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----.--------------------~----~~---------------------------
mpresa de Romea va anunciar Lo Oomte d' .Am

purias, de D. Ramón Bordasj aqueixa obra fou 
repartida y creclt fins ensajada. De cop y volta 
va desapareixer del cartell, y no se 'n va parlar 
més, Aixó feu cr~urer a molts que hi habia ha
gut algun confticte mes ó menos important entre 
l'empresa y l'autor i son ja tauts los qu' estan 
moralme1tt allunyats d'aquella casa! Se digué 
després que l'empresa sense gald1t, no 's va 
atrevir a posar en escena Ulla obra en que 's fa 
indispensable un p,'otagonista de forsa. Mes, ab 
lo que 's veu, desde el principi de la temporada 
fins are, han posat uns aixamples nous a la 
apreciació artística. L' obl'a ha sigut de nou 
anunciada, ensajada y executada ab tota la 
extenció de la pal·aula. Til'ém un vel sobre 
aqueixos fatals aconteixements y pensem ab la 
Maria Rosa, aquella pobl'e Maria Rosa, tant 
ensajada, tant estudiada, tant ben interpretada 
en la temporada eu que va estrenarse li Novetats, 
gracias als esforsos dels actors que hi prengue
ren part, $Obl'e tot D, Enrich Bon'as, y vergo
nyosament repetida en lo que correspon al pro
tagonista, Allí no hi ha més direcció artística 
que '1 gust de l' empressari, A un primer actOl' 
celebrat quP- 1na1l1ut fet castelld, li varen donar 
un paperet dimiuut, uns bocadillos en uua obra 
castellana.. Mes tart a un partiquin li varen 
con6ar un paperas de primer actor ... Es a dir, 
la escala social artística d' aquell teatro esta 
cOmpletament ni'Dellada, I 

* • • 
Ab més assistencia cada dia, va celebrant en 

la Universitat las sevas cOllj'e"(,'íwias sobre la 
llengua catalana, el sabi catedratich senyor Ru· 
bió y Lluch, A pesar de donarse llissó no més 
als divendres, de dotze a una, aixó es una hora 
senmanalj l'afició creix, los oyents aumentan, 
y la sala es insuficient pel públich, que hi assis
teix, Desde la antiga cétedra catalana del doctor 
Llorens, BO habia ressonat nostra llengua en lo 
august edifici de l' Univer itat, mes avuy, en 
a gloriosa resurrecció en aquell inmens edifici, 

vibl'a 801I01'a, repercuteix en los espayosos co
rredors després de atravessar las oberturas de 
l'aula número 4j Ramón LulI y Aberrols, tl'emolan 
de goig en sos ninxos magestuosos de la in
mensa y superva entrada de l'Universitat, y se 
estremei eu de satisfacció en los llal'guissims 
prestatjes de la Biblioteca los mil y mil llibres 
escrit en catal', recullits y coleccionats pel' 
mans carinyosas. 

#,Sera tal vegada próxim arl'ibat el dia en que 
poguém ensenyar en eatala als DOyS de nostras 
escolas' Nosaltres creyém indispensable el co
nei ement del castella pera simplificar las ope-

racions comel'cials de la nació, pel' el coneixe
ment de las lleys y altres aplicacions pel' arc 
necesari as, pl'O creyém també de extraordinaria 
utilitat el coneixement de nostra llengua als 
fills de Catalunya. 

* * * 
li'a pochs dias l'incansable poeta d'Alcover, 

En Joscph Aladern, ens pI'esentava un llibre 
8dtires Mo'rals; avuy ens en presenta en un 
garbós prefuci, un altl'e, las Flors del M01ttSf'U1I, 
del jo\'e poeta Antón Busquets y Punset. 

Aqueix auto l' He ens presenta de bonas quali
tats de versificadó, has tanta intuició poética y 
una bona dossis de selltiment, Fill de la monta
nya catalana, s' expl'esa ab la l'Udesa y la espo~
taneitat de la gellt mOlltanycsa. No apareIx 
encare ab cardcter propi, ab tendencia determi
nada, sellS dupte pel' sa poca edat. Los seus tre
valls son pulcres, pl'O tallats ó. l' antigó, saturats 
d'un misticisme Rumd, misticisme tl'et de las 
obras del eximi Vel'daguer. 

La literatura moderna no )' atrau ni '1 cativa, 
en cambi tl'ova en ell uu bon soldat la poesía 
lírica floralesca, avny dita decadent. o sen~ la 
vida de ciutat, y callta la naturalesa, que es lo 
que ell sent. Aixó no vol dir que las sevas p?~
sias sian l1argas y carl'egadas de figUl'as retorl
cas, al contrarij SOli curtetas y alegl'osas com 
un manyoch de flors bosquetallas, 

'L felicitém pel' lo bé que comensa, y espel'ém 
qu' ens dongui una obl'a de més forsa, de més 
empenta, pel'a poguerlo jut jai' ab coneixemellt. 

A, LLIMONElt. 

Teatrro Catala 
LO COM'l'l~ DE SA '1' VICENS 

Gatada calJalleresca, en un. acte, en. "er. original de dOll 
Agu.ei Causadias. E.trenada la nit del 16 en lo tea tro 

Lope de Vega, 
Recorda aquesta gatada a la molt célebre titulada Lo 

Ca.tell dels t,'es DI'agolls, y encare que en quant a bon
dat es bustunt la difel'encia, te algunas situacions y 
xistes que feren lo bon éxit ab que va rebrerla lo pú
blich. 

Ajuda també Í\ la satisfactoria acuBilla, lo desempe
uyo, que siguè més que regular, sobressUl·tint pel'la 
cómica caracterisació dels tlpos, 

Actors y autor (ol'en demallats al final de la repre
sentació. 

LO COMTE D' AMPURIAS 

Drama eIS tre. acte. 11 en. 1m'B, original de D, Ramon BOI'
das 11 Bltrag'U~., "trenat la nie del 18 di Janer en lo 
teatro Romea. 
La nova obra pertany al grupo dels dramas bistó

richs, y la seva factura com a producció escénica està 









30 Lo TB.uao RBOIONAL 

Setf\ley de f011& 

VILASSAR DE MA.R.-U\timament al «Circo Vilassa
nés» s' ha representat lo drama I Fratricida/, 10 monólech 
M~"r~ Olagu.1f' y la pessa La, er" al~gria,. Hi escolta
ren aplausos tot quaDt hi preDgueren part, especial
ment los rs. Lloveras y Amorós.-R. 

.-La societat «La Familinr Obrera», diumeD
ge passat posa en escena 'I J1tan Jo,6 y '1 popular 
quadro Lo, tr" tOmi, eD premi de quina execució hi 
escoltaren molt aplausos la Sra. GonzaJez, Caparó y 
Busutil y 'ls Srs. Bozzo, Guardin y Marqués. 

En «El Pt.rvenir», a més d'un chíssich drama costella, 
s' hi representa Pr~mièr~ l'Drel8e, en cntalll. 

Se prepara l'estreno d'una comedia.-E. C. 

RBU .-En 10 Casino «El Lauro», després d'un pre
ciós drama castella, eu que s' hi distingiren uotable
meDt quants bi preDgueren part, s' hi representa Al, 
,,., d~ 'Do1l6, eD que hi obtiDgueren molts aplausos la 
senyoreta Carme Aunon y 'ls Srs. Bartulf, Enríquez, 
Ventura, Domenech y Pelllcer.-S. 

GRANOLLERS.-Ahir, 1'7 del corrent, a Ins 9 del ves· 
pre, t!ngué 110ch en lo teatro de «La Uniòn Liberal» 
ulla fUDció dramàtica-Iiteraria-oral y semi-poUtica, ab 
motiu del de é aniversari de la fundació de dita So
cietat. 

La part oral y la lectura de treval\s literaris u' esti
gueren encarregats lo Srs. ReDom , Carrera y Can e
llu; don' per acabada aquesta sessió lo presideDt de 
la Societat, Sr. Goya; y, en una curta peroració, digué 
fW "taba molt ,aturlt de 'Deurer la Societat 1 familia, 
III .,.,,14 MrmO.fa ruta, 1 ~lperalJa gu.e tota, lai rclta, ,tU " (aran dintre de poc'" (olien ".tridu com la pre"nt. 
Dona, com de costum, lliS graclas, y al cap de pochs 
minuts. comen8a la part dramatica. 

Be posi en escena lo drama de D. Frederich Soler 
Lu Joru ü la ROl"', obteniut uu verdader desempe
uyo eD lo paper que representavan la Sra. Boix y se
nyonPuJol, Sirvent, Capella, Cañel1as y Relats. 

Lo teatro eataba plé de gom a gom, com eD tots los 
dlas que aquella societat celebra festa com la d'ahir. 

Acaba la fUDCió a los acorts de la Marsellesa, execu
tats al piano per lo mestre r. Glanadel!. 

Debém:maDtrestarala comissió orgaDisadoro, que los 
ad()tn08 dei abaD moltíssim que desitJar.-C. 

TARRAGO A.-Termlna la temporada dramútica ca
talaDa-castellana del PrlDclpal, la qual hauria resultat 
del tot brillant, si no l' haguessin eDtelat alguns dels 
productes de la desacreditada mercaderia Ferrer y Co
dina. 

L' e pectacle que per causa de tals trevalls s' ha vin
gtlt donaDt eD DO tre teatro ha sigut beD poch edifi
cant. Las discussions per Ja geDt seDsata, ab lln 
grupet qu'es forma denomiDat deli arrollair", han 
sigui moltas, y més d'una vegada de caracter serio, 
don ehs que a las mateixas barbas del iDteressat se tra
guereD a rellubir los drapets de la seva labor artística. 
Per aquest motiu se tiDgué de recorrer li la imperiosa 
necessitat de privar l'entrada al eICenari, pera poguer 
dei ar tranquil al sabi mODopolisador. . 

Ja aben los lectors de Lo TUDO RBGIONAL, que ab 
motiu d' haver publicat, lo seDyor Ferrer y CodiDa, en 

un periódich de la localitat, una composició titulada 
La calle dell'Ulpiro, mostra de la seva inspiració, se pu
blica en lo Diario de Tarrallona un ben escrit article, 
firmat per P".digón, posant de maDifest, a més del cú
mul de disbarats poétichs de la tal composició, los pla
gis q Ull contenia, fets a l' antiq uíslma composició 
MUltara, del «RomaDcero Morisco». 

Donchs, be: lo senyor Ferrer, tal com te per costum 
en aq uets cassos, algo tenia que fer pera desvirtuar la 
bona acció de Perdigón, y repetí lo pas que va dODar 8 
Barcelona ab Le, f)acançe, du. marialle, repartiDt lo ter
cer ncte pera que 'I poguessin cotejarho; ha publicat Ull 

rmnitit en lo mateix periódlch que va iosertarli la com
posició, reimprimint aquésta y posant al costat la de 
Mu,tara, ab lo qual no ha conseguit més que provar 
ab major claretat los acerts de PerdigÓ'n, referent a tot 
quant li digué en SO\l escrit. 

l<'errer y Codiua auyadeix molt poca cosa més en lo 
remitit, donchs apart d' exposar que ab la publicació 
de las dos composicions creu que n' hi ha prou, acaba 
dihent que respecte al judici crítich no hi te res que 
objectar, fuudontse en que la mollera més rudimeDta
ria te dret avuy a exercir de crítich. Ó de autor drama
tich, podém aDyadir los tarragoniDs, dODcbs que du
rant aquesta temporada se 'DS n' ha donat prova pleDa. 

Passava per alt, y m' hauría dolgut, uno Dota que ha 
posat lo senyor Ferrer y Codina en la composició MUl
tara, publicada en lo citat remitit: ED una de las repe
ticious del vers General, embarca, embarca, hi poslhla 
següent nota (1) ;.No le embarc~ria a Perdigó,. alflÚn 
tipa de la calaiía :eimene8ca'! 

La faig constar perque vegiu, qu' encarn li quedan 
an¡mos per tirar pedretos; 110 per res més, donchs que 
per contestarli cóm se mereix, no hi ha Decessitat de 
sucarhi la ploma.-A. 

VILAFRANCA · DEL PANAD~~S.-Lo dia 1'7 tingué 
1Ioch en el Teatro del Tívoli, y ab un plé a VAssar, ab 
motiu dí' la Tómbola que a favor dels soldats que re
torDin ferits de las guerras de Cuba y Filipinas en lo 
mentat teatro se celebra, l'epresentantse lo preciós dra
ma de Frederich Soler, anomenat Lu FrM&c"illa" eD 
qual desem peny o sobressortiren en primer Iloch los se
nyors Sabat, Alayo, Giralt y Bové, alxís com las '8nyo
retas Artigas y Alegret. Tot seguit 8e representa lo 
quadro de costums Lo, tre, tOmi, molt beD interpretat 
per quants hi prengueren part. 

Durant alguns intermedis lo quarteto de bandnrrias 
executa ah acert algullas pes as, per lo qual rebereD 
los aplausos de la cODcurrencia, axís com lo senyor 
Regull, ah Jo seu recitat, que digué duraDt UD dels iu
termedis.-S. B. V. 

CABRILS.-Di umeuge pnssat, en lo teatro de aquei a 
vila, s' hi posareD ell escena las aplaudidas obras Tal 
rara, tal trobara8 y Cai8ar al ~ol, essenthi molt. aplau
dits la seDyora Oibert y los senyors Llzondare, Ponso
lat, Nora, Gutiérrez, Quer, Laflltte y Trilla. 

La concurrencia sortí molt satlsfeta.-M. P. 

El gran carni 
(DB TBIXBI1lA. BASTOS) 

El cami es ben segur, pero 8splnós 
y ademés esposat a graDs veDtadas 
d'insults y de -ealumDiss, y aspre y dur 
eD el seu fODdo seD8acioDshi guarda ' 
d' UD goig íDtim y sant, d' UD goig q~' eDcisa. 
Aquest es el cami de la Justicia. 

F. MABIO. 
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