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—Però còm cs, senyor Maura, que no ha volgut acceptar el poder?
—No n'hi havia cap necessitat. Teninthi per apoderat en Canalejas, que ho fa lo mateix que jo, ¿qué més han de desitjar vostès?
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L A CAMPANA P E GRACIA
cientment estudiades pera emetre el seu 1
la bestia-plebs, que vosaltres preferiu conver tura en que elles mateixes, per egoisme y denós judici.
fensa,
les
han
submergides
y
mantingudes...
tir en ase pera que no esdevingui lleó, fera
Efectivament, vingué el dia de la sessió, y
La cosa pública, la ciutadania, el sentit de la
noble, però temible...).
sobirania colectiva, s'entén com un blincament comensaren a dirse opinions.
Be,
be.
Però...
¿estas
segur
de
que,
a
l'hora
o ha dit La Época: tot lo sucEl regidor de la majoria que fa la cara méj
ceït ab motlu de la famosa present, tot aquet programa no sia precisa- davant l'autoritat de les oligarquies; y els es- seria digué que baeno, que ell ja les havú
perits
maliciosos
poden
dubtar,
naturalment,
de
ment
un
delicte
d'aquets
que
tant
t'alarmen:
una
crisis del dia 22, no ha estat
llegides, y que per un cantó trobava que ^
més que un atac de nervis excitació a la rebelió? Davant una tendencia que siguin respectables les coses que necessi- havia algo que estava be, però que per l'alta
ten
fortes
coaccions
pera
ferse
respectar.
. del senyor Canalejas. Tenim, pública, sobre tot quan s'es revelada tràgicaEl Parlament està obert... ¿Quan comensa el li semblava que alguna cosa estava malament
doncs, que no's tracta, en ment (es paraula justa), hi ha dues actituts a
Un regidor que no sab de lletra alegà que j¿
debat
veritable? El règim està avui encara en
pendre:
la
d'oposició
y
la
de
transacció;
la
de
veritat, d'una crisis ministelas habla vistas, y que quan algunes eminènplena
renovació
del
nostre
edicte
de
Nantes...
guerra
y
la
de
parlament;
la
repressiva
y
l'evorial, sinó d'una crisis nerviosa.
cies de Madrid hi havien trobat taps, senyal
El senyor Canalejas es un neurastènic. Y la lutiva o dulcificadora.—Nosaltres conversem Però Enric IV es una bella tradició borbònica, que no estaven del tot conformes.
a
la
porta
del
Parlament;
no
cree,
dones,
que
que
podria
torcer
el
curs
de
l'historia
dolorosa
neurastenia fa tornar als qui la sufreixen ramEl més intelectual de la majoria exposà la
pelluts y maniàtics. El nostre President del sia lo natural optar avui per la guerra a mort. que tal volta ens tocarà veure passar.
seva important opinió, dient que després de
Vosaltres
us
dieu
conservadors,
es
dir,
terme
¿No
sona,
immaterialment,
una
campana
que
Consell té, en efecte, rampells y manies. A
ben llegides les trobaba poc clares y massQ
estones s'enfebra y desvarieja. El mateix orgue mitg, movible^ com tots els termes mitjos, a anuncia el comens de l'armistici definitiu? Un fredes.
maurista que hem citat declara que'ls episodis mesura que avansen els extrems. Doncs be: bon moviment, senyors del poder! No es tard
Un imitador de l'intelectual exposà que allò
de la crisis, morta abans de néixer, són episo- jo vinc a dirvos avui que precisament la tradi- encara! L'opinió espanyola d'esquerra no t é
li
semblava
una olla de cols, y que ell no ej.
ció
de
la
monarquia
restaurada
espanyola
coninconvenient
en
declarar
que'l
seu
interès
madis calenturientos.
sisteix en neutralisar o desarmar la Revolució
taba per bullits.
Davant del primer ministre s'alsa contínua- ab l'evolució. Es una monarquia qui sab quejor es allargar la vida del govern actual, fins
Tots hi donaren la seva cullerada, y després
ment la fantasma de la crisis. Sent que la terra hi ha hagut un any 1868; no un llamado año, que un partit dinàstic més avansat pugui subsde tan eloqüent discussió, s'acordà, a proposta
tituirlo,
seguint
l'evolució,
ja
que
per
avui
la
trontolla sota'ls seus peus, se troba ell mateix com la reacció de 1823 va dir del trieni antemancat d'autoritat moral, y la més lleugera rior; sinó un any reconegut implícitament per nostra hora potser es lluny encara. Que'l torn de la Presidencia, telegrafiar an etr Canalejas
cosa l'alarma, l'esporugueix, l'exaspera y fa la Restauració mateixa, fonamentada en lade partits esdevingui progressió de partits, pera que arregli les Bases pera la Mancomunientrar en joc els seus nervis malaltissos. Els consagració del destronament d'Isabel II. ¿Qui dins la monarquia, y nosaltres acceptarem els tat Catalana a gust d'ell, y que després d'arrequi vulguin bé an en Canalejas li han d'aconse- no sab que la fallida del partit republicà, sota programes governamentals com a programes glades les promulgui pera tot Espanya.
Nosaltres voldríem que en tant important
llar que deixi el poder tot seguit, que's retiri Alfons XII y sota la Regencia, fou deguda a d'ocasió, pròxims, en camí envers la totalitat
qüestió s'anés ab peus de plom pera fer les
de la política y que se sotmeti al règim de l'adopció gradual del programa republicà? ¿Qui del programa remot, sempre renovable.
¿No'ns tremolen a tots les mans, homes de coses ben fetes, y creiem que fora necessari
dutxes. No li queda altre remei.
no sab, per lo demés, que en tot el món, els parQue el dia 22, en que tothom donà per segu- tits nous y extrems se neutralisen per la rea-dreta y homes d'esquerra, en la salutació d'ad- reunir de nou als representants de les quatre
ra la caiguda del govern, passà alguna cosa lisació evolutiva, escalonada, de llurs ideals? versaris que'ns donem avui, èls uns dins el Par- Diputacions catalanes, pera que repassin ben
entre bastidors, es Indubtable. No tot ha estat Avui, en l'Anglaterra dels vells individualis- lament, els altres davant les portes obertes, be les Bases, y després de consultar a les llumaneres de l'Ajuntament de... no vull dir aont,
producte de la fantasia del President del Con- mes, un partit reial neutralisa la lluita de cas- per ont penetra l'alè del poble?
les arreglin al gust y a la mida d'aquelles emisell. Alguna cosa sembla que hi ha de veritat tes ab un programa sincerament proto-sociaGABRIEL ALOMAR nències.
en lo que's diu respecte l'oposició de certs ele- lista, mentres la Rússia de les eternes irreducEsmenades aixís y deixant an en Canalejas
ments a que sigui el Tribunal Suprem civil el tibilitats veu caure sota la bala tiranicida els
Agraeixo al Poble Català les explicacions que'm donava que hi dongui el darrer cop de mà..., ni Deu
qui entengui en els processos contra'ls diputats seus ministres. Per altra part, l'inexorabilitat l'altre
d i a - Q . A.
ni en Prat de la Riba les entenen.
que pertenelxin a l'exèrcit. També es de creu- espanyola en la qüestió autonomista fou pagare que en Romanones y altres personatges de da ab la pèrdua total de les colònies.—Avui,
JEPH DE JESPLS
sainet del partit lliberal se complauen en fer, aquella propia Anglaterra posa la llibertat grasempre que poden, la traveta al quefe del ga- dual irlandesa a la vora de l'inteligencla perbinet. Tampoc es inverosimil que la Corona manent ab els laboristes...
estigui un xic escamada d'en Canalejas y que
en Maura n'hagi parlat mal. Però això es el
Sieu sincers, companys adversaris: aquesta
plat del dia, la fruita del temps, y no n'hi ha sensació de pler» de goig, de distensió general,
per pèndresho de manera tràgica.
que va haverhi a Espanya el dia 14 (com va
Però els nervis indisciplinats no s'entenen de esserhi el dia de la caiguda d'en Maura) se dèu
raonj?, y en Canalejas sofrí l'atac de que parla a una d'aquestes saludables treves, salutació
NCARA que aquestes crisis de
L a Época. En mitg de les espurnes y de les es- dels penons enemics, armisticis, conversa sota
Tragedla còmica en tres actes,
per riure que s'inventa en
trelles que veuen els neuròtics en els seus ac- la tenda neutral. Y si el Parlament no es aquesestrenada l'altre dia a Madrid, ab èxit Inverosslmll
Canalejas conviden a concessos, el nostre home vegé el quadro de la cri- ta perpetua tenda neutral, oberta als armistitinuar parlant mal d'un go1
sis total, motivada per haverli retirat el rei la cis perennes al bell mitg del Poble, jo no s é
vern que viu donant una
què
cosa
es...
confiansa, y prengué per realitat la visió tortuSón
les
vuit.
En
Canalejas,
ensopegada darrera l'altra,
¿Ab quines transaccions va el govern a l'enradora.
sol
al
seu
despaig,
llegeix.
no
volem,
aquesta
setmana,
Aqueix fenome», senyors, no pertoca al ram trevista sota la tenda? Ah! jo no veig més que
De prompte, sense anunciarse,
que l'assumpte ens obligui
la provocació d'una reforma restrictiva en la
polític, sinó al ram mèdic.
a posarnos serios y malhumorats, y preferim
entra en Barroso.
paraula
dels
diputats
del
poble,
com
a
voler
Y per què governa un home aixís? preguntabuscar la nota pera les acostumades quartilles
- ¡ D o n Pep,
ran molts. Ja fa temps que s'ha donat el motiu. extendre fins a ells la mordassa que emmu- en alguna cosa que, al pensarhi solsament, ja
noticies graves!... Hi hk crisis.
Governa en Canalejas, ab els seus enormes deix el periodisme. Jo no veig cap promesa de posi la rialla als llavis. Y aquesta nota ens la
—¡Y ara! ¿Desde quan?
defectes, perquè ara per ara no hi ha altre go- lleis que surtin en camí a la voluntat de les cas- dona l'Ajuntament d'una ciutat que no volem
—No ho sé.
vernant eri disposició de prestar els seus ser- tes irredemptes, que són avui a manera de co- anomenar perquè la vergonya no'ns enrogeixi.
veis a les institucions. La raó es concluient. Es lònies, colònies humanes, no territorials, que
No més sé que s'assegura
En aquest Ajdntament, presidit per un apela mateixa raó sòlida—y trista—per la qual hi demanen la llibertat y l'autonomia, més encara,
que vostè ja no es Govern,
ha qui du un vestit esquinsat, o un barret des- la conciencia, l'instrucció, la llum. El problema llido cèlebre en els anals del caciquisme, un
que hem dimitit tots a l'hora
lluït, o unes sabates foradades: perquè no'n t é obrer cobra a Espanya un aspecte de lluita des- regidor ben intencionat proposà que la Corpoy que demà a quarts de tres
d'altres. An això ha arribat la política espa- pietada, perquè el problema polític y pedagògic ració municipal s'adherís a les Bases de la
jurarà el nou ministeri.
(que
es
qüestió
previa
an
el
problema
social)
Mancomunitat
Catalana,
acordades
per
les
nyola dels nostres dies!
—¿Democratic?
no s'es resolt encara, y la lluita de les idees se quatre Diputacions provincials de nostra terra.
FULMEN barreja agrément ab la de castes. El problema Pera oposarse a que fos aprovada la proposi—¡Ca barret!
Presidit pel senyor Maura.
del nostre proletarisme es doble: perquè hl ha ció, l'arcalde alegà el poderós motiu de que no
una esclavitut d'ànima (la de la forsada incul- coneixia les tais Bases, y que, abans de resol—¡Peró si això no pot ser!
tura) a la vora de l'esclavitut física (la del tre- dre, l'Ajuntament n'havia de fer d'elles un pro—¿Que no?... Vagi no creientho.
ball en les condicions actuals). Per això la fond estudi. L'intenció era allargar indefinidaMentres aquí enraonem,
qüestió religiosa, que es, primordialment, peda- ment la resolució de l'assumpte.
el tranquilàs d'en La Cierva
SOTA LA TENDA
gògica, es la base de la nostra renovació. Els
Una petita però valenta minoria republicana
ja està firmant nombraments
catòlics, davant la menassa del laïcisme, con- feu seva la proposició, y gràcies a la seva consde governadO y d'arcalde
testaven ab la menassa de la guerra civil. ¿Com tancia va lograr que's discutís, suposant que'ls
a favor dels amics seus.
extranyareu, doncs, que'ls socialistes, davant el regidors ministerials, als que s'havien repar-Però ¿es cert?
refús de tota reforma, hagin respost ab la me- tit exemplars de les Bases, les tenien ja sufi- A i x í s ho diuen.
nassa de la revolució?
OLEU, missenyors de la Nosaltres som republicans; però confessem
dreta, que divaguem un que la monarquia podria continuar encara per
poc avui sota'l peristil del llarg temps, a Espanya, si un escalonament de
^ \ camp y « la cort
Congrés, aquesta repre- reformes anés graduant la necessària evolució.
sentativa p o r x a d a d'un A Anglaterra la monarquia no es encara un
helenisme de preu mòdic? obstacle; y per això transcorre en pau sobre
Avui els horitzons estan un poble conscient y movible. A Espanya poclars. L'eco del perdó no dria lograrse, per ara, lo mateix.
s'es esvait encara. Les columnes dels paperets
Si en Canalejas vol fer obra de monàrquic
republicans serven encara l'astorament ab que es precís que fassi obra de republicà... Vull
varen encloure uns elogis desmesurats al reidir que no hi ha res pera conservar la monard'Espanya...
quia, com usurpar (noblement usurpar) ei pro¿Qué dieu? Que hi ha entre vosaltres y nos- grama dels republicans. La forma del poder
altres un abim, una qüestió de fe, ja que pro- moderador seria, així, el darrer dels nostres
clameu a diari el respecte religiós per coses ideals, reentres ara, per necessitat, per desesde que nosaltres reneguem, ab un somriure peració, per radicalisme, es el primer... Si una
d'universitaris?—Va, missenyors, y tu sobre multitud d'esclaus se «ent poble de senyors,
tot, amic meu qui tnitg-rius també cada vegada aleshtres els seus respectes forsats esdevenen
que eludeixes a les propies coses que defenses afectes amorosos...
en el teu periòdic, tot esperant la consabuda
L'acte del rei (suggerit o no) en el dia 14 de
prebenda. (Oh lèxic eclesiàstic que has perfu- Janer pot ésser una data inicial, en comptes
mat el nostre conversar pintoresc, junt ab lesd'una data final o resolutiva.—Però es precís
frases de tauromaquia!)
que no hi hagi mai incongruències; com ho seVosaltres no creieu, certament, que la so-ria, per exemple, en la conducta del poder molució incruenta de la darrera revolta hagi tan- derador, una situació Maura, que consagraria
cat el cicle dels esvalots públics, dels Intents dates ben diverses d'aquella... Un dia Taig dir:
de revolució. En l'historia, implacable, lesten- *Els conservadors no poden tornar; lo qual no
tatives se repetiran. Vosaltres voleu impe- vol dir que no tornin.»—Evitem que en les nosdirho. Oh, nosaltres també. Però ¿quins medis tres incoerencies publiques haguem de dir; «Els
teniu .pera impedirho?—L'enrobustiment dels conservadors no poden tornar; lo qual significa
media governamentals, la minva de l'immuni- que tornaran...»
tat parlamentaria, la duresa de les penalitats,
—Treballeu molt, Llorens...
«Parlament.» Doncs, per què no parlamenla persecució de la prempsa, la repressió de tar? Y no's parlamenta sota coaccions. L'es• —Si no fóssim nosaltres, que'ns cuitkn1
—Doncs miri, a pesar de treballar tant
i ensenyansa lliure y moderna, la difusió de lapectacle social d'avui es llastimós: les castes
de fabricar lleis sabies y previsores, ¿q"4
com
que
aquets
de
M
a
d
r
i
d
se
m'ho
xuclen
fe embrutidora y adormidora (adormidora de que frueixen, tiren en cara a les de baix l'inculfarien aquets infelissos treballadors?
tot, ab prou feines puc viure.

Crisis... nerviosa

Discutint les Bases

¿OPIISIS?

El Parlament, armistici

L A CAMPANA D E G R A C I A
— ¡Correm, doncs, amic, correm,
anem a desbaratarhol...—
Y acaba t'acte primer.
II
Paiau de la Presidencia.
En mitg d'un gran esvalot
de crits, juraments y xiscles,
arriba don Pep.
— Y dones,
senyors, què es això que'm conten?
¿Ja se'ns ha acabat l'arròs?
—Vostè es qui té de saberho.
—Jo no sé res.
—¿No? ¿Qui, dones,
ha fet corre la noticia?
(Silenci llarg. Transició.)
Un amic d'en Romanones:
—Per mi, tot aquet xipoll
l'ha causat el mateix Maura.
Un monterista:—i\ si fos
obra d'algú que'ns escolta?
Un del grupo Morel:—Oh\
¡Seria una cosa horrible!
Don Pep, somrient victoriós:
—¿Es dir que puc comptà encara
ab el vot y el bras de tots?
—¡Sí!... Ja pot dirho allà ont vulgui.
-Graciesl... Ab això'n tinc prou.
Vaig a aclari aquesta incògnita.—
Y acaba l'acte ppgon.
III
La batalla ha sigut ruda.
però ab tal garbo portada,
que la negra turbonada
queda al f( desvanescuda.
Don Pep, molt resolt, va allà,
lo que està passantli explica,
y allà se li notifica
que hi ha que segui... y callà.
Davant d'aquesta advertencia
y pensant que'l cas es critic,
¿qué fa l'insigne polític?
Se'n torna a la Presidencia,
pren possessió altra vegada
del semi-vacant sllló,
bair.a suaument el teló
y... aquí no ha pasado nada.

Qui perd lo seu, perd el seny.
Es lo que a la pobre Italia li està succeint
desde que va enredarse en el mal negoci de
Trípoli.
No contenta ab haver declarat la guerra als
turcs, ara l'ha donada per crearse conflictes ab
totes les nacions amigues que la rodegen.
Avui, al Mediterrani, no hi ha barco segur.
Ab el pretext, més o menos capritxós, de que
transporten contrabando de guerra, en pocs
dies els creuers italians han detingut y apresat,
algun d'ells a canonades, quatre o cinc vapors
francesos, inglesos y austríacs.
L'un, segons ells, duia un aeroplà que havia
de servir pera'ls turcs; l'altre portava vintinou
oficials otomans, disfressats d'enfermers de la
Mitja lluna Roja; l'altre conduïa un cargament
d'armes destinat als alarbs de Trípoli...
Voldríem equivocarnos, però, tard o aviat,
molt serà que'l desitg de fincarse en terres
d'Africa no'ls porti als italians algun plet enutjós en aigües d'Europa.
Un senador ha dit, y no se li ha demostrat
lo contrari, que una de les poques co«es que
ha fet aquet Govern ha sigut aumentar en 47
milions de pessetes els gastos de personal-.
Això es lo que'ns creat aquet terrible circol viciós dintre del qual Espanya agonitza.
Y aixís vivim.
Els que no fan res, obligant a emigrar als
que si poguessin farien.
Els que no mengen, treballant pera que puguin menjar els que no treballen.

El vinent Setembre, l'emperador Guillem
d'Alemania s'arribarà a Suissa pera presenciar
les maniobres militars que allí han d'efectuarse.
Molt encertat ens sembla el propòsit del
C. QUMÀ
Kaiser.
Aixís, anant a Suissa, veurà lo que es una
república.
Y el dia que a casa seva l'estableixin, ja no
li vindrà tant de nou.

Risis-llamp, la titulen alguns
diaris.
Però ¿es que realment
ha sigut una crisis la re
bequeria feta el dilluns pel
senyor Canalejas y que,
per unes heres, donà lloc
8 (]ue per Espanya circulés el rumor de que'l
«nyor Maura tornava a ferse carree del
poder?
Nosaltres no ho creiem. Y a més de no crèu
re|io, ben poc ens interessa que sigui o no siSui veritat. Tenim al senyor Canalejas per un
Mític a Yantt'gtia usanza, incapas de satisfer
'e8 apremiants necessitats de l'Espanya mowna, y la seva caiguda no pot preocuparnos
«ran cosa.
Dos anys d'inexplicables vacilacions, ameni8aues ab discursos horrorosament vuids y que
"¡8i s'acaben, ens han donat la mida de lo que
aquet personatge pot e s p é r a m e el país.

*

fugia heroicament d'estudi, y ab tota tranquilitat li deia que no sabia de quina crisis li parlava.
A judicar per lo que en les primeres sessions
ha succeit, la nova temporada de Parlament
va a ser més pròdiga en soroll de boixets que
en puntes.
Y àdhuc no seria gens extrany que les funcions s'acabessin en sec y molt més aviat de
lo que la companyia s'imagina.

socis de la mateixa acabà, el prop-passat dissabte,
revocant la dita germandat dos acords de la directiva referents a no ferse ball; puig que una
majoria de dotze germans derrotà, en dit assumpte,
al caciquisme que desde molts anys hà s'hi havia ficat, y aprovà, per consegüent, fer ball, el
qual s'acordà també se celebrés (com aixís fou)
en el saló del nostre bon amic en Josep Pons Bruguera.
Resultat de tot això fou el fracàs de la Junta
directiva, y en particular del seu president (doctor Ferrán), que sens dubte pot donar com a segur no tenir de molts anys. y potser pera mai més,
càrrec dins de la germandat. Y al senyor arcalde
11 donem les més expreslves gràcies per l'independència ab que prengué dit assumpte, puig creiem
que, a ser un arcalde com cal, desde'l moment
que era una majoria la que se 11 presentà, tenia
d'obrar en altra forma.
Aquesta es una de les poques vegades que
aquet poble s'ha imposat contra'l caciquisme que'l
deshonra y l'avorreix, com n'es la prova el no
tenir llum, nl aceres, ni aigua, ni res que valgui la
pena y sigui digne d'un poble civilisat.
SARREAL, 23 de Janer.
S'ha disolt el Comitè Republicà. Havia comptat
vuit anys de vida, no del tot inútil, perquè en els
seus primers temps havia fet bones obres; sobre
tot recordem una temporada en que va ésser una
especie de foco potent que enllumenava l'exode
republicà de la vila. Ara, per haver de viure com
vivia, val més aquesta dolça y tranquila mort. Estava en ranera feia temps, y tots els que no'ns
agrada veure patir li hem vist fer ab alegria l'ultim badall. Les coses raqultiques y desmanyotades deuen destruirse.
Quan tenia vida plena va voler fer l'home, embrancantse en unes entremaliadures que precisament l'han fet morir. D'allavores ensà semblava
que dugués a sobre un vergonyós estigma, ja que
ningú n'estava content, nl ningú se'l mirava ab
quintaessenciat amor. Quan més anava devia sentirse les angunies de la mort que'ls desvaris 11
feien pedre el cap. Feia posar l'ai al cor no més
de veure'l sortir de casa. Ara que ha acabat, que
no existeix, podem dir, ab un deix de tristor, que
val més aixís.
Se diu que's farà un Centre d'U. F. N. R. Ho
trobem be. Pera fer la feina a mitges val més no
posars'hl; s'ha de beure vi novell ab bots de trinca; lo contrari es no fer res. Ha de ser un exemple, ha de cambiar les costums, ha d'aniquilar els
rutlnarismes, que sinó, no val la pena de posarse
en mals-de cap. Això es difícil, naturalment. Mes
la voluntat de l'home forada montanyes. Y devegades un ne val cent.
CORNELLÀ, 23 de Janer.
En aquet poble, els treballadors d'algunes fàbriques, no de totes, sens pensarho's troben que
aquesta setmana es més curta que les altres. S'explica la causa. Una comissió d'uns que mai la troben curta, la setmana, perquè les cobren sempre
iguals, pera poder presumir, s'interessaren en anar
a trobar, y al mateix temps sorpendre, als amos,
demanantios celebrar la festa de Sant Vicens el
dilluns, dia 22 del corrent, considerant dita festa
com a segona festa major. Pera dita comissió podrà haverho sigut; pera'l total de la classe treballadora no; primera, per no haverho vist mai, y
segona, que no pot ser. Y total ¿qué? Gran repicament de tabals, vulgo campanes; gran ofici ab
tota solemnitat a cft la misa, y a dinar; vetaquí la
gran festa; a la tarda, al vici de costum, y al cap
de la setmana, un dia menos a cobrar, que, essent
prou just el salari o jornal que se'ls dona, prou
falta farà a tots. Es dir, a tots no, que la comissió
ja estarà satisfeta ab el grapat a la butxaca.

En un dels vintivuit o trenta discursos—y
tot just som al comensament—que'l senyor Canalejas porta ja pronunciats al Congrés, ha
aconsellat als obrers que no se'ls creguin als
seus directors, que'ls enganyen...
Doncs ¿a qui han de creure?
¿An ell, que'ls tanca els centres, y els processa y els persegueix, y en lloc de donalshi
solucions pera'ls seus problemes, els ensenya
el Sant Cristo gros en forma d'estaca?
Ja sabíem nosaltres que'l diable, devegades,
LES PLANES (Girona), 22 de Janer.
se posa a predicar.
Però no'ns creiem que en Canalejas, catòEl nostre punxa-sarries ja havia fet massa bonlic fervent, imités també al diable,
dat. El diumenge passat, en la misa matinal, tornà
a destapar el seu pou de ciencia, tirant als bons
feligresos un dels seus brlllantisslms y poca-soltes
sermons, ocupantse de les escoles laiques y de
A la gavia dels pecats:
que si la de la Societat «Instrucció y Recreu» tam—Pare confessor... ¿com considera la meva bé es laica, per la raó de no ensenyarshi més que
ànima, vostè?
de llegir d'escriure y de comptes; que dites esco—Filla meva, ara aquí no't veig be... Depèn les són perjudicials, perquè no s'hi ensenya docde les formes, això. Les que tenen formes im- trina, y que dels que les freqüenten no poden sortlrne més que exaltats, com ho proven els fets de
pecables acostumen a ser grans pecadores.
Juliol de 1909, que pera ser instruïts aixís, més val
que siguin uns ignorants.
Sembla que ha escullit males armes pera defensar
la seva religió. Avui tothom vol instruirse. Però's
comprèn que demanin l'ignorància, perquè darrera
els ignorants, els savis hi viuen. Per lo demés,
sembla que no té gaire feina a casa seva, aquet
tio, o es que no se la veu, quan s'ocupa de la dels
altres.

* *
Una deducció, no obstant, se'n treu, de la
jwrera crisis, nascuda, batejada y morta enl« nit del dilluns y el raatí del dimars:
La deducció de que flí J t í — y diem ai\rò, per
w suposem que'l lector sabrà donar a la paL'ESCALA, 22 de Janer.
pa tot el seu alcans—de que ai'jrò està simPer
fi
ha
arribat
la
malura
que desde fa molt
ent enganxat ab pastetes o apuntat ab
temps s'anunciava. No creguin que aquesta sia el
cg¿-—i y que n'hi ha prou ab un ventet que còlera, el tifus, o la peste bubònica, no; aquesta
u'1 o una mà que estiri, pera ferho anar tot malura, nova pera nostra vila, es la peste de les
monges, que han vingut a fer niu per primera veY ben considerada la cosa, quan una crisis, gada en aquesta població.
Segons noticies, venen disposades a tot (no val
cara que no sigui crisis del tot, proporciona
a fer mals pensaments), a ensenyar, a cuidar maJ? • puesta ensenyansa, no es una crisis lalts, a rentar roba, a fer confitures, a planxar
roba, en una paraula, a fer passar més miseria als
^Pletament inútil.
pobres mestres d'estudi y a les pobres dònes que's
guanyaven la vida fent feines per les cases.
sÜ^6 l'altre dijous tornem a estar en plena
El personal es de lo més escullit de la ganade"^'tat parlamentaria.
ría; per ara quatre exemplars, que, per la pinta,
2Uia rompre el foc, al Congrés, en Lluís de semblen procedents d'alguna cuina de casa de pa^'a, ab un discurs molt meditat y molt ple gès o hostal.
Estic segur que no arrelaran en aquet terreno
Q Punxes, que no deixaren de mortificar al
ht
v'n¿u^ després en Pau Iglesias, va- y que dintre poc hauran d'agafar els bagulets y
guillén a altre lloc més abonat pera'ls seus
censCOm 8emPre> Y com sempre implacable tocar
propòsits, puig aquet terreno es molt aspre y les
crid
^ 8e^u' e' veneral3le Azcárate, qui va poncelletes místiques no hi poden Tiure.
0c ar a capítol an en Canalejas respecte a lo
BREDA, 22 de Janer.
te'r^
al3 'a barrera crisis, y's trobà ab
^ ' lefe del Gabinet, pera no haver d'expli'
Després d'una renyida batalla de la Junta de la
10 que, segons sembla, no t é explicació Germandat de Sant Sebastià ab la majoria dels

Y aixís van passant
els dies...
UBTEM que en cap país del
món ofereixi la política tan
tes coses divertides com les
que a Espanya's veuen.
Per espai de vintiquatre
hores hem estat abocats a
un cambi de Govern. En
Maura, en Cierva y demés prohoms conservadors s'han vist aquesta setmana a dos dits de
tornar a ésser.
Segons lo que de Madrid s'ha telegrafiat, ha
vingut d'un pèl que, per segona vegada, no
posés, el politic mallorquí, els fonaments d'un

nou alsament popular. Tan prima ha anat la
cosa, que dimars dugueren els diaris la llista
del ministeri maurista. Els impacients, els aixelebrats, els dominats per l'impuls d'acabar ab
tot y desseguida, la massa, prompta a totes les
bullangues, els mils de ciutadans, en f i , que
constitueixen el llevat ab que's pasten les protestes, siguin del color que vulguin, no cabien
en la pell, pensant en la possibilitat de que
l'Ossorio vingués altre cop a encarregarse del
Govern Civil.
No cal dir que ta gent de possibles comensava a estudiar la manera de garantisar millor
els Interessos, escamada com està de la tàctica
maurista. An els que, ab tot y no tenir cap diner, són de natural pacific, no'ls arribava la
camisa al cos. La por va ensenyorirse, per uns
moments, de Barcelona. Per espai d'unes hores
les agencies de vapors no s'entengueren de
feina. Les visites als Consulats estigueren a
l'ordre del dia... Únicament L a Veu, per qui
les lllssons de l'experiència són lletra morta,
comensava a tocar a festa...
Però vetaquí que, quan més enverinada semblava la cosa, quan més negre y menassador se
presentava el cel de la política, la truita's gira
de cop y volta; el sol llueix esplendorós, y,
com si tots plegats, els de dalt y els de baix,
fóssim una colla de ximplets, els mateixos que'ns
havien alsat ens venen ab el qUento de que no
hi ha motiu pera alarmarnos, que la cosa ha
sigut, tota plegada, una comedia, y que aquí
no ha passat res... La nova de que la crisis
havia sigut una camama tornà la calma al pobre
senyor Sostres, el pit del qual anava com una
manxa, al rebre la noticia. Quin respirar més
a gust!
Llevat de l'Arcalde, que comensava, ab raó,
a maleir la seva mala estrella, ens quedàrem
els demés tan fresquets com si tal cosa. Els
que, al donarse la pujada d'en Maura com cosa
certa, havien agafat el tren, tornaren entre nosaltres. Els que havien estat als Consulats se
retractaren, y els que sospiren per un terrabastall que precipiti determinats acontelxements, vegeren ab dolor allunyarse la República per temps indefinit...
Què hl farem? Misteris de l'art de governar
en aquet país de les incoerencies y les coses
extranyes.
Ara fem això..., ara fem allò... Ara fem una
altra cosa..., ara no fem res... Lo cert, de moment, es que ha quedat en Canalejas, y que
d'ell, més que de cap altre quefe de govern,
pot dirse que té set vides, com els gats. Que
lo de la tornada d'en Maura no ha passat d'esser una bòfla, y que'ls que somnien ab fer una
revolució amparada pels que manen, tenen
d'esperarse un xic.
Y aixís anem passant la vida... y desgraciat
del que s'hl amoïna.
Quina ens ne diran, demà?
BLET

La Victoria dels socialistes alemanys
El famós antimilitarista francès Gustau Hervé, en el Congrés internacional socialista de
Stuttgard, digué als seus correligionaris alemanys: «Sou una excelent màquina de votar.*
L'Hervé, enemic de les eleccions y del parlamentarisme, donava a les seves esmentades
paraules un significat despectiu. Pera ell els
obrers no tenen altre camí de triomf que l'insurrecció. A les armes y no a les urnes creu
que ha d'acudir el proletariat.
Mes, deixant de banda el significat de la
frase de l'Hervé, aquesta resulta certa. La
Soclal-Democracia alemanya es, en efecte, una
màquina de votar perfecta, la més perfecta
del món. En el funcionament del socialisme alemany hl ha molt de maqulnlsme, de regularitat
y de precisió mecàniques, condició que 11 dona
grans aventatges en les lluites electorals.
Anys hà que la Soclal-Democracia germànica
es el partit més nombrós de l'imperi, el que
major nombre de sufragis suma en el conjunt
del país. Aqueix nombre aumenta en cada nova
elecció. En les eleccions lleglslatives d'enguany
ha alcansat la xifra enorme de 4.238.919 vots.
El partit que la segueix en vots, el catòlic, no
més n'ha tingut 2.012 990, o sigui menys de la
meitat. De les eleccions de 1907 ensà, els socialistes alemanys han guanyat ben prop d'un
milió de sufragis. En el nou Reichstag formaran un grupu de més de cent diputats, que serà
el més nombrós de la Cambra. En la capital de
l'imperi, a Berlin, han obtingut, ab xifres enormes, les majories.
L'allau socialista avensa a l'Alemanya y
menassa fer caure el règim reaccionari y militarista que encara hi impera. Els nostres reaccionaris, els nostres conservadors, pera'ls
quals l'Alemanya constitueix una excepció consoladora en mitg de l'Europa lliberal y esque-

L A CAMPANA D E G R A C I A
aventura ha ocasionat als elements sincera- ó Carian vindrà l'indult?
ment religiosos.
—¡Atrevirse a enganyar al Papa! —diuen els
bons catòlics.
No obstant, entre ells ja no falta
qui exclama, tot extranyat:
vingueu baixes.
—Y be, doncs, ¿y allò que deien
Eusebi Moreno Moya,
de l'infalibilitat?
fervent propagador de l'enA. R. Y V
senyansa laica y candidat
Sant Ildefons.
que ha sigut dels republiEn el banquet dels monarquies, a la Maison
cans madrilenys pera regidor y diputat provincial, Dorée, com tot era gent de perras, hi va haacaba de separarse públi- ver molta y molt bona vianda.
Ab lo que varen ensenyar el llautó va ser
cament de la colla, agrupació, o lo que sigui,
ab el xampany, que era Codorniu, y ab els
que capitaneja en Lerroux.
brindis.
¿Causes d'aquesta retirada?
No hi va haver altre brindis que'l d'en WeyEl diari aont la separació s'ha fet pública diu
ler, y encara aquet no va ser cap discurso
que,
per
prudencia,
les
calla;
però,
no
obstant,
iValga'ns Beco, y com s'abusa
entero V pronunciado, sinó un paràgraf de la
afegeix:
d'això del banquetejar!
«Moreno Moya necesita para su actuación talla del seu autor.
Ja cal que eixamplin les sales,
Molt curt y molt migrat.
els Httels y Restaurants,
política un ambiente puro, limpio de máculas
que, si l'afició progressa
que repugnan á los hombres honrados.»
y els tecs se van prodigant
¡Ahí... Basta!... Ab aquesta Detita Indirecta
AI teatre de Novedades hi treballa una arab l'exuberància d'ara,
en tenim prou.
serà esplèndid aquest any.
tista meritíssima, molt original, que té per nom
No
volem
saber
res
més.
Qualsevol acte polític,
Tórtola Valencia.
el triomf d'un diputat,
Es una xicota aixerida, guapa y ben feta que
un nomenament d'arcalde,
balla
danses bíbliques.
l'adhesió incondicional
A París, les ballarines del teatre de l'Upera
Hi
anirem,
si Deu ho vol.
d'un casinet an el /e/e,
s'han declarat en vaga.
Es la única manera de reconciliarnos ab la
tot s'acaba aixís: menjant.
jQuina sort!...
Sigui l'acte o la persona
Aquí, vagues d'aquet género, no podem plan- Biblia...
la que's vulgui, ja se sab:
Per medi de les pantorrilles.
tejarles
mai. Ballarins y no ballarins, tant si
Vlnguen taules y cadires,
volem
com
si
no
volem,
hem
de
bailarla.
un menú reconfortant,
Y )o pitjor es que sempre ens toca ballar ab
y vinga la doisa feina
A l'iglesia de Sant Pere s'hi acaba d'instala més lletja.
d'omplir panxes, vuidant plats.
lar un Dispensari mèdic pera'ls pobres de la
Avui perquè en Pere puja,
barriada.
demà perquè cau en Pau,
Bon principi.
Entre altres especialitats s'hi curaran enferlo més fi, lo més politlc
De demanarlo cansats,
El dia de la reprise del Congrés, era tan metats de la vista.
y lo més trascendental
ja l'esperen... assentats.
sembla que sigui passarse
escás el número de diputats que a l'hora reglaY doncs. Santa Llúcia?
la vida banquetejant.
mentaria hi havia al saló, que el comte de RoQue ja no exerceix?
Ara mateix, a un fulano
manones, pera no exposarse a fer una planxa,
recentment crucificat,
va anar retrassant tot lo possible el moment
en nom de proves d'afecte,
de l'obertura.
En Miranius, alumne en un colegi de capeal menos li donaran
Ara comprenem perquè, durant el temps que llans, se queixa al seu pare de que I mestre 1
vint banquets en qninze dies,
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ha estat tancat, els representants del pafs mos- ha pegat.
que, senyors, ja es abusar.
1.
*
XARADA I . - G f l W f l í í .
traven tan viu empenyo en que'l Govern torEl pare's presenta al colegi ab el marrec:
(Això, en comptes d'enaltirlo,
ID. \\.—Marcela.
nés a reunir el Parlament.
—Es veritat que han donat una bofetada 2. '
sembla tra:tarlo de fart,
3. " ANAGRAMA \.—Barca-Cabra.
y en lloc de mostrarli afecte,
Ho feien pera tenir el gust... de no anarhi. al noi?
4. "
ID. ll.-Tell-Ltet.
es volerlo reventar.)
Y brillarhi, aixís, per la seva ausencia.
—Sí, sí que es veritat!—exclama el xicot 5. * TARGETA.—¿a nit de Famor.
En cambi, al pobre pagano
—Embusterot, més que embusterot!... SI ho 6. " JEROGLÍFIC—i4 terra va qui cau.
que tantes creus ve aguantant
tornes a dir te'n clavo una altra!
ni un sol apat II ofereixen
¡Ave Maria puríssima!
ni el convida ningü mai.
Lo que passa es que, si un dia
Acaba de ser engarjolat a Roma un fulano
gosa treure els peus del plat,
que, fentse passar per sacerdot y després de
aquell dia el fan asseure
travar estretes relacions ab la cort pontificia,
al banquet dels acusats.
al punt d'arribar a dir missa en el Vaticà, ha
Y qui vulgui més informes,
estafat més d'un milió de lires a diverses perSi al pobre llinatge humà se 11 digués la veritat
a Cullera els hi daran.
sones, entre elles el mateix Sant Pare.
veritable, se li amargaria y escursaria l'existència.
No cal dir el disgust que la desconsoladora —M. de Vnamvmo.
VERDUM
XARADA
La primera una vocal;
tractament es la segona;
dos-primer temps de vers dona,
I^es festes suprimides
y es un nom d'home el total.

rrista, veuran desaparèixer aviat la darrera
fortalesa de les idees velles.
Guillem II, l'infatuat Kaiser, digué en una
ocasió que'ls socialistes germanies són uns trai
dors, indignes de portar el nom d'alemanys
Les eleccions d'aquet mes diuen que hi ha qua
tre milions y quart de traïdors a l'Alemanya
Essent així, la fi de l'Imperi no pot trigar...

La política y la manduca

A. B. (a) Lo RECTOR DE VALLFOGONA

ANAGRAMA

Per' anà a viure a ciutat,
de la tot, tot ha marxat.
PEP CISTELLÉ
TARGETA

SA N. BO
BRASIL
S

Formar ab aquestes lletres, degudament combinades, el nom d'una sarsuela castellana.
V. BORRÀS BAIGES

Cavallers: A. B. (a) Lo Rector de Vallfogona:
farem tria de les endevinalles y's farà lo que més
convmgm.-P. M.: Potser anirà, però escursada.
M é s curt mes substanciós y més sintaxis, amic
meu.-J. P . C : Rebut, y gracies.-J. T.: Si l'esWu1?./8 quedar malament, afirmaré que s í . J. V. Hi donarem un copet de mà y s'hi farà lo
ques pugui - P . O.: Té un defecte capital: es
mnnsom.-Joanet de l'E.: Serà servit.-R. B. FapíhZ e,X condfn8at en dèu o dotzelinies, potHiV que compriser of.'/ff
Mestres: La "rada po'drà
nn'nqa r
Això del lle«» rosegant l'òs,
n ^ , n^Ita gaire ""í1- Ademés, crec sincerament
que ns podnen p^ar els dits.-Pepitu Utset Turró:
Veiam, veiam com ho fa anar això...

D

s e r e«n,po^t,erc'uibirhorJoa»n.
JfirG^an:

h f i ^ P . 1 ?e.la justicia la lley
ha indultat el nostre rey
a les victimes de Cullera...

/

4

-Ens heu ben reventar, amantissim Sant Pare!... ¿No sabeu que en les nostres diades es quan nosaltres fem més rals?
-Be. no us amoïneu. Encara que les vostres festes hagin sigut suprimides, la gent ja's cuidará de no ferne cap cas de la supressió

^l™K:*SmÍl
^J0™V\?times>™y- N ^ a l aexaD /n^ev,na,le8' ^«ewo.-Joaquim Puig:
voca?

V n t u s ^ V ^ aiïò ^ 8ant «'"a equiP n T Sa^No'm veig ab cor d'aprofitar
passadorQ,Rl;íA)DP'n3f01 (1'<5,iva: El Agones
cís M o r e í l ^ frnK Rol81nyol: No'm convé-- Narf

RM0^tS^itrefb?8rtUeort.Íment

^

tra88a--

ImprempU L A C A M P I ^ T E , KSQÜKLLA. carrer
del Olm, número 8

