BARCELONA 22

ANY IV.—NUM. 119

JUNY 1906

Surt el clivenclresi

5
Ca,riticl.a., 159 pral.
Essent nacionalista tacció que en el nos! re poble realisa la Unió, tenen el dret y'l dever de cooperarhi tots els catalans moguts per las aspiracions del
qualsevulga que sia llur pensar y sentir en materias relligiosas, políticas y socials. (DECLARACIó DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALANISTA).

Nacionalisme,

LA_ CRISIS
LA DESPREOCUPACIÓ
En els temps actuals, que totes les socie
tats tendeixen á despendres de velles preo
cupacions y emprenen una via d' amples ho
ritzons, existeix el perill de que en el lloch
d' aquestes preocupacions que se 'n van n'
hiresti una que jutjém molt perjudicial pera
avens deis pobles, y es aquesta la preo
cupació de 15 despreocupació.
Els esperits no son prou forts encare pera
poguer afirmar sense discutir, y veyém que
'ls que 's pretenen dirigir les causes socials,
afirman y no discuteixen.
Nosaltres, els catalanistes, les admetém
totes les discussions y fins en nosaltres ma
teixos fem una polémica íntima que 'ns por
ta al coneixement de veritats que restarien
per nosaltres ignorades si no hagués tingut
lloch en nostre intern aquest esperit d' ob
servació.
Aquest perill de la preocupació de la des
preocupació ho es efectivament perque por
ta als bornes á la intolerancia y per aixó es
freqüent véure titllats de reaccionaris á ho
mes que son sedents de llibertat y de pro
grés, y enlairar com á progressius y aven
espe
sats á d' altres que tenen tan estret
rit que llurs radicalismespersonalíssimsnos
portaríen á una altra Inquisició tan ó més
coercitiva que la que sofriren els passats.
La preocupació de la despreocupació nos
ha portat á un moment d' obscuritat y deso
rientament. Els bornes deis partits avensats
han assenyalat dos mals principallssims y
han aconduhit al poble als viaranys del odi
contra aquests dos tínichs mals: La relligió
y la monarquía.
La relligió y la monarquía han sígut els
pa/mis de la por. Y entretant les causes ve
rídiques deis endarreriments que sofrím han
restat ignorades del poble.
La Anglaterra que es un poble religiós y
monárquich te una constitució més avensa
da, més radical, més avinguda ab el pro
grés que no pas la Fransa que es un Estat

republicá anticlerical.
El ciutadá anglés es més

lliure que '1 ciu
tadá francés, y ab aquesta senzilla afirma
ció n' hi ha prou pera fer entendre que '1
papu no es pas allí ahont el feyen véure els
preocupats de la despreocupació, sinó que
radica et altres causes mes fondes, més se
rioses y á les que cal posarhi atenció.
Els que fem LA TRALLA som catalanistes
perque '1 Catalanisme nos les ha ensenyades
aquestes causes d' endarreriment social que
sofrím, perque ens l' ha signat de debó el
lloch ahont hi ha '1 papu verdader, el que fa
por y es obstacle á la evolució y expandi
ment de les modernes idees. Y com que cap
idea política nos ofería aquestes veritats
hem repugnat sempre de tot partit polítich
y l' hem considerat impotent pera portar
remey als mals de la humanitat.
Ben imposats del pensament modem, sa
bém que la llibertat verdadera es més en l'
home-individuu que en la colectivitat. Es
timém donchs que totes les colectivitats que
resten llibertat al heme, al ciutadá, son
atentatories al progrés humá. Y d' aquí
hem partit pera veure quines eren les que
oferien rnés garantíes á n' aquesta llibertat
individual y fet estudi no hem trobat dis
tinció entre repúbliques y monarquíes, en
tre estats religiosos ó antireligiosos, sinó
entre estats centralistes y estats respec
tuosos dels acoblaments naturals, de les
nacional itats.
Y posat el cás en la nostra de nacionali
tat, en la nostra Catalunya, hem fet aten
ció á les causes que ens restringien la nos
tra llibertat individual y les hem trobades
Y hem fet també
en la opressió estatista.
llibertats que se
quines
eren
les
de
estudi
conclusió,
,ns negaven, y hem arribat á la

Total:

Diferentes perros,

de que es un atentat á la llibertat individual
deis catalans el privarlos del us de Ilur llen
gua, el jutjarlos per medi de lleys contra
ríes al llur esperit natural, l' instruhirlos (?)
llibres y mestres
en llengua forastera, ab

deficients, imposarlos una llegislació civil
absolutament exótica, etc. etc.; y com á cau
ses

restringentes hem vist clarament que
su
tot simplement el comandament, la

eren

prernacia

d'

un

poble

distint al nostre, que

exerceix sobre '1 nostre. Y es llavors que
hem dit que nosaltres, els catalans, amples
governats
d' esperit, aymants del progrés,
mateixos
co
nosaltres
administrats
per
y

y los mismos manjares.

mensariem per anorrear la opresió de un
poble sobre l' abre. Y tot anorreament d'
opresió suposa un progrés.
Sense aquesta opresió, el poble catalá po
dría garantir la llivertat individual perque
esperit d' aquesta llivertat dictaría les
lleys, organisaría administració, y en una
paraula, se constituhiría d' acort ab sos
anhels y ab sos ideals.
Mentres perdurin aquelles causes, ja 'n
poden venir de repúbliques, ja pot subsistir
la monarquía, que lo que es la llibertat del
individuo será absorvida per l' Estat, aquest
gran tirá que tot ho menja, y que en els es•

tot, converteix als ho
instruments governables y no en
sers útils á la societat y á ells mateixos.
Per despreocupats que siguém, per repu
blicans que siguém, per anticlericals que si
guém, si no tirém de dtet contra la tiranía
deis grans estats serém sempre uns esclaus
indefensos.
Y els pobles esclaus no progressarán ja
tats més avensats y
mes

en

mayl

GNom
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LA TRALLA

Al eenyor Giner
!Psrli

ciar!

Senyor Giner, no 'os enredi
y espliqui 'ns d' una vegada
que 'I marqués ti feu entrega
de 1' ambicionada vara,
ab la condició precisa
de mudarse de casaca.
Senyor Giner no s' amagui
y no vingui fent el plaga
que li coneixém aiiento,
Ii veyém la martingala
y la seva procedencia
no pot desmentir la marca.
Procedeix de la meseta
deis polítichs de guayaba,
que venen á Catalunya
ab l' aspiració malsana
de comensar la carrera
que 'Is hi assegura la palla.
Jo vaig dirho d' un principi,
aquest

minyó

no

m'

agrada,

'I seu partit hi confía
pero lo que 'lis creuhen plata
se '1s tornará si ho refregan
del color de la quincalla.
Y no m' he enganyat, ti juro:
avuy casi ja no 's bada,
y s' ha comprés desseguida
que vosté 's desesperava
per obtenir desde arriba
lo que d' abaix no s' agafa.
D' aixó vé que Barcelona
s' ha esplicat d' una vegada,
la frescura y la dallonses
que '1 primer alcalde gasta,
convensut de que ja 'os deixa
sostenint la seva vara
una persona apropósit,
una persona que 's mata
per for al peu de la Iletra
lo que allí dalt Ii senyalen.
Y no s' ha errat gens ni mica,
tingui la plena confiansa
senyor Marqués, que li queda
per mantenirli la vara
un veritable real orden
un sustitut que no 's cassa
ni fentlo fer á la mida
ni fabricat per en Maura.
EH es humil y creu sernpre,
ehl blinca bé I' espinada,
eh l felicita ministres,
ell fá posar llurninaries,
ell no revoca cap ordre,
y ell may °posa cap traba
á tot lo qu' En Moret digui
ó el nostre Sancho reclama,
sense tenir res en cornpte
acose fer cas de la cara
de julivert que li posan
els electora que no badan.
Donchs jo d' un cop parlaría
d' una manera ben clara,
jo á
el partit li diría;
prou d' equilibris y farsa:
jo vaig vení á Barcelona
ab l' intenció meditada,
de conquistarme 'Is adeptes
que
donaríen un' acta,
tinch el ciesitj de ser home,
vull dir, de ser personatge
ó diputat ó ministre
portar mil creus y medalles,
tenir un titul de Ilustre
y darme en fi la vidassa,
y el tó y el dolce lar niente
dele governants de cal ample,
y per aixó necessito
cornensar de ser alcalde,
y fer serveys qu' acreditin
el meu amor á la causa,
donchs arrecono la idea
m' espolso la democracia
y entro al banquet que disfruten
les figuretes que manen.
Senyor Giner parli prompte,
la confessió es necessaria
que aixís podrá Barcelona
y el seu partit més encare,
!usar ab tota conciencia
la punta de la sabatat
y

PEP

DE

LA TRALLA
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LES FOGUERES CATALANES
Haureu llegit en la nostra prempsa la
benhaurada idea,qu' han tingut els germans
de Patria, de Capellades, al proposar que la
nit de St. Joan s' encenguin fogueres en to
tes les montanyes de Catalunya. Jo al lle
girho m' hi sentit lo pit rublert de joya; qu'
es maca la pensada! Ara sí que podrém dir
lo que 'n Maragall deya de les ginesteres:
Les

fogueres catalanes

ja flamejen dalt

del cim
les flames sobiranes
d'aquell foch que tots tením.
son

Oh, sí,

que s' encenguin aquets fochs,
del nostre entussiasme, de
la nostra fé, deis nostres desitjos! Que
s' encenguin cada any, adhuch fentse la
celebració de la Festa Nacional Catala
na ab altres actes; que aquesta manifesta
ció té lloch en tota la terra nostra, y es
serena y seriosa com la nostra rassa. En la
pau de la nity sota la volta del cel, que bells
aquets fochs que 's Iluquen uns als altres!;
que 's parlen, ab un llenguatge que tots en
teném, d' aquell demá tan cobejat; d' aquell
demá que s' apropa á despit de tot y de tot
hom! En aquella nit 1' ánima de Catalunya
s' espleyará y 'ns omplirá I' ayre d' ardors
de forta jovenesa, al cremar dalt dels altars
eternals, la ofrena d' aquella llenya brolla
da de ses entranyes sempre riques de vida.
Y '1 nostre anhel s' enlayrará més y més fu
gint de les baixeses del viure hurta., y aque
lla oració que tota la nostra terra entonará
á la seva deslliuransa, ens fará més forts,
més bons, més segurs en la nostra victoria.
Aquells "ivisques!„ que s' escaparán de les
fogueres catalanes, al espetegar de les fla
mes, aquells "!visques!„ no tindrán rey que
'1s governi, papa que 'ls escomuniqui, ni fis
cal que 'Is processi.

imatge visible

JOAN RAFART
4¦ALAILAKALA¦4¦¦¦¦¦¦•¦.".~.

NOTES D' EX1L
LA FUGIDA
En Font arriba á

casa

cíes ne baixaven.
rat y anguniós.

séva quan els

poli

Va trobar á tothom asto
Les bogues callaven pero
les mirades eren desviades.
—Han vingut... Vesten!—
Era '1 crit que la mare d' En Font pro
nunciá... iVésten! !Vésten! Y bé 'n feya de
dies que li repetía aquest mot al seu fill es
timat y perseguit.
Pero per 1' esperit d' aquell fill feya tam
bé dies que hi lluytaven oposats sentiments
que '1 feyen tornar mal-humorat y indecís.
;Es que havía de fugir seguint els concells
de la mare ó bé havía de restar al peu del
canó, esperant serenament que les mateixes
manilles que havien segat els punys d' esti
mats companys, seguessin els séus...?
?Era cumplir son dever el deixar als
amichs en el captiveri pera fugir com un
cobart á extrangeres terres cercant una Ili
bertat que '1s altres no gaudirien?
Pero per altra banda era á cada pas que
butzinejaven per les séves orelles les pru
dentes ad vertencies.
—Pero per qué no fuges?
—M' han dit que aquesta nit te pendrán.
—M' han dit que ja érets prés...
Y I' ánima del perseguit no reposava,
Iluytant ab sí mateixa, sospesant la tras
cendencia d' una fugida, calculant les con
seqüencies d' un empresonament en mo
ments en que totes les cabales s' avenien á
creure que la gent de la forsa s'
ampararía
del poder y que d' alli dalt, en plena auto
cracia repetiria les salvatjades que fan plo
rar encare moltes mares en altres paissos.
Aquella nit el cop fou fort. Mare y ger
mans 1' entornaven, pálits tots, tremolosos
tots. El perseguit no parlava; sentía butzi
nejar per ses orelles els prechs de la mare,

aquell vésten, vésten,
persuassiu...
Y no sapiguent cóm,

tan

suplicant,

tan

el perseguit va de.
vallar les escales silenciosament seguint á
amich que havía vingut á cercarlo; y ja
en essent á baix se trobá assegut
dintre d'
un carruatge clós que 'I
portá Iluny, lluny,
no sabía ahont.
Les rodes del cotxe mormoraven sempre
la mateixa tonada, una tonada ensopidora,
fosca, com el trontoll d' una máquina de
guerra. Y aquesta remor passava rabenta,
travessant carrers girant cantonades, pas
sant de les víes iluminades á les amplituts
feréstegues deis defores, fins que 's deturá
devant d' un portal que boca-obert Ii oferia

aculliment.

vingué la nit.—E1 cervell del fugitiu
atapahit com d' estopa. Les idees s' hi
encastaven y s' hi entafuraven sense lligar
se les unes á les altres; pero sempre
en el
séu esperit s' hi Iliurava la lluyta terrible:
;Qué 's pensaría d' eh? que 's diría d' ell? Y
la conciencia no n' era tranquila d' aquella
decisió que li havIen feta péndre, y en el
cor hi sentía sempre la penombra
del no
content de si mateix, com un remordiment,
Y

era

com un
en

malestar que

tota la nit.

no

'I deixá reposar d'

Al llevarse sentí una gran feblesa de ca
y un adoloriment en tots els ossos. Fou
un dia sense matí ni tarde.
Les hores se pa
ssaven invariablement; tot era igual
al séu
entorn y en el séu esperit. La cambra en
que era tancat rebía una Ilum suau, somor
ta. Lluny ben lluny se sentien les
remors
rnes

de la ciutat agitada y per la imaginació tor
bada del fugitiu s' hi representaven les cau
ses d' aquelles remots com si fossin exércits
folls que '1 cercaven, á ell, al fugitiu; y com
si cada cop s' atansessin més, els sentía á la
vora, á la vora del séu retiro. Y era més
pahorosa la visió, perque les clarors esmor
tuhides que entraven pel balcó ajustat, s'ha
vien foses del tot y la fosca regnava.
Tan aprop el va sentir el soroll deis per
seguidors que cregué que ho eren els amichs
que de sobte varen entrar á la cambra pera
endursel.

?Ahont?
Altre cop les rodes del _carruatge bramu
laren la feréstega cansó. Altre cop passa
ven rohentes pels seus
ulls les lluminaries
de les víes céntriques; y finalment se trobá
baixant del cotxe, entre una gentada inquie
ta, entre pilots de bagatges, entre una in
definible cridoria que 1' aixordava. Y més
enllá, en els aconduhits andens, el buf de la
máquina á punt d' arrossegar el convoy, l'
avisa de que calía partir, de que en aquell
moment una forsa que abusava de sa incon
ciencia ó de son entontiment, decidía en son
esperit la lluyta de molts dies.
El tren xiulá y sortí.
Anava cap á un món desconegut del fu
gitiu y era aixó lo que ocupava son pensa
ment. Ja vindría després el pensar en les co
ses que deixava, ja les ploraría després les
afeccions y el caliu deis sers estimats. Are
lo desconegut se fi enduya les idees y la se
va imaginació trevallava
ardidament, for
jantse la vida nova, dibuixantse el nou país;
y la vida nova era tota fosca, y el nou país
era estut com una presó y trist com 1' anyo
rament.
El tren

no corría prou. Les terres que son
deis perseguidors no s'acabaven may;
la frontera que absol als bornes, no acabava
mav d' arribar.
Feya hores que '1 tren rodolava quan tot
de sobte els frens esbufegaren y d' un so
trach el convoy se planta devant d' una es
tació.
L' empleyat cridá '1 nom y després seguí
un pahorós silenci.
El fugitiu, sense saber perque, sentí bate
gar el seu cor. Un pressentiment de malhau
ransa '1 feu extremir, y en un instant se feu
la resolució d' acabar les seves inquietuts,
refent el camí que havía fet y donantse als
que tan el cercaven.
Pero la portella s' obrí y '1 fugitiu resta
cor-glassat en el seu recó de vagó.
La lluyssor deis kempis deis civils li ha
vía ferit els ulls, y veyentse perdut se sentí
resignat y espera tranquilament. A la fi s'
acabarien els sofriments. Perdria la Iliber
tat pero li quedaría el consol d' haver com
plert son dever.
Un dels guardies civils se '1 mira.
—Bona nit
va dirli en llengua caste

poder

—

llana.
—Bona nit—

va

respondre

'1

fugitiu

tot

esperant que '1 guarda li demanés la docu

mentació que no duya.
Peró va passar un instant y no fi varen
demanar rés. Un deis civils va .treures el
diari de la butxaca y va Ilegir en veu alta
la ressenya deis fets del día.
La derrera estació arriba. Els guardies
civils varen baixar tot despedintse, y 'I tren
va entrar en la terra generosa que acull als
perseguits per la justicia.
JOSEPH M.a FOLCH Y TORRES

(Seguirá.)

Al Foment Autonomista Catalá
dissapte que

la simpática Entitat vol

gué honrar als periódichs nacionalistes perse
guits y volgué honrarse aplegant en son saló
bona concurrencia.
Ni '1 día que sortím al públich ni '1 molt poch
espay de que disposém, ens permeten fer una
r. ssenya de la festa. Ben hermosa va resultar
aquesta segóns poden haver vist nostres llegi
dors en els diaris locals.
Cal, donchs, solzament, que desde aquestes
columnes, endressém al Foment Autonomista
Catalá, arrel que sigué de nostre periódich y
de la Escola Catalana Mossén Cinto, nostres
corals mercés per l' interés que demostrá '1

dissapte—com

Devant d'

haya demostrat ja en altra
ocasió-en fernos fer la declaració de que al po
ble ens devém y per la seva llibertat treballa
rém saltant, si' es precís, els obstacles que's
posin al pas gegantí deis ideals nacionalistes
únichs desinteressats y salvadors.
S'estrenava aquell vespre, al teatre del
Bosch, la Bruniselda d'En Morera. Aixó, segu
rament, va fer que no hi hagués un excés de
públich al Foment. No hi fa res. Els que fal
taven al Foment feyen també honra als perió
dicha nacionalistes escoltant les inspirades
melodíes del mestre catalá. Els periódichs ens
considerém nostre tot lo que sigui per Catalu
nya; y, al revés, desitjém pera Catalunya tot
lo que per nosaltres se fassi.

TÓXIQUES

un

cadavre

El Sr. Lliurat, qu' es un amich meu, de
molta sombra, ja ho deya 1' altre dia:
—La rahó es clara, Sr. Viladoms: aquí
no hi ha autoritat, y allá hont no hi ha auto
ritat... etz.
—Dispensi, Ii reponia, mitj ofés, el Sr. Vi
ladoms, m' ho ha dit tres vegades, y... no,
deixim dir... á la primera ja fi he repost que
d' aixó ningú més que nosaltres ne te la cul
pa. A Londres...
—Fugi, borne! D' ahont surt are ab Lon
dres!... Be, digui, digui...
—A Londres, donchs, la autoritat més
mínima, que li diré jo, el polissón més polis
són es considerat ab un respecte y una urba
nitat que fina les pedres del carrer Ii petone
jen les soles de les sabates.
—Be, que va de sério?
—Prénguisho com vulgui. Jo 'I que li diré
que de bombes no n' hi peten en aquella te
rra, y. en quant á Iladres no més coneixen
els extrangers, que tan bon punt arriban á
la capital, els fan pendre la cédula y me '1s
facturan de retorn cap á sin rumbo desco
nocido. Aixó sí; I' autoritat cumpleix, pero
'I poble sab correspondre. Allá no hi veurá
municipal qu' acompanyi 'ls gegants ni '1 ca
rretó deis gossos. Allá no trobará ningú que
gosi á rifarse á un polissón, com va passar
aqui no fa gayres dies ab un d' aquets cro
mos de la via pública, que, preguntant pel
Govern Civil, varen atrassarlo al carrer
Major de Gracia.
—!Angela María! Are ve ab mí... no 's
mogui, no, vull dir que 's deixa caure als
meus rahonaments... Vosté mateix acaba de
dirho. Jo estich conforme ab que 1' autoritat
ha de ser respectada per mantenir ben alta
la seva significació y que '1 dever de tots es
ajudar á que la vara de la justicia 'ns passi
á rasant de les nostres testes, no esbullant
les clenxes, pero evitant que ningú s' ajupi
per no tocarhi; perque, desenganyis, Pauto
ritat es com el rey de trumfo, que si no li
puja 'I cavall per cantar les quaranta ja 'n
tirará bon tros á 1' olla del valor qu' aquell
minyó li representa. Donchs bé; molt con
forme ab que aixó passi á tot arreu ahont
fan autoritat á qui sap positivament agafar
les balances; pero aquí, ahont vosté mateix
acaba de dir que 1' autoritat está represen
tada en forma de cromos, potser ab 1' intent
d' ilustrar una segona edició del plano de
Barcelona; aquí, hont ens envian els gover
nadors á proba, fentlos sortir com en un
teatre de titelles tant sols per rebrer y fer
riure á la quitxalla, dispensi que li digui,
pero fora molt millor qu' ens en deixessin
sense d' autoritat; la nostra cultura ja la fa
ría florir, que per res la necessitém enmat
llevada.
—Vosté s' ho pren molt á la valenta...
—No home recordis de la Sodili... esperi
que no ho puch confegir... de la Solidirari
tat. No 'I té ben present encare aquell or
dre admirable que, com per encant, va fer
desapareixer totes les rancuni es humanes,
va fer enmudir les bogues y ens relligá de
brassos conz en les grans ciutats euro
pees?... y no va sortir de cadascú alashores

autoritat?...

Desenganyis Sr. Viladoms.

El poble que
conciencia...
—No 'm vingui ab discursos are, Sr. Lliu
rat, qu' els discursos no torcen les rahóns.
Jo no li nego que molts deis qu' ens han de
vigilar y fez- cumplir les lleys de comú es
tablertes, á mes de no tenir la capacitat els
cau
el ridícol d' haverlos d' acompanyar
com á ceguets per les nostres vies. Jo sé d'
un que viu al carrer Nou de la Rambla, que
á qualsevol lloch de la ciutat hont se trobés
había de dirigirse á las Arenas, baixar pel
Paralelo y trencar á la derecha del Saló
Arnau; sois aixís trobaba á casa.
—Jo 'n sé d' un altre que cada vespre va
a esperar al repartidor d' El Liberal y ab
eh l segueix fins que '1 deixa á Sans. Miri,
aquest mateix dematí un noy n' ha dut un á
cala Ciutat que plorava á 'lágrima viva per
que havía perdut el companero.
—Home, tant y tant dirá... Peró, tornant
á lo que deyem, jo ja m' en faig cárrech de
totes aquestes coses pero trobo que també
nosaltres ne fem un grá massa. Aquí el ser
autoritat la gent ho té com á sinónim de
perdulari, ximple ó cosa pel istil y, franca
ment, hi ha coses qu' encare que siguin ó 's
pensin, solzament pel mal efecte que pot
produhir 1' esbombarles deuhen haverse de
mantenir en el silenci.
—Vosté 'm vol perdre, vosté 'm vol fer
enrahonar... Si borne, vosté 'm parla de au
toritat yximples y perdularis, y sab tant be
com jo que hi ha troques qu' es perillós de
sembullarles. Y en resúm, Sr. Viladoms, no
s' en fassi d' ilusions. Tingui per ben entés
te

¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Era '1

FILOSOFiES

plena

LA TRALLA

que á un
h perdrá

pare qu' en fassi de crespes el fill
'1 respecte, y... vethoaquí...
Aleshores varen sonar les tres, y un bo
nanit desmayat pels dubtes y desconfianses
va esbahirse pels vells carrers de la
ciu
tat—els vells carrers que deya 'n Viura.
I

.

Aun no sabe que es el MONTE
y lo hacen polizonte.
_

Con dinero y humildad
pasa á ser autoridad.
y d' altres que m' estalvio de transcriurer
per por de rebre. Fa Ilástima, es veritat,
pero !que hi volen fer, si aquella gent no
dona per més!
Are, ab lo de la bomba, han acabat de
perdre la carta de navegar; ja ni pensen en
reorganisar la policía, ni voten fer gover
nadors. Aixó es en bé deis nostres dibui
xants perque ja havian agotat l' inventiva
de posicións ridícoles.
A veure si per fí s' haurán acabat les

bombes1

R. I. P.

REDENA
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á nostre

resultat.

estimat

***

Confrare pel

,

El dilluns comensá la serie de vistes d'
laquest mes, contra LA TRALLA.
Presidía '1 Sr. Del Río; actuava de fiscal
el Sr. Toledano; y estava encarregat de la
defensa '1 notable jurisconsult En Miguel
1

Laporta.
El pati de la Audiencia era ja pié á les
deu. La vista, senyalada pera aquella hora,

á un quart de dotze.
Devíen ser les onze qu'entrarem á n'aquell

va comensar

corredor ahont les altres vegades la guar
dia tenía á n' En Riu enmanillat.
També '1 dilluns hi havía allí, enmanillat,

home,

jove...
En Riu,
Nó; havía robat;

un

?Era,

un

com

un

processat polítich?
assessinat, pot

havía

ser...

?Cóm, donchs, direu, no '1 portaven de di
manera qu' al polítich?
No hauría estat la primera vegada, que á
un acusat de delictes comuns, l' han tingut
ferenta

sense manilles...
—

El senyor fiscal, coneixedor sens dubte de

qu' En
en

Riu

sordeja, parlá baix, Inolt baixet,

familia. Tant baixet, que ni

lles

á

les

ore

arrivaven les seves paraules, ni al cor
els jurats. Les acusacions no eren tals.
ren solzament variacions sobre un tema
conegut y qu'ells tenen empenyo en desent

rotIlar.
En Miguel Laporta, parlá alt, ben alt, ab
N'en potenta y ferma convicció. La raho de

la veritat y la veritat de la rahó li donaven
forsa y eloqüencia. Ses frases convincentes,
Brrivaren
'

á les orelles dels oyents y á llurs
y als deis jurats.
Demostrá qu' estimérn á la Patria, que la
stimém de tot cor...
El President, insistí en que no estimém á
ors

a

Mare...
El Jurat absolgué.
El fiscal demaná revisió.
La Sala accedí.
Res: .-' han empenyat en que cada

igui

absolta per 24 ciutadans

en

causa

lloch de 12.

Eren quarts de dúes qu' En Laporta
la
e

sor

volguentse sostreure á una manifestació
simpatía que desitjava tributarli 'I nom

rós públich; més no pogueren evitar ni ehl
i '1 bon amich En Victor Pereyra, procu
ador, qu' á l' entrar á sa casa, bon nombre
e ciutadans premiés
sa tasca desinteresa
a y nobilíssima ab un perllongat aplaudi
ent.

;Oh, aquells picarnents de mans!
!Qué 'n voten dir de coses!
Una d' elles ;Agrahiment!
Un' altra: ;Patria!

Sí;

cert que la bandera de LA TRALLA
honrada ab una medalla commemorati
va de la hermosa festa del
Homenatge á Cla
vé, al igual que totes les que varen concorre
á tan grandiós acte en que s'honrava
á un Pa
trici, á un Catalá, á un Geni, que doná bona
part de sa vidalier la llibertat y la emancipa
ció del obrer, fentlo virtuós ab sos cants,
pro
gressiu ab sos consells, aymant de sos devers,
que fecondá nostra fe per nostra patria, la ay
mada Catolunya.
No sé quin fonament té l'article "La meda
lla Clavé" pera afirmar que la bandera de LA
TRALLA mereix tal distinció; pero que'l perió
dich, no; sápiga que la comissió organisadora
del Homenatge, en sessió del 5 del que som,
va acordar enviar una medalla á
cada perió
dich, sense distincions de cap mena. Si aixís
era, donchs, crech que al popular
periódich
LA TRALLA se l'havia de comptar entre'ls al
tres, y encare ab més motín que'ls altres pot
ser si's té en compte que eh l encapsalá la
llista
de suscripció y que, ademés, publica una Fu
ha extraordinaria dedicant tots els beneficis
al major lluhimeut de la Festa pera major
honra de nostre plorat Nlestre.
Crech que ja n'hi ha prou pera compendre
si'l periódich LA TRALLA es mereixedor d'aque
lla distinció.
es

signé

Un altre corista d'En Clavé
Barcelona

S' hi vegé 'I divendres de la senmana pa
ssada la causa seguida contra El Poble Ca
tald per suposat delicte contra l' integeitat
de la Patria.
El jurat dictá veridicte d' inculpabilitat y
'1 senyor fiscal demaná revisió.
Felicitém

Prego

CARLES MARONDO

A la Audiencia
'

dors„.

á la redaczáó de LA
TRALLA la inserció de la se
gúent resposta al article «La
medalla Clavé», insert /en el
núm. 117, del dia 8 del que
som.—Carles Marondo.

•

Jo haig de confessar qu' estich de la ban
da del Sr. Lliurat. A n' aquest país s'ha dut
per tants mals camins aixó de la autoritat,
que fins quan un fa '1 sério la gent se posa
á riure. Y aixó es un mal que ve de temps.
Jo 'm recordo que al any 58 van sortir uns
redolins que deyan:

Y ara repassém 1'

A "Un corista d'En Clavé"

.,

•
•

Juny 906.
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"La Marsellesa" y "Els

Segadors"

Els qu' escoltém "Els Segadors„ á peu
dret y ab el cap descobert may hem consi
derat com un himne enemich el de "La Mar

sellesa„. Al contrari: ens plan sentirlo, y sa
pigut es que nostres orfeons el tenen de re
pertori, haventlo cantat diferentes vegades
en concerts públichs.
En cambi molts deis republicans educats

la escola d'intolerancia del que s' ha tito
lat á sí mateix "Redentor del Obrero„, con
sideren "Els Segadors„ com un himne in
ventat expressament pera representar un
ideal diametralment oposat als de república
y llibertat, representat per "La Marse
en

Ilesa„

.

justicia de
qu' aquest erro siga
Per la

la nostra causa convé
desfet.
Sápiguen aquests germans nostres enga
nyats per les mentides d' un fals apóstol,
que tant "La Marsellesa„ com "Els Sega
dors„ tenen un mateix origen histórich: la
protesta d' un poble contra l' absolutisme
monárquich; y encarnen el desitg d' uns ma
teixos ideals: la República y la llibertat.
Pera demostrarlo bastará un lleugeríssim
repás de la Historia.
Era á últims del sigue xviu. Els fran
cesos se morien de fam mentres la familia
real celebrava grans festes y banquets als
palaus de les Tulleríes y Versailles ahont
s' hi llensava or, ahont hi regnava un luxo
assiátich y ahont s' aturdien en mitg de fes
tes fastuoses pera no sentir els clams del
poble que se rosegava els punys de rábia
al pensar qu' ell careixía de lo més indis

pensable.

Y fent pendant ab la munificencia de la
Cort, s' aixecava la tétrica Bastilla, ahont
eren conduhits no sois els sospitosos d' inte
ressarse pel bé del poble, sinó tots els qu'
havien fet mal d' ulls á qualsevol cortesá de
menor quantía. Allí hi permaneixien anys
y anys, completament incomunicats ab el
mon y sense que les seves families pogues
sin may sapiguer si eren vius ó morts.
Pero un dia el poble es desbordá y esclatá
la Revolució Francesa. El poble s' apoderá
de Versailles y de les Tullerfes, y assaltant
la Bastilla, llibertá als presos, molts dels
quins s' havien tornat bojos durant el
temps de son cautiven.
La Bastilla fou incendiada y arrasada, y
de ses ruines ressurgí la República Fran
cesa.

Les monarquíes d' Europa sentiren osci
lar llurs vells tronos; y tement l' influencia
que en llurs respectius reyalmes poguessin
exercir els ideals republicans victoriosos á
Fransa, llensaren llurs exércits sobre la nai
xent república; pero '1 poble francés no
volgué deixarse arrebassar la llibertat tot
just conquistada, y animat pel triomf de la
Revolució y enardit pels vibrants accents de
"La Marsellesa
combaté ab coratge y els
vencé á tots, afiansant la bandera tricolor,
que esbategá á pie vent á n' el cor d' Euro
pa.
„,

3

origen

de "Els

Sega

'1 rich hi vagi, á mi no 'm plan. Jo vuy ser
Iliure de fer lo que 'm plagui. Jo no vuy que
'I meu fill me deixi pera vestirse de soldat
y fer tercerilles, y maniobres y exercicis.
Jo vuy ser lliure de treballar pera viure
vuy que ho sía 'I meu fill pera que m' ajudi
quan jo no pugui treballar més.
Perque si bé es cert que aquest Rey, ó
aquesta República, 6 aquesta Patria m'exi
geix dos anys de servey, encare que '1 rich
també'Is tingui de fer, jo no veig que aquest
Rey ni aquesta República ni aquesta Patria
se preocupin gaire de si jo soch vell y
de si
'1 meu fill ho será pera evitarme la yergo
nya de morir en un hospital.
Donchs jo ho trobo reaccionan i aixó del
servey obligatori y es per aixó que no 'I
vuy, ni 'm fa cap goig pensar que essentho,
richs y pobres serán esclaus manats á fue
tades.
Desde que tinch us de rahó que penso que
'ab els diners que costa '1 manteniment del
exercit, podría procurarse á tots els vells
una vellesa tranquila, y crech que l' Estat
en lloch de arrebassar joves y malmetrels
hauría de cuydarse més de premiar als ho
mes que havent passat tota una vida d'hon
rat treball, s'exposan á finir llurs dies en un
recó abandonats de tothom.
Que no m' hi vinguin á mí ab coses obli
gatories. Jo la estimo tant la llibertat que
aquest mot d' obligatori se m' indigesta, y
aborreixo. Ningú te '1 dret d' obligarme á
mí. Deixeume tranquil y qui vulgui vestir
se ab coloraynes, que ho fassi.
Crech que als Estats Units no s' hi va á
servir. Diuhen que no hi ha quintes y que
esser soldat es un ofici voluntarí.
Y tots deveu sapiguer que Is voluntaris
deis Estats Units, quan es hora, compleixen
llur dever.
UN VELL REPUBLICA

Era l' any 1640. Feya molts anys qu' a
la excusa de qu' estava próxima á estalla
una guerra ab Fransa, un exércit real, pro
cedent de les demés regions ibériques, ha
vía ocupat militarment la terra catalana
Els ocupants vivien sobre '1 país, robant
assessinant, violant y incendíant vares po
blacions, entre elles Palautordera, Riudare
nes, Blanes y moltes altres. Els Diputats de
Catalunya acudiren en queixa al Virrey
de Catalunya, y aquest per tota contesta
els empresoná.
Pero va arrivar un dia que l' indignació
popular esclatá en sagnantrevolta, y al igual
qu á Fransa la preso fou assaltada, y lliu
rats els diputats presos, que foren portats
en triomf; y pochs dies després, el
dia de
Corpus, els Segadors, junt ab el poble de
Barcelona, assaltaren el Palau del Virrey,
qui fugí pera trobar la mort á les roques de
S. Bertran.
En son principi el moviment no fou an
timonárquich, sino solzament contrari al go
bern del primer ministre del Rey, el Com
te Duch d' Olivars. Els crits de "Visca el
Rey„ y "Muyra el mal gobern, que daven
els segadors ho demostren ben ciar, pero
quan se convenceren de que Felip IV per
contes d' atendrer als nostres prechs prepa
raya un nombrós exércit pera
invadir á Ca
talunya, la Diputació acordá constituhirse
en república, baix la
presidencia dels Tres
Brassos al mateix temps que s' enviaren
emissaris á Fransa pera demanar protecció
al monarca francés, qui enviá un exércit pe
ra ajudar als catalans.
Se coneix que nostres avis eren poch
amichs de la forma monárquica; y aixís que
se veyen momentániament lliures d' un
rey,
s' abrassaven á la forma republicana.
Per aixó hem dit que "Els Segadors„ era
un himne republicá.
Pero el rey de Fransa obrava de mala fé,
y quan el nombrós exércit real compost de
castellans, napolitans y alemanys estigué á
les portes de Barcelona, els francesos aliats
anunciaren llur propósit d' abandonar in
mediatament als catalans sinó substituhien
la jove república, poch avans proclamada,
per una monarquía nomenant Compte de
Barcelona al Rey de Fransa; y allavors, y
sois allavors les Corts ab gran recansa,
obligades per lo crítich de les circunstan
cies, acordaren la suspensió del jove gobern
republicá, proclamantse Comte de Barcelo
na al Rey de Fransa.
Ja veyéu si resulta ben dernostrat que
tant "Els Segadors„ com "La Marsellesa„
son un

cant

republicá.

Abdós himnes canten igualment la Iliber
tat: lo vers de "La Marsellesa„
Liberté, Liberté cherie
vol dir exactament lo mateix qu' aquell al
tre de "Els Segadors„

Quan

convé

seguém cadenes.

dir, una protesta contra l' absolutisme
monárquich.
Crech que 'ls que llegeixin aquestes rat
es

á

lles se convencerán de que 'Is que xiulen á
"Els Segadors„ xiulen á la República y á la
Llibertat.
Els que xiulessin "Els Segadors„ aplau
dir-len inconscientment el despotisme del
poder real, la mala fé d' un ministre funest,
la traició deis falsos catalans com el Virrey
de Catalunya, y actes tan déspotes com la
presó dels diputats catalans, y 'Is incendis,
violacions y assessinats que provocaren

aquella sagnanta jornada.

Pero estém segurs que qui hagi xiulat á
-Els Segadors„ es perque no sabia lo que 's
feya. Per aixó nostre interés en felshi ven
re, perque sabém que no hi ha un sol catalá
capas d' ofendre els sentiments de la terra
catalana y d' escupir sobre la tomba dels
nostres avis.
Y are pera acabar repetirém lo qu' hem
dit al comensament. A nosaltres ens plan
"La Marsellesa„ perque representa un cant
de Ilibertat. Pero per la mateixa rahó ens
plauhen igualment "Els Segadors,. Pero l'
himne catalá ens fa sentir ab més intensi
tat, primer perque es nostre, segon perque
nos recorda les gestes deis nostres avis y
tercer perque representa el sentiment au
tonomista del poble catalá.
R. I. U.
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Servey obligatori
Obligatori, obligatori...

Aixó es una cosa
que 'm fereix
orella. Obligatori, obliga
ció... Aixó desdiu, aixó fereix els meus sen
timents lliberals y demócrates. Jo no 'n vuy
d' obligacions; jo vuy ser lliure de fer lo que
'm plagui.
Que '1 pobre vagi á servir al Rey 6 vagi
més tart á servir la República, encare que

TASCA A FER
Al amich Joseph Bahima
que tots els catalans nos han es
brossat lo camí, pera que poguém seguir
pe 'ls derroters quins nos portin á la conse
cució deis nostres ideals, es necessari y al
tament patriótich, que 'ls homes que poden
portar l' esprit catalanesch á altres terres,,
fassin possehits d' una convicció ferina
de la doctrina salvadora del Catalanisme.
Ab qui toca ter aquesta tasca, es als viat
jants de comers; donchs ells son qui poden
donar á coneixer lo mohiment patriótich y
literari de Catalunya, al mateix temps que
esplicar lo que demana el poble catalá, y
fer un estudi del régim autonómich.
Si no hem aveneat lo que devíem, ha si
gut perquels germáns de les altres regións,
han tingut una idea falsa de les nostres as
piracions, degut en part á que nostres viat
jants s' han avergonyit de confessarse cata
lanistes, devant del temor d' una nota pe
tita, ó de que '1 client no volgués comprarli.
Aquesta llastimosa equivocació, avuy s'
ha desvanescut, y tinch la seguritat com
plena, que no ha d' influir gens ni mica en
lo negoci, y si per cas ha de serli altament
favorable, perque de la esplicació n' ha de
sortir esvahiment del rezel que tenen los
qui no 'ns coneixen.
Tampoch vol din aixó, que 'I viatjant,
sense com va ni com vé, se posi á
fer pro
paganda dels nostres principis, si no que ha
d' aprofitar els mornents que li donguin peu
pera parlarne, ja que si fes lo primer sería
cometrer uua ridiculesa.
Fa poch, per cert, que 'm trovaba á l' al
tre banda del mar, á la lila daurada, y en
una casa que no tenfen motius de
coneixern,
varem preguntarme si era catalanista. Na
turalment que vareig confessarho y després
d' unes explicacións, varen quedar plena
ment convensuts de que l' esprit de renova
ció era necessari, ja que significava un
avens grandiós pera un poble, y recordo
perfectament, que si primer podíen ser un
xich refractaris ab nostres ideals, una volta
se 'n feren cárrech varen
concordar ab les
aspiracions de Catalunya; més com que 'ni
proporcionaren el moment de parlar, vareig
planyerm de que l' esprit del poble mallor
quí jehiés adormit, sense volguer sentir la
ven de Catalunya, que com un nou
Jesús li
crida:—Aixecat y camina—; pro 'ls hi ex
plicava la gran confiansa que tenia, de que,
element intelectual que hostatgen, los des
vetllés y emprenguessin el camí de redemp
ció política.
Ben cert es, que allá hi vareig trovar un
patrioterisme de moxiganga Ala centralista;
pro també es ben cert, que hi vareig sapi
guer trovar una corrent amagada de simpa
tía pera nosaltres.
Ben cert es que vareig sentir germans
que'ns despreciaven Catalunya, empró tarn
bé es cert, que hi vareig trovar hardits de
fensors de les nostres doctrines.

Avuy

•

LA TRALLA

4

No es pas el punt ahont necessiten més
que 'Is mallorquinisin; pro tampoch es lo
punt hont hi tením la feyna feta.
Allá com per tot, hi hem de portar l' ha
lenada vivificadora dp redempció; allá, com
per tot hem de ser trevalladors en el nego
ci y en les idees. Allá, com per tot, lo viat
jant catalá deu singularisarse per dues co
ses. Pe '1 trevall conscient procurant ne
goci, y per ser qui no defuig los moments
de lluyta de paraules.
L' avenir es de Iluyta; si som lluytadors,
lo pervindre es nostre.
PERE SALAM y MORERA
Tarrassa y Juny-1906

Pera 'I

Manantiales

nou
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FUETADES

El nostre company Joeentut la setmana passada
fou objecte d' una denuncia per un article firmat
per I' arnich Tintorer, en el que '5 deyen coses que
han dit les publ cacIóns madrilenyes sense que nin
gú 'Is digués res. No sabém com deuhen pensar els
nostres governants. Unos mismos códigos regirán
para todos los espanoles, y... efectivament, en Tin
torer va anar í la preso y'ls altres no.
L' amich Tintorer sortí de la presó '1 dilluns baix
fiansa metálica.
No cal dir que desitjém que surti be d' aquesta
ensopegada, y d' are endevant no oblidin dl y '1s
demés amichs de Joventut que unos mismos códi
gos...
*

Pera demá passat á la tarde 'Is catalanistes de
Piera han organisat un meeting en el quin hi par
larán oradors en nom del Aplech Catalanista, La
TRALLA. Unió Catalanista, etz. etz.
Per les noticies que tením de Piera podém asse
gurar que l' acte será molt concorregut y de grans
resultats pera la causa catalana.

**

*

diumenge passat se celebra á Martorell la inau
gurado de la Associació Regionalista Robert, de dit
poble, ab un meeting que la Junta de la esmentada
entqat organisá d' acort ab la Junta Permanent de
la Unió Catalanista. La concurrencia representativa
de totes les classes socials de Martorell que omple
El

la espayosa sala d' actes de la Associació, de
mostt á ben sovint la seva conformetat y entussias
me ab llarchs aplaudiments.
Falicitém á la novella entitat per 1' éxit ab que
comensá ses tasques y li desitjém llarga vida.
nava

**

Un

qui

*

delegat

va

de vigilancia va detenir á un foraster
resultar ser un aspirant á inspector de po

licía.
Nosaltres ja creyém que es agotable un borne pel
sol fet de ser policía; lo que no sabiem es que tam
bé ho sigues pel sol fet de ser aspirant á policía.

*• •
El pare deis dos captius assessinats pels moros ha
reclamat la indemnisació que'l Govern del Marroch
ja ha pagat al d'al/á clalt.
El pobre borne 'os sembla que's quedará ab poca
cosa, perque després de passar per oficines, minis
teris, etz., succeheix allá de que, á cada bugada,
s'hi pert un Ilensol.

Tingui, senyor Incógnit, aquí té les eynes del ofici.
Parlemne deis governadors de Girona.
Sembla que deuhen ser predisposats.
?No s' enrecorden d' aquell altre que 's deya Jo
rro y que li varen robar la cartera en 1' exprés?
L' un se deixapendre pels lladres; al altre '1 pre
nen

per

anarquista.
***

Senyor Giner

En Moret, al parlar ab la Comissió de Figueras
que trevalla pera que no converteixin á sa ciutat en
1' irnperi del Marroch, va excitar els sentimientos
patrióticos deis figuerenchs pera que apechuguen
con los presidios.
D'aixó se'n dtu fer patria ab el más petit motiu.
SembIa que'ls figuerenchs se deixarien convencer
ab tal de que als presiris hi fiquessin á certs homes

de los Rios miri que

públichs.
•

vigilia de Corpus era'l sant d'en Maura.
!Qui s'ho havia de pensar! Sernpre haviem
gut que'l verdader patró de mestre Toni era'l

*

A Molins de Reys, els que s' han donat per alu
dits en la fuetada del numero passat, s' han enfa
dat molt, tant, que ab l' enrabiada s' han descuy
dat de pagar alguns comptes y d assentarne ala 'li
bres molts d' altres.
Mal fet! veyeu? Valdría más qu' us cuydessiu
más d' administrado y menys de política, que quan
us demani
comptes no 'm surtiu ab vuyts y nous
y... garrots qu' amenassen!

*ser
Memento destinat á prestar serveys á alli

dalt?...
fillets de Deu!... !Gracies á tots els cante
que teniu desitjos de provar lo que aquí se 'os posa
entre-coll!...

•

cre

deis

Mortalidad : 50 por 100 de habitantes.
Si saben de cálcul... cavilin y comensém per la
Construcció de la cabra.
*

•

*

s•

enviarán un governador de pres
ferpendant ab alguna altra autoritat de la

Diuhen si

'os

tigi pera
provincia.

Sembla que buscarán
Cuba.
Tot es cornensar.

un

personatge acreditat á

s

•

••
A Cerbere, els gendarmes varen detenir al
vernador de Girona prenentlo per anarquista.
jHome, borne! El de Girona, no.
L' erro 's va desvaneixe y 'I gobernador va
•

go

'n

jerárquich.
Arrenca caixals per Barcelona y fa uns discursos
anfilat pels pedriscos que fan bó de sentir.
Son mellors que 'Is d' En Moret
?El coneixéu?... Roda per aquest mon ab les ey
nes del ofici al damunt y fa discursos dalt dels pe
driscos.

ser

no va ser obstacle pera que '1 prefecte de
felicités als gendarmes.
M' hi jugaría que lo de la felicitació ha estat
obra d' un deis exilats.

qual

Perpinyá

a
*

•

•

*

Llegeixo:
También continuará en su puesto el fiscal del
Tribunal Supremo, senor Ruií Vallarino.
!Quina 'lástima, que á n' aquet senyor no me 1'
hagin nombrat Pons Pilat de Barcelonal...
Eh l que 'os te estudiats!...
No sé en qué pensen els de la menjadora.

••

llibertat.

•

*

sé un de governador que potser reuneix las
condicions precisas pera desempenyar aytal cárrech

Jo

.

Ene diuhen que les senyoretes Del Río que varen
pendre part en el concert de Belles Avts el dia ro,
y que haviern dit si eren, ó nó, parentes d' En Riu,
no hi están unides per cap parentiu.
Qu' ens dispensin elles si les haviem cregut pa
rentes d' En Riu.
Y, sobretot, qu' ens dispensi En Riu d' haverlo
jutjat parent d' aquelles senoritas

en

blement beneficiosa á la Cultura Patria.
Recomaném ab eficacia á nostres llegidors que
contribuheixin al establiment de tan útil Institució.
*

*

Llegím:
«Els suscriptors de El Motin se proposen seguir
pagant puntualment irnport de llurs suscripcions
mentres duri la suspensió del periódich.»
Nosaltres també.haviem rebut igual oferiment,
quan érem sospesos, de nostres suscriptors.
Lo qual gayrebé vol dir que '1s suscriptors de
El Motin, segeeixen 1' exemple deis catalanistes,
ab lo qual aviat tindrán dues hidras; la del anar
quismo y la del separatisme.
*

*

Diu La Correspondencia dallonses que
castigar ab energía la hidra anarquista.
Primer, la separatista;
are, ja n' hi ha d' anarquista.
Estas hidras !vive Dios!
se convierten de una, en dos.
Allá clalt

ja

arbre; peró

tenen

Guernika, ni '1 Pí de les
un

tres

ni el de

cona

ele

antecessors.

*

!Qué n' ha fet y 'n fi de planxes la policía dete
nint á gent honrada, creyentse agafar terroristes!
Ja ho diu per aixó adagi: Qui te /am... somia
ha...

***
Un arnericá nomenat Wellmont s' embarcará ab
bomba Der' anar al Pol Nort.
Hombre... si hi pogués traginarhi á n' el pobre
cito Romanones, faria un be á la patria y Catalu
nya ti agrahiría,
VIC. y ME.
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Suscripció
una

anterior, 43'45 pessetes.
Quotes de 25 céntims
Mamona Torné, Assumpció Roca, Teresa
Marieges de Vila, María Vila y Marieges,
Dolors Dutfiem, Carme Dutrem, Magdale
na Rovira, Coloma Rovira, Teresa Vila

mort.

*

** *
policía segueix fent públiques demostracións
de su ojo.
L' altre dia les va empendre contra una pobra
dona que demanava la llibertat del sea marit aga
fat sense motiu.
Devien dir: una mujer?; la hidra es mujer; pues,
duro á la mujer y mataremos la hidra.
Y, efectivament, van estar á punt de matar un
catalá qu' ha de neixe.
*
*

En Mesina ha descubierto la policía en casas que
ha registrado, hasta 18 bombas explosivas.
Be, sí
Lo mateix que la nostra de policía...
Sois que aquella las ha trobadas avaus d' esclatar y
la nostra de policía, ni las trova avans ni després...
.

•

Un periódich anuncia que pot donarse una sena
duría vitalicia á n' els senyors Cano, Cajal, Meri
no, Luque y Cortezo...
?Peró, que no 's recorden del desventurat Benito
y Pasarell?
?Qué li donarán á n' aquet xiquet tan rebufó?
?Una puntada de peu?

•

Suma

La

Llegirn:

*

va mar.

Bandera que onejará á la Catalunya de
altra vessant del Pirineu, qu' envien les do
nes catalanes á Mine. de llaussy.

En Ramón Roger ens va portar una paperina,
que más bé semblava un sach de tant grossa, de
carmetlos quins oapers son impresos ab el retrat y
una poesía de Mossén Cinto.
El bon amich En Francisco Crusells ele va repar
tir entre noys y noyes del Chor Infantil Mossén
Cinto, de qué es Director.
Aerahím obsequi d' En Ramón Roger, com
agrahím les petites postals de Barcelona Antiga que
s' han entregat á la Escota Catalana Mossén Cinto
pera que serveixin de premis d' aplicació,

*

*

Are tindrém un Quiroga.
Veurém si será tan neula

pera

branques.

arbre de sentencies de
*

no es

*

Conech una senyora que va plorar quan
xar el Binova...
!Era una chanteausse del Folies!

urgeix

** *
Es

*

?S' han fixat ab la gent que llegeix els Sucesos?
Guayteulos...
Quasi tots fan la cara d' haverhi estat retratats
quisqu' una -vegada.
•`
Acciones de la Companía Arrendataria de Ta

ases.

Lo

caurá del

bacos, 409.

La

posat

'os

L' individualisrne es la más avensada expressió
del socialisme modern, mentres que '1 colectivisrne
es ja endarrerit perque no
es garantía de llibertat
individual.
Pesi bé les paraules y no 's deixi enganyar, ó si
nó no podrém reconéixeli aquelles bones qualitats
que fins are li hem reconegut.

•

Jo crech que menjan sanch y fetje á tot ápat...
!Qué carrinclons hi han encare per aquest mont...
*

**•
podém, com voldríem, publicar la circular de
la projectada Escola de Mestres que será indubta

!Ay,

*

•

dugues

No

concepte.

?En

El Comte de San Bernardo va trepitjar á
criatures...
No l' han ficat á la presó...
D', algo val lo ser de sanch blava.
Si hagués sigut un pobre infelís...

Marieges.
Quotes de 10 céntims
Palmira Tort, Carmeta Tort, Enriqueta
Tort, Ramona Puig. Enriqueta Bosch y
Bayona, Filomena Basté Vda. Bartrés,
Joana Jarque de Bartrés. Triuitat B artrés
Basté, Providencia Bartrés y Jarque.
M aria Rosa Bartrés y Jarque, Montserrat
Bartrés y Jarque, Concepció Pomar de Bo
tey,
Concepció Puigdengolas, Antonia
Agulló Comas, Pilar Agulló Comas, Leo
Agulló Comas, Clara Vidal Agulló,
nor
Pilar Sala Matamala, Pepeta Domériech de
Solá, Pepeta Sola y Domenech Dolors Gay
Pilar
y Bigas, Concepció Gay y Bigas,
Gay y Bigas, Amparo Gay y Bigas, Una
figuerenca convertida, Una fornera de Gra
cia, La cosina d' sin separatista.
Suma total: 4840 pessetes.
Hi ha molta més 'lista, que no hi cab.
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Cartera de Comunicacions

Un verdader corista catalá.
Al. Veurém.
G. No fá per casa.— Civil. ?Vol
gués pascar per aquesta Re tacció?--LI. F Á. No
cap dele articles.— B. Gori. Hem acordat no
va
parlar, per are, de semblant neula; guardarém
article per si 's presenta ocasió.- Jaume Potosí. N
Somía-truyte3. Veu.
hi ha dubte.—
rém si arreglat pot anar.—J. P. Valls. El vers
vá.—R. Casa. ?Per qué no p esa poblado ni adres•
1
sa?—P. C. Sabadell. Es molt perillós. Fixis en
nota d' abaix.
o s' admeterán originals escrita en toles chíes ca
res del jull.

C.
'Se 'I

'.

—

complau.—‘5'.

—

•

A Russia hi regna gran efervescencia entre la
tropa y '1 poble.
Ab tot ne creyém que entri aquella á saqueig cona
en altres estats que paseen per més civilisats.
*

*

Ab Los Sucesos y Los Acontecimientos
per quedar boig.

n' hi

ha

/Mil.
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