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diari de tot lo de aquest genero, y'nosaltres, que
sempre havem sigut del parer de que la costum
es lley, seguirem dientho sempre.
;A LA ÜNA!„, üA LAS DOS'! ; Í A LAS TRES-!
Lo nostre estil podrà ser una mica menos bo
que lo de Cervantes y Jovellanos; pero las nostras
intencions seran rectas, y, sense ser ordinaris,
jCaríssims lectors! Y atvertiu que vos dich c a - serem sempre franchs, lo qual ab los dos quartos
íssims per lo que costeu d' acontentar.
que nos daran vostès per cada número, nos vindrà
Treyeuvos lo cotó fluix de las orellas, si per ca- just pera ser pessetas.
ualitat n ' hi porteu, escolteume, y ab tot y que
L o diari, l'o escriurem ab la pretensió de feiho
ra s' hagia introduhit lo sistema decimal, parlem tant bè com podrem, y atenguin à que aixó serà
pams.
tant sols per lo nostre profit y lo de vostès, perConsidereu quina ha de ser la nostra integritat què de glòria... en lo magatzem de la redacció n '
uant, à pesar de fer un fret que pelay veurers lo hi ha una d' arreconada, que era dels pastorets de
ibidabo blanch, vos direm la veritat nua.
Sans, que ni menos ne fem cas.
Y no vos penseu nua ab alló de punt que porCom que lo que convé es que tothom nos comm los boleros, las dels quadros al vivo, y los que pria lo diari, atvertim y prometem desd' ara que
n forsas pe 'ls carrers, n o , sino nua com se sol hi haurà lectura per tots los gustos.
ir, de pel à pel, y pelada com lo pobre que va
L a senyoreta romàntica que portaba llàgrimas
nir la flaquesa d' emplear tot lo que tenia en de Polònia quant cran moda, yara porta collarets
ccions.
de grans negres y està groga com un ciri d' e n Nosaltres volem fer un diari per véurer si 'ns terro de bisbe, hi trobarà madrigals, epitalamis,
fem un diari; pero no volem enganyar; si al- odas, tombas sota desmays, desafios sota capelleií dia volem fer veurer à algú Sant Cristòfol tas, raptos ab caball blanch y nit de lluna, y tot
hno, lo portarem al Kegomir, y en paus.
lo à propòsit per umplir lo cap à aquetssers espiAquest diari, que j a '1 tenen en las mans, sur- rituals, que no viuhen sino per compromís.
rà cada dissapte, perquè es qnantlostravalladors
L ' home grave y sensat, que ni dorm ab es)bran.
trenya-caps, ni 's posa çalsotets per no fer un paAixó tè dos ventatxes.
per ridícul, hi trobarà críticas litcrarias, articles
La primera es que, com ells cobran y es barato, cientilichs , poesias sérias , y tot aixó q u ' es tant
mbé lo podran comprar.
propi que i que ho llegeixi siga sócio del Atenco,
La segona es, què, venentlo nosaltres, també porti sota-barba y encara duga los pantalons ab
)brarem dissapte, y nos vindrà bè per los nostres elàstichs.
>mptes.
Los joves de Irueno, sócios del Embut, d' aquets
Al dir aixó dels comptes, no vos cregueu que de boquilla y jaqué, hi trobaran lo epigrama p i a per Wifredo, Borrell, ni en Cap d' Estopa; ab cant y lo genero Charivarí, que ells troban tant
piets hi quedarem en paus, cantant las sevas barba.
orias, fentlos versos alegórichs, y tot lo que s'
L' home vulgar que gosa ab lo científich perostuma.
què 1' instrueix, lo sentimental perquè li toca '1
Los comptes que havem d' arreglar cada dis- cor, y lo humoristich perquè fa ríureiy com que
pte, son los de la imprenta, del paper, dels re- hi trobarà de tot, serà lo qui trobarà lo diari
ctors, del (jue nos fa lo geroglífich y tots aquells mes bo.
btos y gastets, que sol ocasionar un semanari.
De manera que j a pot venir qui vulga à dirnos
Ja veig que algun escrupulós me dini (Jue, per- que lo diari no li agrada, perquè, haventhi per
Je he dit diari a una publicació que surt un tots gustos, es impossible que no ensopegui ab
P cau* *.
pero un esta acostumat à dir una c sa ó altre.

^Saben que en la Rambla hi ha mistos, diaris, cafès, fanals, arbres, gent y mil cosasheterogéneas?
' Doncas així es lo nostre diari, y per assó '1 h a vem titulat L A RAMBLA.
En quant ú leatros, farem crítica de tot lo que
s' hi representia; pero únicament de las funcions
estraordinarias, perquè anar à las ordinarias, j a
veuhen que no fa per gent fina com nos.
Las críticas que farem de lasobras dramàtica?,
y sobre tot de las catalanas, seran lleals, y no
com aqucllas que perquè 1' autor no ha volgut
deixar quatre duros al crítich, ó perquè los dramas de aquest han sigut xiulats, diuhen que la
obra en qüestió es mòlt dolenta.
La mida del diari, es clar que no pot ser mes
à propòsit, tant, que fins un quo no sàpiga llegir
lo pot comprar, perquè à qualsevol punt j a n ' hi
daran mes à pes de paper. Fentlo à trossos s'
bi poden embolicar cosas petitas, y com à gran,
un conegut nos ha dit que ell ha vist embolicarhi
mitxa dotzena de mitjas de talcr, à casa una tia
seva.
De manera que lo nostre diari, no sols convé à
los sócios del Aleneo, à las roinànticas, y à los
joves de club, sino també à los mantegaires dedetràs de Santa Maria, à los betas-y-fils, à los revenedors y à tots los que embolican.
Precís es fer notar què, encara que lo nostre
diari sia bo per embolicar, nosaltres no 'ns embolicarem en re. Qui vulga ser diputat que s' arregli sol; per no votar y per no faltar à la doctrina,
j a havem quedat en que no renegariam may.
Tocant à la part tipogràfica, me sembla que no
poden tenir res que dirhi: mòlt bons tipos, bon
tiratge y la tinta, j a veuhen que tè un negre que
ni '1 de la Riba.
Com que à dintre de la redacció hi ha cisma y
tothom es duenyo d' espressar lo qüe bè li semblia, la redacció respondrà de tot lo no firmat; de
lo altre, ne respondrà sempre lo sabi que ho
firmi.
Qualsevol y qualsevulga que tingui ganas de
que se li inserti algun escrit en L A RAMBLA , no
ha de fer mes que enviarho dintre u n carpete à
casa en López, y si à la redacció li sembla b è , se

insertarà; però menties sia una cosa pagadora ho
atmeterem, y j a podeu pensar que si may hem
mirat prim, menos hi mirarem ara qui: viatxa.
Saludem à tots los periódjchí y pei iodiquets
quo surten en Barcelona, y que 'us perdurin, si ho
fem ab una senzilla inclinació tlii cap, puig <Je altre rnodo sc 'ns espatlla 1' alatlel sombrero, y aixó
no convé gaire.
De la prempsa que parla ab urbanitat, de la
que no traspassa los límits (juri marcan la prudència y las bonàs costums, ne som aínichs desde
luego, de 1' altre no, perquè no 'ns agrada fernos
ab gent ordinària, y si la trobem pe '1 carrer li
girarem la cara.
Aixó dit, j a no 'ns queda mos que suplicar que
se 'ns dispensi, si havem tingut lo atreviment de
fer u n diari, y d i ríos:
jAdèu .-i;iu turons!
Pero no per sempre.
LA RBDÀI IÓ.

P E N S A M E N T S -

Sempre ha passat ab mas penas
lo que al> I' arena del mar.
N • hi ha tanta que tots la veuhen;
me ningú la pot contar.
L' arbre de la esperansa
es mòlt frondós y mòlt vert;
mes per entre son fullatje
sempre deixa veure '1 cel.
MABÍA BELLVÜB.

LA RAMBLA Y 'LS SEUS NOMS.
S ' entén per Rambla lo terreno cubert d' arena que deixan las corrents de las aygnas desprès
de las avingudas.
D ' aquí ve '1 nom de Rambla que 's dona al
passeig que de part a part divideix à Barcelona,
donchs avans de existir las murallas que pel còlera del cinquanta quatre se derribaren, hi passava
la riera de ' n Malla, torrent que en 1304, segons
Bruniquer, fòu convertit en una gran clavaguera.
A principis del sigle X V I I I , s' hi plantaren a r bres y 'ls senyors concellers s ' encarregaren de la
seva conservació conduint allí las ayguas del rech
condal, per decisió del Concell de Cent.
La Rambla C3tà dividida en varios trossos, prenent los noms de rambla de Santa Mònica,
rambla de Caputxins ó del Milj, rambla de Sant Joseph, rambla dels Estudis, rambla de Canaletas y
rambla cí' Isabel segona 's diu la que desde la de
Canaletas se dirigeix al Ensanxe.
La Rambla de Santa Mònica aixis s' anomena,
perhaverse allíconstruit a principis del sigle X V I I
lo convent dels pares Agustins descalsos, y la primera pedra que ' n la iglesia ' s posà^fòu dedicada
à Santa Mònica.
La primera missa celebrada en aquella iglesia
fòu en sufragi de P ànima de la cèlebre actrís
Maria K i q u e l m a , que '3 creu havia costejat una
de las capellas. D ' aquí ' s conta que ve '1 que 'ls
actors acostumin à celebrar en aquesta iglesia las
sevas funcions religiosas y à portar un d ' elspendons en alguna professo de las que d ' allí surten.
La Rambla de Caputxins, nomenada del Mitj, y
dels teatros per ser la mes cèntrica y tenir en un

cap lo teatro de Santa Creu y en 1' altre lo Lfceo,
se diu aixis per habershi construït à principis del
sigl" XVIII lo cc rent de Santa Madrona, de religiosos caputxins jue desde la porta principal^lona van cada dia 1 ?opa als pobres.
dels convents, lo* c a Per efecte de lai crema
cr
ai
e
n
,
y
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construïu en son lloch
putxins lo abandonaré]
un teatro, conegut pei Teatro de caputxins, ahont
hi representa lo cólebt D . Càrlos Latorre, y e n l '
any 48 se derrihà y espres s' h i feu la plassa
reyal.
La Rambla de Sant Joseph, coneguda també per
rambla de las flors per haberhi en ella lo mercat
de flors, pren son nom del convent de Sant Joseph,
que hi havia en lo lloch que es avuy plassa de la
Boquería.
La Rambla dels Estudis se anomena aixis per
haberhi hagut en ella 1' edifici dels Estudis ó universitat de Rarcelona, que per haber trasladat Felip quint la universitat à Cervera serví de cuartel
de tropa fius que on 1' any 1843 s' hi va obrir la
porta de Isabel segona.
L a Rambla de Canaletas prengué son nom deia
torre de Canaletas,
una de las fortificacions de
Barcelona, que ' s derribaren ab las murallas pe
cincuanta cuatre y havia servit de presó militar,
com que en ella prés hi havia estat lo cronista F e liu de la Penya, acusat de haver conspirat contra
Felip quint en favor del arxiduch Càrlos d ' À u s tria.
FRANCESCH Pous.

LO FOCH Q U E DONA VIDA, TAMBÉ C R E M A .

jAy del corjferit d' amor
qu' estima sens esperansa!
|ay de la nina que plora
recorts de]ditxa passada!
Es Uarch 1' hivern de la vida
si s' , i v . i i - , n i las geladas,
que fan penetrar lo fret
fins als arrels de las plantas,
y las plantas de£la vida
solen ser las esperansas,
que crian las il-Iusions
flors que la anima embalsaman.
I.

Ella es hermosa, com flor
«le la planta separada,
que poch .i poch s' enmustiga
sens pérdrer totas las grarias,
sent recort de lo que era
avans de ser arrancada.
Un jorn, son cor virginal
del amor à la esperansa
s' obrí, com tendre poiicella
que al calor del sol esclata.
Dias foren de ventura,
dias que amor animava,
y que, com a tals, depressa,
mes que depressa passaban.
Ell lo galan, ab amor
transitori la estimaba,
amor que passa y no torna
com lo vent de la montanya.
Trobí a son pas una flor,
y son perfum aspiraba,
disposat quant, se 'n cansas
jay! disposat à Ilensarla,
Y aixis passaren los dias
d" una part ab ta^esperansa,
ab mil somnits desventura,
ab la ditxa concentrada
en un amor que a morir,
;i morir »' encaminaba:
de 1' altre ab la indiferència
d' un anima acostumada

a gustar amors d' un dia,
y que gosa en la mudansa.
II.

Gran fòu, inmens lo dolor
que una nit sentí la nina,
que •-!•••..i!.. í son galan,
y son galan no venia.
Passa derrera la reixa
horas amargas y tristas,
y espera, desesperantse,
fins que 1' aurora venia.
Fòu ;ay! son primer dolor:
altres passarne debia.
Sa mare la consolaba,
que sa pena coneixia;
mes tqoé valen los consols
per una ànima afligida
en .lli,' qu' estima mès,
en lo que creu qu' es sa ditxa?
Oracions eleva al cel,
y • I ..-1 no escolta <í la nina;
y passaren altras nits
y lo galan no venia.
Per ronsolarse formaba
mil quimeras sempre tristas,
creya qu' ell malalt estaba,
qne mort tal volta seria,
que sempre lo cor amant
à.tot dolor se resigna,
com no sia al abandona
del altre cor qu' ell estima.
III.

Esperansas infundadas
mòlt prest, mòlt pres se dessipan.
De son mal la realitat
mòlt prest conegué la nina.
Son galan no la estimaba,
son cor à un altre oferia!
Fòu lo dolor tant cruel
y tan fonda la ferida,
que, sens trobarne consol,
la pobre noya 's moria.
Sa mare, la pobre mare,
plorava a llàgrima viva,
que no tenia en lo mòn
altre consol que sa filla.
La filla un jorn la cridava,
la febra la consumia:
«Ma mare, la meva mare:
no ploreu per vostra filla:
me mata un trist desengany
y jo víuror no podria.
No ploreu, la meva mare,
jo vaig a buscar la ditxa,
deixant aquest mòn de penas
per unn vida tranquila.»
La mare no respongué,
qu' estaba massa afligida:
y aixis passaren las horas
Uns que la nit ja venia.
T aixis las horas passaren...
la mare cridà à la filla,
y al crit d' amor de la mare
la filla no responia
La lluna, entrant en la estancia,
il-luminà ab sa llum trista,
à una mare que resaba
per 1' ànima de sa filla.
ANDREU

SALÀ.

NOSTRE PENSAMENT.
Densa que ' n Aribau ab sa inmortal oda à i
pàtria digué a las planas catalanas, teniu un
alhaja perduda, teniu una parla oblidada rica
recorts, gran com la mès gi-an y digne de tc
pecte; apareix que 'ls catalans s' han adoni
de que 1' idioma ab que pregan à Deu, ab qif
cantan à sa pàtria y ab que dintre de sos llal
amanyagan à sos fills ó reben los asfelagadors h i
sos de llurs pares, es en un tot diferent del que |

RA
3 actes ceremoniosos ouhen, del que eomunent llegeixen y que ab.tot ni a!) ell s* encoman à Dèu, ni tant sols parlan ab sos fillets, ni
entenen ab sas enamoradas.
No podia venir ú mèi bon punt la potent veu
aquell bon patrici. U n moment mès tart tal
lla perdut s' hauria fins la esperansa; mès com
aquell A Dèu nau fos una espurna de foch puíssim, ab ella basta pera que latessen los cors,
' inflamassen ab lo sant amor de la provincià
ue es lo de la pàtria y un aixam de poetas canaren, y la poesia lírica s' afanyà à donarnos g a as festas y se buscaren ab infatigable zel los l l i res de Febrer, Aiisias March, Montaner, Gara, etc., y al poch temps los recorts recobraren
da, y com 1' au fènix, de las fredas cendras de
mal apagada parla de tants esclarits varons,
nasqué plena de nova vida la dolcissima parla
talana.
Aixis com la primavera fa esclatar à doll y sens
esnra flors y verdor per valls y cingleras, concas
torrentadas, aubagas y soleys y ahont se vullga
le hi hàgia un pam de terra, aixís també l a l l e n la catalana comensa à emposessionai·se de tots
s llochs d' ahont fòu treta y com si volgués pén•er revenja del temps que ha restat muda, s' apo;ra del llibre, penetra en lo consistori, omple i
atre y fins aquells mals patricis que la nialdan cem vil cautiva , ó desmanyada mossa de caní
a, la cercan de nou 1' amanyagan y jfins la des in d ' aquells que mal aconsellats pretenen
altractarla.
Bè n ' hagia quitaflèu. Qui semblant fetportàcan bcnehit sia.
Mès ab tot y que tant lloch ab tant breu temps
avansat, no ha pogut arrelarse cu aixó que n
uhen arena periodística y camp de la prempsa,
rreno sobre del que no hi ha un sol geólech que
iguia donar rahó, ni pagès que hi hagia semat.

LAMBLA.

3

pus si bè Un tros de paper y lo Noy de la marc,
y altres mes modestos encara, han demostrat
que en lo periódich com en lo llibre, lo català, reb
ab picaments de mans la fisonomia especial que à
ditas publicacions distingia, no era la més ben
triada pera que pogués la llengua empéndrer lo
vol ab que se sap enlairar.
Fèm donebs un setmanari, ahont tots les generós tingan cabuda, sempre que sian dignes de la
general atenció, femnos eco de las aspiracions
dels que en català parlan, escríuhen y pensan y
si alcansani demostrar la bondat de nostra idea,
no ha de faltar qui en jorn no llunyatu la tracte
si no ab mès amor, ab tota la consideració y respecte q u ' ella se mereix. Tal es nostre objecte.
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L A GENT.

,
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Se nos ha dit que la nova comèdia de lo senyor
Arnau titulada, Fotografia*,
va obtenir un èxit
estraordinari en lo Teatro Català. L o autor va ser
cridat tres Voltas à la escena y los actors una pila
que també son tres. L a decoració de los senyors
Carreras y Ballester diu que un sembla que la
toca, y fins sabem de cert que mòlts que han estat
dintre las taulas 1' han tocada. Felicitem à lo senyor Arnau per aquet nou triumfo, à la empresa
perquè havent agradat tant, corre que li darà
moltas entradas, y à los actors que tant s* han
lluhit. jY à fé que nosaltres no ho dinem per cap
interès perquè hi tenim silló!
Corra mòlt que l o senyor Roca y tots los actors ,
de lo Teatro Romea han quedat com uns homes
en la comèdia, Oros, copas, espadas y bastos.
Que siga la enhorabona.
Nos han assegurat que la bonica joguina de
D . Pau Bunyegas, titulada La vida al encant, no

La Rambla de Barrelona,
lo passeig de la ciutat,
jsi 'n tè de cosas y cosas
y mes cosas que contar!
Los arbres verts en estiu
y en temps de fret despullats;
los fanals, sens llum de dia,
pero de nit... altre tant,
los pedrissos, la farola,
las taulas de véndrer rams
y • uants objectes se trovan
íle Canaletas al Banch,
lo dia en que tingan llengua
preparémnos a escoltar.
Senten parlar las empresas
dels teatros y 'ls cantants
y 'ls cómichs y 'ls ballarins,
y las criadas y 'ls criats,
cmb'anquinadors, floristas,
pagesos y menestrals,
senyors, nobles, senyoretas,
senyoras y militars.
Sense moiires d' allí saben
1' alsa y baixa dels mercats,
1' alsa y baixa dels amors,
y 1' alsa y baixa dels caps,
y també contcmplan 1' alsa
y baixa dels empedrats.
Veuhen los vestits ab cúa

L O COLLARET D E PERL AS.

tich, demelancólica mirada, y tant desarrollat y robust, que tot lo
poble va convenir en que li anava que ni pintat lo Rom de Roure.
Àngela era fdla de Ripoll; sos pares varen morir al ser saquejada la vila per los carlistas, y ella, orf.ana y s>ns rr.es amparo que
los oncles que tenia en B . . . , se va véurer precisada k deixar lo
lloch que 1' havia vist nàixer, per lo poble qu« li oferia los segons
pares que devian protegiria en sa soletat dcsconsoladora.
En quant à n en Pere Roure, ningú va saber d' ahónt venia ni
per qué hi anava; se va instalar en lo poble, ab una prodigalitat
verdaderament de príncep, se proporciona tot lo que es necessari
per ser lo que en un poble 's diu un hisendat, y al cap de pochs
dias ja era respectat per tothom, y estimat per las innumerables familias que vivian de lo produhil de sas hisendasy losjnòlts
desgraciats que consolava ab sa caritat inagotablc y santa.
jQuàntas vegadas vehinas tafaneras y gent <l aquella que sempre s' ha de ficar cn lo que no deuria, havian tractat de {indagar
d' ahónt venia la fortuna d' cn Pere Rourel
Pero ell responia secament k sas pregumas, y ningú que 1' hagués interrogat alguna volta Jsobn^aquest punt, havia probat de
ferho per segona vegada.
Lo que mes sorprenia era, que ab tantai riquesas y estant en
tot k 1' altura del primerjiisendat, ningú 1' hagués vist may portant lo trajo que indica al home acaudalat, sino la jnpa llarga y la
senzilla gorra, pròpia cn aquells temps de los menestrals.
L ' Àngela, filla de pares pobres y am»arada per parents que
encara ho eran mes, vestia senzillament di pagesa; pero ab tanta
gràcia, que ni la seda ni lo vellut lluhiantant portats per la mes
rica senyora, com la modesta indiana y lumocadoret de pita portat
per ella.
Al cap de poch temps de trovarse en lo pobk Àngela y Pere.
ja havian simpatizat, y à fé que aixó, er mes que algun lector
diga que ja ho havia presumit, tè mòlt poch de novcla.
Àngela, com havem dit, tenia divuitanys. edat encara plena de
il·lusions y d' esperansas. Pere quaranb. edat en que ja 'í contesta ab un sonrís de indiferència .i los erts del cor y en que la ma
•iel temps comensa a guarnir de fils de plata lo cap de qui I ' ha
contada.
Pero, ja fòsque la tristesa cerra tr'stesa, 6 que verdaderament
aquells dos cors havian nascut 1' un per 1' altre , e» lo cert qne
ada dia anava creixent mes dintre dels dos una simpatia dolsa j
-

r
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La tncs fresca que corra es que lo dijous que
ve, en lo Teatro Català se estrena lo nou drama
de D . Eduardo Vidal, La virtud y la conciencia.
j A y quinas empentis!
J a 'ni sembla que '1 que vulga puestos per
qualsevol d ' aquestas funcions, j a pót córrer cap
à can López.

LA REDACCIÓ.
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Deyam donchs queia llengua catalana no ha fet
lo periódich lo que dret lii ha pera esperar,

pogué posarse en escena la nit en que 's posaren
las Fotografias per indisposició de un dels actors,
pero se posaran dimars junt ab la última representació de \Las Modasl
i No n ' hi deurà haver poca de gent!

LO COLLARET D E PEBLAS.

3

Primer se vejeren, y sens dirsc una paraula sentiren un impuls irressistiblc que, si nu 'ls obliga a parlarsc al instant, va fer
que cada un digués dintre de sí:
—Quant nos tornem a trovar li parlaré.
Se tornaren à véurer. se parlaren, y aquella forsa secreta, que
'ls obligà' à parlarse, obligà mes tart à Pere à confesar son amor
à Àngela, y aquesta, al sentir la declaració, que, segons s' havia
després de totas sas anteriors conversacions, devia umplirla d' alegria, fugi horrorisada de Pere, y únicament se logrà que tornés à
deixarsc véurer d' ell, tenint la promesa dcïque may mes li parlaria de son amor.
Pere quedà com veyent visions: no comprengué com , havent
Àngela deixat créixer lo sèu amor dins lo sèu cor, havia pogut desesperansarlo precisament cn lo moment en que li anava k dar
aquell amor y sas riquesas fentla sa esposa. Pero ell havia arribat
à estimaria massa per olvidarla. y ja que no podia ser ilo'ditxós
poseedor d' aquella joya , s' acontentava seguint ab sos ulls lo
brill dels d' ella, com segueix constantment lo girassol al astre que
li dóna nom, vida y llum consoladora.
Aixís passaren dias.
Los oncles d' Àngela tenian per tota fortuna un^till gran, que
«ra lo qui ab la suor del sèu front los lliurava de la misèria ; una
desgracia lo portà al sepulcre, y parc, mare y dos fillas, cosinas d'
Àngela, quedaren rcduhits à la mes espantosa necessitat.
Los laments dc la desconsolada mare, los plors de las fillas, la
desesperació del pare, y lo poble tot. que no comprenia cóm, p o dent tràurer Àngela à tota aquella família de la misèria, no ho feya casantse ab cn Pere, li feren véurer clarament que seria tinguda per ingrata si no accedia, y fent un esfors sobrehumà desprès d' una lluyta dolorosa, anà ella mateixa à suplicar à lo desdenyat amant que la volgués per muller.
En Pere ho atmeté joyós: sas riquesas arrivaren à cubrir las necessitats dc la familia d'Àngela, y ella, agrahida à lo generós que
's mostrava ab sos protectors lo va anar estimant mes cada
dia, fins que haurian sigut enterament ditxosos, si un núvol de
tristesa no hagués cubert constantment lo sol, fins allavoras defconegut de sa alegria.
Lo poble comensa à notar aquella tristesa.
Lo que podia ser la d* en Pere, sempre havia sigut un misteri
impenetrable.
En quant k la d' ella; al arrivar al poble 's va créurer qu' era

de las donas, rossegant,
véuhen los gorros. las cintas,
flors y pardalets al cap,
las cadiras que en estiu
aguantan capas en gran,
y cotxes ab troncbs à dins
per hermosos tronchs tirats.
Véuhen gabatxos ab orgas
y orgas sense rap gabaix,
jochs de mans y mans de joch,
cutis rojos y cmpolvats,
vellas joves, joves bellas,
ossos y joves que '1 fan.
No 'Is vè de nou Carnestoltas
perquè ja 'I véuhen tot 1' any;
cap sarau los vè de nou,
pues tot I ' any véuhen saraus;
ni 'Is vè de nou cap esbronch,
sempre senten esbroncar.
La Rambla de Barcelona,
lo passeig de la ciutat,
JSÍ 'n te de cosas y cosas
y mes cosas que contar!

surtirse

d' esperar,

atinguda

perqne tot t' embrutaràs. .
Detras de primera y tersa
fes per uo trobart hi may,
qu" acostuma à ser la senya
de que no els gaire com cal.
Si no ets xicot, à segona
y tercera, iqué hi faràs?
; A y j o 't foll! ta diràs ara.
;no puch fer res!—Ja veuràs,
lo que vull es qu' endevinis
la xarada qu' ara 't faig...
y si sense cndevinarlas.
per ço tens tot ; endevant!...
que mes servey fa tenirlo
que no^haverlo endevinat.

igué que cantaria.

-

de Genaro el Gondolero ?

—H(

in drama dolent, italià, posat no
gaire Lè en castellà, ab música del senyor Rovira,
y cantat per los actors de la zarzuela.
—Y
es zarzuela ?
— N o Iii arriba encara.

—<,Cóm estàs de tos amors ab la Ignés?

G E R O G L I F Í C H ,

—Estem à mitxa correspondència.
— j C ó m à mitxa correspondència!
—Sí,

FHAKCESCH P O L S .

E s u n anunci aprofitat lo que repartí M fotògrafo senyor Fontova en lo teatro català.

uue n

la prim

Nou r e -

tratos d ' altres tants tiposde sas millors creacions
escénicas catalanas, serveixen de prospecte per l a
seva fotografia, establerta en lo primer pis, baixant
del cel, de la casa que tè '1 número 1 0 en la plas-

home; jo li escrich, y ella no ' m contesta.

•
•
*
E n certa ocasió en que ' s , tractava de fer u n a
estadística exacta'de las donas suspitosas, en lloch
de remitrer u n dels celadors la llista que se li demanava, mirà tot lo registre ab la precedent nc-r
ta. Elimínentse los homens.
Nota.—Això no fou en Espanya.

sa Reyal. Detràs hi va ' l catàlech de totaslas produccions catalanas, publicadas per l ' editor I . L ó -

E P Í G R A M A .

pez, y 1' anunci de la primera representació del
drama La virtut y la conckncia,

que s ' estrenarà

lo pròxim dijous.
I Volen menos paper y mes ben aprofitat ?

Diu que en lo mòn ja es ditxós
1' home que tè una esperansa:
jo '1 que veig es que pateixo;
y à fé que se 'n diu la criada.
Lixis R E N O M .

looHm> lo©

XARADA.

Los artistas del Liceo tenen mòlt mal genit.

Las solucions sc donaran en lo número próxii

AGgúrintse; lo divendres n ' hi havian quatre J d ,
indisposats, y l a Sonàmbula và tenir que cambiarse per l a Marta,

e n que '1 tenor senyor Coy v a

E . R.—Ignocent López.

No desitjis la primera,
perquè al últim re tindràs,
ni 't fiquis en la segona,

Barcelona 1867.—Imprempta de Narcfs Ramírez y Companyia
satje de Escudellers. número í.
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LO COLLARET D E PERLAS.

per la mort dels seus pares, desprès per la mort de son cosí, y únicament al haver passat mòlt temps se va comensar à fer objecte de
lo xiu xiu del poble, la constància aterradora ab que lo dolor s'
havia fixat en aquell sér angelicalment sensible.
Passà un any de matrimoni. Una idea lluminosa brillà en lo
enteniment de la mes tafanera de las vehinas, y escampantla per
tot lo poble ab la llcstesa del llamp, no deixà ni un sol dupte tocant à la causa que ocasionava la tristesa d' en Pere y 1' Àngela.
;No tenian fills!
Aneu à saber si era veritat que aquesta fòs la principal causa d'
aquell dolor indestrutible; pero sí es lo cert que Pere se n' havia
lamentat alguna volta, no tant perquè pogués queixarsen ab rahó,
atés lo poch temps que fcya que s' havia unit ab Àngela, com perquè ell deya que la desditxa lo perseguia, y estava segur de que
no lograria may tal ventura.
Aixó passava, quant un cas imprevist cambià en alegria lo dolor d' Àngela, y per consegüent lo d' en Pere, ja que un sonrís d'
ella era lo mes preciós present que férseli podia.
En casa d Àngela la porta estava sempre oberta, y, com sol
suchschír en los pobles de pochs vehins, mes de quatre voltas la
entrada ó botiga quedava enterament sola, à causa de ser à missa,
à passeig, al primer pis, 6 à las habitacions interiors, tots los de
la casa.
Un dia donchs que aixó suchschia, 's veu aparèixer per la porta un cap de dona, que csqudrinyava detingudament tots los recons de la casa.
l n cop ben cerciorada de que no hi havia ningú en la botiga,
avansà un xich mes lo cap, desprès lo coll, mes tart lo cos, y al fi
aparegué al mitx del llindar dc la porta, indecisa y com no gosant
à entrar per pòr de que algú la veges.
Escoltà atentament; entrà en la botiga; anà à mirar porta per
porta si podia anarhi algú, y quant quedà ben persuadida de lo
contrari, se n' anà cap à la del carrer, fèu senyas de que entrés
à algú que devia- esperarse lluny, y esperà ab una ansietat imponderable.

de u;

LO COLLARET DE PERLAS.
•) V f »
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Càrlos
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AI fí aparegué un' altre dona; deixa un bulto que duya sota '1
bras damunt d' una taula; lnjdes tapa. y 's vegé qu' era un cistell de
jonchs. La que la esperava donà una estirada al cordó d' una campana, que anava à parar al primer pis, y donant una mirada à 1'
altre' y girant de en tant 'n tant lo cap com tement encara que algú las pogués véurer, desaparegueren per la porta del carrer.
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To be, or not to be, that Is
questioo.—SHAKBSPEÍRE.

dia,
tería.
Lo

Lo Sol agonittiva camunt son llit d' esmeraldas, mentres ab las
revivallas de sa m.iges uosa mort banyava d' or y rosa lo preciós
panorama de las costasde Catalunya.
Era cap al tart d' ui d' aquets dias de Maig, en los que sembla
que fins 1' oratge ve impregnat de las dolcíssimas essencias que
los camps florits exhalan
En un poble, donchs, de la costa y en casa de son primer hisendat, passaren las tristíssinas escenas que anem à contar à nostres
lectors, fiats en son benetlàcit.
Poch temps feya que Ispartero y Maroto, abrassantse en V e r gara, havian ofegat lo emangrentat mónstruo de la guerra civil,
quant lo poble de B . . . doni hospitalitat à dos hostes à qui no h a via conegut fins allavoras.
;La sort havia disposat que los haguessen de conèixer massa,
desde aquell dia en avant!
Lo primer hoste fòu Anjela, noya de divuit abrils, hermosa
com una Verge de Murillo, y pàlida y trista com tot hom qui plora lo recort de mes venturosos dias y viu ab l'ànima desesperansada.
Lo segon fòu Pere Roure, home de quarania anys, alt, simpa-
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