ)dre ; - podria tro.: 
~algtl. qu,e" ena.mor9J d'una de l8Jlroba~, me'l 
})84Jutl",,-
~s 1Jl~ eRs h" passa' al$ bQ.I'c$)nins: 

d~~ @ ~n1$ alQj8. ~ pa.I:larnos d'edificis 
IQQLlQl¡lm~bMs"d'arCEl,~~s m9nUfDt~n~s, de. pon~ 

ÇJ.PD~ ~ r. l~ qp.~ l'AJug~nl 
~ com el mA\JtamJcll; no m~ ho drora pe¡ si 

algú s'engrescava y li pagava la superba urba
nlsació de la plassa, perquo l'Ajuntament, com 
et meu amich, tampoch té un cèntim. 

o hi haurà res d'archs: se farà una expla
nada immensa aixamplant l'actual fins al carrer 
de Ronda, en virtut de lo qual el nou cafè res
taurant Colon, sense moUl~s dellloch, serà més 
céntrich. Y aixls, si no hi hà do~torb, dintre 
pochs mesos tindrem una pI assa graudiosa ... y 
desfregada, com ara, yen paus. Y per aix tant 
sorollI 

... ... ... 

Se m'ha dit que l'actor y director D. Anton 
Tutau està acabant la forma~ió d'un valiós 
quadro dramàtich pera fer una verdadera tem
porada de teatre català en el Teatre Principal el 
"inent ivern,.Es de c:;elebl'ar que aJxls siga: el 
Sr. tutau sempre ha fet lo que ha pogut per la 
escena catalana. Estem convensuts de que si es 
du a cap la formació d'aquesta companyia, la 
temporada sera beneficiosa pels que la formin 
y pel teatre català, avuy tant migrat y decandit. 

A, LLIMONER 

" " " " " '" " " " " " " " ,,--....-...-

A D.' Joseph XimeBO ianas 
Ara te n'has d'anar de Barcelona, 

y ab l'A reveure teu, que'm costa llàgrimas, 
ja veig que ho saps si és trist y quan agreja 
lo esser llensat de l'amorosa patria. 
Molt més quan al marxar hi queda l'honra, 
més, ayl també t'hi quedan las.entran as. 
L)ho~ra te queda assl, més te l'emportas. 
Sencera aixls no pot pas trossejarse, 
qu'és clara com lo sol. No't desatini 
aquet, desterro, nQ, qu'és ta venJansa. 
Es lo que't puja dalt del cim la gloria.. 
Com tujo la pogués cantar ta.nt alta. 

* ... * 
Jamay s'és vist que l'aucellet lJellsesse 

a daltabaix del niu ahont té cov.ada 
lo seu ,fillet tendrfssim que piueja 
tant sols per piuejar; que'l seu llenguatge 
natura li ha donat. Ya tu, que piuas 
tant 'ferm que la rabó no't pot negarse, 
perquè aqul la verita~ los lla fet nosa, 
et tiran daltabaix de la niuadal 

• 

Demà cumpleixen dos anys de la mort d'en 
Frederich Soler. 

De$.de aques.tasoolumn $ wiP'U un reC0l1 
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MATARÓ. - AI Clrcul Catblich d'Obrers s'hi repre
sentl' diman, entre altras pessas, LOt grill. de la, ,èvas. 
-O. 

BADALONA.-AI Teatre Badalonès s'hi representà 
dlas passats lo preciós drama Maria Rosa y'J'monòlech Re
tretl.-A. 

, 
CALELLA.-Ab molt aplauso .'han donat en el Casino 

Calellen .. dos funcions dramàticas en las que s'hi ha repre
sentat Lo plet d'en Baldom.,.", Lo raple de la Sabina, La 
Dida y Lo marit de la di/unta.-A. 

A~E YS DE MUN't.-En lo Casino del Progrés s'hi 
ha representat Lo monjo nq¡re y Una mQ,ca vironera, y 
d'una vetllada que's degué celebrar lo diumenge en for
ma .. part la Ja mentada obreta Una mOlCa "ironera.-T. 

REUS. -1:a companyia catalana que dirigeixen los 
S¡. •. Ooula y Capdevila estrenaren lo dissapte passat L'IIoltal 
de la coixa, representant ademés, ,I dhlmenge, La Dldd y 
Lo rapt, di la Sabina.-S. . 

SlTGES.-Lo dinapte passat Ja companyia de sarsuela 

que dirigeix lo Sr. M,t .. Soler donl una funció en (o tea
tre del Prado Suburense, representantse El cabo primero, 
El gaitero y la pópular Marcha de Cddi~. Van tenir de 
repetir alguns números de la primera y últlma.-S. O. 

VILANOVA Y GELTRÚ. - Tal com s'havia anunciat 
tingué 1I0ch dissapte passat, y devant de més que regular 
concurrencia, la funció en honor de nostre apreciat com
pany Sr. Ximeno. 

Lo desempenyo de las obras Do, aixelabrat', La lIupia 
y l'estrenada, segons pot veures en lo lIoch corresponent, 
sigué bo. 

De dita funció sobresurti extraordinariament la lectura 
de poesias alusivas al acte. Totas foren objecte de moltts
sims aplausos, sobresunlnt especialment las de D. Abelardo 
Coma, D. Guil\em Torres, D. Joan Trillas y Clotet, las 
quals publicarem a mida que l'espay ens ho permeti. 

Sigué també rebuda ab ernusiume la que's lIeg' de 
D. Joseph XI meno Planas, la qual copiem a continuació: 

A Vilanova y Oeltr4 
Jo't saludo, Vilanova, 
qu'agrahit mon cor esclata, 
de ton amor reb tal prova, 
que'n eixa acullida troba 
noblesa gran -lue't tetra,a. 
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