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··32 , , . planas de Follet1!! 
IIMPOPTANTS MILLORAS EN PREPARACIÓ I 

¡Verdaders éxlt s l 

En lo present número se reparteix la bonica 
producció de LLUlS MILLA 

La capseta deis petons 
éxit just y expol'ltani per tot hont se posa en escena 

Final de la comedia OAMPI Q,UI PUGA 
" 

Ct1óniea 

L'esperit batallador de nostre poble sembla 
que torna a rcaixirse, mes no pel' anar al camp 
de batalla com en sos mellors temps, sino al 
camp pacíficb de la vida intelectua1. El catala
nisme que fins avuyera una idea abstracta y, 
cal confessar de pas, molt poch difundida, ha 
anat COllcretantse fins ú pendrel' la forma d' unn 
nova idea, que podém anomenar política, ja que 
aspÏl'a a constituir Ull goberu, 

Eu ayueixos temps de dcsCl'édit y mal'usmc es 
iuncgable (IUC un nou partit sa y vigorós podda 
fcr molt, y jo cl'ech que t.enint ell compte la 1118-

uel'a el!ipecial de scr d'Espanya, la bandel'a mes 
propia pera que s' arredonin ú Ja seva sombra 
tott! els indiferents y els fatalistas, es la bandera 
del regionalisme; pel'o del regionalisme ample y 
generós, 110 del mes,! uí y estret, 

M' han sugeI'i t aq ueixas considcl'acioDs l' ül· 
timament ocorregut en r Ateneo Barcelonés, 
Aqueixa corporació, que debiu haber sigut sem
pre el mirall fidel ahont se l'eflectís els ideals y 
Ja cultura de la ciutat, ha passat una vida casi 
pot dirse d' indifet'encia complerta durant llal'
gas temporadas; aixís es que al introdubirse 
la fura del catalanisme, els llorigons pacíftchs 
que no 's euidaba.n mes que de passar la vida lo 
mes bé possible, s' han posat li cridar desespera
dament .. , pero, ja era tart, 

Elegit pt'esident de] Ateneo l'eminent tragich 
.\ugel,. Guimera, sc li feu una. ferma oposició 
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pet'que volia fel' el disCU1~ cn ('utalú, lo llue nu 
tenia re:$ de pm·ticulal', ja (IU' ell la sala dc ~es
siolls del Atcneo ~. habian dat cou fCl'!'ncia~ en 
ulb'cs llenguas, <¡uc ni espallyolns m·uu. Aixü 
enantí als amants dcl l'egionali~llll'l y al ('[lIlu
('al' l' e('8er('ici 'tuc debia lll'csillir el Stlllyol' Gui
lllCl'Ü,SC feu lIua d('~e!i\perllda rl'¡.;istCl)('ia als 110-
rigon' que volian tUl'llat' íL la seva vida d' ata
ucistas scdcntaris y siguCl'en del'r()tut~, Il'wdallt 
pel' lln altre any l'Ateneu con\,cl·tit l'U Ull Cell
tI'c casi l'cgiuuulista, )ll'psidit pcl home més Imi('
tich, D. Valentí .\1 111 i l·all. ¡lt'iglÍrintS"e \'olSté~ si 
cs trist allü de: ¡si no rols caldo, dlff/as {ftSS((s.' 

Y hau vingut las ele('cions pel' secciolls, Ull 

altre especie de g'um'ra dc Cuba cn miniatura, y 
en 'Darios ~'nc1tentl'os, com diria lln diari castc
llít, els l'egioualistas han det'l'otat als seus eun
trincants, y aixís euntil1úa l'Ateneu, com llle 
deya un senyor eastelhí, en IIUUWS del enemi!/o. 

o Boch Bocio d'allueixa illl}JOl'tant cOl'poraciú, 
y no puch, pel' lo tant, concixer li fondo la qiics
tió concreta de lus eleccions; }lcro sé de }'e1'ercu
cias que la 11l1yta ha sigut emppnyada, lo (luul 
vol dil' que la victoria es notahle en tots sentits. 
Lo qu' es de sentir es qu' ai XI; hagi partit als 
socios, com s'assegura, en dOI'; bandos; l'CI'O ja 
passarà aqueixa asperesa pl'opia de derrotats y 
victoriosos que 's troban li cada pUllt en el ma
teix camp de la lluyta,y no tenen, pel' lo mateix, 
temps de deixal'se refredar l'esperit. 

L' Ateneo deu ésser lllla c01'poració obel'ta t'I 
totas las iniciati vas, ú totas las idcas dc pau ,\' 
de ¡)l'ug1'és; ¡,pel' (I ut' habia de tillllrer sas pOl'tas 
ba1'l'adas al regionulisme, Iln cop u(!lleix nas(!ué 
dinh'e de l' Atcneo'! ¿Pel' qué sc li feu llna 1'esis
tencia desesperada en lluch d' obril'li eh; bl'assos? 
¡,Son els catalanistas, pel' ventUl'a, de la familia 
de Pçlifemo? Han gosat de la pt'csidencia del 
Ateneo h0mes de totas las idcas políticas, ¡.pCI·
qué no podia sental'se en el silló presidencial un 
1'egionalista, quan elregionalismc no simbolisa 
encare cap pal,tit d'oposició al gubern'! 

Es una planta que naix en tots els pníssos qlle 
caldeja el sol de la llibertat, y rega l'aigua de 
l'instrucció pI'ofitosa, planta li la que 'ls demés 
Estats d'Europa li concedeixcn ci dret d' 8rrc
la1'se y pend1'e ufanu; demà, quan estiga en la ple
nitut de sas formas y de sa vida. serll l'ünich aixo
pluch que h'oba1'ún els pobles víctimas d' aquei
xos negre.s enfits de llibel'tat convencional y 
d'igualtat arbitraria. 

Me consta que :ls catalanistas qu' han tl'ion
fat en l' Ateneo pel'tanyen a. la joventut cata
lana, aqueixa joventut jemada y vigorosa que 
no s'entreté en e8co1'<:011al' las glorias passadas, 
sino que 's preocupa pel present y pel pOl'venir, 
de ériteri tan ample, qu' acull totas las escolas, 

totas las teo1'ías Ci lIe van tí. la val1g'uardia dcl 
prugrés, quc 's preocupa més d'Art y Literatura 
(lue dl' política, y quin principal es fors consis
teix en posar el nivell intelectual de Catalunya 
ú )' altura del de lus nacions més cultas y civili
sadas, ¡,t~uín perill eOl'ra en mans d' a(lueixo::; 
elements l'Ateneu Barcelonés'? Crcch ingenua
ment 'lnc eap, al cont.rari. 

El moviment d' espansiü del l'egionalislllc ha 
cumcnsat; l'st.iguéru agrahits als que trl'ballan 
cie COl' pel' nostres ideals. 

A. LLlMONlm. 

Teatt10 Catals 
¡i lHTXOSAS l<'ALDILLAS!! 

A~~tl'sllela en llU acte!J èn reJ'S, llib1'(} r!(} Joaquim, 
.Bor'l'ell!J 1Ittlsiclt del mestl'c M'iquel MoncaljJ. 
Est/'enada d la {m'dc d,'l9 cm'l'cnt en lo cassin" 
«Andresellse» de Sant And1'en dc Paloma/'. 
L' al'gument (l'aquesta obreta conté varias 

situacions sumamcllt cómicas, (IUC l' autor ha 
sapigut tl'eurel'D \111 gran profit" component al
gunas eseenas (lue despcrtarcn gt'an hilaritat en
tre la eOlleurrencia, si be al final decaigué una 
mica, falta que esperém sabríL l'autor corl'et
girla. 

En (luant à la mú~ica, lo sen'yOl' MOllcalp lm 
sapigut trovur lo gust del püblich; es airosa, 
mereix!'llt los honors de repetició, un (luartoto
schoti('h~, Ilna garbosa americana y un inspirat 
duo de tellOl' y tiple, demostrant ell ell la seva 
facilitat, puig ab tot y sel' la primera obt'eta que 
ha pOliat ab soUas, deixa entreveUl'er un gust 
molt delicat. 

Lo desempellyo, li Cal'l'ech de la senyoreta 
Aleu y 'Is senyol's Si l'vent, Mayol, Canta, Vila y 
Perejuan, estigué acertadíssill1, (listingintshi 
especialment' lo senyol' Sirvent, <tuc feu una ver
dadera Cl'eació en lo paper de pl'otagonista, que 
estigué a gl'an altnra dmant la representació, 

Los dos autol's, al acabarse l'obra tingueren 
de pl'esentarse al paleo escénich entre una wdva 
d' aplauso.~, 

Desitjém al sen'y0l' Borrell y MUllcalp, que 
aquesta obreta els serveixi de g'uia, puig cns han 
demostl'Ut facultats molt falagadoras. 

L. L. 

Alad es 
POE~IB8 DE E. GUANYABÉN8 

.\m la pnblicaciü lleI lli hI'l' de poesies Alades, 
la litel'atura catalana tl'Ïomfa, Tot d'un plegat 
se préscnta un element d'inestimable valer quens 
mancava i de quina aparició ja desconfiava tot-

•••••••••••••••••••• Dlssapte v inent, dia 22 •••••••••••••••••••• 
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hom: en Guanyabélls és el primer poeta cldssic 
de Catalunya; l'unic que mostra veritable clore
tat de sentim('Jlts dintre l'atmósfel'a de perfecció 
d'unes estrofes afiuadíssimes, Sols per l'esperit 
que encarna de la terra nadiva i per la distinció 
ari~to(,I'Miea de la fOl'ma, Alades ha dI' cOllfolti
tllÏl' , pp!' a I(\s l\etr('s cat1tlane~, un memorahle 
?conteixement. L'art poétie és en Guanyahéns 
tngénit i intuitiu: lIlai .ha sigut producte ,l'ar
t~fici; en tote!4 Ics seves poesies s'hi observa Hna 
smcera espontaneitat, acompanyada d'una vitali
tat emotim q ne !'!orpl'i'n, q1te parla i quc pI'odueix 
I1n intensis!'!im goig estétic, 

L'exemple de ~ensibilitat, l'essencia subjectiva 
~uens ofereix el temperament deu Guunyabén~, 
es un punt de vista que ha de captivar-nos pode
rORam(lnt l'atenció. En Guanyahéns és Hil espe
l'it fort, catalú de cap a pcus, que reuneix, alllh 
accentuació i equilibri, Ics qualitats més per
fectc!'!, com si haguessin passat per :via selectiva 
del car{lctcr étic de la nostra terl'u; la seva àni
ma reflexa lo més cspressin i sel'è dI' la conscieu
cia i dels sentiments populars de Catalunya. I 
Rent am la fonela tendresa i am Ja tristOI' res~fJ
nada d'Ull llen que, mogut per un eS)l('l'Ït de re
nnnciaei{) i d'cscrupulositat moral, no ha volgut 
acceptar l(ls vexatoric~ IJic;ons de la vida, i s'ha 
convet,tit, alegrem(lut, en llU orfe de la Fortuna, 
tot. aconçolant-R'~ a si meteix 3m h un llenguatge 
de dolça persuasRi,;, com la commosa figma quen 
V f>I'lnine i ITllÍlortalisa en ell'\ ~egiients ve!'so~: 

.re llU;.'! 1lt?nlt, ca lme Oi'plt(!lin~ 
ridlf' de me:~ seul.'! yeum tmnquilles, 

I l'U Uuanyahéns ha vingut a1l1 la l'i que, a de 
la seva po('sia, ('I mé!4 g1'an trp80r que pos~e('ix. 

Lo que més fl'l!I'ti fica i ~ohrf'~~I11't. en 1'1 s('\l es
p~rjt, (al'! lo sit i lo equilihrat. Les ~(lV"S concep
Cions Ron robust(,s; pet'xi, él'\ que no sent les ha-
1111cinacions ni ls enguniosoR decaiments de la 
'léeadencia; tampoc se eontOl'ba ni pateix exal-
tadament pel' les p\lnyides del dolor. . 

En-Guau,yahéns, ànima jove i c!'!pansiya, àixc
ca, en 1l1'ofonda yeneraci6, un culte de fervent 
('ntlllo\siasme a la Poc!4ía y n l'at'monía estética 
q~e, pel sell espet'it, rcpl'efo\enten una moral reli
gIOsa; pet',') I seu t(lmlwrament rt'hutja l'ideali
tat sentimental que condueix ni misticisme. 

Arn tot i el refinament técnic, no arriba a la 
deliquescencia; estil aixifo\ meteix allunyat de les 
equívoqucs imatges del simbolisme abstracte 
den Stephane Mallarmi>. El sii'nbolifo\me que pot 
baver delitat an en Guanyabéns, en el seu Eg;
~a8i i el Rall dels cep,~, és nflt1wÏl;ta, perceptible 
1 clar, . 

~a, virginitat intel'iol' den Guanyabéns no s'ha
mlshficat gens ni mica, El seu tomo Alades 
-

exhala una frescor sanitosa que encisa i breça 
ls sentits com la rosada matinal: és un llibre 
endormiscadol' com la cadencia, insinuadOl'n 
(l'anyoranccs, de les cançons populars; és un lli
bl'e que esval'i~ un halè perfumat de blaves illu. 
siolls. Esta di~t.rihuit en ('inc partR resumitivpl'!, 
('lulaRcuua dI' les quals condensa Ulla idea nas
cuda a tret d'emocions genf')'ols que arn pet'sis
teucia han fet palpitur al poeta. J)'a.ltre temps, 
vol indicar les composiciolls escrites en la ¡)l'i
mera jovenesa; Rl'Slll'1'ectio, compl't'u les pat!'ió
t.iques; Glops de jel f\intetisen els d<.>senganys 
moralfo\; les Pinzellades reprodueixen aspectes i 
visiolls del mon i de la vida, i tanca I volum la 
part t.itulada Espe1'{f.nça.!, de sintesi moral im-
portantíssima, . 

Citaré fi l'etzar alguna de les poesies de major 
ftoascendencia psicolc;gica: <.'1 lloc de que dif.;
po. o no m pel'met extendre-m ni <letUl'ar-nw a 
senyalar una per ulla les infiniteR belleses que 
Alod(',~ conté. Egoisme, la Provat1l1'(t i el Retor-1t, 
exprcssen tres scntimt'l1ts distints ctnc COllyer
geixen. La Ratlla i An en (!lavt', m'hau mara
v('IJat pel' lo escultural tIc la fOl'ma, d'uua pul
critnt marmorea i d'una maO'estat parnassiana, . o 
La cadenria d'aqucstos alexandrins es mou fol-
gadament, en un moviment sel'{> i pau~at com si 
anessin encisant-se el1~ meteixos en la muda 
contemplacic; ,lel llur ritme ondulant i pal'simo
niós. És la corr('ccit.í i la sohrietat pel'~onificades 
que han de redimir la poética catalana, tant es
quifida aVili dic. La rima den nuanyabélls és 
perfecte: representa la triomfal destronació d'a
quells consonants duptosos, d'es i os obertes con
jugant amb e,~ i 0.'/ tencades que han degradat 
tant la poesia nostre, portantln sovint al precipici 
,}e lo groll('l'. En els ritmf's 8oleml1iosos i en 
l'hermosllI'a phi~tica i brillant de I('s èstrofr,s den 
Guanyahém; ,hi ha la SC'l'enitat religiosa (l'Ull 
Leconte ¡Je l'Ifo\le. 

L'estructura i )'('Ill'itmia dt' l'I\(wmo~a Rei/vin
guda sou ja més iudept.'ndents; segneixen arn 
major Ilihel'tat l'impnlFl de l'emoció que anima al 
poeta en qui Rem ble que s defo\cobreix ('erta PI'O

pensió a le~ noves corl'ents de poesia, cap a 1t'1'! 
cadencies inesperades i les innovacions feliee , 
En a'tuesta mena d'estl'ofei'! en Guanyabéns s'a
geganta més; ('1 seu temperament i la seva feso
mia mOl'al s'hi destaquen am tota la força i 
vigor, Però l'Eg;tasi ja és més declaradament 
decadentista, sense que deprimeixi poc lli molt, 
La forma hi és chissica i revolucionaria al me
teix temps. Emperi) llegeixo en l'esperit den 
Guanyabé'ns certa vacilació en volguer professar 
de cop i volta en el modernisme purj mes, pel' 
la meva part, ti~c la couvicció de que ell s'enal
tiria molt més si volgués adoptar tot el recUl'S 

•••••••••••••• Import.ant número extraordinari •••••••••••••• 
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modern, arn la (lecoració simbólica, arn les va
guetats i les imatges d'expressió descarnada, o . 
bé comunicant panteisticameut arn les coses, tot 
animant-les i sellsibilisant-Ies, i empleiant els rit
mes nous i lliures. 

RI (frU ne pa tria és d'entonació vibrant i l'om
moguda; no és fm'ibond, exaltat ni hullangueI' 
com els de molts versaires catalans, sino que en
tt'anya la filosofia humana i la profonda idea (lpl 
veritable sentiment de patI'ia. És lo més veement 
i lo més superior que s'ha ('serit ('11 eatala. Se
nyalo també 1 (Jon,lumsus omnium. 

De l'austeritat del jal'dí Glops de l'el se desta
ca, com un lliri d'immaculada Mancor en mig 
d'obscurs i morats pcnsaments, la composicÍlí 
Impietat, induptablement escrita en nna hora 
rIA contemplació mística i rIe l'ec11Jlimpnt, ppr 
1'l'suItat d'Ulla visió externa. LÏmpresi(; totall~:-I 
la que causa la l'eligiositat mrlanconica den He
nan per la condensació d('1 sentiment cn nn refi
nat deliqui racional. Ja hi dit qnen Gl1anyabf.llS 
no pot ser mistic: el sen equilibri moral li ho 
impideix. Tampoc en Glop.,; d,' (el s'hi a.rlverteix 
la més dissimulada insinuació blasfematOl'ia; tot 
lo més llue hi ha son (lecepcions mornlf-l !JurI 
popta sofrrix silenriosament. . 

Passant pcr sobre I1n bé rle D('11 d'altl'cs joies 
Iitel'aries i poétiques, arl'ibarém a la lVitdeSant 
.Joan, de fidelíssima i sOl'prenent realitat. l'er(, 
aUil on el poeta assoleix la concepció sobÏ1'ana i 
en el punt en que l'emoció suhjnga, és en el Ball 
dels ceps, lo més independent i poderós cIe tot {'I 
llibl'e. Aqui s desenrotlla am tot el seu cAplcnòo!' 
el temperament cnergic den Guanyahénf-l. AqUI'K
ta composició (le franc panteisme, arn aAsom
brosa potencia d'adivinació, sugget'cix de seguit 
l'idea d'una vida inte!'na cn els ceps i les contl1r· 
hacions morah~ quI' experimenta la HUl' incons
ciencia. Visiblement s'animl'n i s'exalten com si 
volgucl'Isin ohrirl'le pas i contemplar a gratscient 
el panorama exterior de la vida. Hi ha quelcom 
en aquesta poesia que és épicament catal(l i que 
sacseja d'emoció totes les fibres de l'anima. Estil 
inspirada en un espectacle de naturalesa miste
riosa, sorprenent i m¡¡cabrica. El vers quI' òin 
Ai que bé f[lte 1)0, sensaciona una voluptat SI1-

prema i estranya, com la metf'ixa dança esbojc
rl'8(la. La forma és atrevida i de gran hellesa 
l'ítmica i onomatopüica. Per a demostrar l'ex is· 
tencia de la literatura i del esperit catala, n'hi 
hauria prou arn la lectura del Rall dels ceps . . 

Parlaré, pel' a terminar, de la magnífica poe
sia que tanca I volum. l'A deusialt inspira la 
ronda simpatia de la veritable amistat; mostra 
la lleialtat d'un home que s'espontaneija; trans
met el calor comunicatiu d'un t!'oç d'anima que 
sens ofereix sense l'cserves, el més grand des-

prendiment que pot impulsar a un esperit. Aques
ta poesia serra I cor pel' la sinceritat i noblesa 
que re~pira, tant que un-hom IlO pot més que 
anal' cap aD en GualJyabéns i abraçar-lo en si
lenci. 

JOAN PEREZ I JORBA. 

NOS'l'RE:-5 POETA8 

EMILI (¡(J .\¡-.;r ABI';¡-';S 

Extasl 

Les est.relIes npal'eixeJl 
en el cel blall. 
Les esb'elIes resplendeixl'n 
en el cel, qlle les at.ran 
pel'què ('S blau ... i pe!'qu¡' és fon(lo ... 
1 pel'què és mistel'iós. 
Les atrau ... i van anant-hi ... 
ara una ... després ducs ... ¡J'un foc tot t.remolóf-I. 
Les est.relleK compareixen 
cu el cel, (Jlle s va ennegrint. 
Va ennegrmt-Ac I l'el. .. i es va omplint, omplint. 

R'emmiraIIen lef-l l'AtrelIl's al esta",' 
tl'cmolant d'un modo esh-uuy. ~ 
L'estany les captiva, l'l'stany leK atrau ... 
perqu(' és ron(10, pC\'què és blau. 
El cel es torna ul'gre, eR y[l enfosquint: 
l'estanyes torna fosc, ('l'I ya ennegrint. 
Y vénen a miral'-s'hi les estrelles 
a mils, a mils, d'un foc tot tremolós, 
atl'etes pel Reu fOl1R rni!'lteriós. 

El cap no pensa: 
la fosco intensa 
que ha encés les estrelll's l'ha entenebl'at.. 
Y l'esperit, ja lliure, desbocat, ' 
empaItant tenebres, enfondint espai 
s'allunya més que mni. 
Es de nit: 
no ho és per l'esperit 
que s queda embadalit 
davant del gran fantasma, que l'atrau 
perquè és fosc, perquè és blau ... 
per fondo i silenciós ... 
per lo misteriós. 

Del llibre de poeRles Madtl. 
F.. GUANYABKNR. 

••••••••• Número colabol'at per reputa-das flrmas ••••••••• 
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AL PUBLICH 
El procés Ximeno·Ferrer, conegut pel Procés de la Sttt"Ïpanta, y que tant ha mogut l'in. 

terès dels cultivadors de nostras lIetras y de la Prempsa peri6dica, ha terminat condemp
nant els tribunals de justicia al apreciable crítich teatral, en Joseph Ximeno PIanas, é ~as 
penas de 3 anys, fi mesos y 21 dias de desterro, multa de 250 pesseta s y pago de las costas. 

No volém, ni podém comentar en cap sentit, aquest fallo del Tribunal sentenciador, 
pero si debem dir, que per tots los que estiman el bon nom de la literatura c~talana, 
aquesta sentencia no mimva 'I favorable concepte que 'I senyor Ximeno l'empre 'Is ha me· 
rescut, reconeixentli 'Is esforsos que ha vingut fent, fins al sacrifici dels seus propis inte
ressos, en defensa de nostra escena regional, oposantse A las inmoralitats Iiterarias, que 
son las principals causas del decaiment en que ella 's trova. 

Ja qu'aquest noble procedir constant de nostre company l'ha portat A la desgracia, no 
hem d'abandonarlo en ella, y tenim lo deber moral de procurar que la seva familia no 'n 
sufreixi las consecuencias. 

Si un delincuent criminal mereix la compa'isió dels homes rectes, ab major motiu la 
deu meréixer en .Ioseph Ximeno Planas, que si, acatant el fallo de la justicia humana en 
l'orde legal hem de considerarlo delincuent, es un delincuent honrat. 
. La Comissi6 elegida pera arbitrar recursos a fi de que la familia del laborios é impar

cIal critich, del benvolgut escriptor que no té altra renda que 'I petit guany que 'I seu 
travall diari li proporciona, no 's vegi en l'estremada situació econ6mica en que 'I des· 
t~rro d'ell ha de deixaria, confiadament acut al companyerisme de la Prempsa periodís
tica, é las empresas dels tea tros públichs, a las directivas de las societats particulars y A 
quants sentin afició per nostra literatura regional, A fi de que promoguent suscripcions 
voluntarias, funcions escénicas, ó per altres medis que creguin oportuns, contribuheixin 
al objecte de la mateixa comissió, efectuantse ab ella una doble manifestaci6 patriòtica y 
humanitaria. 

La Comissi6, per Ja seva part, comptant ja ab la cooperacio d'alguna Empresa, artistas 
y escriptors, ha prés els acorts que segueixen: 

I.er Publicar un número extraordinari de Lo TEATRO REGIONAL, de qual redaccio 'n 
forma part en Joseph Ximeno, en honor d'aquest, ab originals dels més renombrats 
escriptors catalans. 

2. on Donar una funci6 en un dels principals tcatros de Barcelona. 
3.er Obrir una suscripci6 pública, ja per cantitats úoicas, ja per cuotas peri6dicas, 

destinada a la familia d'en Joseph Xi meno Planas, en la qual ingressaran els beneficis que 
s'obtingan del número extraordinari del periódich y de la funció teatral. 

Espera la Comissi6 que en tots els actes esmentats y 'Is altres que al mateix propósit se 
verifiquin, brillarAn una vegada més els lloables sentiments del nostre públich, disposat 
sempre al socors de la desgracia, y mé~ encara tractantse de la familia d'un escriptor 
honrat, vlctima del seu bon zel pera desviar al Teatro CatalA de la perniciosa pendent en 
que per malhauransa avuy devalla. 

Barcelona 12 de Maig de 1897. 
D. Joseph Asmarats. -D. Joaquim Ayné y Rabell. -D. Joseph Barbany. - D. Joseph 

Bordas.-D. Eudalt Canibell.-D. JoaqUIm Casas y Carb6.-D. Rafel Coll y Remedios.
~. Felip Dalmases Gil.-D. Benet Escaler. - D. Lambert Escaler. - D. Mariano Escriu y 

ortun!. - D. Ramon Estany. - D. Anton Ferrer y Ferrer. - D. R. Garda BlahA. -
Dta' Emili Guanyabens. - D. Artur Guasch Tombas,' - D. Ignasi Iglesias. - D. Joaquim 

font.-D. Manuel Marinel·lo, - D. Lluis Marsans. - D. E. Martl OioI. - D. Joseph 
'MlJssaguer Rocabert.-D. Jaume Massó y Torrents.-D. Pere Palau Gonzalez de Quijano. RD. Joan Bautista Piñol. - D. Joseph Roca y Roca. - D. Joaquim Roig. - D. Conrat 

M
Oure. - D. Joseph Serra Constanz6. - D. Anton Saltiveri. - D. A. Tornero de 
artirena.-D. Eduart Vidal y Valenciano.-D. Emili Vilanova. 

Direcci6 oficial de la Comissi6: Raurich, 6, «El Ingenio-. -
••••••••• en honor é don Joseph Xlmeno Planes ••••••••• 
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tiovas 
lo número d' avny comellRa 
pel' folletí lo xamoset pas d~ 
comedia La capseta del,r; pe
ton.<~, quina honica prodtH'('ió 
PS un dl'lici6R aprop6sit pera 
las damas joveR. 

Acaba adcrnés, en lo folletí 
d' a vuy la ci ivel,tida comedia 
Campi qui pll,qa. 

Seguiran La mosca 'C!Í1'one1'a, Joan Blanca.':, 
i Tutti contenti!, Lo meu criat, lJIu1'alla r1{~ .!fJl'l'O, 

il5i, Almodis, Ve/'1i/out11 mat1'imonial, La última, 
pena, Robinson Petit, La 1'ocaciú, La can,<;(j 
ntna, Un cop de cap, La casa d' ('n Xarall fi mda 
casa es un mon, Ban?lt~ d' i.lltiu, etc., l'k,, .v 
quant de notahle SP \'ugi csb·nuant. 

Lo número vinent ~crà lUl dels mé!' impor
tants que Lo TEATRO REOIO AI. hallr(l puhlicat en 
sa llarga vida, Estara dedicat li nostre bon amich 
don Joseph Ximeno PlanaA, idea nascuda de la 
Comissió constituída pera l'endirli tribut de Rim
patíayallegar recursos Il sa familia l'll los cilleh 
anyR del destel'ro de qUi sl'r¡í víctima. 

La confecció y venta de dit nümero corl'e ú 
carrech de dita Comissió, y pel' las lloticiaR 
que 'n tenim, Aera digne tal mímere del ohjectl' 
(1 que se 'I defltina. Porta l'a com l'i folletí nna 
tragedia d'un de nostres primers poetas. 

Atenent(tla importancia del mateix Y(l quc'ls 
heneficis que reporti se destinan (l la slIscripci¡í 
que la Comissió te oberta, costara 20 céntim!'! 
número, esperant que llostres lectors, suscrip
tors, venedors y corr('sponsal~ l'espondl'un (t nn 
acte tan humanital·i com e~ aquest de que 's 
tracta. 

Coincidi\lt ab la surtida de dit número tamb{O 
dissapte vinent, se celebrara en lo Teatro Princi ' 
pal d'aquesta ciutat, una funció ext1'Rordinaria 
en honor lÍ , nostre redactor don .Toseph Ximeno 
Planas. 

Igualment aquest acte l'I'vestil';! traRcenrlenta I 
importancia. 

Formaran lo programa duas celebl'ada~ ohraR 
catalanas, quin desempenyo d' abduas ohras 
correra a carrech de la celebrada Companyia Ca
talana, baix la direcció de dOl) He¡'menegild 
Goula, la quaL presta son vali6s concurs genero-
sament. . 

Hi pendra part, ademés, la Banda de la Casa 
Provincial de Caritat. 

E perém que nostres lectors honraran l' ocfe 
ab la seva presencia, 

G 

< 

::;e despatxan vales d'entrada y localitat al 
preu de ptas. l '10, en l'Administració de Lo 
TEATRO REGIONAL, plassa del Pí, 3, segón. - «El 
Ingenio», Haul'ich, 6. - Orau, Dagueria, 2. -

acolatcrÍa Jaume, Rambla de las fl.ü\'S, 33.
('onfitería «La Palma», (l~vant del Liceo.-Som
hrf-'rerÍa df' ('¡ili, Hospitlll, 16.- XarolaterÍa .JUll

co~a, Pa~f\eig (Ie (iJ-acia. 

Es ohjecte de molt importants reformas lo tea
ho Nou Retil'o, (1111' 'I tr'amlformarún en un rlels 
l10chA més agradables pm'a 'I próxim istiu. 

Hi actual'l¡ una impOl'tant companyía de SOl'
suela qlW ellltivar¡'l tamhé 'I género catallÍ, 

Ill1ítil dir que 'ns complau molt' aquesta no
ticia. 

Lo conegut autol' don Abelal'do Coma ha ter
minat IIn sai nete baix lo titul Lli Vigília t!r, Na
dnl. Es un aixel·it qua(}¡oo de cOfltums dl'l que 'n 
tením bonas Ilot.icia!'!. . 

PRINCIPAJ .. -La Companyia Catalana ha Ol'ga
nisat pm' aquesta nit una funció d' homenatje, 
dndicada a la memoria del eminent dramatl1l'g 
.Joseph Feliu y Corlina. 

Se pORarún eu ~Rcenn duas obl'a~ <1pl genial 
a11tOl', ~. '1'1 verificara la coronació del busto del 
P(wtu ,lectlll'a dI' ,p0l'sías, marxa flÍnebre per la 
hall(la provincial de Casa la Caritat, etz. 

Creyém qu~ resultarú la funció més impOl'tant 
que ¡'l tal objedc sc ha organisat li Barcelona, 
pel' lo que mereixen entussia~ta aplauso los ac
tOl'S que hi pendrl\n part, donchs ho faran sens 
l'et!'ihució (le cap mena y destinant lo producte 
ú henl'oci de la Creu Roja. 

Dissapt.e vinent, comjn halll'an llegit en aquest " 
mateix número, s' hi celehrul'{l la funci6 dedica
da a don ,Jos~ph ïmeno Planas. 

LWEo.-Dijous, y ah la representació de la ce
lebl'ada 6pera San,r;one (' J)alila, R' hi dona la 
funció de gala OI'ganiAada pel' l'Ajuntament en 
honor al general Pola\'ieja, No cal dir qu' ab \al 
motiu aquella nit 10 tllatro oferia hermÍls as
P('ct(l. 

(tOMRA.-¡Quína llissó pl'l' l' empl'csa d' aques
ta casa! Elimina als actor,,, més catalans que 
d'anys tenia, se dedica de plé al castella, y una 
ol)1'a catalana ha tingut d'ésser la qu' ha vingut 
{1 demostrar1i son desacert en lo nou camí em
prés. Tals reflecslOns nos ha sugerit l' éx;it es-· 
traordinari obtingut pel' l' estré'no de Te1'1'o bai
ma, del genial autor D. Angel Gllimera. 

No detallarém l'obra per habentsen ja ocupat 
detingudament al verificarse son estreno a Ora
cia; sols consigném que l'efecte pl'oduhit al Ro-

................... Dlssapte próxlm, dia 22 ••••••••••••••••••• 
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mea ha vingut ú afianstu' més l' opinió llu' alas· 
hOl'es val'em emetrel' de quc l'erra baixa cs una 
de las mil101's cI'cacions de Guimcrú, 

S'anuncia lo pI'óxim cstl'eno de la parodia 
Riera baixa, de Joaquim MOlltcro, lIuiua firma 
es la millor recomanació pet'a '1 género dl' (IUC 's 
tracta, L'estreno se verificara dilluns vinent a 
benefici del J!imp¡itich actol' Fredel'ich FUClltcs, 

En honor a D. Ang'cl (¡uimera, dijous ~e domí. 
~n aquest teatl'o una fnnciú Ú cÚI'rcch de la 
« ssociació popular regionalista», (lue result-.í 
brillantíssima, Se posà cn escena l'erra bflix.a y 
Mestre Olag1ter. Lo teatro obtingué Ull plo dcls 
que fa temps no s' hi havia "ist, 

'fivOLI.-No creyé~l tingan de (PlO al'repcntirse 
los empl'ossal'is en haber transformat lo seu tca
tl'O cn circo ccuestl'e, tanta es l' aeel'taeió quo 
l'espectacle ha obtingut, 

La companyia es molt COIllI'IC1'ta, y ompla pel' 
lo tant, degudament lo progl'alllu. 

NOVETATS,-PeI' alLuesta nit esta anunciat l'os
trcno de l' ópera espanyola en quatre acte::;, .11'
tus, lletra de G. 'fl'ullol y Llauas y música del 
mest!'e Vi ves. 

ELDORApo.-Resultú lluhidissim lo benefici del 
senyor Pinedo, ab lo qual se li demostrtí. las simo 
patias qu' ha sabut guanyursl'. 

Dijous se domí. la l>l'imem representadó de La 
boda de beis Alonso fi ht nocke del ('ucierro, obl'a 
queJ sens dupte, proporcionura. molt honas en
tradas, ja quc-sos autol's, Javier de Burg'os,de la 
lletra, y Geroni Jiméuez, de la l111ísica, han sa
pigut trobar la 1I0ta ag1'Udable. 

LíRlCH.-Próximumeut iuuug'Ul'ar:' la tempo
l'ada en aquest teatl'o la companyia del teatro 
Larà de Madrid. 

GRAN-VÍA.-üillullS pl·úxim dl'huta la cumpa
nyia Giovanuini, que tants bous l'ccorts ha dei

at en temporada8 antel'iol'S. 

CIRCO E8PANyoL.-La (;ompuuyia dels senyors 
10nso y Ferrcr obté aplausos en La llIascotlt, 

Miss HelgeU, }:l diablo en el poder, etz" etz. La 
nena Mateus també '8 fa aplaudir OH. !J,'l kombre 
8S débil Y en el Bell,; Plwisien. 

Pel' dijous estooa anunciat lo benefici del mm,;
tre Ferrer. 

CíRCOL DEL CENTRB REPUBLICA (Sant Martí de 
Provensals).-Ab lo popular dl'ama Jua1¿' José 
feu son benefici en·aquesta societat, diumenge a 
la nit, lo celebrat actor seny.or Rojas. L' inter
pretació no deixa l'es que desitjal', distin.gintshi, 
a més del beneficiat, las senyoras Mas y Angla
da, y demés parts de la companyía. -

FOMENT RECREATIU DEL INSTITUT.-Molt esplén· 
dit resuItú lo benefici del senyor Rodés. Lo des· 
empenyo de las obra: Lo castell dels tres dra
[/011,8, Lli. btttilal'ra d,. la llibertat y Ki.ki·1'i-ki, 
valguereu gl'all.S aplausof:! li tota la c..ompanyífl.. 

Pel' la nit s' hi repl'eseutú la bonica pessa Cm'· 
los f, que sigué molt ben desempeuyada. 

Pel' uIl'lCsta nit estú auunciada una escullida 
fUllC'ió ú henefici del scnyol' Rabusté. :Furma part 
del programa. út bolf){t d'o/', de Joseph Feliu y 
CodillU. 

A'fENEO MAUQuÉs UE LA Ml A.-Lo dia 9 del 
eOl'rent se repI'esenta A la lluna de Valelwia y 
la sal'suela ])orm, dif:!tingintse la Sra, Sanl1ehí 
y'h; Srs. Rovira, Manen, Fiol, Gorda, Lloret é 
Iserll. 

Pel' lo dia '27 esta anunciada la segonu repl'e
st.'ntació del xistós saiuete, original dels senyors 
B. ani, D. Ducct y J. Robert P., titulat Dels 
pecats dels jJares ... 

CATALt; VA,-Aquesta impoI'tant societat de
dica la funció del passat diumeuge ú la bona 
memoria del malograt Feliu y Codina. 

Se representa la capclal obra La Dolores, qui
na ecsecució l'es deixa que desitjar. La senyoreta 
Gasó (L.) feu una Dolores irl'epI'otxable, co 
pal,tint ab ella sos aplauso~ los Srs. Mercadel' y 
Caralt (H,), Ld:ltro y Me/CRm' respectivament, 
al igual 'luc 'lI:! Srs. Pau, Pujol" Marqués y vi
zauda, 'fots portaban glassl}. en ¡;enyal de dol. 
Despré¡; los actors llegiren poesías alusivas de 'n 
Vidal y Valenciauo, Barbany, Borl'ut y 80le1', 
Llopm't y-altt-es, que foren molt ben rebudas. 

En resum: fou ulla tal'do en l'lue l' esperit hi 
gO¡;a abundosament. 

S' hi represellta de~prés Cosas del oncle, en 
que 'hi lluhiren molt la a. Gasó (e.) y'l c· 
nyors Llach, Pi ut"'; , Hubio, CaraIt (R,) y Aymc
riell. 

L,\ CAMKLIA.-De la funció del passat diumen
ge 'u t'ol'maba pal't la producció Un bon debut. 

LA OLLA .-Pel bencfici de la 8impa.tica actl'iu 
Paquita Amigó, s' hi rcprcseuta un celebl'at dra
ma castclla, en que hi estigué a gran altura, al 
igual que la senyoreta Tous y 'ls 81'S. Bal's, SaDz, 
Alfonso, etz., y com a final la divel'tida pessa 
Mdtalas callandu, que feu partir de riurer y en 
que s' hi lluhil'en molt las citadas senyoretas y'l 
Srs. March, Pl'ats, Jover y' Castells. 

Respecte li IUll comunicat que inserta cert set
manari, insultant y dihent incon el1iencias de 
la digna Junta d'aquesta societat, dirém ab lo 
personat.je de La VCl'lJena: «Ray que distinguir» 
donchs si '1 senyor 'firmant hagués tl'actat ab 

•••••••••••••••• Número d'adhesió 'f simpatia •••••••••••••••• 

, 
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a!gún de dit~ senyors, 8' hauda convcnsut de 
que el'an pel'sonas com s' ha de ésser y l' h í hau
rÍan ensenyat que quan un se troba ab un porter 
que 110 entén la rahó, no s' ha de fer veU\'Cl' la 
urbanitat sui fJeneris que una persoua poseheix, 
anant després ab ¡'cmitits tlue no al'reglul\ l'CS. 

(J\uCUL FLoRll>oR.-Dis!iapte passat 1:)' hi posa
ren en escena tres obras, en que van di:stingirshi 
molt lo Sr. Alollso y 'ls Sl'S. Valle, QUe\', Ferl'¡in 
y Raoera. 

La seuyol'eta Mal'tí, que prengué part cn totas 
las obras, fou justament aplaudida. 

Lo ball de societat, ab qtie finalisú. la funció, 
acaba de fel' agl'adable la vetllada. 

CiacuLo OURKRO (Sans).-Aquesta societat diu
meBge li la nit posa en escena el drama del iu
mortal Soler (Pitarra), Las Joyas de la Rosc?', 
qu' obtinbl'\lé bon descmpen,)'o pel' los aficionats 
Cantal'ell y SuI vat; lo papel' de «Melció» lo des
empenya ab molt gust y ateneió Rabasa Godia. 
. Seguí l'estreno d'un monólech que fou molt 
ben desempenyat, y acaba ab lo juguct A pel y 
ci ,'epe.l, qu' ana regulal·. Dita companyía propam 
una grau funció dedicada al inmortal autor .Jo
se ph Feliu y Codina.-E. C. 

SECCIO DE REGALOS 

• LA LOLA. 

Cot'ft'fespondeneia 

Joseph Garriga: es difieultús.-Un Arellyeuch: 
van Le.-Narcís del Toro: vaja, me 'n alcgro.
A. Bastes: recorda uua composició dol malagua
uyat Bartl'ina. - M. Argimon: va bé. -A. Al'tés 
Pí: sembla rept~ticitÍ de lo mateix. - :;al\'a<101' 
Salvat: el1vdi llIés la forma. -.1. Cftstl'llct POlit: 
la ]ll·imcrú:-:\. Hius y Puig: va he, una d'ella::; 
cu::; rl'eOl'<la alió de que hi hau vritats Illw uo ':-; 
l'0t!tm dir.-UII rclJl'otista de Sitges: l'Acl·óstich. 
- H. L.: euviclas dimars. - Ramóu Fal'l'cras; 
N. V. T.; Beuct Padl'ós: mil gracias. - 1\1. Al'a
~'all y Celc¡o;tí :rol'reuts: molt bé y ja vCUl'an llUC 
la Juuta aprofita lo pCllsament.-J. M. LI.: agra
hil't.íll\ las de la segona localitat.-Sisquct de las 
pigas: la fuga es molt. fúcilu. - Carlos Llehí: 
Igualment lo sell enigma.-Bal'tomcu Sallassera: 
no 'ns hi podém clltI·etenir. - Dominus Vobis
cum: es Eudalt.-.Joseph Badía: trasmés son ufe
l'i lIumt Ü la Comissió. - Perll Salóm Morera: es 
fluix.-Pau (iil lleu: va hé.-Joaquím Bel'slÍs: lo 
comcllsamcut.-E. A. e.: uo va mal, sc trasmet 
la idea !Í. la COlUissió. - farcís del TOl'O: hueuo . 
-.J"rdi: vCllrém de dOllul'hi smtida.-B. Ro::;
silli: cs fluix. - J. Dilvi Vaad: s' ha fet tal eom 
diu.-Joscph Eseachs Vivcd: hé.-Un l'ebl'otista: 
fluix.-Uu Al'ClJyench: VUU. -Rumón March: es 
massa llarch. 

Colecció Selecta Catalana 

VOLUM PRIMER 

J>arodia de L'A DOLORES • Q U A O R O S·. 
¡;~ donara al preu de 10 06Dttm. pl'elSentallt a1luetit 

ununci a l' Admillhltració l'EI< EMILI VILANOVA 

SPORTMAN'S MOTOR 
PRODUCTE ao;XCLUSJU l'ERA ELS 

Ciclistas, Cassadors 
Pelotaris, etc., etc. 

y demés afioionats a. tota classe de Sport 

Si se preu una miqueta de •• 0.'1' ••• · •• 0'1'0. 
ol sentinre fatigat, rellalx la Corsa y desapareix el 

cau8allci inlltantaneamell t 

------ Preu: dos rals -----r--
Seguira La Dida, notable novela de Joseph 

Feliu y Codina 

A I:; liusCl'ipluJ'ti de Lu Tt-:.\TJW R"':G10NAL l;C 'I:; l'egala 
un volum eada lres mesos 

TOALLA FRINÉ 

!j, 
Au 8011 \lIS herlllOti('ja 'I rotit!·c, allllOrveix 

la graslSlt. del cuth;, treu las arrugas. con· 
treu '1 poro de la epidermis y evitu laI! ta

*' * cas, uorró y erupcJOllti de la pell. 
Rejoveneix y es Ull tresor per contier

var la dentadurll lIeta, forta y eSlUal-
l'reu: l'la pesset8s. El pomet pot durse a Iu hutxaca. tada, tletiupareixeut ab son Úti lo sUl'ro y l'eI!corbut. 

:Dlp6slt: Calla J. H." VALL is (!'armacia Hoelelo) I Duraci6 ele sia mesos' un anit - Preu: 3 pessetas 
8, Oarder., 3 - BAROELONA. Se ven en totas las perfumcrías d'Europa 

Per caracterisarse, los llapis FO RTO N son los mlllors 
Preu: 8 pessetas 

Barcelona - Tipotlraf111 '~a AClldhrtica. de Serra 8ermans y Russell, Ronda Universitat, nl1mero 6 - TelUono 861 
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