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SURT ELS
DIVENDRES

Diputació,

republicans
contents ab la pilota

Els ninos
molt
que

L'assumpto del día pels que no'ns preocu
pém gayre de la guerra Rus-japonesa' es la
qüestió deis Suplicatoria batejada per la gent
de Madrit ab el sobrenom de Concordato rojo.

no

De las sessions borrascosas del Congrés
motivadas per la discussió d'aquest assumpto
se'n despren que á Espanya hi han diputats
sobre'ls quals pesan acusacions d'estafa, d'ho
micida y de lladre. Que la societat que te dret
á exigir satisfaccions als autors d' aquests de
lictes, se veu preterida á la voluntat d' uns
quanta escandalosos que han obligat al quefe
del gobern á perdonarl9s, tement per la segú
retat del poder. Y se'n desprén finalment que
entre bobos anda eljuego y que la política espa
nyola no es altra cosa que un mangoneig in
decent en el qual els homes de més oposadas
ideas pactan indecorosament rifantse del po
ble quels manté.
En Maura necessitava una arma de defensa
contra'ls atachs de las minorías y en els supli
catoria la trobá. Especialment els republicana
eran els que ab més perill se trobavan cas de
que haguessin sigut concedits els suplicatoria,
perque al menys tres d'ella haurían anat de
dret á la presó y no per delictes polítichs sine
per delictes comuns dels que cometen cada día
els estadants de la gardunya. Pero tant va ser
l'horror que'ls hi causa la treta d'en Maura
que la oposició va esser tant poderosa que
obligá á n'el amo d'Espanya á recular puig
que trontollava el setial del poder.
La reculada de'n Maura demostrá fina ahont
arriba la seva astucia que molts confonen ab
talent.
Es cert qu'en Maura ha reculat accedint á
,

la

denegació

dels

suplicatoria,

pero

no

es

menys cert que al recular no ha perdut la se
satisfacció de
va calma y s'ha aprofitat de la
las minorías pera felshi aprobar ab la sola opo
sició de'n Vallés y Ribot, una adició al regla
ment del Congrés que fará mal d'aquí en en
devant y de valent, als diputats que amparats
ab la inmunitat parlamentaria cometían tota
mena d'accessos penats per las Ileys.
Aquesta reforma consisteix en formar una
tomissió de vuyt diputats corresponents qua
tre á las minorías y quatre á la majoría que
presidits pel president del Congrés entendran
que
en la resolució deis suplicatoria, afegint
el transcurs d'un determinat
en cas de que en
número de sessions, la comissió no hagués
s'entendrian per concedits els supli
catoria.
El republicana han accedit y fins se fan els
alegres com si haguessin lograt una gran vic
toria, lo que vol din que no han entés ó han fet
veure que no entenían la trastienda que porta
el tal acort.
La canalleta republicana després de marra

en

Maura 'ls posa á las mans,

saben, pobres infants,

que aquesta

pilota, -explota.
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fent el paper d'escolá,
Ilepant las botas d'en Maura
per seguir pastelejant.
!Si vostés volen, la massa
ja ho trobará natural!
Psi' 08

obtingut la joguina, pero que vagi en
ompte que la pilota qu'en Maura'Is hi ha do
leat pera entretenirse porta pistons Orsini que
* la més petita topada els explotarán á las

tejar ha

,

snans.

&J'e no'ne,

per

La
bem de dóldrens, cord á
cosa

are

va

ni'tas

Y-e:Sois!

hornea: hontiatsrd4

jae

lágin quedat impunes certs delictes comuns,
tue mereixen presiri.
Ab aqttets precedents la ittveátidura de Di
no

fora més que

GNOM
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ENTRE ELLS
—Se'l saluda don Antoni.
gust don Nicolás.
—Dispensará que m'assenti,,

—Tant de
e

e

arribo molt

cansat.

sí; tingui,

me,

fumi

y reposi entretantI,
que no cal amohinarshi,
perque l'estin es pesat.

—Ja pot dirho; jo venía,

d'importancia capital,
que té girada la clepsa
del partit republicá.
ay„,R, espliquisiy disposi.
ho platIsuposar,,i;.
-4.r/

derpite

dertialli
punt de servirlo,
parli, que ja ho sab.

estich á
voste

—Rés, lo deis suplicatoria
que no pot tira endevant.
—Miri, si ti es necessari
farém que tiri endetrás,
—Conforme;

ja pot

demanar
lo que vulgui en recompensa,
del parta republicá,
que ja sab que's de la pasta'
deis melindros ensucrats.
ara

.

—Poqueta

cosa,

permeti

qu'estrenyi

la seva má,
aixís que rn'agr da
sentirlo don Nicolás;
(
jo desd'ara Ii asseguro
que ja quedan colocats
perque

es

dintre la confitería
del pasteleig nacional
tots, vosté y fina al más ximple
de tots eta seus diputats.
—Ho celebro senyor Maura,
serém humils, serém xays.
—Ab aixó ti dono'l medi
de poguer seguir tirant
ab una mica d'empenta
el partit republicá,

predicant aquella

romansos

que no poden venir may.
—Ho reconech; pero digui,
á qué'ns obliga?

—Veurá,

petit sacrifici
dona cap trevall;
fer, sab, l'estira y arronsa
deis governants del Estat,
d'aquí s'obté y d'aquí venen
rés,

un

que

no

"

pet profit particular,

las combinacions, els padtes,
els enredos naturals,
las retiradas pel foro
ab els mutis obligats,
tot lo que las circunstancias
reclaman á cada pás,
per ajudar que goberni
la política actual.
Aixó té la gran ventatja

que'l poble,republicá:

ho entén, porque no
gayre más entlá dl nás,
no

!ja veu qu'es

una

GRAIrUHiTA
ACTANCi A

Salmeron, aquest desautorisá
Calatayud, y'l fill del Pre

ministres sortí diputat sense oposi
ció. Primera prova de pasteleig.
Sekona. En Maura s'empenyá en que'l Rey
havia de visitar Catalunya, mes no
rob Va may'l moment oportii, pero '1 día que
liJj co Ivingué ab un grapat d'or tapá la boca
'deis postres revolucionaris (?), y'l Rey d'Espa
nya
passejá de brasset ab molts alcaldes re
publ ans de nostra terra. Y vingan provas.
L4 inmoralitats del Ajuntament de Valen
cia
poden ser més notorias, s'han provat ab
prov s irrefutables, d'aquellas que no deixan
lloc ,á dubte, y, no obstant, el Govern del se
,nyor'Maurat-ab tot y haver promés á n'el go
vernador d'aquella ciutat, senyor Capriles,
que destituiria als regidora culpables, tot d'un
cop deixa corre la suspensió devant la prome
Blasco Ibánez de re
sa dels republicans d'en
bre be al Rey quan aquest visites Valencia;
pero á n'aixó els sortí la criada respondona en
la persona d'en Soriano, y aquest, sense em
b*ts, explica en ple Congrés tots los contuber
ls d'aquells ab en Maura, ab lo fi que ja ha
'm indicat.
devant d'aquesta reventada tant
'peral Govern com pera'Is republicans, acor
daren la,s duas parts armar lo gran escándol,
fent veure que's barallavan, perque'l país cre
gués que .no hi havia pactes de cap classe, y
retregueren.la cuestió del suplicatoris !y fillets
que be que la feyan la comedia! qualsevol que
no'ls conegttés s'hauria cregut que ho feyan de
debó, y'l resultat ja l'havém vist: moltas pa
raulas, moltas amenassas, algunas campane
tas trencadas, y'ls suplicatoris contra'Is Ler
rroux y Blasco sense aprovar (aquest era '1

side$ de

d'Eslanya

tracte).

tarde que
Ab tot, hi hagué
estigué expontani (!pobre borne!

Don Nicolás
ven que li
passa lo que á'n'el burro del qüento, que per
molt que'l disfressessin sempre ensenyava las
orellas); ens referím quan digué fentse l'enfa
dat: "que si se aprobaban los suplicatorios el
una

es

Rey no visitaria tan tranquilamente las ciuda
des del itinerario regio como habia visitado

hasta ahora:" ergo els republicans fiins are han
contribuhit al éxit del viatjes reyals y... segui
rán contribuhinthi si aixís li convé á n'en Mau
ra, tota vegada que aquest ha retirat els supli
catoris... per are.
!Quanta farsa! ?Hi haurá encare cap repu
blicá de' bona fé que cregui ab aquets pastetas?
?Hi haurá cap catalá que pugui creure en la
regeneració que predican lo mateix en Maura
que en Salmeron?
Ho duptém, y si n'hi ha algun pitjor per eh.
FIBLO

delicia

vaja, alió acosturnat;
de dirse brétols, canallas,
y Iladres y criminals,
y prornoure desafios,
y volguerse aixafá'l nás;
y ja tégs suplicatoria—.
—Que navegan riu avall;
moltas gracias don Antoni..'j
—Passiobé don Nicolás.—
Aquí tenen la entrevista
de la conxorxa flamant
que, ab aquestassumpto, acabm
de fer ele republicana,
is
aquella
'

revglori-idijat

ab trono neb monarquía,
y ab clero y ab societat,
ola veyém ajonollarse

El nano que estará més ben alimentat.
feu solidan i de lo que va sortir
perrera.
De lo qu'en quedará molt
federal y el qu'escriu aquesta

imprés en

la

á. l'idea d'anarquisme que Ileuge
rament havém exposat avans?
?Qué es donchs el Catalanisme sinó un gra
bó de la inmensa escala de la evolució per que
batirán de passar necessariament tots els po
bles que sigan verdaderament progressius?
S'ene dirá potser que l' Anarquisme nega
tota autoritat y que'! Catalanisme l' acepta...
está ciar que l'acepta mes no com á finalitat
definitiva; l'acepta com á medí per arribar gra
dualment á un fi lo més perfecte possible, per
que'! Catalanisme vio en los nostres temps y
la experiencia ens demostra que avuv l'Estat
es mal
necessari y per aixó mateix ?l volém

incompatible

setmana

agrahit aquest

obrer

carta.

MIQUEL BAStá JACAS
lo qu'els digueren
Donchs nosaltres en
lo Diluvio y en contra de las afirmacions deis
obrera unitaria atirmém y sostením que D. Nicolás
Salmeron segueix cobrant de la Monarquía cona á
exministre de la República.
Aixís com en lo Diluvio els digueren que Púnich
que la cobrava era en Castelar, nosaltres també
sostením que Púnich que la renunciá y per lo tant
no la va cobrar may fou en Pi y Margall.
Per no cobrar la cessantia es precia renunciarla y
en aquet cas la Gateta publica la renuncia.
Desafiém als que diuhen que en Salmeron no la
cobra qu'ens presentin la Gajeta ahont consti que
l'ha renunciada, cosa que no podrán ferho per que
tal renuncia; ergo D. Nicolás segueix
no existeix
cobrant... y que vagin sonant els músichs.
contra de

en

llógich d'acort ab els verdaders progressos
que la ciencia ens ha demostrat. Es molt just
que combatém un Estat tiránich, absorvent,
atrassat, illógich y desequilibrat y ens que
dém ab un Estat just representatiu deis bons
y deis sabis, amatent á la protecció y ajuda á
tot lo que tendeixi á las verdaderas lleys de
justicia .y amor entre els homes.
Fora Incompatible el Catalanisme ab l'Anar

quisme

41¦41.^4111¦¦¦•¦•¦¦¦¦¦•¦

?Es compatible lo Catalaninne y l' ánarquisme?
(Apropósit de

la pregunta

o.")

Es necessari avans de fer cap afirmació ca
tegórica, aclarir lo que s'entén per Anarquis
me. La pruralitat d'apreciacions d'aquest con
cepte fan que prengui un ó altre color segons el
temperament ó estat intelectual de cada indi
en
pocas paraulas,
es
la resposta que ferem en LA
TRALLA del S de Julio!: "Un conjunt d'indivi
dualitats que volen desenrotllarse lliurement
segons las tendencias de llur propia naturalesa
sense que cap d'ellas imposi á altre sas pro

Segons l'enteném,
deyam

en

pias concepcions económicas, intelectuals
morals... etc."
l'Anarquisme existeixen
que
Sabut
fórmulas d'organisació concretas y sí solsa
ment principis generals d'una veritat y rahó
es

no

en

En

Salmerons cobra

Sr. Director de LA TRALLA.

Present.
Barcelona, (Poble Nou) ro Juliol de 1904.
Molt Sr. ineu. Desitjaría de la seva amabilitat pu
bliqués aquestas quatre ratllas referents á un
assumpto de cabdal importancia:
Un obrar federal va fer una aposta ab altres que
eran unitaria, de que'n Salmerón cobra la cessantia
de Ministre y en pi y Margall, no l'había cobrada
may.
Per iveriguarho varen anar á la redacció de El
Diluvio Y varen dirloqhi que núnich que Phavía co
brada era en Castelar, per lo tant en Salmerón y
altrel;Itó la cobravan.
pcilt en lo setrriaálri que vos dirigiu, en lo úl
tirn.tilintero deyalldrevés de El Diluvio referent á
n'en Saimerón vos demano estampeu eu lo perió
dich tots los datos que tingueu per afirmarho y vos
,

indestructibles encare que invivibles en el sí de
la nostra societat actual, mes no mancadas de
rahó d'esser en un medi favorable que no es
gens aventurat concebir.
Aquest ideal que aixís considerat pot trobar

dintre de tot home que senti noblement,
suprema aspiració d'un món mellor
més fácil de somniar que d'explicar, es tan vell
com las societats humanas y d'entremitj del
guspireitj del xoch de las lluytas socials s' ha
aixecat Cc:1m una llamarada clamorosa de pie
tat_y de justicia.
Está ciar que en anarquisme com en tota
idea que conta ab adeptes més 6 menys cons
cients hi existeix un nombre de subjectes que
més que per fins elevats son moguts per bai
xas y
egoistas passions en el sentit més equi
vocat del egoisme, y en aquet cas lo mateix pot
trovarshi el rich més especulador que'l jornaler
espavilat que sab trobar la manera de posarse
al lloch que avans ocupaba el seu amo sense

se

en aquets individuos las
ideas perden llur valor y sos efectes son tan
nuls com aquella que convensuts de la bondat
honradesa d'un ideal es convertíssin en faná
tichs contempladors de sos principis sense
lluytar per ells ab las mellors armas possibles.
Si el Catalanisme es un moviment reivindi
cador de personalitat étnica
dicació li proporciona com
•••,...
_.>
siga ja que la deslliura
contrarias á sa naturalesa y
medis que la fan apte á un espandiment pro
gressiu tot permetentli que puga assimilarse
las modalitats socials que mes s'avingan á las
necessitats de sa propia naturalesa, ha d'esser

conciencia; allavoras

•

-

•

al

aquells que Catalunya

la

volgue

¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦-¦4‘.^.^

viduo.
com

per

ssin eterna esclava de lleys y dogmas defini
tius, cristallisats de sistemas d'estancament
que foran contraris á la mateixa naturalesa de
las societats humanas quin moviment es cons
tant, variable; els pobles poden caminar avant
endarrera, mes al fi caminan. El noble que
volgués restar quiet escriuría fredament el
obert perque
seu index: deixém el llibre ben
pugan continuarlo els més valents deis més
bons.
J. R. C.

aquesta

allarga

ter pastells al meu costatt
—Aixó m'agrada, conformes
de tots. conformitat.
—Ara, la primera feyna
per las sessions de demá,
es fer un xich la bugadera,

que volían acabír

en

NiCi 'CAL

VI 1-J

ala rejoublicans de

com

er

Si no fes molt temps que estém convensuts
de las conxorxas d'en Salmeron y en Maura,
els debats parlamentaris d'aquets últims dias
fins á la evi
ens hurian acabat de demostrar
denci* els pastelejos d'aquets dos santons de
la polltica espanyola.
Mi u que's necessita estar cego pera no
veur
la comedia indigna que eatán represen
tant evant del poble aquets senyors.
Comensá el pasteleig ab l'acta de Calata
yud; *llí el districte es eminentment republicá;
els r6publicans, donchs, acordaren anar á las
urnal ab esperansas més que seguras de sortir
victoriosos, pero heus aquí que á en Maura li
fos pera'l seu
conv nia ó volia que'l districte

fill; parla ab

vosté suposará,
á parlarli d'un assumpto

TRALLA

COMEDIANTS

passarrt de ladre.

un

LA
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putat

L'Ardit isnpector de la Ilet

-

FLIST

—

FLAST

Fa ja setmanas
que molts esperan
saber l'arcalde
qu'es nombrará.
lo no ho sé encare
ni puclt saberho
pro puch juralshi
sense cap pena
qu'el qu'es d'arcalde
no'n faltará. (1)

**

*

japonesos apretan
yas russos vinga Upar
Els

n'obstant aquets amenassan
dibent que s'els meniarán
lo que no fan perque'ls altres

seguitolos apallissant
ala dignin que poden ferho
quan tinguin foraas caixals.
*

*

Are si que va de sério
m'ho ha dit un republicá:
Nicolás, el gran repúblico
dintre poch arribará.
Será un desfet de grandesa,
un arribo á lo real.
!Ah' y després bons crits de
Viva la igualdad social!

!Viva!
UN BREVIARI

coin que Un breviari es átona no sap que á horas
d'are la disfruten" arcalde nou y flamant.

LA TRALLA

CONTROVERSIA
Sr. Director de LA TRALLA:
Salut.
Havent llegit en LA TRALLA corresponent
á la darrera setmana de Juny un article titolat
"!A rectificar!" firmat per Fritl y aludint als

anarquistas Ojeda

y

Saavedra, agradantme

rnolt la forma respectuosa del indicat escrit y
no trobantse actualment á Catalunya els refe
rits llibertaris, tenínt en compte que LA TRA
LLA ab molt bon acert ofereix tribuna lliure
pera discutir y aclarir punts y dubtes referents
á la política y á las modernas ideas autonomis
tas y sociológicas, jo, obrer anarquista y per
lo tant amant de la conversa instructiva y de
la discussió serena, me proposo demostrar en
las columnas de LA TRALLA admetent contro
versia, lo segtient:
"Que'l Catalanisme desde el moment gire
admet totas las formas de govern establertas y
autónomas, es posa en el mateix nivell de las
Repúblicas y Monarquías actuals ahont im
perant-hi la autonomía regional, son també
enemigas implacables de las reivindicacions
obreras."
"Que cap idea que deixi en peu las causas
generadoras del malestar social pot dur á cap
l'aspiració de benestar deis obrers ni perfec
cionar als homes."
"Que sois en l'Anarquía pot regenerarse y
redimirse l'humanitat."
Esperant que en el próxim número de LA
TRALLA será contestada la meya proposició el
saluda afectuosament

gur que 'la que siguin supervivents han de rego
neixer las erradas en que mantingueren lo tempe
rament de la seva joventut.
Allavors no 's conexía en lo més mínim lo que
era un
sentiment social, en prou feynas aquellas
mama
populars lo sentían algún cop, y per aixó
no es estrany que s' entreguessin á n' aquellas Iluy
te. estérlis ab lo desenfré ab que s' hi entregavan.
Tothom lluytava per un partit polítich diferent ab
un seguit Ilarch d' aconteixements nous y
sonsa
cionals que rápidament influían en l' ánim incons
cient d' aquella generació, sempre lluytant contra
amichs y contra estranys alternativament.
Ara hem passat una quants anys y ja podém pre
guntar; quin benefici hem lograt de aquellas con
•tandas?
cap de bó, molts da dolents, tnolts, moltí
ssims, no cal enumerarlos: la apreciació del lector
es suficient per compendreho.
Y ens pot semblar veritat que després d' una ex
periencia tan demostrativa tornin á existir en nos
tres días catalana que s' empenyin en seguir cega
ment als politicayres? sería per cert ben estranya
aquesta reflexió si els catalana de que parlo fossin
ben catalana, pero si ens recordém que la descata
lanisació regna encara en alguna de la nostra rassa
ja no ho trobarém pas tan estrany.
Y per aixó creyém los catalanistas que no es ab
la política d' istil madrileny de la manera que tro
barém lo nostre remey; pera lograr alguna cosa
precisa primerament fer verdaders catalana, serho
ab fermesa, ab decissió, per tot erren, sena donar
sen vergonya, que sola rejuvenint lo carácter catalá
en
nostras conciencias, y expulsant de nosaltres
aqueixas influencias que encarnan lo quijotismo y
la corrupció, lograrém donar un gran pas en la cul
tura social de Catalunya, y lo poble qu' es culte es
forsosament Iliure y... «poble lijare es poble fort.»

qu'encara pensan y senten menys qu'els que
segueixen, per no dir gens, y tan sois per
satisfer llurs ambicions personals ó Ilurs
bestials passions, enganyan injustament á

aqueixas

massas

d'homes

benestar hermosíssim,

-

PERE B.

3

y ditxas. Y tot mentidas y
que mentidas.

concedeix un torn en pró y
un mateix assumpto.

un

en

contra

pera

LA REDACCIÓ
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EXPERIENCIA
Verdaderament
.

no

te

que enceear—segareixen
dias ajupintse mansos
política d' Espanya.

calificatiu lo procediment
catalana de nostres
sota el jou de la corruptela

alguna

Aqueixos ignoscents germana nostres que com
perdius s' ajocan ab I' enlluernó d' un fanal for
sa resplandent, aqueixos catalana que encara s' ilu
sionan ab el s partits polítichs y d' ella ho esperan

las

tot

y

tot

ho creuhen, ho fan aixrs perque

no

experiencia.

tenen

Per trobar un mirall del tot ajustat á n' aix6 y
que fidelment ensenyi los resultats que de ferho
abrís va treuren un altre generació, no hem de gi
rar la vista molt Ilutry, lo tením molt aprop, casi en
nostres días. Mirém sino lo sigle xrx, y tot seguit
ens horroritzarém ab I' estudi d' aquellas genera
cions, erren veurém las familias assoladas per la
'miseria, per tot trobarém los nobles invadits pels
exércits y consecutivament observarém l' agricul
tura, la industria y lo comers completament para
disat y olvidar.
Muxigangas, couplets, bullangas, barricadas y
zares actea d' aquest istil deshonran descaradament
la memoria d' aquells ilustres patricia per qui His
toria guarda sernpre una página d' or; era I' capee
tecle que ofería la Espanya del siglo passat.
Y pensar que la mejor piad de las vegadas tanta
esforaos s' esmersavan solament per seguir 1' indi
cació d' un honre de mes ó menys popularitat !que
pel mes insignificant conflicte es lograva que las
la miseria y
'massas sortissin al carrer escampant
espargint I' odi! que arrivaren en fi, á executar tan
tas etzegalladas per no treuren may cap profit! y
instrucció; avuy tením ja I'
era qu'els mancava
ocasió d' observar ab mes deteniment aquellas fet
xas perque la distancia ens ho permet, y estich se

*

La pujada que condueix á aquell cim,
nosaltres be prou que la senyalém; be prou
que 'ns esforsém en ensenyarla; mes també
som víctimas d'aquella ignorancia del nostre

poble.
No vol creurens.
Y es perque no 'ns

pel Rey d'Espanya.

comprén.
S. MOYA

TARRAG6

Tarragona, Juny

*

*

Y

*

En breu se repartirán eta títols de Propagador de
La TRALLA á tOtli ele companys que s' han inscrit
que son ja un bon nombre.

BURRUT

1904.

biés deis suplicatoria
No pot men'ys mon cor qu'entristirse fon
dament al veurer l'extesa qu'está l'ignoran
cia, avuy en dia, entre nostres germans de

patria.

Aquesta decadencia del poble catalá, Ca
talunya, no n'ha sigut pas may mereixedora;
perxó els que l'estiména á nostra mare pa
tria, els que l'aymém de veras, ab tota la
nostra ánima, ens ha de doldrer forsosament
aqueix atrás qu'estém sufrint.
!Pobra Catalunya! Qué cara é injustament
pagas una falta que may has comés.
Malehida siga mil voltas l'ignorancia que
enfosquint lo cervell de l'home, entorpeix
son camí vers lo progrés y la civilisació.
?Qué havém fet? ?Qué ha fet nostre poble
perque degui suportar las desgracias y mi
serias qu'ens imposa eixa tan repugnanta
ignorancia? ?Per qué continuament den ha
ber d'esser víctima de vils enganys?
No hi ha cap rahó, més ó menys discuti
ble ni més ó menys entenimentada; es im
possible que puga havernhi ni una que surti
á la defensa d'aqueix conjunt de miserias
que, provinent d'altas y baixas esferas, in
flueixen en gran manera en la desmoralisa
ció y corrupció de nostre poble, desviantlo
sempre de tot lo que siga orientació vers la
Ilum y facilitantli tantsols els medis perque
segueixi essent ignorant. Que mentres ho
siga, mentres no coneixi sos explotadors,
aquestos podrán anar vivint y eh l per Inés
campanyas sorollosas, per més esforsos y
violencias que fassi, sempre es veurá rodejat
de miseria; sempre per lliure que 's crega,
no será més qu'un esclau; l'ignorancia 'I
tindrá sempre subjecte dins d'un petit cer
cle, desd'ahont no ovirará jamay aquella
Ilum, única que pot senyalarli el verdader
camí de sa redempció.
*

Els catalans (á excepció deis borts; deis

indignes d'haber nascut en eixa may prou
preuhada terra), tenim massa bona fe; nos
altres diém y obrém ab el cor á la ma.
Els catalans verdaders, els que 'n nostres
venas no hi corre més que sanch heretada
d'aquells avantpassats que de tot cor la de
rramaren en defensa de la llibertat de la
patria, nosaltres odiém la mentida; la mala
fe, la traició, y si en aqueixas cualitats ben
dignas d'un home, si 'Is que las posseheixen
no tenen per culpa de una mala administra
ció l'ilustració deguda; si sos gobernants
permeten que l'ignorancia predomini en son
esprit, aquellas bonas cualitats, aquellas in
discutibles condicions del home catalá no
son més qu'una joguina per la política, que
'I fa víctima d'ellas mateixas; que '1 fa més
d'una volta un ser molt inferior á lo que
podria esser, puig sembla que no tinga altre
utilitat dins del camp polítich hont se deter
mina son benestar y progrés, que la de cons
tant servidor de qui viu explotantlo misera

blement, puig segueix ignoscentment, sem
pre, á tot'hora á aquell son explotador, á
aquell borne qu'ell enlayra sens reflexionar
que tant com més l'aixeca, més petit é igno

Vist ab el calor que's prénen
las cosas en el Congrés,
arels Pares de la Patria
hi assistirán sense gech.

A Arenys de Mar els agents de la autoritat, per
ordre del Jutie, 6 sien eta dependents del Govern
d'en Maura, del regionalista Maura, del talentarro
d'en Maura, varen fer retirar las banderas catala
nas del local ahont se celebrava la Festa deis Jochs
Florals d'Arenys.
Ho trasladém ala regionalistas enamorats d'en
Maura y als que creyan que atansantse al Rey fo
ram felissos.
Inclós als organisadors de la Fasta que tenían l'
honor de fer constar en el Cartell un premi ofert

¦¦¦•¦•¦¦¦¦.^/11.¦¦¦41¦4L

*

Las caloradas del Congrés

las cartas que passin d'una quartIlla,
puig anirán rigorosament al cove las que
no compleixin las disposlcions publica
das en el Bando de fetxa 10 de Juny.

més

res

Y sempre l'ignorancia imperant sobre la
bona fe, sobre '1 cor; y sempre la malicia,
lo dolent, lo detestable dominant l'ignoran
cia, aprofitantse deis bons sentiments y la
mentida triomfant sempre de tot aquell con
junt que, senyalantli un bon camí, arribaría
ab ben pochs esforsos á satisfer l'ambició de
progrés, de llibertat; arribaría al cim de
aquella montanya, desd'ahont podría con
templar, sens donarse compte deis mals
avans suferts, de las angunias y contratemps
sobrevinguts en nostra carrera, tot un cel
de virtut, de bondat y honradesa, d'hermosa
vida

JOSEPH MAS-GOMERI
Admesa la controversia sobre aquest punt
per lo company Fíbló, devém advertir que sois
se

predicantloshi un
vida plena de

una

plahers

*

Devém advertir ala nostres benvolguts
corresponsals literaria que no estranyin
d'aquí en endevant no veure Insertadas

se fa ell mateix.
L'home que no sent ni pensa, per bo que
siga, per cualitats que tinga, es víctima á
cada moment d'aquets xerraires explotadors

rant

Recepta d'aquest metje....

no

sé

perque'ns

sembla que será

pitjor

el

re

mey que la malaltía....

Tribuna de "La
'

A instancias d'alguna d'ells
distas com haviam ofert.

Tralla„

La falta d'espay no'ns ha permés pu
blicar en aquest número las respostas
rebudas.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A n'

en

Gall

y Porrera

Regidora per lo districte 9.é

y

especial á
Liquidación»

en

los

en
zúbditos de «Lerrouch y C.' en
ezte diztrito:
L'altre día, no 'n fá gayres, preguntávau lo que
voltan els regionalistas; ?no ho saben? sembla es
trany que vos atrevtu á combatirlos careixent del
coneixement de causa. Jo vos haguera coutestat
lo que ara segueix:
Els regionalistas volen que Castella sigui deba
castellana, Mallorca deba mallorquina, Valencia
dele valenciana, Aragó dels aragonesos. Catalunya
; deis espanyols Espanya. Volen
dele catalana
que totas las mitigas nacionalitata de la Península
pugan governarse segons sas costurns, ea Ilengua,
sas lleys, sea aspiracions, sa manera d'ésser en lo
especial deltas y puguin administrarse lliurernent
sos particular@ interesos. Volen que l'Estat sigui,
no un centre de corrupció que usurpi impunernent
contra justicia, 'la drets de las nacionalitats que '1
forman, dominant é imposantse per la forsa, sino
un Ilas d'unió verdadera, un abras de germanor,
entre nacions germanas un día independentas, que
per ésser més fortas, protegintse y defensantse
mutuament viril-len unidas, no per la foraa dele
més, sino per son amor é interesos; volea que '1
poder central tinga totas las atribucions necessa
rias pera la bona marca del Eatat y que '1 poder
central siga directe deis interesos generala del ma
teix.
De totas maneras, tant si ho sabían coro no, sem
pre vos instruhirá.
CEBALLOT

sellseseis

no

s'han

publicat

las

*0*
Del antich company en Catalanisme y sernpre
jove escriptor en R. E. Bassegoda, havem rebut un
exemplar de son darrer volum «Quatre versos.»
No tenint nosaltres lloch exclusa: destinat á fer
crítica bibliográfica, ens limitém á recomanar sques
ta obra á tots els nostres liegidors aymants de la
literatura de la terra.
Al autor li rernercrém coralment la distinció que
ens ha fet ab la remesa de son. volum.

***

estém per cansons, (entenguis
en sentit figurat) hem tingut una grossa alegría el
rebre las cansons catalanas !letra de l'Apeles Mes
tres y música de C. Karr sobre las poesías «Cansó
triste» y «Preludi de Primavera».
Nos abstením de fer tot elogi parque las cansons
anteriors publicadas per la mateixa autora, son ga
rantía del sentiment y bon gust de la música Karr,
y perque qui ho vulgui saborejar que ho compri.
Encare que siguin de Karr son baratas de preu,

Nosaltres que

no

y C5o ptas. respectivament.
Felicitém á la Sra. Karr per sa feconditat artísti
ca en bé de la nostra terra.
2'00

***
y 's día Lluch.
A veure si hi llucare.
Ne dubtém perque per desgracia ne tenim molas
mala informes... Y encare que no, voilen más mal
informe que aceptar una Alcaldía de R. O.?

Ja tenim Alcalde

nou

*0*
de bona fé, no val á badarl Si lo dele
pactes y contractes beta ab el Govern ab motiu de
la qüestió dels Suplicatoria no vos ha fat obrir
estudien detingudament las paraulas textual" que
ha dit en Salmerón á Madrid, després de la fórmula
de transacció:

Republicana

LA TRALLA

4

sarlo que la profesad de Sant Pare sortla de l'igle
sia, a nanthi l'orquesta del altre partit. Sort que un
senyor Morros li va fer morros y s'apaygabá, que
dant content com un gos ab un os, veyent que la
cobla deis sena y'ls massips sena y las sevas enra
madoras deixavan d'assistir á la profesad per el
gran crim d'anarhi la cobla deis nitres.
!Quina demócratas y quina lliurepensadors!
Pero vegé mes el nostre Gnom; vega que á causa
de la pluja, en la tarde del segón dia's feyan grane
bailadas en la sala-teatro de son café (ja que nos
podía bailar en l'envelat de la plassa), pero també
vegé que negabal permIs perquels del altre en
velat anessin á bailar á la sala de La Cinta.

propaganda republicana, desde hoy rendirá
un culto idolátrico al orden y á la Paz*.
Éh qué tal?
** *
El diumenge día 24 del corrent se celebrará una
gran l'esta de propaganda catalanista á Navarcles
en
la qua' hi pondrá part un representant de LA
TRALLA que fará us de la paraula en nom del nostre
periódich. Ademés hi assistirá un de nostres com
«La

panys ab la bandera de LA TRALLA.

***

sigutt robat

el domicili del President de l'Au
diencia de Madrid.
L1....delicte ha quedat impune, lo que fa creurer
«!n'ele lladres animats ab la resolució del suplicatoris anavan la segura.
Ha

'

**

*

Corran veus de que '1 tancament de las Corta no
será pas suspensió de las sessions, sino fi de Ilegis

latura.
No hi ha dubte de que en Maura es molt víti y
de que si aixís ho fa veurém aviat el Congrés con
vertit en una bassa... d'oli (sense oh ja ho es are) y
que tot aniin com una seda
Y ja no parlo de componendas republicanas par
que *izo es més ciar que l'aygua.
*

**

Retallém:
«Madrid t.—E1 diputado republicano por Bar
celona senor Lerroux saldrá en breve para Galicia,
-yendo luego á Portugal.
Al regresar irá á Badajoz y Almadén.»
Bis que ab tot y la calor que fa ens hem de que
dar á Barcelona, aplaudím el viatje veraniego del
omnipotent Lerroux. ! Aixó si qu'es sabérsela salar
com

un

Marqués!
*

*

En Marial ha fet feyna y ha obrat ab energía, pot
parque sabía qu'en Cororninas tornaría las cosas
á son lloch.
Ha descobert municipals que se la passavan tan
guapament fent de rnay nadara; ha descobert treva
11adors de las brigadas que no treballavan y fina en
un rapte d'heroiarne disposá que s'enderroquessin
las barracas del Paralelo...
Pero !Oh triste realidad! ve en Corominas y
vinga desfer lo que l'altre havia fet, derogant or
dres y disposant tot lo contrari del anterior lo ma
teix que faya en Jafá.
Hi há la ventatja de que sitas no's podrá dir que
no's fassi feyna: l'un fentla y l'altre desfentla... y
la Pubilla que pagui!
ser

*

*

*

*

Sabém que un joya alt y prim que va remoure la
opinió de las donas y senyoretas de Barcelona, está
si can 6 no can per la pendent matrimonial.
Acompanyém á las beldades, que tiravan flora,
en el sentiment quels hi causará la noticia.
Pero no .s'amohínin per aixó, y no oblidin que
una noya es per un Rey.

**

*

Ab gran satisfacció hem de fer constar que ha
quedat favorablement arreglat lo de la redacció del
Cartell de la feota major de Sabadell, que com deya
nostre corresponsal anavan á redactarlo en camita.
Felicitém al «Centre Catalá» y á totas las nombro
en defensa
sao entitats sabadellencas que han aorta
de la ralló natural.
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Caciquisme republicá
com el de Premia,
no

n'hi ha.

Prendí de Dalt
Sr. Director de LA TRALLA.
Li dono las gracias, senyor Director, per haver
telegraflat la meya carta á n'en Font-Aixuta, dich
A n'en Font-Tapada, quina contesta de Tánger li
agraheixo, com també l'interés que té per la meya
salut. Jo que també l'estimo á n'ell, vaig parlar al
doctor Llanceta Cabras (alias Navarro) que també
es l'assessor dele fraternals de «La A mistat Obrera»
de Premiá de Mar, per más que las donas al saber
qu'en Nabarro era solter y allá's presenta ab la seva
senyora, are'n diuben pastas. Si li telegrafía pósili
memorias y díguili que'l dia de mercat me'n com
pri una de poch preu, per fer la competencia á n'en
Navarro.
Com que vaig veure al seu Gnom per aquí dalt
cuan la fasta major, excuso parlar dalas grana ca
cicadas del alcalde perpetuo senyor Barbut, ja que
suposo que ab lo que dirá La TRALLA s'hi podrán
Hogar cadiras per sentirho.
ARGENT-VIU
•

Terra.giadaLd

VaAls

*

Segueixen sanee haver cobrat els pobres obrera
que varen arreglar el Palau Reyal del Parch pocha
dias avans de la vinguda del Rey á Barcelona.
!Quins monárquichs que corren!
*

La lliure ballaruga
declaro ab molt brahd,
pero sola vuy que's puga
bailar al rneu saló.
Jo sech republicá,
ho vuy tot per igual,
pero sola podrán ballá
tots los del meu local.
Y aula ho proclama urbi eh orbe '1 nostre Barbut,
pero aula com aquell li va fer Morros perque no
l'interrompts las oraeions, dich las professons, un
d'una casa dallé li va fer entendre que tant va'l
canti al pou que vé que's trenca, que tant de la
vara se n'abusa que'l governador la refusa, que'l
senyor Barbut se convence y li digné: Sola parque
es vosté de la casa d'allá li donch permls, que qual
gayola altres que fossen vinguts, s'haurían entor
nat ab los morros aixuts. Y'l nostre Gnom, al con
tarnosho en la redacció de LA TRALLA, nos deya:

41>
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(Continuació)
May á Valls havíam vist
un conjunt tan insipient,
tan inútil, tan inbécil
y que'ns costes tan diner.
Paguém quaranta empleyats
que la meitat no fan rés,
surtits tots de la pampada
que tenen al Cassinet.
El Padró, Vives y Campe,
que son los mes baladrers,
resultan unas fiambreras,
y además d'aix6, dolents.
Parque enganyan ale obrera
prometent y prometent,
mentres elle se fan el ranxo
en la escola dele bordets.
.

!!Deu metí!! !!Deu meu!! !quina plaga!
?quin pecat !oh Deu! hem fet?
portéunos una epidemia
duas, si voleu, tres,
pero lliuréunos, senyor,
d'aquest trust del cassinet,
y podrém, aixís, al menys
tots la honradesa
d'un poble trevallador
que si ha fet algun mal fet,
ha sigut.. creure aguaste crosta3
republicana de concert.
ALSA-PRENI
3 Juliol de 19(14

recullir pera celebrarlas, á cambi estaría conforme
que hi haguessiu anat si 'le diners que sobrin fos
sin per socorrer ala obrera sena traball.»
Ara lo que vos toca, es fer públich per tot arreu,
los ingresos y gastos que hi han hagut y no equi
vocarse ab las sumas y restas.
CEBALLOT
2 de

Juliol de

1904.

Igualada
Sr. Director de LA TRALLA.
Es una delicia lo que'ns pasea aquí ab aixó del
periodisrne. No sé si será que l'ilustrado 'ns vessa
per las butxacas ó que hi som refractaria; lo cert
es que may en nostra ciutat ha fet forrolla cap pe
riddich. N'hi han hagut de quinzenals y setma
nals; fina á voltas n'havém tingut dos, que, com á
galls, s'han picat las crestas, pro res: altre cop

huelga forzosa.
Mes ele igualadins

posats á pastar
som aula:
fem tot cocas. Y per aixó, com ele boleta en Octu
bre, comensan are á surtir periodichs y mes perió
dicha ab perill del pobre lector que no tinga'l pahi
dor á prova.., de barbaritats.
Va rompre el foch, fd cosa d'un any, una Re
vista profesional de Sabatería (!que'ls sabaters ha
gin de ser ele cap-devanters de la cultura iguala
dina!) y com d'aquest ram no'n sé más sino que la
canalla de casa fan anar gras al sabater á la meya
esquena, callará per no ficarme de sabatas á la ga
llada.
A aquest vá seguir El Igualadino, (2. época) orga
( traduccio literal del castella ) de la Fraternitat
Republicana, setmanari republicá-unitari, lliure
pensador y menja capellans. que duna quanta anys
ensá dormía el sueno de los justos, segons frase cle
rical del mateix periódich, y, com que una des
gracia may vé sola, se'ns anuncia pel 15 d'aquest
mes el naixement d'una Revista quinzenal cientí
fica-literario-romántico-ilustrada
é inconsútil,
filla de menors d'edat y dirigida per un ex-joven
banderillero (que porta'l banderin) del Somaten. El
titol de Oleadas ab que volen batejarla hi asean de
vritat ?oy Tonet? (I) parque ab aixó de !Oléa! ?cuí
mes entes que vosté? Per lo demés.aqueixa Revista
ja té assegurada la suscripció !com qu'es dedicada
especialment al bello sexo igualadino y feta per

pollos.'
NI*

Prendí de Mar

Sr. Director de LA TRALLA.
En ma última, deya. que li acabaría de explica
el resultat del jurat; respecte lo qual, Ii haig de
dir que poca cosa podré afegirhi; donchs, un dele
dos individuos eh l mateix se fá esborrar de la so
cietat y al altre lo expulsaren ignominiosament.
Ara contestaré á la carta del Sr. Güell, dihentli
que si ehl no vá tenir cap cárrech en dita vetllada,
?per quin motín va fer lo discnrs d'obertura? ?Per
quin motín y ab quina autorisació tractá de resta
bit l'ordre, dihent aquellas paraulas que llagué de
tornar enrera? Jo afirmo que'l dit senyor va ésser
lo President de la comisió organisadora y que es
també President de la comisió biblioteca.
Sr. Güell: lo que din vosté que's amant de la vri
tat y la justicia, li haig de dir que no es vritat,
donchs vosté formant part del jurat va votar con
tra la justicia y contra la rahó.
Respecte á lo que din, de quejo devant de la vri
tat negui'l meu nom, li haig de dir que aixó es lo
que voldrían, sapiguer '1 meu norn perque aixfs
podrían ferme pérdrer com ja han fet ab un com
pany, donchs ja n'está tocant las consecuencias;
aixo no bu trovaría estrany si's tractes de burga
sos, pero tractanse d'obrera com jo mateix, ru'ho
rrorisa sola el pensarho.
Un OBRER
(De la «Amistat Obrera»

llostalrich
Sr. Director de LA TRALLA.
Desde ea digne y benvolguda TRALLA, dono la
más cordial enhorabona á n'eh; socia de «Joventut
d'Hostalrich», per la bona organisació de ea bri
llant festa celebrada 'le dias 2 y 3 del present;
donchs provaren una vegada mes, ab ea bona unió
y amistat, lo volguer acabar d'un cop de tralla ab
No'l tractém de senyor perque

som

l'imperant caciquisme d'aquesta bonica y pinto
resca vila, deixantlos sola ab quatre respectables
senyors forastera que foren els únichs cuela hi
honraren la fasta. Ademes dele baile y concerts
tocata per la reputada orquesta ampurdanesa de
La Biaba], llogada pela socia de ..Joventut», se to
caren ayrosas sardanas, á la ribareda (propietat de
en Tusell y Serra) y á n'el terme de Massana, gra
cias a l'obsolutisme del caciquista matutero que'ls
hi denegá'l permís pera bailar dina el poble; ele
vantse en la susdita ribera, y mentres tocavan las
sardanas, varia globos aerostátichs representant
ele principals factors del caciquismo, recordant
entre- ells l' Un de Llubí, lA liga, el Macilent, el
Xato y en Sabatassas, siguent la broma de las xa
mosas senyoretas y demás personas que ho presen
ciaren.... y ara un concell: salut, patria y bona
copa de tralla.
LO ROSZCH DEL CACICH MÁXIM

•.•
Constantí
Sr. Director de LA TRALLA.
Mas correspondencias publicadas per LA TRALLA
foren ben rebudas pel poble, que no hi vegé altre
móvil que'l de fer acabar un estat de cosas queja
fá massa ternps que dura. Ele que per ea posició y
inteligencia están cridats á arreglar la marxa ad
ministrativa y política de Cor stantl, verament han
compres era arribada la hora de tornar las cosas
en
son lloch y centre, no posantnos com estavam
den anys enrera, sinó fentse cárrech del estat pe
cuniari deis vehins, ab reparta modestos y acuita
tina, satisfer las necessitats propias de tota vila
culta.
Encara que firmi ab pseudónim, tothom sab lo
CRIDI que ha de seguir pera descubrir mon nom, que
respondría de las paraulas y conceptes estampats.
Un home sol, cregut que 1 autor d'acuestas fue
tadas era'l senyor metje, s'ha atrevit á plantar un
pasquí pela cantons, pretenent antelar ea honra
inmaculada; no alcansant ab son procediment baix
y groller,
despreci de totas las personos dis
cretas.

Tením preparat el discurs que contra'l senyor
Rector va fer, en una reunió de senyoras, la esposa
del autor del pasquí; de manera, que's ven que son
plat de cada día, es rebaixar fine á sos mateixos
amichs. Si volguessim remoure porquería, citaríam
paraulas y testimonia, pero no som dele que viuhen
al llot.
Ja veu lo senyor Titella, com encara fem petar
LA TRALLA, y'l que petará si Den ho vol.
EGTISORETA
•

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Cartera de Comunicacione
P. Cessari.—No publiquém la saya resposta par
que de fet no respon á la pregunta.
Ailuj.—Un altre día será.
J. Burunat y Clarassó.—No está en carácter per
La TRA LLA.
J. R. y C.—Gracias.
J. O. de Gracia.—Es molt defectués.
Un 2111 de Catalunya.—La seva resposta es impu
blicable parque hi ha algún concepte que darrera
d'asear equivocat resulta ofensiu y LA TRALLA no
pot ferse solidaria d'ofensas d'altres, majorment
essent firmat ab pseudónim el seu treball.
R. A. E. de Vilaasar de Mar.—Las cartas no po
den passar d'una cuartilla.
A. V. de Tarragona.—Va
S M. y B. de id.—Anirá

Batisoreta.—Complascut.
Un fill del

Pla.—Aquest

copiat de La Perdida.

preciar.

Ja

ari icle qu'ens envia es
l'havíam viat y'l vam des

De tots modos gracias.
J. B.—Anirá.
Fritz.—Anirá á son torn.
T. C. y C. No publiquém la saya pregunta par
que essent lliure'l contestar podríam incurre en
intolerancia.
Pene Vall.—Anirá á son torn.
E. G.—Molt be; anirá á son torn.
Cent-tias.—Resulta molt llarch y de poch inte
rés l'aSSUMpt0 per LA TRALLA.
Sanch de Pussa.—Es molt sincer y molt hemos
el pensament, paró acuesta armonía no ragua, en
care que som en camí d'aconseguirla.
Envihi al
tres

cosas.

Pastanagal.—Ai x6; pastan aga.

demócratas.

brIP.
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C1CIQUISIE REPUBLICÁ A PREMIA DE DiLT
Ja fa paseo de quinze Ó setze anys que baix el
poder de Ponts Pilat, dich balx el poder del Barbut,
fou cruciflcat, mort y sepultat aqueix poble ab mo
tínd'una vaga que com totaa, lo desola, y qual di
receló la

portaba Pons

Pilat.

Avans, Bayoya y després, segons el vent d'ahont
bufava, Pons Pilat feu bon papar, ja á n'els jueus,
ja á n'els nazarena, ja á n'en Planas y Casals.
Fentho aixfs s'ha guanyat el nomenament de
batlle per omnia secula seculorum, A doman de sos
contrincante, quinas esquenas ha midat ab ea vara.
Ele elernents d'ordre, ele que sola voldrían el
benestar del nostre poble, fina are no li han plan
tat cara, bavent deixat perdre moltas ocasione de
ferli perdre'l mando á n'aquest revolucionani de pá
sucat ab oh, convertit en senyor feudal ab gorro
Pero

com no

hi ha mal que duri cent anys, avuy

aquí la majoría del poble, cansat del caciquisme
del Barbut, li marca l'alto, y aixó'l treu de polla
guera, li fa perdre l'oremus, y aquell nadar y guar
dar la roba, de ea política maquiavélica ja no li
val, y aislo el veyém sortirse de fog6, dich duna
majó de pluja, hampa, trons y pedregada, al crits
de !Iladres! illaires! que encar retrunyen del turó
d'en Pons al del Maltemps; y aixIs el nostre G'nom
el va veure sortir com un orat de son café, al avi

Sant Andreu de Palomar
Sr. Director de LA TRALLA.
Molt senyor rneu: Ahir va tenir lloch la fasta del
mercat. Reculliren almoyna, entre altres, en Po
rrera, que va guanyar lo cárrech per oposicio en lo
temps de vacacions y en la escola d'inginyers de
vant d'un tribunal d'Audiencia ab jurats. Va tenir
lo flamant y distingit cárrech de conserje el gema á
den Gall, sanee barba, guanyat dit cárrech lo ma
teix que 'n Porrera, pele trámite ja anomenats. El
que no tenía invitació tenía que pagar un ral per
entrar al redondel cuadrat, quina barrera era salta
da no mes que per los de la Juventud Republicana.
!Valenta disciplina! Según la voz del populacho.
se reculliren molts diners, entre vehins, verdule
ras, pescateras, etc., etc., é invitacions, y no más
hi hagué las corridas, ganyotas, orquesta y quatre
fuete y petardos, digo un maravilloso castillo de
fuegos artificiales valientemente disparados; y dich
valentment, perque 'I que '1 disparaba, per encen
drer un fuet hi estaba un quart y encara '1 deixaba

apagat.
El germá d'en Galí, divondres al dematí, segons
testigos de vista va arribar á la casa Gran (ahont
trevalla ó no trevalla) á dos quarts de disset.
Y el día 23, dimane, en Porrera sentat al pedríto
de la porta del carrer deya á un altre:
«Qui vulgui fastas que se las pagui», y ara jo vos
dich: «Hi estich conforme, pero nó, que vos aneu á

—

Primer váren dimos que vindría la República; després
en Salmerón, y al últim no vé ningú.
Home, que no sabs l'adagi? Pel Juliol ni dóna ni cargo].

m?trens que vindría
—

váren,pro

