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M U R A L L A D E FERRO
DBàMA BÏT TRES ACTES Y EN VBES DE D ON JoSEÏ-H (JÒT Y AïíGUBEA '

Sempre es agradable haver d' informar favorablement al públicb sobre la aparició de
una obra de bonàs qualitats, peró mes agradable se fa encara aquesta tasca quan se tra,cta
de una producció escrita en la llengua mes estimada y especialment si son autor pertany
al círcul de companyerisme en que acostumém à bellugarnos.
, Per aquestas rahóns avuy sentim verdadesa satisfacció al ocuparnos de Muralla de
Ferro, original del nostre apreciable compatrici, V entussiasta catalanista, don Josepli
Got y Anguera.
Aquest jove escriptor, del qual en aquesta mateixa ciutat n' haviam vist ja alguns
quadros escénichs, acaba de estrenar à Barcelona son primer draina en tres actes, ab un,
èxit mes que regular, havent alcansat per ell felicitacions d' alguns periódichs de la capital, que 1' eslimulan à seguir ah animo la via comensada, segur de que reunint bonàs condicions pera "1 genero en qüestió, si sab estudiar, observar y fugir d' artifieiositats convencionals ó amaneradas, arribarà à guanyarse merescuts llors en la escena catalana. ,
Realment Muralla de Ferro dona dret à una llegítima esper.ansa. Sense tenir la
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robustes de la creació, ni molt menes, es d' aquellas obras que plauhen y 's fan simpàticas sense saber perquè.
Si s! examina ab minuciositat, sé troba son argument poch nou, son interès poch equilibrat, son fi moral de sobras desenrotllat cada dia, sa versificació molt cuydadosa en unas
esoenas arribant fins al lirisme (que tant se. l i ha retret à un de nostres primers autors) y
decayent en altres fragments menos interessants, deficient en general de emocions intermitjas pera sostenir la atenció del espectador, y, resumint en una paraula, faltada d' aquella novetat y decisió, sols fillas de la experiència y de la pràctica, las quals tant necessarias son en aquesta mena de produccions. Doncbs bé; ab tot y aixó, la obra satisfà y
agrada y 's conquireix làs simpatías del espectador, per una de aquellas lleys tan misteriosos que à n' al públicb l i revelan un verdader instint dramàtich, demostrant à vegadas
fins en los mateixos detalls mes fútils.
Certament que Muralla de Ferro reuneix qualitats meritables. En primer lloch la exposició de son assumpte es molt clara, natural y oudenada, sense emooións pero sense estranyesas y deixa al espectador tan imposat de la situació respectiva de tots los personatges de l a obra, que aquest, al finir lo primer acte. sinó queda engrescat pera aplaudir
molt, queda en cambi excelenment preparat pera assistir à la lluyta de passións que tot
just s' ha deixat entreveure al caurer '1 teló.
Per altra part la trama de la acció es tan poch afectada y en tal terme fuig gayre bé
sempre de las inverosimilituts destinadas à preparar cops de efecte, que baix aquest punt
de vista no podém menos de aplaudir ab efusió al senyor Got y Anguera. A més de aixó
devem llohar també sense reservas lo final del segón acte que es de impresió, està ben
preparat y causa notable sorpresa, deixant un problema pera resoldrer y fent esperar aixis ab ansietat las solucions del darrer acte.
En. aquest decàu bon xich la vivesa de la acció, repetintse sovint las mateixas gradacions de sentiment que flactúan abans del desenllàs, peró com lo problema presentat es
grave aixis y tot arriba à mantenir 1' interès fins 1! última escena.
Respecte als caràcters del personatges, es, altament simpàtich y ben presentat lo de
Gàrlos ó sia 1' héroc del drama, molt atractiu també encara que retratat només per totehs
aislats lo del pretendent de Anita, acertadíssim lo de la mateixa Anifa, que es una verdadera enamorada y una bona filla, espossats no més lo del marino acompanyant de Carles y '1 del pare de son rival: lo caràcter de don Mamon es lo menos acertat tal vegada
per ser lo mes difícil, ja que en ell hi han d' estar ab fisonomia pròpia, 1' amor puríssim à
sa filla, 1' amor en altre aspecte interessant à Carlos fill natural y ocasió d' un crim que
constituheix la pedra de toch del drama, lo penediment per aquest crim y afront per sa
publicitat que 1' envileix y '1 deshonra, tot aixó junt ab nna pena indescriptible per ser
ell mateix qui destruheix, ab la necessària revelació del secret de sa vida, la felicitat dels
seus fills. No es estrany, donchs, que no haigi quedat prou cumplert un personatje en
qui la mà mes experta s' hi hauria probablement excedit per un cantó ó altre.
L ' objecte moral de la obra no pot ser mes recomanable. En efecte, lo senyor Got Anguera al recordar que 'Is excessos de goigs irreflexius en la joventut sovint se pagan ab
escreix de dols en la vellesa, patentisa una vegada mes quan-útil es la contiaencia y la
templansa en las passions, mentres dura 1' època en que aquestos se' desenrollan naturalment, si després se vol tenir una vida ditxosa ab pau en la família y tranquilitat en la
conciencia.
Resumint, devém dir que la primera producció del senyor Got y Auguera val la pena
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de ser tinguda en compte pera esperarne de son autor nous fruyts, que sols es necessari
que siguin ben madurats, dada ja la excelencia de la planta productora.
Muralla de Ferro obtingué una interpretació bastant regular per la companyia que
dirigeix lo senyor Tutàu, la qual actua en lo Teatre Novetats de' Barcelona. Lo senyor
Got y Anguera fou cridat lo dia del estreno (diumenge passat al vespre) varias vegadas
al paloo escénich.

SIBOOIÓ

IPOILÍTIO^

Segons E l Imparcial lo senyor Menendez Pelayo ha sigut nombrat president
dels Jochs Florals que tindran lloch en Barcelona ab motiu de la Exposició U n i versal,
Ab tan pocas ratllas, no ;s pot enganyar mes al públich.
P e r q u è n i '1 senyor Méndez Pelayo 's president dels Jochs Florals, ni aquestos
se celebran ab motiu de la Exposició.
'S veu que :ls periódichs madrilenys estan molt enterats de las cosas de Catalunya.
Y després que 's queixin, quan 'Is francesos jutjan al seu istil la Espanya castellana.
Del mateix periódich traduhim '1 següent pàrrafo d' un article que sembla fet
d' e n c à r r e c h à favor de la Exposició Universal de Barcelona:
«Com la Exposició de Barcelona te pera la P e n í n s u l a un alt f i de cordialitat y
simpatia, allà anirem tots à estudiar la literatuja de Catalunya, à admirar sas
ciencias y sas arts, a conèixer son gloriós íeatro, avuy mes floreixent que may,
a extasiarnos devaht son explendorós renaixement y à contemplar ab orgull, perquè Barcelona y Catalunya son pedazos queridos de la p à t r i a común com los extrangers, sorpresos y admirats, confesar qu: Espana es, baj'o todos aspectos, una
gran nación digna de ocupar pre/erenie puesto de honor en el anjictionado de las
naciones cultas.»
Ja ho veuhen.
Fin nos diuhen pedazos queridos.
Sempre haviam cregut ab '1 carinyo dels polítichs madrilenys.
Ells podran ésser lliure-cambislas, y fer tot lo mal que puguin, pero en quant
à estimarnos...
Ni :i gat à la rata.
* *

Y à propòsit.
Aquestos elogis tan inesperats y exponianis de E l Imparcial nos recordan uns
versos d ' u n amich nostre, que no per ser poch coneguts, son per aixó menos certs.
Catalunya serà maca
mentres calli y mentres pagui
Y creume, ja 'Is se la flaca
. .
quan un polítich t! halagui
ficat la mà à la butxaca.
Lo jefe del partit conservador senyor Cànovas del Castillo, ha declarat en ple
Congrés que, ell es lliure-cambista d'ideas, pero que en lo terreno de la pràctica
no es a c è r r i m partidari de cap sistema económich.
Es à dir que no es n i figa n i rahim.
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A l últim tota aquesta gent anirà confessant lo que son dintre '1 sistema parlamentari.
Sangoneras de 1' Estat.
Al mateix senyor Canovas contestant al diputat Cobian, de la majoria, qui l i
fen recordar sas aftcions lliure-cambistas, va escaparli la següent frase':
«Jo vaig recomanar la candidatura del senyor Cobian à mos amidis, perquè 'm
creya qu' era conservador.»
Heus aquí 1' sistema que segueixen d la cuentalos partitspolítichs madrilenys.
Pera 'n Canovas sols son decents y dignes de ésser diputats los que pensan
com e l l .
Pera 'n Sagasta, !ls fusionistas.
Y aixis succesivament.
Lo de menos en aquestos assumptes es. com se veu, las condicions que reuneixen y lo ser coneixedors del lloch que representan.
Veritat es que pera votar lo que se ;ls digui y fer esqueneta als amos qualsevol
es bo.
Fins que :1 pais :s cansi de tant qualsevols com prenen asiento en las Corts espanyolas.
Desde '1 mes de Novembre del any 1886 fins igual mes del any passat s! han
i r r e g u l à r t s a t en aquesta pobra nació la friolera de 60.618,279 pessetas.
L' ofici de lladre à Espanya es molt productiu.
Ya deya be O'Donnell que Espana es un presidia suelto.
Sinó que 'Is presidaris tenen cadena y aquí lo que tenen son empleos.
Lo senador senyor Rojo Arias ha apoyat una proposició en lo Senat, pera construir à Madrit un palau de Exposició permanent, la qual fou presa en consideració.
Apesar de la misèria del pais tan ben pintada per E l Resumen no tinguin por de
qu' aquest se queixi per los gastos que la construcció y conservació de dit palau
ocasioni à Espanya.
L' anticipo que fa '1 Gobern à la Exposició Universal de Barcelona, segons I '
esmentat diari, es un robo que 's fa al pais ó poch menos, pero lo de Madrit...
jOh! no es tot h ú Madrit ó Barcelona.
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L A "LLIGA D E

Al sortir de la pàtria y .viurer fora d' ella se sufreíxen moltas molestias 6 incomoditats,
especialment quan se recorren terras no trilladas per lo pas dels Europeus, mes totas las
tribulacions quedan ben pagadas quan al arribar à terme se veu l'interès d' un públich
tant numerós y escullit com lo present que desitja recullir lo fruyt d' aquells viatjes.
Coneguda es 1' historia de la dominació catalana en la M a de Sardenya, Un Papa, gelós de conservar la supremacia de son poder en Itàlia, de garantir la seguriíat de sos
murs, contínuament tuvbada per las incursions de piratas y corsaris, reclama lo auxili del
sol poder que en aquell temps dava sòlida garantia de autoritat y de gobern y eix poder
ho era lo de la casa de Aragó. L ' Infant Alfons reuní son estat en Port Fangós à principis
del sigle x i v y emprenia la creuhada que en 1327 l i assegurà '1 domini de Vila de Iglesias
y de Càller y ab ell, lo de tota la Sardenya.
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De aquella època fins als tristos dias del passat sigla en que acabaren las llibertats catalanas, la Sardenya formà part de nostre regne, fou una provincià que sempre seguí nostres destins. Per sos usos, costums, lleys y religió, més se identificà sempre ab. nosaltres,
liavent permanescut terra catalana -fins molt després de la imitat espanyola. Y tal devia
succebir si considerém que al anar à la Isla trobarem un poble que liavía signt fàcil presa
de totas las invasions y trist espoli de íotas las conquistas: pero que retret en las montanyas casi inaxcessibles de son interior, vivia vida piimitiva que l i permeté rebre ab facilitat los beneficis de nostra oivilisació.
Mes si la conquista de Sardenya fou per nosaltres molt gloriosa, nos costà també,molta
sancli y grans esforsos. Del èxit de D. Alfons moriren més de la meytat de las tropas en
los cuatre primers anys de la conquista: més tart, fou causa incessant de guerra aquella
ambiciosa casa de Arborea que, sent navarra de origen, prengué la defensa de la anomenada causa nacional contra nostra autoritat. Fins à la època de D. Joan I I no 's pegué
abatre 1' orgull de aquella família y la forsa de aquella casa que niuhava en las planuras
de Oristà y en las rooas del Goceano; més també Uavoras vingué la unitat espanyola que
beneficià los esforsos fets per nostra sola iniciativa. .
Avans d' eixa unitat, tot fou català à Saixlenya: la llengua dels temples, dels tribunals,
del gobern, del país mateix; las costums del poble; sa manera de vestir; sos cultes especials conservats encara en nostres dias. Mes tart, la influencia castellana imperà en tot lo
Sud de la Isla; lo oficial vingué de Madrid; cap virrey de la Isla, desde V any 1500, sortí
de Catalunya. En cambi n' hi anaren alguns que han deixat entre nosaltz'es. tristos, recorts:
lo marqués de los Vélez fou un d' ells. Per eixas causas la preponderància catalana minvava en Càller y fugia à buscar refugi en la simpàtica ciutat catalana del nort.
Mes no vull ni puch entrar à fer historia, tasca que pendria 1 temps de moltas conferencias. Aném à buscar lo que avuy queda de nostre pas per aquellas terras, fent 1' inventari dels monuments catalans existens en las ciutats mes imporíans de la Isla.
Comensem per la capital Càller. Tots sos edificis religiosos perteneixen à la època espanyola. La catedral recorda un arquebisbe aragonès, Yico: la ermita de Bonayre fou feta
per los Mercenaris fills de Barcelona que allà anaren pera redimir cautius. En lo creuher
esquerra de la Seu s' aixeca sumptuós monument do marbre ahont jauhen las despullas
del rey Martí de Sicília, malhaurat fill de don lVIa,rtí 1' Humà. Xegra sort presidí 'Is destins
del jove monarca, qui perdé la tranquilitat en Sicília, la vida en Serdenya y la reputació
en la historia. Martí anà à Càller pera reprimir una sublevaoió dels Arboreas, als quals
desfé y destrosa 1' exercit en las jornadas de Santluri. Mes lo clima mal sà d' aquella terra atacà sa salut; las febres s' apoderaren de son cos y dos dias després de guanyar la batalla baixava al sepulcre. Certs historiadors, que degueren cubrirló de glòria, 1' insultaren
en sa mort, suposantlo víctima de la passió d' hermosa dona.
Lo culte qne anima als habitants de Càller sent molt nostra influencia. Allà tenim encara '1 temple de Santa Eulària, la devoció especial à Sant Jordi y à la Terge de Montserrat: y en Bonayre fins avuy se canta en nostra llengua la. Salve, ab que tots los dissaptes
los fidels saludan à la patrona dels mariners.
Molts monuments militars quedan en Càller, las torres y las murallas aixeeadas en nostres temps. D' eixas darreras se n'. estàn enderrocant cada dia: la mania destructora que
sembla haverse apoderat dels edils contemporanis, abat sons descans aquellas pedras que
son padrons de nostra glòria. En las imnediacións de la vida 's troba '1 bonich castell de
Bon yehí: y cap al mar, junt à Bonayre, de qual ermita serveix per campanar, s' alsa pe-
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tita torre octogonal, que fou lo primer monument de nostra entrada à Serdenya. Aquella
fortalesa es deguda al esfors de dou Alfons, que la feu pera asegurar son real en los temps
del assetje de Càller. Y per estrany contrast dels fets, junt à eixa torre en ruina 's veu
desmantelat un temple que la pietat d' un frare mercenari, fill de la Casa de Barcelona,
feya erigir en los primers anys del sigle passat y no acabà per causa de nostra retirada:
de modo que '1 destí ha reunit en un mateix lloch los dos monuments que marcau lo oomensament y la fi de nostre pas per la isla.
Vist Càller, devem sortir de sas murallas y entrar en los Campidans. La plana sarda
es bonica, luxuriant de vegetació, pero mal sana com cap altra n' existeix à la terra
Aquells camps son poch menos que inhabitables nou mesos al any per causa dels fangars
que envenenan 1' ayre ab sas pestilencials emanacions. Per tal rahó, lo pagès de per allà es
sempre presa de las febres y se '1 veu serio, groch, menjat per la malaltia, no divertintse,
com si sempre tingués devant lo trist memento d' un pròxim fi. La dona es mes animada,
bonica algun cop, sovint capritxosa en sos vestits y adornos quan va é. la iglesia ó al so de
la launedda balla '1 òctllo fundu à la plassa del poble. La passió de las sardenyesas pels
joyells no te límit: estima 'Is objectes de filigrana d' or y plata y 'Is vol grossos, que saltin à la vista, que senti son pes y son volum.
Seguim la expedició y anem à Vila de jglesias. Allí quedan pochs monuments, puig en
sas ruinas no hi ha ni conjunt ni art. Mes important es Oristà, lo lloch eternament rebel à
la corona catalana, en lo qual se conservan duas hermosas torres, part de las murallas y
alguns monuments religiosos de nostras épocas.
Sasser, la capital del cap superior de la Isla; guarda també molts recorts de nostra deminació. Aquella ciutat tingué en sos primers temps vida pròpia é independent: constituhida en República baix la protecció de Gènova, regintse per un códich especial que respectaren los Reys de Aragó, poguer tenir totas las expansions de la autonomia municipal,
lo qual no la impedí de rebelarse contra nosaltres totas las voltas que 1 Comte Ros ó
qualsevol altre capdill orberense encenia en Sardenya la foguere de la revolució. Sols baix
la unió espanyola entrà Sàsser en lo concert de las demés vilas sardenyesas, y fou cap del
gobern del Logudor y centre del Tribunal de la Inquisició en la Isla. Allà existeixen part
de nostras murallas y algunas torres è iglesías. Lo castell, que datava de temps de
Pere IV y era molt bonioh, fou enderrocat fa tres anys per edificar en son lloch un
cuartel.
Per fi arribém à la vila essencialment catalana de Sardenya, 1' Alguer. En ella tot es
de nostra terra, la gent, que no ha perdut lo caràcter, lo tipo, ni '1 geni: la llengua que
es la nostra: los monuments, que no han sigut destruhits ni desnaturalisats. Ja sabeu que
aquella colònia fou fundada per Pere IV ab gent del Panadés, y si be 'Is temps y las epidemias han acabat ab moltas de las antiguas familias, algunas ne quedan encara y altras
al renovarse s' han infiltrat 1' esperit català que sols allí 's respira. No vull detallar quant
he vist à Alguer: no he vist jo mateix tot lo que hi ha en ell, y penso tornarhi. Potser altra volta vos donaré compte de novas impressións; pot ser conseguiré que algun alguerès
vinga à Catalunya: mes si aixis no fos, vos prego que recordeu, los que aquí m' haveu eixa
nit escoltat, que en lo mateix mar blau nostre, al altre costat de aygua que banya las
costas catalanas, s' hi agita y viu, se mou é hi respira, un tros de la antigua pàtria.
HB DIT.
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Del maig florit en dolsa matinada
sentats tots dos damunt de 1' herba humida,
de llavis ajuntats y de mirada,
bebía en boca y ulls ma dolça aymada
lo fecundant alé de nova vida.
jiEecordas mon amor? jQuan prest finida
ne fou pels nostres cors aquella aubada!
Lo goig es sempre curt, llarga sens mida
la pena n' es tan sols, y '1 mon convida
al mal no més que dins son cor te estadai.
'S va enfosquí lo cel al naixe '1 dia
y ab ell ton llavi roig, la voluptuosa
mirada ab que 'm mostrares carinyosa
los plhers jamay somniats, morí m' aymía:
Llavors cada hú dels dos prengué sa via,
jo al mon... y tú també; ^seràs ditxosa?
(«podràs trobà altre amant, sent tant... hermosa?
Qui sab, lo mon fabrica hipocresia.
MODEST DURAN FOLGUERA.

LOS JOCHS FLORALS DE LA CATALANISTA " R A T - P E S A T "
Sentim en 1' ànima qu' al trassar eixas quatre mal engiponadas
ratllas tinguem que detindré lo vol de nostra imaginació, ja de si prou
pobre, pera parlar com deuriam de la festa que avuy se celebra en lo
Teatro de San Felip d' eixa ciutat.
Nos priva de ferho la casualitat (molt honrosa per nosaltres) de
perteneixer tres de nostres redactors al Consistori dels Jochs Florals
que dona la Catalanista Rat-Penat.
No obstant, no podem menys qu' esclatar ab un crit d' entussiasme
al considerar que à 2,000 lleguas de nostra tant anyorada terra hi han
cors purs que passan per sobre de totas las conveniencias y no arredrantlos cap sacrifici per inmens que siga, saben fer respectar y honran à la tant desgraciada terra que per sort los conta entre sos bons
fills.
iEncara hi han catalans!
[Encara tenim Pàtria!
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jOh! Qué contenta pot estar nostr' aymada Catalunya al veurer que
sos fills no 1' oblidan jamay y van posant pedreta sobre pedreta al
edifici en construcció ahont hem de trovàrnoshi tots los bons pera j u rar guerra sens treva à 1' opressió y al vasallatje y d' ahont hem de
sortir organisats pera recuperar nostras lleys antiguas y llibertats!
No podem passar sense enviar un fraternal abràs à tots los qu'
han contribuït ab sa inspiració al lluhiment de los primers Jochs Florals de la «Rat-Penat» de Montevideo. [Glòria à tots los poetas y escriptors qu' han sentit bullir sa noble sanch al rebre 1' invitació dels
catalanistas de Montevideo per medi del cartell dels Jochs Florals!
Ab quina fruïció estem esperant lo moment de poder sentir los
alts, nobles y grandiosos conceptes que ab nostra magestu'osa y rica
llengua brollaran tant de las composicions premiadas com dels discursos que pronunciaran ab motiu del acte.
iEsplays del cor, del patriotisme y 1' inteligencia, tant mes nobles
y enlayrats, quant mes postrada 's veu nostre noble y hermosa íerrai
^Qui podrà negar la grandiositat de las composicions ques brollan
de la inteligencia gumana? De ficso que ningú.
L ' inspiració del poeta es sens dupte la mostra mes gradiosa y
acabada del infinit, puig que pensa, escriu y ne dona compte de lo
que realment fà; en son cor sent un buit indefinible al mateix temps
que se '1 sent omplert d' entussiasme y fé; té moments febrosenchs
que '1 subjectan com entre cadenas candents, al mateix temps, que sent
un fret esgarrifós que '1 arrauleix y ' I deixa sense forsa y duptant de
si mateix. De sopte sens saber lo que diu, desfallit, esclama com qui
surt d' un horrible insomni; ja està! En aquest moment és quant lo
poeta torna al mont real y fins te por de mirar lo qu' ha escrit. Allavoras, es quant lluyta ab totas las ideas, pensaments y passions "qu'
ha deixat impresa sobre aquell full de paper, que per ell es un aymat
fill que tem mirarsel per lo recel dc si haurà sortit imperfecte.
Allavoras es quant fent un suprem esfors sobre sí mateix, se decideix à examinar sa creació!
jQuants y quants duptes tornan à omplirli 1' esperit, fins al fi que,
després d' ordenaria y llegiria y tornaria à llegir, esclata son cor y
sos llavis pronuncian eixa expressió: !ara si!
A l pronunciar eixa frasse, lo poeta llegeix cent voltas sa composi-
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ció sens cansarse may puig quant mes la llegeix mes content està d'
ella, ni mes ni menys qu' una mare que quants mes petons fà à son
fíllet, mes hermós li sembla y més entusiasmada 's sent per lo fill que
diu que Deu l i ha donat.
[Oh si! [Glòria! tornem à repetir, à los fills de Catalunya que
professan incorruptible amor à la terra en que nasqueren y à la parla
ab que 'Is cantaten las tradicionals cansons en lo bressol.
Contenta y orgullosa pot estar la Rat-Penat al veurer coronat ab
un èxit tant complert son ideal, puig sense haber tingut materialment
temps pera que nostres germans residents en la Pàtria 's preparessin
per lo torneig, han concorregut ab infinitat de valiosas composicions,
donant aixís una mostra de la molta estima en que tenen à la única
societat Catalanista existent en las Américas.
Avuy la Rat-Penat, pot aixecar lo cap y dir ben alt: [Oh, Mare
Catalunya! Trevallo per tú dins lo camp de la propaganda sens miras mesquinas ni fer cas de cap obstacle; [ditxós lo dia que puga trevallar per tú d' altre manera, sens escatimar ni una sola gota de
sanch!
Sols una sombra oscureix nostre entussiasme y es que sens volguer nos fem eixa pregunta: Si un grapat de catalans poden realisar
lo que la Rat-Penat realisa, ^qué no podrían realisar tots los catalans
de Montevideo junts?
[Salut y Germanó!
[Catalunya y avant!—F. M . y P.'
(De L a Gralla.)
CONSISTORI DELS JOCHS F L O R A L S D E L RAT-PENAT
DE MONTEVIDEO
FALLO DEL JURAT
FLOE NATURAL.—<;Cl.avé:i, n.0 33.
ler Accèssit.—-"Jesús als faritseus", n.072.
S»11 Accesit.—"Los Escullits", n.0 70.
ENaiiANTiïrA.—"Anyoransa", n.0 4.
ler Accèssit.—"L' emigrat", u.0 8.
3011 Accèssit.—"En la ausencia, n.0 31.
VIOLA D' OB Y AEGENT.—"Memòria", n.0 50.
No hi ha accèssit.
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ler PBBMI BXTEAOBDINAEI—"Las Sucursals de la Pàtria". n.ü 46.
2on 11
"
"A un americà" n.0 44.
MBÏÍCIÓ HOÍÍOEÍFICA.—"Tot bresant", n.0 19.
3er PEEMIEXTEAOEDINAEI.—"La Barretina", n.0 13.
ixt
••
«
-La Joya" n.0 20
óin
"
"
"A Catalunya"—oda n.0 6.
MENCIÓ HOIÍOEÍFICA.—"Brindis à Catalunya", n.0 74.
6 PEEMIEXTEAOEDINAEI.—-"La Indústria n.0 14.
7
"
"L'Inmigrant", n.0 47,
8
"
"
. "Lo Rosari del matrimoni",0.0 66.
9
"
"
"La mort d: en Pau Claris, n.0 1.
10
"
"
"
"iGirona!" 59.
11 • '•'
K
"La màrtir d' avuy'" n.0 5.
12
"
"
" L ' Herba mate", n.0 64.
13
"
"
"Reoorts de la Vall d, Àràn, n.0 41.
MENCIÓ HONOEÍEIOA.—"La Vall d! Aran" , n.0 20.
15 PEBMI BXTEAOEÜINAEI.—"Lo Rey del mar", n.0 83.
15 "
"
11A la Cisa", n.0 20.
16 "
"
"La Puntera", n.0 3.
17 "
"
"La Batalla de ïetuàn", n.0 26.
Lo que, per acort del Consistori, se fà públioh 'pera coneixement dels intcresats.
Montevideo 21 Decembre de 1887.—JOSBPH BAITX Y BABIL, Mantenedor Secretari.

Atentament invitats per la Junta del Ateneo Sahadellés, asistiren à la funció inaugural
de la Secció líricli-dramàtica, que com diguérem ja en nostre últim número tingué lloch en
la nit del passat diumenge.
Lo Saló d; espectacles, perentaba un magnifich efecte, essent molta y escullida la concurrència que omplia per complert las 800 cadiras aproximadament que caben en la platea
del mateix.
L ' escenari proporcionalment ajustat à las dimensions del saló produheix un elegant
efecte essent dignas d' admirarse per son bon gust artistich y brillant execució totas las decoracions que s! exhibiren, particularment lo teló de boca que. en nostre concepte, pot
considerarse com à una verdadera joya, per lo que felicitem coralment à la Acadèmia de
Bellas Arts, instalada en lo propi Ateneo. y que tan dignament dirigeixen los senyors
Quer, Vila y Figueras, psr baber sigut ella i ' encarregada de tan difícil com ben executat
travall
Los joves aficionats que prenguerent part en lo desempenyo de las pessas del programa
de la primera festa d' aquesta secció del Ateneo compliren degudament, essent dignament
secundats per las senyoretas Millanes, y satisferen per complert los desitjós de ia concurrència.
La direcció de escena qu: està à carrech de nostre particular amich D. Manel Mutlló,
no deixà res que desitjar, la que fou servida ab bon gust y estricta puntualitat, cosa pooh
freqüent entre aficionats. Lo propi debem dir del coro, que donà provas de una esmerada
organisació que honra à son inteligent Director Sr. Sendra.
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Nosaltres desde las columnas d; aquest modest setmanari no podem menos qne felicitar
à tots quants prengueren part y contribuheixen al satisfactori èxit de la festa, desitjànloshi molta constància- pera la continuació dejtan agradables vetlladas que induptablement
han de contribuir al foment y prosperitat del Ateneo Saòadellés.
Lo passat diumenge lo tren tranvia que surt de aquesta ciutat à las 6 del demati, agafà
à un jove, lo qui ab molt mal estat fou trasladat, per disposició del Sr. Jutje, al hospital,
ahont mori la matinada del dimars
Agrahim coralment la visita que ab lo número 16, any I de sa publicació, corresponent
al 22 de Desembre, nos ha fet L a Papallona, setmanari català ilustrat que veu la llum
pública à Buenos Aires y que està destinat à defensar los interesos morals y materials de
Catalunya en la República Argentina, del qual retallem los següents sueltos:
DOTSB MIL EJMIGEANTS Y...—En los primers oatorce días del present mes han arribat à
Buenos Aires dotse mil inmigrants procedents d' Europa. Ademès lo Comissari general d'
inmigració, ha rebut novas d' Itàlia que fan ascendir à cent vint mil los allistats en aquell
pais, pera venir à poblar las regións del Plata,
A n' aquest pàs, si la vida es un soplo, pera lo poeta, per nosaltres, serà una vida molt
cara. perquè cada dia pujan més y més de preu. los que viures y los lloguers à causa del
gran desnivell que hi hà entre '1 consum y la producció. Si los inmigrants que contínuament arrivan fóssen mes productius que consumidors, enhorabona; pero bé es veu prou,
per la estadística del cens, que la inmensa majoria se quedan à la Capital, ó van à La Plata, ó al Rosari, pero à la campanya n! hi van molt pochs; y com que à n' aquí lo que mes
se necessita es gent per fer travallar la terra, d' aquí que puja molt lo consum (que conserva y hasta encareix los preus) y à proporció disminuheix la producció(que 's lo que 'Is
hauria de fer abaratir).
SOCIETAT CLAVIL—Aquesta important societat (que si bé s' anomena espanyola, està
composta casi tota de catalans) resident en la floreixent ciutat del Rosari, està progresant
d' una manera envejable; tant, que recentment ha cambiat també de local pera fixar sa
estada en un de mes gran y espayós decorantlo convenienment y posantse à la altura de
las mellors societats de la futura capital de Santa-Eé,
Ab un gran ball d' etiqueta que celebraran lo dia ler- de F any nou, volen los socis de
la "Clavé" festeijar las grans milloras de la societat y à estar per lo que 's diu, farà època
dita festa entre 'Is rosarins, per no perdonarse gasto de cap mena à fi de que siga lluhit,
Bè, molt bé: per los nostres paisans, del Rosari, Avant y fora. Unió y fraternitat entre tots, que 's lo cami per ahont podem arrivar à satisfer nostres aspiracions.
Per haver arribat tart à nostras mans no podem publicar avuy lo 3er- y últim de la sèrie de articles que ab lo títol Observacions sobre la crisis econòmica, ha tingut l1 amabilitat de remetrernos nostre estimat amidi y coloborador don Joan Gubern Fàbregas,
Anirà en lo número pròxim.
Se ha posat en estudi en lo Teatro Català (Romea) la nova comèdia en un acte original
del aplaudit autor dramàtich don Antoni Ferrer y Codina titulada Un cop de telas.
Lo divendres últim, diada de Sant Sebastià, patró de 'Is fabrieans, celebrà 1 gremi sa
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festa anyal ab Divins oficis y un banquet en lo saló del edifici de la mentada associació,
al final del qual se pronunciaren alguns discursos encaminats à estudiar las causas ocasionals de la crisis que estem atravesant. Tots los senyors que feren ús de la paraula convingueren en que realment existeix tan vergonyosa crisis, pero estigueren desacordes en
buscar son origen, ó mellor dit las causas que 1' ocasionan. Digueren alguns qu' era fruit
de la poca unió de 'Is agremiats, quins s' ajupàn pacientment à las exigencias é informalitats de 'Is comercians. En opinió d1 altre agremiat la culpa la tenen los que no s1 atreveixen d deslligarse de sos respectius compromisos polítichs, ja que 'n son concepte pera la
Agricultura, la Indústria y lo Comers tan dolent es lo senyor Sagasta com tots los altres
politichs d' ofici, puig que tots ells tenen la culpa de lo que 'ns suoseheix, degut als tractats de comers que nos han entregat lligats de peus y mans à 1! ambició extranjera.
Com que aquest assumpte mereix detingut estudi nos reservem pera un altre dia el
donar nostra opinió sobre '1 mateix.
; Antes d! aixecarse de la taula convingueren los comensals en nombrar una comisió à
qual càrrech corre estudiar lo plan mes aceptable per tots. a fi de qus de avuy en davant
cap fabricant concedeixi crèdit al comerciant qu' aixi fet suspensió de pagos, travallar
pera conseguir major formalitat en los pedidos y sostenir los preus de !ls articles.
Desitjem à la comissió esmentada lo millor acert en sost ravalls y 'ns alegrarem de
que aixís sucseheixi.
A 4930 emigrats alcansa '1 número dels que durant 1' any que acabà sortiren dels ports
gallegos ab direcció à Ultramar.
S' ha publicat una segona edició de Lo somni ds Sant Joan, delicada llegenda escrita
per nostre celebrat Mossèn Jascinto Verdaguer, ab traducció castellana y una bonica estampa alusiva à la obra.
Avuy diumenge tindrà lloch à Eubi la inauguració del Centre regional d' aquella vila.
Donats los elements que hi ha en la mateixa afiliats à las nostras ideas y las noticias que
se :ns han comunicat, 1' acte revestirà gran importància pera 1' catalanisme.
La Jnta Directiva del "Centre Català, de Buenes Aires ha quedat constituhida en la
forma següent:
President, don Joseph Sanchez.—rVice-president, don Fabià Ordines.—-Tresorer, don
Joan Mont.—Comptador, don Joan Barrera.—-Bibliotecari, don Miquel Cases.—Vocals:
don Joan Casadella, don Bartomeu Gronober, don Antón Lladó, don Cristòfol Grott.—Secretari, don Ramon Castany y Fargas.—Vice-secretari, don Joseph Serra.
Lo periódich quinzenal, artistich, literari y oientifioh. L a Ilustració Catalana, ha publicat lo uúmero 180, any I X corresponent al 15 del mes corrent. Es lo primer d' aquest
any, contenint un text variat é important, aixis com també diferents grabsts, deguts als
llapis de distints y ben coneguts dibuixants y artistas.
Lo passat dimecres tingueren lloch en la parroquial iglesia de San Fèlix, los sants oficis en sufragi de las ànimas del malaguanyat fabricant D. Joan B. Corominas y de son fill
D. Joan B. Corominas y Ferrat. (E. P. D.)
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De las simpatias que gosaban los finats ne daren bona prova los esmentats oficis, tota
volta que pocas vegadas se n' han vist de tan concurreguts per totas las clases de la societat.
Lo Màrtir del honor: drama català en un acte y en vers de nostre estimat amich y colaborador, D. Joseph Puig Cassanyas, estrenat en lo teatro Parreno en la tarda del passat
diumenge, obtinhué un favorable èxit, essent son autor coronat de nutrits aplausosy cridat al palco escénich al.finalisar 1' obra que obtingué un ajustat desempenyo.
Nosaltres felicitèm à nostre amich Sr. Puig, desitjantli molts triumfs y bon aoert en
la dificil tasca que ha comensat.
Per disposició de nostre digníssim Alcalde D. Joan Casanovas, no poden ser admesos
en las escolas los noys que haigin sigut atacats per la verola, fins passats 30 dias de sa
convaletencia.
No duptem que aquesta mida sanitosa mereixerà 1' unanim aplauso de tota la població.
La Junta Directiva del Centro Industrial ha quedad constituhida en la forma següent:
D. Joan Saus, President—J). Feliu Llonch Casajemas, Yicepresidmt.—Jü. Francisco A l guersuari, D. Bartomeu Puig y D. Joseph Martí, Vocals.—D. Pau Colomer, Tresorer.'—
D. Vicens Capella, Gontador.—D. Enrich Elias, Secretari y Andreu Casas, Vicc-secretari.
Diu L ' A r t del Pagès:
A París s' han fundat una Societat canariófila que 's dedica, com son nom expressa, a
la cria de canaris, y que ha celebrat ara la sua viguéssima exposició. Ha motivat la formació d' aquesta societat lo decaïment en que estava à París, mols anys havia, la cria d' aquest
aucellet cantador.
Com precisament, una de las especialitats de Vich son los canaris, podria allí formarse
un Sindicat que ,s posés en relació ab la Societat Canariófila de París, puix tal volta se
podria millorar las castas y obtenir exsemplars més raros y que 's poguessen adinerar més
que 'Is canaris comuns.
La cria dels canaris à Vich té mes importància de la que sembla, y ans que no s' espatllin las crias, donan uns rediments mes que regulars qve son per alguns menestralets
una bona ajuda de costas; y personas hi ha que son molt intel-ligents en lo modo de cuydar aquests preciosos ancells, essent per ells una distracció saludable per las horas vagarosas y un entreteniment lucratiu.
A Mataró també se n' acostuman à criar bastants.
Copiem da Lo Smnaten de Beus:
Avans d' ahir nit tingué lloch en lo elegant saló de la Associació Catalanista, la vetllada
inaugural que desde sa creació ve celebrant tot los anys la mentada societat.
S' obrí la sessió ab un discurs del senyor President, y à continuació la memòria del senyor Secretari, Uegitse després per sos mateixos autors inspiradas poesias originals dels
senyor Mata (E.), Frias, Fargas, Martí y Folguera, Sanromà (B.), Planas (F.), y altres per
los senyors Pallejà y Ollé, las cuals foren totas mol aplaudidas.
Finalisà la vetllada ab lo discurs de graoias que à prech del senyor President y per
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ausencia del encarregat de ferho, pronuncià nostre estimat amich y company don Eamon
Yidiella.
Amenisaren !a festa tocant en lo piano y armonium dugas inspiradas pessas de òpera
"La Lucia" y "Un ballo in Marchere". nostres amidis los senyors Planas, (M.) y vallué
(S.), als que la concurrència colmà d, aplausos per la fidelitat y delicadesa ab que sapigueren interpretarlas.
Serian dos cuarts d' una pròximament cuant la concurrència que assistí a la vetllada
abandonà lo local, desitjant que 's repeteixin mes sovint aquella classe de festas que tanta
animació prestan à la societat.
La Colla del carrer Memorias de xicci novela de costums catalana y de la que 'ns ocuparem ja ab oportunitat, del conegut escriptor D. Joan Pons y Massaveu, se trova de
venda en la llibreria de D. Llorens Lladó.
Fa ja molt temps que 'Is periódichs locals venen queixantse del mal estat de 1' acera
de la Rambla entre '1 carrer de las Planas y la Travesia de la mateixa, y apesar de quant
s ha dit, aquesta es 1' hora que no s5 ha posat remey al mal, evitant d' una vegada las
desgracias y caygudas qu' ocasiona en las nits de plujas, y principalment en aquestos dias
d' ivern que converteixen 'Is carrers de nostra ciutat en un mar de fanch y de brutícia.
Lo passat diumenge va caurer un pobre home, que com à tants altres ha sucsehit s' entrabancà ab algún dels molts sots qu' hermosejan la tal acera, y per cert ab ben mala
sombra, puig va rebrer un cop de consideració, vejentse obligats los que passavan à acompanyarlo ó portarlo à casa 1' apotecari senyor Subirana, segons las noticias que tenim.
Desgracias com aquesta, que no deu ésser la primera, poden pasar mol sovint, y no es
cosa de que per dessidia ó mal entesa economia 's vejin en perill las personas que per sos
quefers 's troban obligadas à passar per la esmentada acera.
Crayém donchs, que serà aquesta la última vegada que tindrem que parlar d' aquest
assumpte, y ja que uo per humanitat al menys per decència quedarà promptement arreglada per qui correspongui; puig sentiríam tenir que carregar à la conciencia dels peresosos, las desgracias que per aytal motiu s' ocasionin.
Las lliuransas creadas pera '1 pago de la suscripció als perióeichs se venen ja en totas las expendedurías.
Son lliuransas especials del Giro mi'ituo, ab destí exclusiu ai pago de suscripsions à
periódichs. de las classes y preus següents:
Sèrie A, de 50 cèntims de peseta.
Sèrie B, d' una peseta.
Sèrie C, de tres pesetas.
Sèrie D, de cinch pesetas.
Sobre aquets preus se cobra, al expéndrelas. 1' 1 per 100 com à premi d' expeudició,
qual import se consigna en lo mateix document.
L ' interessat pot adquirir ditas lliuransas en las expendedurías pera remétrelas à las
empresas periodísticas.
L ' interessat deu expressar en la lliuransa '1 nom y las demés condicions que la redacció del mateix document indica, avans de remétrela à la administració del periódich, aixis
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com conservar en son poder lo taló resguart. que comprèn en la part inferior, lo qual te
pera '1 pago '1 mateix efecte que la Uiuransa. en cas de pèrdua d' aquesta.
Las lliuransas expendidas en un any seran satisfetas à las empresas fins al 31 de Mars
del any següent, en qual fetxa caducan; y sols als representats, administradors ó gerents
dels periódichs, presentant facturas duplicadas, s' abonarà son import.

A.J>TXJ3NrOIS

OIPICI-A-ILiS

BANCH D E S A B A D E L L
La Junta de gobern d' aquesta Societat, en sessió d' avuy, ha acordat senyalar '1 dia 19
del pròxim Febrer, hora de las deu del matí y local del Banch, pera la celebració de la
junta general ordinària que prevé 1! article 17 dels Estatuts socials.
Los (senyors accionistas que desitjin concórrer, podràn efectuar'l dipòsit previst de
20 accions al menys, que s' exigeix per 1' article 16, durant los días feyners del 8 al 15
abdos inclosos, del esmentat mes, de quatre à cinch de la tarde.
Y en cumpliment de lo establert per los articles 12 y 29 del Reglament general, s' expedeix la present convocatòria pera coneixement dels interessats.
Sabadell 9 de Janer de 1888.—Lo President accidental, Anton Oliver.—P. A. de
la J. de G., Joseph Cirera, Secretari.

CAIXA DE ESTALVIS DE SABADELL

Han ingressat fins aquesta fetxa 5,497 pessetas procedentas de 382 imposicions,
essent 12 lo n ú m e r o de nous imponents.
S' han tornat 3,860 pessetas 32 cèntims à demanda de 34 interessats.
Sabadell 15 de Janer de 1888.—Lo Director accidental, / . A . Planats.

N ' h i ha una pera vendrer en un punt céntrich de aquesta ciutat. Daran rahó
en la imprempta de aquest periódich.
Se 'n ven un ab lo qual se pot numerar desde 1 n ú m e r o 1 al 9,999. Dirigirse à
la Rambla, n ú m e r o 70.
:í.

DEL CENTRE CATALÀ DE SABADELL
• Contenint tots los discursos j poesías que 's llegiren en la vetllada
inaugural de dit Centre y los més importants del dinar que tingué lloch
lo dia 27 de Mars últim.
De venda en lo Centre de sascripcións de D. Llorens Lladó, carrer
de Sant Pau, número 4, Sabadell.—Preu l'SO pessetas.

ENCUADERNACIONS B A R A T l S S I M A S
Se fan de totas classes j preus, Ilustracions y Obras de luxo, Novelas, etc, etc. Los llibres se entregan à las 48 horas de encarregats.
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(Encuadernacions

especials j ratllats
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Papers pera cartas de totas classes.—Paper "Mill."—Blanchet.—
Fantasia.—Embalatje.

Se fan plegadors de totas classes en fusta y en cartró, ab lo nom
imprès, si aixis se desitja. Plegadors de 10 per 70 ú 11 per 72 centímetros, sense nom, à 12 duros milè y ab nom à 13 duros milè. En
cartró à preus baratos.

à 4 rals de 100 fullas de dos classes, à 5 rals los de Entrego y à 7 rals
los de Pedido v de Vale.

Pacturas. — Sobres. — Memoràndums.— Membrets. — Talonaris.
Reduccions de preu.—Tarjetas, etc, eíc.

de varias classes pera cartas.—•Oapsas pera Pacturas; Lletras, Rebuts
y altres documents.

Tallers: Carrer de Capmany, núm. 18.
Sucursal: Rambla, núm. 70.
Imprempta y Encuadernacions de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 18.—SABADELL

