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A la sortida del Liceu 

el lloc més elegant és el 
f , 

SALO DORE 
de la 

GRANJA' ROYAL 
Dancin:g amenitzat per 

CRAZY BOYS ORCHESTRA 

Cerveseria E U Z KA DI 
Passe:g de Gràcia, xamfrà Gasp 

Dintre un ambient tranquil· i distingit 

TOTS ELS PLATS TIPJCS 
DE LA · 

CUINA BASCA I CATALANA 

Cerveseria E U Z KÀ DI 1 

DIU}IEXGE. 12 FEBREH IY3:3 - A LES .5 TARDA 

ú'." de propicia/ i abounmru/ CI ''" rhs 

l' t·núiLi ma ~on i .Iu del cèlt·brc tenor 

~I I Q U E IJ I~ L E T A 

2. a representació de la comhliu lírica, en 3 nclt•l'- i 4 11uat.lros. llibre de Frederic 
Homero 1 Guollcm Fcrnitndcz Shu\\. nHí,wa d' \)IADEt- \'I\ Etl 

DO NA 
FRANCISQUITA 

R E PAH.TIME N T 

Doíla Francisquita 
Cecília GUBER T 

La Be/trona 
Sdica ]JEREZ CA RPTO 2. 

Cm·dona Do11 . .1/atias 
Antoni PALACIOS Fenwndo Pau GORGE 

l\11 Q U E L F L E T .\ 

CA F E - BAR .-\L A PL ANTA B A I X A 

(~MI~UIIU 
~P4NTER4 .. 
\),wa Ct\\{~att\Ó\'\ ~\ 

C.oúno\ Ü:O\\Òm\ca\ Wii 



Adtniral1leme11t cantades 

MIQlJ EL 
ANTC)NJ 
TINOI~ 

FLETA 
CORT IS 
Ol-1 GAH 

etc. 1 ('11 e l s discos dc 

La Voz de sn Amo 
t r o h a r à r e p r o d ll ï d e s I f' s n 1 és 

b e ll es ptt g in cs mu s i ca ls dc 

I a prec1o sa obra d e l 

lVI e s L r e \1 I \T E S 

* 8ol ·fi citeu-Los a ls esta

bliments distribuïdors de 

per 

~-'u Ji oz tle s ,, A 'In o 

Do1ïa Francisca, Carme Llanos: frene la del Pi11to, Encarna .\legre; 
Loren:;o, ::.\[anuel G. Sampcr; E! Liberal. ::.\Ianuel Lopete~rtti; EI cape
llà. Santiago Lo rea: hum , /nc/rés. France~c Sanz: L' n tor~ ro. J ose~ 
Grau: La buhonera .. A de! a Gumm¡t; U na mamà. Elena Lucct; Un 1/U-

licià. J. Bastons. 
Romàntics. disfresses. rondalla, banda de guitarre::; i bandúrries, 

cor general i de ball 
Primera bal :arina: Alícia CA LA];() 

l'destre director: i\ ntoni Cf\PDEVIL\ 
Direcció escènica: Lluís CALVO 
::.\festrc~sa cie ball: P . PA~Ir:\S 

Dimarts q: ESTRE:\.\ dc l'òpera del mestre ]0.\:\ ~IA:\E:\ 
' :\ERO 

l'rincipab intèrprets: Pilar XOGlJERO, Angel ROSS~::\'I. .\ma~or F.UfADAS, 
Ricard Fl;STEI~ Baltas?r L.\RA. )oaqmm ALSI>l \ 

Dirigirà l'or~ucstr:~ l'autor. }.f estre 1f AXEX 
Direcció escènica: AMBROSI CARRlO:>l 

Decorat nou de Sah•ador Alarma 

Pròximament: 
~1:\~0N: Per i\11le. BERTllRAND. MM. BOURDINO, Y[(~NEAU i LAFONT 
~\~ISO T D:\ULA: Per .Mllc. POPO\',\ 1LM. GEORGES TlllLL, \'IG~TEAU 

i LAFOXT 
).[estre Vin·ctor. GeorA"eS RAZlGADE 

p,,s:.t:lt: or. CR,\CJA. -t? : CB \LITA. S. A. P ,~!iEJC oR CnACIA, 90 

JJ. VlllAlTA A\IM<iO 
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ABELLO I 

LAMPAR.ES DE TOTS ELS ES1~ILS 

Bron::::,os de qualitat 

JJecoració 1noderna 

P R E U S ú · 1 e s 

CA$.\ CENTR,\L: 

CORTS CATAL .l NES, 591 
(ni costnt d•l Colls•um) 

sueu ns \ r.s : 

LA CA S A DE LE S LAMP ARE S 
Ronda Sa rll" Antoni , -t8 - Ron~a Sant Pau , 58 

A R C U ~1 E \ T 

\CTE PRL\!ER 

l,;na plaça típica de :\ladr!d. :\ la dreta una t·s~lésia. a rcsquerra u:1a cantv 
1~.:da de I~ casa de Doña Francist,uita i al fc¡¡,; t•na taYI!rlla. 

Passo::n uns yenedors ambul2nts cridant llur mercaderia. Tra\C~scn la pjaça eb 
ju,es estudiants Fernando i Card<Jna. En .ortir pt:r un altre carrer Aurora "La 
l'eltrana ·· es moía de Fernando que sc li ad re :a el qual està bojament enamorat 
d'ella .. -\ixò és presenciat des de la porta de re~glésia per Francisquita. que surt 
dc mi~sa amb la SC\'a mare Doña Francisca. 

Francisquita estima a Fernando quietament i un cop ,\urora sc n'ha :mat. $·a
urcça a casa. seva. però. en passar, deixa caure un mocador dc puntes que Fe1< 
nando arreplega i li ofereix . F ranrisquila. per tal ¡Jc poder entaular com•e¡ sac ió 
:unb l'home que estima. c."pre~sa llurs dubtes ~obre si aquell mocador és seu o no, 
u'és. Amb tot l'agafa i entra a casa seva, per a tornar a sortir de seguida i re-' 
anurlar la plàtica, fins que la seva marc :.urt a ('crear-I;¡. 

Fcrnando i Cardona resten sol~. AlcshorL·s Cardl'lnn li diu al ;~cu amic que hau
' ía dc desistir de llurs pretensions amb ,\urura i fixar-sc amb Franci~quila. 

Els dos amics se'n \'an per la drl'ta i tol SCAuit surt Francisquita portant ·ui 
cistcllct amb coquetes. 

~-o triga gaire a sortir Doña Francisca, Ja qual nmya a ~ur filla per si ha fhr
lt•jat amb Fernando. Apareix a la plaça l>on ),\atias parc dc Fcrnando i home 
d't•ns cinquanta anys. Doña Francisca li diu, en adonar-sc dc la seva presència. 
que fa dics que ,·olta per la plaça i qui ~ap si ho fa per a parlar-li de ca,ori. S'a
C05la Don :\fatías, i, en eíccll:, engega una dcclaraciú d'amor, però aque.ta dccla
mció amorosa deixa entre,·eure que a qui ell pretén no és a la marc ~inó a la filla 
lluña Francisca en oir-lo, es mi~ dt?wancix i la se,·a iilla fingeix que molt 1i t 
a~rada la proposició. Doña Francisca dc~apan:ix indi,!!nacF.sima. 

Cafès del Brasil pf~r tola Espanya 

E:vigiu els 

Cafès del Brasil 

Só n els mé s 

fins i aromàtics 

CASAS BRASIL (Bra~afè) 



Señora : 
Su inclecisi6n a.nte la cJección de un 

fam oso pc luquer o, deb e cesa r. 
La 1\Jaison ~ . T APIAS lc brin da el St' rvi

c io IIHÍS pulcre y rcfinado qu e p ucdn inHtgi
nnrsc. S us éx itos al obtencr los prim cros 
premies en los d ifcren tcs concur!'OS Ítller nu
ciona les celebraclos en París, Londres y Brr
lín en postizos, tintu ras . etc . . etc. 

E u la PcrfumcJ·Ía encontrara grnn sclcc
ción en toclas clases òe P crfut11es naciona lcs 
y cxtrnnjeros y lOdos los productes dc· los 
cSoins dc Rea u té Fcn1ml' .\Iodnnn. 

Yisite a 

E TAP I A S 
CLARlS. 26 TELE!i'ONO 

JNSTALACION PRlNCIPESC.:A 
P R E CI O S C O 11 IU R N'l' I~ S 

I C~27 

PAULJil FRAN('AJS E N O L I S ff S l' ·o !\ 8 N 

Aleshores FrancÍS{(Uita misterio~ament, a~sabcnta a Don }.l at:a;;, que h i ha 
un jo,·e que la persegueix. Don Mat'as li prep,a que li digui el nom de llur rival 
i Francisquita li contesta que és el seu fill Fcrnando. Don Matías se'n va ir.dignat 
i ella entra a casa seva rient-se dc la seva e~trata~ema. 

Surten Aurora " la Beltrana ., . Lorcnzo Pérct el \>CU amant, lrcne, i ] uan An
~~~és. Hi ha una breu escena de gelosia dc Lorenzo. l:n cop solas Aurora i Irene 
aparei..xcn, a la porta dc l'església, Cardona i Fcrnando. El rrimer propc~a al ~eu 
an:ic a fer enfadar Aurora amb una gelosia per certa dona imaginària. Com que 
Fernando no accepta la proposició, é!. el mtdx Cardona qui ho fa. 

Les dones se n'han anat a la casa dc refresco;. i surt Don )[;!tías, el qual sent 
Ics paraules amb què Fernando diu que c~tà foll per aquella dona. El pare creu 
qt:( el seu fill es refereix a Francisquita, mcny:.prcant la ~C\'a conducta i fent-li 
a' incnt que qui es ,·a a casar amb aquella dona no ~'~ altre que ell mateix. Fer
uando i Cardona resten astorats i deixen a la futura del vell com un cdefesi, per 
coqueta i dona de poc jní. 

Don Matías, engelosit, entra a casa dc Francbquita, mentre els dos estudiants 
s1:n ,•an cap a l'església. Però, tot seguit. s'oeixen Ics alegres g11itarres i bandúr
ries dels estudiants, que van acostant-sc, i Fcrnando i Cardona van a rebrc'ls. 

Es presenta un grup d'estudiants que vénl'n al casament d'un company, amb el 
nu1•i i el padrí al davant. Surten les modistes. amb la núvia i la padr ina, les quals 
són rebudes amb fortes aclamacions per tot~ els estudiants. Una vegada reunit~, 
Fcrnando i Cardona, com a present dc boda, els dcdi<(ucn un cant dc primavera 
que és corejat per moclislcs i l!sludiants. 

En entrar a l'església els del casament, Don 11at'as surt dc casa de Francis
quita, to rbat i descontent, i s'enfronta amh Fcrnando i Cardona, re¡>rotxant-los 1'1. 
burla que li han fet i contant-los la rcbud.t que ha tin~ut a casa Ja se,·a promesa 
en acusar-la, anant-se iradamcut 

Aleshores, Cardona diu a Fernando que comcn~a \"cur<!-hi clar: Francisquita 
estima Fernando, i tota aque~ta histbria dc què la prc:én i galanteja és un avís 
pet tal que així ho faci ell, i amb això crida a Francbquita, encara que FcrnaJ1do, 
sempre tímid no ho Yulgui. 

ASCE NSORS 
CALEFACCIONS 
VENTILA CIONS 

F. FUSTER-FABRA 
CLAH IS, 28 BARCELONA 

lla instal·lat l'ASCENSO!l que funcíona en oquf'st: Gran Teatre 
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Com que aquest dar re r no diu ni una paraula, Cardona, en nom seu, li engiv<1 
una col4ecció dc "piropos". Francisquita, emocionada, tampoc se li acut cap res
posta. i .!s el mateix Cardona el que també contesta per ella. fins que arriba a 
aconseguir que Fernando s'engegui. Però per comptes de continuar. el que fa no 
és altra cosa que disculpar-se i afirmar que ell no li ha escrit cap lletra ni mai 
nu s'ha fixat en ella. 

Alc~horcs, Francisquita li contesta que hi haurà hagut, doncs, algt'm, que hau
rà im·entat tot això, imitant un conte que és, si més no. la historieta de llurs re 
lacions amb Don Matias. 

En acabar-se la faula. Doiia Francisca crida a la seva filla des dc dins. S'auen 
le< guitarres i bandúrries d'una tuna carnavalesca, que surt en escena. Diverses 
disfresses l'enrotllen. 

.-\pareix Lorcnzo Pérez amb Joan Andrés. Porten la calessa per Aurora. Surt 
aquesta, puja al vehicle i esguarda Fcrnando amb intenció. -

Francisquita. a la porta de casa seva, observa l'escena i expressa llur propo
sil de vèncer la seva rival. E~ posa en marxa la calessa d'Aurora. ¡\pareixen a la 
porta dc l'església els del casament, toquen les camJ?anes, les guitarres i bandúrries 
i ressona la veu dc tols. 

ACTE SEGON 

Als encontorns del Canal, el Dimecres de Cendra per la ta rda. A l'esquerra 
hi ha un "mcrcndero", a la dreta una altra casa on es lloguen vestits dc disfres
sar, segons din un rètol grosser. Al fons es yeu Madr id. 

1\ pareixen en escena diversos grups de disfresses i passejants. Dins el "mcren
dero" se sent la ven d'.-\urora. Després d'alguns petits incidents dc la festa popu
lar. se sent estrèpit de la "Coiradia de la BuBa", que canten. 

Tothom se'n va darrera dels BuBa creuant-se amb Cardona que ve amb un mag
nífic \estil de disfres~ar per a dona . 

. Apareixen Fcrnando que va cercant Aurora d'una banda a l'altra. Cardona h 
·diu que deixi aquesta duna i es dediqui a Francisqdta. 

Amb tot, a Fcrnando ja li va agradant la promesa del seu parc. Francisquita 
ha tram<~t que Fernando se'n ,·agi dl! ).{adrid. però que abans s'acomiadi dc la seva 
futura marc. i Don ).[atias ha citat llur fill al prat del Canal per tal acomiadament. 
Tol això Cardona ho recorda a Fernando. 

Quan se'n van per anar els dos amics, Fernando Yeu a Francisquita que s'apro
pa. Cardona amb el pretext de què no el vegi amb aquesta roba se'n va. Fcrnando, 

Que diuen els ocelLs? 
Un llibre de JACi NT J'EROAGUI!J'R 

A mb i l-lustracions df' R. CA liP Jl/ ANJ' 

Porcellan es 
Richard- Gin ori, 

Cristallsd'Orre fors 

· Plateria, etc. 

PA SSEIG DE GRA CiA , 

Porcellanes, 
Bisuteria, 

Vidres, 
etc. 

DA JV A 

PASSEJO DE GR ACIA, 
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Cl~ un sentit duo, declara el seu amor a la x icota; però aquesta només es limita a 
dir-li que l'estimarà com a fill, tota vegada que és promesa en paraula dc matri
m<>ni amb Don ).{atia~. verò Fernando insisteix i, per fi, els dos queden citats a l 
m&tcix lloc, anant-s¡; simultàniament Francisquita per la dreta i Fernando pd 
··mc rende ro". 

Surt Cardona del "mcrcndero .. , el qual anima al seu amic. dient-li que la con
questa de Francisquita é>- un fet. Per la dreta arriben. molt fatigats. Doña Fran
l'Ísca i Don ).[atias amb Francisquita. que fa veure que s'ha perdut i acaba dc tro
bar-los. Els vells volen descansar, però la xicota diu que s'ha de sc~uir avant per 
tal de trobar Fcrnantlo. ja que aquest no vol anar-se'n de ~[adrid i és prcc:s que 
s,.'n vagi ja que con~titucix un perill. 

Tots tres se'n van pl'r l'esquerra. Pel cantó contrari surten Cardona i Fcrnan
du. pai1 aqu~.">t nu c><·olta les indicacions del seu amic perquè vagin a aconseguir
los, perquè Sl'nt cantar '\urora dins dc:l ""merendero ''. Cardona se'n va, i F!."rnan
d·' sol, manifl•sta llur inCl·rlcsa sobre quin dels dos afectes vencerà el seu e~perit. 

Torna Cardona i vol cmport::11·-se Fernando, perquè sent que surt ,\nror.a, la 
qral es pre~t·nta a í,'scena amh Irene. En vet•rr a Feruau-lo amh una dona resta 
vb>en·ant i. en oir que C;•rdonn, amb veu de disfressa passa rcr amant de F'crnan
do, va excitant cada \'l'Rada lllL'S, fins que s'acara a la seva ri1•al, li diu di1crses 
(r;~scs iròniques i ili final van a bufetades amb ella, la qual fuig per a no t!ssrr dt•s
coberta. 

Resten sols l ~t·rnando i Aurora. Ti:n Aurora, apareix la dona indòmita que sent 
la gelosia i la passió :unb l(rrn intensitat. i amb les írases més insinuants, procura 
atreure 's dc nou n Fcrnando. 

Finalment se'n ,·:t. menyspreant-la definiti1·ament. 
Surt Cardona, j;t ;•mb trajo d'home, i obstrva la displicència d'Aurora, pt.>l que 

er'de,·ina l'<'fech; qt1l' li ha fet l'escena amb Fernando. es complau a carrcRar m~s 
la mofa, a la qu:•l respon .\urora en el mateix to i se'n va al "mcrcndcro "". 

Entren 1."11 cscl·tm Francisquita, Dnña Francisca i Don ).Iatias, la primera mnlt 
C('·ntenta en \'l'un: a C•rdona, pcrc¡n; com¡>rèn Que Fernando no deu ésser gaire 
liuny. Don 'latias consent que Fcrnando s'acon1iadi ·de Francisquita, que fingeix 
u,, dcsvancixcment en hr:u;os dc l"cstudi::~nt. Don ~(a[ias corre a cercar remei mcn 
tre els dos joves ~·~hraccn di>simuladament. En tornar Don ).Iatias surten amb 
dl Aurora, I r~."nC i El Liberal. Passat el desvaneixement fingit, entren en C!'ccn;; 
L<Jn-nza ]u"n .\nclrés i acudeix molta gent al ball que es prepara, anunciat a ~o 
d,. ~uitarrc, i bandúrries. Aurora no 1•ol ballar més que la "mnurca ", l'únic: hali 
<¡ue no >ap ballar Lorrnzo. Aurora afirma que algú la ballarà :omb ella i, amb un 
got a la mà, fa la cridn, que el que Yulgui ballar amb ella que beg-ui amb aquell 
got, si algun home s'hi ntrcvcix. 

Francisquita co1111>rèn que amb qui \'Ol ballar La Beltrana és amb Fernall(h•; 
es lamenta que no hi hagi un valènt que ,·ulgui guanyar el premi. Fcrnando fa 
acció dc surtir. pl'rò Don Matias l"a(larta i beu amb el g<...t que li ofereix Aurora. 
Lorenzo s'abraona n Don M atias, però aquest, que encara és vigorós, 1 i agafa les 
mans i el fa caur·c a terra. (¡¡ ,·aller generós, no obstant, encara li dóna un consell i 
e~ posa a ballnr amb 1\urora. L'imitet~ altres parelles, entre elles Francisquila 
i Fernando, que en vc•urc'ls Don 'llfatias, els vol separar, però Aurorn el relé i 
continua tothom ballant, amb g ran indignació de Don !vlatias. 

MODES 

BADIA 

Corts Catalanes, 652, l.r 

(ascen sor) 

Te l èfo n 11625 



ACTE TERCER 

Quadro primer 

El carr~r dc la casa dc Don ).fatias. 
Són les nou de la nit. 
S'ouen en el nocturn, múrmuris dc gent i l'eco d'un ball pròxim. 
l;ncs parelles d'enamorats, que es presenten a escena. es diuen paraules d'amor. 
Darrera de la reixa es \'Cu Don 1Iatias, que discuteix amb el seu fill. 
Apareix~:n Francisquita i Doiía Francisca. Don ).latias s.urt tot content ~rqnè 

es creu <Ju<• el vén~:n a cercar per anar al ball; però Francisquita. que ja la té pen
sada. li diu que no hi poden anar perquè, segons una carta que li ha escrit Fcr
nando, vol anar-hi. El cotwcnç de què el renyi: diu que Fernando protesta, puix 
que ell de qni c~tà enamorat és de Doña Francisca i no de Francisquita. Es clar. 
la mare. que no somia més c¡ue en el casori, li produeix immillorable efecte i de
cideix anar al ball amb la seva filla, i se'n van. 

Apareix C¡trclona, que ve a cercar Fernando. Aquest surt de casa seva tot es
tranyat que Francisquit;~ hagi dit al seu pare que li ha escr it una c:~rta .. Cardona, 
que és un viu, li diu que, sempre que es queixa Francisquita, és perquè vol que fact 
precisament allò qn<• no ha fet, i que el que han de ier és anar al hal!. Fa mutis 
Fernando. Cardona, que es qncda sol. en veure venir Aurora, a la que coneix dc 
lluny, dialoga amb ella bu i fent-li crcnre que Fernando se n'ha anat Clll1 avall . 
junt amb Encarnacion. ,\urura comprèn que Cardona està enamorat d'ella. 

En anar-se'n Cardona. surten Irene i Lorenzo. Aurora aprofita l'escena dc ge
losia de Lorcnzo per a deixar acabades les seves relacions. I se'n "" l ren c. 

Lorenzo truca a ca:>a dc Fernando. Sut-t a la finestra Don ~fatias. Lorenzo diu 
que ja troharà a Fcrnando al ball de .. Cuchillcros ., i que es veuran Ics cares. Don 
1[atias el reta que l'c>pcri, pcro Lorenzo se'n va. 
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Q11ad1'0 SC!JOII 

Pati d'una ca,;a 1•clla dc ~Iadrid, on es celebra el balL En el pati. en el corre
dor i a l'e•cala apareix un conjunt de figures típiques. En mig d'elles, Aurora, 
Fernando i Cardona. 

Fcranclo c~tà :nquict pcntu;• no 11•e Francisquit2. El que arriba é~ Lorcnzo amb 
ganes de buscar rat•ns. Cardona li explica que Fernando no està enamorat d'Auro
ra. i com <¡uc arriba Francisquita amb la seva mare, i aquesta s'adreça a Fcrnando 
i s'hi abraça; T.orenzo, que ho 1·eu. es queda convençut. 

Don ~I atia s \'C per a i er cara a Lorenzo, el qual li demana perdó. pui:x que ho 
ha 1·ist ben clarament que ha fet un mal paper i li explica el que ha 1·ist. 

Don 11atias increpa a IJoiia Francisca per ha1•er anat al ball 5abcnt que h' 
ana1·a el ~cu fill. al qui li rc~pon ella. que a qui estima és a ella i no a la seva filla 
i, per tant, li demana el ~cu con~enliment per a casar-s'hi. Don ~latia> s'hi oposa, 
client <tuc podin ésser la sc1·a mare. Aprofita esta frase Cardona per a recomanar
li que s'apliqui el conte. Don .\Iatias hi veu clar i perdona a Fernando i a Fra11· 
Cl>quita. Aurora i Cardrma es donen cita per a l'endemà, i tots junts entonen un 
càntic a la jo1•cntul que venç. 
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