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C:aONICA. 
OraciÓn8. -Catalunya Nova. -Més llibres. 

En Santiago Rosiñol ha publicat ja el séu 
llibret Oracións, esperat ab tanta ansia pels 
amichs y admiradors del celebrat escriptor y 
pintor, y pels gourmets de la literatura regional. 

El tex, format per un número d' oracións 
d'artista, inspiradas en el panteísme més pur y 
ben sentit, es molt notable. L'anima de poeta 
d'en Rosiñol invoca, ab tota sa forsa, l'esperit 
impalpable de la poesía; y l'invoca en els jardíns 
abandonats y solitaris, en la magestuositat de 
las fabricas góticas, en las runas d' edificis no
tables, en l' esplendenta naturalesa caldejada a 
tot sol. La prosa es granada y sentida, caden
ciosa y humana en el fondo, aixó sí, molt hu
mana. El panteísme té, en el llibre Oracións, un 
bon puntal: la naturalesa destruint pera crear, 
exclatant en mayochs d' herba jemada per las 
escletxas de las tombas, per las junturas de las 
lIargas escalinatas de marbre, arrapantse en 
plomalls d'eura a las columnas trencadas, a las 
balaustradas caigudas, a las despullas grandio
sas de rónechs edificis ennegrits per la patina 
del temps, la cadenciosa y freda armonía de 
)' aigua del surtidor solitari, que s'aixeca tris
tement en mitj del jardí abandonat de molt 
temps." Aquí teníu pintada, en quatre mots, 
una de las oracións més sentidas del llibre, y 
una de las més garbosament escritas. L' home 
qu' escriu aquellas Oracións, no es ni un mo
dernista, ni un decadentista, ni un realista; es 
més, es un temperament. 

Mes, ¡qué poch lIigan ab l'esperit del llibre 
las estranyas ilustraci6ns del senyor lJtrillo! 
Empenyat en passar per modernista, ha anat de
vallant, devallant en moltas d'elias, desde un 
arcaísme ben ressucitat, ó una novetat elegant 
y ben executada, f1ns a la exageració insustan
cial que res diu ni representa. Ab la paraula 
modernisme, passara aviat lo que va passar ab 
la expresi6 fi de sigle; tot lo estrambótich y ri
dícul, tot lo exagerat, era tres anys enrerajl de 
sigle. Aixís sc confonan els sentiments, las es
colas y las tendencias; 's tira a rec6 el plasticis
me, y se fan ilustraci6ns sense such ni bruch, 
com moltas de las del llibre Oracións. De la 
exuberancia de líneas, se va '1 extrem oposat, a 
la depressió, y resulta ja modernista en pintu
ra tot lo mentida, tot lo deplacé, tot lo mal exe
cutat ó xocarrerament colorit; la influencia del 
japonisme, ab sos tons virolats, se va extenent 
entre nostres dibuijants y pintors, mes no tenen 
aqueixos la seguritat d'execució dels artistas 
japonesos; altres buscan el concebut modern is-

lo 

me en las divagacións artísticas dels nerafaelis
tas, altres en la duresa de Iíneas de las pinturas 
murals egipcias, 6 dels retaules gótichs, y)' art 
verdader, l'art veritat -que viu y palpita en el 
medi ambent de nostres días, se pert y s' evapo
ra com una ampolla d' éter destapada, 

Ja veuheñ si me 'n han fet fer de considèra
ci6ns els dibuixos del senyor M. lJtrillo, que 
acompanyan las sentidas ()racións d'artista del 
senyor Rosiñol. No m' ha mogut a ferlas cap 
aversió ni antipatía al senyor lJtrillo, sino lo 
que 'm dol veurer que quí com ell té disposi
ci6ns pera el cultiu de la pintura, s' esforsi en 
singularisarse vinga ó no vinga a tó, lo qual li 
es un verdader perjudici, artísticament parlant, 
quan la singularitat no es artificiosa sino espon
tanca. 

La part tipogrMica de las Oracións es un 
primor, com tot lo que 's fa al Avenç; mes la 
presentació del llibre es digna germana dels di
buixos del senyor lJtrillo. Un hi busca el gust ó 
la utilitat en aquellas escobertas de roba de coi
xineras, tacada ab unas f10retas de coló indefinit 
com las últimas pinturas del Ticiano. Vol sem
blar un llibre veli, mes, francament, no ho 
sembla. 

* * * 
M' he descuidat de dir que algunas de las 

Oració ns portan música, escrita a prop<'>sit, pcl 
mestre Morera; pero m' esti mo més parlar 
d'aqueix músich catala, feIicitantlo .per J' éxit 
alcansat en lo concert que va donar dissapte la 
Cataltlnya Nova, en el Teatro Urich, y que ell 
tant magistralment va dirigir. 

Casi tot el programa estaba format per par
tituras del mestre Morera, <'> per cans6ns popu
lars catalanas per ell armonisadas, La Fada, 
Las Caramel/as, El compte Arnau, Plany, Els 
Segadors y altres que foren aplaudidas ab entu
siasme, y algu nas d'elias repetidas a i nstancias 
del públich. -

Las Caramel/as, lletra dc )' Ignaci Iglcsias y 
música dcl mestre Morera, es una pessa plena 
de vida y de color popular; la IIctra es sana y 
vigorosa, y la música hi encaixa molt bé; las 
veus estan com bi nadas de ma mestre, sobre tot 
quant acompanyan al sentit solo, que canta el 
tenor Morales. Creyém que Las Caramellas ~e
nin un plat fort en els concerts sucessius de la 
Catalunya Nova. 

* * * 
Sembla que la joventud ha agafat la manía 

de publicar llibres, y més que la jo\'cntud La 
Colla Apats y Lle/ras. S'ens comunica que 
s' esta acabant d'imprimir al Avenç un llibre 
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titulat Intimes mi/gars, del jove y aixerit escrip
tor senyor Joseph Burgas, tant conegut ab el 
pseudònim de Mayet, yal mateix temps 's co
mensa a imprimir també un altre volúm de poe
sias degudas al tam bé jove y aixerit escriptor 
Antón Ferrer y Ferrer (.Japel de t ()rga) , ab lo 
qual se pot veurer que ï jovent literari de Cata
lunya 's decideix a baixar al 1'edonde/, 

Tot sera que 'I toro de la Critica no 'Is fassi 
un esboranch. Pit y fora. 

A. LLIMONER 

FIllll OEll SIGllE 

A mon estimat amich, l'inspirat poeta En Manel larinel-Io 

Surt del impúdich bordell 
ah companys de mala rassa, 
los seus ulls mitj entelats, 
amarat per la dishauxa. 

Igual que un llop famolench 
s' ha atipat de carn humana, 
ha fumat y ha begut molt, 
Ipohre xicotl ¡q uinn lI¡ístimn!! ... 

Quan arriba a casa séva 
trova 'Is seus germans y pares 
li tle lo sant rosari resnn 
ah fe, a 'n IÍ la Verje Santa. 

Y ah sos lIabis impregnats 
d' enervadoras fragnncins, 
groch y fret, s'acosta a 'n ells 
y 'Is hi fn un petó IÍ In cara. 

Després s' ajonolla li terrn, 
los seus ulls aixeca enlayre, 
y ah son alé y son esguart, 
fnmilia y "erje profana. 

SURISfò:NTI 

Desterro XIMENO 
CUMPL.ERTS 

20 dias 

FAL.TAN 
(1) 

(I) No '8 pOllen precisar fins que 'I .Jutjat 11 haurA remés la Uqui, 
.l"cló. 

................. _ ...................................................................... . 

QUATRE PENS·AMENTS D' UNA TRAGEDIA 
SIMBÓLICA, INÉDIT A Y ORIGINAL 

RndreBBa 
A I emlllellt trt\lfleh 

IOlfAKlloLB81A8 

Sempre vesteix dol lo llibre del mon, per aixó 
l' humanitat camina entre tenebras. 

En tots los paissos hi ha una massa estúpida 
per sort d'alguns arn biciosos. 

~51 

Lo mon es un pudrimener y l' humanitat 
cuchs asquerosos que s' hi revolcan. 

Lo fanch es lo més baix del mon, per aixó 
Déu ne va fer l' home d'ell. 

FERNANDO QUINTANA Y BosCII 

Tea tro Català. 

UN CATALANISTA 

Monólech en prosa original de/s Srs. J. y F. Que
ra )" C()rdoba, estrenat la nit del dia 8 de 
Agost, en la societat «El p01'veni1' de /a de
reella del Ensanche.» 

En dit monólech los joves autors se proposan 
;ecordar las protestas que hi havé en los jorns 
de Mars, ab motiu de la suspensió de La Renai
xensa y de Lo Regionalista, pintantnos ab bas
tant acert, uns d'aquells tipos que més corrlan. 

Fou desempenyat ab molt bon acert per l' ac
tor senyor Cabanas, quin demostra haverse fet 
carrech de l'obra. Dit actor, junt ab los autors, 
se veyeren obligats a eixir varias voltas al paIeo 
escénich, per rebrer los aplausos de la concu
rrencia. 

Felicitém als joves autors per l' acert en la 
obra, puig que 's la primera que donan a conei
xer, yensemps desitjaríam poguer saborejarne 
d' altres.-LL. DE LA C. 

LA. PEPET.A. 

Vaig trobar fulls del dietari d'un enamorat 
y no sabia aquí perteneixian: 

Eran d'en Victor, un amich meu apasionat 
per una dona un temps, despreciat per ella un 
altre y bojament enamorats l' un del altre al cap 
de poch ... . 

Me dona permís perque 'Is publiqués ... y 
vaig a contar l' historia del seu casament valent
me del dietari y de lo que d'ell he sabut. 

* * * 
Dia 6 d' Oct.ubre. La mare m' ha donat 

una gran alegria. Diu qu' el diumenge, per cele
brar mos vint anys, convidara a un dinar als 
amichs, y que vindran també la Pepeta y son 
pare. ¡Dema fos diumenge! 

Diumenge, 10. ¡Qué fells sochl Solet al 
meu quarto ahont escrich aquesta fulla del die
tari, que diferent soch del jo d' ahir. L' he tin
guda en mos brassos, he sentit de sos Ilabis, que 
cremaban al bcsarme, que m'estima yque sem-
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pre m' ha estimat, y que sols algunas malas 
lIenguas nos han fet estar un bon xich de temps 
sense ser ben amichs. ¡Quín goig! 

Día 22. En una visita qu' hi fet a casa d' 
una senyora amiga, hi so trobat la felicitat en la 
persona de la Pepeta. No sabía que tal senyora 
fos tía séva; diu que hi va tot sovint a veurerla, 

¡ja 'ns hi veurém! L' hi ha arrrivat una visita de 
cumpliment y 'ns ha deixat sols al menjadó. 
¡Quína sort! Allí so pogut novament sentir de 
sa boca mil protestas d' un fervent amor. ¡ Qué 
felís m' ha fet el estar al costat seu! Ilem tingut 
moments de muda y dolsa contemplació, en los 
que, comprenent quO un bes es la grMlca expres
sió de lo que sent el cor, li n' he donat, ¡qué ho 

TEATRO MODERN 

TRAGEDIA CLASICA 

sé jol. y tots, tots m'els ha tornat ab bona vo
luntad. Quan parla 'I cor enmudeix la boca y 
no sé 'I que 'm feya més felís, si 'I petonejaria ò 
'I mirarme en sos ulls bo y dihenli cosas d'amor. 
Mon goig ha arribat al deliri cada vegada que 
m' ha dit que sempre m' estimaría com llavors. 
M' ha promés formalment que vindría a visitar 
a ma familia, acompanyada de la séva, y ben 
promte. Ara fos; ¡no 'm sabría poch greu que 
no ho ' fes de venir! ¡No li perdona~ía may! L¡ 
professo a la Pepeta, com ella a mí, un amor pur, 
sant y desinteressat. 

Sense fetxa. Aprofito una estona que 'm 

deixan sol per escriurer part de lo que he so
miat. Quan estigués bó potser no 'm recordaría 
la meytat de las cosas. Estich postrat al llit ja fa 
días; dihuen que desvariejo tant anomenant a la 
Pepeta. ¡Si sera un castich que Déu m' envíal 
Perque de pregar quasi bé no m'en recordo 
pensant en Ja Pepeta ... Venen ... 

Aixís acaban els fulls que tinch y que podían 
ser els últims del dietari. La lletra clarament in
dicaba qu' estaba traçada per la séva ma, sí, pro 
ab polç molt insegur. Com em vingueren a Jas 
mans aquells fulls que 's conexía habían sigut 



Lo T¡';ATRO REGIONAL 

arrencats del dietari, no ho vaig sebre fins més 
tart. Lo rumba d' aquellas relaci('lOs que tan fe
lis feyan a n'en Víctor, cambià per cumplert a 
pesar d ' ell que no 'n sabia res. 

/I 

AI tornar d'un viatge y trobarme ab un 
amich va ser quan vaig enterarme de la ruptura 

de las relacións aquí apuntadas. Vull contartho 
tot,-me digué;-vull que sapigas que la Pepeta 
esta casada y no amb' en Víctor. 

-¡Cóm es! ¿Qu{m van renyir?-vaig pregun
tar tot estranyat. 

-Ja veu ras, no vagis depressa. La Pepeta a 
n'en Víctor, ja l' estimaba ja, pro com durant 
la malaltía d'aquest se li presenta a n'ella un 

TEATRO MODERN 

GÉNEHO clIIeo 

pretendent riqulssim; com agradés a son pare, 
incita a la Pepeta perque s' hi casés. Ella, ab lo 
pensament de que 'n Víctor se moriria d' aquella 
-los metjes ho deyan-y essent aixís no li po
dría demanar comptes, accedí, potser temptada 
per la riquesa; perque noy, ¡té un home!, bon xi
cot, aix(') sí, pro que no 's mou may del negoci y 
té 'I cap plé de calculs, y .... no sé com els deu 
anar. 

En Víctor, malalt com estaba, no va saberne 
res fins que un dia que semblava qu' estaba mi
liar van dirli: ¿Sabs qui s' ha casat? La Pepeta 
Mir ab lo magatzemista ... H. 

Se queda com fet de pedra. Com sos parcs no 

'n sospitaban res de sas secretas reJacións, 'van 
volguerli donar, la que había sigut per ells agra
dable noticia, de que una bona amiga séva ha
bía fet un ventatjós partit. Sos pares tingueren 
que plorar tal impensada imprudencia, y, gra
cias als bons cuidados, no ho van contar mal. 

lli 

Més tart vaig saber que 'n Víctor s' era casat 
amb una tal Narcisa, dona hermosísima que co
negué en un viatje que feu a l3anyolas. Aquella 
dona resulta cosina del marit de la Pepeta, qui 
compra 'I metje perque indiqués a la familia la 
necèssitat de que la noya anés a pendrer las ay-
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guas de la celebrada Font pudosa de la mentada 
vila. La Pepeta mateixa ab sas tretas y manyas 
arregla de manera que la Narcisa y sa marc, 
que l' acompanyaba, s' hostatjessin a la mateixa 
fonda que 'n Víctor ... y 'I demés vingué sol, ja 
que encants sobraban a la Narcisa per cautivar 
fi. n'en Víctor, aixís com tenía aquest qualitats 
per fer feHs a la dona més descontentadissa, y, 
en efecte, vihuen ditxosos y son ben mereixe
dors l'un del altre. 

AI saber totas aquestas menudencias enca:-a 
vaig exclamar: ¡Quasi bé s' ha de creurer que la 
Pcpeta cstimaba de debò a n'en Víctor! 

VALERI SERRA Bo L DI'] 

Servey de fora. 

TA HRAGONA.-Desde 'I 3 de Juriol, se l'a forma per 
varios socis del «Ateneo Tarragonense de la clase ohrera !) 
un petit coro, lo qual se titula Oljeó. y desde 'I 2 de 
Agost se va comensa lo primer ensaig, el qual va sé 
opl'ohació de veus. 

No obstan, lo senyor Agustí Salvat, director de 'I coro, 
va cada molt content de las veus . 

Més endevant ya dirém com triumfa lo distingit Orfeó. 
-J. H. D. 

SABAOELL.-'l'F.ATHO CAMPos.-Dehut de la com
panyia catalana del Teatro Principal de Barcelona, baig 
la direcció de Antón Tutau, Goula y Capdevila, formant· 
ne part la primera actriz D.O Carluta de Mena. 'S posà 
ab escena lo preciós drama de Pitarra, joya del teatro 
regional, qual titol es L.l Dida, èn la que logra grans 
aplausos la Sra. Mena, ab lo paper de protagonista, que 
broda d'una manera magistral. Del senyor Soler no cal 
parlarne, 'ns feu un Baró hasta alia. En resúm, una obra 
bona, magistralment interpretada y l'entrada bona. 

AI menos 'ns sembla estar lliures aquesta temporada, 
de Tenorios y Suripantas ab careta que fan cara a la 
rahú, pero ab tot y aixú se 'Is veu las dents. 

Mes com aquí may han tingut vida aquets esperpen
tos, ara se 'Is pot fer l'enterro. Gracias a Déu.-J OAN 
FARELl.. 

BADALONA.-Lo diumenge passat, los aficionats que 
forman la secció dramatica del .Circulo Católico,» posa
ren en escena l'aplaudida pessa del senyor Figuerola AI· 
drofeu, L' home dels naSS9S, Los secuestradores y La mar. 
cha de Cddif.-A. 

JUVI:rnuD CATÓI.ICA DE BADAI.ONA.-Per la secció dra
matica 's posa en escena la bonica comedia Lo joch dels 
disbarats, en el que 's distingiren principalment los se
nyors Jorda, Rigualt, Mengueda, Vergés, Cub i (M.) y Xi
coia. 

Per fi de festa es posa en escena Una calaverada, que 
vertiren de una manera extraordinaria los papers desem
penyats per los senyors Soler (J.) Marti, Puig, Cubí (F.) 
Muns y Pons.-B. L. 

SERDANYOLA.-En lo «Teatro Casino» tingué lloch 
dissapte passat una funció, en la que hi prengueren part 
los reputats artistas del Romea, senyoreta Domos y se
nyors Goula, Capdevila, Serraclara y Fernandez. 

Se representaren las comedias en un acte Bon jan qui 
paga (de Soler de las Casas), L'última volul/tat (de lo'. 

Casanovas), La capseta del.ç petó liS (de 1.1. M illa). En to
tas las obras van alcansar justos aplausos y elogis los es
mentats artistas.-Lo t'Ol·respollsal. 

ARENYS DE MAR.- La companyia catalana-caste
llana dirigida per lo primer actor senyor Bonaplata. dona 
dos funcións extraordinarias en la societat Atelleo de 
aquesta vila, essent totos las obras que posa en escena 
castellanas. 

En lo Teatro Principal, lo dia S del corrent debuta la 
companyía castellana que dirigeig l' aplaudidissim primer 
actor D. Francisco Fuentes, que tans bons recorts deixa 
la temporada de cuaresma passada. 

L'obra que pOia en escena sigué la del eximi escri
tor senyor Echegaray, Amor salvaje, obtenint, com sem
pre, una execució esmeradísima, igual que 'n lo fi de fes
ta, que sigué la comedia en dos actes Los "ugollotes.-P. 

RIPOLL.-l.o diumenge passat, la companyia de sar· 
suela que travalla en lo teatro del Casillo de Ripoll, posa 
en escena la bonica sarsuela en dos actes La gallilla cie
ga, al qual fou molt hen desempenyada per part dels 
artistas que hi prengueren part, sobresortint la senyore
ta Enriqueta ab lo paper de .\farf.l de la O. y 'I senyor 
Guillot ab el de Venallcio. 

Acaba la funció ah la sempre aplaudida sarsuela Las 
cLllllpanadas, que foran molt a gust del públich, sent molt 
aplaudits tots quans hi prengueren part, en especial las 
senyoras Enriqueta y Lluisa, y 'Is senyors Guillot, Soto 
y Escriba, al qual divertí molt al públich aq son paper 
de Sr. Rufillo. Ara que parlo del senyor Escriha, ¿no li 
fora possible, ja que vosté es lo director de la compa
nyia, de que 'I coro de homens tingués més ensajos, ja 
que moltas vegadas tenen sort del coro de senyoras, per
que ells fan no més que bada la ho ca sens dir res? Y es 
lla.tima, perque moltas vegadas tenen que fer funció ah 
un sol en saix y es trovan en escena sens saber que dir. 

Senyor director: (; La balldel de t,.ompetas quant sc 
fara? Perque ja sab qu' esta anunciada desde 'I primer 
día de la temporada. ¿Y El Grall Galeoto~-PIPI. 

TORELLÓ.-Diumenge passat, ah motiu de ser la 
festa major, los teatros anavan endoyna. • 

En lo «Teatro del Centro Recreatiu» s' hi representa 
un drama castella y la comedia catalana Palots y Gall
xos. Varen pendri part, a més dels aficionats de dit Cen 
tro, la actriz Dolors Santa na, que 's porta molt bé ah In 
execució de las dos obras. 

En lo .«Teatro Gayarre» de casa Guiu, hi actúa la com
panyía cómico·lírica del Centro Industrial de Vich, diri
gida per lo reputat mestre don Lluis G. Jorda. Repre
sentaren sarsuelas castellanas. Entre 'Is que son dignes, 
pero molt d' aplausos, son las tiples Elvira Pinos y El
vira Pelegrí, y'ls senyors Echenc, Buixó y Subiranas, 
que guanyaren moltas simpatías y tingueren que repetir 
varios números de música, pera satisfer las justas acla
macións del lluhit públich que omplia per complt:rt l' 
hermós saló d'espectacles. 

Desitjaríam poderlos aplaudir d'en tant en tant.
TEODORO BOSCH. 

L1NYOLA.-A las (estas de barri Íl Balaguer, s' hi 
pot anar sempre perque las fan molt lluhidas. Per la de 
Sant Domingo, que hi aní, duraha encar l' entussiasme 
que había promogut el concert que s' hi domí en honor 
del celebradíssim professor de piano del Conservatori 
del Liceo de Barcelona, don Vicens Costa Nogueras. 
Segons datos qu~ so inquirit, fou de primera tan la part 
que dit senyor executa com la confiada a sa aventatjada 

deixeple senyoreta Dolors lo'arré y al llorejat Orfeó Ba-
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¡,¡gue"¡ Los merlts del senyor Costa m' els pintaren 
molt grans y 'Is avensos de la senyoreta Farni igualment, 
pro com ja ' l~ coneixía y vaig poguerlos apreciar de nou 
en una soin'lJ íntima en l' espay6s Saló Espanyol, no 'm 
cal parlar per boca de 8<11150. 

En dita reunió, en que hi lluhian com estrellas de 
gran mugnitut l¡ls senyoretas Xaviera Corheró y Merce
neta UracIls, s' hi passà una nit deliciosa . No sé qu' ad· 
mirar més, si '1 classicisme de las pessas de concert ó 'I 
bon gust ah que s ' esculliren los l'alls, y diguemho tot, 
los deixe pIes de Terpsícore demostraren esser ben apro
fitats. 

Lo senyor Costa entussiasm<Í cada vegada que's posà 
al piano; la senyoreta Farré's guanyà una merescuda 
ova..:ió ab l'execució de la famosa Alo/'aínw, quinas deli
c:ldas harmonías tract<Í ab un aj!lst admirable. 

Y pera que res hi faltés, lo distingit jove don .roseph 
Uraells lIuhí sa potenta y hermosa veu en unas bonicas 
pessas, que cantà ab tan bon gust com afinació. En re· 
süm, festa fou d' aquelJas que 's veuria ah gust sa repeti
ció.-V. S. B. 

OHANGE.-Dimars passat, devant del President de 
la Hepúhlica, 's celebrà la representació anual que 'Is al" 
tistas de la Comedie F/'clllçaise donan en el coliseu roma 
de aquesta població. Sc tocú la },[a/'seillaise y l' IIymne 
R.lIsse, representantse després Le Fa UI/e y les Erylllll!s, 
obra clàsica nhont ratllaren li gran altura la senyora 
vVanda de Bron.::za y 'Is senyors Mounet, SulJy y Sil
vain.-·GAI É. 

PEZENAS.-May nostre petit poble había sigut visi· 
tat per tants extrangers com aquestos dias, ab motiu de 
l' innugu ració del monument eregit à la bona memoria 
del eminent autor y actor Jean Poquelin Molil:re Entre 
'Is forasters s 'hi trovaban I\tr. [{ambaud, ministre, Ca· 
mille Saint Saens y el tenor Duc. Després d'un banquet, 
tingué 110ch l'entrego a l'alcalde de la estatua. Camille 
Saint Sa ens dirigí un «Madrigah> escrit per ell espressn
ment per aquest acte y que cantà molt bé lo simpatich 
tenor Duc, acompanyat per la Lyre Biterroise. Se llegi 
ren després bonicas poesías y lo conegut morelista Juies 
Clairetie llegí un discurs, que sigué molt aplaudit. 

Lo diumenge al vespre sc dona una escullida funció 
per los artistas de la Comedie F/'<7l/çaise. S'estrena lo 
Barbie/' de Pep'l/ ,u, que va fer riurer . la concurrcncia¡ 
després se represent:Hen las cclebradas comedias del 
malaguanyat l\1olil:re, Le Depit alllOIl/'eIlX y Le lIledecin 
malgré lui, fcnt las delicias del públich lo senyor Coque. 
lin Cadet, junt ab los demés actors. Los que no anaren al 
tcatro van poguerse divertir per los carrers, ahont s' hi 
celebrnban balls, concerts militars y altres atractius.
D'Oc. 

PAIUS.--La t'Il1ica novetat de la setmana ha sigut el 
debut al P,¡risimhl COI/cel·t, de Fredy, que imità molt 
bé, camhiant de trajes en un obrir y tencà 'ls ulls, li 
(;ouood, Bizet, \V¡lgner, al conegut periodista director 
de la Libre Parole, J\1r. Dl'lImont, y altrcs.-H. L. 

............................................................ , ........ , ................... . 

NOVAS 
lla quedat constituhit a Berga un Foment 

Regionalista, quina Junta directiva es la següent: 
President, don Joaquím Serra, farmaccutich; 
Vis-president, don Joseph Cardona, farmaccu
tich; TresO/'er, don ~fanel Cia, propietari; Se-

erelari, don Enrich Hibera, comerciant, y lJi
bliolecari, don A ntón Casals, metje. Hebi nostre 
entussiasta saludo. 

I [a mort [o distingit redactur del lJiario de 
VillanzwJJa y Geltrú, don (Jerúnim J\larqués y 
l\lirú. E. P. D. 

S ' ha publicat, en forma de folleta, [a l\lemo
ria que baix lo tema [Ja fnslitllci(; }'[(}derJla)' el 
Regionalisllle, desarrollú y llegí nostre redactor 
senyor Marinel-Io, en l' t\teneu ()brer de Sant 
Andreu de Palomar. 

Hecomaném aquest trevall ú tots IliS amants 
de la revindicaci6 de nostre llengua catalana, y 
molt particularment ú tatos los mestres de Ins
trucció Primaria a Catalunya. 

Tostre company senyor Ximeno Planas, ha 
comensat a rebrer en son desterro, los peritldichs 
següents: Diario de Sabadell: Lo Sumatent, de 
Heus; La Tomasa; Lo Regionalista: Las Clla/re 
nan'as, de Vilafranca del Panadès, y Lo Giro
¡¡és, a quinas empresas respectivas nos prega 
donguem las més expresivas gracias per tan se
nyalada deferencia. 

Un setmanari en lo qual algú hi pretenía 
sacsejari i¡;ualment l' incenser pera 'I sabi poeta 
J\1osscn Verdaguer, que pe '1 plagiari Ferrer y 
Codina, s' ha empres lo fer calendaris, referent 
a la pr6xima temporada teatral catalana, ya fe 
que ' I senyor .\tlantich, que aixís firma l'autor 
del article en questiò, no pot tocar lo violón més 
acertadament de lo que ho fú. Entre las varias 
comparaci6ns, posa la senyora J>arreiio als nu
bols, anyadint que la senyora '\¡ena havía sigut 
bona pels temps de la Revolució, pero que ... ja 
se sab que 'n el mon no podém serhi duas vega
das. Aquesta comparació es un joch de catufols, 
y no 'ns en desdihem si la senyora Parreño no 
'ns ensenya la fé de batisme. 

Ara no mes caldría que ï que amaga lo seu 
nom baix el de Atlantich, fos lo propi senyor 
Ferrer, com va dirnos un que de tot mal pensa. 

La vritat es que l' istil . apucer del articulis
ta y '1 di r q Lle la em presa del Homea esta salva
da si compta ab obras del plagiari, no falla. A 
nosaltres per assegurarho no més ens hi faltava 
\eurehi la paraula gm'1'ofa . 

CURís.-Atracti\a fou la funció que la tarde 
del día 8 del corrent se dona en aquesta acredi
tada societat, quin nom perpetLla la Illemoria d' 
un dels mes ilustres patricis catalúns, ab duas 
produccións de repertori foraster y 'I may prou 
aplaudit Mestre Olagller, quina cxecusió corre
gue ú cúrrech del entusiasta regionalista senyor 
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Simó, a qui de tot cor felicitem per son afiligra
nat desempenyo, tenint en compte que 's tracta 
d'un dels aficionats que promet més, y espe
rem no sera aquesta l' úlüma mostra que 'ns 
dongui en obras tan importants com es la del 
inmortal autor de Mar y Cel. 

{Jn aplauso també pels senyors Massuet, Pin
t('>, (Jonzlllez, Maymi y las simpaticas senyoras 
~Iorenas, Biosca y Silles. 

¡Avant, companys, y recordeLls de la Talia 
catalana que ab goig us espera, renJintli ab més 
assiduitat tribut! 

CENTRE INIH )STHIAL.-En aquet important 
centre es donara un lluhit ball de societat lo dia 
22 del present mes. 

CASINO EL PROr,RESO (Barri de Sant Andreu). 
- Lo diumenge prop passat, la companyia de 
don En rich Borras posa en escena ï d rama de 
LeopolJo Cano, La Pasiollaria. 

CIRCO ESPAÑoL.-Continúa alcansant éxit en 
aquest teatro, la companyía de sarsuela gran. 
Diumenge representaren El anillo de Izien'o, 
ahont se di&tinguiren lo tenor Alcantara y la 
senyora Delgado. 

En preparació El Re;- Domingo l, del mes
tre mexica senyor Campos. 

C~:NTHE PROVINCIAL DE LLEYDA.-Escullida 
va esser la vetllada que 's dona en aq uest cen tre 
lo dia R del corrent. De\'ant de una distingida y 
nombrosa concurrencia, lluhiren sas facultats la 
senyoreta Romeu y lo senyor Blavia: ab varias 
composiciúns acompanyadas al piano per l'estu
diós mestre senyor Verdaguer; també sobresur
tiren, entre altres, los senyors Plana y Hosendo, 
que ab molta sal recitaren moltas poesías , ab las 
quals reberen molts aplausos. 

ASSOCIACIÓ Dl-.: SANT Ll.ulS GONZAGA Dl-.: SANT 
PAu.-Lo diumenge prop passat, per la tarde, 
devant de lluhida y nombrosa concurrencia s' hi 
representa la comedia catalana en tres actes, 
quin títol es L' Endevinaire. després d' lIna pan
tomima; las duas sigueren representadas ab bas
tant acert por alguns del socis, valguénloshi 
nombrosos y nutrits aplallsos. 

OANÇONS OATALAN AS 
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