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COISITRA ENVEJA, C A R I T A T
Ab motiu del premi de 5,000 pessetas ofert per la Rey na Regent
à la millor obra dramàtica espanyola representada durant 1' any passat, y que la Real Acadèmia de Madrit ha proposat unànimement à
don Frederich Soler per sa Batalla de Beinas, ha.esclatat altre vegada
la enveja que, cada dia ab mes motiu, dat son caràcter,- senten los
madrilenys j w r sang per tot lo de Barcelona.
Sorpresos y contrariats per la digna rebuda que ha fet la gran
ciutat catalana à la que Regenta avuy lo trono de Espanya, y al veurer la importància que de dia en dia pren nostra estimada capital, han
tingut lo descaro, alguns de aquestos fills ó afiliats del Madrit oficial,
de dir en alta veu y per medi de la prempsa, que la rebuda afectuosa de Barcelona à la Reina Regent no 's deu à altra cosa que à la
gratitut del premi de mil duros otorgat al insigne . autor de Batalla
de Meinas, com, segons ells, ha sucsehjt en Zaragosa ab motiu de lo
de Canfranch.
Moltas son las ofensas que hem rebut los catalans de la cort es-

panyola, pero aquesta traspassa ja 'Is límits naturals de la tàctica política empleada fins are en tot quant se refereix à Catalunya.
Pera suposar que '1 poble de Barcelona 's ven la cortesia y fins
son entussiasme per mil duros concedits al mèrit innegable d' un de
sos filis, es precís viurer en la atmosfera corrompuda del Madrit polítich, ahont no 's deu fer altra cosa que mirar lo profit propi perjudicant si convé als generals interessos, ja que aixís jutjan dels sentiments d' un poble tant digne com '1 primer dels que componen las
regions espanyolas.
Mes que estrany que aixís 's portin y de tal modo 'ns tractin los
periódichs que com E l Besúmen y demés de la colla, no tenen altre
objecte en sos repetits cambis de política y fins de institucions, que '1
lucro personal de sos amichs y correligionaris, 'Is quals à falta d' altres mèrits pera guanyarse no lo necessari sino lo supérfluo que ells
desitjàn, s' han ficat à redemptors cle la Pàtria pera escarniria y explotaria.
Si no estiguessin cegats per la enveja, si la preponderància que
cada dia va prenent Barcelona deguda à sos propis mèrits ja que ben
poch podem agrahír à la iniciativa oficial que sols de Madrit 's cuida,
si la malehida política no 'Is tingués preocupats en entregar als extrangers la frontera y ports del Litoral, pera que

per ells introduheí-

xin los articles que 'ns arruinan ab sa espantosa competència, haurían
vist j a fa molt temps que '1 Teatro Català del qual ells tant se 'n
riuhen, no sols conta ab obras de tanta importància quan no mes que
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las del modern íeaíro castellà, sino que sos autors afanyosos cada dia
mes de donar obras capdals à la escena catalana, no reposan un moment pera conseguirho.
Quanta diferencia hi ha en lo que pasa en son Teatre destinat
casi únicament avuy día^ a traduccions del francès, alemany é italià,
no fent res original de verdadera importància, com ho siga aquellas
zarzueletas y sainetes toreros dels quals se donan à centas las representacions, mentres en lo teatro castellà per excelencia, lo Teatro de
Vico y Calvo, ab prou feyna si 's pot aguantar sense pérduas una
sola temporada.
Sols una cosa podrían haver observat en lo referent al premi concedit al popular Soler. Y es que la Real Acadèmia de Madrit ab tot
y la votació aquella en la qual va ésser excluida la llengua catalana,
com si no fos tant espanyola com las demés d' Espanya, ha otorgat
per últim lo prerni à una obra que no sols està escrita en nostra hermosa llengua, sino que recorda fets histórichs de Catalunya.
Mes aixó han fet be de no recordarho, perquè encare 'Is hauria
fet exaltar mes 1' esprit regional que en nosaltres tant critican. Perquè, quan ab tot y estar excluida del concurs la llengua catalana,
han premiat la Batalla de Beinas es bona proba de que no han trobat
cap obra castellana que valgués la pena d" obtenir aquella distinció.
Nosaltres que com de costum tractantse dels envejoses sentim no
mes que llàstima envers elis, los hi pagarem 1' ofensa presentantloshi
traduhidas las obras capdals de nostra literatura pera que aixís al
mateix temps, que podran jutjar per sos propis ulls los mèrits de las
obras catalanas, faràn aqueetzs pendant ah las traduccions de las obras
extrangeras que son avuy las que enriqueixen lo repertori modern
castellà.
Contra enveja, caritat.
Avuy deu celebrarse à Barcelona la festa dels Jochs Florals que aquest any
revestirà extraordinària solemnitat per estar inclosa en lo plano de la Exposició
Universal, lo que far.i que à ella hi assisteixin gran n ú m e r o de distingides e m i nencias de fora Catalunya y a mes la Reyna Regent de Espanya donya Maria Cristina, succesora del Arxiduch Carles de Àustria, aquell à qui defensavan los catalans per representar las llibertats de Catalunya, contra son enemich Felip V que
las destruhi V any 1714 a la cayguda de Barcelona.
Aixó vol dir que aquest any los Jochs Florals revestiran una importància tan
grant que podrían reportar ulteriors conseqüencias benefleiosas pera Catalunya.
Per las noticias que tenim fins ara, tot fa esperar que la solemnitat d' avuy ha
de cridar la atenció.
Lo n ú m e r o de adjunts es tan crescut que forsosàment s' ha hagut de r e c ó r r e r
à celebrar 1' acte en lo saló de Bellas Arts, en lo qual hi caben mes de 4000 personas.
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Respecte al fallo del Jurat, sembla que ha recaygut isoure composicions de escriptors ja molt celebrats. Entre ells, se 'citan los noms de don Ramon Picó y
Campanar, don Joaquim Riera y Bertran, don Joseph Marti y Folguera, mossèn
Jaume Collell, don Jascinto Torres y Reyetó, don Francesch Matheu, don Joseph
GQiK)leu,.don Lluïs B. Nadal, etc, etc.
Lo Discurs de Gracias lo llegirà en català 1' eminent publicista, don Marceli
Menendez Pelayo, qui ha vingut expressament pera V acte.
A continuació publiquém lo fallo del Jurat pera que '1 pugan veurer los nostres
llegidors:

CONSISTORI DELS JOCHS F L O R A L S DE BARCELONA
LLISTA

DE

LAS

COMPOStCTONS

PRKMIADAS
• X X X DE SA

EN

LO

CERTAMEN

DEL

PRESENT ANY

1888

RESTAURACIÓ

Premi de la f l o r natupal.—Tsúra&vo 205. L ' absoluta. Lema: Una cansoneta
nova...
Primer accésit.—Número 289.—iComiat! Requiescat in pace.
Segon accésit.—Número 121.—Las horas. Robadoras de la vida.
Premi de laEnglantina d' or.—Número 313. Festa. Barcelona, 1888.
Primer accésit.—Número ó'i.—AJÍigiment. Quis dabit.
Segon accésit.—Número 1G9.—La Vall d' A r d n . Verda soliua...
Premi de la Viola d' or y argent.—Número 206.—A uns nuvis. Et erunt.
Primer accésit:—Número 103.—La Crossa. ;Heu, heu me, fili mi!
Segon accésit:—Número 102.—L' Oncle Rector. ;Oh vida quieta y dilxosa!
Tercer accésit.—Número Qò.—La-Roea de Santa Espina. Llegenda popular.
Premi d' una j o y a d/ argent, ofrena del Excelentissim senyor Bisbe d; aquella
diócessis.^-Número 199.—La Catedral de Barcelona. :Gloria!
Premi d1 un objecte d' art, oferí per la Exceíentisima Diputació de Barcelona.—
N ú m e r o 115.—Concepte del Regionalisme dintre de la Unitat de la P à t r i a . Facies
non, est.
•
Menció honorifica especial.—Número 232.—Concepte del Regionalisme dintre de
la Unitat de la P à t r i a . Grans las parts, gran lo tot.
Premi d' un ram de olivera de plata, do de la Exma. Diputació de Lleyda.—Número 234.—La unitat de la P à t r i a . La unió fa la forsa.
Accèssit.—Número Z&.— Una y varia. [Tots una Pàtria!
Premi d' una l i r a de plata, present de la Excn^). Diputació provincial de Tarragona.—Número 92 —Roger de L l u r i a . Vir.
Premi d' un rellotje artistich de marbre y bronzo, ofert per 1' Excelentissim
Ajuntament de Reus.—Número 130.—.La Reina Mora. Encara avuy se 'n parla.
Premi d' un objecte d' art, ofert per los Mantenedors en sustitució del que fou
retirat.pel Centre Català de Barcelona.—Número 332.—SagramentaL Catalunya y
Avant!
Accésit.—Número 183.—Alsat Llàtzer.—Catalunya y Avant.
Premi extraordinari, ofert pel Consistori à la poesia número 35.—La Creu.—Als
poetas y escriptors, etc.
Premi d ' u n exemplar d ' u n volúm del Àlbum pintoresch monumental de Catalunya, ofrena de la Associació Catalanista d'EscursionsCientíflcas.—Número 268.—
L a Casa dels moros de Fabara.
Premi de la Colecció complerta d,e las obras publicadas per la Associació d ' e x cursions catalana, oÍQvia VQV la mateixa.—Número 'iiS.—Rondallistica. Estudi de
literatura popular, etc.
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Premi de cinch centas pessetas, ofert per'un catalanista.—Número 255.—itos
milions del f a r i n a y r e (novela). No l i i ha causaj etc,
Premi d.e cinch cerdaspessetas, ofert per 1' Excelentíssim Ajuntament de Barcelona.—No 's adjudica.
Primer accésit.—Número 43,—Documents histórichs catalans del sigle X I V : Engrunas de la Historia.
Segon accèssit.—Número 325.—Recull de cúries per V Epistolari català.—Cent
é vuyíante una lletres.
Mencions honorificas especials:—Número 69,—Pel Epistolari util de dulci y n ú mero i9.—Colecció de cartas. Por amor à las cosas de la terra.
Premi de cinch centas pessetas, ofert per 1' Excelenííssim Ajuntament de Barcelona.—Número Ifà.—Vifred lo Pelés. EI asunto, etc.
P r e m i de cinch centas pessetas, ofert per 1' Excelentíssim Ajuntaraerit de Barcelona.—Número 231.—Xo vicari nou. (Novela.) S'tote fortes.
Menció honorifica especial.—Número 67.—Marsal Noradell. Lluytar pera viure.
Lo premi de cinch centas pessetas. ofert per i ' Excelentíssim Ajuntament'de
Barcelona a la millor obra dramàtica que no ha pogut adjudicarso, s: olorga à ia
Monografia n ú m e r o 269.—Historia artística del Monàstír de Sant Pau d e l camp.
Los demés premis no s! adjudican.
Lo que 's fa públich pera coneixement dels interessats. Barcelona 22 de Maig
de 1888.—P. A. del C, Lo Mantenedor Secretari.
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Los profesors de primera ensenyansa, han passat a dependir del gobern y no
dels Ajuntaments y Diputacions com fins ara. Ab aquest motiu d' un 2 y raitj. per
cent que flns avuy s: havia desconlat dol seu'haber, se'ls desconíarà lo 10 com
a tots los demés que dependeixon del Estat.
Los perjudicats on proba d' agrahiment podrian entonar un hímrie a la política
centralista.
Y un altre à L a Correspondència perquè diu que no hi ha que alarmarse p e r q u è
jtotal es un 7 y mitj de diferencia!
La conducta aquesta no os pas censurable perquè realment encara quodan
curts; lo natural fora que 'Is deguesin lo 10 y :is restans 90 se 'is quedés Madrid,
la vila pobra, necesitada y miserable que no té altre recurs ja que viure .ab, 1'
esquena dreta y ab la suor del front del pròxim com mana la lley do Deu.
Per altra part un colega del mateix diari al donar comte dels traballs que 'Is
alumnos de la Escola d' arts y Oficis de Madrid envian a la Exposició de Barcelona, diu que espera que '1 premi que segurament obtindran, siga un estímul pera
que corporacions com la Diputació senyalin una caníilat en son prosupost pera
ausiliaria pues la pobra no to altra protecció que las pensions dels alumnos. los donatius de la Rey na Regent, lo gobern y lo Ajuntament.
Ara vegi; no mos tenen aquesta protecció. Potser que'Is dosconíessia aquell
10 per 100 com als mestres d' estudi y 1' enviesin ú las EscoLas d' Arts y Oficis de
las demés Provincias. jLos hi sembla be?
Forsosament ha de ser andalús lo Sr. Quejona corresponsal de E l Imparcial de
Madrid. Los parles abque donà compte de la rebuda feta à la Reyna y de las dem é s festas à que ha assistit, son redactats ab fantasia y no pobra.
Del mateix modo alguns periódistas de la cort s! esmoran a tributar elogis à la
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capital catalana ab hiperbólicas paraulas y endiumenjats articles,Fins avuy no s;
han adonat de que Catalunya es una comarca important.
A l contemplar en altres periódichs com en La Opinión certas apreciacions
complertament oposadas à las que hem enumerat, sols nos queda la satisfacció
del que mira desde un lloch alt la baixesa dels que s; arrastran à sos peus, perquè
à dir la veritat ignorém quins són los que mes mal nos causan; los que aixecan
fum per fernos plorar los ulls, ó 'is que 'ns escupan per embrutarnos la roba. La
experiència ía anys nos ha ensenyat lo que valen los Imparcials y ]as Opinioris
en épocas com las en que 's firman tractats de comers que 'ns aterran.
Nolicias al vol.
Avuy no h i h a u r à sesions de Corts:.
Demà tampoch n ' h i h a u r à .
Ni falta que fan, afegim nosaltres.
Lo recaudador de contribucions d' un districte de Navarra ha fugit ab i - import
del quart trimestre. .
Bon vent; bon profit y bona sort. Fins à un altre.
Aquesta nit assistirà S. M . al teatro de la comèdia Catalana.
No pot ser Sr. Corresponsal; aquí no se ;n fà de comèdia. Voldrà dir al Teatro
Català; durant aquest temps a Barcelona tot lo mes que ;s pot veurer es comèdia
castellana y prou.
Inglaterra ab rnenos de deu anys ha gastat mes de 30 milions de lliuras esterlinas pera 1' exercit y 1' armada.
Y '1 general Wolseley encara 's queixa dihent que inglaterra !s troba sense defensa. .
Suposant que sia veritat, encara menes mal per ells que aquestas iliuras hauran quedat de segur dins la mateixa nació; eu cambi nosaltres gastem molt, estem
sense defensa y 'Is milions... volan; js' han de fer tres acorasats? un. al estranger,
un à Espanya y un altre ai estranger. Compte rodó.
Lo Sr. Muro en lo Congrés proposà una felicitació dirigida a Barcelona per V
èxit obtingut ab 1' Exposició Universal. Pero 1 gobern había acordat ab anticipació enviarne una à S. M . la Beyna Regent y per lo tant lo proposat per lo Sr. Muro
ja nq pódía tenir lloch.
1. "1 P e r q u è segons lo Sr. Martos lo Congrés pot dirigirse tant sols al Senat ó al
Trono.
2. en P e r q u è segons lo Sr. Romero y Robledo aixó creu que enclou una segona
intenció del Sr. Muro.
3. er. P e r q u è segons lo Sr. Silvela no hi ha mes glorias dignas de ser felicitadas
per lo Congrés mes que las de la monarquia en lo passat, en lo present y en lo
pervindre.
4. tt P e r q u è segons lo diputat català Sr. Fabra y Floreta, Barcelona no necessita felicitacions.
5. nt P e r q u è segons lo diputat també català Sr. Canyellas, Barcelona renuncia
à las felicitacions.
Y 6 y últim, perquè segons nosaltres lo Sr. Martos, Romero Robledo y Silvela,
gelosos com deuhen estar del amor propi de la-Reyna Regent, han temut que no
vegi molestat per una manifestació d' aquesta naturalesa.
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Per altra part, estém molt conformes ab lo manifestat per los dos diputats catalans: Barcelona no vol felicitacions ni las necessita y precisament es perquè no
las necessita !1 perquè no las vol.
Ab tot, nos queda un recurs: la felicitació consta en acta.
: ,
Un consell als senyors del Congrés.
Procurin no barrejar aquesta acta ab las demés perquè os moll fàcil que al trobarse ab las anteriors que tractan ab menyspreu à la regió que a c « ^ tanta glòria
y honra reporta a Espanya, es molt fàcil, repetim,, que donguin un espectacle
contraproduhent y ridícul.
.
,.

LA BEfMVINCUDA
Si tornàs al mon aquell gran Rey En Pere, encara podria dir de
Catalunya que es una « terra plena de ilealtat,» A pesar de lo molt
que aygua avall se 'n han emportat las tempestats revolucionarias;
apesar d1 eixa obra persistent de demolició que, à pretext de oposició
política, estnn fent en las ideas y en los sentiments del nostre poble
demagogos blanchs y demagogos negres, Catalunya acaba de dar
una próba de Ilealtat y de noblesa de caràcter que ha d' aixecaria
molt alt en lo concepte de tots los pobles civilisats. Ningú s' ho esperava; y encara que no eréyam en certs pronóstichs fatídichs de gent
pessimista que calificavan de aventurada la empresa, pero temiani que
havían de traslluirse en 1' actitut general del poble 1' excepticisme politich d' uns y 1' animatversió d' altres, de una manera prou acentuada per dar à las manifestacions populars alguns tochs de fredor ó
de descortesia. Afortunadament y per honra de tots, no ha estat aixís;
y Catalunya, escoltant la veu de la sanch, y seguint lo franch impuls de sos naturals sentiments, quan ha vist entrar en son territori ï'
augusta Senyora que regna en Espanya en nom de un Rey infant y
regna en los cors dels espanyols per son dol de viuda y per sas virtuts
de mare, 1' ha rebuda ab los brassos oberts y ab aquella respectuosa
franquesa que fins avuy ha caracterisat à la terra dels Fivallers
y dels Claris,—Barcelona que, avuy com may, representa à Catalu •
• nya,'ha saludat carinyosament y ha aclamat à la virtuosa Soberana,
y.ha victorejat al innocent infant que no coneix altre trono que la
falda materna, y no sab res del núvol misteriós d' encontradas esperansas que rodeja sa aixerida testa.
L ' Iglesia al costat cle 1' alta magistratura, la indústria al costat de
la milícia, y '1 pobre treballador unit ab lo hisendat, tots s' han avingut per dar à la Real Família una coral benvinguda; y certament
que, desde aquell trist instant en que morí en lo Pardo i Rey D. A l fons X I I , no havia sentit D.a Maria Cristina aixamplàrseli. dolçament
lo cor y humitejàrseli 'Is ulls de amorosa tendresa, com en los
moments solemnes de pujar las gradas del presbiteri de la Seu de
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Barcelona al so de religiosas a r m o n í a s , y d ' e n t r a r en las Casas del
Coneell en mitx dels aplausos y aclamacions de nombrosíssima gentada.
Alashoras d e g u é entendre lo que es y lo que val aqueix poble
c a t a l à la noble Senyora descendent de aquell archiduch Carles, per
qui Barcelona d e i x à sepultarse entre fumejants ruinas defensant sos
drets y sas franquicias; alashoras tal volta d e g u é recordar las paraulas que à una comissió de catalans dirigí son difunt espòs, dihentlos
que « C a t a l u n y a era la r e g i ó d' Espanya que millor cumplía lo dever
del treball imposat per D e u als homens^ y en eix amor al treball
que es font de virtut y de riquesa, d e g u é entreveure, com d e s p r é s
anirà v e y é n t m é s clara, 1' explicació de eixa arriscada empresa de la
E x p o s i c i ó Universal, que ve à ser com la noble revenja d' un poble
que 's troba afectat de una crisis tremenda à causa del obstinat meyspreu ab que 'Is gobernants han mirat son p r o g r é s y sos interessos,
que son lo p r o g r é s y 'Is interessos de la p à t r i a comuna.
Senyora: no v o l é m barrejar consideracions tristas y amargas à las
jubilosas manifestacions de benvinguda; pero permeta V . M . à un espanyol que casi s' avergonyiria de serho, si no fos fill de Catalunya,
que dongue franca sortida à son pensar y à son sentir, inspirats sols
en 1' amor à la p à t r i a y en la convensuda a d h e s i ó à sas históricas institucions, avuy dignament personificadas en la vostra Real persona y
en la d' eix fill p ò s t u m que vingué al mon baix la tauleta y las benediccions del venerable Pontífice Lleó X I I I .
Si aquest poble que, ab una cordialitat que del respecte ha passat
fàcilment al antussiasme, ha rebut à V. M . endolcint per moments las
penas de las peíitas misserias d' una política sense ideals, jqué no faria si 's v e g é s ben gobernaí dels qui menan la cosa pública, com se
veu estimat de qui porta en son front la Real corona? Ja veyeu que
la sua llealíat y fins la sua paciència es à proba de desdenys y de
greus erradas, obra d' una política malsana que à la d i s c i p l i n ^ ^ ^ V à 1 , *

fills de Catalunya, y fàcilment c o m p e n d r à V . M . que las m a g ^ ^ j ^ ^ ^ ^ '
de la E x p o s i c i ó Universal no son pas expansions d' una vidà j è ^ 0 ^ $ ^
berant, sino un esfors suprem del enginy y activitat d' un p o b í é q t i ^ " '
may s' ha abatut devant la desgracia, y que, gracias à Deu, te conciencia de sa forsa y fé en 1' esdevenir. A r a , donchs, V . M . p o d r à millor entendre la r a h ó de las nostras queixas, la veritat de las nostras
representacions, la justícia de la nostra causa que tal vegada vos
h a u r à pintat gent ignorant y apassionada com follas pretensions d' un
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estol de visionaris, o com impotents esforsos d' una rebeldía hereditària, jHaurà arribat, Senyora, 1' hora de las reparacions per Catalunya? jVeurem al últim en lo regiment de la cosa pública infiuhir
aquestas ideas que ab lo mon de regionalisme nosaltres nit y dia predicam, y que V. M. ha vist ab felís resultat practicar en là terra hont
se oronxà vostre bressol?
L ' haver cenyit V. M . la corona comtal en la solemne recepció
celebrada en la històrica Sala del Concell de Cent, nos plau à nosaltres pensar que no fou enganyosa gràcia de la Dama, sino expressiva
demostració de la Soberana que haurà comprés millor que la turbamulta de polítichs, que es un erro fatal voler reduhir las antiguas
históricas regions que forma de nacionalitat tingueren, à una mera
expressió geogràfica més ó menys important, segons sia sa forsa contributiva.
Si aixís fos. Senyora, aixís com ara vos alegran lo cor las mostras
d' afecte y las aclamacions entussiastas de aqueix poble que ja li teniu guanyat lo cor, sentiriau alashoras caure com benèfica rosada las
benediccions dels catalans sobre vostra augusta persona y tota la
Real família, y i ' Historia escriuria '1 vostre nom ab lleíras d' or
acompanyat del honrós apelatiu de Bestaziradora.
Quan V. M. pujarà la montanya de Montserrat, y de gonolls venerarà la santa imatge de la Patrona de Catalunya, posant sota '1
blau mantell de la Verge al fillet orfe de pare, recordant en mitx de
la fervent pregaria los anals de la nostra historia, plàciaus escoltar
un moment lo que 'us diu lo vostre cor de Mare y la vostra conciencia de Soberana.
J. CoLLEtiii, Pbre.

(De La Veu del Montserrat.)

h k E S C L A V A (I)
Catalunya, pàtria meva,
iquina sort t' espera ja!
Hermosa esclava que Uuytas
ab lo poder dels tirans,
^quant deixaràs ta^ cadenas
per da un crit de llibertat?
D1 una vella castellana
que t! ha posat lo dogal,
ets la esclava mes bonica,
esclava sense rescat,
puig per mes que dongas or
per sortirne de sas mans
(i) Llegida per son autor en la nit del 3 de Maïs, en celebració del aniversari del «Centre Cafató»
de Sabadell.
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no podràs logrà ' i que busoas·
ella te forsa y metall,
te la forsa que l i donas
te riquesa que l i has dat...
res te queda; tant sols. guardas
la cadena del esclau.
Fes Catalunya un esfors
per mostrar ta magestat;
fes veurer ú ta mestressa
tou nom tan pur y arrogant,
dígali que tú ets la mare
dels que han nascut catalans;
dels que portan barretina,
dels que glorias conquistant
per la Espanya y per sa terra
han dat gustosos la sanch.
Si Madrid per sor valent
te en sa historia '1 dos de Maig
tú Catalunya en la teva
hi teus pàginas mes grants.
Al francès l i vas fer veurer
qu' era un nen al teu costat:
si reoordan tas hassauyas
tremolan los africans;
tas glorias de Barcelona
del Bruch y de totaa parís
ab acer estàü gravadas
perquè no s' esborrin may;
y encar que aixís s: esborresin
no dubtis cpe 'Is catalans
fondos abims obrirían
en lo cor del Montserrat
per gravaria en sas entranya»
ton nom ab lletras de sanch.
jY pensar que 'Is madrilenyes
perquè un jorn varen petjar
del francès la valentia
t' ho retreuhen cada instant!
Si per cada glòria teva
í'esis fesías com ells fan,
tenint tú per cada dia
una glòria per contar
no ho dubtis, tú Catalunya,
farías festa tot 1' any.
No vulguis donchs. ser esclava
sent tant poderosa y grant:
igual que Castella, sempre;
pero mes petita... may;
y si aixís no pots sortirne.
si no logras llibertat
per mostrarte tal com ets
devant de los teus tirans,
digau prompte, illamp de Deu!
que tenint defensors braus
com los fills d' aquesta terra,
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o tas cadenas cauran
ó 'ns veurem presos en ellas
los que 'hem nascut catalans.

JOSEPH GOT ANGUERA.

Ab verdadera pompa y gran solemnitat Se verifica, diumenge à la tarde, la cereraonia de.
la inauguració oficial de la Exposició Universal de Barcelona, eu la grau nau central del
Palau de Bellas ^rts. La sala estava adornada ab plantas, penjant de la coronisa 'Is diferentg
estandarts de las distintas nacions representadas al acte. A dreta y esquerra 's reservareu
deu rengles de cadiras pera la oficialitat de las embarcacions extrangeras. A la esquerra
de la tarima del trono, s! hi coloca 1' Ajuntament y Junta executiva de la Exposició y à la
esquerra 'Is embaixadors y alt cos consular dels diversos paíssos que assistiren al acte
inaugural. La música 's colocà en la galeria al damunt de la entrada. Lo restant d' aquella
estava ocupada pel públich, aixís com també las tres cuartas parts de la sala à éll destinadas.
A dos cuarts de euatre arriba la família Real, acompanyada dels duchs d' Edimburg,
de Gènova, prímpcep de Baviera y '1 fill de! hereu del trqno d' Inglaterra. Ocupà la cadira
presidencial, sota '1 trono aixecat al efecte, :1 Rey Alfons X I I I . tenint à sa esquerra à la
Reyua Regent.
La primpoesa y la infanta estavau asseutadas davant del Rey al damunt de coixins de
vellut vermell. Als costats s' hi colocaren los iudividuos de las familias reals citadas anteriorment.
L ' acte conieusa ab los discursos llegits per los senyors Rius y Taulet y Girona, x-espeotivament, Alcalde President de la Exposició y Comissari regí de la mateixa. Lo senyor
Sagasta, President del Consell de Ministres, dona per inaugurada la Exposició Universal
de Barcelona per V any 1888 en nom del Rey Alfons X I I I y de S. M. la Reyna Regent
d' Espanya.
Després de la ceremonia que dura mitja hora, B' executa, per una nutvida orquesta y
la banda municipal formant un conjunt de 250 professors, la marxa escrita pel mestre
Bosch, en qual composició lii figuran gran número de melodías ó millor dit himnes nacionals de diferents paíssos enllassats ab enginy, resultant de b.on efecte.
Terminal. 1' acte inaugural, las mfantetas, aeompanyadas de la seva aya, y '1 rey de la
seva dida, pujaren à la carretela real à prevenció tancada, dirigint-se al Palau acompanyats d' un piquet de la escolta real.
S. M. la Reyna, precedida d' .un piquet d' alabarders, acompanyada dels primpceps
extranjers y seguida del Gobern, Cos Diplomàtich, alts funcionaris del Palau, almiralls y
«stat major de las escuadras, capità y oficials generals del exèrcit, diputats à Corts, senadors, cos de la noblesa, Ajuntament, Comissió directiva de la Exposició, Diputació, Gobernador civil. Rector de 1' Universitat y Claustre universitari, President de la Audiència
y magistrats y demés Corporacions oficials y particulars, se dirigí a peu al gran Palau-di!
la Indústria y Comers passant pel passeig dels tilos, plassa de la ex-Ciufcadela y gran hemicicle deia Nau central. Entretant, las catnpanas de la iglesia de la ex-Ciutadela tocavan
à festa y '1 poble, que omplia 'Is jardins agrupat al pas de la regia comitiva victorejava
à S. M.
.
•
Entrà la Reyna en la Nau central tenint à sa dreta a la Duquesa d' Edimburg. Lo senyor Rogent, feu de cicerone à S. M. visita després los trevalls que 'Is sapadors miuador
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,han fet en un dels patis-latei-als entrant desseguida en las naus de Barcelona tenint à sa
esquerra al senyor Eouvier que 1! anava enterant minuciosament de tot.
Los expositors de la nau de Barcelona, vicíorejf.ren à la Reyna.
Al entrar à las naus de Fransa, surtir à rebrer à S. M. lo Delegat general de la República vehina M. Prevei, qui victorejà à Donya Maria Cristina, essent contestat pels expositors francesos.
Després de recórrer las naus francesas, passa a la instalació de tapissos de la vehina
Nació, ahont sentí executar una magnífica composició per M. Planto en immagnífich piano
de cua que allí te exposat la casa Erard.
Las oampanas instaladas en la secció belga to ca van à festa qu?n S. M. s' ha dirigit à
veure las iastalacions de dita nació. Desseguida ha recorregut las instalacions japonesas y
la galeria circular pera entrar mes tarfc en la nau austríaca ahont la ha rebuda 1! embaixador extraordinari d' Àustria. S. M. ha contestat ab afectnosíssimas frases à la salutació del
embaixador. Després d' ocupar breus moments lo trono ha recorregut las instalacions
austriacas.
Los viscas y aclamacions retrunyían per las amples naus cTel Palau de la Indústria y
Còrners al sortir S. M. y al entrar en la nau Mngara, y germana predilecta d' Àustria. Ab
igual deteniment qus las demés ha seguit S. M. las instalacions húngaras. En las seccions
italianas donya Maria Cristina ha visitat ab detenimsnt las instalacions do cristalleria. Los
russos y 'Is turchs han rebut també com los demés delegats à S. M. en la entrada de sas
respectivas instalacions. Los instaladors de ditas nacions han aclamat també a S. M. en
sos respectius idiomas.
Atravessant totas las alegrias ha sortit S. M. del Palau de la Indústria y Còrners dirlgintse al pabelló real de la ex-Ciutadela ahont ha sigut obsequiada ab un expléndit lunch.
Davant del pabelló regi, antich palau del gobernador de la ciutadela, s! executa la gran
cantata del mestre Rodoreda composta espressament pera aquesta solemnitat, lo mateix
que 1' altra citada, prenentlü part. ademés de la numerosa orquesta, una massa coral composta de mes de 400 individuos, formant un conjunt d' uns 700 executants, dels quals mes
de la meytat son alumnos de la Escola municipal de música.
Dita cantata esta escrita sobre lletra de D. Melcior de Palau. Se compon de tres temps:
lo millor es lo andante en lo que hi campejan melodías delicadíssimas qual valor queda
realsat ab la ben trovada combinació de las vens. Lo tercer temps no 'ns' sembla tan inspirat eom 1! anterior: la coda ab que termina s' executa ab acompanyament de disparo de
morterets, essent coronada sa terminació ab un aplauso general.
Lo mestre Rodoreda, que com havem dit es 1' autor de la obra. la dirigí sortint ben
ajustada.
Avaus d' acabar la repetició de la cantata S. M. la Reyna se retira del balcó en mitx
de las aclamacions del numerosíssira públich que 1! escoltava, pera dirigirse a ia Casa de
la Ciutat.

Numerosa fou y escullida la concurrència que en la nit del passat diumenge omplia la
major part de las cadiras del Saló d: espectacles del Ateneo Sabadellés.
.Las obras posadas en escena per los aficionats obtingueren una justat desempenyo. mereixent los aplausos dels Espectadors.
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Gat per llabra juguet cómich de nost re particular amich y compatrici dou Franoisoo
de P. Joanico y Coll, posat en escena per primera vegada, fou ben acullit per la concurrència la que obligà al autor a presentarse al palco escénich al final de 1' obra, que per
ser de un autor novell podem dir qa' es molt recomanable, de versificació fàcil y abundant
en chistos no podent menos que felicitar coralment al Sr. Joanico y Coll.
La funció acabà à hora oportuna soitintne altament satisfetas quantas personas hi assistiren.
Baix la direcció de don Cels Mir ha aparesent en Sant Sadurní de Noya un nou periódich quicenal redactat si no tot, una part ab nostre llengua, qual titol es L a Lhtmcmera.
Lo saludem y l i desitjém llarga viday pocas ensopegadas.
La excursió al Monastir de Montserrat disposada en honor à SS. MM., per la Diputació de Barcelona s' ha aplassat pera 'Is dias 28 y 29 del present à fi de que hi pugui concorre S. M. lo Eey de Suècia.
Se calcula en 200,000 lo número de forasters que en aquestos dias hau arribat à la
Ciutat comptal.
Hem rebut la visita de E l Montc-Pio, butlletí dedicat à la defensa de las associacions
de sooorros mútuos que 's publica à Barcelona los dias 15 y últim de cada mes.
Agrahím 1' envio y aceptém lo cambi.
Per causa de la poca concurrència tingueren que suprimirse las funcions anuuciadas per
la companyia del eminent actor don Antoni Yico que debían verificarse en lo.Teatro de
los Camps de Recreo.
Lo llorejat poeta don Frederich Soler, ha autorisat à don Melcior de Palau pera la
traducció al castellà del seu drama Batalla de Beynas premiat per la Real Acadèmia Espanyola.
Ahir debutà en lo Teatro dels Campos de Becreo, la companyia eqüestre, gimnàstica,
acrobàtica y còmica del Girco Barcelonès, dirigida per la primera amassona D.a Miquela
Alegria.
Per avuy tarde y nit se disposan duas extraordinarias funcions en las que hi pendrà
part tot lo números personal de la companyia.
Lo programa de cada funció 's compondrà de 14 números.
Per las funcions d' avuy se despatxan localitats en casa don Josepií Formosa, Plassa
Major.
,
Lo comitè fussionista d; aquesta ciutat lo passat dilluns visità à son Jofo 1' Excelontíssim Sr. Pressident del Consoli de Ministres. El Sr. Sagàs ta 'Is hi manifestà s' admiració
per Catalunya y enaltí las elevadas qualitats del poble català.
Durant lo mes d' Abril pròxim passat s' han prestat en lo "Socorro Sanitari" los següents serveys; •
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Assistir à una, dona atacada d-' un accés histérich.
Curar à un jove una contussió del dit mitx de la mà dreta.
Curar à un home una ferida incissa de la mà dreta.
Curar à uua d<>na una contussió en la regió toràcica.
Al mateix temps varen-ferse 5 visitas dintre y vuit fora del Establiment, practicantse,
ademés, 67 vacunacions y 37 revacunacions.
L; Excm. senyor Ministre d! Estat, dirigí al senyor Alcalde de Barcelona lo següent
telegrama:
•'Rebi V. E. una felicitació calurcsa y sincera en lo dia d! avuy, en lo qual la inaugulació de la Exposició de Barcelona representa un triomf complert pera 1: home que ab
tanta perseverancia y energia ha sabut portar à oab una empresa de que tots dubta vam y
qual èxit excedeix à quant se pogué esperar. A Barcelona y a Catalunya entera correspon
la glòria d! liaver donat la proba ds virilitat. d; energia y de progrés que representa la
Exposició. La solemne festa internacional que ab aquest motiu s: està celebrant, es digna
y merescuda remuneració de son esfors, del qual Espanya se sent orgullosa, Eebi V. E. en
nom de quants han contribuint à ella, aquesta ma entussiasta felicitació."
De segur que una de las cosas en que ha estat mes aoertada la Diputació pera festejat
à S, M. y demés acompanyants en sa estada à Montserrat, es en la que hi concorrin las
societats corals de Barcelona compostas d; uns trescents coristas, los quals tots portaran la
tradicional y característica barretina catalana, lo qual creyém, que junt ab la colecció de
composicions ab que contan pera executar com son las "Tlcirs do Maig", "Los Pescadors"
y 'Is "Nets dels Almogàvers", produlhràn. donadas las condicions d1 aquell hermosíssim
lloch, un efecte capàs de fer glatir lo cor mes fret dels que pvesencihin semblant espectacle.
Lo conegut artista don Joseph Líuis Pellicer ha sigut encarregat per 1; Ajuntament
pera organisar la cabalgata històrica pera'1 dia primer de Juny vinent, ab motiu de !a
inauguració del Monument à Colón, Representarà las ciuch parts del món, adoptant-se en
principi cinch grans carros.
Carro de Europa.—Uua locomotora moguda per motor eléctricli, no per caballs ó
bous, com lo? demés carros. Sobre la màquina, atributs decoratius de las Bellas Arts y de
la Ciència, la Indústria y '1 Còrners. Aquestas carrosas n' hi seguirà una altra de mes petita que representarà Espanya portant al cim la figura colossal de la matrona clàssicà, rodejada da figurants lluhínt los pintoreschs trajos de las més típicas regions espanyolas. En
aquest carro hi anirà la corona de ferro simulant fulias de llorer, cme ha de fixarso en lo
pedestal del monument à Colón, com recovt perdurable d' aquesta festa.
Carro de Assia.—ün elefant de tamany natural, luxosament encubertat y sbportant uu
palcnquí ahont desplegan la pompa de sos tro jos un prímpcep indi y la seva comitiva. Al
peu y al voltant mostras de la exhuberaut vegetació d' aquella terra y alguns objectes y
adornes xinosCarro de Àfrica.—En la davantera un lleó en repòs, al mitj una tenda de campanya ab
sa família de àvabes del desert. Un avastrú;;, una. palmera, y altvas mostras de la fauna y
la flora del país; la arquitectura del carro, egípcia.
Carro de America.—Davant de la proa d' una de las carabelas que eonduhiren los eu-
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ropeus à aquell continent. En ella aniran escrits los noms dels principals descubridors y
conquistadors. En lo centro sobre un pedestal los bustos de Edisson, Fulton, Washington
y Lincoln, la estàtua de la "Llibertat illuminant lo mon," ab son foco eléctrich à la ma
dreta. Figurants vestits à usansa dels azteeas y junt al carro ganxos argentins à caball.
Carro de Oceania.—Representació de la naturalesa poderosa y agreste d' aquella regió,
indígenas ab sos atractius y armas características.
Afegeig un colega que també formarà part d' aquest corteig la Carrossa Militar; portarà en lo mitj un castell, ab almenar y matacans, coronat per banderas. En los costats hi
haurà trofeos dels diversos instituts del exèrcit, caballería, infanteria, artilleria, enginyers
y marina. Dos homes d' armas, ab dalmàticas, s: apoyaràn, à modo de llansa, en pals que
remataran en llums eléctricas y davant, junt al timó del carro, hi haurà un parapet de
sachs y darrera un canó, una..culebrma, sobre curenya sense rodas, à la antigua usansa.
Acompanyaran à las carrosses ginets y peons ab vestits olusius à las mateixas y ab llums,
los soldats d1 infanteria que hi hagi en la carrera, portaran fanalets a la bayoneta del
fusell y 'Is de caballería en la punta de la llansa grupos de tres llums (un tulipàn y dos
globos). Per últim, si pot conseguirse, los bous y caballs de las carrossns lluiran en los
frontals, petits focos eléctriohs.
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ICUADERNACIONS BARATISSIMAS
Se fan de totas classes y preua, Bust racions y Obras de luxo, Novelas, etc. etc. Los llibres se entregan a las 48 horas de" encarregats.
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Dirigirse al guarnicioner Joseph Cuadros, carrer de Sant Joan.
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Especialitat en cadenas pera rodas de en, gra natge de totas midas.
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FABRICA LA MES ANTIGA
DE

TOTA GLÀSE D ' E Y N A S DE T A L L Y OE A G R I C U L T O R
Cuynas econórnicas de tots tanmnys y sistemes, baterías de ferro
estanyat y de porcelana, pessas de ferro, fogons de tots tamanys y de
diferents classes, etc. etc.
També sf adoban cuynas vellas y demés acessoris.
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Carrer de Capmany, núm. 18, Imprempta
Gran dipòsit de licors, vins y champagnes de totas classes a preus
de fàbrica.
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