
ELENA FONS

(Teatro de Novedats.)
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En el Gobern Civil demanan un óptich.
—Un óptich?
—Si senyors. En aquella casa s'está fent un

gasto tan horrorós de vidres de multiplicar, que
necessitan un home á jornal per ferne de nous
y anar cambiant els que cada día s'espatllan.

May podrán afigurarse'ls que s'estropellan,
per enlayrar fins á la categoría de conflicte in-
ternacional, la senzilla crema d'un tramvia per
una massa de poble, enfurismada de que han
aixafat una criatura.

J Hi ha algú de vostés ab prous pulmons per
inflar una bombolla de savó, fins á feria més
grossa que la mitja taronja de la Mercé? No?

Donchs el Pons Pilat que goberna aquesta
ínsula, ha demostrat tenir pit per aixó y molt
més.

Com s'ho manega no puch dirho; ell se sab
las trampas d'aquest joch de mans: peró lo cert
es, que, cloneuli una formiga y ab un dihent de
Pare Nostre vos la fa veure més grossa que una
catedral. Misteris de l'óptica gubernamental y
de la sabiesa de certs personatjes.

Ab alió de la crema del tramvia, va sapiguer
manegarsho tant bé, va inflar la bombolla ab
tant delit y ab tant salero, que molta gent esta-
va convensuda de que Inglaterra'ns declararia
la guerra y'1 batalló de veteranos netejava'Is fu-
sells per tenirlos á punt y, fins molts desenfey-
nats pujavan á la torratxa, per mirar si ja's ve-
ya la escuadra qu'havía de venir á enjegarnos
atmetllas d'Arenys, d'aquellas que no's pahiei-
xen.

Després, al veure que no passava res, la gent
deya:—Aixó es un gobernador! Quin home! Ja'n
tenim sort d'ésser gobernats per una persona
tan entesa! E11 ab el seu saber ens ha salvat
d'una guerra; ell ha privat que'!s inglesas ens
donguessin un ball de confits, com el que va
regalarnos Montjuich, allavoras de las bombas
d'Espartero: y,—quí sab!—potser ens ha estal-
viat la vergonya de véurens portats presoners á
Londres, pera divertir á la pobrissalla, fentnos

cantar flamench y ballar sevillanas á las plassas,
els días de festa. Quin home!— repetía tothóm;
y tots l'alabavan y benehí.an y fins alguns, més
entussiasmats, parlavan de coronarlo, ab certa
mena d'herba que's cultiva molt ufanosa en els
camps del plá del Llobregat. Si no van ferho,
va ésser per no ferir la seva modestia.

Peró lo qu'es ara, no s'escapa de la corona.

M
¿Qué no ho saben?
Ay fillets! Quina conspiració! Tots viví.am tan

tranquils y estavam sobre un volcán!
Sort que'l senyor Gobernador no dorm y va

desferloshi'1 marro, cuan menos s'ho esperavan.
Ja'ls hi explicaré pel menut, perque se'n fassin
més cárrech.

La nit del dimecres de la setmana passada,
baixava Ronda avall un grupo numerós, perdut
en las tenebras. (Aixó de tenebras, no's pensin
que sigui una figura retórica: el gas de Barce-
lona fa tan mala cara que, las nits sense lluna,
pe'ls nostres carrers no s'hi veu á tret de clate-
llada).

¿Cuánts eran? ¿qui eran? C ahónt anavan? Mis-
teris que no s'hagueran aclarit fins després d'al-
gún daltabaix horrorós, si al Gobern Civil no
vetllessin per nosaltres.

Un de policia qu'avans havia sigut pastor y té
la má trencada ab aixó de contar caps, diu que
passavan de sis cents. Ja ho veuhen: un verda

-der exércit. Després, alguns diaris han suposat
qu'entre conjurats y curiosos, encara no arriba.
van á deu dotzenas; peró, non fassin cas, que
no saben lo que's diuhen. ¿Qui no'ls fa demanar
uns cuants vidres d'aument deis que gasta'l Go-
bernador, avans de ficarse en camisas d'onze
varas?

Que las intencions d'aquella munió no eran
gens bonas, res ho demostra més que lanar de
nits y'ls objectes sospitosos qu'amagavan entre
mitj d'ells. ¿Qu'eran? ¿Armas? Més tart ho veu

-rém.
El grupo aná baixant, Ronda avall, fent de

tant en tant uns crits esgarrifosos—tot segons
la crónica oficial —sens dupte perque amagues-
sin las criaturas y'ls "ehins esporuguits no sor-
tissin en forat ni en finestra y l'autoritat s'ama-
gués tremolosa dintre'l seu santuari.

Peró'ls conspiradors no contavan ab l'invicte
coratje dels defensors del ordre cuan se tracta
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EXTERIOR DE LA IGLESIA DE SANT PERE DE TARRASSA

(Dibuix inédit de . Pahissa)

de repartir garrotadas sense perill de rebren.	 mi de lladres de Barcelona, classe digne de tots
Un vigilant, que deu sapiguer del cert els molts	 els nostres respectes pe'Is progressos que va
lladres que corren per Barcelona—ab perdó si-	 fent en el seu dificil art y ab la que desitjém es-
gui dit del Gobernador y policía encarregats de	 lar en bonas relacions en perspectiva de las se-
perseguirlos—al veure arribar aquell grupo nu-	 vas inevitables visitas.)
merós devant de las estatuas que hi há á la en-	 Donchs com deyam, el vigilant tocá'l pito,
trada del Saló de Sant Joan per la part de Gra- comparegué un escamot deis del Ordre y tris,
cia, tocá'l pito d'alarma, cregut—segons ha	 tras, aquest vull, aquest no vull, va desbaratar
declarat—que's tractava d'un verdader exércit	 la sublevació en un dir Jesús, no sense avans
de pillets deis que's dedican á robar objectes	 agafar á trenta /ascinerosos, ab las sevas corres
dels nostres monuments, que feyan una expedi- ponents armas que, per art de bruixeria, sens
ció per endursen d'un cop tocas las estatuas.	 dubte, van quedar convertidas_ en coronas de
(Recomanem el procediment al respectable gre- llorer.	 .

y	 jai
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Gran regirament al Gobern civil; ordres d'a-
quí, instruccions d'aIlá y telegrama á Madrit:

((Hidra separatismo, vuelto anoche levantar ca•
beza: batalla campal: victoria. Pérdidas enemigo:
treinta prisioneros; coronas subversivas. Confíe
gobierno, traidores patria, deberán pasar sobre
nuestros cadáveres.,?

Y vinga'Is presoners á la presó. Allí varen
adonarse de que tots anavan d'alló més ben
vestits, peró tot seguit se van menjar la partida:
era una pensada perque'ls prenguessin per gent
de casa y no'ls va valguer. Tancats ab pany y
clau y que vinga'l jutje á encausarlos.

Es veritat que després el jutje va deixarlos
anar; peró no se'n riurán per aixó. Mentres tant
ja'ls tenim encausats y se'n farán un ull de la
cara.

Ells prou diuhen que no més anavan á portar
una corona á la estatua d'en Rafel de Casanova
en conmemoració de la seva mort heroyca de-
fensant las llibertats catalanas contra Felip V;
y que si no es cap crim aixecarli una estatua
pe'l seu heroisme, menos té de serho lo de por-
tarli una corona. Peró'l Gobernador, que no's
mama'l dit, va dirlos:—¿Coronas á mi? Vosal-
tres vareu llensar crits subversius: procés.

—Es que no vam cridar!
—No hi fa res: procés per contradir las pa-

raulas de l'autoritat. Vosaltres anavau en ma-
nifestació.

—Es mentida.
—¿CÓm s'entén? ¿No anavau junts?
—Sí senyor.
—¿No anavau tots ab l'objecte de portar una

corona?
—Sí senyor.
—Donch anavau en manifestació. Procés per

afirmacions falsas y procés per fer manifesta-
cions sense permís.

—Peró senyor Gobernador...
—No hi há peró que valgui, y que callém.

Perque si m'enfado proceso á la estatua d'en
Casanova com á instigadora de sedicions y al
mateix Conceller per més mort que sigui.

Y velshiaquí una pluja de processos que dona
gust y que matará sense retop la bestia negra
del catalanisme, aquest papu que tan esfereheix
als de Madrit, proporcionant al heroych autor
d'aquesta gesta una creu, més grossa que no pas
la que'ns ha caygut á Barcelona ab un Gober-
nador de la seva fusta.

Y ara, per acabar, permétinme que'Is hi don-

gui un consell. No vagin els diumenges al Pas-
seig de Gracia.

¿Per qué?
Molt senzill: Alli no's pot negar que la gent

que hi ha, va junta, sobre tot á las tardes, en
que las dugas corrents que pujan y baixan están
apretadas com un barril de sardinas. Que á tots
els hi du el mateix objecte, impossible duptarho;
tothóm hi va per passejar. Donchs ab la ¡lógica
que gasta el nostre Gobernador, res d'extrany
que un día agafi á tot el Passeig de Gracia en
pes, homes, donas, criaturas, cotxes, cabalis y
cotxeros y fins als empleats que cobran els deu
çéntims de las cadiras, y me'ls encausi per fer
manifestacions sense demanar permís. 0 si no,
al temps.

Vostés fassin lo que'ls sembli; ja están avi
-sats.

JOSEPI-I PIULA.

Dissopt!
(PERA L'ALBUM D'UNA SENYORETA.)

Te vegí un jorn no més... Magestuosa
ostentavas ton cos, el més esbelt,
com la floreta que al obrir son cálzer

l'ensenya al sol naixent.

Se crusaren mos ulls ab tos ulls negres
-y en mon cor vaig sentir un no sé qué...

mes á tu, vaig compendre ab ta mirada,
que't passava'l mateix.

Aquell jorn se grabaren en ma pensa
tas Bregas formas, ten mirar de cel,
y aquest recort m'atrau y m'esclavitza

com un mágich poder.

Jo voldría á tot'hora contemplarte
gajosa á mon costat, ajuntadets,
y saborir abdós del amor nostre •

la fresca y dolsa mel...

Jo voldria donarte un món de gloria,
y adorarte al altar deis amors meus,
y brunyir en tos llabis com de grana

l'escalf de un primer bes...

Mes ay!... M'assalta una dolensa extranya
y s'endola mon cor y s'entristeix,
al pensar que á n'eix món els bells desitjos
com fulla seca se'ls emporta'l vent!

JOAN B. ALEMANY Y BORRAS.

Blanes, 1901.
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ELs dos Espepits

Per entre la flonja alfombra dels núvols
blanchs platejats pe'l Sol que Li bat d'aprop,
fan vía dos Esperits. Son l'Esperit-Vida y l'Es-
perit-Home.

La boyra baixa y ells baixan ab la boyra.
La boyra va baixant sempre, fins que tocan

un cos dur com la pedra.
L'Esperit-Home's queixa de la duresa.
— Esperat — diu I'Esperit-

Vida—ja hi som.
—zAhónt som?
—Vosaltras, nuvoladas, se-

guiu la vostra via, deixondiu-
vos y escampeuvos sa y enllá
fins que la volta quedi bla-
va, tan blava, com els meus
ulls...

Y els núvols fan sa vía y's
deixondeixen y s escampan.
La volta queda blava v trans-
parent.

—^Ahónt som? — pregunta
altre cop 1'Esperit•I-lome.

—Som á la Terra.
—¿A la Terra? Qu'es dura

la Terra!

—Mes dura la trobarás.
—Obram els ulls, que no

veig res.
—Espérat. ¿Sabs qui soch?
—Si; la Vida.
—Me coneixes?
—Si no't veig.
—pDonchs cóm satis que

soch la Vida?
—M'ho figuro per lo qu'ets

bona.
—;M'estimas?
—Oh! sí, molt; pro si't ve-

gés me sembla que t'estima-
ria més encara. Te m'afiguro
molt bonica.

— Obra'ls ulls y miram.
L 'Esperit -l-Iome obra'ls ulls

y queda embadalit contem
-plant á la Vida.

—Qu'ets bonica! — diu ab
énfasis.

— ¿T'agrado?
—Oh! molt, n'estich ena-

morat. !Qu'ets bella! ¿Qui t'ha fet tan bella?
—La Bellesa.
—¿Tu ets filla de la Bellesa?
—Si; y viuré á la Terra ab tu, com visch ab

tots els homes; peró avans vull que la vegis la
Terra desde aquest cim. Contémplala y . digam
si t'agrada.

L'Esperit-Home extén la mirada per tots irn-
drets.

—,Aixó es la Terra?

SETEMBRE
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—Tot lo que veus es terra.
—IQu'es gran la Terra!
— Tan gran y els homes no hi caben.
—Deuhen ésser molt grans els homes!
—Tan petits, que casi no's veuhen.
—¡Qu'es extranyl
—Mira bé. Dirigeix els ulls vers aquest in-

dret. ? Qué veus?
—Una munió de cosas blancas.
—Son pobles.
—Y aquellas bestiolas tan petitas que corran?
—Son els homes.
—Qui son aquells que corran adelerats, que

manan y donan ordres?
—Son els agabelladors del or.
—tY aquells que treballan sempre, uns tan-

cats entra reixas y altres al mitj del camp, sota
els raigs cremosos del Sol?

—Son els fills de la Miseria.,
—tY per qui treballan?
—Per aquells que has vist primer y suan per

ells.
—¿Qu'es l'or?
—L'or ho es tot. Sense ell no hi há res pos-

sible á la Terra.
—¿Fins la Felicitat?
—La Felicitat nó, perque no's compra.
—tY qui'l té l'or?
—Els que poden.
—¿Qui va inventarlo l'or?
—L'Egoisme.
—Aixis tots els homes deuhen patirne?
—Tots.
—Y per l'or deuhen barallarse?
—Y's matan. Per ell no hi há Amor, ni 1-ion-

ra, ni 1-lumanisme. L'Egoisme corca'l cor dels
homes y fins ja hi naixen ab el cor corcat. La
Vida á la Terra es una continua set, la set de
l'or. Els que'¡ tenen, ab ell explotan als que n'es-
tán mancats y aquets, per la gran falta de no
saberne tenir, han de treballar per'viure. Els
que no'l tenen, corren adelerats per'trobarlo, y
per lograrho, enlluernats pe'] seu brill, patejan
lo més sagrat, com la Justicia, el Dret, l'I-Ionra,
la Llibertat y fins la Vida, fins contra mi ma

-teixa, jo, que'ls nodreixo, que'ls alento, quc'Is
faig viure.

—:Y'Is homes, no t'estiman?
—I-lipócritament.
—Jo'm creya que á la Terra tots s'estimavan

com germans que son y tots vivian pera esti-
marte á Tu qu'ets tan bella!

—M'estiman, peró per deshonrarme..
—tY tots son iguals els homes?
—La generalitat.
—Qué son dolents els homes!
—Els que no ho son, s'hi tornan. Ara ja sabs

cóm es el Mon; ja sabs ahónt vas, vina ab mi
y... á la Terra!

—Oh! no... Esperat. No vull baixarhi encara.
Deixam viure aquí dalt aprop dels núvols, aprop
la volta blava, aprop del Sol, la Lluna, las Es•
trellas y, sobre tot, prop teu ¡si ets tan bonica!
No't moguis del meu costat. Jo vull viure ab Tu,
peró no á la Terra, no ahont l'Egoisme impera;
no ahont escarneixen y renegan del Amor; no
ahont no saben fruhir el goig de la Bellesa;ahont
l'un qu'es home tingui més drets que un altre
que també es honre; no ahont no saben aymarse
ells ab ells, respirant com respiran tots un ma-
teix ambent, caldejats pe'l mateix Sol, enllume-
nats per la mateixa Lluna, ruixats per la matei-
xa Pluja. ¡Oh! no, no m'hi tiris encara á la Terra;
deixam viure aqui dalt ahont el baf del Home
no lai arriba, ni'l crit, ni'l renech, ni la rialla,
ni'l gemech; deixam respirar la Puresa fins
que'ls homes sian tots iguals, fins que tots s'es-
timin com germans, y cuan aixis sia ¡quin goig!
¡quin pler! ¡quina felicitat será poguer viure ab
Tu en la Terra!...

1. SOLER Y D.

14

M u'ihesc4.
Al matí cuan surt el sol

daurant sos raigs la mar blava,
lo contemplo ab greu tristor
boy asseyentme á la platja.

Lo contemplo ab greu tristor
puig que'm mata l'anyoransa
d'haver de viure allunyat
de ma benvolguda patria.

Havent de viure allunyat
d'aqueix terrcr que tant s'ayma,
d'aqueix niuhet d'ilusions,
d'aqueixas hermosas platjas.

D'aqueix niuhet d'ilusions
que xopluga á ma estimada,
á la prenda del cor meu,
á mon conhort y esperansa.

A la prenda del cor meu
que també's fon d'anyoransa
contemplant ab greu tristor,
asseguda allá en la platja,
el sol cuan surt al matí
y cuan se fon á la tarde.

TRODOR BANÚS GRAU.
Calella, rgor.
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)Di Lech.

Xiula'l mussol en la verneda fosca...
La nit es clara, serena, plena de llum de lluna y de fredor

d'espay... la nit es fonda.
Estich sol en l'ample casal dels meus passats: l'antiga masia

s'aixeca solitaria al fons de la vall estreta y trista. A tot entorn la
montanya onduleja ab magestuosa quietut... Estich sol en l'ample
casal dels meus passats.

Anima meva ¿ahónt ets que no't sento dintre meu ?... rQue vas
potser vagant, d'un estel á un altre estel, tot seguint á la mirada?...
¡Anima trista, torna á dintre meu, que no vull viure ab la incoa-
ciencia d'un sentir sense forma! ¡Anima meva, no'm deixis ofegat
en l'atapahida grisantor de las cendras d'un dolor consumit!...
¡Qué tornin els recorts y las imatjes de la meva tristesa!

Estich sol en el casal dels meus passats y la tristesa torna
portantme 1'áni ma robada... Torna ab sos vels negres y'm posa un
bes de glas al front.

—Fa anys—me diu—fa anys qu'aqui mateix te vaigconéixer,y
desde allavors sempre més t'he estimat. Era una nit com la d'a-
vuy; tu estavas á n'aquesta finestra guaytant el cel ab posat som-
niador... Jo passava per la vall arrencant plors als pins... Cuan
te vaig veure te vaig posar un bes al front, com si fossis fill meu;
ja t'estimava allavoras. «¿Qué tens ?» vaig demanarte; «Amor» di-
gueres... Y'm vas deixar penetrar en ton cor per consolarte. Ton
plor no era tan gran com el dels pins, peró arribava més endin-
tre... ¡Qué bé vas acullirme!... Desd'allavoras ton ánima va ésser

J
meva... Allá ahont jo vaig tu vens, si acás m'allunyo'm cridas.
a he tornat ¿qué vols?

—10h Tristesa, que cuan tu arribas sento entrar en mon ésser
la meva ánima agitada! ¡Oh Tristesa que'm tornas l'ánima, des-
pertam els recorts de mon amor, de mon primer y més bell
somni!

—Ton primer amor va ésser com el de tots. Un nuvolet
d'estiu que passa y's fon ben desseguida: ton amor se va fondre
en la Eternitat, com se fon el núvol xuclat per l'ample espay; ton
amor no tornará may més... plóral... Ton amor va ésser com el
de tots.

— Mon amor va ésser com el de tots y may més tornará... ¡Oh
Tristesa, tu deus regnar en la Vida y en la llumanitat!

—No ho creguis. Fu han homes que may m'han obert son cor;
hi han homes que may los so trobats, com á tu, abocats á la fines-
tra contemplant la nit clara... Hi han homes que may m'han co-
negut.

—¡Oh Tristesa, deixam... que jo vull ser com ells!
La Tristesa m'abrassa fort, ben fort, fins á espremem las llá-

grimas. Després me diu tot baix:
—¿Com ells?... may! Escoltam ara y'm sentirás passar per en-

tre'ls pins, pujar montanya amunt, perdrem per 1'espay y caure
extenentme per tot. Y tu vindrás ab mí, estimat meu, y t'exten-
drás per tot y vindrás lluny... ben lluny...

Escolta.
Els pins ploran tristament... La Tristesa fuig montanya

amunt, esbufegant, abrassada ab el vent... fuig y s'estent per
tot. jo la segueixo y aném alts, molt alts, per espays negres,
plens d'un agre dols consolador.

JOAN OLLER Y RABASSA.

Agosi, 1901.
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TRJDICIO$S
DE LAS COMARCAS

RIPOLLESA Y VALL DE RIBAS

Premiadas en el primer Certamen
literari-musical de CATALUNYA ARTÍSTICA.

Lema: Recordar las tradicions
es recordar la ktistoria.

I

EL NOM RIPOLL.

Segons la Historia, els primers pobladors de
lo qu'es avuy vila de Ripoll, s'impresionaren al
véurer els dos rius Ter y Fraser, el gran núme-
ro de torrents que allá á sos voltants s'escorran
y las moltas fonts que brotan per aquells én-
contorns,y li posaren el nom de Rivis-pollens (i).
Alguns asseguran que'l primer nom de la vila
va ser Recápolis, per haverla fundada Recare-
do (2).

El poble també té la seva manera de contar
com Ii va venir el nom á la vila que'ns ocupa;
peró aixis com en las tradicions d'aquesta me-
na hi há sempre quelcóm de poétich que la fa
ser hermosa, aquesta es de lo més xabacá que's
pugui conéixer.

S'explica aixis:
Un any, ningú recorda quin era, en un dia de

mercat, una pagesa portava la virám que tenia,
á véndrela á vila, y camina que caminarás, la
carga anava pesant cada estona més, y cuan fou
estada á mitj carai li pesava tant que no podia
durla y va decidir ferlos caminar. Va deslligar

-los de las potas y'ls posó á terra. Tots anaren
caminant aixerits menos un de menut que sem-
pre's quedava endarrera, y ella tustantlo ab la
canyeta que duya Ii deya: «Arri, poll».

Mentres la dona feya'1 camí ab la virám, va
passar un home y li digué:

—¿Ahónt aneu, mestressa?
Y ella, qu'era sorda com un parola, nol va

sentir, y com sia que'l poll menut se tornés á
quedar enrera, repetia alló de:

—Arri, poll.

(i) Joseph M. Pellicer: Santa María del Monasterio de
Ripoll.

(2) Víctor Balaguor: Historia de la Corona de Aragón.

L'home va entendre que li responia á Ripoll,
y com qu'ell era foraster y no sabia que la vila
no tingués nom, un dia qu'estava ab uns com•
panys enrahonant y volguent anar á aquesta
vila els hi va dir que anava á Ripoll, y aquells
varen apendre'l nom aquest, l'ensenyaren á
altres y aquestos á uns altres y aixis s'aná es-
campant; vingueren generacions novas y'1 nom
ha quedat efectiu.

El que'm va contar aixó, va afegir: «Per aixó
veurás que al escut d'aquesta vila hi há un gall».

No hi há que negar que la tradició aquesta es
tonta, peró ben tonta.

II

EL TER Y EL FRASER.

Allá en las asprosas serras dels frets Pirineus
y sens moures de la boca de las fonts d'ahont
brollan, un jorn els rius Ter y Fraser aixis par-
lavan:

—Escolta, germá Ter—el Fraser digué,–ja
sabs que Deu al posarnos al món ha volgut que
fessim plegats la via, que plegats rebessim las
impresions que en nostre viatje havém de rebre,
y per lo tant,sentenciá de que al arrivar á Ripoll
barregessim nostras ayguas, per lo cual ó tu ó jo
hem de perdre'l nom.

—Bé es veritat—contestá'l Ter.
—Doncas, ¿qué dirías que tinch pensat?—pros-

segui'l Fraser.
—Tu dirás.
—Que'ns posessim en marxa y que'! primer

que arribés á Ripoll fos el que deu haver de
conservar el nom durant el resto del trajecte
fi ns al mar.

—No'm sembla pas mal pensament.
—.Marxém, donchs?
—Marxém.
Y'Is dos rius com de plata, serpentejant, ser-

pentejant, feren via cap á Ripoll; peró'l Fraser,
carregat d'ilusions, s'aturava á besar las mils y
mils flors boscatanas ' que á son pas trobava,
en tant que'l Ter, sens enténdrers de cosas, per-
que havia aprés d'ésser treballador y avansar
feyna, saltant per damunt las rocas que volían
deturarlo arrivá á Ripoll cuan encara l'altre tri-
gá molt bella estona á ferho.

Per fi arrivá'l Fraser y al veure que son
germá'l Ter ja l'esperava, Ii va dir:

—D'aquí en avant farem la via plegats por-
tant el teu nom; he perdut, mes nom sab greu,

o
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perque cuan menos he disfrutat de las besadas
de las hermosas floretas que en la vall de Ribas
se crian.

Y cantant dolsas cansons que pe'l camí havían
aprés, feren via plegats vers á Sant Quirse de
Besora.

III

LA FUNDACIÓ DEL MONASTIR,

Cuan Carle-Many vingué á Catalunya, des-
prés d'haver vensut á l'altiva Girona, que en
aquells temps era mussulmana, seguint las vo-

ras del Ter, montat en son cavall, arrivá á la
vila de Ripoll, allavors feta runas,y's quedá con-
templantla meditant.

Després d'un instant pronunciá algunas pa-
raulas dihent qu'ell reedificaria la població per-
que aixis passés son nom, junt ab el de Reca

-redo, á la posteritat
Apenas havia acabat de dir aquellas paraulas,

que d'entremitj las ruinas sorti un vellet de bar-
ba blanca y vestit solsament ab una túnica que
cenyia una corda lligada al cos, y saludá al
rey.

Aquest li preguntá qui era y si vivia en aque-

UN RECÓ DE TABÉRNOLAS (Dibuix ínédit de .j Pahissa)

_.7 n;J \

Ilas ruinas; á lo que'¡ vell contestá qu'era un
eremita que vivia alli ab cuatre companys més,
els cuals treballavan els camps durant el día y
de nit se retiravan á unas casetas qu'ells ma-
teixos s'havían edificat; que treballant y resant
passavan el dia y que fundavan en Deu tot son
consol y que al buyt d'una roca hi celebravan
la missa de la mellor manera que podían.

—éVoléu acompanyarme alli ahont son vos-
tres companys ?—digué'l rey.

—Per qué no, senyor?
Allavors Carle-Many va baixar del cavall que

monlava, el doná á guardar á un de sos escu-
ders y prohibint que ningú'l seguís, precedit
del vell s'internaren per aquells enderrochs en
direcció cap al nort, y arrivaren á un camp
ahont trobaren als altres cuatre eremitas treba-
llant .

El gran rey sostingué conversació ab els cinch
companys, tots vells y vestits tots del mateix mo-
do. Allí el rey se doná á conéiser y explicó á
aquells eremitas, que ja'l coneixían de nom, sas

últimas victorias contra'Is moros y las ordres
que havia donat perque s'aixequessin sumptuo-
sos temples pera'1 culte del Senyor. Allavors els
velis s'agenollaren pera resar y Carle-Many els
imitá fentho també.

Després els religiosos li ensenyaren las eynas
de que's servían pera treballar, las casas ahont
habitavan, li contaren sas costums y per fil fe-
ren entrar en una cova ahont, sobre un altar fet
per un pilot de pedras, hi havia la imatje de
Santa María, la imatje que fins l'any 1835, cuan
la crema dels convents, se vingué venerant al
Monastir.

El rey s'agenollá y resé devant d'aquells cinch
eremitas, ünichs pobladors de la enrunada
Ripoll.

Cuan va aixecarse'Is digué:
—M'encanta vostra humilitat y vull fer quel-

cóm per vosaltres. Per de prompte, jo faré que
vingui gent á poblar aquestas berras y aqui te-
niu aquestas sumas pera que aixequéu una
granja ahont s'hi pugui venerar la imatjed'aques-
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ta Verge que adoréu, y dita granja més endevant
ha de convertirse en sumptuós monastir ahont
hi acudeixi gent de per tol arreu á implorar la
gracia del Senyor.

Els entregá diners y'ls recomená que cuan
estiguessin reunits en comunitat, que adoptessin
la regla de Sant Benet.

Marxá Carle-Many y'ls cinch vells comensa-
ren la construcció de la granja; peró apenas
l'havían acabada, els moros, que s'havían ente-
rat de la sortida de Catalunya de Carle-Many,
sonterribleperseguidor ,vingueren sobre'lpahís,
destruhintio tot, y la granja de Ripoll sigué
cremada y assessinats els cinch eremitas que
l'habitavan.

Santa Maria's pogué salvar de las flamas per
haberla amagat, un dels eremitas, dintre una
cova que després tapiá.

Carle-Many torná á Catalunya y corregué á
Ripoll per' veure la granja, mes al trobarla en
ruinas, feu construhir un monastiry doná ordres
perque's busqués la imatje de la Verge.

Tot fou inútil. Sols un dels cinch eremitas
sabía ahónt era y aquets havían mort tots.

Cuan nués tart Carle-Many tornó á Fransa
encomená á sos Comtes governadors que no
descuydessin de fer acabar el monastir y de
buscar l'imatje de Santa Maria.

Cap dels Comtes se cuydá de cumplir lo que'1
sobará els hi encomaná al marxar.

GENERAL GINESTÁ PUNSET.
(Seguirán.)

BibLioq hhi4.
LLIBRES Y PERIóDICHS REBUTS EN AQUESTA REDACCIÓ.

LA MONJA.- Per Diderot.—Casa editorial aMaucci» Igoi.
Barcelona. Preu: tina pesseta.

Es una obra sugestiva; Diderot ha sapigut pintar magis-
tralment las escenas de la vida monástica, fina en sos més
menuts detalls, sense que per nixó decaygui 1'interés de lá
novela, sempre creixent. La vida del claustre, ab sas ale-
grías y tristesas; son ambent de castetat y sos severs pre-
ceptes, queda perfectament descrit en un istil senzillíssim,
placer, sense filosofías profondas, empró interessant sem-
pre, que fa que'¡ llegidor senti desde las primeras planas
un viu interés y una simpatía fonda envers la desgraciada
protagonista Sor Susagna.

La publicació de La Monja, obra de gran amenitat, no
desprovista de bon istil literari, honra á la casa editorial
dels senyors Maucci, que sab presentar al públich, dintre
de la economía, las obras més notables contemporaneas.

La edició de La Monja es elegant y ben correcta.

Los CRItZADOS.—Per Enriclt Sienkieivicz (autor de Quo
Vadis). - Versió espanyola de August Riera. Dos tomos,

Ab un espay de temps relativament curt, l'acreditada ca-
sa aMaucci, ha editat totas las obras del célebre escriptor
polach Sienkiewicz: Qua Vadis?, A sangre y fuego, El Di-
¡ario Pan Miguel Volodyozski, La familia Polaniecki, Más
allá del misterio, Luchar en vano, [Sigámosle!, Hania, Li-
liana y En busca de felicidad.

La darrera publicada per la casa Maucci es Los Cruza
dos, una de las més hermosas descripcions del inimitable
autor de Quo Vadisi Llegint aquesta obra un se sent trans-
portat á las epopeyas caballerescas d'aquells temps, assis-
teix á las grans lluytas polítich-religiosas, & la sagnanta
batalla del exércit polach contra els Templaris, plana bri•
Ilant del llibre, ahont no se sab que admirar més, si l'art
mágich ab que está evocada l'acció ó el sugestíu interés
dramátich que desperta aquella terrible lluyta ele la desgra-
ciada y gloriosa Polonia defensant sas llibertats.

Els dos tomos de que's compón aquesta obra, han sigut
editats ab la pulcritut de sempre, y's venen á una pesseta
cada un.

ECLIPSE DE LLUNAS.— Sarsuela catalana en un acte y en
prosa, original de Joaquim Borrell, música del mestre
Miquel Moncalp.

Estrenada ab écsit satisfactori la vetlla del 26 de Maig
d'enguany en el :Centre Catalunya» de Sant Martí de Pro•
vensals.

Es una obreta aixerida.

Boletín nhuical.—Revista mensual que ha comensat á
publicarse á Sabadell.

Estimém la visita.
ARXIVER.

NOVEDATS

Divendres, al) motiu de la inauguració de la temporada
d'ópera espanyola é italiana, un públich numerosissim se
congregó en aquest teatro, desitjós d'assaborir la hermosa
partitura d'en Bizet, Carmen, y 1'endemá, ab motín de la
represa de La Bohèn¿e, aquesta enjogassada producció de
Puccini, no fou menos extraordinaria la concurrencia.

Abdúas obras s'han alternat en els cartells á satisfacció
dels dilettanti, que ja tenen un lloch ahont gosar de las be.
Ilesas musicals [l'aquest género d'óperas.

La primera nit tinguerem ocasió d'apreciar novament, ab
Carmen, las envejables facultats vocals de la mezzo sopra-
no senyora Fons de Angioletti, qui ab sa gracia andalusa
doná forsa relléu al tipo de la protagonista. No cal dir
que's guanyá durant tota la representació molts y meres-
cuts aplaudiments, que han sigut repetits encara ab més
calor en las representacions successivas.

El tenor Granados va semblarnos bon xich elogiable,
empró li notaren poclt volúm en la veu y un si es no es
de manca de desinvoltura. De tots modos, es un artista
ben aceptable, aixís com la senyora Homs y l baix senyor
Banquells, que arrodoniren ei conjunt ab forsa justesa.

En La Bokème conquistaren l'atenció del públich las se-
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nyoras Vigier y Lopoteghi ab sos respectius papers de Mi-
,, j y Mussette. La primera té una veu clara y potent y la
segona la modula ab molta facilitat.

Del senyor Balasch hem de dir que ha comensat la car•
rera ab falaguer écsit. El públich va adonarse de las bonas
facultats del jove tenor, premiantlashi ab mostras d'apro-
bació y forts aplausos.

Els senyors Puiggener, Banquells y Serazzi també parti•
ciparen de la bona acullida que's dispensó á l'ópera re-
presa.

Dimars, ab la tesateixa obra, hi debutaren la senyora
Fénech y el senyor Escursell.

Per avuy estava anunciat l'estreno de la ópera de Gou.
nod, Mirella, cantada en espanyol.

Ja'n parlarém.

Nostres folletins.
Ab el present ?número repartim el quint

plech de 8 planas del poema

CAH1CÓ
una de las obras més genials del gran poeta
MOSSÉN JACINTO VERDAGUER, quina primera
edició catalana está agotada.

Al oferir al públich la nova edició d'aquest
poema, joya de las lletras patrias, recordém á
nostres suscriptors antichs y als que vingan à
serho desde'¡ número 64 fins á la terminació
de l'obra, la promesa que ferem de regalar
pera la encuadernació del tomo unas luxosas
tapas en pasta y dorat.

Al final donarém las Notas explicativas y el
retrato del autor.

k

També repartim ab el número d'avuy, el pleclz
quint de la bonica novela-epistolar

LLPOSrTOIJ
original d'en Manel Folch y Torres, premiada
en el primer Certamen de CATALUNYA ARTísTICA
celebrat enguany.

Demá passat, dissapte, la Comissió abolicionista de las
cavridas de toros celebrará sessió extraordinaria á l'Ateneu
Barcelonés, en la cual se nombrarán els senyors qu'han
d'entendre en la organisació del Certamen literari que dita
Comissió projecta verificar.

A la pregunta que'ns dirigeixen alguns de nostres favo-
reixedors respecte á si presentant, encara avuy, en l'Admi-

nistració d'aquest periódich els folletins, en bon estat, de
Iotas las obras publicadas en nostra <Biblioteca dramática,
seis cambiarán per exemplars encuadernats, debém respón-
drer afirmativament: mitjansant l'import de to céntims per
exemplar se'ls entregara las comedias en ? actes Lagerma-
na gran y Els dos Cunills, els dramas en 3 actes Lo full
de paper y Riu avall, y las pessas cómicas en t acte L'ar-
genl viu, Un eclipse de ¡luna y Cartas que no ¡ligan.

Ademés oferim com á regalo el llorejat cuadro histórich
dramatich en vers, L'ultiru Conseller Rafel de Casanova,
que s'entregará al que presenti el número corrent de CA-
TALUNYA ARTÍSTICA més 30 céntims de pesseta.

L'alcalde interí senyor Catalán, ha donat ordres severas
als municipals pera que no consentin que'ls pobres dema-
nin caritat en las Ramblas, Plassa de Catalunya y Passeig
de Gracia.

En cambi, que's concentrin per Iotas las demés vías y
allá que formin batallons si volen, que la gent per lo que's
veu, no passa més que pe'ls llochs prohibits per l'Alcalde.

No es pas aixís com s'ha de fer; al pobre se'l té que am-
parar creant veritables refugis, empleanthi els diners que's
gastan itiutilntent en viatjes á Madrit y altras futesas.

Enguany per la Mercé, seguint la costúm d'uns cuanta
anys a'n aquesta part, tampoch se farán festas nt's celebra-
rán firas, perdentse de mica en mica tot lo tradicional y
típich de Barcelona.

¡Qui l'ha vista y la veu á la Pubillal Encara recordém els
seus bon temps, l'esplendidés de que feya gala, l'afluencia
de forasters que'l 24 de Setembre de cada any, veyam per
la ciutat, cosa ben profitosa pera'l comers y la industria de
casa... Tot s'ha perdut de lo típich que's guardava. Avuy
el baf d'extrangería ha arrebassat la mantellina blanca de
la pagesa y me li han cofat el sombrero foraster.

¿Cuán els barcelonins y l'Ajuntament se posarán d'acort
pera ressucitar las festas de la Mercé?

Ha mort en Mac .Kinley y la Europa s'ha mogut frisosa
expressant al Gobern dels Estats Units son condol per la
perdua del President imperialista.

Fins Espanya, qu'encara gemega de las castanyas que'n
va rébrer, ha sentit tristesa ó ha fet Véurer que'n sentía;
pe'l cas es igual, ja que molt seriosa ha dit als yankis: Es-
panya us acompanya en el sentiment.

Més hi há hagut. S'ha encarregat al nostre embaixador
á Washington, que de ordre de la Reyna, visités á la se-
nyora d'en Mac . Kinley expressantli el seu pesam per la
desgracia que acaba de sofrir, y que hiciera presente al
mismo tiempo al Gobierno norte-americano, por encargo del
español, que éste se asocia al duelo que lleva el de los Esta-
dos Unidos.

¡Quin cambi en tres anys y picot
Peró encara hi há més. S'alimenta la idea de que las ma

res, esposas, germans y demés parents dels tripulants deis
barcos que á Santiago de Cuba y á Cavite moriren defen-
sant l'honor de la patria, s'associhin també, junts ab el
Gobern d'Espanya, al dol per la mort d'en Mac-Kinley, y
que particularment las mares deis héroes ignorats, envihin
una corona á la senyora del president, expressantli el seu
pesam per la desgracia que acaba de sofrir.

Diuhen que'1 perdó eleva, peró també poden elevarse
certs quefes d'Estat no donant peu á que s'hage d'ésser per-
donat.

Deu ampari l'ánima d'en Mac-Kinley y li perdoni també
els erros comesos per l'afany de sa cobdicia y sa superbia.

No'ns agrada el sistema egipci, peró en aquesta ocasió
la ploma ha lliscat. fina, y com que cercas farsas atacan un
bon xich els nirvis, ens ha sortit aixís y escrit queda.

I-Ii han feridas que no's curan may.

p- I
rs-
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L'Agrupació Artística del Poble Nou, inaugurá el passat
dijous sas vetlladas familiars ab la lectura del Jardí aban-
donat, teta á conciencia pe'l senyor Sabartés y acompanya-
da per la simpática senyoreta F. Baigy per l'aprohtatpianis-
ta en Ricart Vives. El programa musical que precedí á l'obra
del senyor Rusifiol fou triat entre las concepcions de Wag.
ner, Weber, Mozart, Schumann y Schubert, acabant tan
agradosa vetllada ab una pila de cansons de la terra y ab
la de L'Orfanet, á quina lletra d'en Bori y Fontestá ha sa

-pigut el jove Vives donarhi un jayent musical verament
sentit y agradable.

CATALUNYA ARTÍSTICA té un gust especial en encorat-
jar á joventut tan simpática y promet ocuparse de totas las
sessions que, com la inaugural, acusin una cultura ben en-
tesa, qu'es á lo qu'hem d'aspirar tots els que sentím ver
amor á la patria.

Diumenge passat, en el local del Cassino de forasters de
Tiana, qu'estava adornat ab molt gust, va tenir lloch el
repartiment de premis als poetas llorejats en els Jochs flo-
rals humorístichs, organisats per la colonia forastera.

Resultá guanyador de la Flor Natural nostre colaborador
en Joseph Asmarats (J. Staramsa), qu'elegí reyna de la
festa á la senyoreta Consol Pedra, qui, en l'acte d'ocupar la
presidencia, fou festejada per l'Orfeó de Senyoretas de la
colonia, que cantaren en honor seu una invocació alusiva,
composta per don Enrich Masriera ab lletra de don Fran-
cesctt Inglés. El president del Jurat, distingit doctor don
Joseph Mascaró després de breus paraulas, cedí'1 parla-
ment a don Ricart Estapé, que improvisó un discurs pie
d'humorisme, valguentli molts aplausos.

Entre'ls autors que guanyaren premis recordéin als se-
nyors Bonaventura Ramentol, Joseph Gonzalez, Francesch
Inglés. J.4giesias Isart, Lluís Tintorer Mercader, Ramón
Koig Farré, Juan Torné, Xavier Parés, Sebasuá Salvador
Coca, Salvsdor Carrera, J. Asuiarats, Joseph A. Trías, Joan
Albanell y accéssits els senyors Joan Gimferrer; J. Ribas
Carreras, Lluís G. Salvador y altres.

Els autors que hi assistiren foren obsequiats ab un ex-
pléndit lunch, ahont s'hi veysa molt xampany y molt hu-
mor.

Tant las familias dels estiuhejadors com els habitants
de Tiana quedaren sumainent satisfets de tan simpática
festa.

El dissapte ultim va tenir lloch en la Societat'sBretónn
una funció cómica, composta de las obras ¿Voy ó no voy?,
Fuera y L'Adroguer, aquesta darrera estreno, prenenthi
part en son desempenyo las senyoretas Prat y Roca y'ls
senyor Pastor, Alós y Méndez.

La comedieta L'Adroguer, original de don Francesch
Méndez, está escrita sense pretensions, peró té escenas
bastant ben combinadas y xistes ben ensopegats, lo qus
valgué al autor ésser cridat á las taulas y aplaudit.

Diumenge vinent, á las tres de la tarde, tindrá lloch al
Ateneu Obrer de Sant Andreu el repartiment de premis y
obertura del non curs.

ENTRETENIMENTS

Ca'l s telegp Fieas,

XARA DA

BADALONA.— T'escrich, Pona,
Prima aprofitar la estona
y dirte qu'estich molt bé
y per ferte saber que
ningú bada á Bada..... lona.

TORDERA. — Baixo uns moments
prima dirte desde aquí:
no passis ansia de mi,
puig, jo no t'anyoro gens.

SILS. — Uns tipos hi trobat
que la tol m'han proposat
ab uns intents bastant vils.
Si'ls veyas els fills de Sils;
ja't dich jo que m'han xocat!

CALDAS DE MALAVELLA. — Ara
arribo aquí y la gran nova
qu'haig de darte, es que aquí encara
no hi trobat cap mala joves.

CALDAS DE M. — Cuarta-dos
noia tingas si't dich que hi pres
un bany ferro- fastigós,
que ha fet l'efecte tan gros...
com si jo no hagués pres res.

Els meLjes dels balnearis
díuhen que pe'l dolor meu
haig de pendre vuyt ó deu
ó bé dotze banys cliaris.

Mariano.

BARCELONA, — Que soch cara
d'escriure, dirás, segú,
cuydat bé y'1 doló' ampara.
Adeu, Mariano. Per ara
estich molt bé... sense tu.

Pon a.

J. STARAMSA.

SoLuei0 al del nÚrneho passat.
Xarada: Crf-a-tu-ra.

Fidel Giró, impresgr.—Carrer Valencia. 311, Barcelona.
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