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per l'ampulositat de la versificació, el lirisme no 
li diu gran cosa, y com més s'acostan a la vida 
real el drama y la novela y tots els treballs ar
tfstichs, més esperansats poden estar de lograr 
els favors del déu Exit. 

No solamen' podria veure això, sinó que veu
ria al nostre primer tràgich rompre la vibranta 
lira al só de la qual crea sas grandiosas tra
gediae, per escorcollar la Terra Baixa, arran
canUl, com ab una càmara fotogràfica, sos usos 
y c08tU~8, sos somnis y esperansas, y fins sa 
prosa ntnada y contundent. 

L'evolució s'ha fet ràpidament, mé~ ràpida
ment de lo que era de preveure, y el jovent que 
sent bUllir en sas venas la forsa creadora del 
geni no acut pas a l'inspiració poètica pera for
mar Ns obl'8.s, sinó al estudi de passions y ca
ràcters, d.'ldeals y de costums, demanant a la 
prosa 1,. torma d'expressió galana y veritable, 

El fondo, el problema, l'acció, l'ambent, 
aqueixas són las preocupacions dels autors 
dramMlchs d'avuy dia; l'afany de fer escola ha 

o succehit al afany d'enlluhernar ab las harmo
nias ae la versificació; abans s'escribia, avuy 
se pensa primer, després s'escriu; y com que 
pensar és més di((cU que escriure, yO en vers se 
pot parlar molt per dir poca cosa, mentres que 
ab prosa és prec ls parlant poch dir molt, aqul 
tenen vostès explicat un motiu, tal vegada el 
més poderós, de la decadencia aparen t de nos
tre teatre regional, y dich aparent perquè són 
moUs els joves que treballan ab fé y perseveran
cia: exemple, l'Ignasi Iglesias, 

.*. 
Es tant jove aqueiX escriptor que no compta 

encara 25 anys, y és autor ja de varias obras 
dramàticas en tres o menos actes, y s'hi no ha 
estrenat més culpis sols a las miserias de bas
tidors y no a la se"a falta de treball, Enamor9.t 
dè là literatura, per ella viu, consagrantshi per 
complert; y si bé els escenaris no li han obert 
de bat a bat las portas com se mereix, en cam bi 
I\a pogUt donar a llum abans d'estrenarse una 
de sas mellors obras, cas nou a catalunya, 
ahont fins avuy no s'havia concebut l'impressió 
d'un drama sense aquella socorreguda nota de 
éBtrenada ab molt aplauso, etc., etc. 

ot a tè de món que m'és simpàtich aqueix 
autor, que dóna sas obras a l'escena y a rim
prempta sol, tot sol, sense demanar quart l/ 
ajuda a cap mestre: fa lo que sentyloque pensa 
yab la corassa de l'ingenuitat baixa a la can
dent pista ahont els gladiadors intelectuals van 
a guanyarse'ls favors d'aqueixa impúdica Mes
salina que avuy ta de Critica. Armat ab sas 
obras, l'Iglesias és capàs de batre's ab tothom, 
y Jo crech que no anirà pas a parar al Spolia
,.ium del oblit. 

Fructidor 4s un drama d'una prosa correcta, 
sabrosa, d'un dialogat encisador, d'un fondo y 
una (onna realista de molta potencia, Els per-

so natges són obrers de cos enter. El classicisme 
hi té molt poch que veure, ja que hi hà un acte 
d'una sola escena. 

Literariament, Fl'uctidor és una obra; teatral
ment, no pot jutjarse, no perqué se li vegin dc
fectes, sinó perquò'} Oros públic/¡, de nostra 
terra no ha caminat encara tant com el senyor 
Iglesias, lo qual vol dir que'l Fl'uctidol' no està 
intelectualment al alcans de tothom. Molt y 
molt debem esperar d'un jove <¡ue ab tant entu
siasme emprèn el cultiu de l'art dramàtich. 

* • * 
D'un altre jove 'm veig obligat a parlar. 

L'Amadeu Vives sembla ahir que sorprenia a 
tothom ab la critica del Gal'in. Llavors era un 
noy. Casi encara ho era ahir: avuy és ja un 
mestre compositor, més un mestre de debò. 
Artús basta pera fer la reputació d'un músich. 
Pobre Vives! Quant deu haver sofert en sa lluita 
ab la miseria y ab la naturalesa! Aqueixa li ra 
dir: «Te dono aptituts per sentir l'art, més te 
privo de tot recurs; te dono temperament tle 
músich, més te lligo las mans perquè no toquis". 
Aixls com Demòstenes, que era tartamut, des
lligà sa llengua fins a esser el primer orador de 
Grecia, aixfs t'Amadeu Vives, ab sa mà esquerl'a 
balba y ab sa penuria extrema, ha sl\pigut aixe
carse, d'una sola volada, a una gran altura. 

* * * 
Els socis del C¡rcol de Sant Lluch fan uns re

glaments en català declarant aqueixa llengua 
oftcial del Cil'col; els fan traduhir al castellà, els 
fan firmar per un inttsl'p1'ete jurat y'ls duen al 
Govern Civil pels efectes de la lley. 

Alins hi diuen que'ls tals reglaments no 
poden passar. 

-Ay, ayl Que són massa gl'ossos1-diu ci 
que'ls du. 

-No, señor, pero estAn eh catalan! 
- Vatua el ret de la Sila, y això7 Que va de 

seri01 
- Y m uy de serio, I Recórcholis! 
-Miri que'n farem treure acta per un no-

tari. 
-Mejor: ast gastara V. papel sellado.-
Y, sense altra satisfacció, els cJavan la mam

p~ra pels nassos. 
A. LLIMONER 

Follia 
A MA ESTIMADA 

Sense l'etern calor de l'esperansa, 
què seria d'aquet món? o o • • 

Sense 'I calor del sol que'ls dona ufana, 
què seria de la$ flors f 
Y sense'l viu calor de ta mlraaa~ 
què seria de mon oor} · 

, o 

SURISENTI 
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LA CURIOSITAT 

Jo no sé què és. 
Y ho dich aixls perquè desconech si és un 

vici reprobable o bé una qualitat laudatoria. 
M'explicaré. 
En Martinet és un jove altament atildat, tant 

ho és que a sobre d'ell no hi veuràn jamay la 
més petita taca: lo vestit, sobre del seu cos, 
sembla que hi estigui clavat, pui?, ni la mé~ pe
tita arruga ve a denunciar la flexibilitat del ma
niqui, diguemho aixls, ahont està colocat. Y si 

_ en Martinet és tant pundonorós de la seva illdu
mentaria exterior', no's pensin que ho sigui a fa 
manera d'aquells o d'aquellas quin exterior se 
dona bofetadas ab tot lo demés que no és de la 
pl1blica expectació. No: lo personatge quo pre
sento és en totas las manifestacions pl1blicas y 
pri\'adas de la seva vida lo meteix home. Vegin 
si ho és, que una vegada va despatxar la bu~a
dera no més perquè en un faldar 4e la camisa 

.li m .semblar "eul'ehi una borl'osa taca que, se
'gons la bugadera, podia ser del meteix llexiu, 
y, segons ell, podia ser d'altra cosa. 

Ja veuen donchs, que no és pas una persona , . 
despreciable en Martinet, baix lo punt de \'lsta 
de la seva curiositat; y Caig abstracció de las de
més qualitats que té, pel'què no entI'an en lo 
meu propòsit. 

Davant de lo que deixo dit, ,qui duptarà de 
que'l meu p'resentat és una persona sobrada
ment curiosa? ,Cab curiositat més gran que la 
d'aquell que, sols per las sospitas de que en las 
se\'as robas menors hi pot haver un amago de 
taca, despatxa l'encarregada d'esclarirhoT 

Deixant, donchs, sentat que ho és y que tot
hom aprecia an ell y enalteix la seva qualitat 
com a una de las que més l'adornan y'l fan 
agradable, faré una altra presentació. 

En Joan és un xicot, si Ca o no fa, de la me
teixa edat, però d'una posició social molt menos 
envejable que en Martinet, puix si treballa men
ja, y, si no, té de viure dels cops de sabre que 
en forma d'inesperat «Déu te guard» dóna als 
amichs. 

Degut a aquesta causa, y, més qu'a aquesta, 
a que és deixat de marca major, en Joan se pre
senta per tot arreu ensenyant més soU as que 
cap establiment de ml1sica, lo qual no és obsta
cle perquè al dematf, a la tarde y al vespre ~e'f 
"egi en totas parts, sobre tot en aquellas a~ont 
oèurreix lo més insignificant succés, sigUI de 
l'Indole que's vulgui. 

,Que dos subjectes s'estàn aturats perquè un 
periqUito, ha fugit d'una gavia d'aucellaires de la 
Rambla y s'ha amit a posar a la branca d'un 
arbre? Donchs als pochs moments no hi Calta 
un tercer curiós, en Joanet, que com és molt 
Curt de vista y no pot distingir bé, tot se'n va 
en preguntar: ' 

-QUé .ha passaU Qué hi hà'-

Y no s'allunya d'allf Hns que n'està ben ases
sorat. 

tQue per qualsevol causa hi hà un altercat 
en la via pl1blica? Com és consegüent, s'agrupa 
gent, y d'entre'ls reunits, com per art màgich, 
no pot deixar de destacarse l'home de las soUas 
(batejemlo aixls) preguntant a uns yaltres: 

- Què ha passaU Què hi hà7-
A tal punt és aixls, qu'una tarde, estant dis

cutint amistosament un pare y dos fills, los tres 
peixeters, sobre la ganancia que havian fet 
aquell dia ab los coves de peix en lo mercat, 
com siga que'l pobre pare, ja entrat en anys, 
era un poch sort, cridavan los tres per millor 
entendre's, quan en lo fort de la conversa s'es
cau a passar lo nostre personatge, y, semblantli 
que aquells sostenian una qüestió que podia 
pendre peu y degeneraren altra d'ordre públich, 
tant s'hi va acostar per millor entendre lo que 
deyan, que un dels joves, giràntseli en rodó, li 
digué: 

- Y vos què voleu' 
-Qué passa' Què succeheixf 
-Donchs teniu: per ara passa això.-
Y li va donar un bolet qu~ crech que encara 

li cou. 
Més per això ell no escarmenta: al contrari, 

té a gloria'l que de tant en tant li cudeixin.la 
pols, que bé ho necessita. . 

Ara bé: si en Martinet y en Joanet, que de 
res ab res s'assemblan, estàn senyalats de cu
riosos, ,no tinch rahó al dir que no sé lo qué és 
la curiositat propiament dita' 

Y vostès ho saben' 

ENRICH RIERA y MATEU 

Metamórto81a 

Quan ahir nit 
mon pare, jo y mon nen petit 
en ton palau, sobercament guarnit, 
cortès visita vam vent a pagarte, 
en tos salons 
tenias tres generacions 
que per distints j y tal distints I ~antons 
et veyan, cOlleixial1 y apreciavan. 

Mon pare, vell, 
bo y recordant lo temps aquell 
en que tres anys tenias tu y trenta ell 
y 't tenia sovint sobre sa Calda, 
deya'm joyós: 
-¡Si haguessis vist son cabell ros, 
sos ulls de cel y lo seu rostre herDiós, 
haurias dit qu'era talment Ull àngel/
Mon nen petit, 
agafadet en ton vestit, 

. parat y mut mirava embadallt 
ton Cront rugós y tos cabells cfe plata, 
y d'un plegat, 
venint corrents a mon costat 



180 Lo TKATRO REGIONAL 

in pirantse en ton rostre de bondat, 
va preguntltm:-Papà, iqu'és una sauta(-

Això al senti, 
jo" que Ca anys te conegui 
sent plat sabrós del mUJldanal l'esti 
y horas de Cel encara recordava, 
, vaig dir baixet: 
'- ¡Lo qu'ahir Cou bell angelet 
y és sa,~ta a\'uy de rostl'e austor y fl'et, 
per ma dissort ho he conegut diable!-

JEPH DE JESI'US ' 

MAR AOUrt;@ 'Y :.tmSTEH 

Va morir el diu1t1enge dia 6 del corrent don 
Marlan Aguiló y Fuster, una de Jas flguras més 
remarcables del modern renaixement català. 

D, Marian Aguiló nasqué a Palma de Mallorca 
lo 16 de Maig de 1825. La seva especialitat, din
tre del cuIUu general de la poesia, foren los estu
dis folk-lòrichs, 

Graduat advocat en l'Unjversitat de Barcelo
na, ingressà en la Biblioteca Provincial en 1844, 

En f~, y sent bibliotecari de Valencia, li Cou 
prerñiada a Madrid una obra titulada Bibliogra
./la Catalana, qu'és sens dupte una <;\e las més 
complertas en son gènero, 

En Marfan Aguiló siguO un dels fundadors 
dels Jocl1s'Florals, 

Elegit mantenedOl' e111862 y president eI11867, 
lo proclamaren Mestre en Gay Saber en 1866, 

La seva obra més notable ha estat, sens dup
te, lo Cansoner CataM, sUb\'onclonat pel difunt 
rey Alfons XII, - D. 

Teatre Català 

LO HOURE CENTENARI 
Drama en tres actes y en vers, original de don 

Joseph Abril Virgili. 

En lo teatre del Ceutre Moral e Instructiu de 
la barriada de 'Gracia tingué Bach lo diumenge 
de Pasqua prop-passat l'estreno del reCerit dra
ma, primera obra d'empenyo que D. Joseph 
Ab~il dona a l'escena. 

Baix lo peu fOl'sat de la supressió de la dama, 
com en las societats católieas s'estila (no sabem 
pel' qUin motiu), lo Sr. Abril ha idoat un argu
ment senzill e interessant a la vogada, vestit ab 
ulla versificació fàcil y robusta y arrodonit ab 
bastant coneixement de l'escena. 

Tal volta Fobra's ressenti d'alguna inverossl
militut, com també alguna de las escenas tal 
volta pequi de llarga. Però aquets petits defectes 
són peccata minuta al costat de las bellesa s que 
conté Lo roure centenari, entre las que citarem 
un magnlfich parlament patriòtich en lo primer 
acte y una escena del caracterlstich y'l traidor 
on lo segon, com també la tornada del galan 
jove en lo tercer; escenas que pel' lo ben sentl
das commogueren profondament al públich, que 
las premià ab l\archs aplausos. També debem 
citar una bonica sardana, ballada al comensa
ment del segon acte, yescrita pel jove mOsich 
Sr. Amat, que'l pObHch féu repetir. 

En resum, ab Lo "OUT'e centenari ha donat 
provas lo Sr. Abril de lo molt que val pera'l cul
tiu de la lit~ratura dramàtica, y esperem que no 
serà aquesta la darrera volta qu'aplaudir'em los 
fruytsdel seu ingeni. Los aplaudiments del pO
blich llargament conseguits al final de Lo roure 
centenari deuen alentarlo per continuar escrl
biot. Esperem qu'aixls serà. 

L'execució no passà de regUlar, distingintse 
fos Srs. Llansana y CalmeU. - E. I 

LO POU NEGRE 
Drama en dos actes 17 en jJ1'osa, original de don 

Ramon Mata, f!Rtrenat lo 6 de Junyen lo Cen
tre de Católiclts d·Olot. 

Es la primera producció que coneixem al 
jove autor. Encara que d'argument senzi\1, se fa 
interessant a mida que van passant las escenas, 
puiX lo llenguatge és molt cuidat. - C. B. 

PROFESSOR DE FRANCÉS FALTA 
o LO BITLLET D'EN TALLARINA 

Comedia en un acte y en prosa, Qri{Jinal de don 
Geroni Vallsmadella, est1'enada en lo Casino 
del Centre de Caldas de Montbuy, 

Es aquesta una bonic_ comedia., però peca 
de llarga, cosa que pot molt ben arreglar sQn 
autor. Entretingué agradablemel1,t a la coneur
reneia, - G. X. 



UN MARTIR D'EN PAU BANYETA 

Monolech en prosa, original de D. Anton Pallejà, 
estrenat la nit del 5 en lo Teatre de la Habana. 

Obtingué molt y merescut,èxit, denotant en 
ell que'l Sr. Pallejà posseeix bonas qualitats 
pera'l género. 

Lo desempenyà ab molt acert lo Sr, Amat, 
que sigué molt aplaudit y demanat ab insisten
cia junt ab l'autor al final de la representació.-X. 

L'ANUNCI 

Sainete en un acte y en prosa, original de Joan 
Farell Rodri(Jue:, estrenat la nit del 27 de 
.Maig de 18U7 en l'Associació de CafOlich .. 'l de 
Sabadell. 

Son autor, jóve encara del teatre, puix és la 
primera producció que dona a l'escena, d~ixa 
veure que té bastantas facultats per darnos a 
COneixer alguna cosa més. Ab aquesta obreta 
l'autor se proposà dívertir l'auditori, conse-
8'uin.tho per complert. En l'exposició de tipos que 
presenta, tant completament diferents, y los 
nombrosos xistes que conté, n'hi hà prou per 
rer passar una veUla agradable en extrem. 

Al final l'autor sigué demanat al palco escè
nich. Se'l felicita també desde las ..columnas 
d'aquet setmanari. -J. P. 

ENTREDÓS 

Passillocomi~1t en un acte, de D. Rossendo Dau
ra, estrenat la vetlla del 5 en lo Teatre Prin
cipal de Tarl'assa. 

La companyia catalana estrena aquesta obre
ta. que féu riure a la concurrencia. 

L'execució no passa de regular. L'autor fou 
demanat_M. • . 

Servey de fòra 

BADALONA.-Diumenge passat en lo Clrcoi Catl>fich, 
'1 devant d'una concurrencia distingida, es representà'\ 
drama en tres actes! en vers, orisioal de D. Pere A. Tor
r .. , que porta per titol La clau dI ca.a, quin desempenyo 
fou bastant ac:ertat per part dels Srs. Verllés, Tera, Rosés, 
V.I1~, Padrós, Heredero y altres. Finalisà Ja (unció ab la 
bonica y divertida comedia La l'ida al encant.-J. P. 

En lo Teatre Zorrilla, la companyia de D. Enr¡ch 80r
t\¡ ha ~t en escena com a finals de Cesta de dos funcions 
I ... pes¡a. Alabat riga Déu y EII.-A. 
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AI Teatre Euterpe actua una gran cOEn9anyia d'òpera, 
dirigida per D. Joan Goula (fill), ab ~os reputats anistas 
Simonetti, Mestres y la Werme%. 

AI Principal se despedi la companyia catalana ab las 
divertidas produccions Lo foch dels disbarat', Lo p/e#d'M 
Baldomero, Simplicitat y La sala d, ,·,"re. Dit coliseu ha 
tancat ja sas portas fins al vinent hivern. 

Als Campos de Recreo ha debutat la companyia de don 
Jaume Martl, ab molt mal auguri, ja que la concurrenc:ia 
ha escassejat tant, que fins feya 11/ls,ima estar en lo teatre. 
Entre tas obras dram.ticas posà las comedias Una hora 
tonia, La "en¡ansa d'una sogra y a\tras. 

En l'Associació de Catbl ¡ehs, després d'On drama de Cal
deron de la Barca, se donà la 2.· Y 3.· representació del 
sainete L'anunci.-I. F. 

HOSPITALET.-En la Societat Coral Cllmpestre, ta 
funció teatral donada en la tarde del passat dilluns va 
compondres d'una comedia castellana, lo monòlech Mestre 
OIaguer y la pessa Lo mestre d, minyons. 

Los actors encarregats del desempenyo es g""anyareJl 
aplausos que no va escassejar la concurrencia que aquell 
dia omplia'l local. 

La representació del monòlech de Guimerà, conliada a 
la discreció de D. Lluls de Alemany Rafols. (poeta, de la 
cQlla Apats y Lletras), va ser l'aconteixement de la festa. 
Ressaltà també lo .mèrit contret pels que desempenyaren lo 
xistós sainete del may prou plorat Feliu y Codina..-8. 

SANT GENiS DE VILASSAR.-Lo dia de Pasqua, en 
lo Teatr~ del Centre Vilassanès, la Companyia jovloU ViI.s
sanesa represerità Las francllil/a, y Cura dI cri'tib, en 
que s'hi lIuhiren molt las Srtas. Maria Pratsy Lola 00nz4-
les, aixls com els Srs. Masferrer, Saborit, Peix, Abril, etc. 

AI teatre del Centre La Estrella, a més d'un drama 
castellà, s'hi representà Lo pronunCÏ4lrle~/.-M. P. 

V!LANOVA Y GELTRÚ.-La Denl Pilar Mateu!, ab 
coupl't$ y sarsuelas del seu repertori, ha sigut ~ nota del 
dia en lo Teatre Tlvoli.-F. Q. 

BLANES.-AI Clrcol d. l'Amistat' Blandenie s'hi ha 
representat lo drama Lo ba,ter d, .sallta Pau, en que s'hi 
J1uhiren moltlssim la Sra. Vmatt., 7'ls Srs. Olbernet, Ale
many, Domenech, Baseu, Lacumba y MarqlHi.-S. 

REUS.-En la societat Joventut ReuseDSe s'hi tepre· 
sentà'l diumenge passat lo preciós drama d'en Oulmerà 
Mar y Cel, que obtingué mott bon desempeI)10.~. 

GIRONA.-La Sra. Ferrer donà una funció en honor 
de l'Associació Catalanista, compo.ta del drlme Lo ItTrer 
d, tall, que'ns satisfeu moltlssim.-F. ' 

TARRASSA.-La companyia catalana s'ha' despedit de 
nostre pOblich. Ultimament ha representat las obras Lo 
primer amor, Lo ¡och del, di,barat, y la de nostre compa
trici O. Josep~ Roca y Roca. Lo pl'l d',,, Baldomero, junt 
ab las pessas La ,ala de rebre, El rapte de la Sabina y la 
que ressenyem CD altre 110ch, junt ab et monòlec:h $impli
citat y alguna altra obra, - M. 

MANRESA.-Ab un ple a vessar unga Iloc:h la nilrdel 
passat diumenge, y en lo Teatre :èoo¡servllOrit la funció 

SABADELL.-En lo Teatre Principal, la companyia de despedida de la companyia còmlcb~ram~dc:a <t,ue ab 
~tai.na del Romea ha representat ab molt aplauso Lo tant aplauso dlrÏ8elx lo reputat primer .cto~ D. T.odor 
"., tren 8aldo",eroo y La $dIa de rebrf) Lo focll d,I. di'N- BonaplAta . ..... "1 monòlech Simplicitat, - Formavan Io-programa -duga. "Obras c:astettan-..orfgi-

!n los Campos, a m61 d'uns draIUS c:astel1aas, la com- nais dels Inspirats autors Srs. Echepl'lY (1. y M.} lo 
PinyJa del Sr. Martl ha posat en escena las COIDedias UIta drama 1 pesü .... pectivament. EA 10 df~mpenyo s'hi dis-
llora tonta, t..a lIupia y La ",ni~ .. ,a -d'Un4 IOB""C'.-LJ. tlnglren tots quants hi prengueren pan.-J. C. 
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CALDAS DE MONTBUY.-Lo dia 6 del present, en 
lo Casino del Centre, una companyia d'aficionats d'aquesta 
vila posaren en escena lo tant celebrat drama del immortal 
Pitarra Las joyas de la Roser y la comedia en un acte de 
Jaume Molgosa, Un bateig a cops de puny, las dugas 
publicadas en aquet periòdich, las quals obras foren ben 
interpretadas per tots quants hi pre~ueren part. 

En lo meteix Casino, la dia l5 d'Abril últim, se féu una 
funció a benefici dels soldats fills d'aquesta vila que lluytan 
a Cuba y Filipinas, posantse en escena La pubilla del Va
llès, y l'estreno d'una comedia qu'en dono coneixement en 
lo lloch corresponent.-G. X. B. 

MAT ARÓ.-Lo diumenge passat en lo teatre del Cír
col Catòlich d'Obrers s'hi rèpresentaren las sarsuelas Los 
balldole,'s y Carrac uca, que satisferen de debò a la èoncur
rencia.-·O. 

SANT JOAN D'HORTA.-Lo diumens.e últim se donà 
una funció en lo Teatre Balad, y se posaren en escena lo 
drama del Sr. Dicenta Juan Jos¿, que dirigí lo jove 
Sr. Bonet, que fou molt aplaudit. També ho féu molt bé 
la Sra. Balutroni y els Srs. Bonet e Isern. Se representà la 
comedia en un acte del Sr. Molas y Casas, Quatre casals y 
IIn villdo. 

En lo Casino Familiar Hortense s'hi cantà la sarsuela 
Nina, que va ser molt aplaudida, distingintshi la Sra. Mi
quel. 

En la Academia de Sant Lluís se posà en escena un 
drama castellà, aplaudintse molt al Sr. Pepis.-J. S. 

Novas 

B lo número present se l'e
parteixen 24 pIanos de Ja 
notable obra en tres ac
tes Lo Rabadà, uriginal 
de Joseph Feliu r Co
dina. 

Comensa, ademés, ell 
Jo llúmero d'ayuy la bo
nica producció 1.'1!, ori
ginal del reputat autor 
D~ Conrat Roure. 

•• 
A tots quants s'hagin quedat sense pOgUCl' 

adquiI'ir las vuit primeras planas del drama Lo 
Rabada, podrim obtenirlas de franch presentant 
lo número present 'U l'Administració. 

•• 
Per noticias que aquets dias ha vingut donant 

el important Diat'io de Villaflllet'a y Geltrú, refe
rent a la funció que s'organisa en aquella ln'ca
litat en honor de D. Joseph Ximeno Planas y a 
benefici de la seva familia, promet esser Ull 
verdader aconteixêment teatral. Los preparatius 
e importants cooperacions de que ve dOl1ant 
noticia hi peni:lrim part fa creureho aixls, 

, No tenim encare l'honra de coneixer los ini-
ciadors d'aquest acte, però rebin jadesdc aques
tas columnas nostre entusiasta aplaudiment . .. 

•• 

La su cI'ipciú a fa\'or de la familia de D .. ro
seph Xi meno Planas continua oberta en lo local 
del Tresorer de la Comissió, Raurich, G, ccElln
genio». 

S'admeten :cantitats mensuals o pel' una sola 
vegada. • 

Xos plau repetil' aquesta notieiaatenent a las 
moltas preguntas flu 'en tal ::;entit nos han dirigit 
aquets últims dias. 

o o 
AI objecte de que se n'enterill tots aquells a 

qui puga convenir, fem púhlich que'l dret ellito
rial y'l de representació de la pal'odia Riera 
Bai.ra és propietat de la direcciú de Lo TEATRO 
REGIONAL. 

Això pot explicUl' lo motiu de no haver inter
posat cap obstacle a que dita (Ibm hagi sigut 
publicada en dos pe1'Ïódichs al hora, donchs 
que aixls ha l'edundat en belleflci del nostre, lo 
q uql serà vist ab satisfacció pOl' nostres fm'orèi
xedors. 

D'avuyen uvant, refel'ent a dita obra, tenim 
per convenient fer prevaleixer los drets que hi 
tenim Ilegltimament adquirits y pagats ell bona 
moneda. 

•• 
A las moltas cartas rebudas intm'essantse 

pel' l'assumpto de llostre bOll eompany senyol' 
Ximello Planas dehem l'espc'llldrelas ell general, 
que dit senyol' continua a Barcelona esperant li 
sia comunicada pel Jutjat la consabuda sen
tencia. 

Fin al presellt nostre amich no té fixada re
sidellcia pera'l eomplimellt de dita sentencia, 
tot lo qual ho unirem comunicant a nostres 
llegidors a mida que Yingui'l cas . . 

00 

. L'ol)l'a La llil/deta, de quin estl'eno 'donà
rem compte, és original dèl conegut escriptor 
D. Jo eph MnrtI'ús. 

•• 
Se'ns comunica que D. Ramoñ Rocà y Sans 

té acabadas dugas comedia.s, Lo salta-taulells y 
La Xafardera, anyadiilt que aquesta última fou 
l'etil'ada de l'empresa del Romea la temporada 
passada. 

•• 
TíVOLI (Circo Eqüestre). - Ha cridat molt la 

atenció J'artiSk'1. Boller; que debutà en dit teatre 
lo dijous passat. Lo seu treball especiul no dei
o 'arà de complaure a tots els aficionats a u'uquet 
género d'espectacle. 

ELDORADO. - Dimars passat, lo benefici del 
simpàtich artista Sr. Leon, que fou molt aplau
dit y obsequiat. LI) teatro, ple fins al punt d'ha-
\'Ol'se de tornar entrooas. , . 

. S'ens dona noticia que s'ha posat ' en estudi 
uim sarsuela en un acte titulada Se rifa u'n be6o; 
sent lo llibre dels coneguts e criptors D. Fer
nando Guerra y D, Joseph Maria Pous y la mú
sica de) mestre Arxer . 
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OVETAT:". - DimecI'es debutà en dit teatro la 
cOmpanyia MUl·io. Próximament comensal'àn 
los estrenos anunciats. 

LhuclI. - Continua la compi\O~' ia del teatre 
L~ra de Madrid pro(,ul'ant atreure al públich. 
DIJOUS s'estrella la refuudició de la coneguda 
obra Los gual/tes del eochero, ab regular òxit. 

ou RETInO. - Dijous dehutit lo primer aetol' 
r. Palmada, (jue fou bmt aplaudit com sempre. 

GRAN VIA. - En l'oporota Un lllatrimonio fra 
:ue don~le, estrenada últimament en dit teatro, 

an obtmgut lo millor èxit de la temporada las 
COnegudas germanas Tani. 

JARDI ERPANYOL. - Ab molts bons auspicis 
han cornensat en dit teatre las funcions del 
gf!nero chieo. Fins ara las obras estrenadas són 
las millors del repertori. Sols hi trobem a faltar 
els estrenos catalans. 

CIRCO ESPANYOL MODELo.-Gran èxit ha òb
tingut la nova sarsuela en un acte y tres qua
d~os De Madrid li Buenos AireS, estrenada'l 
dlssapte dia 5 del corrent en el Teatre Circo Es
panyol, llibre de D. Manel Juvanet. Els números 
de música meresqueren la repetició. La música 
és del mestre D. Fmncisco Oliver, que va pre
sentarse, a petició del públich, varias vegadas 
al paIeo oscènich. Sobresurten majorment dos 
duos, d'un istil molt original, un tango d'inspi
rada melodia y rica instrumentació, Y un pre
lUdi del últim quadro, de caràcter descriptiu. 

, FRONTON '~ARCELO ' É~. - Diumenge passat 
s ,fnauguraren los partits de pilota en la canxa 
d aquet fronton. Los dos bandos que lluitaren 
estavan. compostos per Unzueta Y Salazar (N.) 
~Ol~tI'a Irigoyen y Altamira, guanyant aquestos 
~ltlms, per anal' molt ben entesos y pel' haver 
1 Altamira, desdo que juga contl'a los germans 

alazal', desenrotllat un tl'emendo joch ql:le'l 
posa a envejable altura. 

Dilluns a ht tarde partit de clltssichs. Foren 
aquestos Tacolo y Muchacho, portant per sa
guers respectivament a Guruceaga Y Ayestaràn, 
~esultant un. partit bastant agradable. La parella 

acolo-Guruceaga sortl vencedora per 8 tantos. 

Co CERTS D'EuTERPE. - Dilluns donà en lo 
l'eatre Novetats lo segon concert de la temporada 
ab concurrencia extraordlnaria, abundant los 
aplausos pera totas las composicions que for
mav~n part del escullit progl'8.ma. 

DIjous \ inent s'hi verificarà'l tercer concert, 
estrenantse la composició del Mtre. Goula (pareT 

esp1'adas ({'¡SÜll. 

~ CASINO-PUJADAS. -En un dels 'Intermedis de 
leS e$~i6 QU~ de nigromancia donà M. Igual,.el 
t k)h Navart'o ¡ep rese n tu: 1 monòlecb Mes-
re Olaque,., que no cal dir qtiO fou aplaudit 

com sempre, donchs que'] domina com .uh:actor 
COn umat. 

CiRCOJ. FLORIDOR.-Lo passat dissapte dia 5 
se celebrà una lluhida funció a benefici del jove 
D. Joaquim Gay. Després de la simfonia llei se
nyor Martínez, es representà un joguet còmich, 
en lo qual fOl'en molt aplaudits la Srta. Silles 
y Biosca y'ls Srs. Gay, Alonso y Saura. Després 
se posà en escena una comediu castellana per 
la Srta. Biosca ~" ls Srs. Alonso, Estrader, Cua
drench y Alfonso. Per fi de festa una sarsuela, 
en la que'l beneficiat y la Srta. Silles foren molt 
aplaudits, repetint tots els númel'os de música, 
igual que al Sr. Alonso. Els secunda.van ]a 
Srta. Biosca y'ls Srs. Ratera y Ferràn. 

Lo r. Sangenis cantà una arili. acompanyat 
al piano pel Sr. Martfncz. 

Per últim, s'efectuà un Buhit bull de societat. 
Lo beneficiat sigué objecte de nombrosos re-

galos. 

TEATRE DE LA IIADA, A.-Dissapte passat hi 
tingué lloch lo benefici del jove óscriptor D. An
ton Pallejà, qual funció se vegó molt concorre-
guda. ' : 

Se posaren en escena las obras en Un acte 
.A la r:ora del mal' y Ull bene!lt del cabàs, quins 
desempenyos valgueren molts aplaudiments Y 
elogis a la Srta. Lloveras y als Srs. Amat, Al
sina, Monzo, Codina, Monjo y Santa Creu, 

S'estrenà, adernés, un monòlech del Sr. Pa
llejà quina ressenya va en lo lloch correspo
nent. 

TEATRE ORIENT.-En las funcions posadas 
en escena durant l'última setmana hi ha pres 
part lo conegut actor Sr. Llibre, el qual dirigl ab 
acert los sainetes Del ball a¿ banll y Una senl/ora 

sola. 
En las funcions del dijous y dilluns de Pas-

qua formà part del programa la serpentina es· 
panyola per la Srta. Pilar Arcas. 

CLARfs.-Devant d'una lluhida concurrencia 
s'hi repre entà'l diumenge pas at la preciosa 
comedia de Colomer La casa t,.anquila, en 
quina execució hi escoltaren molts aplaudi
ments las Srtas. Roseta Biosca y Maneleta i- 
lles y'ls Srs. Fages, Mashuet, Blanch, Elias y 
Torres. 

C ~I o DE LA DRETA DEL ENSANXE. - Lo pas
sat diumenge varen posarse en escena, ab molt 
bon desempenyo, las comedias Lo que's veu l/ lo 
que no's veu y A pelli a l'cpel y una pessa cas
tellana. 

Lo públich quedà com pla cut y no escasseja. 
ren aplaudiments.-B. 

LA GUIRNALDA. -La preciosa producció Lo 
pronunciament fou motIu pera<¡ue llUlll In de 
debò los. l'S. SalvàySa.nt&sma ySrta\ Gumà. 
Cóm a fi dé tElsta's rept eotIL 1/'4~ ~ cego y. 
Lo pages de l'olla, que agradaren moU sens 

I ' • 

dupte aJñdat per la bona interpretació que ob-
tingueren, . 
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LA SERPENTINA,-Lo dissapto passat s'hi re
presentà A ta vora del mal' y Lo pare de la cria
tura, Lo desem penya que'ls hi donà la compa
nyia Martí fou molt bo. 

CASINO SAGREREN~E.-Diumenge passat se 
represental'en en dit Casino las divertidas pro
duccions Home al aigua, Un D. Juan Tenorio 
a tross08, Lo que 110 tntlflas pel' tu y La capseta 
dels petons. Totas agradaren moltlssim. 

Lo desempenyo fou bastant regular, espe
cialment per part de la Srta. Gibert y Srs. Co
lamé y Batlle. 

TERTULIA MARTINENSE. - La llit del dIu
menge posaren ell escena en lo teatre d'aquesta 
societat lo preciós drama català D. Joan de Se/'
l'allonga, que, no obstant dò ser obra poch 
apropiada als al'tistas que la desempenyaren, 
lograren esser molt aplaudits y deixà satisfeta a 
la concurrencia. 

ASSOCIACIÓ DE LLUISOS, DE SANT PAU (Ama
\ia, 38).- En aquesta nombl;osa associació s'hi 
representà. lo diumenge dia 6, al vespre, lo 
drama en tres actes Las calsa.<¡ de vellut, essent 
desempenyat ab regular acert per aiguns dels 
socis. Y per final lo divertit monólech Un Ces
sant, executat pel director d'escena Sr. Casals, 
qui obtingué repetits y merescuts aplaudi
ments. 

CiRCOL HEPunucA NACIONAL (Sant Mart! de 
Provensals).-Poch puch dir aquesta setmana, 

, Se representà. un drama el'aquell home de sort 
que, a pesar de la bona execució que obtingué 
(malaguanyada), no va agradar com La bolva 
eCor dias passats. 

En lo Circal Tradicionalista un drama cas te· 
. Uà.-E. T. 

CARME.-En la societat del Centre de la Ju
ventut carmelita diumenge passat se posaren
en escena las comedias catalanas en un acte Lo 
polisson, A ca la modista y Cura de mom, baix 
la direcció de Nards Cuspinera, obtenint molt 

-bon de~empenyo a càrrech de la Sra, Florentina 
Vendrell y'ls Srs, Cuspinera, Casamajó, Escarré, 
Homet, NoHa, Muns y Riera, obtenint molts 
aplaudiments en totas las produccions. 

CENTRE CATÓLIC" DE SANT JOSEP" (Sant An-
. dl'eu).- Diumenge passat donà una velllada 
Hteraria·muslcal, recitantse varias poesias cata
lanas, y al final se representà. la segona part de 
las Sebas al cap, ó Siga Los orills de las sebas. 
A més se dispara: un bonich castell de fochs ar
tificials. La part musical estava a carl'eeh de la 
Banda Obrera de Sant Joseph dels Salessians, 

INSTITUT SALE~IA.-La Companyia infantil 
'10 dilluns passat a la tarde debutà en l'esmentat 
teatret posant en escella Dos JUls y L'home de 
l'orya, en que hi escoltaren molts aplaudiments 
tots quants hi prengueren part. 

L'AMI~TL\T CATALANA (Sant Andreu de Palo
Illal').-Diumenge passat, a la nit, aquesta com
panyia dramàtica posa en escena en el teatre 
del Cassino Andl'esense el preciós drama del 
immortal Soler La Dida y la xistosa comed1a 
d'Aulés SeMe sogra, 

Se distingiren en l'execucióls Srs. Ódena, 
Gall, Cortés, Saba té y Mal'U, però molt especial
ment la Sra. Juan!, que'ns féu una dida aca· 
bada, suggerint al públich aquella frescor e in
genuitat de la dóna catalana, 

CfRCOL BARCI!:LONf~s D'OBRER!I! (Sant Sim
plici).-Los dias 6 y 7, a la tarde, en eix Clrcol 
s'hi posaren en escena la comedia en tres actes 
L'endevil1ayl'e, essent bastant ben executat pels 
socis que hi prengueren part, especialmeI1t los 
Srs. Campos y Bertran ab los papers de Chalant 
y Jep respectivament, quins obtingueren infini
tat d'aplaudiments, Y per fi de festa l'humorls
tica pessa L'últim inytés, en quina no estaren 

• tant a l'altura com en la comedia. 

LA CONSTANcIA,-De la funció dramàtica del 
dissapte passnt ne formava part Quatre casats rJ 
un viudo, que satisfé molt, Pel dia 12 s'anuncia 
el benefici de D. Frederich Fàbregas, que, dadas 
sas simpatlas y'ls atractius del programa., pro
met ser lluhit. 

.. jo ... 

A tots quants "ingan a suscriures durant lo 
present mes pera comensar trimestre lo nia pri
mer de Juliol, tindràn dret a escull1r una obra 
d'entre las vuitanta nou que forman l'impor
tant biblioteca de Lo TEATRO REGIONAL. 

Els que ja estigan suscrits al periòdich y al 
comen sar dit trimestre n'abonln dos, o siga fins 
a fi d'any, tindran dret a l'elecció de dUgas 
obras. 

CORRESPONDENCIA 
A. Riu!! Y Puig: Ser\'elx.-C. Sama: l'ro~urarèm complau· · 

rel lo mt'o" ~vlat 1)()f'llIlhle. La 8ul!~rlp('lu Indkada e tà oberta.J~ 
en In <Iomldll ofidal tle la Coml!l1!16, Raurlc,!l. 6.-Camp 'r 
Segal~",: Quedaran "enll1M Immediatament Iai< lIZ l!uII('rl¡>c1onl! 
rcmetiaf'.-Joan Par('et: El! molt I1c!llgunl.-Rlu dc la Ro('l\: 
GraclM de tot cor. Molt bé la comp08lcló. 8ulOfluem medi a do
nar ~urtkla n lafl Si que tenim Fuhrc'l metel¡c tema.-M.: Se 
n'han fet entrega y donat 1\0\11 al trel'orer. La comp-0l'lcló anl· 
rà. - P¡"traul\: Sera atè". - Romnn Rubió: Es defe('tlJol'll.
R. LI.: Es per altre qlle firmà d'aquell modo,-Agul!tI Torrel': 

.La pen!'ada és bona. Pòella en planta \' donarà re!1ultat.
JO!1eph Verdaguer: HI han moltl' ~a!1tl'lfanl"mel!.-J. N.: Pro
~url en\'larho mflA a\'lnt: el número Ja el'ta\'a en mlVlulna.-
C. F. Y J. S.: Igualment. . 

Per ~terIsars8, los llapis F O RT O N sdB .Ios mUJOlS 
. , " 

Barcelona-Tipografia L'A"t'nç, de )lal'po. ca!'M" ÈlIu. Ronda de l'UnlvetllUat.4.-Tplérono filí 
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