
EL RESSÒ D'ESCALANTE A LA CIUTAT D'ALACANT 
DURANT LA RESTAURACIÓ (1874-1902) 

 
Aquest treball té uns límits, geogràficament i cronològicament, molt definits: la ciutat 

d'Alacant i l'època de la Restauració. En primer lloc, pot estranyar el fet de situar el marc 
geogràfic a Alacant, quan ni és la ciutat natal d'Escalante ni el lloc on s'estrenen en primícia 
mundial les seues obres (que com tots sabem és en ambdós casos la ciutat de València), 
tanmateix sí que pot resultar molt interessant esbrinar la repercussió que l'obra del popular 
comediògra té en el segon nucli de població més important del País Valencià (tan distant en 
molts aspectes del cap i casal) perquè podrem extraure una sèrie de conclusions, que 
probablement siguen vàlides per a la resta del país, sobre la intensitat, la velocitat, la forma, els 
suports materials i els mitjans humans de la transmissió i recepció del teatre valencià, en general, 
i de l'obra d'Escalante, en particular. Respecte les raons que ens han motivat a triar el període 
històric de la Restauració, quan és sabut que la meitat de la producció escalantina és anterior a 
1874,  l'explicació és més simple: es tracta de l'època de major popularitat del teatre escalantí i de 
què disposem de més fonts directes, circumstància aquesta última que ens ha permès estudiar 
amb bastant detall el problema plantejat.1 

                                                 
1Les fonts consultades  per fer aquest estudi pertanyen, bàsicament, a l'Arxiu de la Família Portes (AFP) 

que resulta imprescindible per a reconstruir la programació del Teatre Principal, a l'Arxiu Municipal d'Alacant 
(AMA), secció obres particulars i policia urbana, que ens aporta valuosíssimes dades sobre la descripció i el 
funcionament dels locals teatrals, i als periòdics i revistes alacantins següents: Arte y Artistas, Buenas Noches, El 
Alicantino, El Ateneo, El Constitucional, El Correo de la Provincia, El Cullerot, El Cullerot alicantí, El Eco de 
Alicante, El Eco Escolar, El Eco de la Provincia, El Graduador, El Liberal,  El Noticiero, El Nuevo Alicantino, El 
Progreso, La Academia, La Antorcha, La Correspondencia de Alicante, La Monarquia, La Patria, La Provincia, La 
Regeneración, La Reseña, La Revista, La Tertulia, La Unión Democràtica i Ruiz de Alarcón.    

En primer lloc cal reconstruir, a grans trets, l'organització i l'evolució de l'espectacle 
teatral a Alacant durant la Restauració, i de quina manera això incideix en la programació del 
teatre valencià. Amb la reposició borbònica comença un període de pau, estabilitat política i 
recuperació eonòmica, condicions indispensables perquè el negoci teatral puga funcionar. La 
ciutat disposava des de 1847 del Teatre Principal (construït amb les aportacions dels principals 
comerciants locals), el qual després d'algunes reformes atenyé una cabuda  de 1500 espectadors, 
però que en 1874 passava per uns moments crítics deguts a fallides empresarials i manca de 
públic. La causa última de la crisi del primer coliseu alacantí hem de cercar-la en la feblesa de la 
burgesia local, destinatària natural (pel sistema de preus i de distribució de les localitats) de la 
tradicional programació del Principal  bàsicament formada per òpera i drames romàntics amb 
mínimes concessions a altres gèneres considerats menors (com era el teatre valencià), la qual es 
va demostrar incapaç d'omplir i fer rendible l'explotació del primmirat local. Per superar aquesta 
crisi, a partir de la temporada 1879/80 el Principal hi hagué d'obrir les seues portes a un públic 
més popular abaratint els preus de part de les localitats i, el que és més important per al cas que 



ens ocupa, donant major cabuda en el seu escenari a la sarsuela i al sainet, gèneres que foren 
acceptats a  desgrat pels pixapolits espectadors burgesos: la conseqüència positiva per al teatre 
autòcton és que mai no serà totalment expulsat de l'escena del Principal alacantí. La dècada dels 
vuitanta va suposar una etapa d'estabilitat en el sistema d'explotació del local: preus estables, 
programació eclèctica per acontentar tant al públic més benestant com a les classes menestrals, 
etc. Als primers anys de la dècada dels noranta tornà a haver, de bell nou, una crisi  de 
l'espectacle teatral degut a la depressió agrària mundial, a la lluita comercial entre el 
lliurecanvisme i el proteccionisme, a la pèrdua del mercat colonial, al fracàs del sistema polític 
oligàrquic i cacic implantat per Cánovas i a una difícil conjuntura econòmica que va provocar 
greus conflictes socials. Les dificultats teatrals van continuar amb daltabaixos fins al tombant de 
segle, i van incidir especialment al teatre Principal (l'únic coliseu alacantí obert durant tota la 
temporada) amb les següents conseqüències: defecció del públic més habitual i distingit, 
freqüents suspensions de funcions per absència d'espectadors, fracassos totals de companyies,  
incompliment de contractes, etc. Per tal de solucionar la greu crisi el primer coliseu alacantí va 
intentar reformar el sistema d'explotació comercial:  fortes rebaixes de preus per a determinades 
funcions,  incorporació de les funcions per seccions tan de moda als altres locals més populars i 
major diversificació de la programació, tot incloent nous gèneres (varietats, opereta, etc.) i 
augmentant la presència del teatre valencià a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta. 
Malgrat tots aquests intents, hem de concloure que les dificultats quasi permanents en 
l'explotació del Teatre Principal  foren causades perquè no va saber adaptar-se suficientment als 
canvis socials i als nous gustos que demanaven els sectors més dinàmics de la població, 
principalment una classe mitjana que estava en plena formació. 

Fruit de la pressió d'aquesta nova classe social, s'obrí en 1876 un nou local, menys luxós i 
de menys cabuda que el Principal (vora un miler de localitats) però també molt centric: el Teatro 
Español.  Aquest local secundari esdevingué un fort competidor del primer coliseu, ja que en la 
seua curta vida fins el 1887 va funcionar amb molta regularitat i gran assistència de públic:  
s'omplia freqüentment de gom a gom i, en tot cas, l'afluència d'espectadors era major que al 
Principal. A més dels seus preus relativament econòmics, en darrer terme la causa de 
l'espectacular èxit d'aquest local hem de cercar-la en una programació de caire popular, en la qual 
hi hagué una presència importantíssima del teatre valencià.2 En efecte, pràcticament des dels seus 

                                                 
2  Resulta molt interessant la descripció que fa el crític d'un diari alacantí sobre els espectadors habituals 

dels teatres Principal i Espanyol,bastant diferents en quant a llur procedència social, llurs actituds i llurs preferències 
teatrals: 
 "Veis á ese joven flexible en sus movimientos; afable siempre en su expresion; atento sin afectacion; que 
viste de mañana un traje sencillo y pulcro, y cambia por la noche un vestido decente y sério para ir á todas partes? 
Lo veis en los paseos andar sin contorsiones, saludar con finura y hablar con atractivo y modestia? ¿Lo veis en el 
teatro Principal, discreto siempre y dispuesto á celebrar lo que es bueno y á callar caritativamente respecto á lo que 
le disgusta? ¿Lo veis otra noche con el mismo aspecto, el mismo traje y las mismas condiciones en el teatro 
Español? 

Pues mirad ahora á ese otro caballero, ó caballerito de negro bigote retorcido por las puntas,... que ciñe a 
su mano guante, y á su frente alto sombrero para concurrir al Principal, y busca el hongo y la capa torera para ir al 
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inicis,  l'Espanyol adoptà el costum de contractar a la vegada dues companyies en gira per a una 
tanda limitada de funcions: una dramàtica o lírica (amb repertori en castellà) i altra còmico-
dramàtica (amb repertori en valencià). Curiosament l'última funció donada al teatre Espanyol el 5 
de maig de 1887 va acabar amb  la posada en escena de Dos gotes d'aigua de Francesc Palanca i 
Roca, tot un símptoma de quina havia estat l'aportació  d'aquest local a la popularitat del gènere 
valencià. 

El creixement demogràfic i la millora del nivell de vida dels anys vuitanta multiplicà les 
possibilitats d'oci  de gran part de la població. L'augment de la demanda va ocasionar, d'una 
banda, l'ampliació de les funcions festives que passaren a ser dues (vesprada i nit), i de l'altra, 
l'obertura de nous locals més populars: els anomenats teatres circ que es dedicaven a les funcions 
eqüestres, gimnàstiques i circenses, i els cafès cantants que ja havien aparegut immediatament 
després de la revolució de 1868. Pel que fa als circs, per raó del seu caràcter itinerant 
s'instal⋅laven provisionalment en places o espais amplis i condicionats a l'efecte, i es muntaven a 
base de fusta amb coberta de vela. Tanmateix, a Alacant es construïren amb un caràcter més 
estable dos teatres circ, coneguts   pels alacantins amb la denominació de Circo Vell  (1881- 
1891) i Circo Nou (1892-1907), amb una cabuda superior a 1700 persones cadascun. Els 
espectadors que massivament omplien aquests locals pertanyien a les classes més populars. Tant 
és així que el Circ Vell fou el primer local que, a l'estiu de 1888, va implantar les anomenades 
funcions per seccions o per hores, que tanta popularitat arribaren a assolir als anys següents per 
la barator dels seus preus. Ja hem dit que aquests locals oferien sessions circenses, però ben 
prompte començaren a programar funcions  líriques, on s'incloïen esporàdicament algunes peces 
valencianes. En quant als cafès cantants, cafès teatres o musics hall, fou durant el sexenni 
revolucionari (quan les transformacions socials ja s'havien fet patents) que es fundaren els 
primers, entre els quals descollà el Variedades que va romandre obert fins a finals  de 1874. A la 
Restauració continuaren obrint-se de nous: el més durader fou el Café Edén Concert, inaugurat 
en 1889, però que canvià sis anys  després el seu nom pel de Teatro-Salón Novedades, amb el 
qual romandrà actiu durant trenta anys més.  El local arribà a tenir capacitat per a 700 
espectadors, els quals conformaven un públic molt determinat, amant del picant i la sal grossa.  

                                                                                                                                                        
Español, aunque en el Principal se esponga el talento de los piés, y en el Español los sentimientos del alma? ¿Le ois 
en su butaca del Principal gritar -¡divino!- á un gorgorito que hace llorar á la estatua de Bellini? ¡Y lo contemplais 
despues, alicantino de pura raza, fruncir el ceño cuando Colom el admirable actor típico, ejecuta el cojo de 
<pobres y richs>? Lo veis mirar con desden á las plateas, atuzándose el bigote en el gran cuadro final del primer 
acto de esta magnífica obra valenciana, en el cual parece que todos los actores y actrices se empeñen en oprimir el 
corazon de los hombres que lo tienen? Y en fin, le ois decir en un tono que hace llorar á las piedras, que <las 
comedias valencianas, no le hacen feliz>, ¡a él que se despacha con <farinetes> y comió siempre nuestro delicioso 
arroz, nuestro sabroso bacalao y la inmortal sardina? 

Pues estudiad, lectores, esos dos tipos, yo envidio y aplaudo y admiro al primero; y si alguno me compra el 
segundo se lo doy de balde."El Graduador, 19-3-1878. 
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El cafè cantant fou el paradís dels gèneres musicals: primerament sarsuela, i després, ja al segle 
XX, opereta i varietats; però en alguna temporada concreta  tingueren forta presència les obres 
líriques valencianes. En fi, altre coliseu fou el Teatre Polo del barri de Benalua (1894-1897), de 
vida efímera a causa d'un desgraciat incendi. 
 

Comptat i debatut, en l'últim quart del segle XIX el teatre es convertí en l'espectacle per 
antonomàsia. Així, si el 1874 la proporció entre cadascuna de les localitats teatrals  de què 
disposava la ciutat i els seus habitants era de 1 a 20,  el 1884 el número de seients públics 
disponibles era de 4200 per a una població de 35000 habitants, la qual cosa vol dir que 1 de cada 
8 alacantins assistia al teatre en el cas que s'ompliren tots els locals en un dia de feiner, ja que si 
aquesta circumstància la considerem en un dia festiu (que es feien dues funcions)  la proporció 
augmentaria al doble 1/4;  posteriorment, la disminució relativa de les places teatrals féu minvar 
aquesta proporció el 1894 a 1/10; finalment, la crisi del tombant de segle produí una nova 
baixada que l'any 1902 es pot situar al voltant de 1/13.   

Pel que fa a l'organització del món de la faràndula, durant les quatre primeres temporades 
de la Restauració encara va continuar el sistema de formació de companyies estables per a actuar 
en un coliseu determinat durant tota la temporada. Però d'ençà de 1878 es procedí a contractar  
companyies en gira per a una sèrie de funcions molt limitades (generalment al voltant de 30). 
Aquest darrer sistema tenia el desavantatge de la irregularitat de l'activitat teatral perquè entre 
l'actuació d'una companyia i la següent hi havia períodes  en què els locals romanien tancats. La 
conseqüència fou una relativa pèrdua de l'hàbit d'assistir a les sales teatrals, que es va compensar 
amb l'aparició dels grups d'aficionats. 

Precisament a partir de 1880 a l'afecció a anar al teatre s'afegeix l'afecció massiva a 
representar-lo i per tot arreu començaren  a sorgir societats culturals que disposaven de conjunts 
dramàtics i de petites sales teatrals. A Alacant es fundaren desenes de societats recreatives 
esteses per les diferents barriades menestrals de la ciutat: Recreo Alicantino (1879), Romea 
(1880), Calderón de la Barca (1881), Flora (1881), Bretón de los Herreros (1881),  Minerva 
(1881), Ruiz de Alarcón (1881), Teatro del Bello Sexo (1881), Guzmán (1881), la Sociedad 
Literaria (1883), Herrera (1883), Echegaray (1884), La Amistad (1885), Rafael Calvo (1892), 
Antonio Vico (1892), Manuel Tamayo (1893), José Zorrilla (1894), el Círculo Obero Católico 
(1895), Cervantes (1897), Salón Modernista (1901), etc.  La vida de la majoria d'aquestes 
entitats fou efímera, si bé algunes estigueren actives durant molts anys i continuaren obertes al 
segle següent. En tot cas, els grups d'aficionats tenien l'avantatge de la immediatesa i d'un major 
contacte amb el públic, la qual cosa augmentava la seua efectivitat social.3 Gràcies a aquestes 

                                                 
3Vegeu Josep Lluís Sirera, El fet teatral dins la societat valenciana, València, Ed. Lindes, 1978, p. 29. 
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societats dramàtiques el fet teatral esdevingué un acte quotidià per als sectors menestrals de la 
societat alacantina. A més a més, d'aquestes societats recreatives sorgiren actors i socis amb 
aficions literàries que es decidiren a escriure peces còmiques breus per a consum del seu veïnat: 
d'aquesta forma el cercle autors-actors-públic es tancava en un grup molt reduït i familiar. Tenim 
una gran dificultat per saber en la seua totalitat les obres que es representaven en  les funcions 
dominicals i festives que organitzaven aquests centres, ja que no solien aparèixer sinó 
excepcionalment en la premsa; això no obstant, sabem per testimonis personals i per algunes 
referències hemerogràfiques que en aquests teatrets predominava la sarsuela i els gèneres còmics, 
i, per tant, el sainet valencià tingué bona cabuda, quan no una fortíssima presència, en algunes 
d'elles, com les societats Flora, Echegaray, Ruiz de Alarcón, Círculo Obrero Católico i 
Cervantes. 

Respecte a la incidència del 
teatre valencià en la programació 
dels locals alacantins durant la 
Restauració, el nombre de funcions 
amb representació d'alguna obra 
valenciana és de 1115, la qual cosa 
significa el  17 %  del total de les 
funcions de qualsevol gènere 
(incloses les no dramàtiques: òpera, 
sarsuela, gimnàstiques, eqüestres, 
etc.)  realitzades a la nostra ciutat. 
En la gràfica de sectors de la dreta 
es mostra la contribució de 
cadascun dels teatres locals al teatre 
valencià: l'Espanyol ocupa la major 
part del pastís amb el  45% , li segueix el Principal amb el  30%  (si bé en aquest cas hem de tenir 
present que fou l'únic local que romangué obert durant tota la Restauració) i la resta se la 
divideixen en parts iguals (aproximadament un  8%  per cadascun) els cafés cantants, els circs i 
les societats d'aficionats (sobre aquestes últimes recordem que les dades són incompletes).   
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Pel que fa a la divisió 
temporal, tenim una mitjana de 40 
representacions valencianes per any 
teatral. Si tenim en compte que el 
nombre de funcions en els locals 
més estables durant una temporada 
considerada normal es situava al 
voltant de 125, podem  dir que en 
una tercera part de les jornades 
teatrals es representava al menys 
una obra valenciana en algun dels 
coliseus alacantins. Bé es cert que 
no fou exactament així, ja que hi 
hagué moltes diferències entre unes 
temporades i altres. Si analitzem 
l'evolució del teatre valencià durant 
l'època estudiada, comprovem que 
als primers anys de la Restauració hi hagué una estabilització de la programació, seguida d'una 
forta pujada a les temporades de 1882-83 i 1883-84, que representen la culminació de les 
funcions valencianes a l'Español i al Principal. A partir de l'any teatral 1887-88 comença un  
període  d'inestabilitat, a causa del tancament del Teatre Espanyol, en un primer moment, i a les 
dificultats econòmiques generals que es manifesten en una crisi de l'espectacle teatral en el seu 
conjunt, posteriorment, amb dos punts de baixada forta en  les temporades de 1892-93 i 1896-97. 
En aquest llarg període el teatre valencià no trobà un local tan fidel com l'Espanyol i hagué de 
cercar els escenaris públics del Principal, dels teatres circ i dels cafès cantants, els quals se li 
obriren de manera molt irregular, si bé excepcionalment amb molta força com la temporada de 
1890-91 a l'Edèn Concert o les de 1895-96 i 1901-02 al Principal; però, sobretot, el teatre 
autòcton es refugià  a les societats recreatives. 

I és que el sainet, possiblement més que els altres gèneres dramàtics, depenia molt dels 
actors. Recordem que en l'eixida a l'escena pública del teatre valencià, a meitat del vuit-cents,  
tingueren una importància cabdal els primers actors còmics, que preferien les peces valencianes 
per a les seues funcions de benefici. En efecte, en el sistema centralitzat de contractació d'actors 
vigent des de la Il.lustració eren majoria els de procedència castellana que, lògicament, 
imposaven una programació forana marcada pels gustos del públic de Madrid; però en les 
darreres posicions de l'organigrama d'aquestes companyies es trobaven els actors còmics (els 
graciosos), els quals eren d'origen valencià i escollien sovint obres en vernacle com a final de 
festa d'una funció bàsicament castellana. El futur del teatre valencià fou condicionat pel paper 
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subaltern que tenia reservat en aquesta època: sols se li exigia que fóra breu, de caràcter còmic i 
que no requerira decorats complexos. A Alacant, als anys cinquanta i seixanta del segle anterior 
tenim les primeres representacions de peces en vernacle gràcies a la presència d'actors valencians 
com Felip Carsi (qui estrenà vàries obres escalantines), Amàlia Mondéjar i Manuel Barreda, 
entre d'altres, i  d'actors alacantins semiprofessionalitzats com Agustí Irles i Empar Ferràndiz. 

L'aparició, al voltant de 1877, de les companyies en gira, que recorrien les sales teatrals 
del país, va significar una empenta molt important per al teatre autòcton perquè va suposar la 
formació de les primeres companyies independents valencianes constituïdes i dirigides pels 
antics primers actors còmics. Aleshores, a l'aconseguir independitzar-se de les anteriors 
companyies estables fortament jerarquitzades, els nous conjunts còmics van poder portar un 
repertori fonamentalment valencià i així poder superar la subordinació que havia patit el nostre 
teatre en les dècades anteriors. A base de contractes temporals les companyies circularen de dalt 
a baix del País Valencià, formant un circuït de distribució teatral (encara no totalment aclarit) 
que arribava a Alacant i que després continuava cap al sud (generalment a Elx) o que, fins i tot, 
botava el Mediterrani  cap Alger o Orà on hi havia una abundosa colònia valenciana de 
llauradors, obrers i comerciants que havien començat a emigrar a la colònia francesa a partir de 
1840.   

Un dels màxims impulsors 
del teatre autòcton a Alacant, on 
baixà vàries temporades seguides, 
fou l'actor Joan Colom, qui gaudí de 
gran simpatia entre el públic 
alacantí. Molt volguda i elogiada fou 
també la companyia de Manuel 
Llorens (que estrenà part de la 
producció escalantina), la qual 
vingué amb molta assiduïtat i en 
períodes bastant llargs. 
Acompanyaven aquest conjunt 
artístic les famoses actrius 
valencianes Amàlia Mondéjar, Empar Guillén o Loreto Bru. Altres companyies valencianes que 
actuaren a Alacant, principalment al teatre Espanyol, foren: Antoni Esteve, Francesc Troyano, 
Josep Izquierdo i Emili Villegas. Gràcies a l'èxit aconseguit entre el públic de l'Espanyol, 
aquestes comparses a vegades també foren contractades pel Teatre Principal amb la finalitat de 
salvar la temporada. Al primer coliseu alacantí també actuaren en la dècada dels noranta les 
companyies de Manuel Eugenio, Francesc Palanca i Martínez i Josep Valls. 
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El teatre valencià va donar un pas important al trencar el malefici que el convertia en el 
complement festiu d'una funció bàsicament castellana, perquè començaren a ser cada vegada més 
freqüents les funcions totalment o majoritària  en la nostra llengua. La primera funció 
predominantment valenciana de què tenim referència es representa  el 17 de febrer de 1877 a 
l'escenari de l'Espanyol, per part de la companyia d'Antoni Esteve i Vicent Plumer, amb la 
comèdia en dos actes Una sogra de castanyola d'Eduard Escalante, el sainet  en un acte Les 
eleccions d'un poblet de Rafael 
Maria Liern i la peça en castellà  
Roncar despierto del també valencià 
Eusebio Blasco. En quant a les 
funcions totalment en valencià, és a 
dir les anomenades vetllades 
valencianes, la primera fou també a 
l'Espanyol el 20 de febrer de 1877 
amb la comèdia en tres actes Tres 
roses en un pomell de Francesc 
Palanca i Roca, i la peça Mentirola i 
el tio Lepa d'Eduard Escalante. Les 
vetllades valencianes, a base d'una 
obra llarga i una o dues curtes o de 
tres curtes, tingueren un gran pes específic al teatre Espanyol, com podem comprovar en la 
classificació de les funcions d'aquest local en els tres grups següents: les totalment valencianes  
amb el 30%, les mixtes (bé majoritàriament valencianes o castellanes però amb presència de 
l'altra llengua) amb el 24% i les completament castellanes amb el 46%. 

Semblava que el valencià s'incorporava amb regularitat a la programació, i per complir 
aquest nou paper més normalitzat calia la confecció d'obres llargues. Per això coincidiren les 
vetllades valencianes amb els tempteigs de renovació (en extensió i temàtica) del nostre teatre, i 
començaren a escriure's bastants obres de dos i tres actes: comèdies, melodrames i  drames 
socials. Precisament Eduard Escalante Mateu (1834-1895) fou un dels que intentà fer 
evolucionar el  sainet valencià cap a la comèdia ciutadana de costums en dos actes: Una sogra de 
castanyola (17-2-1877), El tio Cavila o a divertir-se a un poblet (19-2-1877) i Tres forasters de 
Madrid (11-3-1877).4 Però no sols Escalante, altres autors també s'esforçaren a fer obres amb 
més pretensions, com Francesc Palanca i Roca que escriu la comèdia en tres actes Tres roses en 
un pomell (2-8-1871), el drama sentimental en dos actes Els dos anells (20-3-1878) i els 

                                                 
4D'ara en endavant, les dates que figuren a continuació de les obres corresponen a la primera representació 

que es fa a Alacant. 
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melodrames en tres actes Decrets de la Providència (2-3-1879) i  ¡El que sembres  colliràs! (29-
2-1880); de manera semblant hi hagueren altres esporàdiques temptatives: Joaquim Balader amb 
la comèdia en dos actes Els bessons de Sedaví (27-3-1878), Joan Burguet Codonyer amb el 
drama en tres actes El bord (7-4-1878) i la comèdia Propietaris i colonos (8-3-1880), Leandre 
Torromé amb el drama en tres actes Pobres i rics (16-3-1878) i la comèdia en dos actes La 
molinera de Silla (14-4-1878), Rafael Torromé amb el drama en tres actes La primera nit de 
maig (30-10-1879),  Antoni Roig i Civera amb el drama en tres actes El tonto del Panerot (16-3-
1879), Josep Garcia Capilla amb el drama en tres actes La veu de la conciència (13-4-1879); més 
darrerencs foren els afanys de Francesc Bellido Campos amb la comèdia dramàtica en tres actes 
Perles del cor (19-1-1884) i Josep Guzman Guallar amb el drama líric en tres quadres Nit 
d'albaes (20-3-1902). 

Tanmateix, aquests experiments foren insuficients en quantitat i en qualitat:  fracassaren 
perquè no aconseguiren que el públic s'acostumés a aquest tipus d'obres, i perquè no s'hi donà el 
pas que va de l'observació de costums a l'anàlisi dels conflictes generats per aquests. Realment, 
en darrer terme foren factors socials els que impossibilitaren que els intents esmentats arribaren a 
ésser plenament assolits: de fet, la història del teatre valencià no fa més que mostrar l'evolució de 
la pròpia societat valenciana. En efecte, el fracàs de la revolució industrial en terres valencianes 
portà, consegüentment, el predomini d'una burgesia feble, agrària i comercial, rendista i 
conservadora, que no se sentia compromesa en cap projecte cultural que servira d'aglutinant del 
poble. En l'aspecte teatral, la conseqüència fou que les classes pudents castellanitzades no 
acceptaren el teatre valencià,  que  reputaven de grosser i de mal gust, alhora que consideraven 
que la nostra llengua era incapaç de construir obres més exquisites. D'aquesta forma, els pixavins 
burgesos del Teatre Principal intentaren expulsar el teatre autòcton del seu escenari, o bé 
l'acceptaren a contracor, tot limitant-se a consumir els models dramàtics que venien directament 
de Madrid. Dit d'altra manera, a diferència del que ocorria al  Principat de Catalunya, no hi havia 
base social per a un teatre valencià modern plenament desenvolupat.     

Tot això no obstant, resulta interessant de reconstruir el que sembla seriós intent de 
normalitzar la nostra escena. En aquest sentit, hem de començar esmentant que, al principi, les 
companyies valencianes en gira portaven repertoris mixtos (en castellà i valencià) però amb clar 
predomini de les obres autòctones, entre les quals hi havia bastants obres llargues. Així, el 
conjunt d'Antoni Esteve en la seua gira per Alacant a principis del 1877 disposava d'un repertori 
format bàsicament per peces en vernacle (llargues, curtes i líriques) acompanyades d' algunes 
sarsueles i obres de gran espectacle en castellà. Les produccions noves en tres actes eren: El 
relicari de plata i Tres roses en un pomell;  de dos actes portava les obres llargues d'Escalante:  
Una sogra de castanyola, Tres forasters de Madrid i El tio Cavila o a divertir-se a un poblet; les 
peces d'un acte: Barraca en el Cabanyal, L'escaleta del dimoni, Jeroni i Riteta, Les xiques de 
l'entresol, Endevina endevinalla o el tio Perico,  Les tres palomes,  Més fa el que vol que el que 
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pot, El rei de les criadilles, Un grapaet i prou, Una nuvolada d'estiu, La millor raó el trabuc,  
Amor entre flors i freses o un rato en l'hort del Santíssim, Les festes d'un carrer i Deu, dèneu i 
noranta; les sarsueles valencianes: Als lladres i Rode la bola.5 A l'any següent, concretament en 
març i abril de 1878, actuà a l'Espanyol i al Principal el conjunt artístic de Francesc Troyano amb 
un repertori quasi totalment en valencià. Entre les obres que posaren en escena hi havia bastants 
de noves per al públic alacantí, algunes de les quals eren llargues. Els títols de les peces en tres 
actes eren: El bord i Pobres i rics; en dos actes:  Els bessons de Sedaví, La molinera de Silla i 
Els dos anells; en un acte:  Per un belluter parat,  Les beseroles de  l'amor, Tonico i  L'agüelo 
Cuc, etc.; també la sarsuela La sombra de Carracuca.6 De manera semblant,  des de primers de 
març fins  a finals de maig de 1879 ve a l'Espanyol i al Principal una companyia dirigida 
conjuntament per Joan Colom i Manuel LLorens amb algunes novetats,  com les obres llargues 
El tonto del Panerot, Decrets de la Providència i La veu de la conciència, i les curtes Les 
criades, Un torero d'estopa, La senserrá del Mercat, Males llengües, Eixarop de llarga vida, La 
pentinadora, etc. En octubre del mateix any la comparsa de Josep Izquierdo va representar a 
Alacant per primera vegada el drama en tres actes La primera nit de maig i els sainets en un acte 
Un tio sense nebots i El pavo de Nadal, entre d'altres. És a dir, en el trienni 1877-1879 es van 
estrenar a la nostra ciutat 4 o 5 obres llargues en cadascuna dels tres anys. No és que siga molt, 
però catorze obres llargues en tan curt període de temps contrasta amb les dècades anteriors, 
quan l'estrena d'una peça d'aquestes característiques es feia molt de llarg en llarg. A més, 
aquestes temporades les companyies portaven en el seu repertori (novetats i resposicions 
incloses) una mitjana de 7-8 obres llargues i 24-26 de curtes, és a dir les primeres suposaven al 
voltant de la quarta part del total.   

                                                 
5La Correspondencia de Alicante, 17-2-1877. Hem  suprimit les obres que malgrat figurar al repertori que 

transcriví el  diari no arribaren a estrenar-se en aqueixa temporada:  Pobres i rics, La veu de la conciència i Els dos 
anells, pel que fa a peces llargues, i  A la vora d'un sequiol, Propietaris i colonos, Un ball de convit, Un torero 
d'estopa i La sombra de Carracuca, pel que fa a les curtes. També hem suprimit les que eren reposicions: De femater 
a lacaio, Dos gotes d'aigua, El gafaut, Carracuca, El sol de Russafa, Un casament en Picanya, etc. Pel contrari hem 
afegit algunes novetats que no venien al repertori que figurava al diari. 

6El Graduador, 5/3/1878 i 10/3/1878. Val ací una aclaració semblant a la nota anterior. 
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  Però els autors no escrivien suficients obres llargues com per a mantindre una 
programació normal i, acabada la  decisiva dècada dels setanta, el canvi no es consolidà sinó que 
començaren a escassejar les obres en dos i tres actes i a ésser substituïdes per peces breus. Així, 
les comèdies i drames llargs que duia Joan Colom en febrer de 1880 eren els èxits ja coneguts pel 
públic alacantí en les temporades anteriors, com era el cas de Tres forasters de Madrid, Pobres i 
rics, Els bessons de Sedaví, Decrets de la Providència, La molinera de Silla, etc., i sols una 
novetat, El que sembres colliràs; mentre que entre les comèdies curtes que les acompanyaven hi 
havia moltes de noves: Propietaris i colonos, L'herència del rei Bonet, Un aprenent de llatí, Un 
alcalde i un saurí, Corruixetes, Els parents de ma cunyada, Carta canta, El tio de fora, En una 
orxateria valenciana, Arròs en gegants i nanos, Qui tot o vol..., La flor del camí del Grau, El 
xiquet del miracle, Misèria i companyia, Hostes vindran..., Bous de mort i Pare i cavaller;  
finalment, el repertori donava cabuda a algunes sarsueles, com Un mestre d'escola, Una rosa i 
dos abelles, Rei i sabater i Quatre elements. 7 Cosa semblant podem dir de la temporada 1880-81 
que venen els conjunts de Joan Colom i Manuel Llorens, i les de 1881-82 i 1882-83 que torna a 
vindre Manuel Llorens. 

Comprovem, doncs, el fracàs del meritós intent d'escriure obres més ambicioses que 
realitzaren  al final de la dècada dels setanta els principals autors valencians, malgrat que 
comptaren amb la col.laboració de les companyies valencianes més importants d'aleshores. Als 
anys vuitanta tornaren a predominar clarament les peces breus, si és que alguna vegada no fou 
així, per acontentar un públic molt fidel al teatre valencià, que segons tots els testimonis 
periodístics assistia amb assiduïtat i es delectava amb les obres còmiques, però que no era massa 
ample numèricament, raó per la qual exigia un canvi continu de programació. Això obligava els 
autors  a ésser prolífics i les companyies a tindre un ample repertori:  la conseqüència lògica fou 
que tant uns com altres es decidiren per les peces còmiques breus.  
  És clarificador, pel que fa al cas,  que la companyia de Manuel Llorens en la inauguració 
de la temporada 1883-84 al teatre Espanyol portara un repertori mixte que en la part valenciana 
estava format per  escasses peces llargues i moltes curtes, ja conegudes en la seua majoria. La 
novetat més important fou la comèdia dramàtica en tres actes Perles del cor i les peces breus: El 
sant de l'agüelo, La carrera de la dona, Una agència de criades, Tres abelles de colmena, etc.; 
igualment hi havia unes poques sarsueles valencianes per estrenar: El fill de la Mascota, El 
mestre de cant i Un viatge a l'estranger; a més, el repertori es podia eixamplar, segons el 
programa, amb "todas las nuevas de ambos géneros que se vayan estrenando en Madrid y 
Valencia." 8 A València ja no n'hi hagueren, d'obres llargues noves. Les posteriors estànces a 

                                                 
7El Graduador, 17-3-1880. Val ací la mateixa matització que per a les dues notes anteriors. 

8El Constitucional, 23-9-1883. 
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Alacant de les comparses de Manuel Llorens i Joan Colom durant el període 1884-1887 no 
resulten massa diferents en quant a la qüestió que ara ens ocupa. Un exemple més,   Manuel 
Llorens vingué al teatre Circ en dues ocasions, a setembre de l'any 1887 i durant tot el mes de 
juny de 1888; en les dues oportunitats les escasses novetats eren peces en un acte: El tresor dels 
germanells, Un sabater filosòfic, A deshora de la nit, València a la matinada, Bous sense pa, El 
marsellet i Tres abelles de colmena. 
.   Les vetllades valencianes es mantingueren, però amb la representació de tres o més peces 
curtes. Finalment, la progressiva generalització de les funcions per seccions o per hores en la 
dècada dels noranta i les primeries del nou segle acabà de consolidar el sainet com a únic gènere 
del teatre valencià. Quan el conjunt artístic de Manuel Llorens, en les seues freqüents visites a 
Alacant, va tornar a vindre a finals de març de 1894, el seu repertori estava format per algunes 
obres castellanes, drames catalans traduïts a l'espanyol i peces curtes valencianes. Aquestes 
últimes eren, bàsicament, les peces més populars d'Escalante: La xala, L'herència del rei Bonet, 
L'escaleta del dimoni, El Trovador en un porxe, La moma, Mentirola i el tio Lepa, Toni Manena 
i Joan de la Son, L'avarícia romp el sac, Tonica, El Rei de les criadilles, Les criades, Les 
eleccions d'un poblet, Un jutge municipal, El femater de la casa, Un ball de convit i De femater 
a lacaio.9 També portà drames catalans traduïts al castellà i peces curtes valencianes la 
companyia de Francesc Palanca i Martínez quan ve al Principal  en la subtemporada d'hivern de 
1897-98. 

Comptat i debatut, el gènere havia esdevingut part del teatre de masses i, per tant, tenia 
uns objectius  clarament comercials. Fou aquest caràcter mercantil de la producció autòctona el 
que motivà a  les companyies valencianes a baixar regularment a Alacant per pujar-la a l'escena 
de l'Espanyol, del Principal i d'altres teatres secundaris. Resulta evident, doncs, que la 
Restauració va suposar per al teatre valencià l'atracció definitiva del públic menestral urbà, la 
seua representació regular i normalitzada, l'aparició de les companyies d'actors especialitzades en 
el seu repertori, la maduresa de molts dels autors que havien començat a escriure en l'etapa 
anterior i l'aparició de nous. Però l'expansió i la popularitat no podia fer oblidar les limitacions i 
la manca d'ambició del nostre teatre (amb les excepcions més amunt esmentades), raó per la qual 
la seua consolidació es féu a base del joguet còmic, breu, bilingüe, de temàtica costumista  i de 
llengua col.loquial. En realitat,  l'única escletxa que li havia quedat oberta al nostre teatre fou 
seguir la línia del sainet, que es convertí en el gènere quasi exclusiu del teatre autòcton.  

La productivitat del nostre teatre ve certificada pel còmput total de la producció 
valenciana representada a Alacant durant la Restauració: 198 peces de 56 autors.10 Segons el 
                                                 

9Arxiu de la Família Portes (AFP). 

10Vora una trentena de les obres que tenim documentades no figuren en cap dels repertoris bibliogràfics de 
teatre valencià coneguts. 
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nombre d'obres estrenades, els autors més prolífics  foren: Eduard Escalante Mateu (36), Joan 
Colom Sales (15), Francesc Palanca i Roca (13), Eduard Escalante Feo (12), Rafael Maria Liern 
Cerach (8), Joaquim Balader Sanchis (8), Mamano Piquer (7), Ramon Lladró i Mallí (6), Josep 
Garcia Capilla (6), Manuel Millàs Casanoves (5), Francesc Soriano (5), Antoni Roig i Civera (4), 
Josep Ferrando López (4) i Francesc Bellido Campos (4). 

El llistat d'autors representats a Alacant evidencia que el principal centre productor i 
difusor del teatre autòcton radicà a la ciutat de València i la seua rodalia; però hem de dir a 
continuació que la floració del sainet no fou un fet local i aïllat sinó una convulsió espontània 
que sacsejà tots els racons de la nostra geografia. La ciutat d'Alacant no es quedà al marge, sinó 
que, pel contrari, s'incorporà ben prompte al moviment teatral valencià: el 1860 s'estrenà la 
primera peça local en llengua pròpia. En quant a la Restauració tenim 18 lletraferits alacantins 
que escrigueren, en total, 26 obres en 
vernacle. 
  El nombre de vegades que era 
representada una obra a la nostra 
ciutat durant una temporada era de 2 o 
3, quantitat que sols  superaven les 
que assolien un fort èxit el dia de 
l'estrena. Pel que fa a la popularitat de 
llurs peces, els autors més escenificats 
figuren en la gràfica adjunta. Amb 
algunes diferències, els llistats 
anteriors  coincideixen amb el  
reconeixement que la història del 
teatre valencià ha atorgat 
tradicionalment a aquests autors; si de cas, figuren també els autors-actors que aprofitaren la seua 
presència a la nostra ciutat per a estrenar en primícia mundial algunes de llurs obres: Joan Colom 
n'estrenà cinc, Francesc Soriano dues, Ramon Lladró Mallí  (qui residí durant algun temps a 
Alacant) també dues i Ricard Civera una. 

Amb tan sols un primer colp d'ull ens adonem que l'autor més representat a  la capital del 
sud, situat a gran distància dels següents, fou Eduard Escalante amb 541 representacions de les 
seues 36 peces estrenades aquí. Si tenim en compte que la producció del nostre comediògraf que 
no restà inèdita fou de 48 obres, podem afirmar que a Alacant es va representar gran part del seu 
teatre i amb força freqüència: quasi 20 escenificacions escalantines per any. A més a més, altra 
prova concluent de la popularitat assolida per Escalante és que de les 15 obres valencianes més 
representades a la nostra ciutat, 6 són d'aquest autor, figurant algunes en les primeres posicions 
(vegeu la gràfica següent). Tanmateix, la posada en escena del teatre escalantí no fou uniforme 
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en tota l'època estudiada, com ens ho demostra la gràfica de l'evolució de la seua producció, 
confeccionada amb el nombre de representacions de les seues obres en cada temporada. Podem 
comprovar que és molt semblant a la que hem transcrit més amunt sobre la incidència del teatre 
autòcton en aquest període i ratifica clarament que el grau de major popularitat del teatre 
valencià en general, i de l'Escalante en particular, coincideix amb els anys de vida del Teatre 
Espanyol, tot marcant el cim més alt la temporada de 1883-84. La classificació de la producció 
escalantina, ordenada pel nombre de vegades que és repetida i acompanyada de la data, el lloc i 
la companyia de la primera representació documentada a la nostra ciutat, és la que figura en el 
llistat següent i en la gràfica corresponent: 
L'escaleta del dimoni (3-3-1877, Espanyol, Esteve). 
Mentirola i el tio Lepa (20-2-1877, Espanyol, Esteve). 
Endevina endevinalla o el tio Perico (23-2-1877, Espanyol, Esteve). 
La xala (17-6-1872, Variedades). 
Les criades (26-4-1879, Espanyol, Colom-Llorens). 
Jeroni i Riteta (23-2-1877, Espanyol, Esteve).  
Una sogra de castanyola (17-2-1877, 
Espanyol, Esteve). 
El tio Cavila o a divertir-se a un poblet 
(19-2-1877, Espanyol, Esteve). 
¡Als lladres! (24-2-1877, Espanyol, 
Esteve). 
Matasiete, espantaocho (5-7-1884, 
Circo, Colom). 
L'herència del rei Bonet (21-3-1880, 
Espanyol, Colom). 
La moma (17-1-1877, Espanyol, Colom). 
Les xiques de l'entresol (21-4-1877, 
Esteve, Espanyol). 
El Trovador en un porxe (19-6-1872, 
Variedades). 
Tres forasters de Madrid (11-3-1877, 
Espanyol, Esteve). 
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El rei de les criadilles (16-3-1877, 
Espanyol, Esteve). 
Barraca en el Cabanyal (24-4-1877, 
Espanyol, Esteve). 
¡Tonico! (2-4-1878, Espanyol, Troyano). 
Trapatoles (19-04-1896, Principal, 
Llorens). 
Els novios de ma cunyada (16-4-1881, 
Principal, Llorens). 
La Patti de peixcadors (14-3-1885, 
Espanyol, Llorens). 
Les tres palomes (3-3-1877, Espanyol, 
Esteve). 
Un torero d'estopa (21-3-1879, Espanyol, 
Colom-Llorens). 
Bufar en caldo gelat (2-4-1881, Espanyol, Colom). 
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La processó per ma casa (29-2-1876, 
Principal, Felip Carsi). 
El deu, dèneu i noranta (19-3-1877, 
Espanyol, Esteve). 
La senserrada del mercat (15-4-1879, 
Espanyol, Colom-Llorens). 
El xiquet del miracle (11-3-1880, 
Espanyol, Colom). 
Oros són triunfos o un solero de l'hortet 
(9-2-1883, Principal, Llorens). 
L'agüelo Cuc (23-3-1878, Espanyol, 
Troyano). 
En una orxatería valenciana (28-2-1880, 
Espanyol, Colom). 
Corruixetes (4-3-1880, Espanyol, 
Colom). 
Un buen mosso (21-3-1895, Principal, Llorens). 
¡Fugint de les bombes! (16-12-1873, Principal, Felip Carsi). 
La Consoladora, casa d'empenyos i préstamos (5-4-1881, Espanyol, Colom). 
A la vora d'un sequiol (17-2-1883, Principal, Llorens).   
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Abans  de 1875 el comediògraf valencià tenia ja 23 obres estrenades, totes a València, 
però quan realment fou coneguda la seua producció a Alacant i a la resta del País Valencià fou 
durant la Restauració, gràcies al regular contacte de les companyies valencianes amb el públic 
alacantí (que abans hem explicat), que feia que les novetats teatrals procedents del cap i casal 
arribaren a Alacant amb promptitud.  Vegem  alguns exemples centrats en les obres escalantines 
que foren estrenades a Alacant al poc de temps de fer-ho a València. Pel que fa a la producció 
anterior a 1874, les dades de què disposem no són suficientment fidedignes com per  fer 
valoracions exactes; tanmateix podem afirmar que Fugint de les bombes (16-12-1873) és 
representada al Principal alacantí tres mesos després de la seua estrena al Circo Español de 
València (3-9-1873); de forma semblant La xala (1871)  o  El Trovador en un porxe  (1870) són 
portades a Alacant a la temporada següent de la seua estrena mundial. Respecte les obres que 
Escalante escrigué en la Restauració, la rapidesa amb què foren portades a Alacant és ben clara si 
considerem les dades que donem a continuació: L'herència del rei Bonet fou estrenada a 
l'Espanyol (21-3-1880), per la companyia de Joan Colom, deu dies després de la seua estrena al 
Princesa (11-3-1880) de València;  solament mes i mig tarda Corruixetes (Russafa, 19-1-1880) 
en arribar a l'Español (4-3-1880), de la mà també de Joan Colom; Les xiques de l'entresol, que 
s'estrenà al Princesa de València (25-1-1877), fou representada a l'Español (21-4-1877)  abans 
que passassen tres mesos pel conjunt d'Antoni Esteve; igualment Matasiete, espantaocho  va ser 
escenificada al Circ Vell alacantí (5-7-1884) tres mesos després de la seua estrena al Princesa 
(31-3-1884), gràcies a la companyia de Joan Colom; el mateix podem dir de Les tres palomes,  
que  fou portada per la companyia d'Antoni Esteve a l'Espanyol (3-3-1877) tres mesos després de 
la seua estrena al Princesa (9-12-1876);  Francesc Troyano fou l'encarregat de portar la sarsuela 
L'agüelo Cuc a l'Espanyol (23-3-1878) quatre mesos més tard de la seua estrena mundial (8-11-
1877); la companyia de Manuel Llorens posà en escena  Trapatroles al Principal alacantí (19-4-
1896) quatre mesos després de l'estrena pòstuma al Russafa; passats nou mesos de la seua estrena 
al Principal valencià (2-7-1880) ve a Alacant  La Consoladora, casa d'empeños i préstamos 
(5-4-1881), de la mà del grup artístic dirigit per Joan Colom;  Les criades és portada a 
l'Espanyol, conjuntament per Manuel Llorens i Joan Colom, deu mesos després d'haver estat 
estrenada al Libertad (16-6-1878); també abans que passara un any de la seua estrena al Principal 
de València  (12-4-1877)  és escenificada ¡Tonico! a l'Español (2-4-1878), per part del conjunt 
de Francesc Troyano; cosa molt semblant li passa a La Patti de peixcadors,  representada a 
l'Espanyol (14-3-1885), per la companyia de Manuel Llorens, quasi un any just després de la 
seua estrena al Circo Colón valencià (20-3-1884). Altres obres representades per primera vegada 
als coliseus alacantins la temporada següent de la seua estrena a València foren: Mentirola i el 
tio Lepa, Endevina endevinalla o el tio Perico, Una sogra de castanyola i Tres forasters de 
Madrid. És a dir, que de les 25 peces estrenades per Escalante durant la Restauració, 19  foren 
portades a Alacant, i, d'aquestes, 15 en la mateixa temporada de la seua estrena a València o en la 
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temporada següent. Generalitzant, podem concloure que les novetats estrenades al cap i casal 
arribaven bastant ràpidament a la resta de les ciutats valencianes. 

En aquesta època, la crítica teatral alacantina era molt escassa quan no totalment 
inexistent, si més no pel que respecta al teatre valencià. A més, els comentaris dels crítics es 
centraven més en la interpretació dels actors que en la valoració i anàlisi de la producció. En 
aquest sentit, normalment els periòdics i setmanaris  es limitaven a informar de l'èxit de les obres 
i de la gran acceptació que assolien per part d'un públic que eixia molt satisfet de les 
representacions valencianes. Per tant, a Alacant no tenim pràcticament referències crítiques del 
teatre escalantià. Simplement algunes breus  ressenyes on s'informa que el públic obligava les 
actrius a repetir vàries vegades els monòlegs més populars de l'autor, com l'oració de Santa Rita 
de Casia de Les criades.11 També resulta curiós altre comentari aparegut amb motiu de la 
primera posada en escena del joguet La Patti de peixcadors, on s'acusava Escalante de plagiar la 
sarsuela Mania per lo italiá de Francesc Soriano, peça aquesta última estrenada en primícia a 
Alacant el 15 de desembre de 1883.12 És cert que les dues obres són una paròdia de la dèria que 
tenien els sectors socials més benestants per l'òpera italiana, en contra de l'opinió de les classes 
mitjanes que preferien la sarsuela, però no hem pogut comprovar que l'acusació de plagi fos 
certa, ja que no s'ha conservat l'obra de Francesc Soriano.  

Mort Escalante, un dels continuadors de la seua llavor fou el  seu propi fill, Eduard 
Escalante Feo, qui reeixí en el conreu del gènere líric de mitificació folklòrica amb obres com De 
Valencia a Paris o viatge a l'Exposició (28-1-1902), Les barraques (12-2-1902), Quintos i 
reganchadors (20-2-1902), La gent de tro (3-3-1902), El presilari (11-3-1902), El roder (24-4-
1906),  Porta coeli (12-8-1910),... i comèdies llargues com Mil duros i tartaneta (3-12-1898) o  
Cada ú de son temple (8-12-1890).  

En fi,  resulta evident que Eduard Escalante tingué el mèrit de sintetitzar i modelar 
hàbilment el sainet valencià, encara que el propi èxit del gènere el convertirà en perillosament 
monogràfic. La popularitat d'Escalante ultrapassà els límits cronològics de la pròpia vida de 
l'autor, i fou imitat, encara que no superat, per la immensa majoria dels saineters posteriors que 
escrigueren fins als anys cinquanta del present segle.  
 

JAUME LLORET I ESQUERDO 
 

                                                 
11El Graduador, 27-4-1879. El Constitucional, 14-9-1883. 

12El Constitucional, 19-3-1885. 


