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Diputació,

jo no trobo la manera
d'está un rato respirant,
ni pujant al Tibidabo,
ni quedantme á la ciutat,
ni engolintme al mateix Pilsen
ni atipantme de gelats,
ni passant tot el sant día
entre dutxas y ventalls,
ni acostantme !que's el cobno!
prop de'n Rana y l'Esquerrá
la gent mes fresca y tranquila
dels lios municipals.
Sofrint aiicó, qui te ganas
de fer versos dedicats
á combatre las erradas
de la política actual,
parla nt del dolce-farniente
qne'n Lerroux ve disfrntant,
y deis ensajos del himno
que fa la Fraternitat,
per cantar á l'arribada
real, de Don Nicolás,
y dirigirme al arcalde
per dirli cla y catalá,
que tot alló que va dimos
es música celestial
y es inútil qu'intenti
volgué fernos empassar
las promesas de justicia
y administració com cal
perque coneixém la marca
deis de'n Planas y Casals,

ENS ROS TIM

Prenent banys

El sol era fa la graella
y decideix acabar
ab l'avinercia de'n Maura
y demés plaga social,
ab lo que resta d'Espanya
que son tres ó quatre gats.
Si senyors es preferible
tení un mes mal de caixal,
fumar de l'Arrendataria,
nlirá'n Weyler de paysá,
soportar las embestidas
d'una sogra fulminant,
llegí una oda de'n Marquina,
rebre un feix de cops de pal
de la marca y del calibre

qu'utilisa'n Marsillach,
pendre alguna medicina
que l'Ardid hagi ordenat,
discura de'n Sebio,
obra de'n Jordá,
contemplá una.estonal cutis
de'n Junoy si es cap al tart,
qu'aguantar ab la paciencia
y resignació d'un sant
la calor insoportable
qu'estabella'Is nostres capa,
perque destilém á litres
aygua y foch y greix y sanch,
!aixó es no tenir vergonya
ni modos, ni dignitad
escoltá
veure

Com més se van refrescant
més el poble va suant.

un

una

L'Alcalde

Y perdonin que'ls torni á amohinar ab lo
deis suplicatoris, pero cal que hi torni per
que es precis que á las enganyosas afirma
cions de La Putinera, se contesti ab la cla
ra veritat deis fets.
Aquest diari que pretenent dirigir la opi
nió deis obrers catalans y ab la pretensió de
manar en la seva conciencia, no s'ha adonat
de que comensan ja á posarse en dubte en
tre els obrers las sevas parcials noticias,
declara, fent veure que la alegría li vessa
per tots costats, que la qilestió deis suplica
toris ha sigut una gran victoria pels dipu
tats

republicans.

Y encare qu'en res fundan aquesta afir
mació, no dubtém de que serán molts els re
publicans que aixís s'ho crearán, per lo que
ab tan pocas

paraulas

com nos

sía

possible,

desfarém aquest erro y pronosticarém pro
bas pera que á mida que'ls fets esdevinguin,

serveixin pera fer surar la veritat.
En primer lloch, coneixent com coneixém
nosaltres l'amor á la pell que professan els
cap-dansers de la república, hem de supo
sar que estavan disposats á fer tot lo qu'en

Maura'Is hi manés á cambi d'un xich de gra
cia en lo deis suplicatoris.
En proba de tot aizó recordém las parau
las d'en Lerroux en el Congrés, qui va dir
que ab tant com ho havía predicat no podía
pus probar que lo d'Alcalá del Valle hagués
sigut crim ni martiri... y aixó que ab aquets
arguments s'ha fet aplaudir tantas vegadas.
En segon lloch, cal fixar l'atenció sobre'l
fet de que'ls republicans, enemichs irrecon
ciliables del Gobern y fervents contraris del
reaccionan í Maura, hagin anat á pactar
ab eh. Y no es menys eloqüent, el veurer
Maura se
com després de la entrevista, en
sent ab bríos pera portar á Valencia al pare
Nozaleda y al Rey. Y aixó que Valencia se
n'havía d'anar en sang el día que hi entrés
el nou Bisbe.
Els obrers que segueixen á las palpentas
A n'aquets negociants que no'ns creguin
are; qu'esperin á créurens quan definitiva
ment s'hagi declarat el no hd lugar en els
processaments per estafa, homicidi, etc.,
que pesa sobre alguns diputats republicans,
qu'es llavoras quan veurém entrar á Valen
cia, ab tots els honors y fins y tot potser
aplaudit per las massas republicanas, al pa
,
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Nozaleda.
GNOM

Despres de tan espera
el batlle que'n Maura'ns dava,
ha resultat sé un tal Lluch
el brau que ha tomado vara.

LA TRALLA

2

ment el que tant ha cogut á La Devantera, fos
inspirat, ni solzament ne tingués coneixement
ningú més que la Redacció nostra (y consti
que no forman en la Redacció nostra'Is dignes
companys que La Devantera aludeix. Ment des
caradament quilo contrari afirmi; y afirmant
ho aixís La Devantera, ment La Devantera des

y li digui que sería
de molta necessitat,
fer neteja al Matadero,
doná un vistasso als Marcats,
vigilé. á Consums si's filtra
que ja fora forsa estrany,
tnirant de posar á ratlla
tota la gent d'aquet ram,
fent abaixar las verduras
y el oh i y el vi y el pa
qu'avuy apenas si's menja
per no morirse de fam,
pro tot aixó no puch dirho
porque no's pot respirar
parque la caló'ns acaba
d'enviarnos á can Taps,
ala poetas y als prosistas
y ala que no tením un ral,
lo que's avuy no es possible
que pugui versificar,
Y mes recordant en Maura
que rilient per sota'l nas,
de la calor que'ns apreta
boy rostint l'Espanya al ast,
está en remull tot lo dia
com un Ilus afortunat.
!Vegin si no dona rabia
veure fresch á dins del bany,
sense may suá cap gota
l'home que'n fa suar tants!
?y encare voten qu'intenti
escriure'l vers setmanal?
PEP

caradament.
LA TRALLA gosa d'absoluta independencia
á la que no fa coacció el sou que tant retreu
hen els del quinzenari de la Popular, fent pen
sar si l'envejan. En LA TRALLA no s'hi juga á
reventar ni á enlayrar homes, s'hi fa solza
ment propaganda d'ideas, d'aquestas ideas que
malgrat la mala voluntat dels purs, creixen
cada dia més, imposantse per llur bondat y per
la sinceritat ab que son predicadas. No ho pot
dirho aixís, ni tan alt La Devantera.
Y acabém, perque l'allargarnos seria aca
bar de felshi pesar en la conciencia als de La
Devantera el fet de que'ns obliguin á ocupar
l'espay que regatejém á la propaganda del Ca
talanisme
Tenim plena conciencia del nostre deber de

catalans, y sense compassió fuetejarém sem
pre, siguin qui siguin, als que s'oposin á la
realisació y compliment d'aquest deber.
Estém massa alts, senyors de La Devantera,

DE LA

TRALLA
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A -"LA DEVANTERA„
Nó;

capassos els senyors de La De
la Página literaria que'ls
hi dedicavam en un de nostres passats núme
ros, y no la copiarán, no per temor d'ofendre
als seus escassos llegidors, com mansament
afirman, sino perque en aquella página litera
ria s'hi llegeix el resúm de la feyna del quin
zenari y la augusta trascendencia de la feyna
nostra. De la comparació ne sortirian en mal,
y es ciar. tenen por d'ofendre als llegidors y no
no son

pantera de

publicar

la copian.

Copiantla
eran

no

grosserías

haurian pogui tampoch dir que
lo que

no son

més que veritats
y lá convic
serio á n'aquesta

desapassionament

ditas ab tot el
ció... pero aneu á parlar

en

gent pura!

pera que arribin fins á nosaltres las vostras
parauladas. Tot lo més que pot succehir es alló
de "qui escup al
Y no es que'ns creguém á la altura del col,
pero si tant vos abaixeu, arriba que ho sembla.
Y pera acabar. Enemichs eterns de la Huy
ta de gertnans, y dolentnos de que las exigen
cias de la dignitat nos hi hagin portat per un
moment, advertim á La Devantera que no se
rán ja més contestats en LA TRALLA els es
crits que á nosaltres nos dirigeixi mentres y
tant de la polémica no'n puga beneficiar la
nostra Catalunya.

LA REDACCIÓ
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1EN PAU KRUGER
Kruger

No ha pogut resistir el
ex-President de la República del Transvaal
l'espectacle de la esclavitut de la seva Patria
estimada.
La mort d'aquest ilustre capdill de la inde
En

pendencia,

ha

mort.

arrenca

llágrimas de desesperansa,
injusticias de la lluyta

perque fa pensar ab las

Y aném també á lo que fa'l cas. No per por
de passar per vils calumniadors, sino pera po
sarvos sobre avís, senyors de La Devantera,
devém advertirvos que quan nosaltres afirmém
una cosa la veritat hi resplandeix sempre. Te
ním rahons més que sobreras pera justificar la
afirmació que varem fer de que "prou pena te
niu ab el pes de vostra conciencia„, y consti
que si no las estampém, es pel respecte que'ns
mereix el públich que'ns llegeix.
Més d'un que escriu en La Devantera sab be
prou que podém justificar aquella afirmació, y
flns el que suposém autor del solt poca solta,
pot recordar molts casos que'l farian enmudir
si'ls estampessim. Consti que No VOLÉM dirijo
ab tot y l'anatema de 'vils calumniadors que'ns
aném á guanyar, y consti també que apart
aquellas rahons y datos que
nosal
tres no tindriam pas tranquila la conciencia si
haguessim fet com ha fet La Devantera, més
mal al Catalanisme que una pedregada á un
conreu ab sas campanyas descatalanisadoras,
que á n'aixó y res més nos referiam al parlar
de la seva conciencia. Si vosaltres Ii teniu de

posseitim,

tranquila després d'haverlas fetas,

no

voldria

pas pera nosaltres una conciencia tan orejada.
No volém caure tampoch en pecat de perso
nalisme, pero com que La Devantera no ha sa
but sustráuressen, obligat' nos será contestar
als intents d'injuria que han volgut inferir al
nostre Director.
Perque vegin el mal que'ns fa, copiém inte
gre '1 paragraf que s'hi refereix:

"La tenim molt neta minyó la conciencia,
mes neta que'l director de LA TRALLA que al
darrera del Catalanisme pesic d'aquí grapa,:
det d'allá, ha logra t ferse un modus vivendi.
Aixís es com se diuhen las cosas, claras y ne
tas com nosaltres las dihém.„
Deixant'ode banda aixó de claras y netas,
puig els que ho Ilegeixin no sabrán pas de que
sels hí parla, á riscos (y aixó es lo que ells vo
len) de pensarse si aquest modus vivendi vol dir
quelcóm més que guanyarse la vida honrada
ment y á goig de tothom, devém contestar al
envejós que aixó afirma que'l nostre Director
se complau en afirmar
que té á gran honor
l'haver sabut guanyarse ab sa bona voluntat
llochs d'honor que á la vegada u produheixen,
afanyantsho, lo menester per llur subsisten
cia, el modus vivendi que diu La Devantera.
Y si be aquest dictat no'l rebutjém perque
la conciencia no'ns en remordeix y perque ex
plicat queja que es honor lo que encoberta
ment han volgut suposar que era un deshonor,
sí que hem de rebutjar ab tota l'anima 11 Ma
liciosa especie de que parlém per boca d'altri
y de que'ls escrits de LA TRALLA, y especiai

armada.
El Transvaal sucumbí en la lluyta després
de molt temps d'heroica defensa, mes l'ésser
retut per la forsa no ha pas donat la rahó al
més fort. !V ergonya per las nacions que estant
silenciosas devant de lo injust, s'han fet com
plis de la injusticia(
Reposi en pau l'ilustre Kruger y tinga la
certesa de que'l seu poble, fins en la esclavitut
sej-va la seva ánima independenta. Ella li tor
nará la llibertat usurpada.
A Mol de curiositat copiém á seguit un
fragment del Missatge que la "Unió Catala
nista„ li dirigí quan en Kruger emprengué'l
romiatge de captar simpatías per Europa men
tres durava la guerra boer, quin Missatge fou
.entregat á sas propias mans á París per un De
legat de la "Unió:,
"...Mes si á la fí del vostre bregar coratjós
y noble no hi trobessiu la llibertat del Trans
vaal y de l'Orange, sinó la victoria de l'opre
sor, pera la Humanitat honrada y justa sub
,

sempre aqueixas 'exemplars Repúbli
cas ab tots los seus drets d'Estats lliures que
son y serán perdurablement imprescriptibles
mentres la sobirania del poble nols hagi abdi
cat, encare que'ls hagi arrebassat la odiosa
violencia del dret de la forsa que per vergonya
seva usa un Estat que's diu capitost de la civi

sistirán

lisació

vulga

pel be

Tribuna de "La

Trálla„

Pregunta 10.
ilaventhi gent que's diuhen carlins,

tingui

sentim ent y voluntat

de nostra benvolguda mare Patria.

Vilanova y Geltrú.

JOSEPH BOMIAREVA
pregunta 10.
Essent forma precisa en aquestas respostas
la major claretat y la més estractada concisió,
opino y declaro: Ler: que ningú pot diese carlí
y catalanista á la vegada, pe rque'l carlisme es
Resposta 2.a

á la

moviment absolutista y esclau més que
d'un enemich funest de Catalunya,
d'un Borbó, y '1 Catalanism e es al contrari,
tots els sentits y
un sentiment de llibertat en
enemich, per lo tant de tota mena de absolu
tismes y tiranías; 2 on, que pel mateix motín
las "Bases de Manresa„ no po den tenir l'espe
rit despótich y absorvent del Senyor del Lore
dán; y 3.er, conseqüencia vera de lo manifestat
ni's pot titilar al Catalanisme de carlí, ni pot
,

un

partidari

ésser may

aquell compatible

ni

en

son

més pe

tit detall, ab el partit agonitzant de la gent de
la boina.
Disposi de son segur servidor
O. M. LLORENS
Barcelona 9-7-904.

Resposta 3•a á la pregunta 10.
La fita essencial del carlisme es, el restabli
católica, y sols d'un modo
accidental, conseguida altra volta la prepon
derancia de la Iglesia, 's parla en lo programa
de don Carlos, de revindicacions, tradicions, y
miras per cert ben migradas d'una autonomía,
que casi en res pot compararse á la íntegra
que pera Catalunya demaném els catalanistas.
Lo essencial en lo carlisme es l'Iglesia.
Lo secundan i es l'Autonomía.
Lo essencial en nosaltres es l'Autonomía.
Lo secundani es tot lo altre.
Més que partits afins, donchs, á mon entén
drer son, carlisme y catalanisme, sistema po
lítich social l'un, y relligiós l'altre, de finalitat
,distinta, y per lo mateix incompatibles.
J. MORA Y CASTELLÁ
Mataró 9-904.
Resposta 4.a á la pregunta 10.
Contestant concretament al senyor Comas,
tinch que dirli, que al meu enténdrer, no's pot
titilar al Catalanisme de cadí, y per altra part
abdós son compatibles
En efecte, suposém per un moment, com vo
len suposar alguns carlins, que'l Catalanisme
ha copiat las Bases de Manresa del seu pro
grama, aixís y tot el Catalanisme no foca car
lí, porque lo essencial en el programa carlí es
la obediencia á don Carlos, y el volerlo per
Rey, y lo accidental, que com á accidental pot
variar y pot ser propi del pensar de molts, es
lo que alguns carlins diuhen que las Bases de
Manresa han copiat. Per altra part, sab tot
hom, com va declararho l'Un ió Catalanista en
la darrera Assamblea, que "al nacionalisme
catalá tenen el dever de cooperani tots els bons
catalans, sigui quin se vulgui llur modo de
pensar polítich y relligiós„; ergo, el catalanis
me no pot ésser carlí, per més que hi hagin
catalanistas que'n siguin, ja que'n ell hi caben
republicans, monárquichs, etc., y pera conse
guir la unió de tots aquets, es precis qu'aquesta
unió sigui en lo que tenen de comú, la idea
autonomista, puig si '1 catalanisme particula
risés en sentit carlí, deixaria d'ésser catala
ment de la unitat

nisme.

En quant á la segona pregunta, de si son
compatibles el catalanisme y el carlisme, aixís
se desprén del precitat acort de l'Unió en la
!darrera Assamblea.

Tarrassa, Juliol 9

J. M.

V.

de 1904.

Tribuna de "La
'
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persona que

ab tot y

no

(Sadmeten respostas

Tralla„

Lerroux pera anar
tenir ocupació ni empleu
PAU GEMEC H
concisas en aquesta

redacció fins el dilluns.)
y

obs
tant se titulan catalanistas, assegurant que las
Bases de Manresa tenen per fonament el seu pro
grama, ?se pot titilar al Catalanisme de carlí? ó
be: ?es compatible el Catalanisme ab el carlisme?
T. COMAS
Sr. Director de LA TRALLA.
Resposta La á la pregunta 10.
Tothom que'n son cor tingui grabat lo nom
de Catalunya, y defensi ab bon zel los drets de
la Patria es catalanista; un carlí pot ésser ca
talanista per defensar Catalunya, pero dintre
del partit autonomista no pot figurar com á
carlí ni pot obrar ab l'idea del carlisme.
Tot catalanista ve obligat tan solzament á
defensar Catalunya, y aíxís ho pot ésser un
carlí, un anarquista, un republicá ó un federal
mentres tinguin amor á la mare Patria, y la
defensin fins al últim esfors per ser lliure, y
Ter arrancarla de las grapas dels llops que ab
sas verinosas paraulas l'ernbruteixen.
Dintre del Catalanisme pot entrarhi qualse
no

grans ó

son

petitas, no, aqueixas patrias

segons

la extensió de territori que tenen, sinó que son
grans, per la seva cultura, per la seva llibertat
Y per la seva dignitat de poble, y aquí ahont
vivim aquesta llibertat, aquesta
som y ahont
cultura, se dirá sempre Catalunya, devant de
tots els opresors y agabelladors de mons.
Al trt.ballar donchs perque Catalunya tin
gui lo que per dret natural li pertoca, es emi
nentment lliberal; en cambi trobém que es ser
molt reaccionan i y molt tirá'l oposarse á la
emancipació total de aquesta ben definida na
cionalitat, corn trobém també absurdo y mes
que absurdo ridícol que hi hagin catalans que
parlan de la llibertat, de la patria universal y
comensan
per volguer á sa patria natural, á
Catalunya, esclava
Els anarquistas no malalts sostenen que la
emancipació de tots els nucles naturals que
informan la Humanitat, sería un gran pás
evolutiu vers la futura societat que ells de

sitjan.
El catalanisme donchs, que tendeix á assolir
la llibertat del nostre nucle natural, es revela
com á un moviment deis mes progressius que
se operan dintre la nostra terra.
Per aixó som molts els obrers que després
de un madur estudi y alenant com el qui mes
per una societat bon xich mes justa y equili
brada que l'actual, formém part del moviment
nacionalista catalá convensuts de que si Cata
lunya gosés de la seva entera llibertat sería
el poble mes lliure y avensat de la terra, el

primer
tar

ahont tal vegada s'hi

en

lo que de

práctich

podrian implan

tenen

ideals

els

ácratas.

FisLó
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Exámens á la Escola

gratuhita

Catalana
"MOSSEN CINTO„

El

cor

sembla reviure, y la esperansa creix

presenciar

actos com el que tingué lloch el
passat diumenge en la Escola gratuhita Cata
lana "Mossen Cinto„ que sosté la Secció d'Ins
trucció del "Foment Autonomista Catalá„.
Aquell bell aplech de noys responent ab co
neixement á las preguntas dels examinadors,

al

sense

tonadas de (torito saberut, sinó ab

com

plerta convicció de lo que diuhen, nos omplí
de joya y ens feu aplaudir coratjosament els

procediments de la
fa apendre'l castellá

ensenyansa catalana que
mellor qu'en las mateixas

escolas castellanas.
!Que hermós era sentir al inteligent profes
sor que dirigeix la Escola "Mossen Cinto, dir
al deixeble que dubtava al respondre:
—No hi fa rés que no ho sápigas com ho din
el llibre. Dígaho com tú ho sápigas, com tú ho

entenguis.
Aixó

es métode
racional. Aixis els noys,
gran esfors intelectual, poden ferse cá
rrech de lo que se'ls hi ensenya, y la ense
nyansa esdevé profitosa.
Sentina no dtsposar de tot l'espay pera parlar
ab la extensió deguda del acte realisat el diu
menge passat.
Rebin, el Director y deixebles de la Escola
Catalana "Mossen Cinto,, la més coral enhora
bona que LA TRALLA1S hi envía per sa tasca
eminentment patriótica y de cultura.
Aixó es ter Patria. Tots els diners esmersats
sense

Pregunta 11.
?D'ahont tren els quartos en

iá estiuhejar,
'conegut?

nantho tot en l'individuo, la patria natural,
la que forma el foch de la llar, lo sagrat de la
familia, y com á conjunt de familia hi haurá
sempre la patria veritat étnica, la patria que
cubreix una mateixa blavor per ahont s'hi ex
tenen lo mateix seguit de montanyas, ahont hi
corran los mateixos rius de sang per las venas
y els mateixos rius de aygua per terra, ahont
hi batega el mateix cor y la mateixa bandera,
ahont son unas las mateixas costums, llengua
é historia; cada una, donchs, d'aqueixas patrias
té'l seu nom, el seu orgull, y'l seu esperit d'in
dependencia, cada una al lloch que li correspon
sense supremacia sobre cap de las altras; y no

¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LA PATRIA NATURAL
Sembla estrany que hi hagin individuus que
fentse passar per avensats en el seu punt mes
radical, trobin arcaich y tiránich al Catalanis
me quina finalitat no es altre que la llibertat
mes radical de Catalunya, avuy tiranisada y
esclava per la forsa bruta de un altre poble.
Jo acepto com ells, qu'en lo mon tots som
germans, els honte's' de la terra tota, pero jo
els pregunto: encare que tots siguém germans
?qui es d'aquets qu'estima ab la mateixa inten
sitat, ab lo mateix amor, á n'aquells hornos á
qui no coneix, apartats de las seas, relacions,
com se estima per
exemple als fills, als ger
rnans, als amichs y companys de sempre? dei
xemse de utopias mes ó menys hermosas y
convinguém ab un insigne pensador quan diu,
que per sobre la patria universal que la forman
el conjunt de mons, hi haurá sempre domi

lluytas estérils s'haguessin invertit en obras,
d'aquesta naturalesa,, foram molt més endevant

en

de lo que

som.
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JUSTICIA CATALANA
HISTÚRICH

(en el sentit de veridich, nó en el d'antich
Lo diumenge prop-passat, sortían dos estimats
companys de Redacció del solemne acto deis exá-.
rnens deis noys de la Escota Catalana gratuita «Mi
asen Cinto», que's celebraren en el local del «Fo
rnent Autonomista Catalá», quan á la cantonada'
deis carrers de Diputació y Lluria vegeren gran
multitut de la que en sortlan imprecacions de tota',
mena dirigidas,
segons després sapiguerem, á un
senyor que no valía pagar un compte á un pobre,
borne, mosso d'una botiga de barrets. Moguts
per igual desitg de posar pau, imprecaren nos.
tres companys á més d'un castila
que a ls crits
de rmátalo que ya te ayudaremos» feyan

LA TRALLA

guir á n'ele inconscients catalana allá reunits.
rhome qui dislintava ab el senyor estava al punt de
dalt. Un de nostres companys, avensant en mttg de
la munió de badochs y d'instigadora al crim, arrivá
prop deis dos beligerants. y després de preguntar á
l'un si era veritat que devía 22 rals al altre y de
cerciorarsen per l'altre, digué ab enteresa: donch s
si'ls hi deveu pagueulos y puig los pagará doneuli'l
rebut. No s'hi avenía'l senyor,- mes á nova intim a
ció- de nostre compsny ti ontregál rebut, en cabrá' is
22 rata yls dona á !'borne, fent marxar tot seguit á
la gent á pendre la fresca.
L'home agrahit valía
convidar á beure á postres companys quina ti esti
maren l'atenció, mes no ho aceptaren parque sols
.avían complert ab son clavar y aixó no mereix
—

De la guerra

Avant y fora.
Cada dia son més eta entussiastas del verdader
catalanisme, com ho prova el fet de que la entitat
fina are denominada Associació Popular Regiona
lista ha cambiat lo seu títol per lo de A ssociació
Popular Catalanista, ab l'esperansa de que abrís que
vagin capint más y más las nostras hermosas doc
trinas, ab tant z•l y honradesa patrocinadas per la
Unió Catalanista, accentuarán más y mes lo sea ra
dicalismo fins á declararse francament naciona
listas.
Tot es cuestió de temps: ahir regionalistas, avuy
catalanistas; endevant las atxas.

—

premi.

qu'acuclítt á la justicia pera des
ala poca- vergonyas; quan tingueu set
de justicia, venia á nosaltres que la fern sempre
perque ens sentim CATALA.NS de tot cor.
Pera qui no s'ho vulga creara: !'borne es un de
pendent ó mosso de la casa Llussá, (si mal no ho
rdcordém) y venía perseguint a n'el senyor desde'!
14 de Mars.
Ja ho sabeu, gent

enmascarar

**
*
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CONTROVERSIA
Encare que l'autor del present article «Contro
versia» s'ha apartat, gayrebé del tot, deis punta
que exposá en postre número passat, entrant en
un terreno que desdiu de la noblesa ab que li llena
ofert t'ostras columnas, puig que No JUSTIFICA de
cap manerals atachs que dirigeix al Catalanisme,
no hem dubtat gens en publicarli y
acceptar la
controversia, deventli solzament advertir que no
a'oblídi de la nota que publicavam en el número
passat referent als torna que's concedeixen.
La setmana.entrant l'obrar Febló contestará y re
futará degudanaent ele conceptesemesos en aquest
article.

Controversia
«El Catalanisme. desde el mo
que adtnet iotas las for
de gobern establertas, se
posa en el mateix nivell de las
y Monarquías ac
tual». abone tmperanthi la auto
nomía
son també ene
migas implacables de las reivin
dicacions obreras.»

,

,

—Aquesta

guerra ja la veya venir de
—No ho crech pas.
—Per qué no ho creus?
—Perque sou curt de vista.

lluny.

**

Repúblicas
regional,

ja que els autonomistas lliberals tenen son lloch
en el partit faderalista y els conservadora, reaccio
naria y clericals en el monárquich absolutista y

tradicionalista.
Sois podría justificarse el Catalanisme siguent
francament separatista; es dir: que el sea ideal fos
Quan, diferentas yapadas, s'ha provat fine á la
la independencia cornplerta de Catalunya formant
evidencia que la República y la Monarquía son
nació apart y lliure com las demás nacions.
igualment tiránicas y conservadoaas, ha quedat
Pero ni aixís el Catalanisme podría personificar
també demostrat que'l Catalanisme's trova en el
la llibertat ni proporcionar l'aspiració de benestar
mateix cas, puig que, adoptant com adopta abduas
dele obrera.
'formas de gobern, queda erméticament tancat din
Tan equivocats están els que creuhen que implan
tre la República 6 la Monarquía.
tant la República á Espanya ja serían: felissos, que
Además, ?á que aspira (5 que vol el Catalanisme ja gaudiriam de tota llibertat y que la pese y el Genes
que no existeixi en totas las nacions ahont l'obrar
lar regnaría d'un caes al altre d'aquest desballestat
es igualment vexat, robat y oprimit?
Rata( espanyol, com els que creuhen lo mateix din
Anembo á acure.
tre l'Estat catalá.
Com ja es sabut, ele principia catalanistas ben
!Cana! Pot ser b6 y just á Catalunya lo que's con
,concretament va exposarlos la Assamblea de Man
fessa ser dolent, injust é imperfecto en ele demás
tesa de 1892; ella han sigut fermament sostinguts
Estats?
'en tots ele manifestos autorisats per las entitats
Res mes equivocat. Ni la República ni la Monar
catalanistas.
quía ni cap forma de gobern mía ó menys Ilógica pot
El Catalanisme, donchs, vol lo seguent:
casar ni es garantía de llibertat veritable... ni á Ea
Primer. <Que quedin a cárrech del Poder cen
panya, ni fa CatalunVa ni en lloch.
tral del Estat espanyol las relaciona internacionals,
Aixfs donchs, el Catalanisme, no pot fer mes que
l'exércit de mar y terra, las relaciona económicas
el que fan tots els demás partits que's disputan el
d'Espanya ab ele demás paissos, la construcció de poder polítich ó siga la direcció de la «nau del Es
obras públicas de carácter general, la resoluci6 de
tat» siga aquest centralista 6 autonomista que, en
tetas las qüeations y conflictes inter-regionals, y
el fondo, resulta casi igual y dích casi, parque sola
la formació del pressupost anyal de gastos, al que
se difarencia per la extensió més 6 menys gran de
deurán contribuhir las regions á proporció de ea
territori que l'Estat-govern domina.
Efeetivament: la avuy nació espanyola está go
riquesa, tot ab la organisació corresponent y ade
cuada.»
vernada per dilerents partits que periódicament se
Ara bé, de tot aix6 ja fa tnolts anys que se'n fa
succheixen en el Poder y en quals assumptos poli
cárrech el Poder central del Estat espanyol. Per
tichs intervenen altres partits, monárquichs y re
publicana, centralistas y autonomistas contraria á
conaegüent, no hi ha necessitat de rec,lamar tala
milloras parque ja las goslin.
la actual dinastía. Dins d'aquets partits hi há las
tendencias más °posadas y ele criterui más dis
Segon. «Lo régim intern de Catalunya. En con
aeqüencia: la llengua catalana ab carácter oficial,
tints: son entre ella, en el terreno de las ideas,
enemichs irreconciliables. Mes tenen una aspiració
Y que talan catalana tots los que á Catalunya des
empenyin cárrechs ptiblichs. Corta catalanas. Que comí': obtindre el domini y la direcció del Eatat,
manta nint á tota costa la organisació social exis
catalana elan ele jutj ea y magistrats, y que dintre
de Catalunya's fallin en última instancia'Is plata
tent y la integridad de la patria 6 siga la indepen
a• causas; ser arbitres de la propia administració,
dencia de la Nació espanyola en el concert de las
nxant ab entera llibertat las contribucions y ina
demés nacions.
En aquest ~tela cae es troba el Catalanisme
.Postos, y, en fi, la facultat de poguer contribuhir,
a la
Nacionalisme catalá; no ho es un partit, es un
farmacia del exércit espanyol per medi de vo
luntaria 6 dinero, supri rnint en absolut las quintas compost de diferents partits ab las tendencias mes
oposadas y ele critería mes contradictoria que sola
establint que la reserva regional forsosa prestí
aervey tan sois dintre de Catalunya.»
tenen una aspiració comú: obtenir la direcció pro
pia del Estat catalá mantenint á tota costa ele pri
Reterent a aquest salan punt, no es necessari
vilegia actuals y la autonomía de la regid catalana
asforEiarse molt pera cornpendre que l'idioma, siga
en el concert de las demás regions.
ctIcial 6 nó. rés té que veure ab la justicia social
ui ab el benestar del obrer; parqué, ele parássits y
Total, un cambí de nom: dígali Espanya dígali
Catalunya. Y com el nona no fa la cosa, y además,
a.rigoneras que desempenyan cárrechs públichs,
aquestas diametralment oposadas tendencias cata
Parlin en catalá exclusivament, 'en castellá ó en
bilingüe, son sempre igualment parássits y sango lanistas divididas en diferents partits com: mese
neras; y aquests jutjes y magistrats que avuy ens donan, conservador, radical, etc., es barallarian
etnpresonan, processan, condempnan y sentencian pera obtenír el govern de Catalunya dividint al
mateix temps ale catalana, com ele partits polítichs
castellá, taran lo mateix y cometrán las matei
xas infamias, injusticias y prevaricaciona en catalá.
d"Espanya divideixen ala espanyols, causa del per
petuament de Popressió y la tiranía, quin dubte hi
En quant a la entera Ilsbertat de baldamos ab
ha que l'ambició, la intriga, l'odi y l'orgull junt ab
contribucions é impostos, y á la facultat de poder
la desigualtat social mantinguda per l'explotació
contribuhir á la farmacia del exércit espanyol siga
per medi d'hornea 6 diners, ho considerém masca
de l'home per l'home, serian causa com ho son
avuy del malestar y miseria dele °primita proletaria
favorable y en renunciém generosament ele obrera.
Aixó vol el Cataianisme. Aqueixas son sas Bases
ele que, quant tractessín de millorar sas condiciona
ó reivindicar sos drets, serian empresonata y fase
fundamentals en las que, com se veu, no di ha res
de mía de lo que otorga el partit monárquich abso
Bata per la guardia civil catalana.
Las mateixas causas produheixen els mateixoa
lutista restaurant ele Pura de Catalunya y no arri
efectos; aixi5 'es axiomátich. Per aix6 en tots• ele
'1ari de don tres al programa de la República fede
constitueix
arnpliament
ral en lo que Catalunya se
paissos, siga la que's vulga la forma de govern,
com que hi subsisteixen las causas del mal, el mal
autónoma
s'hi efectua.
Resulta, donchs, que no sola es inútil el Catala
S'objectará que dintre el Catalanisme hi ha radi
nisme
á las reivindicacians obreras, sino
cals que miran endevant y's preocupan del proble
que ni sisquera potjustificarse com un partit más

*

«El primer acto del nuevo Alcalde ha Sido firmar
el pago del cupón, que ha fijado para el lunas.»
Bel, mole bel; ?no, hauría estat tnillor qUe per pri
mer acta hagués firmat un cabro?

ment
mas

plassa

de toros ralla hi fisgué 'lo passat diu
un fenomenal escándol (pie arribá á fer
creare á molts deis assistents que h'avian
arribat á
un altre any 35.
Y tot porque 'I toro resulta manso. .!En quina
temps havém arribatl y quina Ilástima fa aquest
poble que mentres ti robavan els fills pera darlos á
morir com á xays á la manigua, no tingué pit ni
valor pera revoltarse, Y en cambi parque un toro,
tal vegada avergonvit per lo rebaixament moral de
la humana bestia no embesteix ab proti 'furia á l'al
tra bestia que se li posa enfront, crida, s'esvalota y
fina arma motins...
Devant d'aquesta inconsciencia, arribo á creare
que no li mancava rahó á en.Cánavas quan deya
que
r
els pobles tenen els Governs ,que's me

A la
•menge

social fine á proclamarl'autonomía individual y
la llibertat absoluta; pero aquets se contradiuhen
á cada moment. com se contradin en Lerroux que
també ho es d'aquets radicals; també ell proclama
la autonomía individual y la llibertat absoluta
dintre la república...
Están en complerta contradicci6 aqueta radicals
parque aquesta autonomía y aquesta llibertat ab
soluta no poden existir mes que dins la Anarquía
com ho demostraré quan entri en el tercer y últim
punt d'aquesta controversia.
Els que illógicament afirman qu'el govern catalá
garanteix aqnestas llibertats, no fan mes que acep
tar el ridicol pent lerrouxiá. No tenen doncha cap
rahó pera combatre á n'en Lerroux.
Hem de tenir en compte que aqueata mena de
radicals abundan per tot arrea; tant dintre la Re
pública com dintre la Monarquía per lo cual no es
gens estrany que abundin també díntre el Catala
nisme, que, no preocupantse de las formas de gavera
!las admet totas!
Pera que la llibertat individual y absoluta exis
teixi no hi ha d'haberhi cap dome que tinga supra
macia ni domini sobre un altre heme; per lo tant
aquestallibertat no existirá mentres hi hagin ha
mes dominats y domes dominadora.
Y com que, el Catalanisme sosté y conserva ele
injustos privilegia de claase com ho proba el fet de
que la actual burgesta fine la más retragada forma
el sea mes gros y principal elernent, ciar que els
catalana abren s serian, com avuy, dominats per els
catalana capitalistas, es dir: per ele burgesos que
las auto ritats
son els que fan las lleys, nomenan
y disposan de la forsa pública, que aixfs com avuy
te per nom «Guardia civil» demá podria tenir el de
Mosso d'escuadra 6 Somatent.
?Qu'en treurém els traballadors de que á Cata
lunya hi ha.gi govern propi y que la nació catalana
ala 'Hure y autónoma si no pode'm gaudir de llibertat
plena d que tentin dret com á domes ni de benestar á
que tonina dret com á productor0
Res, absolutament res.
El Catalanisme no es mes que una exaltaci6 pa
triótica que ni tinch necessitat de discutir aquí
pera dar una prova mes á las mayas afirmacions.
Molt m'estendria ab la tant manossejada idea de
Patria, aquest fora el meu desitj; mes ho faré en
l'article successiu. Sola diré per acabar el present,
que, de la idea Patría, se'n temen molt diversos
conceptes, que ningú ha definit y que toba ella son
contraria a las reivindicacions del proletariat.
Én quant al sentiment natural d'amor y simpa
tía que l'heme professa per el lloch de son naixe
ment, Pinclinació que sent per el pais ahont s'ht
parla la llengua ab la que li cantaren en el bressol
y ahont tot Ii recorda ea infantesa, aquel senti
ment sola será sanear ab la Anárquia. Dime d'un
Estat-gobern, catald extranger, queda ofegat per
el patriotisme brutal y polítich, aqueix sagnant
culta quals sacerdots son ele capitalistas y propie
taria, y el seu pontífix máxim el govern en quin
norn s'exterminan ele pobles vessant torreats de
sang.
Crech haber demostrat que, ab referencia y de
vant las reivindicacions obreras, el Catalanisme 's
troba en el mateix cas de la República y de la Mo
narquia. En primer lloch parque queda ineludible
governa
ment tancat dintre aquestos arpillamos
mentals; y en segon lloch, perqué deixa en peu,
conserva y sosté a tota costa, las causas generado
ras del malestar y miseria social.
naa

-

-

*

**

El «Fomento Festival Barcelonés» (fiXinse ab las
inicials: feste fume, Barcelona), avisa
totas las
Societats que's preparin pera las fastas de letembre.
?Es á dir qu'encare no'ns coa podrárn lliurar do
tas bestiesas del «Fomento»?
•

*,

?Saben cóna ha agritha
viatje regi á Catalunya?

*
*

el Sr. Maura Plxit

Donchs enviantnos nada

del

que 800 investi

menos

gadora sanee sou (creyent, que ja se'l farán prou
crescut), pera, que investígala t'atas las fábricas y
'

tallara de nostri terra.
Es veu que de'nOsaltres no se'n recoédan nrés que
per posar en práctica aquel' adagi tan castila que,
día: «duro duro al catalán que de la roca saca el'
pan.)
?Quan s'acabará tanta explotació? Donchs el cha
que tots els catalans sigan ben catalana y res Me&
que catalana:.
•

***,
,

„Vegin

ab

quina gracia

Campana

La

boca:

se'n vá de

:

la

,

«Durant la distusio(delsiimplicataris,,va dir el se
a
nyor Lombardero, diputat ministerial;
--LSIls republicana se consideran -atropellats, qua
acudin á la Revolució.
lust, honre, just: acudirém á la Revoluciól día
el día ,que á n'en Maurali
que á vosté Ii sernbli,
,

convingui.»
Aixó mateix.

Miura li,convín.P
venir y cábil
Videncia.,

duque

á n'en
fer quan el Rey va
el P. Nozaleda vagi á
El

varen

ho fiarán

quan

Campana que't

desencarrilas!
*

*

,

*

A Madrid han xiulat la Mama de
Han fet tart de sis ehirs. Sis anys

Cádiz.
enrera,

xiulant

lograZ

la haurían eyitat molias morts, are sola han
caure en el ridícol. Qu'es la pesiçjo que més escala,
ala castilas.

***

j,

L

El vinent dilluns, festivitat de Sant J'atiene, tindra,
lloch el solemne repartiment de premie' als no,ya,qae
concórren á las classes de la Escala gratuhita Cata
lana «Mossen Cinto.»
Hn ofert• prernis' difererttas entitats del autorto
misine 'y la «Unió Cata•laniita» ha fet arena d'una.
coleccid de medallas de plata y coure colocadas en'
'

elegant estotx.
L'aete prometrevestir esaepcianal importancia.
*

Retallém de La Campana:
,Quan tanquis las coro, ,bailet,
no imitis al mallorgu,í,
táncalas té y,4e, manara
que•Is porchs se quedin á dins.»
,

;En Lerloux,

en

Salmeron, etc., etc.,

son

á pan

?, dre banys.

,

No l'imitis bailet parque si limitaseis, els
quedarían lora.
Es lo que La Campana din.

JOSEPH MAS-GOWIERI

o

1,

porchs

.

t

kit

número ensrgriPF,JAgtmá.
Passat tindrá lloch INavarcles un gran meeting:de
propaganda, en el que hi peadrá part, un tompaary
,Corn,diguérem en

4104141111>

(?)

riostra

LA TRALLA

4
de redacció, assistinthi además una comisó de la
mateixa ab la bandera de LA TRALLA.
*
*

Ahí demati
Barcelona.
Felicitém á las

encare

*

vá

publicarse

sigronaires.
* **
passada setmana

Durant la
ha dit cap bestiesa.

en

El Liberal da

Vallés y Ribot

no

V**
Demá passat fara
no ha agafat el gat,

tres

días que'n Zurdo Olivares
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Parets del Vallés
Sr. Director de LA TRALLA.
Tinch tanta por que las nuevas quartillas atan
paseadas per las armas ab arreglo al bando publi
cat, quejo que no estich avesat á escriure y que
no 'm trobo la ploma pela dite, he deixat paseas
setmana sense parlarli del Secretan i porque
una
no sé com ferhd pera dir tot lo que voldría ab una
sola quartilla, Y ven? ja n'he omplert prop de mitja
y encare no he parlat gens del assumpto; ser lo
tant ve4g que será millor repartir el trevall en tres
quatre setmanas.
Pera comensar ja n'hi ha prou ab que li digu'
que '1 Secretan i que disfrutém no den el arrech al
caciquisme. El den al fet d'ésser el marido consorte
de la mestra de noyas Y per avuy prou; en una al
tra eontinuarém.
UN FELIGRÉS QUE lit vEu
1 Juliol 1914.

Passat d'aixó El Igualadino no es chicha ni limond.
en donar Masona
de catalanisme. Y en castellá que fá més
Are qu,e'm permetin ele en canti un rengla nos
tres amichs del Ajuntament, que no pes per ser
amichs havém de callarnos las vritats.
Es mirada ab molts mals ulls aquesta mena de...
?cóm ho diré...? de Societat d'ápats y conga que
forman cenia regidora catalanistas ab altres idem
republicans-lerrouxistas. La política certament no
está contraposada ab ramistat, mes quan lo fiscal
vá de brasset ab qui ha de ser judicat, hi ha molt
perill de que l'acolo fiscalisadora's suavisi y Has se
fassin els ulls grossos. O si n6 ?c6m s'explican las
tres 45 quatre cessantías d'ernpleats de Consuma,
sens causa justa, pera ésser al pool' cubertas las
'vacante ab individuos caracterisats per las sevas
ideas republicanas?
?C6m es que ha passat sense protesta la renova

Figúrintse que te d'entretenirse

Sr. Director de LA TRALLA.
Y parlém una mica del fill de LA TRALLA. vuy
dir de El Igualadino.
Si senyors: tal com sona, parque ab seguretat
que el tal periódich continuarla dormint el sueno
de los justos si LA TRALLA en duas memorables co
rrespondencias (per guineo de paseada felicito á
fuetejat de
son aixerit autor ó autora), no hagués
valent ala actuals redactora del Igualadino, y clá
'
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Cartera de Comunicacions
próxim se denará resposta á tota
correspondencia rebuda en la present Senmana,

la

Imp.

II1A1VC)U

el modo d'agermanar
el trevall ab el diner.
Ja ho farán, no tingueu por,
seyeu un poch; nols cansen,
nols hi doneu gayre pressa,
deixeu.... que s'arreglin élls.
ALSA-PREM
Juliol de

1904

•••

Centellas
Sr Director de LA TRALLA.
Aixís com la setmana paseada parlavam d'un dele
principals enemichs de la societat dele petits,
aquesta tením de parlar d'altres, perteneixents
tumbé á la deis grossos, y que si poguessin, també
la voldrian veure per tersa á la primera, encaraque
de compendre que té molt bona fo
no deixan
naments.

N'hi ha un d'aquests, que fina ara ha sigut soci
la deis pobres, pero, sens dupte, té por de re
baixarse, perque no s'hi gosa presentar may, ni
pera pagar l'any y mitj de quotas que, segons me
ha comunicat un soci, está deventhi, á pesar de
que diu que l'han avisat. !Ja es ser bastant ver
gonyós! Tumbé volía pasear per catalanista, pero
ha de saber que catalanista y caciquista no pot ser.
N'hi ha un altre, que tan aviat es catalanista,
com federal, com d'en Lerroux, en una paraula:
que es músich, sernpre toca el violón.
com
Un altre n'hi ha, que ha sigut municipal á Bar
celon a, begons s'ha sapigut, y seas dupte's pensa
que encara porta sabre, perque ho voldria matar
tot: Aquest no es cafalanista, ni republicá, sino
senzillament ex-municipal.
Per fi, n'hi han varia d'altres que també l'avíen
sigut socia de la societat deis pobres y ara ho son
de la dele richs, y estant flgurant, segons noticias
de bona tinta, en el llibre vert de dita societat, com
pagadors modele
Ara ele grossos volen fer un grrrran local que'n
dirán Ateneo Centellease, segons hern sentit dir,
aixi s en castella y tot porqué fá més fi, y perque
alls dins no agrada gayre lo que fá olor de catalá,
com si fo f sin fills de terra estranya. Com que per
fer a quest local necessitan molts rala, varen acudir
á algun individuo de la colonia estiuhenca per si
hi volia pendre part, p role vá contestar que no
u'lai havían de tallats. !Com volen trobar diners
per aquí, si encara no s'han cuydat de tornar els
que deuhen de suscripcions d'anys enrera, cosa de
que molts s'han queixatl Resultat, que aquest
,grandiós: local ene sembla que resultará com la
Casa del Pueblo de Barcelona, que Deu ajut qui la
veurá feta.
Un CENTELLENCR
de
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Premia de Dalt
Director de LA TRALLA.
Lo 27 de Janer ú ala '1 primer diruecres avena de
la Candelera, va haverhi en aquest poble aculó or
dinaria de l'Ajuntament en la que's va tractar de
la distrib ució del cárrech d'administradora pera la
feote de Sant Pese. y haventhi dos bandos es ciar
Sr.

L'Alcalde.—Me propongo hacer administración buena y honrada.
En Corominas.—Asi sea.
Alcalde.—Me propongo velar ante todo por los intereses de la ciudad...
En Corominas.—Así sea.
L'Alcalde.—Y todo lo haré sin compromiso político alguno que dificulte mi
En Corominas.—Asi sea.
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Ja veyeu, obrers de Valls.
(si tením ele ulls oberts)
lo resultat del reclám
del coix Casas y l'011er.
Reconcentren la memoria,
y ab lo criteri seré,
despulléuse de passions
y fanátichs pensaments,
veureu la ENBARRONADA
clara cona la Ilum del sol.
Vosaltres sou los culpables,
no's queixeu, us está bé;
ja us ho dirán tot de missas,
ara tan sois comensérn.
Elle, arrapats com las xinxas
al pressupost del govern,
se reparteixen ele quartos
de la escola deis obrers,
mentres los pobres huelga?stas
esperan los treta d'hivern
sens tenir ab que guardar
las tendras caras deis ti Ilets,
ni poguer portar á la boca
un rosegó de pá sech.
De feyna ja no se'n troba,
pero jan buscará 011er,
Vives, Casas, Lo Padró.
Camps y Bertrán; seyeu bé,
quels senyors republicans
unionistas de la Ilet,
ja farán tots els possibles
de buscar el pá al obrer,
garantir la pau del poble,

ció del son exagerat que cobra'l metge forense per
drets camelarla?
A més de que veyéru que's mira ab mona indife
rencia tot lo que's refereix á la constitució y coma.
nisació del «Centre Autonomista.»
l'rou per avuy.

está que son amor propi ferit exigí revenja. Vritat
que per contestar nols calla periódich propi; mea
contin cóm devía ser la contesta que ni á La Pu
blicidad ni itt La Campana els hi van admétre ab tot
y la barra que aquestas tenen. Si per la gazetilla
ab que van sortir del pas en el segon número de
117 Igualadino haguessin de judicar de la moralitat
del que la va escriurer y de la justicia de la causa
que dehnsava, ben fresch quedaría l'autor d'aquella
gargota. El contestar ab indecencias y no ab argu
ments , posa á qualsevol persona al nivell dele
de las «ellas llargas, y després que ja es maese
gastat y passat de moda alió de que tot se'n don
gui la culpa al clero quant no se sab que dir.
Aquets tipos era fan l'afecte d'un que ha rebut un
seguit de garrotadas y després per tot hi ven has

més que l'aigua que'ls mentats devían esser distri
buhits en parts igualas pera cada baado; TM no
va esser abrís, puig reunits ele concejals va aixe
carse'l Barbnt dlhent, que s'entenguessen entre
elle; alashoras en Lletget (a) Emilio y en Junoy (a)
Enrich, que ja portavan el bullit á la butxaca, va
ren tréurer una llista en la que hi havían distri
bubas els administradora, pero de manera que con
tra la costum resultavan cinch del bando Barbu
republicá y tres del catalanista, lo qual va causar
gran indignació y aixecantse un concejal de la mi
noría digné qu'esteva conforme men tresne tregues
un ala tres; pero
sen un deis cinch y n'afegissin
certas
com qu' el maneig de la paella está lligat á
barbas, es natural que la cosa quedés mal avingu
da y per lo tant la festa devía resultar desunida.
Presentats ele administradora al senyor Rector,
aquest els va publicar com de costura, creixent
més y més l'indignació del noble.
Estimats llegidors de LA TRALLA: alxó es tot per
avuy, la setmana entrant jale vendré vinticinch
quartos més del bullit-festa de Sant Pere de Pre
mia y per aquesta se despedeix de vostés
ARGENT-VíLI
8 Juliol de 1904.
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