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En lo número present acaba la jogui
na en un acte y en prosa', original de 

CONRA T- ROURE 

Continua 10 drama de J. Feliu '1 Godinà 
O :A".A:S.AD~ 

MONUMENT¡::;. - MARIAN AGUILÓ. - PALAU DE 

BELLAR ARTS 

SupOSO a mos habituals llegidors enterats del 
concurs de monuments per honrar la. memoria 
del Sr. Rius y TauJet. N'hi hà molts, és veritat, 
més cap d'eHs, a nostre judici, reuneix las con
dicions necessarias pera mereixer un premi: 
el que més y el que menos no passan d'esser 
senzills panteons d'encàrrech. Veritat és que la 
personalitat del home a quina honra deu erigir
se'l monument que resulti premiat, tampoch és 
d'aquellas que's presti a creacions artlsticas r~' 
lissas y grandiosas. No és la vol1.}ntat d'un poble 
lo que aixecarà aqueix monument, sino la vo
luntat d'uns quaJ,1ts, y això encare que algú 
crega que no és motiu poderós pera tallar el ,'ol 
a la fantasia dels artistas, Las alegorias, els atri
buts y l'ànima, si se'm permet dtrho, de l'obra, 
no poden ser grandiosas. Això no vol dir de cap 
manera que nosaltres no creguem al Sr. Rius y 
Taulet digne de, que la seva estatua ocupi un 
pedestal, pro creyem que de Rius y Taulet n'hi 
han encare molts. Ell tindrà un monument, si 
no artlstich, grandiós, que costarà un pou de 
moneda, y en cambi en Clavé, regenerador de la 
classe obrera catalana, s'ha de contenta.r ab un 
pedestal raqultich, yen' Frederich Soler té d'es
pel'ar a que se li pagqi ab un monument germà 
del d'en CI avé la creaci del Teatre Català. Això 
sl: aqueixos, mesquins y tot, seràn aixecats per 
la volUntat del poble que tant y tant los~plaUdl 
en el transcurs de sas brillant carreraS' at'ttSt1_ 
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cas. Las generacions paS~arill\ pel' damunt d'ells 
sense àlterarlos: al contrari, cada centuria'ls 
fara més venerables, yen cambi d'aqul a un si
gle ningú's recordara dels Lopez, dels Güell, 
ni dels Rius y Taulet. 

Vèyam venir de lluny que'l monument d'en 
Rius passaria al davant del d'en Pitarra, perquè 
pels governants de nostre temps la voluntat del 
poble és molt poca cosa, Seria curiós sapiguer 
quants duros té reçullits la Comissió del monu
ment a Frederich Soler. AlguQ dia parlarem 
d'aqueix assumpto ab l'extensió que's mereix. 
Ara no ve al cas, Per la gent de posició, y fins 
per molta gent que's té pel' intelectual, tó més 
mèrit un carrer tirat a plom, la construcció d'un 
jardí o d'un passeig, que la creació d'una obra 
d'art, COli va il mondo. 

... ... ... 

Als 72 anys ha deixat d'existir D. Mal'ian 
Aguiló y Fuster, un dels veritables \·eteranos de 
nostre renaixement. Entusiasta fill de Catalu
nya, ha consagrat tot el seu talent, tota In sem 
vida, ~l cultiu de la literatura catalana. Ell fou 
un dels que més treballaren per la restauració 
dels Jochs Florals a Barcelona; pels seus mèrits 
literaris guanya molt aviat el titul de Mesh'e en 
Gay Saber, per sos coneixements se vegé elemt 
a Director de l'importantfssima Biblioteca de 
nostra Universitat. D. Marian avorria'l bombo, 
era un treballador de mina que treballava nit y 
dia sense repòs y sense que'l seu treball tras
lluhls a part de fòra, Té molt y molt escrit. Pera 
que's decldfs a donar a l'estampa un volum del 
Romancer Català, per ell recullit y ordenat du
rant molts anys, fou precls que'l dega do la 
prempsa de Bar~elona li pegués un cop de 
fuet, recordantli que havia rebut del Rey una 
cantitat pera donarlos a llum. Llavors apare
gué'l volum, que rou rebut ab gran entusiasme 
pels bibHòflls y personas eruditas; més quan 
tothom esperava que anessin sortint els volums 
successius, D. Marian torna a parapetarse dar
rera la seva tossuderia de no publicar res y ha 
moM cumplint estrictament el seu propòsit. 

Era un enamorat romantich, que fins li sabia 
greu que'l seu amor traslluhls al pÚblich: 
donchs succeñira ara ab las sevas obras lo que 
ab las gl'ans passions del romanticisme: passa
ran a 1& pos&erUa.t. 

Fa un quant temps que la nostra literatura 
està de mala lluna: en un parell d'anys havem 
perdut en Soler, l'lxart, en Feliu y Codina y ara 
l'Aguiló. Quatre personalitats li terarias , quatre 
temperaments que han treballat, cada hú dintre 
làs sevas creencias y els seus ideals, per la glo
ria de nostra estimada terra. 

... ... ... 

El palau de BelIas Arts sembla'l refugi de 
nostre Ajuntament: quan els regidors no saben 

què fer, m'man una exposició, y apa, a aprofita¡· 
el palau de Bellas Arts. 

La cosa és senzilla, una sala aviat és plena, 
per gran que sigui, y aixó sen'oix de pl'etext 
pera juntar la c1'êm(' barcelonina. ~o he vist 
encm'a lo que han oxpqsat las industrias naSCll
das y desemotl\adas a l'ombra dels tractats de 
COll1el'S ; pel'ú una se\l~'ol'eta que \"0. assistir a la 
inauguració, no més que pel' veure si el minis
tre era tant eh nrmant com diuen, m'assegu
rava que no més hi havian joguinas de cria
tura. 

Con fosso que aqueixa exposició m'ha sor
près do veritat, porquè, frnncament, si el palau 
de Bellas Arts, tractantse d'exposicions artfsti
cas, resulta un .edifIci gran y majestuós, trac
tantse d'exposicions industrials no passa d'esser 
una sala una mica més-gran que la majoria y 
prou. 

Un amich meu, català de cor y de passada 
industrial faltat de fOylla, me deya l'altre dia: 

« No estaria de més que, ja que fan exposi- . 
cions do las industrias nascudas a l'ombra dels 
tractats de comel'S, ne fessin una al aire libl'e, 
en el Saló de Sant .Joan, do las i\ldustrias mOl'tas 
o malmesas per la mala omhra dels meteixos 
tractats. Alla\"onls el poble podria coteja¡' las 
ganancias y las pel'duas~ y quan vlllgués un 
ministre li pudria presentar' re8tat de comp
tes. II 

lNo els sembla quo'l mou mnich va ulla 
mica oncaminaU 

A. LLIMO ER 

" " " 
Teatre Català 

LO EC RET DEL AVI 

D1'ama cft un acte fi (,Il prosa. ol'iflinal de D. Joa
quim Llac/¿. bstrenat la tarde dell:J de JUllfl 
en la societat «Catalunya». 

Tanca l'obreta mentada un bonich pensa
ment, quin desenrotllo's va succohint ab molta 
na.turalitat. 

Lo dosempenyo res deixa quo desitjar. 
L'autor representà In pnrt de protagonista y'} 

secundaren admirablement la Srta. E. Guart y'ls 
Srs. Mercader, Pujol y Roig. 

Al flnal sortiren autor y actors a rebl'O los 
nplau'sos del públich repetidas vegadas. - B. P. 

" " " " " " " " " " " " " " " " " " 
QUAD RET 

La Pepeta y en Joanet eran fills d'un meteix 
poble. De petitets, jugavan, corrian y saltavan 
ab los demés de la seva edat, però cap com ells 
s'avenian tant ab sos infantils capritxos . 

Si l'un tenia alguna lIeminaduraque sos pares 
li donessin, lo partia carinyosament ab l'altro; 
si en Joanet adquiria una joguina nova, la Pepeta 
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l'ajudava a ferla malbé ... En fi, eran, com se diu 
vUlgarment, carn ~ ungla . 

... ... ... 

Anavan creixent y al meteix temps creixia 
tamb,é lo'carinyo que's professava!}. En sas igno
cents conversas ja . donavan a compendre que 
l'un havia nascut per l'altre, explicantse que 
~quan serian ben grans se casarian, que s'esti
~arian ab deliri, que sempre anirian a passeig 
Junt, que ningú fóra tant feUs com ells.» 

Quan equivocats estavan I 

."'", . 
En Joanet cumplf disset anys y la p~peta 

dInou. Lo carinyo quo s'havian professat de po
tits se convertl en amor immens. Lo diumenge 
lo -passavan junts, y com sols se podian valdre 
d'aytal dia (a causa de sas ocupacions) pera en
tregarse a sas conversacions amorosas, com se 
sol dir, no perdian lo temps. Al demat! anavan a 
missa, y era tanta sa devoció .. , mirantse, que 
molts cops surtian de l'iglesia sense sapiguer lo 
capellà que l'havia dita. A la tarde se trobavan 
al ball, però no per ballar, perquè no'n sabian: 
se posa van en un reconet de la sala y allà s'en
tregavan a sas plàticas amorosas, jUl'antse pel' 
miléssima vegada estimarse eternament. Quan 
se terminava, se cambiavan una mil'ada, una 
estreta de mà y unflns a diumenge! que per ells 
eqUivalia a dir ftns d'aqul un any. 

Cansa~ de veures tant poch, inventaren u!l 
medi que, encara que 1l0'S vegessin, al mcn~'s 
}>el' eUs ho semblés. L'idea fou aquesta: cada 
diumenge al despedirse y al acte de dal'se la mà 
se cambiariall una carta, ab la preci a condició 
que cap d'ells l'obriria abans del dijous, y aixts 
els sèmblaria qu'una vegada més p~r setmana 
go a 'an de son extasis d'amor. 

Lo diumenge vinent aixts ho feren, fentse 
altra volta formal promesa de no obrirIa fins al 
dia senyalat; però al dilluns al demaU ja l'havian 
llegida al menos mitja dotzena de vegadas. 

o obstant, al tornarse li veure, se pregunta
van mútuament si havian cumplert la promesa 
yabdós ho asseguravan ... Més lo que la boca 
deya, los ulls ho desmentian. 

'" ... '" 
Aixls passaren quatre anys. En Joanet, per 

61tim,-se decidf a conttlr sos amors al seu pare, 
demanantli al meteix temps son permls pera e
manar la mà de la Pepeta, ja qu'obtenia son cot. 

Aquet hi posà to1:1l ela e d'obstacles, entre 
altre, qu'ella no li era impàtica; que, encara 
que tr~balladora, no contava ab cap dot; que 
tenia més edat qu'ell ... En n, refugia lo donarli 
son con8entimen~ 

En .Joanet, comprenentho, s'atre I a pregun
tar1t: 

Al plegar los OíItjjò~¡:t1el: ,"ibàllM~;ji.1«;ljàrltl·. 
penjat cn un 
al jutge, y al D0491'~.kt.~* 

tat de tot lo 1~~~l~==~I~ Al despeñjar 
sas butxacas, q 
deya: 

« Haventse 0~~:a::~~1111~ no creyentme l 

fortunl, he 
al cell Mon flH.I'·I'_ 

Al termenar .y .. ~~. 
sortida del grup~fji~~""~'" 

- Vaig a ca~_rQ't 
lis al Ja, ja, ja! 

Era la pobra PAr:1AtA 
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parla d'ella aix! al promès: 
«Lo sê tant sensible y bona, 
vetaquf'l seu mal: l'es més! li 
A la porta de l'escalà 
hi surten, segons costum, 
lo vehins vestits de gala, 
ab las candelas fent llum, 
LoS fidels ja s'agenollan, 
en silenci s'ou resar, 
y en mitj l'oració que brolla 
qUin tossir fa la Pilar! 
A la serventa ha dit elIu: 
(Réntam los peus, que l'Unc!ó, 
segons l'esprit m'aconsella, 
vull rebre junt al Senyó . 

. L'alè'm falta si enrahono. 
~òsam el cap al coix!. 
Quantas molestias no't dono! 
Quin suar! o puch dormi! 
Descótxam: aix!s m'ofego, 
la febre'm don més cremor, 
fondo, molt fondo estossego, 
un cranch devora'l m.eu cor. 
Aquella~ cal'tas esquinsa: 
besarlas abans vull, ayl . 
D'això q\le ja va esvahintse 
nQ'n digas re 1:1. ningú may. 
L'escapulari voldria 
deixarlo, al mori, al promes; 
rosat ab suò u'agonia, 
tellJ'it ab sanch, sn besés! 
Ifll pel meu sant me posam 
a las mans un l'am de flors. 
Li dius ma tomba ahont se cam, 
y' m'hi dura los seus pl(ws.II 
Aqueixas parnulas, tr'ista, 
de di acaba la Pilar, 
y a son dossC\' de batista 
s'acosta lo comhregar. 
¡Ab quin fatich s'incorpora 
y ab qUin fervor reb a Déu I 
MéS ay! qu'una gota enflora 
de saneh aquell pa com neu. 
El capellà, que la mira, 
plora al donurli consol; 
ra mure al cel tl'istu's gira; 
més, lo del pare, quin dol! 
«Pòsat bona, filla meva, 
y vindrà ton estimnt: 
jo sols vul~ la vida teva», 
diu lo pare agenollat. 
Més, tart lo remey li dona, 
y ella sent \"èurel Sofri: 
j la nina dòcil y bona 
son COI' martiritza aix!! 
y'l seu, flamejant com ciri, 
abranda y consum l'amor: 
j per olorar aqueix lliri 
desiijava'l cel sa morl! 
Pels polsos xucla.ts hont cauen 
los cabells ab suo gebrats, 
per sobre'ls ulls que s'encauan 

dintre dos cèrcols morats, 
la Santa Unciú, com abella 
que,Déu li emia del cel, 
paranthi 'I vol ne sagelIa 
aquell cutis ab sa mel; 
pessigolla a flor de llavi, 
y als magres peus l'ha sen tit, 
cI'eu eu los peus fCI'li agra vi, 
y ah rubor los treu del llit. 
Del capellà que sanglota 
acompanya'ls pI'echs al punt, 
ub H.lU que's pert com la nota 
d'un uueell que vola amunt. 
Y ab fer\"or, en a agonia, 
diu pel Crist qu'estreny al cor: 
((j Si a l'aymaut m'han pres un dia, 
aqueix 110 me'l pren la mort! 'I 

JOSEP" F ALP Y PLANA 
( A raha,.à ) 

Servey . de fòra 

GIRONA.- La setmana passada la companyia de la 
Sra. Ferrer ha posat en escena las obras catalanas següents: 
Lo ferrer de tall, Batalla de reynas, La pena de mori y 
La lIe)' del embut, del Sr. Bordas.- /' .. 

GRANOLLERS.-En lo Centre Catòlich lo dia de 
Pasqua s'hi posll en escena las comedias Una orga de gats y 
lech La qüestió són qllartos.-S. 

CAMPDEVANOL.- Lo dia de Pasqua en la Societat 
Clrcol s'hi posà en escena un drama en tres actes y un dià
plagi de l'obra francesa Poste Restante. 

Lo desempenyo sigué molt ben cuidat, sobresortint lo 
director Sr. Montaner y'ls Srs. Comas, Solé y Berjau. 

Aconsellem als aficionats de Campdevanol bon acert en 
l'elecció de las obras catalanas que posin en escena, entc
rantse de quin és lo repertori que la dignitat literaria ha 
demanat retirar de nostres escenaris.- L. 

MATARÓ.-En lo Círcol Catòlich d'Obrers, y baix la 
direcció del aplaudit aficionat D. Joan Xi menes, debutà'l 
dilluns 7 del corrent una companyia de noys de dèu a 
quinze anys .. 

Dita companyia posà en escena las següents obrll: 
Un monòlech original del noy Peret Marquès, y que fou 

desempenyat per ell meteix, obtenint un èxit extraordinari 
y tenint de sortir tres vegadas al palco escènich a rebre'ls 
aplaudiments del públich. 

S'hi representà l'aplaudida pessa Cura de crism,. Son 
desempenyo fou bastant ajustat, sobresort!nthi los noys 
Gual, Marquès y Pruna. 

En Los grills de las sebas y Las burlas fan com las pro
fessons s'hi lIuhiren de debò los noys Pera, Cañellas, Gual, 
Marquès y J unqueras. 

Per fi de festa's rep~esentà lo monòlech titulat Un Ct/s
SiMI, desempenyantlo lo Sr.. XI menes, que fou moh 
apl.udit.-E. F. 

A l'Antiga Fraternitat s'hi repres~Rtà'~ ~,*,ge. ~ 
sat Lq, .flor de IQ ~ontany4, Ecce Homo y S~ (l~K,.~nl. 

AI Ateneu Obrer, a més d'un drama castellà, la ~ 
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1"irant l'art, y al Circol Catòlich ~a clau de casa y La 
"ida al EI/cant.-O. 

ARENYS DE MUNT.-En lo C .... irro s'hi ha repre· 
Ien tat L'antiquari del Putxet, y al Centre, a més d'una im
portant vetllada, s'hi represerttà los monòlechs Mestre 
Olaguer y Lo Vigilant.-T. ' 

8ERGA.-Diumenge 6 del corrent se representà en lo 
Foment Catòlich un drama castellà, que fou desempe· 
n.yat ab bastant acert, sobre tot pels joves Vilajosana,Y 
FarguelJ, que estigueren acertadissims. Finalisà la funCió 
ab lo sainete La Tunyina, que's ressenti ,de la falta d'en
IIjos. 

Lo dilluns, en lo Teatre Quevedo, los aficionats Coma, 
~ur y altres qqal nom no recórdem, junt ab dos actriuS 
Vlngudas de Barcelona, feren sabor4ljar lo drama El r"apa· 
tero y el rey, essent molt ben desempenyat per tots.-J. S. 

VILAFRANCA.-En lo Tlvoli Vilafranqul, lo dia 13, 
a benefici. dels ferits que han tornat de Cuba y Filipinas, 
los aficionats d'aquesta vila, baix l'esperta direcció del s~
nyor Sabat, donaren una funció composta de la comedla 
6n tres actes, d'en Feliu y Codina, Cofis Y mofis, y la pessa 
Un bateig a cops de puny.-C. M. . 

SA8ADELL.-AI Centre. Catòlich s'hi representà'l diu
Blenge passat Lo joch dels disbarats.- LI. 

REUS.-La Joventut Reusense posà en escena'l d¡u
menge passat, entre altras, la pessa Caram~olas.-S. 

RIPOLL.-Ultimament s'ha posat en escena en lo tea
tte de l'Academia Catòlica lo dtama en dos actes LofiU 
del creuat y'l S4inete Visca l'oncle de l'Habana. Lo desem
penyo sigu~ bo sobresortint en ell lo~ Sr,. Llagoitera, 
e ' , 

lep y Putg.-LI. . 

POl\~ER(\.-,- f;l quad~o draroàtich 4t La societat El 
Alba, dç Re\ls. ha dontat en nostre; Teatre Clavé una repre
sent.tió de las aplaudldas tragedias Mar y Cel y RiaUas y 
Ploral/as . 

. Lo bon desempenyo fou coronat ab molts y bons aplau· 
dlments.-A. 

SANT FELIU DE GUIXOLS. - Solament dramas 
CUteltans s'ens ha servit aquets últims dhls en lo teatre 
OOula. Pel Juliòl té de venir ta companyia de la Sra. Fer
rer, que promet presentar obras de primera. 

Los fi. de festa se~n sàrsuelas, pera las que compta ab 
l~ M'IIJI'''s C .. ,illo. _ P . .,. 

ARENYS DE MAR.-AI Centre Catòlich s'hi celebrà'l 
diumenge passat una funció dramàtica compos.ta del 
dia .. Do,jilts y la pessa DI gorra., que agradareR m'olt . 
..... a. 
. T ARRASSA.- Diumenge passat en el Teatre del Re· 

tiro 'hi representà Tierra Baja. . 
Ai Principal donaren una audició de La Tempestad, 

PPeaenthi part el tenor Sr. AIe'ntara. 
r.Uclto al corresponsal d'uft periòdich per htver do

Ilat compte dissapte últim d'una fitAció que a la Joventut 
~ica d'aquesta ciutat se celebrà'l diumenge passat, o 
~" ~n4em.k d'bAverse publicat la revista que motiva ta 
It.t. ~~i~. 
~ dit" fu;~ió s'hi rtprw.l)tll,r~~ las Qb:1M c;atllil.n~ 

l.as calsas de vellut y La qüestió són qU4r(Qs. Al ~bar la 
Primera s'obligà a sonir al director de la secció a rebre'ls 
aplaudiments de la concurrencia.-M. 

PARIS.-Pel ~_~,. wum.i~~ 
Iloc:h al «TMatre Françai .. ~ l'estreflO de L'Etrangère, 

"drama de Dumas fi\l, que fou aplaudit com ho foren y ho 
seràn tots los fets per son autor. 

AI «Gymnase» el drama "de A. Capus Rosíne, escrit 
lense grans pretensions, obtingué un èxit satisfactOri. 

A la «Porte de Saint.N1artin» reprise del drama de Sue 
Les mys/èrlS de Paris, sent aplaudit lo dia de son estreno 
per la gent de quartie/'. 

Tant en Magda com en La Dama de las Came/ias, la 
popular Du~e es fa aplaudir en lo paper de protagonista. 

La partitura de C. Saint-Sa!!ns Sansone y DaIilG ha 
obtingut 100 representacions.- R. LESTOILE. 

BELLAS ARTS 

GITA A 

Auto •• d' •• tar per casa 

(I MIT CIO) 

Co'ntan d'un autor que (10 dia 
tant poca fama gosava, 
que per gosaria roba a, 
és dir, robava ... traduhia 
- Ningú tanta pi~rdia 
pot tenir, -deya., -com Jo; 
y aprofitant l'ocasió _ 
que'l teatre li brindava, 
un senyó Q'òtlch copiava 
una quarta traducció. 

ANDREU RIUS 



190 Lo TEATRO REGIONAL 

Del àlbum d'un solter 
Deixem corre la ploma: que ella diga lo que 

la llengua no sap dir. 
Que trist és estimar I Es a dir, trist no ho pot 

ser; però a ml m'entristeix. Per què? 
Perquè la nina que jo estimo no m'entén. No 

sap què vull dirli ab aquellas mil'adas que dono 
y que' figuro deuen cremar. 

L' naci(:1 no pot esborrar l'imatge d'aque-
lla ili a totas horas del dia sofrint lo re-

Oti, el brunzit de viure; y de nit, en lo repòs, 
amodorrat, dormit, la se\'a ombra s'aixeca 
encisadora y ve cap a mi. 

Diuen que soch boig. Per què estimo de ve
ras' Malehits siau vosaltres, los que sols aymeu 
la carn yabando eu l'esperi l 'Vosaltres sou los 
bojos! -"", 

Quan aprop meu veig a la nina que estimo, 
no contemplo son cos: procuro mirar l'ànima a 
.través de sos ulls. 

Per què miro l'ànima' Perquè l'ànima es
timo: lo cos no' ,-11 ~r res. 

RomànUch' Ja, Jal Vosaltres los positivistas 
sou los romàntichs de la carn I 

La carn volen las feras: vosaltres quò voleu f 
Lo meteix que elIas' 

HI passat tota una. nit al costat d'ella. No li 
ha d tres. Ella'm mirava y jo també la mirava. 
Los dos somreyan. Ella irònicament, pensant: 
«Que tonto!» y jo plàcidament, dihent: «Que 
bolla-t» 

,-

A uy estava molt enfadada. La seva cara 
. m'ha ret patir molt. Eram al teatre. He vist que 
un j sen tat a las btltacas la mirava fixament 
y U feya senyas, Els gOlos om matan. , 

Gracias a Déu! Estlch molt alegre! Jo li he 
dit: «L'estimo!» Y fins li he preguntat si ella 
també m'estimava. M'ha contestat que sl I Los 
galos Ja són perduts, 

Fa a la vora de tres mesos que'ls seus pares 
em deixan anar al costat d'olla y un tros lluny 
d'ells. La gent, al veurens passar, es gira, y fins 
e pen a que parlem d'alguna cosa seria. Que 

ximplesl No'ns di hem res més que tonterias. 

Estem al camp, An ella li agradan las flors, 
Diu que las estima més que"'a mi. SOl't que las 
fiors se desfullen prompte no pOdent soportar 
lo foch de sas miradas; sinó, qUins gelos! 

Ella diu que m'estima per lo bo, Que ideal! 
Sols ayma l'ànima. 

Cor'rent pel bosch ells hem perdut. Ella ha 
tingut por, s'ha tintt als meus f:>rassos, m'ha 
fot Ull potó y m'ha dit guapo! L'aborreixo!. 

, PN' la eop;a . 
JOAN OLIVA BRII>(;MA 

., ., ., ., ., ., ., ., ., ., l 'f ., . ., ' I ., "' __ 

Reftlays 

¡, Una missiva amol'osa 
li has escI'it1 Pobro amich meu! 
Dihentli posició hOllrosa: 
'Iu'ets obrel'. .. Vritats a hel'mmm'¡' 
Quin premi darà al amor teu! 

AI bl'a' d'amOl'osa mlll'C 
he vist l'iul'e a Ull infalltó 
y uu fo('h ha abrusat ma carn, 
malohillt, sent j()\"e eueam, 
110 tenir ~Oll l'iul·ojo. 

SrSQUET DEL FULL 

...-" " " " " " " " " " " " " " Jo " l'I 

Novas 

N lo número present se rep~rtei
xen dotze planas_de la notable 
obra de Feliu y Codina Lo Ra
badà. 

Sc reparteix tambó lo segon 
y últim folletl do la bonica co
media ¡1.'1.', Ol'iginal de D. Con
rat Roure., 

•• 
Lo periòdich castellà Ht Eco de Gmeia ha 

inaugurat fq ja h'es números una nova secció 
baix lo titol de L/etl'as Catalanas, colaboraull 
per varis joves escriptors, 

Ademés ha entrat a formar part de sa redac
ció nostre estimat amich y colaborador en LIufs 
Almerich y Sellaròs, 

•• 
S'està constituint una nova societat quo's 

titularà Foment Ultramarino, que promet ser 
molt lluhida. 

•• 
S'estàn ultimant los preparatius per realisar 

una important acte d'adhessió y simpatia en 
honor a nostre bon company Sr. Ximeno Planas 
y a benefici de sa familia. 

Oportunament darem detalls pera coneixe
ment de las pel'sonas que, a pesar de no ha
verse publicat tal acort, han manifestat desitjos 
de contribuir al bon resultat de tant laudatori y 
ftIantròpich acte. 

•• 
A la Barceloneta ha comensat 'a sortir un pe-

riòdich bilingüe titulat La Machina, 

•• 
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, Lo dia t3 del coÏ'I'ent se posà en escena en 
1 teneu Marquès de la Mina la bonica comedia 
en dos actes titulada La malvasia de Sitges. Lo 
de empenyo no passà de regular, distingintse 
la rta. Llonch y'ls Srs. Roca, Puchol y Clapera. 

•• 
Es de doldre que eri la rMacció dels anuncis 

de funcions se cometin cer'tas equi ocacions 
~ue'ls directors de companyia, la empresas o 
1 encarregat de redactarlos deurian ser los pri
Illers en vigilar. 

La etmann passada a Gracia se posaren uns 
cartells anunciant que'n lo Teatre ~oratin la 
COmpanyia de D. Enrich Borràs posaria en esce
na lo diàlech UN COP DE TELAS, del malo{Jrado 
autor D. José Feliu y Codina. 

Confondl'e aixfs, endossar a la ploma del au
tor immortal aquell tarugo literari, sols pot suc
cehirli a qui en llenguatge teatral no sàpiga ni 
qué vol dir teló. , 

Ja no'ns estranya qu'hi hagi encara còmichs 
que posin obras de cert autor en escena. j Està 
clar, sn confonen ab l'autor del Gra de meseM 

00 

Lo dia de Sant Joan al dematl, la societat coral 
«Catalunya NoYa» inaugurarà sa temporada de 
concerts en lo Jardl Espanyol, baix la direcció 
del celebr.at mestre Sr. Morera. 

00 

Es objecte de moltas e importantlssimas refor-

b
Inas el saló-teatre del Casino Andresense, de la 
J1rriada de Sant Andreu. 

'hi constrúeix una espayosa y elegant gale
ria de forma ovalada, y al meteix temps s'en
~andeix l'escenari, en er que, un cop acabat 
S'h;Podràn representar obras de gran espectacle. 

•• 
Pera la pròxima temporQ.da d'hivern s'estàn 

Cent importants preparatius en bó de l'art de la 
ft tra terra. 

En Tutau actuarà en 'el Teatre Principal, en 
el que's proposa rer una bona campanya, estre
nant moltas obras catalanas y donant a conei e 
algunas traduccions dels més grans dramaturchs 

trangers. 
•• 

ostres estimats amics l'Enric Morera y l'Ig-
nasi Iglesins ionen acabada una nova opereta 
POpular titulada Las Caramel/as, la que, junt ab 
altres que'ls propis autors estàn acabant, s'estre
naran el pròxim hivern. 

•• 
Il T1vOLI (Circo Eqüestre).-Continua l'artista 

oUer fent las delicias del públich. . 
Dimars la funció fou a benefici del elolon 
\o.nino~ que donà una vetllada distreta als 

concurrents. • 

t DORAJ)o. - Dimars h~ debutà una nena de 
relle anys que, a pesar de là se a eurtà edat, 

cantà fragments de música- molt dincils, ÒQ8.li-
8antlos ab gran maestria, 

'ou RETlRo.-Continua l'actor Palmada do
naQt entradas. 

OVETAT . - La compan ia d'en Mario, per 
ara, no's veu tant concorreguda com altres anys. 

JARDi ESPANYOL. - S'anunclan varios estre
nos que introduir~n una mica de variació en el 
cartell de dit teatre. 

BETI-JAI.-Després d'una sinfonia ben tocada 
pel r. Martl, es representà la sarsuela del mes
tre caballero que porta per tltul La gallina ciega, 
desempenyada per las Sras. Aleu y Llusà els 
Srs. Esplugas, Llimonay Roviralta. Los números 
de música, molt ben ajustats, 

Dita companyia ha dat l'última funció lo dlu
meilge prop-passat; però tornarà a debutar dintre 
quinze días ab parts cambiadas.-N. P. 

INSTITUT SALESIA. - Lo aiumenge passat va 
celebrarse una vetllada, quin nutrlt programa 
va satisfer moltlssim a la numeros(ssima con
currQllcia que va congregarshi. 

La banda de la ca;;a, dirigida pel mestre 
Plans, amenisu la festa ab variadas pessas que 
feren més delitosa la tarde. Tot ho mereix lo 
simpàtich Dom Aime, director del establiment, 
a (Jurs dedicava la festa. 

PATRO ATO DEL OBRERO (Sans).-Diumenge 
es posà en e cena lo drama Çór de roca., dirigit 
pel Sr. CantareU. L'obra fou molt' ben desem
panyada per tota la companyia, y el coro de la 
societat cantà ab molta afinació la composició 
Paseo por el BeUs. S'acabà la Cesta ab la repre
sentació d'una de las últimas produccions que 
ha publicat Lo TEATRE REGlO AL, Uno, mosca 
vironera, que 'Obtingué regular desempenyo . 

Los aficionats del barri de ns de la com
panyia cantareU, Godia y Laporta, han acordat 
no fer cap obra d'Anton Ferrer y Codina. e pro
po an també donar un benefici a la ramilia del 
r. imeno Planas. 

CASI o PUJADAs.-Diumenge prop-passat se 
dona en ei casino una funció de prestidigitació 
y nigromancia pels rs. M. avarro y M. Igual. 

En lo primer intermedi lo jove actor r. Anton 
avarro, representà 'I monòlech de D. Angel 

Guimerà Mest1'e Olaguer. 
Se guanyà'Is aplausos de la meteixa manera 

que en lo dia del seu debut en lo Teatre del 
Tívoli. 

Es jove y promet ser uns dels millors actors 
del pervindre.-J. F. 

TEATRE ,LOPE DE VEGA.-EI dis apte f2 de 
Juny se donà una funció a benefici del jo\'e don 
Anton del Riu, posantse en escètia el tant aplàu
dit drama en quatre acte t original y en vers del 
may pro~ alaba autor r1é oJer (Pitarra),. 
La Brui:ca, posada en escena pel distingit actor 
D. Lorenzo Valero y la di Ungida primera actriu 
D,· Mercè AbeUa, y secundantlas en lo desem-

.. 
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penyo la ra. Julia de Valel'o y els Srs. Alonso, 
Daniel, SaumeU, Fontfria, Aranada y el benefi
ciat obtenint una execució molt ajustada y , , 
alcansant molts aplau os els que lli prengueren 
part, particularment el SI'. Valero, la Sra. Mcrcè 
Abella y el beneficiat. 

Després se posa en escena la di vertida pessa 
cn un acte y en vers, del malograt poeta D, Jaume 
Piquet, Campi qui puga, dil'igidn pcl pI'imer actor 
D. Llorens Valero y ajudantlo en son desempenyo 
la ra. Julia de Valer'o y los 8rs. Bonada y Es
tadella. Entretingué molt a la concurrencia. 

TEATRE ORIENT (Bal'colollcta).-Lo diumenge 
s'estl'ona on aquet teatre'! dh'Cl'tit sainete, ol'igi
nal de:s rs. Llibre y Millà, que porta per . nom 
La oenjansa d'Uf/a 80[J1'a.-J. R. P. 

CONFERE, CIAR DE SANT LLlJfs GONZAGA, DE 

BETLEM.-Lo diumenge pròxim passat, ab la 
concurrencia de costum, representà la secció 
dramútica de ditas conferencias lo drama en 
tres actes Vlctima del masonisme, que obtiwgué 
un desempenyo bastant acahat, sobresortinthi 
lo director d'escena, Sl'. Gumà, y'ls 81'S. Santa
nachs y Padrós. Per fi de festa's posaren en 
escena Los grills de las sebas, segona part de 
Sebas al cap. en quin desempcnyo pot dirse que 
no e tigueren h1nt acertats com en lo drama. 

A TICH. GUERR¡¡:R8.-La nit del dilluns, baix 
la direcció del Sr. Carnè, s'hi representaren du
gas obretas castellanas y la bonica sarsuela ca
talana La nena del Vendrell, que fou desem pe
nyada ab molt acert per las SI·t~S. Martl, Virgm 
y'ls Srs. Carné, Rosés y Pons . 

.E d'esperar que aquesta societat, genuina
ment catalana (puix tots los iml)tesos yanun
cis Són redactats en la nostra llengua) no s'ol
vidi del extens repertori ab quo compta lo teatre 
regional; y dich això al notal' la marcada ten
dencia que domina per las obras castellanas. 
-Q.P. 

GAPRITXO.-EstA, la reunió familiar que du 
aquet titol, composta de "amilias que anyoran 
veure representadas las capdals creacions de 
nostre teatre. 

No poguentlas veure com abans a Homea 
(en deyan un dia), las representem nosaltres, 
y'} gust literari si's vol hi surt guanyant. Pel' 
veure lo que ara s'hi representa a la casa pairal 
(t'un temps, no cal anarhi. 

-rns ensenyavan tota la ~ biblioteca de Lo 
TEATRE REGIONAL Y quasi totas las obras de Pi· 
tarra, Feliu y Codina, Roure, Arnau, Aulés, etc. 

L'obra últimament representada sigué Lo 

ferl'er de tall, en que hi lluhh'en sas condicions 
'd'actriu las Srta8. Concepció y Dolors Pomar, 
Pepita Llimona y Merceneta. Martell, admirable
ment secundadas pels Srs. Pomar (J. y H.), Bo
tc\' Olivé CarIO V Gonzl1lez.-J. R. . , , . 

LA CATALANA.-Aqucsta important societat 
eOI'al, per celebrar lo XVIII aniversari do !Sa 
fundació, celebrà'l dissapte passat una impor
tant vetllada artfstich-Jlteraria-musical. La part 

... !iteraria 1a' forrriamn composicions de la se
nyora Riera Batlle y Srs. Escriu y Benages, que 
agradà molt, aixls com la musical ab obr.as de 
Flotow, Rillé, Donizetti, Novi, Lang, Verdi, 
Choudcns, Clavé, Gobbachs, I)J,lràn, Schu1ptf 
Chapl, etc. 

La· part musical fou executada, ab gran COll
tentament, pel coro La Catalana, lo corneU San
tapaula y altres distingits concertistas. 

SOCIETAT LA ALIANZA (Sant MarU de PrO\'en
sals). - Bona fou la represen tació del preciós 
drama COl' de roure, donada diumenge a la nit 
en aquesta associació. Las Sras. Panadés y 
Guart y'ls Srs. Panadès, Vila, BusquéS y Benet 
estigueren molt bé, recullint bona cosa d'aplau
diments. 

Ab l'execució d'una divertida sarsue)eta dona 
fi la festa, sent la Srtn. Guart y'l r. Vidosa 
aplaudits frenèticament. 

CA~INO COLON (Sant Martl de Provensals). 
-La muerte civil sigué l'obra que posaren en 
escena la Sra. Moradillo, nena Rosita Rubio y'ls 
Srs. Pérez, Mas, Mauri y germans Guixer. La 
execució, bona, siguentno vera prova los apl\\u
diments que ohtinguel'en tant en lo drama com 
en la pessa, que representaren las Sras. Mora
dillo y Garcia y'ls Srs. Pérez y Vivó. 

CIRCO!. CERVANTE!'lI (Sant Mar'U de Ptoven
sals).- Per una llova companyia van posar en 
escena quatre esculli das sarsueletas dc las quc 
estàn avuy en boga, quin desempenyo és de 
creure que fou bO.-8. T. 1.. 

o. 
Los que desitjin teniren(lUadernada la come

dia: ¡/.'l!, podell dh'igil'se a l'Administració, Plas
Sa del Pi, 3, 2.on Preu, 10 cèntims. 

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

CORRESPONDENCIA 
Conrat (Ml\lInou): Aprofitarem nll:(lInn "ol!al\lllo rllle envia. 

- R. l.Iel.: Procurllrem tlonarll !lortlda lo m¡'" avlj\t l'ol!t'lhle.
F. FlixA: La marlra de casa éR fluIxet. -Quimet l:Iorrel\: l'ot 
enviar lo que propm'a, mé!! no !!'allargul maF8a. 

. ' F H ' 
• 

Par caracterisarse, los llapis F O RTO N s4a los mWors 
Preu:· S p ...... ae 

Barcelona- Tipografia L'A"enç, de Mafl~ó, ca"u '" ElIafi, Ronda de l'Unlver~ltat. 4.-TeléfoDo H5 
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