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d'un

DEL

PI,

homenatge
joventut,

patrici, l'eminent poeta, la forta y
emocionant figura catalana qu'es l' Angel
Guimerá, fou dignament y justa glorifica
da pel seu poble el día 23 de Ilaig de 1909.

L

gran

D'aleshores ensá, noves

asprors han ressecat aques

plorat els seus fills.
presenciar el tristíssim es
floreixent, peró que necessita

ta terra y moltes amargures hem

Ara mateix acabem de

pectacle de un teatre
de protecció y escalf d'amor
pels mateixos que's gaudíen

per viure, menyspreuat
deis seus fruits. Totes
es mans traidores s han trobat y unit per armarse y
combátrel; totes les baixeses s'han fet home y encer
tat ab la paraula més grollera per ferirlo; els bene
mérits autors catalans que intentaven, heróicament,
el darrer esfors, han estat motejats d'impotents, de
farsants, adhuc vergonya, vergonyal—de lladres...
Y tant enllá era rescandol, tant e vident se mostra
va
l'esperit suicida, que arrivá un punt que els
mateixos combatents s'esglaiaren del mal que feien
y demanaren, ab el crit de no tothom hi té dreti la
exclussiva per ferir y malmetre, ja no, peró, ab tanta
virulencia y venjatives intencions
Un vent de follía ha passat sinistrament per terres
d'anarquía y no trobant resistencia ni en 1 esperit de
rassa, ni en rorgull nacional, ha provat d'abatre les
poques coses glorioses que encara'ns resten. Ni la
personalitat austera y honradíssima, fortament po
pular, de l'Ignasi Iglesias, ha trobat, aquest cop, un
xic d'aquella devoció y respecte que sempre s'havia
merescut, adhuc deis seus mateixos enemics.
Ahont som? Ahont anem? Qué volem, que lo poc
que tenim sembla que'ns fassi nosa y intentem ter
net de prestigis—novela, poesía, teatre; art y cien
cia catalanes? Que caigui tot! Que tot s'ensorri!—
Y bel Que caigui y que s'ensorril Peró y després qué,
-

poble, Barcelona, Catalunya?
Ah, sort que vetlla algú, superior a tu, gent con
que sembles esma perduda y frévola y
acks fores traidora!—Doncs, si no es aíxí, si'n protes
tes d'aixó que't llensem a la cara, hont es la teva

ternporania,
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no

els teus

patriotes, els teus idealistes que
y iluminats, contra tanta pe
com ens rodeja y ha fet comentani

s'alsen, entusiastes

titesa y cobardía
de mofes y rialles y calumnies a una de les poques
campanyes d'art seriós que s'han intentat moderna

Catalunya?
algú vetlla, superior
tots, enllá del
espai! Sort que la ven de rassa no s'es
tingeix, sort que la tradició nos trenca així com
aixt y algú —encara! —cura de que no s'acabi de per
ment

a

Sort que
temps y del

a

dre tot lo que tentem!

***
Gloriases.

Heusaqui

que'ns inspira —per

el llibre inmortal y consolador

amarga

comparació, —aquets

co

mentaris.

Sembla, rellegint les paraules guimeranianes—al
gunes d'elles del 82,—que a hores d'ara Catalunya
ja deuría ser digna deis seus avant passats Les en
ceses oracions deis rnestre, impacienten
Ja sabem
que les evolucions son Ilargues Peró quan un s'ado
na que,
potser en algun punt, hem tornat enrera
més enllá del 821—cregueu que l'exasperació guanya
l'esperit y, si les ferides encara sagnen, no es gens
dificil clamar, amarga y desoladament, contra'ls obs
tacles!

***
Gloriases son una colecció de joies literaries tretes
de l'obra de 1' Angel Guimerá, que la Comissió Exe
cutiva de l'Homenatge a l'excels poeta dedica als
nois de Catalunya
La veieu clara, així, la trascendencia de l'obra y
la eficacia que volem senyalarli?
Els nois de Catalutiya, ara quels pares dormen,
cegos y sorts y indiferents, obrirán els ulls y pararán
l'orella als espectacles lluminosos y ressons de gran
desa qu'evoca ránima vibranta del gran poeta nos
tre! Y sent com es la llevor de bona mena, el fruit
no pot venir sino de bona sava. Y així'l miracle's
cumplirá de seguir dignament la historia de Cata
lunya els nostres fills, malgrat les fácils y térboles
escuses ab que una generació com la nostra pretén
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justificar geladores

fredors y aixalament de entu

siasmes.

***
un homenatge

es aquest lli
bre que posa en mans de l'infancia catalana, per
damunt de l'apática indiferencia deis pares, l'heróic y
inflamat testament deis avis!

Digne coronament

de

***
punt l'ardencia d'aquets
mots—acás per treure un xic de apassionament, molt
explicable, al plany deis combatuts; —caldrá repro
duir aqui unes sereníssimes paraules den Maragall,
el generos obtimisma. El qual escrivía, al corneo
sarse el llibre, aquesta endressa:
Caldrá, per refrescar

•la major grandesa

de la
En vosaltres sem
brem, que sou la terra encara molla La llevor es
bona; bebeula, y que l'amor la fructifiqui. Serveu
aquest llibre en memoria de la diada gloriosa en que
Catalunya honrá el seu poeta: y que la major gloria
puga ésser l'haver vingut a vosaltres aquest nom:
Angel Guimerá, y haver prés en vostres cors la se
va obra. Dones llegfula.»

Aquest traspás
patria, a vosaltres

envers

se

os

encomana.

un

«ALS NOIS CATALANS

Oh terra, oh Rassa, que tens homes que saben par
lar així, serenament y dolcíssima, y encara ets.en ver
gonya y vilipendi per pecat d'inferencia! Quan será
l'hora que en Guimerá y en Maragall—y tots els al
tres, morts y vius de la mateixa noblesa, —serán mes
tres teus y deixarás que't forgin l'inima a llar imat
ge y semblansa glorioses?

Aquest Ilibre

os es donat perque aprengueu a es
timar la vostra llengua, honrant a qui tant l'ha hon•
rada Aquest es l'Angel Guimerá a qui avui tot Ca
talunya glorifica per aixo qu'ell ha glorificat la
llengua catalana: perque es poeta.
No os penseu qu'un poeta sía no més qu'un borne
que fa versos; sino qu'es un home que troba la seva
Ilengua tant bonica que no sab parlar que no la canti;
y ab aixó fa adonar a l'altra gent de la seva bonique
sa, de modo que tothom comensa a estimarla y a
pendre gust en parlarla; y cadascú está content de
que aquella llengua u sía propia, y se sent germá
deis que naturalment la parlen més que no pas deis
altres homes. Perqne encara que germans ho som
tots, hi ha una germanor més forta entre aquells que
quan parlen naturalment parlen igual.
Aixó es lo que fa'Is diferents pobles de la terra y
quant més un poble s'estima la llengua propia, més
gran es entre'ls altres y més coses glorioses fa, per
que es més eh l mateix. Y en aquest mon la major
grandesa y la major forsa está en ésser cadascú ben
bé si mateix.
Aixís, doncs, ja ho veieu si al home qu'ens fa es
timar la nostra llengua se li deu amor y alabansa:
perque ab aixó, fentnos ben bé nosaltres mateixos,
fa que siguem tot lo més que podem arrivar a ésser.
Aixís vosaltres ara llegint aquest llibre, a cada punt
direu:—!Y qu'es bonic aixól ! Y es ben nostre y de
ningú mes! —Y estareu tots contents d'ésser catalana;
y sereu capassos de fer les més graos coses sois per
l'alegría de que's diga que'ls catalans poden feries.
Y sempre os en recordareu que aixo ho deveu a
n'aquest borne que us ha fet estimar la vostra llen
gua: y sempre mes os en recordareu del Angel
Guimerá.
Perxó al donarvos ara aquest llibre a vosaltres, es
la més gran honra que podem ferli a n'aquest borne;
y vosaltres poden estar ben segurs de que eh l rés es
timará com aixo. Perque les alabanses passen, les
festes s'acaben, els crits y els aplaudiments se fonen
en l'aire; peró la llevor que
ab aquest llibre será
sembrada, no solament no passará sino que creixerá
y se n'alsará ferma la planta, y portará fruits que
multiplicarán la llevor escampantla en noves sem
brades, y més plantes s'anirán estenent, cobrint tota
la terra de Catalunya que esdevindrá un gran bosc
de fortalesa. Mes en el ferrn lligament de ses arrels
hi haurán les paraules d'aquest 'libre y la gloria de
qui les ha fetes.
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A l'Aldriana Aldaveri.
Dormideta s'está
la flor de satalia,
dormideta al bressol.
Per alió no es de día
Vora'l !lit de pila os
hi ha'! Ilitet hom somnía:
vora, vora'l vaixell
la Ilanxeta fa vía.
Los seus scranis son d'or,
de Jesús y María,
que a la fira l'han dut,
aisó vol, aiab tría.
Té

els Ilabis clavells
besar no mustía;
petainetas als ulls;
si la mar las tenía!
en

que'l

Son pehuet rodanió
del Ilensol s'esgarria;
yls borrons, d'ametller
qu'en lo pu Ii fan cría.
Una Harma d'argent
quina petons que li envía!
sembla un cor lo seu fiarn
que glateix d'alegría.
Si morís sa claror
d'altra Ilum jan undria:
la cohort dels estels
que ti tan

cou3panyía.

Pels oberts finestrons
serenata li

envía;

ángels demá
quin parlar de sa aluda!
a

nels
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Ni

el cel ni

en

en

"LA qué viene

el món
se

Del libre ~rima.

Sobre la campan ya
del Sindicat d' Autors
UNA O P IN«)

ticle del
"Con

un

venciera la indiferencia de

Tarnbé acullim, respectuosarnent, les censures que en
fa a la campanya. Son fundades en esperit de jus
ticia y les guia el inillor desitg de que,en una nova probatu
ra, siguin esmenades les equivocacions. Cal reconéixer la
generosa intenció del crític,
Y,per tot plegat, pels elogie y censures y, encare més, per
l'encoratjament que desvetlla la obtimista visió de conjunt,
simpatía.
en Burgada s'ha fet rnereixedor de la mes fonda
(Del arbre caigut tothom ne ta Ilenya» canta l'adagi. Y ver
rarnent consola y conmou aixó de veure corn, un escriptor
da prestigi, desde un periódic important,torna pel bon nom
deis Autors Dramatics de Catalunya, ara tant peraeguits y
calurnniats per l'únic pecat de no haver conseguit,
sola temporada de tres mesos, portar gent al teatre.

en

una

serlosa y analista, moguda de sin
el «Diario de Barcelona> un hermós ar
son fragmenta les paraules que copiem:

Burgada,

den

qual

una

Burgada

ANGEL GUIMERA

ploma

solo

corn

Dormideta bé esta
la flor de malla.
Quan s'ente un sos ulls,
en est puut, serk día.

La

en

Entre la desteta de itnproperis d'dquets dies, son d'agrair
mai els elogis den Hurgada, y cal sobre tot tenir en
compte aquell punt que posa en clar 'articulista referintse
es: que
a la causa de una pila de censures y regateigs; aixó
<si al público le hubi 're dado por acudir, como acude a los
cinematógrafos, lo mismo que ahora representa un fra
caso, al senalaría como un éxito, etc.» Es una gran veritat.

No ti cantis, ho tont,
que per tot es (»abría:
no le cridis, aucell,
fins que l'alba ja ala.

ceritat, escriu,

alguien incurrió en la can
temporada—ni en dos, ni en tres,—
un publico distraido?,.

el desaliento? ?Es que

didez de esperar qua

tnés bellesa hi hauria:
lo petit Jesnset
per company la pendria.

en

ne

proporcional al entusiasmo conque comen
temporada del Sindicato de autores dramaticos

abatimiento

zara, ha terminado la

eatalanes.„
provino, como es de suponer, de la ausencia del
público le hubiese dado por acudir, como acude á los
cinematógrafos, lo mismo que ahora representa un fracaso, se sena
fuera la mayor lia.
larla como un éxito, no ya de taquilla—que esto
neza,—sino artistico y literario; las obras estrenadas se reputarla!'
mejor, y se agotarla el vocabulario de los elogios para los organiza
la consabida
dores. Mientras que ahora, claro está, ocurre lo que en
quienes
casa donde no hay harina; y son precisamente 'los de casa.
"El desaliento

público.

con

mas

Si al

companeros

duras inventivas ó mas fina sátira zahieren á sus
un semanario catalán fundado con motivo de la

de derrota. En
titución del

Sindicato,

del Teatro

de Cataluna

Cas,

•

y de corrillo

en

se

cons

el telón
lee que días y mas días se levantó
sentada en las buta
«sin una sola persona

corrillo circulan todavta frases

ingeniosas

unas

antes merecieran las simpatías de los
y airadas otras, contra los que
de los débiles en presen
detractores Es el desaliento que se

apodera

cia de un fracaso

mas

ó

menos

trascendental.„

y, por tanto, el deber de
"El Sindicato tiene derecho á esperar
deba apreciarse su pri
qualquier
modo
que
proseguir su obra. De
negar que ha realizado un gran esfuerzo.

mera

campana,

Cierto que por
tal

qual

no se

su

intruso; que

tre otros—le han
te de las

obras

puede
benevolencia logró

excesiva
no

el asalto á la

escena

acreditadcs—Guimerá

en•
todos los autores
el apoyo de su ingenio; que la mayor par

prestado

no

tuvieron el número de ensayos que

requería

su

interpretación; y que el de representaciones no fue propor
antes bien se incurrió
á
cional la importancia de la labor acometida,
el tablado
iguales
la
permanecencla
por
partes
en yerro de medir
valor, matando, al expirar el plazo,
de producciones de muy diverso
tiempo, y galvanizando las que inician
las que merecían vivir mas
buena

en

paso mas
tales deficiencias y errores, se dió el
cuidadosa
presentadas
obras
fueron
primero;
las
dificil, que es el
esplendidez; tuvimos la satisfacción de ob
mente y á menudo con
conseguidos por algún autor que hasta entonces
servar los progresos
penumbra; y quedó ennoblecida la campana con
viviera en honesta
artística
de Maragall.„
la testamentaria

muertas

Peró,

con

NOVETATS

L'amor entusiasta y desinterés probat que el matri
nnoni Guerrero Mendoza posen al servei del teatre
castellá be's mereix l'agraiment de tot un poble. No
saltres mateixoa, catalans, que tenim una literatura
escénica independent, no sabrtem pas regatejalshi elo
gis y moltes vegades hem sentit recansa de no haver
tingut, entre nosaltres, qui's preocupes del art dra
mátic ab la mateixa devoció y inteligencia ab que
aquets benemerits artistes han prés pel set compte la
gloria y prosperitat de un Teatre, atents sempre a totes
les manifestacions que'l revelen y afanyosos de donar
la má ala nous intents o probatures que tendeixin a
enriquirlo y ferio més complexe y variat.
Heusaquí que la nova genersció de poetes castellans
se proposa dur a la escena, ab tota pompa y integritat,
les seves concepcions. La empresa era ben dificultosa,
ja que aquesta mena d'obres requerfen riquesa en la
presentació y bona voluntat extraordinaria en la re
presentació, després deis anys que era trencada, en les
taules, la tradició poética. Més a més, aquestes pro
duccions corrten el perill de no complaure massa al
públic. Qui fora prou generós, prou desinteressat,
doncs, per arriscarse a protegir el Teatre Poétic?
De bat a bat, sense retrets ni regateigs, ele jcves es
criptors castellans trobaren obertes les portes del teal re
de la Princesa de Madrid. La Guerrero y en Mendoza
foren els padrins de la innovació proposada. Y ja tenim
obres
en Marquina escrivint Las hijas del Cid y demés
que segueixen: Dona Marta la Brava, En Flandes se
ha puesto el sol, etc
Don Ramón del Valle Inclán presenta Voces de Ges
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ta y es rebut ab tots els honors En Francisco Villaes
pesa prt dueix El Alcazar de las Perlas y es ab vera

simpatia que s'acull la producció y's passej

malgrat

pel

DE 13E1 inFanTEse

mon,

neg-oci

les poques probabilitats
teatral aquestes representencions
Profón agrahiment, ben guanyat y merescut, dur a
bon terme y port segur la perillosa empresa! Y més
tenint en compte que no's tractava pas de comediants
inédits o sois prometedors, al intentar la innovació;
sinó de veritables prestigis escénics en plenitut de fa
cultats artistiques y, baix el punt de vista mercantil,
també en tortalesa y prosperitat!
El Alcazar de las Perlas, escénica ment, no es obra
que s'iniposi Les alte qualitats que fan den Villaespe
sa un poeta lfric emtnent, no s'avenen encara,
encai
xanthi, ab la literatura escénina. Aixfs, el seu ensaig,
curiós, digne d'apreci, se representa sense conseguir
trencar la correcta fredor del públic S'aprecien, si, les
belleses de la versificació fácil y culte, els bons piopó
sits del poema, p -ró l'interés, l'emoció, la trama tea
tral cine hi manquen, porten a l'espectador indiferen
cia y, en alguns indrers, cansanci...
Ab tot cal veure y compendre l'afecte, la fervorosa
bona voluntat ab que interpreten El Alcazar de las
perlas els cornediants que formen la companyta Gue
rrero
Mendoza No sois les primeres parts—Emili
Thuiller inclós,—sinó els elements secundaris. Els
quals, enduts pel respecte que sent la direcció per la
obra del poeta, posen en la interpretació deis respec
tius personatges estudi mai desmentit y compte en la
declamació y composició general Y aixfs resulta el
poema que fa de bon presenciar, ajudat pel vestuari y
decoracions quie'l completen. Tot plegat, doncs, fent
honor a la companyta y, més que a rés, a la literatura
que propaguen aquells artistes, ab veritable efussió
de enamorats
La marquesa Rosolinda, de don Ramón del Valle In
clán, que s'anuncia per aquest dijous, será, segons no
ves, altre intent de teatre poétic Y ja veurem com,
per segona vega da, haurem d'elogiar, adhuc per da
munt de l'obra literaria, l'entusiasme y correcció deis
eminents acullidors y gene-osos propagandistes del
teatre castellá modernIssim.
de que resultin

CASINO FOM,INT ANDREUENC. (Sant Andreu)

Lo recort que més me plau
de la dolsa mare mía
es lo de las nits d'hivern
en que en sa falda'm dormía.
La cambra estava en repós;
gran qu'esporuguía:
tantsols de vant d'un Sant Crist
una llantia resplendía
era

La sanc llustrosa deis peus
semblava que corría;
lo cap de Jesús, amunt,
en les ombres se perdía.
me

En fóra al udol del ca
la sibeca responía;
y'l vent o'l mal cassador
les finestres empenyía.
La mare ab lo cap deis dits
d'un llibrels fulls resseguía;
y
o

xiuxejava oracions,
sé jo'l qué's llegía.

qué
Jo

no

més sé

La companyia dramática que dirigeix l'Enric Guital-t
representa, ditimenge a la tarda, la traducció Trastos
amors y a la nit, la traducció El misleriós Yimmy Sam

cap

Després

un

amenasant;

altre que reya y fugía...
Qui sempre'm mirava ab
era la Verge María.
a

en

la

jássera

goig

poquet

tota temor se perdia:
no més lo rossec d'un

corc

sentía.

To m'aclucava ben fort,

son

La execusió de Tris/os amors, resulta un xic treda,
tal vegada a conseqüencia de la escassa concurrencia
que hi asisti En cambi l'altre, fou un bon éxit.
Aquestes dues obres, foren acompanyades per la
pessa Geni y figura, que feu riure moltissim.

meu

Llavors per véncer la són
los parpres com los obríal...
més l'un passava enutjat;
Paltre plorant que enternía.

En fibra poc
•

que'l

voltes se deixondia
veient al girar deis fulls
sant o santa que fugía.
a

puig

semblava que venía
de puntetes lo gegant
que un ull en lo front tenía.
Y si ploraba no ho sé,
si tot m'estremiría
que la mate ab un petó
en sos brassos m'estrenyía.
o

33.3tfi.b?.•ecriv
'

Imforsi,
4-14-t

411101

4,-aD

Y assobre son pit mon cap
quina calor l'endolsía
y'l va-y-vé del seu respir,
bon Iesus, com m'adormí&
ANGEL GUIMERÁ
Del Ilibre Olorioses
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Ateneu Obrnr del Watt-lote II
Ele !oyes aficionats senyGrs Torruella,
Castells, Dejean y Esplugas, teren son
benefici el día dos del present.
Les obres esculides tren L'Astittet
de Sant Mar ti. d'Apeles Mestres y La fo
rastera, den Pau Parel lada, En el poema
se distingiren els
oves beneficiats encar
nant Ilurs papers ab
gran cura dernos
trant haverlos e»tudiat ab gust; ajudats
per els senycirs Boquet, Comas, Valls y
Garrigó que arrodoniren l'obra admira
blernent.
Molt bé la seuyoreta Durán en el paper
d'«Angela», cona aixís mateix la senyo
ra Vidal en el paper
de «Laia»; les de
més compliren son cornés. La Forastera
fou una obra que teu passar un bon ra
to a la distingida concurrencia Iluintshi
tots quants hi prengueren part.
Cada floal d'acre tou aplaudir, obli
gant al finalisar la tunció a parlar un
deis beneficiats que ho teu en nom de
tots,
El día g se posá en escena Tot es mal
que mata, prenenthi part les senyoretes
Durán y [-luxados y la senyora Vidal
que ho teren ab torsa gust. Els homes
també se portaren bé, puig els senyors
Garrigó, Comas, Simó, Farrarons y Valls
en Ilurs papers ens devertiren de debó.
Per pessa, Total resl que tou interpre
tada per les senyoretes Durán y Buxadós
y senyora Vidal y els senyors Boquer,
Guiu, Farrarons y Valls, que feren les
delicies de la concurrencia.
Per diumenge vinent tunció en honor
den Josep Moraré posantse en escena El
Tresor.

Sant Antoni (Gracia)
Ab una execlició bastant aceptable y
baix la direcció del senyor Torras, se
posaren en escena el passat diunaenge,
les obres en un acre Retratos y El céle
bre maneja, y el quadro dramátic El mds
Centre de

Ferrer,
La Marguerida (Gracia)
Diurnenge passat tingué lloc la repre

sentació del drama en quatre actes den
Pitarra Lo plor de la madrastra, haven tse
distingit bonament en la interpretació la
senyora Cama y els senyors Calrnell y
Cabal) yes.
Pabelló Tetuán
Les produccions Als peus de voseé, A
pel y a repel, Un tros d'home y El sonini
de l'Ignoscencia, han sigut representades
ab molla cura y agradant molt al públic
el treball del director senyor NOIDS. que
junt ab les senyores Botaran y Navarro
y els senyors Cebriá, Gomis y Massip se
esmenaren en sos papers respectius.

(Harta)
panyia Corberó-Castellet, posá

Mont Carmelo
La
en

cona

escena

dies

en

un

el diumenge dia 2. les come
acte L'home del tac y Sastres

II•11

pobras

que robeu..., sortint airosos de
Ilur treball en Castellet y en Sagarra.
El passat diurnenge per segona vegada
se executá el drawa en tres actes den Pe
re Boquet Com les hlives, ab
un demem
penyo bastant aceptable, especialment
per part del senyor Castellet. El senyor
R nfiandis no sabia el pe per.
Circo' Católic
La comedia en tres flotes de Eduart
Aulés El Sant Cristo gros. bu l'obra
qu'ompli el programa del diumenge pa
ssat; ab esmerar desempenyo per part del
senyor Gabarro y Pi, en prime. lloc
den Munné y Prats y Marti (G.)en segón.
'

Catalá (Sant Gervasí)
el passat diumenge l'erro
cionat drama en tres actes Els dos sar
gents jrancesos. Se distingiren en Ilurs
papers la senyoreta Perramón y els se
nyors Sala y Parellada; els dernés com
la senyoreta Oliver y senvors Oliver
(germans), Barrsseta y Batalla, coopera
l'obra; la pre
ren en el bou conjunt de
sentació y direcció escénica. aceptables.
Está anunciat pel día 16 del corrent
estrena del drama
en
dos actes Follíes
del cor original de Emili Sala.
Centre

A.

Tingué Iloc

La nova Estrella (Sant Gervasi)
Próximarnent tindrá efecte en aquesta
entitat l'estrena del drama en tres actes
original de Manel Grasas. Ombres re
veladores.
Nacionalista Republicá (Gracia)
aquest local el passat dissabte se
dona una vetllada literaria musical a be.
nefici del Orteó Socialista de Barcelona.
Alternant, en números musicals, can
tats per elements del Orteó, tingueren
lloc les representacions de les sarsueles
Dorm y La Marmota desempenyades no
tablement per les senyoretes Valenzuela
Alcántara y senyors Xuclá y Marqués,
fluixejant elssenyors Casadessús y Nua
Centre

la

rt.

Diurnenge, día 9, tingué lloc l'inaugu
ració de la temporada d'istiu ab el rna
escénic de l'anterior, refor
Se posá en escena el
que
drama en tres actes L'hereu escampa,
trová uns fidels intérprets en la senyora
Palacios y senyor Xuclá,Jordt y Renart.
Els demés cooperaren regularrnent.
teix

quadro

mat

y

aumerrat.

Ateneu

Obrer Martinenc

Diutnenge tingué lloc el benefici del
director senvor Marqués, representantse
al drama Les joies de la Roser y la come
dia Cura de moro. L'execució correote y
fldel a cárrec de la senyoreta Guardia y
deis senyors Elagostera, Puiggalí, Elles
(A.) y Curto.
El beneficiat tingué molls aplaudi
rnents, corn valioses °trenes.
El local estava pie de gorn a gou).

Centre Pía de Bages
El senyor Pius Davl, escullí Papel mi

nistre per benefici, interpretant regular
la
ment el dificil paper de «Matteis. En
execució se portaren rnolt be la senyore
(E. y LI.),
ta Hiera y els senyors Vilar
Reig, Mas y Miguel. Flora y violes den
Crehuet ten les delicies de la concurren
cia que l'escoltá ab truició per Pinter
pi tació que hi donaren
tots y en par
ticular el beneficiar que'n tregué torsa

partir.
Iris (Gracia)
El día I, se representaren, baix la di
recció del senyor Castellet, les comedies
L'home del sae y Ditxosos barreta.
El passat dissabte posaren en escena les
pesses A la prevenei6 y Sastres pobres
que robeu... En la primera l'interpreta
ció bou desacertada, en cambi en la sego
na teren un bou treball en Castellet y en
Forró.
Centre Moral Instructiu (Gracia)
Don Gonxalo o l'orgull del gec, bou
l'obra del programa del día 2 del corrent.
En ella feren les delicies de la conco
rrencia, degut al seu bon treball escénic,
els aficionats senyors Guardiola, Rodrí
guez y Rovira; els demés secundaren
regu larm en t.
Per tí de testa Entre'l menescal y'l

metge.
Actualitat Gracienca
entrada bastant nombrosa tin
gué lloc, el passat diuwenge, el debut
de la cornpanyta Fradera ab Pidili dra
matic El pati blau y Ulkres... (estrena.)
En el drama, sens excepció, tots estigue
ren fiuixos.
La decoració que s'estrená del senyor
La

Ab

una

Mestre, aceptable.
De la

nova

comedia Ulleres...

no

se'n

pot parlar beneficiosament.
Café Asturias (Carrer de les Corts)
Darrerament la cornpanyia del senyor
Claveras ha posat en escena la comedia
en dos actes
Gent d'ara y el drama La
verge boja. Sobressortiren en sos papers
la simpática dameta senyoreta Escriu y
senyors Claveras y lila.

Tranquil (Esquerra del Ensanxe)
L'«Agrupació Condal» el dissabte pa

Niu

posa

en
tres
en escena la comedia
El misteriós Jimmy Samson, en la
que els intérprets hi estigueren poc afor
tunats en II ur desernpenyo, degut també
a la desacertada direcció.
Posteriorment el senyor Estruc recitá
mitjanament el roondlec L'últim gro&
ssat

actes

.

L'Artesa
Diumenge passat,

(Gracia)

se representa el dra
den Modest Urgell Lluny
deis ulls aprop del cor, que fou molt ben
interpretat per les senyores Perrarnón y
Miró y senyors Puig y Francolt, secur.dantlos discretameot les senyores Cama
y Molas y senyor Francoll (J.)
ma en tres

actes

1

8

LA ESCENA CATALANA
Cort

Angélica

de S. Ll. Gonzaga

(Gracia)
Diumenge passat, després de un drama
castellá, s'executá la comedia en un acte
A Sant Boi falta gent; dites obres anaren
molt fluixetes en el desempenyo, pero
aixtb si, presentades ab tota propietat,
tant en decorat com en vestuari.
Ateneu Gracienc d'U. F. N. R.
Ho sé tot y El bon policía, foren les
obres que la companyfa Gené-Tort po
saren en escena el passat diumenge.
Centre Obrer Radical (Poblet)
L'últirn dissebte s'estrena el drama
Dret de mare.
Drama en 4 actes, de la senyora donya
Teresa Pidri, obra que per ser la prime

que ha produit el seu autor, es for
recornanable.
En Pinterpretació mereix citarse en
primer lloc la senyoreta Roca, que feu
protagonis
una verdadera creado de la
ta, essent secondada per la senyora de
Bola y senyors Miralles, López, Pidri,
Vert, Boluda y Monteón.
L'autora's vegé obligada a sortir al pal
co
escénic diferentes vegades, obse
quiantla ab fiors colorns etc., y obligant
la a parlar; ho feu en nostra llerigua pri
mer, y després en francés, en atenció a
persones invitades.
Després representaren lacornedia Qui..
compra maduixes, en la que'ls seus in
térprets demostraren haberla estudiat
poch y ensajat menos.

El misteriós Jimmy Samson que
y la sarsuela Un home de bé.
En abdues obres, Pinterpretadó bas

ra

actea

sa

agrada
tant

aceptable.

<La Unió Lliberal»: per molt prompte
alai anuncia el debut, pera ferhi tempo
rada, de una cornpanyia dirigida per
l'actor August Barbosa.
Pel 5 de Julio!, probablement dona
rá una fundó la companyia Xirgu.

Mataró.—«Teatre Euterpe>: La cow
panyia Blanca-Llorente, el dijous da 6,

la nit, representaren ab un gran éxit
la traducció La verge boga, guinea
primeres parta corrien a cárrec de tes
primeres actrius Llorente, Morera y Fe
rrer, que feren un treball que 'Is valgué
per part del auditori, molts aplausos al
final de cada acre. Molt bé tembe els
actora Blanca, Massip, Bono y Furquet.
a

Igualada.—«Teatre

DE/r105TIRE5
CORRE3P0115A
Vullirana.—«Ls flor del dia»: Els afi
cionats de la casa ab la cooperació de la
senyoreta Montserrst Romeu y un'altra
actriu, posaren, el dia de pesque a la
tarde, el drama Maria Rosa.
La senyoreta Romeu, en la protago
nista digné son comés ab molta sobrie
«To
tat. La seoyora encarregada de la
comedianta en son paper.
masa> molt
Els hornea, regulara.
Sabadell.— «Lliga Regionalista». El
passat diumenge bogué lloc l'inaugura
ció del teatro-5 d'aquesta entitat, traslla
dada al nou local.Baix l'experta direcció

del senyor García se posa en escena
l'obra den Rusifiol, La mare; en la qua I
les gennanes Antonia y
se distingiren
Josepa Farnés, com també la senyora
Casases en la protagonista, que migué
moments molt felisos. El senyor Olive
Ila, molt bé; sortiren airosos de sos pa
pera, els senyors Saló y Rimblas. Els
demés, no passaren de regular.
«Centre Sabadellenc». (Gelats),
representat el drama de l'Iglesias, La
d'Apeles Mes
mare eterna; y la marina
tres, Sirena; l'execució de la primera,
bastant ajustada; la de l'última, molt
deseo ca xa da
Reue.—aFralernidad R. Radical>. Hl
del set
dia de Corpus a la nit, en honor
manan «La Lucha» se clebrá una ran
cio, composta de les obres Eta nois
poruca, de Rius Vida!; per la secció «ju
venil» desempenyada per les nenes Vi
.

cheto,Busquels y Agitó y'ls nena Pallejá,
Gorga y germana Vicheto. Y per últim
la comedia arranjament den Milla Un
ninot de mollea, per la senyoreta Basseda

y senyors Benet y Aguadé.
«La Palma>. Diumenge passat, dia 9,
aficionat
baix la direcció del notable

M.' Benet, se representál drama
actea den Rusihol L'hereu es
campa.
L'interpretado donada a n'aquesta
obra fou del tot acabada no mautcanthi
cal- detall.
La senyoreta Basseda'ns feo una <Ca
terina» inimitable, com si tos una actriu
consumada; la senyora Galtés esteva
quelcom freda.
El senyor Sana logré un triomf senya
lat,qual protagonista interpreté ab toolt
d'art, y sena declamacions de mal gust;
igual que'! senyor Benet que encarnit'l
paper de «Jaume» ab una justesa que no
deixa res que desitjar; bé els senyors
Riba, Fortuny y Sugrafi-s (aquest últim
en el paper de «Pascual» el vegerem en
un non carácter rns agrada) els dernés
senyors Segalá, Serret, Salvat, Aguadé,
Sobrepera, N'arrasé Grau, Muelles y
Sangenfs, tots feren bon treball.
<Centre Badalonf>. El
Badalona.
die 3 del corrent va representarse en el
teatre d'aquest centre, pera la cornpa
nyia Terradas-Cases, l'hermós drama
del mestre Guirnerá Terra baixa y la
bonica comedia en un acte Pare y padri.
En la execusió del drama les senyores
Fremont y Verdier s'hi distinguiren no
tableraent y la nena Morer admirable
ab la «Nuri». Deis senyors repetinem lo
que ja hern dit, panela d'aquesta motej
ara obra altres vegades. Sola direm que
tois feren un treball propi de bona actors
particularmeut els senyors Terradas y
Casas ab el «Manelic» y «SebastiO» res
pecttvament. En el Pare y padrí la con
currencia pasa un bon ralo.

Josep
en

tres

—

Granol'ers.

—

a

Casino): La compa

nyia que encapsula en Joan Font, repre
senté, Diumenge dia 2, el drama en tres

Ateneu

Igualad!

classe obrera»: La companyia del
tea tre Apolo de Barcelona, que dirigeix
el diumenge passat
en Miguel Rojas,
inauguré la temporada d'isba ab una
obra castellana y el dia de Corpus posa
la preciosa producció, de
ren en escena
Guimerá, Terra baixa; en quin protago
nista s'hi distingeix d'una manera no
table el primer actor senyor Rojas;molt
bé la sanyora Guitart ab el paper de
«Nuri» que s'enporti molts aplausos
per lo acertada en l'interpretació del
personatje; la senyora Pujol, com seca
pre segura de lo que fá. Les senyores
Alentorn, Gaseó y senyors Perelló, Da
lor, Guilemany, Carnicero, Strems y
Vitela, forsa encaixats en sos respectius
persona tjes.
Per fi de festa, Genil y figura, tiirigit
pel senyor Guilemany y acompanyat
per la senyora Guitart y senyor Delor,
que fan una creació de dita personatjes,
tent esclatar de riure a cada moment a
la molta concurrencia que asisteix a
de

la

nostre

coliseo.

Cervelló.—<Ateneu CervelloneucyDe
aconteixement teatral, pot calificarse la
represen tació de Terra baixa, donada
societat el dia de Pasqua
en aquesta
per la companyia del senyor Roca Se
distingiren en l'execució els senyors Se
rra y Calveras en el «Menelic» y <Sebas
tia> respectiva ment. La senyoreta Roca
en la <Marta» hi estigué encaixada; els
demes tots bé. Per pesas Un bon debut.
El públic premia el treball deis artistes
ab forts aplaudiments.
Molina de Rei —«Centre cata la nista>
El Tresor, den Morató, posat en escena
la vettla del dia 9, agradé extraordina
riament a la concurrencia nombrosa
que hi assisti.
L'assumpte d'aquesta obra, interesan
tissina, la serie d'incidents nona que s'hi
van
desenroblant, captivá de tal mane
el
ra l'auditori que sovint exteriorisava
seu entusiasme,
obligant ab els seus
aplaudinients, al final de tots el a actea, a
aixecar la cortina del escenari.
Es veritat que la interpretado fou ex
celent, ja que eslava confiada a la matei
xa companyia que la estrené la darrera
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Teatro de Catalunya,
substitucions que no
han desinerescut el seu conjunt; supe
rior coro sempre la s-nyora Baró,
justament encaixats la senyoreta Roldán
y els senyors Munt-Rosés, Bardétn, Be
llo, Galcerán, Guixer y el st3nyor Tor
que feu un «Cabra» digne parió del den

temporada en el
Ilevat d'algunes

Capdevila.
Ftnalment les senyores Baró y Roldán
y els senyors Bello y Galcerán, posaren
comedia den Manel
en escena la nova
Folch y Torres Dissuble de gloria que ob
tingué una esineradíssima execució y se
err porta de valent els sincera aplaudi
ments del públic.

tanta:31es d'algún desenfeinat) y ate
les frases laudatortes que en el es
nostra
mentat ofici dirigeix la Junta a la
Revista y més telilla en consideració la
visita queins feu personalment el sen
nyor Forgas a nGstra Redacció, pre
gant de que fessina rehuir la veritat, ens
cornnlauem, d'acort ab el nostre corres

Prat del Llobregat.—(Nota de Re
dacció,) Per un atent (Ad qu'hein rebut
de la Junta del «Centre Artesa», bella
cornprovat que el senyor president de
la mateixa, don Antón Forgas, al negar

ten

nent

l'entrada al nostre actiu corresponsal
a LA Es
no ho feu per deaconsideració
la persona que la re
CENA LATALANA ni a
presentava, sinó contestant a un agravi
que ell creta ha ver rebut del segó°.

Indagados

les causes y

donant pet

ponsal, qui justa ment va queixarse,sent
ignosent de l'actitut que se li atribuía,
fer constar les bones relacions que
han quedat eatablertes entre el digne
President del <Centre Artesa» y el nos
tre delegat senyor Pere Coll.

en

re

sultat de que el nostre representant no
ha dit rés que pugués ferir en lo més
mínim al Sr. Forgas, (per lo que resul

Com vencerá, segur,
panya

com

l'anterior,

en

el

nou

genre. Un'altra

can-,

ja la tenim actriu beta popular.
la próxima temporada y la Pla

y

El Sindicat prepara
no po
a la companyia. Les circunstancies, doncs,
den ser més favorables ala desitjos dels seus admi
radors.
es

Cert benvolgut confrare, posat a argumentar ab solidesa,
importan
inventarse un dalo. Y cona que la cosa era de
aclarirla,
ve a fer
públic,
interessat
en
que
ja
tenirn
el
cia,
encara, les res
nos preguntes y nosaltres no podem donar,
postes oportunes.
Era rnort—segons el peribdic deis—en Josep M.' Arnau,
figura respectable y respectada del Teatre Catalá. L'autor
d'aquelles joies que s'anomenen La 'vieja iaronja, Dones, La
va

Avui se publica el segón follett, (32 págines que co
rresponen ala nostres suscriptors) de la deliciosa come
dia en quatre actes de l'eximi literat J Pous y Pagés

EN

JOAN BONHOME

producció mereixedora de obtenir, en el llibre, la ma
teixa fervorosa aceptació conseguida al Teatre de Ca
talunya quan va estrenarshi fa poc temps.

ENJOAN BONHOME
y moviment, peró també sense
dificultats escéniques, ja que en la seva interpre
tació solament hi intervenen dugues senyores, es
esperada, ab veritable desitg de posarla en escena, per
totes les companyies catalanes, tant professionals com
d'aficionats.

comedia plena d'interés

gaires

DOLORS PLA.— Aquesta actritt s'ha revelat notable
durant la temporada del Sindicat d'Autors.
Qui ti havia de dir a la Plá quan sortint del Conser
vatori debutá a Eldorado, fent género chico castellá.,
que tornaría al rnateix teatre, quan se'n dina de Cala
lunya y representaría alli obres deis nostresdramaturcd
Ab tanta devoció les ha interpretades y posanthi tant
bones intencions, que algú molt autorisat la senyala
eminentíssimes figures. No sois
com la succesora de
per les espléndides condicions naturals que poseeix la
Plá, sinó—essencialment,—Per una disciplina que sem
bla notárseli, seguint en aixó les ensenyanses de la
bona escota nostra.
No's cregi, peró, que la Plá s'hagi improvisat actriu
catalana.
Abans de resoldres a empendre seriosament aquest
treball,ja havía tet algún ensaig ben meritori.Fou ales
hores que en el Paralel se feia campanya vaudevillesca.
Mancava qui, representan: en catalá, posseís abtituts
pel cant. Y la Plá, educada y coratjosa, aceptá la pro
va de la qual ne sor ti vencent.

Pubilla del Vallés,

etc.

Y córn es—deja el públic,—que ha passat sense elegfes
pro
semblant pérdua? Y corn es,—afegía,—que ni el mateix
fessional que donava la nova la comenta y plora, com tenía
per missió y obligació ineludibles?
Verament era estranya la teta y intrigants les preguntes.
Y, per darnunt de tot, calla esbrinar lo que hi hagués de cert
la tristissinaa pérdua denunciada.
Ho esbrinárem desseguida, tent les indigacions del cas.
Les quals, pel satisfactori resultat que'ns donaren, justifi
quen que parlern de tot airró somrienthi una mica..
es
En Josep M." Arnau, el benemérit autor dramátic, ja
vell. Es vell, peró es víu, que no resulta pas contradictori.
els
Y sí (volt agradable pels seus amics y admiradors, entre
major
respecte.
lloc
d'honor
ab
el
demanem
quals
en

conser
Per rnolts anys pugui, el notabilíssim escriptor,
disfruta!
salut
de
que
var la
Y l'estimat company que déiern, Lará be un'altra vegada
de comentar tot lo que sigui, peró ab un xic més de con:1p
per completar y
te al citar teta y sobretot, no provocant,
,

arrodonir

argumentacions,

alarmes

tant

injustific3des.

Agraim a la Cornisió Executiva de l'Hornenatje a l'Angel
Guirnerá, els volums Glorioses ab que`ns ha favorit. De l'o
bra, ja'n prenem peu per escriure un article. Dintrell qual

guirnera
s'hi reprodueix el magnífic prólec que a l'obra
en
Maragall.
niana havía posat
Glorioses conté fragmenta de discursos patriótics, va
ries poesíes molt ben triades del rnestre y les contables El
casa. Aquesta última, emocionant y co
nen jutu y El gós de
lorida evocació de l'infantesa, es una de les millors pagines
literaries de nostra literatura.
Dintre la secció «Teatre» hi ha
joría d'obres den Guimerá.

trossos

selectes de la

ma

LA ESCENA CATALANA
El Cant al poeta de Peminent Emili Guanyabens, enjoia
la colecció.
També hem rebut—y prornetem parlarne ben aviat,—la
darrera novela den J. Pons y Pagés, La vida y la mor! den
Jordi Fraginals, II ibre de en tonació serena y reposada, des
vetllador de agudes y complexes icopressions y éstimulant
de voluntats. El final de l'obra, preparat y resolt per flia de
mestre, será, peró, molt discutit.
La protunditat, amplitut y consistencia de les visions den
Pous y la manera cona son,artísticarnent,resoltes, honren la
moderna literatura catalana.

Havem rebut unes in vitacions pera asistir a la testa heleni
de la «Casa de Familia», anunciada pera la revetlla de
Sant Joan bala el següent programa.
A.
Sal:de:ció.
B. Representació, pel quadro dramátic de la Casa, de la
tragedia de Sótocles Filocteles (versió catalana y adaptació
escénica de D. C. P.).
C. Himne a Apol, música y Iletra antigues, trobades a
Delfos (traducció catalana de R. Picó y Camparnar), cantal
per Porteó de la Case y dirigit pel mestre D. Antoni Pérez
ruca

Moya.
D. Representació del drama sattric, d'Euripides, El ci
clop (traducció de J. Roca y Roca).
E. Carreres de Marathon, otorgantse al vencedor una
de llorer y una tc.ia de flora, pera que'n tassi pre
la dama o damisela de sa elecció, junt ab la qui a ni
rá a abrandar el «tac de Sant Joan»; terrnenantse la testa ab
sardanes al voltant del rnateix, que alternarán ab cansons
de la nostra terra, cantades per Porteó a la duro del focs de
bengala ab que s'enllurnenará Pestadi.
La direcció de la testa es a cárrec delssenyors D. v V. Co
rominas Prats.
A la porta de l'estadi se vendrá el programa
detallat de
la testa,»
Agraim coralrnent les invitacions y lloena, coro es degut,
el progecte de la testa. Els hostes d'aquesta «Casa de Fami
lia», (establerta en el carrer del Carme, 46,) xicots recullits
del carrer, bé's rnereixen, ab sos amorosos protectors. la
sirnpatta y devoció ab que actillirá el públic la realisació
del interessantissim programa.
corona
sent a

Ilurn el tercer Suplement a La Escena Catalana
que conté s«ncera, ab cobertes y tot, la comedia en un acte
de Salvador Bonavía,
A vui surt

a

-5.rxrrr

2:1./v-y-e

nEcepalos

Coro haurán observat nostrés favoreixedors, mercés a la
rapidesa y economia, la nostra Biblioteca, obté cada vegada
más aceptació. Lsperem, doncs, que l'obra Vinlanys desptés
que avui si reparteix, vindrá a aurr.entar encara la popula
ritat d'aquestes edicions.
El Suplementa La Escena Catalana, que conté sempre,
sencera, una comedia de gran éxit, se ven al preu
dinariarnent económic de 25 Céntims l'eapnaplar,

extraor

El Teatre Calcita y els seas enemics 110 RS pas un titol ab que
a seguir la campanya empresa contra la
fredor y
cobardía arnbient, sinó el lema de una conferencia que'l

vinguem

generó s

y gloriós Ignasi Iglesias
dissabte, al C. N. R. de Gracia.

té

culpables

pc-+L,Hiei/ks

de la desteta, la temporada al Teatre de Catalu

nya.

L'Iglesias

vol dir les coses pel seu nom y el públic se dis
escoltarlo y a pendre nota de les denuncies. Car ja
cornensa a ser hora, realrnent,
de que els camps se destriin
prengui cos l'enetuic, Iluny y ben lliure de boires, anó
nims y hipocresíes. Convé véureli la cara y recordarla per
saber, d'aquí en avant, tots plegats, a qué ateuirnos.
L'Iglesias parlará dissabte, mentres prepara, per rnolt
aviat—segons noves—un altre día de testa major per Cata
posa

a

lunya.

Se tracta de l'estrena de un'altra producció seya, comedia
dramática en quatre actea, que encara no te titol.
Un misatge rebut de Lleida ha recordat al eminent autor
el compromfs cortret. Y aras disposa a complaureels seus
arnics d'allá, enviant l original.

L'estrena, doncs, tiudrá lloc
jans del prop vinent Agost.
Y

a

la Ciutat de Lleida

a

mit

aticó coincidint. ditaosarnent per Catalunva, ab la
en un popular diari
parisienc, Comedia, de la
traducció francesa de Les garces que ab tant éxit s'estrenaren;
fa algún ternps, a París...
Aixt's porta l'Iglesias, després de la memorable fuetadal
Y un honoe cono aquest, iluitador de bona mena, patriota
de cor, poeta que sab fiorir esperanses dels más forts de
senganys, bé's deu rn«réixer—sernbla,—poder din, apasio
nadarnent, unes quants veritats al poblel
tot

publicació,

anunciada per aquest

Hi ha veritable afany d'escoltar la veu del poeta, després
crit ja farnós ab que's clogué, per vergonya deis

d'aquell

IC+I•TA.SI

Imprenapta
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!JA HA SORTIT !

Suplement

a

LA ESCENA CATALANA

que conté sencera, ab cobertes y tot, la nova
comedia en un acte, original de
BONAVIA

SALVADOR

IINT
25 eénti m s.

P

eé
1 0 cs.
Freu de la

enquadernació.

im

TOT L'ANY
GObECCIó

DE POES1E5
DE

F. Girbal Jaurne
PREO: 50 CÉNTIMS
De Dende: En l'Administraeió de "La Escena

LA

Catalana„

Plassa del

.E'SC.E.ATA CATALANA.

Pi, 5

-

t;,41,13:4 2211.31.
-

,

•

•,

ty
.

Satainian.a.r1 Tea.tr8.1
PREUS

DE

SUSCRIPCIÓ: Un trimestre. 2 peSSMS.—
NÚMERO SOLT: 15 cénurns.
PAGO A LA

BESTRETA

any:

7`50;ftessetes.
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fICCORS

Comediants del Teatre Calalú
NOMS, COGNOMS

Y DOMICILIS

ACCRÍIIS
Abella de Guri, M. Espanya, 14, baixos. Sant Gervasi
Alentorn, Guadalupe Robador, rz, quart, segona.
Antigas, Adela. Hospital, 87, interior, tercer, primera.
Arasa, Adela. Sant Eusebi, 53, 3.0, 2•a Sant Gervasi.
Arqué, Teresa. Urgen, 129 primer, iletra F.
Balestroni, Angelina. Aragó, 216, primer.
Baró, Antonia. Ronda Sant Antoni, 45, tercer, segona.
Baró, Emilia Rambla del Prat, 19, tercer, 2.a Gracia.
Bayona, Mercé. Xuclá, 13 tercer.
Borraileras, Aurelia. Escudillers, 65, botiga.
Boule, Clemensa. Candelas, 6, primer
Bozzo, loana. Aribau, 135, primer, segona.
Buxadós, Carme. Valldonsella, 48, tercer, primera.
-

Caldas, Carme. Robador, 36, tercer, segona.
Cama de Parramón, r. Riera de Sant Miguel, 12, baixos.
Campos, Emiliana. (nen Comte del Asalt, 33, tercer
Casasses, Balbina. Cadena, 11, tercer, 1°.
Castejón, Pilar. Plassa Letamendi, 25, segón, segona
Coy, Cecilia. Portal del Angel, ir y 13, primer.
Daroqui, Mercé. Villaroel 49, prim?.r.
Escriu, María. Escudillers, 78, tercer.
Farnés, Lluisa. Zaragoza, 82, pral, 1.a Sant Gervasi.
Faura, Montserrat. Muntanei, lo, quart, primera.
Ferrer, Mercé Diputació, 122, primer, segona,
Fornés, Antonia Sant Pau, 96, primer, segona
Fremont, Elvira. Flors, 5, tercer.
Gil, Remei. Urgell, 129, entressol, Iletra B
Gil, Teresa. Villarroel, 111, quint, primera.
Guardia, Aurora Sant Geroni, 8, quart, segona.

Guart, Angela. Parlament, 58, tercer, primera.
Guerra, Enriqueta. Tamarit, 88, segón, primera.
Guitart, Marra Floridablanca, 87, segón, segona
Lozano Pepeta Parlament, 29, tercer, segona
Llorente Concepció. Blasco de Garay, 25, pral.

I,a

Marsal, Dolors. Tallero. 21 y 23, tercer, segona.
Matas, Emilia. Floridablanca, 87, segón, segona.
Mestres, Ramona. Ponent, 29, quart, primera.
Molgosa, Susagna. Vila, Vilá, 77, quart, primera.
Morató, María. Laura, 41, segon.
Morera, A gna, Roig, 20, entressol.
Morera, María. Santa Teresa, 3, quart, r.a Gracia.
Morer. Pepeta. Sant Domingo del Cali, ro, quart, 1.*
Ortiz, Esperanza. Cendra, 34. primer, segona.
Panadés, Marta. Porrell, 86, quart, segona.
Paricio, Assumpció. Asalt, 143, principal, segona.
Parrefio, Carme. Riera Sant Miguel, 7, primer, La
Perelló, Carme. Tallers, 55, segón,
Persiva, Pepeta Mariano Cubi, 55. Sant Gervasi.
Piqué, Toaneta. Concell de Cent, 261, primer, 2.a.
Pla, Dolors. Sant Pau, roo, tercer.
Prats Fortuny, Carme. Aribau, 71, quint.
Roldán, Carme. Muntaner, 38, baixos, primera.
Romagosa, Pepeta. Riereta, 29, tercer, segona.
Sabater, Adelaida Provenza, 240, ponerla.
Santolaria, josefina. Espanya, 3. Sant Gervasi.
Santolaria, Pilar Canuda, 35, primer, segona.
Soto, Carolina. Pailament, 22, quart, segona.
Ugas, Antonia. Mitjá de Sant Pere, 69, primer.
Valero, Pepeta. Robador, 12, quart, segona.
Vallvé, Antonia Aragó, 277, tercer, segona.
Vareta, Dolors. Aurora, 3, primer. primero.
Vendrell, Carme. Paradts, lo, tercer, segona.
Verdier, Antonia. Flors, 5, tercer.
Vial, Lola. Sant Olaner, 16, primer, segona.
Xirgu, Marguerida. Hospital, 123, quart, primera.
a

Atnorós, Santiago Aragó, 216, primer.
Aymerich, Domenech. Angels, 12, segón, primera.
Balot, Artur. Asalt, 143, principal, segona.
Manel. Tallers, 21 y 23, tercer, segona.
Bals, Francesc Sant Pau, 77, tercer, segona.
Barbosa, August. Amargós, Ir, primer, segona.
Bardem, Rafel. Verge de Gracia, 2o, primer.
Baró, Lluis Nou, 28, quart, segona.
Blanca, Luis. Blasco de Garay, 28, pral primera.
Borras, Enric. Aribau, 5, quart.
Borrás, jaume. Campo Sagrado, 28, primer segona.
Bozzo, Ferrán. Nou, ro6, quart
Capdevila, Caries. Rambla Prat, 19, tercer, 2.a Gracia
Capdevila, Ferrán. Tamarit, 88, segón, primera.
id.
id.
Capdevila Guerra, jaume.
Carabellido, Manel Asalt, 77, quart, primera.
Cervera, Salvador Carme, 85, quart, segona.
Codina, Pere Plassa del P1, 5.
Claveras, Ramón. Sart ['ere Mártir, 24, tercer segona.
Gracia

Vicens. Villaroel, 43, primer.
Donato, faume Boqueria, 7 1, principal.
Font, josep. Asturias, 14, primer. Gracia.
Flu quet, Gaspar. Mitjá de Sant Pere, 77, y 79, segón
primera.
Galcerán, Aveli. Taller, 45, interior, primera.
Gimenez, Enric. Manso, 48, primer, segona.
Armengol. Riera Sant Miguel, 7, pral. primera
Guitart, Enric. Floridablanca, 87, segón, segona.
Cuixer; Andreu. Plassa del Rei, 9, quart.
Llano, Francisco. Tamarit, 181, primer, primera.
Mántua, Gastón A. Aribau, 135, primer, segona.
Mer, Alfred. Sant Domingo, 19, baixos. Gracia.
Lluis. Sant Pau, 21.
Millet, Francisco. Urgell, 25, segón, primera.
Miret, fosep. Aliansa, 9, baixos Sant Gervasi.
Morer, joan. Sant Domingo del Call, J2, segón, 1.1
Morera, Antón. Roig, 20, entressol.
Mir, Lluis. Bosch, 5 Gracia,
Munt, Luis. Rosal, 79, entressol, segona.
id.
Munt Rosés, loan. id.
Nieto, losen Sant Pau, 120, primer, primera.
Nolla, Alexandre. Corto, 473, segón, primera.
Ortm, Miquel. Catalunya, 54, botiga. Sant Martí.
Mera, Antoni. Plassa Universitat, 12, botiga.
Piera, roquim Tordera, 39, primer, segona.
Pon, loan Sant Pere del Peulat. Poble Nou.
Puiggari, Unís. Bou Plassa Nova, 2, segón, segona.
Pujol, Bartomeu Urgell, 129, primer, 'letra F.
Pujol, Eudalt Urgell, 129, entressol, Iletra B.
Rojas, Miguel. Martinez de la Rosa, 33, baixos. Gracia.
Roura, Guillem X Ronda Sant Antoni, 12, tercer.
Rovira, loan Ponent, 44, quart, primera.
Santacana, loan. borren, 129, tercer, primera.
Santpere, josep Viladomat, 6o, impremta.
Santolaria, Modest. Canucla, 35, primer, segona.
Sirvent, Miguel Plassa Santa Eularia, 62. Sant Andreu.
Soler, Iscle. Gigants, 2, segón.
Tor, Ramón. Aribau, 58, segón, segona.

Daroqui,

Torelló, joan. Tapinería. 1, botiga.
Torres, Eduart Sepúlveda, 185, primer, primera.
Vila, fosco NI.a. Borrell, 86, quart, segona.
y 13, primer.
Vilallonga, Ferrán. Portal del Angel,
ir

Vinas, loaquim Tallero, 9, quart, primera.
Vives, losep Manso, 22, segón, primera.
NOTA:
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