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Essent nacionalista l'acció que en el nostre poble real:u: la Unió, tenen el dret y'l dever de cooperorhi tots els catalans moguts per las
aspiracions del
que sia llur pensar y sentir en materias relligiosas, políticas y socials. (DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALA1VISTA).
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No hi creyém. Es hermós, molt hermós
lo que han dit els polítichs que han parlat
ab motiu de les festes de la Solidaritat; son
bons els seus propósits, son atendibles sos
desitjos, pero... pero en la regeneració de la
Península, no hi creyém.
Els esperits calmats que escoltin y vul
guin compendre; els entussiasmes que deixin
lloch al raciocini, y '1s cors que séntin.
L' espectacle grandiós que '1 poble catalá
ha donat darrerament; abrassada germa
nívola, inmensa, que ha unit á tots els fills
de la terra catalana; l' ambient de felicitat
que respiraven els homes de les altres te
rres del Estat, la brillantor de les festes, la
novetat y l' admirado que 'ls causá la nos
tra cultura y civisme y la nostra forsa de
voluntat, els hi varen fer neixer la esperan
sa en el cor.
Als avesats á la comedia política, els sor
prengué la sinceritat patriótica. Ells que á
tot hora en sénten parlar de patriotisme no
n' havlen may vist una proba ni una demos
tració en la seva terra, y aquesta sorpresa
y aquesta admiració els váren enganyar, y
varen cáure com sempre en l' erro de que
dintre de l' Estat tots els pobles son una
mateixa cosa y varen créure 's possible la
extensió d' aquella cultura, d' aquell civis
me y d' aquella forsa de voluntat, sense de
turarse á calcular el perque les possehím
nosaltres aquestes qualitats y 'I perque eys
no les posseheixen.
Si haguessin fet aquesta senzilla observa
ció; si la Iluhentor que 'Is fería 'Is ulls els hi
hagués permés enfondir la mirada: fins á les
causes d' aquella inoblidable manifestado,
á ben segur que 'ls seus discursos no hau
ríen sigut del tó que ho foren, ni les espe
rances que demostraren hauden pres en sos
cors.

Ni en Salmeron, ni molts deis diputats
que 'ns varen admirar y elogiar, varen vol
guer véure que si hem arribat á n' aixó ha
sigut á despit de tots els pobles que ells re
presenten. Catalunya ha sigut sempre la
delmada y ab tot no ha decaygut sa forsa.
Ella ha trevallat ab fé y coratge, apartada
del medi corromput de la política, allunya
da y fins molts cops enemistada ab tots els
que avuy comensen á reconeixe ses facul
tats envejables. Pera arribar ahont nos han
vist hem donat tot el nostre esfors, totes
les nostres energíes; hem sigut sincers,
hem sigut trevalladors, hem sigut catalans.
Com que no es permés, segons la nova
lley, menyspreuhar parte del territorio
nacional, no vuy deturarme en analisar els
vicis, els defectes seculars, els carácters
especials de les regions encallades. Per al
tra part tothom ho sab. Els catalans son en
la Historia un poble independent; y en la
Psicología ho som encare. Lo que som no
ho pot esserho tothom pel sol fet de que
uns quants diputats hagin sentit el desitj d'
esserho.
Nosaltres som aixís perque ho hem sigut
sempre. Els altres per esser lo que han si
gut sempre, restarán com sempre impossi
bilitats de SENTIR, de VEURE, de PENSAR
com nosaltres.
Y com que no creyém en el miracle de la
transformació radical del esperit y perso
nalitat d' un poble, y l' exemple de quatre
cents anys de historia ens diu que aquets
miracles no s' estilan, hem de créure que
les incompatibilitats restarán y que Cata
lunya fará son camí mentres les demés re
gions seguirán el seu ó restarán encallades
com sempre algunes d' elles.
La demostra ció es senzilla. Els catalans
hem sentit tots els dolors possibles; hem
sofert penalitats, insults, vilesas, persecu

El Gnom
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Y are, que

cions, atachs, burles, injusticies y com á con
seqüencia hem sentit un gran amor, un
inalterable á la nostra Patria.
Ab aquests materials hem forjat la nos
tra obra. Els de fora la han vista aquesta
obra hermosa y se n'han enamorat y han
pensat en imitarnos.
Quan arribin els constructors á les seves
terres, voldrán posarse á la feyna, cerca
rán els materials y... nols trobarán. L'obra
no's podrá comensar mentres nosaltres ja
cobrirém y serem á punt d'enarbolar la
bandera queassenyala que ja s'es á teulada...
La feyna que hem feta no es d'un dia, si
amor

no

hagi

de fer

corre

la

palmeta.

de molt temps. Si are que som á bon ca
mí d'acabarla els de fora pretenen posarse
al nostre costat d'un salt, s'erren.
no

Airó

no

vol dir que

no

la

desitjém

la Ili

tots els pobles: sí, la desitjém y
de tot cor, pera tots els pobles del mon, pe

bertat de

aixó, aquest desitj no'ns priva de veure
que hi han pobles que no la obtindrán per
que no'n sabrán ó no'n tindrán ganes.
ro

Estimém, donchs,

á

tothom,

pero treva
terrer es as

llém per nosaltres, puig que'l
sahonat. Are fa bon temps y quan el temps

llaurém primer la nostra vi.
nya que la del vehí. Si quan la nostra es
es

propici,

llaurada eh l necessita la nostra ajuda, Ii dei
xarém les eynes y'ls brassos, si ho mereix,
pero._
Pero no'ns entretinguém y llaurém la
nostra.

GNOM
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exclussivament dedicada á Clavé.
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La diadema sevillana
Fá ganinch, la campaneta
de la porta del pis quart,
del número vintiquatre
del carrer d' Espolsasachs.
—Deu lo guart.
—Bon dia tingui,
qué voldria?

—Ja veurá,

venia per el recibo
del lloguer del pis.

—Ay, ay,
lo qu' es aquesta vegada
tindrá de venir más tart.
—Hotne no vingui ab escuses,
vaig estar aqui el dimars
y tampoch no van pagarme.
estranya?
—Y aixó
—!Caram!
que vol el lloguer d' estranquis?
—No senyor, pro ja veurá,
aquet mes he tingut gastos.
—Y á mí que!
—No cridi tant.
No es veritat que '1 propietari
de la casa, es un provat
defensor del monarquisme?
—Si senyor, es !liberal
d' en Maret, y qué l' importa?
—Casi res, deixim parlar.
Vosté s' entorna '1 recibo
y dio al seu principal
que enrahoni ab en Comillas
ó ab el senyor Maristany
y que jo dich que li paguin
lo que vosté ve á cobrar.
—Pro que dimoni s' enreda,
y tot aixó á que treu nas?
—Posis una mica en calma
y escolti, que ja ho sabrá.
Jo soch un borne de casa
que no he militat en cap
partit polítich, ni ganes,
pero veliaqui que 'ni fan
monárvich de cop y volta,
sense corn vé ni cóm vá.
Trevallo al Banch Vitalici,
y soch un pobre empleat
que guanyo catorze duros
solitaris y pelats,
lo estretament necessari
per no morirme de fam.
Donchi com van dur una llista
dos senyor3 enmidonats
porque dongués cinch pessetes
per ajudar á pagar
una diadema de pedrea
de cul de got natural,
que figurará á la boda
si no vaig equivocat,
y jo es clar, veyentme á sobre
la dura nezessitat.
de donar aquella almoyna
que per mi era un capital,
vaig entregar aquell duro
que 'm convenía per pá.
—Y qui li feya donarlo?
—Vosté ja ho diu, pro qui sab
si vosté s' hi negaria
si tingués cona jo un aixám
de quitxalla, cona la meya
que crida que vol menjar,
y que casi va vestida
per 1' istil del Pare Adam.
—Tot aixó no 'm preocupa,
vosté pagui y s' ha acabat.
—Ja li he dit qu' era irnpossible
digui á n' el seu principal
qu' aquelles cinch pessetones
que vaig tenir de donar
per fer un xich de monarquía
avuy me faltan per pá,
y que primer es la quitxalla
que tot lo demés, ja ho sab;
y sino qu' ella se la paguin
si es que voten disfrutar
de l' importancia y 'I Ilustre
colossal que 'la hi dará
!la diadema sevillana
de cul de got natural!
PEP DE LA TRALLA
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EL NOSTRE DEVER
Catalunya

será. Heus aquí dos mots sen
he oblidat després quels vaig
llegir en una lletra plena de sapiencia del
meu respectable amich el Dr. Martí y Ju
lia. Catalunya será. Jo record() bé com
aquestos dos mots sublims varen omplir de
esperansa el meu cor. Y recordo que al Ile•
girlos, sol en ma cambra, els meus llabis els
varen repetir cridantlos ab fermesa, ab la
mateixa fermesa y convicció que va moure
la ploma que'ls escrigué.
Catalunya será, pero aquestos mots no
anaven sois. El reste de la 'letra ho deya bé
prou lo que cal pera que Catalunya arribi á
esser, y en el meu pensament també n' hi
han de coses á ajuntar.
zills que

no

Catalunya será,
ment. La nostra

poble model,

y

es

plena

pero cal que sia

Patria ha de devenir un
desde are que hem de co

perfeccions pera que
resulti obra perfecta.
A n'aquesta obra hi tenina tots el deber
de trevallarhi. Y trevallar en una obra no
vol dir restar ab les mans plegades, ni es
pectar y aplaudir, sino que vol dir feynejar.
Si tots feynejém l'obra pujará depressa;
cal donchs posarnoshi ab dalit y sense es
perar demá.
Pero també es cert que si tots trevallém
sense ordre ni concert, ens fatigarém inútil
ment; devindrém lassos y aclaparats y la
obra restará per fer.
Es donchs nostre dever d'assenyalar la
feyna de cada hú; d'indicar á cada hú per
ahont les ha d'empendre.
La nostra terra cobeja milers de trevalla
dors; les fabriques fumejen; els carrers
mostren riallers el gran tráfech comercial;
les tendes s'omplen de géneros...
Tot aixó es mostra de riquesa, d'activi
tat, de prosperitat.
La nostra terra que cobeja milers de tre
valladors, cobeja també milers de capitalis
tes. ?Compleixen tots ab sos devers de ciu
tadans? Pensen tots en la obligado que te
nen de procurar ab totes les seves forses
que sia una realitat aquest crit d'esperansa
mensar

á bastirlo ab

"Catalunya será,,?
No tots per dissort. Mes, aquestos que's
creuhen complir sos devers, aquestos que
d'aprop son en el moviment de vida, aques
tos que ajuden ab sos diners, y assisteixen
á nostres meetings, y voten als candidats
que presenten un programa d'acort ab les
nostres idees; aquestos que aplaudeixen y
criden ab entussiasme, y senten amor per
la Patria, ?poden estar contents de lo que
fan? ?Pot dirse que han complert com á bons
catalans? ?Poden afirmarho ab convicció
que Catalunya será?
Jo, que soch lluny de la meya ciutat es
timada, puch parlar per experiencia d'un
extrém importantíssim.
He parlat molt y molt de la meya Patria,
y de la meya ciutat estimada, als extran
gers. Algunes de les amistats que m'hi fe
tes m'han promés visitarla, y jo, reconegut
y agrahit, he experimentat un sentiment,
un profond sentirnent de pena, per no dir de
vergonya.
La capital de Catalunya als ulls d' un ex
tranger, no será tal capital catalana. Les
tendes, casi totes, ostenten en ses fatxades
retols y anuncis escrits de faisó que no te
nen res de catalá. Fins en les cases d' al
guns amichs de les nostres idees la llengua
catalana es tinguda de menys pera fer el
reclam del negoci. Els rétols deis carrers
son tots en castellá, quan en alguns pobles
de Catalunya se n' hi ven algún en la nos
tra volguda Ilengua. Aixó es vergonyós,
aixó es trisíssim.
Pero tampoch acabará aquí '1 treball deis
nostres comerciants y fabricants si es que
volen complir ab sos devers.
Catalunya ha de devenir un poble model,
hem dit. Pera devenir un poble model, cal
que tots els bornes dintre de Catalunya hi
trobin aquell benestar que mereixen. Els
bons ciutadans no han de sofrir privacions
si trevallen, y es per aixó que podém dir ben
alt que no podrá dormir tranquil el capita
lista que fent bons balansos escatimi dos
rals als trevalladors que 'Is necessitin.
Cal que '1s bornes de negoci sápiguen les
necessitats deis qne trevallen el seu diner y
li fan produhir, y que un cop conegudes
aquestes necessitats les satisfassin, á fí de
que tots ne gaudeixin de la producció.
Més endevant pensém tractar detinguda
ment aquestes qüestions. Per avuy, limitats
á un curt espay, no 'ns hi podém extendre
com voldríem. Pero consti desd' are que '1
nostre desitj de pau, de concordia, de pros
peritat y- de floreixement nos fa fixar l'aten
ció sobre aquest punt, puig que sabém que
la explotació y l' arremassament de grans
capitals es llevor de revolució, mentres que
la justicia y la equitat es font de benhauran
ses.

Si '1s homes que poden, voten esser justos
y equitatius Catalunya será plenament; la
Pau regnará y es sabut que 'ls pobles que
viuhen en pau assoleixen la plenitut de vida
y son model de pobles.

JOSEPH M.a

FOLCH

Y
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AB FRANQUESA
Havém complert ab nostra conciencia:
ella 'ns deya que havíam d' anar á la testa
que la Solidaritat Catalana havía organisat
en honor deis impugnadors de la lley de ju
risdiccions y aixís ho férem.
Es més: nosaltres sempre havém afirmat,
ab accent sortit de nostre cor de catalans

aymants de la nostra Patria, que 'ns dolía 'I
veure apartats de nosaltres á bon nombre
de germans nostres que consideravam (y
cónsiderém encare) equivocats en son ideal:
y nostre desitj de poguernos veure entre
ells, se veya satisfet, encare que no fos sino
tranzitoriament, assistint al acte del Home

neeixo déu del Temps, fatídich Saturn, que tu
has asserenat el cel de boires qu enterbolíen
el cervell de l' amich del cor...
Que hi fa que 'Is enemichs ens befin califi
cantnos de reaccionaris? Coneixes tu, per ven
tura, oh bou amich, cap ideal, tant ideal y tant
avensat com el nacionalisme? Qu' escampi tant

natje.

d'

Per aixó hi assistirem: en primer lloch
donavem cumpliment als dictats de nostra
conciencia anant á remerciar als que consi
deravem defensors de Catalunya: y en se
gon terme donavem aixís esplay al nostre
esprit, posantnos, sense claudicar ni un sol
instant de nostres idees nacionalistes, en
contacte ab el poble.
Passada es la festa; nostres planes son
com sempre les mateixes; disposades á tre
vallar per la Patria, resoltes á combatre á
sos enemichs y á premiar com
se mereixin
y á mida de nostres forces als que lluytin
per la suprema causa de Catalunya.
Esborrat ab l' acta del dia 20 l' abím que
entre bona part de nostres germans y nos
altres, havía obert el picJt de la calumnia
y la infamia manejat pels enemichs de la
Patria, ab la mala fe del que jamay dona
la cara ni proves de ses afirmacions: esbor
rat aquest abím la nostra feyna de predicar
al poble dia darrera día l' idea salvadora,
será més planera y molt més encare si 'ls
catalans saben guardar la actitut serena
que necessiten els pobles pera poguer dis
tingir ab acert entre amichs y enemichs.
Cal are que per tots s' hi posi tot esfors
possible pera que la germanor catalana no
's trenqui. Que imperi'l respecte al altres en
tots els camps. Sois aixís pot esser benefi
ciosa pera Catalunya la solidaritat, perque
sois aixís aquesta es possible.
La tolerancia tantes voltes predicada per
nosaltres, y entre nosaltres, els nacionalis
tes practicada, ha d' esser la base ferma de
la solidaritat, puig sense ella la germanor
es cosa

impossible.

En números atrassats exteriorisavem nos
tre temor de que la solidaritat sigués cosa
de poca durada; flor d' un dia. Llavors com
are desitjavem que aquestos temors que en
care guardém avuy siguessin una equivoca
ció nostra donchs que nostre ferm desitj (y
no es aquesta la primera vegada de dirho)
es que la solidaritat perduri.
4b la mateixa franquesa, ab el mateix ci
visme que en hores d' entussiasme exposa
vem la nostra opinió, donem avuy á nostres
germans la seguretat de que no será pas
LA TRALLA qui provi de rompre hermós
llas que junta á catalans de tan diverses
idees: pero també ab nostra franquesa de
sempre havém de manifestar que després d'
haver cumplert tal com creyem, ab els que
's posaren al costat de Catalunya, guiats
per nostre civisme may desmentit, estarém
alerta pera fuetejar com se mereixin als
enemichs de la nostra Patria, sien quins
sien, vinguen d'ahont vinguen, qualsevulga
que sia llur significació, que si l' amor á la
Patria 'ns ha fet esser agrahits envers els
que per ella lluytaren, aquest mateix amor
á Catalunya será '1 que 'ns impulsi á com
batre als que contra d' Ella vagin.
Aixís parlém els de LA TRALLA, y tal com
dihém, obrarém.
En be de Catalunya.
Y aquesta es quelcóm més que '1s bornes.
•

FUET
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VAGUETATS
Avuy he rebut una bella carta d' un estimat
amich, una bella carta que m' ha omplert tot
d' inefable joya y ha fet neixer en mí una flo
rida d' enfortidores esperances, car ella m' ha
revelat la certa existencia de la Ilevor fecon
dant qu' esclata ab forsa ufana y que granará
exuberanta en el demá que s' apropa.
Oh! amich del cor que me l' ha escrita, l'
amich pródich que senzillament esporuguit me
pregunta si s' ho pot considerar de catalanis
ta, ab aquella temensa tan escayenta, con de
manant perdó deis errors passats, com si no 's
cregués prou digne d' ingressar en les rengle
res potents deis bons patriotes...! Si, estimat
amich si, tothom hi cab en els brassos de Ca
talunya, tothom qu, 1' estimi com tu, será un
convensut campió de la santa causa, y tu ho
ets un bon company, ben clarament ho demos
tres ab ton procedir, ab aquest afany de cultu
ra qu' en
tu 's desperta, ab el teu amor á la
Ilengua mare, en totes les més insignificants
manifestacions y els méspetits actes qu'impul
esperit noble qu' abrigues, l' esperit que
sa
's desperta d' un somni de boyres, que fuig de
les tenebres enlluhernat per la claror raaiant
de la veritat... si bon amich meu si, tu ets un
bon catalanista, fa molt temps ja qu' ho ets, jo
t' ho deya y no 'm volfes creure, el temps ha
fet que 's desvaneirés el vel que 't privaba d'
endevinar la certesa de mes paraules, el temps
inexorable m' ha donat l rahó... oh! jo 't be

amor

y

tanta

cultura,

tanta germanor y

tan

bellesa? Que fusioni tant practicament la
materia al esperif, á lo animich de belleses in
finites? Oh! si, amich del cor, persevera en el
camí qu' emprens, cultivat incansablement, y
quant més entris en l' ánima de tot lo que por
ta el segell de l' avens del nostre poble, com
més enlay re '1 vegis deis pobres de voluntat
ta

que intenten enderrocarlo, anulant les bran
ques plenes de saya en tots els rama del saber
humá que '1 dignifi4uen, més convensut serás
de que l' ánima catalana reneix potenta com
may y més catalá y més catalanista anirás sent
cada volta, y con tú, tots, tots els altres que de
bona fé creuhen en quelcóm més dignificador
que la trista materia, en quelcóm deslliurador
del jou que 'ns Higa privantnos de trevallar y
agegantarnos á la claror del sol, tots els que
fervorosament, devotament creuhen en un
ideal qualsevol, esdevindrán catalanistes; may
els vividors, els polítichs d' ofici, els falsos
apóstols de les doctrines xorques qu' els enlay
d' esperit
ren per sobre les testes deis céchs
que en ells creuhen, aquestos si que no, may
serán catalanistes, may que si volíen serho, els
ne privaríem, car la nostra causa sois vol com
panys de bona fé que hi creguen forsa...
Oh! el demá, el ball demá que s' apropa.

PETADOR
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TREVALLÉM...
Los que dia darrera día hem vingut pre
dicant los ideals de germanor y ilibertat
que formen lo credo del Catalanisme, !qui
na íntima satisfacció sentím al veure '1 fruyt
que treuhen les llevors que nostres mans
escamparen! Sentím quelcóm qu' ens enco
ratja pera continuar ab més dale que may,
ab mes entussiasme, la tasca d' obrir los
ulls condormits qu' encara resten, á la po
tenta llumenositat de nostres ideals. Sentírn
quelcóm qu' ens dona el convenciment de
fer de cada cor catalá, un cor obert á la es
peransa de jorns millors pera la colectivi
tat que integra y forma la NAcionalitat ca
talana; sentím una especie de forsa qu' ens
impulsa á predicar arreu doctrinas d' amor
y de respecte, d' aquest amor y respecte
tant vivents en nostre poble.
Sentím una satisfacció gran, tant inmen
sament gran, perque veyém que d' aquella
passivitat horrorosa ab que 's mirava Cata
lunya tots sos mals y sos defectes sena pro
curar posarhi esmena; d' aquella pérdua de
conciencia que ti feya acotar el cap á guan
tes disposicions u arrencaven la essencia
del seu viure, no 'n queda res, absolutament
res, ni rastre.
Catalunya 's mou febrosament d' assí y
d' allá, y si no altre cosa, aquest moviment
ens indica '1 bell esclat d' una vida nova. Y
es ben cert; Catalunya vol viure ab una vi
da completament nova, ab la vida que fa
moure als pobles graos y als pobles forts;
Catalunya sent ansies d' escampar ses ener
gíes potentíssimes arreu de la terra, y son
pensament no desconfía pas deis ideals de
ferse la cap-devantera del mon civilisat.
Catalunya vol ser un poble gran, més no 'n
vol pas, no, de grans territoris, que no es
aixís com se mideix la grandesa deis pobles;
vol ser la font d' iniciatives saludables pera
la vida social, vol arribar á un grau de per
feccionament del individuo, superior al deis
altres pobles, vol que sigui en son terrer
ahont se converteixin en realitat los su
prems ideals de llibertat y germanor.
!Aquest es companys lo fruyt de nostre
trevall! Alegrémnosen; més no defallim ni
descansém, que aixís com hem conseguit lo
desvetllament de tot el poble, hem de se
nyalar á les fraccions que caminen esma
perdudes per viaranys falsos, el gran camí
que ha de durles al cumpliment del destí de
Catalunya. Travallém, companys, treva
llem ab fé y ardidesa, que de nosaltres de
pén el poder celebrar el segon centenari de
la pérdua de les llibertats, ab una gran fes
ta de llibertat.
R. y. C.
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UNA CARTA Y UNA RESPOSTA
Sr. Director de LA TRALLA.
Company: Un amich m' ha fet veure un nú
mero del vostre democrátich periódich y m' he
quedat parat de les idees que predica. Parlant
d' aixó ab mos companys de taller s' han rignt
de mi dihentme que '1 vostre procediment es
el simularvos democrátichs pera millor fer la
guerra ala que som avansats.

LA TRALLA
Si li haig de dir la veritat he dubtat un mo•
ment, pero en sortint del taller he comprat LA
TRALLA pera resseguirla y veure si hi endevi
nava alguna cosa. La veritat es que jo no soch
instruhit y es fácil enganyarme, pero en el
fons m' ha semblat que '1s seus escrits son de
bona fé.
Li escrich, donchs, demanant que diga si
vostés desitjen y trevallen per la implantació
de les reformes obreres y si están pels nostres
desitjos d' emancipació. Si es aixís, jo que
soch catalá me podré comptar com á lector y
no deixaré de dirho als demés amichs.

!Visca

la

emancipació!

Son affm.—Jaume Ferrer.

Resposta
Company: De bon grat os contestém en les
mateixes columnes de LA TRALLA ahont com
heu vist hem publicat la vostra carta. De mo
ment haviem pensat contestarvos á la Cartera
de comunicacions demanantvos que passeu per
aquesta redacció, pero '1 bon sentit de la vos
tra carta y esperit que l'informa nos han de
-cantat á contestarvos desde '1 periódich á fí de
que la resposta pugui servir pera d' altres, pe
ra '1s mateixos que 'ns han insultat ab el mot
d' hipócrites.
Som demócrates y volém que tots, tots els
homes puguin fer ús de sos drets. Preferent
ment trevallém per la llíbertat colectiva de
Catalunya y particularment pera la emanci
pació del obrer catalá. Y la proba de que aixó
no son paraules buydes, está en que LA TRA
LLA es un periódich adherit á la "Unió Cata
lanista., y que la Unió té com á un de sos
principis el dret á la vida, la capitalisació del
trevall material, l' associació ab personalítat
jurídica y '1 regoneixement de la igualtat en
tre 'Is homes de tots els estaments.
Vos preguém que passeu per aquesta redac
ció ahont se vos facilitará gratuitament un
exemplar de las Bases de la VII Assamblea
de la Unió Catalanista y en ella hi llegireu lo
que '1

dicta
No hi vingueu si voleu encare ab nosaltres,
pero llegiunos sense partit pres y la veritat se
cor ens

manifestará.
Si 'as feu l' honor de vostra visita parlarém

os

més extensament.

LA REDACCIó
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-Pr-cotestérri!
El vagó del tren en que viatjava en Sal
ha sigut apedregat. La noticia ens
ha causat estupefacció. S.mbla que hi ha
algú que no tenintne prou en causar la rui
na de Catalunya, per torna encara 's pro
posa deshonrar als catalans.
Perque una deshonra, y gran, implican
aquests apedregaments als trens, fins ara
meron

desconegut
Y

á Catalunya.
podém compendre aquest

no

les

cambi

nostres costums, y menys contra
s'ha presentat en só de guerra.

qui

en
no

Si aquesta exótica sal vatjada hagués fet
aparició en un moment d'exacerbado po
lítica, quan els exaltats sentirnents del po
bie
ab violencia, y momentanis
apassionaments l'aparten del camí de la
rahó, encara hi podriem trobar alguna ex
sa

plicació

Ó

excusa.

hi ha res d'aixó. Precisament
sembla que hem entrat en una nova era de
tolerancia y germanor. Encare no fa quinze
dias que cent cinquanta mil persones, entre
les que hi estaven representades totes les
classes socials y tots els ideals polítichs, y
entre les que hí havia representacions de
tots els indrets de Catalunya, oblidant anti
gues diferenciacions, enrecordantsen solza
ment de que eren catalans y ciutadans ab
drets, més ó menys nominals, pero que deu
hen ser respectats, prestaren un homenatje
de gratitut als que havien sigut sos advo
cats defensors.
Y les banderes que simbolisaven ideals
polítichs radicalment oposats se saludaven
ab respecte y amor; perque no's considera
ven com á enemigues, sino com á nous fac
tors que venien á prestar sa cooperació al
interés general de procurar que la dignitat
de Catalunya fos respectada com era degut.
Y en mitj d'aquest cel de pau, fent con
trast ab la germanor deis catalans, quan la
intolerancia y la violencia semblaven des
terrades complertament, apareixen de tras
cantó aquests apedragaments als trens, fins

Pero

ara

no

desconeguts

á

Catalunya.

Per aixó hem de preguntar: eCóm s'ex
plica aquesta coincidencia? ?Es que hi ha al
gú interessat en fer apareixer á Catalunya
com una

terra suicida y salvatje? ?Es que's
á Catalunya als ulls de

als que no ho son, que no cayguin en el
parany. Aquestos procediments sois demos
tren la impotencia deis qu'els practiquen. Es
el dret del pataleo que diuhen els caste
llans.
Catalunya fará sa vía, la germanor entre
els catalans subsistirá, y no serán unes
guantes pedres Ilensades al pas d' un tren
per mans anónimes y tal vegada mercena
ries, les que destruhírán el bloch format pe
ra la defensa de Catalunya contra l' absolut
poder del Centralisme.
Tireune, tireune forses de pedres que no
servirán pera res més que pera colgar sota
'd' elles vostres falsos presugis.
Tireune, tireune forses que convé que '1
poble vos acabi de coneixe.
Nosaltres nos limitarém á senyalarvos á
la pública vergonya y a protestar d' aques
tes salvatjades pera que ningú pugui con
fondre als catalans aymants de Catalunya
que dediquém totes nostres energíes á la
defensa deis drets deis homes y deis pobles
ab els que amparats en la fosca sois procu
ren deshonrar la terra que 'Is mamé procu
rant sois exacerbar les passions.
R. I. U.
com
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DE LA VELLURIA
compleixen anys del assessinat de
Jaume d'Urgell, qui, com saben nostres
llegidors, era'l candidat al trono de la Con
federació Catalana-Aragonesa que més
Demá

en

drets tenia pera ocupar el lloch que s'otor
gá á n'En Ferrán d'Antequera mercés á la
nefasta influencia d'un borne que devent
cuydar de les coses del Ce1 se preocupa, per
desgracia de Catalunya, massa de lo que
passava á la Terra.
Ab tal motiu recordém que á !a Scriptu•
ra privada,
manuscrit anónim de mitjans
del sigle xv s'hi Ilegeix referent á la mort
d'En jaume d'Urgell, lo següent:
"E de fet, certa jornada ab molt gran secret
e molt cautelosament lo dit Rey (1) e Infants
(2) vingueren al castell, e donada la letra al
catla, ells se retragueren en un retret del cas
tell de Xativa; e retrets digueren al catla, que
era del Comte de
Urgell; e per quant era en
cara molt matí, lo catla los dix que encara no
era llevat del Ilit. Ells u digueren quel les le
var e quel fahes venir á ells en lo retret hon
eran, car ells volien parlar ab el!.
continent, lo catla ana alli hont lo Com

jahie despertal

e
e diali: "senyor Comte açi
Rey de Navarra e los Infants don Hen
rich e don Pedro quius demanen, car dien vo
len parlar ab vos; axi que sius plaura, levan
vos e veniu, car ells vos demanen cuytada

te

son

lo

que dien sen volen anar„. Lo Cc:an
te qui oy que tots los tres germans heran aqui,
tenintse per mort, de continent dix: "O Catla,
mort som jon. Lo catla dixli: "com mort, se
nyor, no sou pas verament. Dia lo Comte:
"si som„. E aixi ab mortal cogoxa eh l se dressa
al Hit e Ilantsantse lo pipo demunt, ell comen
sa a dir una molt piadosa exclamatio á nostre
senyor Deu, del seu gran infortuni e de la sua
extrema desaventura: e axi ab molts grans ge
mechs e suspirs sentintse la mort, ehl se vesti;
e vestit, tot tremolos, com aquell que porten á
sententiar, eh segui lo catla quil mena en lo
retret hont era lo Rey e los Infants; e anant
alla, abans quey plegas, ell se gira al catla e
li dix: "recorte catla que abans que no serán
passats cincivanta anys, la mia sanch e destruc
tio sera vindicada no solament en aquest, mes
estats causa e occasio
en tots aquells qui son
de la mia destructior. E dites aquestes parau
les, lo catla lo mes dins lo retret, e de conti
nent fo dins, digueren al catla que exis fora:
exit lo catla ells se tancaren dins ab el!, e lo
catla escoltant defora, oy dins molta remor; e
entre les altres coses, oy tres o quatre crits que
lo Comte mes, dient: no se tal cosa, no se tal
cosa; e axi dins lo retret lo Comte fo offegat
per los qui ab eh l eran dins; e offegat, de con
tinent obriren la porta e cridaren al catla qui
se aparta quan senti obrir; e de continent lo
catla entra dins e vehent lo Comte jaure alli
mort, met agrament á plorar, cridant greu
ment que havian fet ne quina rabo e compte
donaria el! al Rey e al batle de Valencia de
la persona del Comte; e ells diguerenli que no
curas que allo era stada la voluntat del Rey; e
de continent ells faheren pendre lo cors del
Comte e despullarlo e faherenlo metre dins lo
Hit hont jahie, e digueren e manaren ab molt
gran 'pena al catla que no dígues res del qui
era estat fct, mes que fingis e dignes com ell lo
avia trobat mort en lo llit; e molt cuytadament
lo Rey y los Infants se ixqueren del castell e
sen anaren„.
ment

-

preten deshonrar

Europa?
Esperém

ab serenitat lo que nostres ene
rnichs tramin en la sombra en contra nos
tra. Per si hi ha el propósit de provocar
violencies, aconsellém, tant als catalanistes

3

( .)
(2)

Joan, Rey de Navarra, gfrma d En Albos V.
D. Pere, germans, com D. Joan de Na
En Alfons V, fills tots quatre d' En Ferrán "d'An

D.
D.

varra, d'
ceguera.

Enrich y

Joseph Anselm Clavé

Una omissió
Poch després d' entrar en máquina el nú
mero anterior vaig fixarme en que al donar
mercés á mos amichs, havía omitit els noms
d' alguns a qui dech estar particularment
agrahit. Un d' ells es el procurador D. Víc
tor Pereyra, que ab complert desinterés y
gran diligencia s' ha encarregat de totes les
denuncies qu' ha sofert LA TRALLA. Igual
ment dech darles especialment, als fiadors
que mercés á les fianses prestades en mon
favor, he pogut quedar en llibertat.
Suplico que dits senyors me dispensin
involuntaria omissió, disculpable en qui ha
de retenir tants noms á la memoria.
MARCEL Riu
.41¦41¦¦¦41.4LILAILAILALIL.".¦

Demá passat, diumenge, se celebrará '1
solemnial acte de col-locar una lápida á la
casa hont va morir el genial músich-poeta.
Com que LA TRALLA, segons tením ja
anunciat, publicará una fulla extraordinaria
dedicant els beneficis á la festa, sois hem
de dir are que per les nombrosíssimes ad
hessions rebudes, l'acte resultará grandiós,
de la grandiositat que mereis homenatge
al gran catalá honra de la Pátria, de la
Poesía y de la Música.
Repetím nostres desitjos de qu' ens acom
panyin tots els que sentin en llurs cors
amor a tot lo que honra á Catalunya.
A un quart de deu, sortirém de la Redac
ció pera incorporarnos á la manifestació.
¦^.".¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦

SE 'NS MOFEN
contestar á les peticions de
Catalunya. Nosaltres hem restat tan extra
nyats de les peticions com de la resposta, ó
potser serém més justos y verídichs dihent

En Moret

va

que nosaltres ni 'ns hem extranyat de les
peticions ni de la resposta.
Hem de comensar afirmant que Catalu
nya no te res á demanar al primer senyor
que's presenta aquí vingut d'alía dalt pera
estudiar les aspiracions catalanes entre
mitj de plat de pollastre y copa de xam
pany. Si algunes entitats més ó menys re
presentantes de les forces vives, han tingut
bé allargar la má poruga, y son encare
prou de bona fé pera esperar reformes de
la gent que 'ns mena, poden anomenarse
ses peticions, peticions de tot lo que vulguin
pero jamay de Catalunya.
Catalunya vol lo que no está en les mans
d' un ministeri ni d' una cambra de diputats
sinó en la voluntat de tot el poble. Els in
teressos deis ciutadans reclamen no pas re
formes ridícoles sinó cambis radicals.
Y la gent de govern no son de la pasta
que puguin portar á cap aquestos cambis
puig no hi ha ningú, escepte 'Is bojos y 'Is
suicides que vulguin donarse la mort á sí
mateixos.
En 11)ret es un bon president de Consell
de Ministres espanyol. Es aixís com s' ha
de menar Estat: rihent, mofantse deis
ciutadans, contestant ab bromes a les po
rugues reclamacions; fent simulacres diver
tits, ex ploracions de quatre dies, intervius
ab els de l' olla y després contestar á volta
de correu ab una carta que faría plorar si
nó fes riure.
Es aixís com nos tracten, y es aixó lo que
sabém aguantar. Si la Historia s' escriu ve
rídicament, els que vinguin no ho voldrán
creure lo que passa.
No detallarém nosaltres els extréms ru
blerts de cinisme carrincló de la resposta
del liquidador colonial.
Tota la prempsa diaria ho ha fet ja y 'Is
nostres lectors n' están al corrent.
Pero sí que 'ns cal repetir are y sempre,
que mentres y tant á Catalunya 's refihin
de procediments conservadors y esperin
que '1 cervell deis homes d' allá baix s' as
senti, seguirém com fins are aguantant ri
fades, tolerant insults, y trevallant á cor
batent pera atipar tahuls y lladres.
Es el govern, son els governants, son els
fets reals que donen rahó al nostre criteri
havém
be prou conegut: els catalans ens
de guanyar la llibertat. Si la demaném im
plorant ó be la comprém feta, ens exposém
á que 'ns ventila noves bofetades Ó bé 'ns la
donguin curta de mida. No es aixó per lo
que treballém, no es pas aixó per lo que ha
esperit de la terra, no son
de renaixer
engrunes lo que 'ns fará passar la fam de
llibertat que 'ns acora.
Aixís ho han comprés els obrers de Ca
talunya y no s' han donat per enterats de
la visita del ministre ni li han reclamat res
de lo molt que en justicia necessiten. Y es
que '1 poble trevallador n' está cansat de
promeses inútils y de comedies ridícoles.
El seu Dret es el Dret que no 's dona sinó
que existeix en la conciencia y 's guanya
ab la sang. El Dret de Catalunya es el dret
parell y es ja tan nostre ab tot y no fruhir
lo que si els de allá ens fessin conces
sions, el nostre Dret no podria dignament
admétreles.
Aquells successos vergonyosos que no
hem oblidat, aquella nit oprobiosa que 's
representa encare en nostra imaginació ab
tots els colors ignobles de la traició y del
abús, ha vingut seguida d' un altra yergo
nya, d' un altre oprobi, d' una rialla escan
dalosament mofeta del més cínich deis cí
nichs, del judas, del hipócrita que tot dihent
que estima á Catalunya la escarneix y befa!
PERE BALDOSA
Obre: cisellador

LLIBRES
En aquesta secció tornarém á donar compte
de totes les obres que's publiquin, quina au
tors ó editors vulguin remetrens un exemplar.
—

Riewzi.—Ricart Wagner. Traducció adap
tada á la musica pea Xavier Viura y Joaquim
Pena.—Associació Wagneriana. Impresa per
Fidel Giró, Barcelona. Ptas. l'30.
La simpática Associació Wagneriana, se
guint en son trevall d'expandir en nostra l'engua les obres del gran mestre alemany, ha
publicat aquesta, y no cal dir ab quina fe y
entussiasme ho ha fet, car portant el sagell de
la Wagneriana tot elogi es superfluu.
—

Lo Geni Catalá. Poema. J. Falp y Plana.—
Tipografía d'en 1M anel Tasis, Barcelona. Pes
setes 5 exemplar.
Aquest poema en onze cants, ilustrat ab
hermoses fotografies de l'Alolf Mas, conté un

magnífich plánol topográfich.
Del trevall inmens d'aquesta obra no'n po
dém parlar ab la extensió que's mereix. Sois
dirém que
una
en

el

ella'l conegut literat demostra
més les altes dots que posseheix
de la poesía.

en

vegada
conreu

—

La

Neotipia.—La simpática imprempta

que,

com. saben nostres llegidors, signé fundada ab
l'exclussiu objecte de convertir la humilliant
feyna del assalariat ab ocupació digna, anu
lara aixís tot sentiment egoista, acaba de pu
blicar un elegant imprés ab coberta de Apa,
que es una nova recomanació del gust artís
tich dels de La Neotipia, l'aplech d'opinions y
manifestacions que meresqueren de diferentes
,

personalitats y perió.lichs de Catalunya, en
quines manifestacions se posa de relleu la fi
nalitat excelsa d'aquesta entitat, model de
cultura.

Saludém una vegada més als amichs de La
Neotipia y'ls felicitém per la baila feyna
que fan.
—

Popular.—Primer

volum. "La Na
cionalitat Catalana", per n'Enrich Prat de la
Riva. P-reu 050 pessetes.
El recomaném ala catalanistes.
Biblioteca
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FUETADES

lia grupo de so zis del Centre Rspublicá FJderal
de la Barceloneta ha dirigit á no,tre amich En Mar
ce! Riu, ab rnotiu de la seva sortida de la presó, una
entussiasta !letra felLitantIo coralment per aytal
motiu y fent vots pera que!' Autonomía de Cata
lunya sia prompte un fet.
En no n d' En Riu eta donérn rnerzé
tot desit
jant vegin realisarse S2S aspirac:oas per bé da la
nostra terra.

Endavant!
•
•

NJS
nostre
sos

•

comuniquen que'! diumenge darrer sortí del
port el birgintí-goleta «Linda» portant en

mastils la bandera catalana.

Aquest sí que podém assegurar que anirá lluny
y arrivará á port

** *

La
nisat

Lliga
una

Nacioaalista catalana de Paris, ha orga
tómbola á bsnetiá de les victímes de

Courrieres.
Ens
tiva.

plan Llicitarla

per la

seva

hermosa inicia

•
•

•

El Sr. Baró de Bonet, ha anat á alld dalt deixant
els seus malalts empantanegats.
Un deis pobres clients del rapatani t'aró, ens co
munica condolentse qus
afany d'exhibició siga
primer que l' obligació contreta ab els seus mataba.
Hm de respondrer á la víctim.: que 'ns ho ha tet
sapiguer que trobém extrany se planyi del modo de
obrar d' aquest senyor, car ja fa molt de temps que
tots ele periódichs de Catalanya l' han posat en
solfa.
Aixís, donchs, per qué I' atuva á bascar?
A no ser que volgués suicidarse!
•

•

•

.

LA TRALLA

4
Y apropósit del baró (?) de Bonet. Hem sapigut
que vol pegarnos (Ay ! Ay! Ay!) parque u hem dit
tantas veritats.
Sempre ho veurán aixír.
De desagrahits el mon n' es pié.

s•

*

Segons nos comunica una persona, que
gracia está ab seguides relaciona ab el tan

per des
ennoble
bescantant la Socia

cido baró de Bonet, aquest va
tat barcelonina, per cursi, mal educada, etz. etz.
D' aixó se 'n adona quan ja ha fet els quartos.
Diguirn senyor Baró de Bonet, si no fos la Socia
tat Bercelonina, que seria V. á horas d' are?
Un ningú.
Y ens temém que malgrat tot no sigui res mes
que un ningú.

Oy?
•
*

•

La Caravana Automovilista que ha anat allá dait
ab motiu de les fastas ha sigut rabuda molt grosse
rament y ab molts mala modos.
Y donchs qué s' ha fet d' alió de la hospitalidad,
de la buena educación y demés infundis?
De rotas maneras encare no '1s han rebut com
nosalt es voldricm que rebessin á tots els que hi
van.

Aixís

s'

escarmentarien.
•

Un ministre per una firma, 1' estat li pagará la
friolera de 25.000 duros.
Nosaltres no dirém lo que li donariem parque
pendriem mal; paró ro '1s hi sembla que es un
*
*

*

LA TRALLA se cornplau en remerciar als sena lle
gidors y amichs que ab rnotiu del darrer número
extraordinari ens han escrit y han visitat nostra re
dacció felicitantnos.
Mercés á tots.
•
*

El Duch es allá dalt.
Que s' hi quedi.
*

*

Per mala fé la deis rotatius rnonárquichs.
Tots han dit que 'I tren que portava en Salmeron
cap allá dalt signé apedregat; pro lo que no diu
hen es que 'I mateix tren portave facturats mitja
dotzena de bultos ministerials.
Vostés dirán á qui podien anar dirigides les pa
dres?
•

*

Un tal Santamaría (!quin nom més clerical!) sha
assumit la representació de la nostra classe obrera,
en la Junta que tingué lloch el diumenge passat á
a Unió Republicana.
Are resulta, ccm es natural, que moltíssinas
obrers que 's van desenganyant deis redemptors
que corren, no están conformes ab tal representant
y están disposats á desautorisarlo.
Nosaltres ola aconsellém que no 'I desautorisin
pu'g voten més desautorisació que 'la disbarats que
digué devant d' En Salmeron?

** *
El Imparcial al comentar els esforsos que '1s ca
talana hem de fer pera salvar nostra industria a me
nassada, din que travall,M pessetes á la Junta de
Aranzels.
Ja veuhen si 'n som de tontos
els egoistes catalana,
parque si volém pessetes
les tenim de travall.zr;
en cambi jo en sé molts altres
que sense cap maldecap
fan portárseles á casa
sense travallarles may.
!Aquestos sí que son sabia!
pero 'Is altres... !que babaus!

***
Diálech entre dos obrers:
—Ja sabs que en Moret ha promés regalarnos la
montanya de Montjuich si fem un Palau Real y uns

quartels

nous.

—No ho sabia. Y 'I castell ?que també

'es

el re

galará?
—No, '1 castell no.
—Donchs, allavors, ?per qué vol més quartels?

Daya

1' altre dia La

**•
Vanguardia:

Dicho regalo consiste en una bonita alhaja, un
lazo imperdible, de brillantes y perlas, y se halla
expuesta en los escaparates de La Iloche, de los se
nores fréres, de la plaza de Cataluna.»
Qué 'la en sembla?
Deis senores fréres, eh?
!Bien, senora Vanguardia! Ja t' ho varem dir
qu' eres la vanguardia deis cranchs!
!Quines vistes á Europa!
El
tres

goig

envers

á

n'

nos
veres

lloanses.

?Qui ignora
que

s'

que la perla costajana es de las
agerrnanen á Barcelona?

pri

*
*

tiretes se reeartien anun
ciant la arribada de S. M. Lecandro El Tramposo?
Molts aren que sense acabarles de Regir ne feyen
paperinetes ó be un cucuruxet per burxarshi la
ore ha...
!Com que 'ns pical... Y rnés coses d' aquestes.

guinea

*

**

Iluminación en casa el Conde X. Gran explen
dide!a de lu en la fachada del Marqués Z. Ilumi
nación expléndida en el Banco. Iluminación...
!Illumineulos Senyor... á tants blens desfilats!...

***

Els Lerrouxistas (no republicana), varen fer una
rebuda al senyor Salmeron bastant freda á n' el lo
cal social del papu.
No es estrany, ja que encare per fatalitat hi ha
molts obrera que tenen els ulls cluchs y 's deixen
posar caminadora

com

á la maynada.

***

El Heraldo de Madrid li cou la llaga, !I' infelis!
Per noticias falsas y exageracions no n' hi ha pas
d' altre.
Es bessó de totes aquestes porquerías que 's pu
blican á la terra deis larga-dientes.
Enveja... Heraldo. Enveja y res més.

f•
S' está fent una suscripció
tua á n' el vencedor de Cartagena.
Crech que la posarán á un pedrís del
Colon.
Prornetém assistirhi ab bandera y tot.

passeig de

***
evangeli

de

***
El nostre bou amich En Francisco Terrés ha re
but una circular impresa dernanant suscripció, del
Diario Universal. Aixó potser semblará que no es
estrany, puig ja se sab quin es I' ofici deis CAPTAY

Crech que allá dalt están fent preparació de
quincalla, pera fer contenta á una quanta panxa
amples...
!Que n' hi ha de quincallería que Iluheix, ve

ditirnprés

ve

ab

segell

del Con

grés.
Ab lo que 's demostra qu' al il-lustre anti-cleri
cal Roma-nones també li va corx el compliment
deis devers que 'Is ministres haurien de ser els pri
mera de no trepitjar.
*

*

*

Los resíduus del caciquisme que encare 'ns res
han anat á fer acte de presercia allá dalt.
Cal recordar que aquestos senyors, sigueren els
mateixos que ab els seus vota permeteren que s'
aprovessin Ileys atentatives á la dignitat de Cata
ten

lunya.

•

á la venda el follet Ciar
Catalá de nostre amich en Marcel Riu.
En sois dugues horas quedaren agotats els mili
d' exernplars disponibles y al ser á 1' enderná els
venedors impacienta, parque les máquinas de cusir
no podían
donar 1' abast, s' emportaren els exern
piara sense cusir ni tallar.
Casi agotada la edició s' en ha imprimit un altre
que á horca d' are ja haurá sortit á la venda.
Dit folleto adernés d' una convierta refutació de
totes les calumnies ab que s' ha pretingut desacre
ditar el catalanisme. Conté un estudi cornparatiu de
la historia de les llibertats de Catalunya y Castella
pera demostrar la prioritat y major amplitut de la
democracia catalana sobre totes les del mon.
vIC. y ME

SUSCriPCiÓ
pera una Bandera que onejará á la Catalunya de
I' altra vessant del Pirineo, qu' envien les do
nes catalanes á Mine. de Baussy.

anterior,

5'65 pessetes.
Quotes de 25 céntims
Angela Blanch.de Viarnés, Dolors Viar
nés y Blanch, Teresina Viarnés y Blanch,
Suma

•

Histórich: Un que parla ab un altre.
!Clá Catalá sí qu' es un verdader
noblesa.

que

*
•

Dissapte passat apa-egué

está

A Stokolm ha presentat la di nissió 'I ministeri.
Allá dalt encare per desgracia no ho han fet.
Paciencia... Esperém una quanta dies més.

es

***
Tením noticias que l Eminent Doctor y d;puta:
electa per Barcelona En Rodriguez Mendaz se tro
ba descansant deis actius trevalls que ha tingut ab
1' organisació del Homenatge als Diputats.
Per molts anys sáeiga interpretar tan bellarnent
els desitjos deis que 1' elegiren.

dor,

María Marcer Torrella, Caterina Bars,
María Dolors Cortado Pastells, María Es
puna de Jansá, Adela Arman y Bosch, Rita
Brunet Espinas, Concepció Sanchez Cano,
Trinitat Ramos, Pepeta Soler, Antonia
Anglada, Dolors Artés de Manen, Teresa
Manen, Maria Puig, Montserrat Pinol, Jo
sepha Artigas de Tersol, Una catalanista,
Lluisa Camps, Quima Calvet, Concepció
Calvet, C. R. C., Mercé Barris de Carrió,
Teresa Atserias de Parellada, Teresa Pa
rellada y Atserias.
Quotes de 15 céntims
María Ribé de Giralt, Margarida Ferrás.
de Batlle, Nena Clara Montserrat Batlle,
_racinta Esplugas de Baffle.
Quotes de 10 céntims
Sofía Domingo, Julieta Mallol F., Rosa
Marmanen de Ruíz, Agna María Ruíz, Ma
ría Fog y Palau, Coloma Soler, Mercé Se
rinyá, María Matabosch de Serinyá, Mercé,
Vidal de Matabosch.
Suma total: 24'15 pessetes.

(Seguirá)
¦¦¦¦¦¦¦¦,¦¦¦¦¦.&"..

Cartera de Comunicaciona
J. Barberá. El seu article «Del foch á les brasas»
es massa Ilarch y massa exposat á rebre. Si torna
á enviar, no escrigui raéa que una plana de cada
full.
R. Galobardes. Lo mateix que!' anterior fo
ra lo de massa llarch.
Salut y peles. La carta no
s' até á les condiciona estipuladas. L'article no pot
anar aquest número y pera un altre no anirfa bé.—
Joan Rossell y Miró. Reberá carta contestació.—J.
Ferrate'. No tú creyém ab la germanor deis d'enllá.
—F. V. P. Torelló. ?També vol anar á la presó?—
Etntli Graells. Mercés. Van.—Sarrol. Convé que 's
practiqui; ademés, es massa literari.—Pif-Paf. Ha
passat d' actualitat. L' últim no vá y es musa
llarch.—M. Soler. Ha nassat de moda.—Tomás Cer
menyo, dependent mercería. Ja les havém donades
á tothorn.
Salvador A ldoind. No vá, per aquesta
vegada.—LI. F. A. No vá malament; no assegurém
publicarho. FIxis en la nota de baix.—C. F. A. Lo
mateix que al anterior.
Joan Comas, suscriptor.
De tota conformitat; peró, per are...—Llam. El di
buix está bé; va arrivartart --Joseph Cebliá.La se
va idea es hermosa; mes no 's pot realisar parque
resultaría qu' enlayrarfem massa ala bornes. —J.
M. H. Tarragona. Son incorrectes.—J. D. C. No vá.
G. U. R. Repatriat. Anirá quan Ii toqui.—F. J.
No está mal; peró no es cosa nostra.
Jaume Car
bonell. Anirá.—J. B. B. No vá.—B. C. y C. G. Es
fora
actualitat—Jean B. A lemany. Blanes. Cada
número se li han enviat. Es molt estrany. Queda
complascut en lo dernés de sa Iletra.—Boherni. Vi
lanova y Geltrú. Se cebé tart.—Picilof. Que no veo
que parlém deis «fanátichsalt— J. P. P. iVisca la
Ilibertat! pero n6 poética.
F. B. Les fotografíes
no van.
J. M.1?. Aquesta vegada no vá. Llegiu
bé LA TRALLA.
Tots els que 'ras feliciten y feliciten á n' En Riu.
Mercés.
Els origináis que vinguin escrits en lotes dues ai
res del fu11, serán rebytjats.
—

—

una

*
•

voluntad.

Ja se hos acabará.

ill¦-•¦¦•••••••¦•111~11¦11¦411~11110-4~
pera aixecar

*

yentse 'I llautó y '1 vidret!...

varen veure

Sempre ho fan aixís: el poble vol una cosa, donas
al poble. Que el Gobern vol alguna cosa,
per dolenta, per derpgrant que sic; donchs cúmpla

llenya
se su

**

•

?No

Peró lo bó

els

hostes, fou cor-prenedor y digne de

meras

La guardia civil va detenir á dos ministres. Al
Coix y al de Gracia y Justicia.
?Si 'Is hi van coneixe la flaca?

RES.

***
sentit per Badalona

La Sol i ens va confirmar
que ni ab rodas pot anar.

María Fisa de Valls, María Isamat de Llu
ssá, Encarnació Llussá Isamat, Mercé Llu
ssá Isamat, Dolors Llussá Isamat, Francis
ca Llussá Isamat, Gracia Isamat Ventulá,
María Vinyas de Crusells, Montserrat Cru
sells y Vinyas, María Dolors Coll, Concep
ció Colominas, Carme Oliveras, Dolors Co
lominas, Remey Buxeda, Caterina Espunya
de Buxeda, Natalia Buxeda, María Buxe
da, Maria Rosich, María Deop, María Gal
cerán Colom. Carme Galcerán de Gibert,
J. F. M., Virginia Perales, Benvinguda
Lluis, Carme Feliu de Torrent, Conxita
Lleonart Gimenez, Mercé Lleonart Gime
nez, Mercé Alabert de Datzira, Carme Ca
ralt Sirera, Margarida Blasi Vda. de Bat
xillería, Mariana Perez Vda. de Sospedra.
Agneta Sené y Ramira, Mariagna Sené d'
Aymá, Antonia Riera y Puig, Agna Mira
Iles, Antonia Julia Vda. de Martí, María
Mart.1 y Juliá, Nlercé Martí y Julia, Con
cepció Martí y Julia, Joaquima Córdoba,
Josepha Castella y Doya, :Nlanela Salva

—

—

—

—

—

Imp.

LA. Ramada:tasa., "Vuela, t3, b_zsicos

