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SOLUCIÓ?

Ei Qovernador, tenint en compte que la via púbiica es de tothom, està
resolt a proibir tota classe de manifestacions.
(Gazetltla de la prempsa local)-

"RAtERNIDAÜ

CANA

^olti. senyor Governador, y si les manifestacions tinguessin el carácter de professó, ¿oi que llavores ja no les proibiria?

L A C A M P A N A C E GRACIA

Les forses republicanes
algrat el poc seny que
demostren els capdavantera del republicanisme,
mantenintse dividits estúpidament per tonteries
que no més interessen al
seu exagerat amor propi,
el sentiment republicà no
decau en el poble de Catalunya y arreu se'n
noten vigoroses manifestacions.
Es en và que pretingui cada personalitat,
per ilustre que sigui, arrossegar darrera seu
al poble. Podran seguirlo cegament les tres
dotzenes d'amics que l'envolten, y, ab l'entusiasme d'aquets devots que'l victoregen a
cau d'orella, podrà ferse l'ilusió de que tota
l'opinió es seva; però, si surt del seu circol
d'admiradors, veurà aviat que'l poble republicà
de Catalunya, allissonat per doloroses experiències, ja no creu en persones y ha concentrat tota la seva fè en els ideals.
Mentres a Barcelona cada republicà de relativa importancia s'agarbona furiós contra la
seva propia sombra, en el reste de nostra volguda terra catalana s'arrelen més fondament
cada dia les conviccions republicanes. Quan a
la capital, cap y casal de Catalunya, s'encén
una rldfcola guerra civil en cada centre republicà, pels pobles rurals s'agrupen els elements avensats de totes procedències y creen
centres de vida robusta. A la vegada que'ls
que tindrien de donar llum entelen la brillant
historia del partit republicà ab el fum de ses
discòrdies, els humils s'afanyen en donarli nous
jorns de gloria, a forsa d'abnegació y sacrifici.
El dia que'ls prohoms republicans deixin l'amorosa contemplació de la seva ilustre personalitat y, sortint d'aquesta abstracció pertorbadora
en que viuen, s'adonguin de la immensa forsa
republicana que per culpa d'ells no s'aprofita
com cal, sentiran al rostre l'escalfor de la vergonya y s'apressaran a posar la seva inteligencia y la seva energia al servei del poble, en
lloc de volguer que'l poble estigui al servei del
seu egoisme.
Els pobles de Catalunya serven viva la seva
fè republicana, encara que hagin perdut la fè en
els homes de Barcelona. Si, còm abans, la
vida de fóra fos un reflexe de la vida de la capital, els republicans allunyats de Barcelona
s'entretindrien també en baralles imbècils o,
asquejats, s'amagarien al fons d'un recó de
casa seva. Afortunadament creuen que la causa
republicana no depèn de quatre mal avinguts, y,
ferms en sa fè, aixequen a Jorba, a Montbui y
a Vilanova del Camí, bells casals ont hi trobin fervorós culte nostres ideals; foragiten, a
la Pobla y a Odena, el caciquisme pertorbador,
donant ardida mostra de còm saben honradament administrar els nostres homes; sostenen en
diferentes localitats periòdics plens de bon sentit, y organisen, com a Capellades y altres punts,
conferencies profitoses, no atenent a la procedencia del conferenciant, sinó a les seves qualitats intelectuals y a la seva conseqüència política.
Si totes aquestes forses republicanes, que
tan belles probes donen de la seva vitalitat, sapiguessin aprofitarse en una acció general, feconda y ben orientada, el triomf definitiu de la
República no fora, com es avuy, un problema
quina resolució busquem tots a les palpentes.
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GABRIEL

EM passat una setmana i .
rrible.
,e'
En Fuentes, 1 ' ^ ,
rabie diestro Fuentes
ser gravement ferit 614
menge a la plassa de toro,
de Santander, y ab tal J
t(u la vida de la nació k,
sofert una sacudida tan violenta, que monients
hi ha hagut en que semblava que la víctima k
les banyes del mal intencionat Saltillo no er¡
pas el famós mataor de Sevilla, sinó la
Espanya.
Els diaris, fins els lliberals, fins els d ' i ^
més avensades, han dedicat llargues columnti
a narrar la tremenda cogida, y el teléfono, ei
telégrafo y la marconigrafía no han tingut m
instant de repòs, explicantnos, minut per nj,
nut, el curs de la tragedia que al Hotel íe|
Sardinero anava desenrotllantse.
Aquest espectacle, reconfortador per ton
conceptes, demostra que no estan tan agoti
des com alguns se figuren les energies de la
rassa espanyola.
/Aun hay patria/...

-¿Voleu dir, M e r r y , que no puc ofegarme?
-¡Cál... Anant ab aquestes carabasses, no tingueu por de res.

lar, eren els matins d'Institut, quan, al bell
mitg d'una explicació fadigosa del dómine,
nosaltres obríem dissimuladament, darrera l'espatlla del veí de banc, la fulla nefanda, que
se'ns oferia ab tot el gust exquisit de la fruita
proibida. La centella invisible de mil excomunions vesllumava davant la vista, sobre aquelles pàgines reveladores—aquelles pàgines que
ara semblarien a la nostra proterva d'emancipats una amable y pueril candidesa...—El dómine, en la penombra de la tarima professoral, seguia la seva cansonera perorata; mes
qualque cosa, una vèu sobtil sonant en l'aire
impalpable, un buf a cau d'orella, ens deia que
la gran veritat informulada se sustreia a les
JEPH DE JESPUS banalitats de l'ensenyansa oficial, y surava
damunt la pobra nació atuida com una paraula
de mancipi pera les ovelles sumisses y manses...
¡Ahí Nosaltres, vell campió, nosaltres revenim de les terres d'ensomni que vos un dia
anunciàreu a les multituts espanyoles, ab la
rudesa primitiva de tota prehistoria. Però hem
trobat, en aqueix retorn, les multituts més
sumergides que mai en la bassa corrupta...
Ja sé que tal vegada vàreu patir d'un optimisme cego en la virtut de les secretes energies patries, sense veure que la malura arribava ja a la soca de l'arbre y no sols a les
Pera en Demòfilo branques, y que calia fer sembra d'un arbre
novell. Ja sé que la vostra acció pecà de masE conegut personalment, sa exclusivament destructiva, en comptes de
aquets dies, un britemerit fonamentar una construcció sistemàtica y tode la nostra causa: en De- tal. Però m'agrada, avui, tot dialogant ab vosmòfilo, aquell Fernando Lo- altres, guerrers d'una campanya predecessora,
- zano y Montes a qui's degué, asseure m a la vora vostra, com a l'ombra d'un
i junt ab en Ramon Chíes, la roure centenari, damunt el qual bramulaven
fundació y el sosteniment de impotents \ta ires de l'enemic.
les famoses Dominicales del LibrepensaCada una d'aqueixes vides es una pàgina
miento. El venerable propagandista es, avui, d'un santoral d'heroisme. ¿Imagineu la ruptura
un roure ferit pel llamp. A una alegre caseta, ab les imbècils burgesies, nodrides als pits de
prop de la mar mallorquina, passa l'estiu. Alt, la mateixa Revolució, que trairen; imagineu les
però un poc encorvat per la vellesa, blanc, ab amargors reconfortants del sentirse reprobs
la mà esquerra baldada, la s~va figura té qual- en el passeig quotidià de les ciutats envilides,
que cosa del coronel de Magda, y us suge- y l'arrostrar les mirades farisaiques de la turreix l'idea de camp&nyes antigues contra un ba ignara, y el percebre entorn de la testa
enemic negre y pertinas.
arrogant y despreciativa l'invisible formarse
Nosaltres, sorgits d'una altra generació, no d'una llegenda personal d'odis, y els mil dits
ens podem ínstreure a una tendra simpatia que us senyalen a les revenges obscures y coenvers aqueixes ombres d'un passat heroic, vardes o a les possibles persecucions del poperdut avui totalment per la naturalesa esqui- der, en els d!3s de reacció y de crim oficial?
va y seca del terreny ont aquella llevor tombà... Cada una d'aqueixes vides es un exemplari de
¡Las Dominicales! Era el bell temps esco- la gran religió dels vindicadors de veritat y

Un vell campió
de la nostra causa

fieu; an ell abandoneu el vostre magatZen,
productes religiosos, ab tots els panys y da •
Heu fet, d'aqueix home, la vostra reliair,:
manera que podeu dir que la vostra tt\V.i u(
no sou vosaltres, sinó un ésser separat v
bil, que và y ve prop de vosaltres, segons o?*
bon capellà freqüenti la vostra casa. El traa1
li feu presents, el regaleu, li doneu hoalat '
La vostra religió us visita al vespre, fa ia7
garla, sopa ab abundancia; la porteu a un ?'
sumptuós, se lleva, la saludeu; després/1
glop de malvasia o de qualque brevatae
la vostra religió fa un bon esmorzar, surt«T:
"t, y deixa el seu excelent hostatjador.i
vuit
botiiga, traficant tot el dia, sense religió , '·

CARICATURA A L EXTRANGER

(Del Asino, Roma)

justicia, y guarda en els flancs la cicatriu de
les antigues ferides mal closes, la marca dels
cops mal guarits. Entre la munió que ells volgueren alliberar, la munió ingrata que'ls desconeix o vitupera, ells passen com a velles
custodies d'una Forma ea que sols els elegits
combreguen, perquè es la forma inagotable y
eternament nova de la rebelió per la puresa
esperitual, rebelió de religiosos contra mimics
de culte, rebelió de pensament contra temple,
rebelió d'esperit contra lletra, de raó contra
dogma, de fè personal contra fè gregaria.
...Allà enfòra, al llindar de les fàbriques y
dels obradors, entre tongada y tongada de feina, els obrers desplegaven la fulla salvadora,
que'ls parlava precisament en l'unic llenguatge
que ells podien entendre, ànimes obertes a la
simplicitat de les franques y brutals afirmacions y tancades a la sobtilesa sofistica dels
raonaments sabis. Y entre aquets homes, que
són a la lliberació del pensament lo que'ls esclaus y plebeus del món antig foren a la propaganda del cristianisme, jo espero que la fulla
venerable haurà deixat el rastre benèfic de la
seva generositat... Y desde aquesta altra fulla
germana. LA CAMPANA DE GRACIA, amiga dels
obrers y de les ànimes pures, com aquell Crist,
me faig una honra de saludar en el vell Demòfilo la representació d'una cohort a punt d'esvairse; y voldria posar en els seus ulls una
lluentor d'esperansa pera que, quan sia l'hora,
li serveixi de viatic de reconfort...
Davant aquella generació, una altra, de joves universitaris que sentien ja una reacció
d'aristòcrates esperituals davant el plebeisme
de la Revolució, alsava el penó tradicional d'un
casticisme, que trobà en la figura d'en Menéndez Pelayo el seu millor capdill. Y es que la
mateixa generositat dels Demòfilos, portantlos
a cercar entre el poble, com tot Messies, els
seus adeptes, va fer aparèixer als ulls de les
persones febles, per inteligents que fossin, com
a burda y baixa la campanya de redempció. El
temps judicarà d'uns y altres, y bé crec que
tindrem la millor part...
Avui, entre mitg de munions enteres d'homes
de gest, aqueix varó se'ns apar com un gran
religiós en un temple de visatges. Home que
no separa el pensament de la creencia, sinó
que'ls ajunta. Home que podria cridar com
Milton en la seva Areopagitica, an el poble de
falsos creients: «El vostre sacerdot es un agent
dels vostres negocis religiosos... An ell us con-

Per fi—ara sí que l'expressió està ben apropiada—per fi sembla que han quedat llestes j
a punt de ser firmades les negociacions qui
mesos hà se seguien entre Fransa y Espanya
sobre els assumptes del Marroc.
Lo que ara convindria es que també, per lt,
s'acabessin en el Rif les batusses y'l vess*
ment de sang y que, per f i , la qüestió d'Africj
deixés de ser pera els espanyols etern t
d'inquietuts, de disgustos y de llàgrimes.
El dia en que estiguèm en possessió d'a
ta noticia, creguin els nostres lectors que Is
donarèm ab molt més gust que la de la conciasió del ditxós tractat franco-espanyol.
Ha mort l'emperador del Japó.
Donada la marxa que darrerament haviae»
près y recordant els súbdits que en poc temps
havia fet penjar, no es de creure que'ls lliberals japonesos plorin gaire la desaparició d'et
Mutsu Hito.
De totes maneres, l'emperador no era
nen y la neva mort no ha de ser pera nl
una sorpresa.
Aquí a Europa ja fa anys que ho sabem:
Tant hi va el rei com el papa com aquell qu?
no té capa.
El dimecres sigué el primer aniversari de li
mort del inoblidable apòstol del federalisme,
en Josep M.a Vallès y Ribot.
LA CAMPANA DE GRACIA, admiradora deies
altes virtuts que adornaven al valent campií
de la democracia catalana, s'honra avui d
cantli aquest recort y senyalant a les actual)
generacions la seva historia política com exet
ple digne de ser seguit per tots els bons f i
de la nostra terra.
Per real decret s'ha concedit autorisació per»
issar la bandera espanyola en el seu local social a la «Societat de Foment de les rasses c»
nines».
Ja sabem que tot lo que es a Espanya e¡
dels espanyols—menos lo que es dels extraugers—p«rò, y no's vegi gens d'ironia en li'"
pregunta, ¿voten dir que això de posar el r
belló nacional a la casa del Foment dels gos
sos no es abusar de la nostra bandera?
¿S'ha vist valentía?...
El doctor Maestre, aquell furiós patró Aranya que en els moments més crítics del sarat
del Rif volia fer embarcar a tothom cap a Melilla, se disposa a anar a recorre ab tota di<m
,-icí.
ma les possessions espanyoles del Nort africi
i Mireu si n'es d'espavilat, el doctori ¿aNo

LA
diuen que alli tot està en pau y que no hi ha
cap classe de perill? Doncs, ara es l'hora de
anarhi... ¡Brrr!...

* *
No, senyor Maestre, no. L'hora d'anarhi,
tractantse de vostè que tant empenyo tenía
en ferhi anar als demés, era quan en tot el territori que rodeja a Melilla hl xiulaven les bales- quan els barrancs s'otnplfen de ferits y de
morts; quan en posar els peus al Rif hi havia
pena de la vida.
Ara?... Ara hi va qualsevol papanates,
home!... Fins els Cecils Rhodes de boquilla,
com el que vostè podrà veure si's posa davant
d'un mirall.
Vuitcents rellotges—diu un telegrama—varen empenyarse a Sevilla en una sola Casa de
préstams la vigilia de la darrera corrida de toros donada pels «Niños sevillanos».
Aplaudim la pensada dels vuitcents aficionats.
Empenyantse el rellotge varen conseguir
dugués coses:
Primera; Evitar que'ls lladregots els el robin. Y
Segona: Desferse d'un trasto, per'ells, completament inútil.
Perquè, siguem francs, ¿pera què pot necessilarlo, el rellotge, una gent que maleït l'interès que deu tenir en saber si es ja l'hora de
comensar el treball?
Mentres sàpiga l'hora en que's comensa la
corrida...
Suscribint una atenta carta, en nom de varis
obrers republicans, don Marcel! Baltasar ens
crida l'atenció sobre'l fet vergonyós—texi\xa\
-de que, mentres els carlins obren, en tots
els seus centres y casinos, suscripclons a benefici dels autors de la selvatjada de Granollers, els republicans encara no hagin recullit
ni una pesseta pera la familia del desditxat
Masó.
LA CAMPANA DE GRACIA, que no s'ha

fet

mal el sord en les bones causes, al donar aculliment als nobles intents del comunicant, promet adherirse a lo que's fassi, però creu que,
allà ont hi hà prohoms y diaris porta-veus de
determinats partits, no es ella l'indicada pera
obrir llistes ni encapsalar suscripclons.

Bellpuig, 24 de Juliol.
Ara fa 13 anyf», el mossèn d'aquet poble va esl>r a punt de pulirse un altar, veritable joia d'art.
La venda no arribà a efectuarse gràcies a l'unanim
Protesta del veinat. Els carros ]a estaven preparats pera endurse'n els trastos, però ells y l'autor
as la broma hagueren de fugir escapats, pera esquivar les ires populars.
Mes heusaqut que, ara, el mossèn, ha trobat
complia pera Intentar de nou la jugada, y aquets
larcalde y alguns regidors dels més vius.
rcr tot lo exposat, cridem l'atenció del Governador de la provincia. No es cas de que quatre
""Preocupáis ab gana, se surtin ab la seva de
« s p u l l a r al poble d'una veritable obra d'art com
^ l altar de referencia; cosa impossible, per això,
joncs el veinat repetiria l'enèrgica protesta de
Iany99.
Ja esteu avisats.
5. Pere de Rludevitlles, 22 de Juliol.
T,!ninim el dever de comunicar als vefns que'l

™™ de la «Recreativa Murrtesca» s'ha cambist:
2.1 i-u 'Recreativa la Pillastre». El motiu del
UK J aportat la Hestesa que tenen en buidar
L3 Dut»aques dels infelissos, per medi del burro.
veieu quins exemples donen els «Pillastres del
fW0"' Y ara felicitem als cinc regidors del
E*"* «enyors Cusco, Sogas, Nadal, Farràs y
vieiüi 'i?er I'ac0rd pres en la sessió passada, de
¡Sor Ji (0t r'gor· pera que no's jugui per la festa
i». J . x's obren els homes honrats que volen la
Mu a Iotes les cases.
Co/on/a Sedó (Esparraguera), 24 de Juliol.
enr!8p,^,n8ld'aque8ta Colonia varen estar molt
ab |,acte Pietó8 que reallsaren el dia 7,
uren LUn bon exemple als pobles veíns. Se reuI cama ?,embr^s de la societat coral y sortiren
¿ " w r boniques pesses pels carrers, recullint
Wfrro v quantitat Pera'ls joves que són a la
iònla F CU
' e 'enen els seus pares en aquesta Co"«de ,'0^ un acte veritablement patriòtic y dig»olt«n» 6
tin a'guns pobles més grans del
ont sols pensen en divertirse.

¡¡2?Z

CAMPANA D E G R A C I A

Dol nacional
Lo que es avui, amics, m'han de permetre
que'ls posi mala cara
y que, guardantme el riure
per un' altra setmana,
—sl es que llavors el riure se'ns tolera—
suqui la meva ploma enjogassada
en un tinter de ferro,
plè d'una tinta negra y molt amarga,
que expressament tinc sempre previnguda
per aquestes terribles circumstancies.
Suposo, si s'enteren de la prempsa,
que ja deuen saber lo que aquí passa.
En l'espai de tres hores,
en una sola tarda,
una pila de diestros famoaíssims
han sofert les carícies de les banyes,
y la seva sang pura y generosa
ha salpicat de roig diverses plasses.
A Santander, el Fuentes, el torero
més aixerit d'Espanya;
a Valencia, el Celita,
ilustre primfi espasa;
a Madrid, el Limeño
y el Céntimo, figures venerades
per la noble afición... ¡Vegin si es grossa
la llista de Ies baixes
que en aqueix tros de tarda maleída,
que bé pot nomenarse «tarda tràgica»,
ens han fet, alevosos,
els Saltillos, els Miuras y els Veraguas!...
¡Vegin si, al calcular les conseqüències
del espantós desastre,
pot estar l'esperit gaire de broma
y si no es encertada
l'idea de trassa ab tinta ben negra
Ies tremoloses ratlles
que dedico al succés!...

no trobar homes inteligents, influients y actius,
que s'hagin emprès la feina organisadora.
Molt s'ha parlat contra els meneurs. D'algun d'ells, es de justicia parlarne molt malament. Però pitjor que l'obra dels meneurs es
la seva manca en les societats obreres. El menear es un home necessari pera l'avens y l'enortiment de les societats obreres.
Se'm dirà, potser, retraient un cop més l'individualisme dels catalans, que'l caràcter dels
obrers de la nostra terra no s'avé ab l'existencia dels meneurs. ¡Quin disbarat! El sol exemple d'en Lerroux es prou pera desfer aquesta
llegenda, tan generalisada com fràgil. L'aventurer radical vingué aquí, y aviat se creà un
nombrós partit personal d'obrers. Aquets
obrers l'han seguit y l'han obeit durant molts
anys ab una fidelitat cega. N'ha fet lo que n'ha
volgut, y ells l'han seguit com una remada de
xais. Han obeit el seu mot d'ordre, y han votat a ulls clucs les candidatures que'ls ha posat a les mans. En cap ciutat d'Espanya ha
conseguit en Lerroux formar un partit d'incondicionals, de fanàtics seus, com a Barcelona. ¿Ont es, doncs, aqueix ferotge individualisme dels obrers catalans?
Cal confessarho: el proletariat barceloní no
està organisat, perquè no ha trobat organisadors, disciplinadors. En la persona d'en Lerroux ha tingut un meneur politic dolent. Però
no ha trobaf els seus bons meneurs societaris,

veniu! Ja sabem de sobres '
que són, segons ab qui's tracta,
les que's gastin per convencer,
malaguanyades paraules.
¡Mes no hi fa res! Bons catòlics
y cristians, com sou vosaltres,
bé'n sabreu alguna cosa
de les doctrines cristianes.
Bé sabreu que'l Crist ordena
que an el qui'ns pegui a una galta,
pacientment, per' desarmarlo,
devem presentarli l'altra.
Igualment saber deuríeu
que ni ei fill de Déu, ni el Pare,
van dir mai: «Compra't un browning
y a aquell que t'insulti, mata'l».
Penseu, doncs, ¡oh, joves belles!,
que si aquestes dues màximes
poden ésser lletra morta
pera una turba fanàtica,
no poden serho pels quefes
ni per vostre rei, don Jaume,
el qual, com per poc que'n tingui
té més talent que vosaltres,
si escoltés a sa conciencia
ja us hauria dat la llauna.
VERDUM

A. R. v V .

Els d'avui no "baden"

b motiu de la mort de l'Antoni Sánchez Pérez, s'ha repetit el tòpic de la suscripció popular pera socorrer la
familia del difunt.
Diem que s'ha repetit el
tòpic, perquè, aixó de les
suscripclons pera la viuda o fills dels republicans eminents que'ns deixen, sembla la cansó
de l'enfadós.
Es una vergonya pera els elements lliberals
lo que en aquest punt està succeint. Cada suscripció, cada nova que de la pobresa d'aquest
d'aquell correligionari ilustre'ns arriba, tin
dria d'esser prou a fernos sortir els colors a la
cara.
Algü dirà, potser, que, contràriament a lo
que nosaltres afirmem, constitueix el cas una
gloria pera els que se'n van, ja que a les seves
grans virtuts, als seus mèrits indiscutibles, s'hi
afegeix aquesta proba de que no s'aprofitaren
del partit pera medrar, ni feren dels ideals es
queneta pera agenciarse una fortuna.
Sols en part tindran raó els que tal contestin
El fet, massa freqüent per cert, vol dir també
que pera aquets homes, escriptors, advocats,
enginyers, comerciants, etz,, constituïren els
ideals, l'amor a la República, la seva fè en la
causa del poble, una tanca que en el seu pas per
la vida els barrà el camí que altres, ab menos
mèrits potser, vegeren obert de bat a bat.
Es un afront pera tots que qualsevol caga
tinters, sense més mèrit que la seva influencia
en el camp de la política monàrquica, hagi lograt ferse una posició brillant, en tant que'ls
nostres homes, austers, íntegres, conseqüents
fins a la exageració, han tingut de contentarse
ab veureles venir.
Clar que res de quant diem va ab els correliC. QUMÀ
gionaris de darrera hora, els arrivistes bala
drers, que, al nàixer, buscan ja la menjadora
Hem dit lo que escrit queda, pensant en els
comptats republicans de debò que encara hi hà,
unies que, a l'anarsen del món, deixen per tota
herencia l'exemple d'una vida immaculada a se
guir.
Pera aquets, pels bons, pels que en el sacri
fici y en el culte als ideals han trempat l'espe
rit y refermat les seves energies, ens lamentem de l'abandó y la manca d'apoi en que en
vida els deixàrem.
La desorganisacio proletaria
Els altres, els vius, no tindran, el dia que
morin, necessitat de suscripclons.
a Barcelona El que menos, ha après, de molt temps, a
menjar per dotze. t
Passen els mesos y els anys, y el terrible
BLET
mal de !a desorganisució segueix escanyant el
moviment obrer de Barcelona. L'estat de l'or
ganisació societaria dels treballadors barcelonins es deplorabilissim, podríem dir vergonyós.
En aqtttt punt, no trobarem cap, absolutament
cap ciutai europea d'importància que pugui
compararse ab la capital catalana. Pera trobarne alguna que s'hi acosti, es precís anar cap a
la semicivilisada península dels Balkans.
Els jaumistes més ferotges,
Algú trobarà en això una manifestació de
indisposats ab qui'ls mana,
l'individualisme anàrquic dels catalans. Però
han publicat una fulla,
aquest individualisme ja fa temps que'ns semplena de fel y de rabia,
bla un lloc comú. Com més và, més s'aferma
protestant de que'ls seus quefes
en nosaltres la convicció de que la causa prin
els privin de fé el selvatge.
Prò ¡veniu aquí, seráfica
cipal de la desorganisació del nostre proleta
partidaris de don Jaume,
riat està en que aquet ha tingut la desgracia de
Dec advertirlos
que jo no soc tauròfil, ni m'agrada
gens ni mica la festa que tant públic
en la plassa congrega. No. Ab Ies banyes
no vull saberhi res. Àdhuc si'm juren
que no ho esbombaran, diré que'm plauen
els toros que no baden y's defensen
y la pell fan pagarse un xiquet cara.
Vull dir que'l daltabaix que l'altre dia
hi va havé a Santander, y el petit drama
del circo de Valencia, y els fracassos
dels diestros mcdrilenys, parlant en plata,
no'm fan fret ni calor, ni m'interessen,
ni en el felís humor de la meva ànima
han causat cap lesió.
Però ¡dimontri!,
quan veig que tothom parla,
ab accent afligit, d'aquets successos;
quan reparo que's posen a mitja «asta»
les banderes morals de tots els circuís
literaris, de sport y de taral-la;
quan noto que la prempsa,
tant la més reaccionaria
com la que pretén ser la defensora
dels moderns ideals, dedica planes
y més planes al gran dolor del dia;
quan veig que tot Espanya,
deixant arreconats vitals problemes,
corre, ab els ulls plorosos, a enterarse
de còm estan els seus adorats diestros
y quin curs van seguint les seves nafres,
me sembla, francament, que l'està alegre
fora quasi una acció vituperable
y una manera indigna
de sembrà entre nosaltres la cisanya.

COP DE CROSSA

on Alejandro ha anat a Logroño...
Una vegada allí, ha pujat a
la tribuna y ha dit...
¿Que'l pavo r e p u b l i c a n o ? . . . ¿ Q u e ' l pueblo?...
¿Que'l día que a n'ell le d é la gana?...
No, senyors. El caudillo, després d'entretenir un rato al auditori ab els seus acostumats
oes de paraules, ha fet aquesta declaració estupenda:
«La revolución no debe hacerse en las barricadas, sino en los colegios electorales».
Dit aixó, don Alejandro ha pujat al automóvil—el vehículo de la burguesía, que deia
ell abans—y ab tota la tranquilitat del món,
se'n ha anat a Pamplona, a continuar la seva
honestíssima propaganda.

* *
Ignorem l'efecte que les pacífiques paraules
del ex-tremendo caudillo haurah produit entre
els elements revolucionaris de la Casa del
Pueblo.
Lo que d'elles ne pensa en Maura sí que ho
sabem.
Molt bé! —sembla que ha dit el jefe de la
conservaduría: —Aquest home es dels nostres.—
Y fins s'assegura que quan don Anton torni
al poder y celebri les corresponents eleccions,
encasillará al senyor Lerroux y l'apoiarà ab
totes les seves forses.
La veritat es que s'ho mereix.
Sobre si'l gran entomolegista Enric Fabre
està o no està morintse de fam, s'ha armat
aquets dies a Fransa un embolic de mil dimonis, en el qual hi han ballat, en primer terme,
en Frederic Mistral, Le Matin, el ministre
d'Instrucció pública y altres diverses personalitats polítiques y literàries.
Després de moltes anades y vingudes, y
rèpliques y contrarrépliques, sols ha pogut posarse en clar una cosa: que sl bé es cert que
l'ilustre historiador dels insectes, que compta
ja noranta anys, no se'n va diàriament al llit
sense sopar, tampoc pot dirse que neda en
l'abundància.
Un diari francés posa a l'extranya polèmica
un comentari que no deixa de ser bastant just.
—De tot aixó-diu—se'n dedueix que Fransa
deixa morir de fam als seus grans homes, sens
perjudici, un cop són morts, d'aixecalshi un
monument ben bonic—
Ara, allà ont diu «Fransa» hi posan vostès
«Espanya», y vetaquí una sentencia que'ns ve
com si fos feta expressament per nosaltres.
Mai estan contents aquets portuguesos.
Després d'haver clavat la pallissa H als ilusos manàrquics que pretenien restaurar el trono
de don Manoel, ara voldrien que'l nostre Govern expulsés d'Espanya als infelissos fugitius
que, reventats y vensuts, han vingut a refugiarse aquí.
Posats a demanar ¿per què d'una vegada no
demanen que'ls fusellem a tots?
Just, molt just es que la República's defensi.
Però de la justicia a la crudeltat hi ha una
distancia que'ls republicans portuguesos, pensantho millor, no voldran segurament recorre.
Els carlins de Valencia preparen vuit dies de
festivals que titulen «Setmana jaumlsta».
Y's diu que la serie d'actes d'aqueixa mala
setmana comensarà ab el bateig d'una bandera
pera'l requetè.
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—Per haver de seguir aixís, lo millor serà tancar la casa y deixarho correr tot.

Preguntaven l'altre dia a Mossèn Tripeta:
¿Comensará ab bateig?
—¿Y doncs? ¿que no và a la Puda a pendre
Ja es de suposar, doncs, del modo que acaes aigUes, aquest estiu?
barà.
—¡Cál—respongué l'ensotanat.—Mentres el
Donant la extremaunció an algun InfeKs que
vi de dir missa'm vingui de Martorell, qualsevol
no pensi com ells.
và a la Puda a beure una aigua que té gust
d'ous podrits.
Llegeixo ab la deguda estupefacció que'ls
mestres d'estudi intenten, en un dia donat, demanar tots aument de sòu.
¿Será una amenassa, la seva actitut?
¿Es que preparen la huelga de l'ensenyansa?
No més ens faltaria això, a Espanya: una
vaga de mestres d'estudi.
Pera acabar de criarnos tontos.

Els que coneixen a fons la vida moderna
de la terra dels vanos, afirmen que pera'ls Japonesos la mort del seu amo serà una gran pèrdua.
¿Perdua? No'ls vindrà d'aquí,
Anells rai, que les pèrdues no'ls fan cambiar de genit; y, sinó, cerquem el testimoni d'en
Colomer en el Kikirihi:
«Tant si ha perdut, com si ha guanyat,
el japonès es molt trempat».
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XARADA l.—Palla.
ID. U.—Cortina.
3. a MUDANSA [.—Llepls-Llapis-Llopis.
ID.
II.—Manola-Manila.
4. '
5. " TARGETA.—¿a filia del mar.
6. a CONVERSA.—jWaínoa.
7. a JEROGLÍFIC l.—Escola.
ID.
II.—TU p fo som dos.
8. a
ID.
IU.—Casimir es un nom de sel
9. a
lletres.
FQS
ID.
IV.—Un sastre suts.
10. "
L*

II

ters, planta medecinal;
total, unic animal
en forma humana que viu,
que es son instint natural
fer correr de sang un riu.
AMIC PINYOL

III

—Aquí và la quart-dos, dida,
per si no torno demà;
com que )a soc hu-dos-tres,
a total tinc de m a n à .
R. VALLS

I
—A la Total vuil anar
—m'acaba de dí en Cabot.—
Sols allà podré trobar
lo que més ansio: tot.
PEP CISTELLÉ
II

La Total de ra'l Macari
té més tot que cap vicari.
PEP CISTELLÉ

TARGETA
MARIA ALEU

Els novells reformistes barcelonins fan correr la brama de que molt prompte donaran un
gran banquet an en Melquíades Alvarez.
lOh, aviat ho diuen, ellsl... El donaran, el
donaran...
¡Si ho permeten els lerrouxistes!

Formar, ab aquestes lletres, el nom d'una funció
catalana.
RAMON SEGARRA

XARADES
I
Primera y segona veus
pels carrers de la ciutat,
que corre desesperat
sense brases, mans. ni peus.
Viu en el camp la primera
y la quarta es musical;
negació n'es la tercera
y la quinta una vocal.

MIIJUKX ROCA

ANAGRAMES

CALDES
A instàncies del Vaticà ha sigut arrestada,
Roma, una pobra iluminada que's feia passar
per miraculosa, sanant incurables y sostenint
converses íntimes ab la Mare de Déu.
Naturalment, el Vaticà ha procurat que l'en
garjolessin, perque'l Sant Pare no admet com
petencies.
Les monstruoses supersticions y les farses
del misticisme han d'esser privilegi unic y exclu
siu de la Santa Mare Iglesia.

MESA
I
CLL
CLL
MARSAL

CONVERSA
—¿Ont vas, aquest any, a passar l'estfu?
—A Moneada, qu'es un poble molt bonic; ¿y tu?
—¿Jo? No cal que m'ho preguntis, que ja ho has
dit tu mateix.
BENET NADAL

JEROGLÍFICS
I

Cavallers: Lluis Ramis Camaló: Posat a triw,
me quedo ab la conversa, que es lo que està mé«
bé, al meu pobre entendre. —F. Llaveiol: Els irapars estan plens d'assonancies. Si no'm sobra
temps pera retocaria, no li publicaré pas.—J.
Son pláticas de familia, de las que nunca hkt
caso. Vull dir que, pera la generalitat de llegidors, té poc interès.—Gàrsaball La Rosa: No tne
acaba de fer felís.—J. P. y C : Les correspondències d'aqueixa localitat han de venir sancionades ab el «visto bueno» del nostre corresponsal.—R. Valls: Com que la remesa es baststl
nodrida, lo probable es que s'aprofiti bona coaa.J. F.: Sí segueix entretenintse ab aquets dibuixos tan mansois, vostè acabarà en pintor de miracles.—M. M.: Si la compaginació del número bo
permet, s'insertarà, ab molt gust.—F. M.: Prengui
nota de lo que contestem al cavaller anterior.A. S.: Lo mateix li diem.-S. V. (Perafort): Ja
veurà, parlem a pams: desde'l moment que'l jovent de qui parla va anar a missa, senyal que es
missaire; y si, a dintre a missa, el jovent no bi
estava ab la deguda correcció, el mossèn, qije
representava l'amo, estava en el seu dret oe
amonestarlos y fins de treure'ls al carrer. La r*)
s'ha de donar als moros y als capellans quan lo
tenen. No me'n treuran mai, a mi, de les Iglesles,
no tingui cuidado.

R. L . MOSCATELL
II

Primer, nota musical;
segon, pronom relatiu;

JOAN ROCABERT
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