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DE TEULADES PER AMUNT
Sentim una veu interior que'ns diu: Gatet, parla; una altra d'exterior y enèrgica
que'ns crida: Cóm estem d'original?, y ens
acompanya'l crit ab un signe senyalant el
calendari. Aquest presenta als nostres ulls
un full imperatiu que ab lletres grosses
marca'l dia: dijous... Som dijous y el que
vos parla no sab de qué parlarvos... No es
pas per manca d'assumptes, que may s'acaben. Es precisament tot lo contrari: per
un excés de notes que hem anat apilotant y
les quals si haguéssim d'exténdreles y comentaries degudament omplirien quatre
números de lletra menuda com aquella que
la setmana passada inauguràrem y per la
qual hem rebut una pila de felicitacions
nosaltres y una colla de parroquians més
en Menacho y en Barraquer, que segons
diuhenles veus del poble enaixo de les malalties dels ulls hi veuhend'una hora lluny.
Y vegin com sense pensar hem pegat un
cop de bombo per volguer fer una frase,
sense cap mena d'interés, lo que no passarà el dia que'n pegarém un altre pel doctor Raventós, car allavors ja anirém ab la
llohable intenció de que'ns fassi baratet el
cusimos el trau que s'han empenyat en
femos a la panxa, a la nostra pacífica
panxa que no ha oomés altre pecat que'l
de no sortir un través de dit mes de lo que
sortiria una post de planxar posada de/mite...
Altrament, lector amich, tranquilíset
er alló del perjudici de la vista, que al fi
el fi val més perdre'l sentit de veure per
llegir massa que'l de la rahó per llegir
poch y es preferible ésser gat cego que
burro... analfabet, que es el cas llastimós
en que's troben molts que ab tot y tenir
bona vista nohi veuhen més allà del
nas. De totes maneres, la vista no's pert
quan un sab lo que llegeix, sinó que,
al revés, s'obren uns ulls com unes taronges y aixís aprenem d'amagarnos el rellotge y cordamos l'americana quan d'un tros
lluny ovirém a un dels polítíchs pel procediment... de Venterro.
E l verdader timo pel procediment de
Venterro—suposant que l'enterro sigui católioh y no hi hagi masa que disposi lo
contrari—qui s'empenya en ferlo an el poble es el ministre de Gracia y Justícia ab
el cuento del projecte de lley d'Associacions.
Ab el pretext d'anar contra les ordes religioses, el petit Combes del gabinet L ó pez Dóminguez, gabinet que no s'aguanta
de, vellesa y cau de xacres polítiques, va
de dret contra totes les associacions que siguin de criteri oposat a les actuals oligarquies, pera lo qual en un punt d'aquest
projecte de lley, y es el punt més important, se confereix al Govern la facultat de
sospendre tota mena d'associacions que ant
ell no li plaguin, per tot lo que queda di
que qui més d'aprop en tocaria les conseqüencias són els republicans, els catalanistes y les societats obreres de resistència,
deixantse en la santa pau del convent a
les institucions religioses, perquè a Roma
no baden y quan veuhen fer entremaliadures als que hi estan sotmesos: en
aquests casos allarguen canya y fan dir
quants Déus hi ha.
Aixó que es tant clar ho ha vist tothom
menos els progressayres del Peu de la
Creu, els quals han demostrat una vegada
més que en quant a fer ali ab el Govern
no'ls hi passa ningú la mà per la cara. Res
més indica, sinó, aquell solt publicat un
dia d'aquesta setmana en el que deyen veu-

re'l color reaccionari de Solidaritat Catalana en un telegrama que uns quants ciutadans enviaren an en Rusinol pregantli
s'abstingués de votar en aquesta qüestió.
No'ns sorprengué pasia lectura d'aquell
solt ni'ns extranya la conducta de la bassineta del magnànim Apòstol surtint a la
defensa d'aquesta lley tant obertament
dictada contra'l poble. Quan lo d'ara &rà
un any, ell ho sancionà ab aquell grotesch
article que tants digustos li ha costat; quan
la discussió de la lley de Jurisdiccions ell
no va dir esta boca es mía; a la Solidaritat, que tant s'ha indigestat an els de Madrid, ja veyem com s'esforsa per mataria;
ab motiu dels tractats de comers fets ab
trampa per en Navarrorreverterpera portar
a la misèria a l'indústria de Catalunya y a
la. del Nort, les úniques regions d'Espanya
hont el sentiment de deslliuransa s'hi remou, va dir que aquell moviment de protesta's feya en perjudici del pueblo pels
quatre bargesos que pariren el pacto del
hatnbre; quan la discussió de l'aplicació de
la tant y tant repetida lley de Jurisdiccions ha callat com un mort, que no es altra cosa; ab lo de l'enterro den Juli ho ha
contat al Congrés tot diferent de la manera com succehí, per lo que'l felicità'l ministre de la Governació... Y prou, perquè
la llista es inacabable. Per aixó hem dit
primer que no'ns sorprenia aquell solt. Lo
que sí'ns sorpendría, v de debò, seria véurel algun díacontrp'l 6ovem, a l'Apóstol...
E l dia que això sigui prometem menjarnos
un pollastre... y enviamhi un tallet, que
allavors ja's trobarà en la precisa necessitat d'aprofitarlo.
* *
L a sessió de l'Ajuntament pera aprovar
els presupostos va durar dotze hores. Un
oonoejal solidari deya al sortir:
—Vaja, no's poden queixar els qui van
votarnos. No diran pas que no'ns ho prenguem ab interès... ^
Y afegí un company seu de Consistori:
—Si sabia que aixó havia de passar gayres vegades, a la primera sessió presentaria
una proposició encaminada a que'ns concedíssim nosaltres mateixos les vuyt hores...
— Y aliment de jornal—afegí un tercer.
Aquest era antisolidari.
Els altres dos van picarse l'ullet com
dihent: Encara no'n tè prou?
Y els dos regidors solidaris se'n vau anar
a dormir obrint uns ulls com unes taronges... Sort de que no baden!

LOOR A LOS BRAVOS
E n el létrico edificio del Psseo de la Aldana
donde corren en alegre, bulliciosa caravana,
cien mil ratas atrevldas, de andariega procesión,
los corcbetes de estos liempos, estos bravos infan(zones
que creó modernamente el sefiorde Tomanones
con arranquede vallentes, eligieron su m a n s i ó n .
Son los guardias, rozagantes; de maneras] princi(pescas
como altivos cortesanes; enemigos de armar grescas,
con blasóo de honradas gestas donde brilla un meuna nifia asesinada por excesos ammorios
donar,
y un sujeto que se escapa sin aquellos requilorios
de recato, que aconseja fa moral m à s ejemplar.
Son virtudes de granito cual zariros deslumbrantes,
6 rubíes encendidos, ó d u r í s i m o s diamaotes
de facetas irisadas, engerzados en un ros
cual relíquia que l e g ó n o s el gran duque de Rivona
para hacer aeguramente de l a culta Barcelona
un aduar casi caribe si no lo remedia Dios.
Ellos tienen siempre en jaqué a los picaros l a (drones,
y asi cogen i un ratero, como dan con los bastones
à inocentes estudiantes ó bien sirven al fiscal
y detienen escrltores cuando cantan las v e r d a d e s , "
porque siempre molesiaron las m à s durasrealidades
ó se tiran buenas planchas, que es de moda y na(lurel.
A u n l i n descubrir las bombas, son patentes ya sus
(brio»
demostrades en bodegas, en amor y en desaflos

con fiereza'de almogivar... de los Corca d e ' C l a i é ,
y asi en m é r m o l e s y bronces. sus espléndidas hazaft«s
trianfando sobre embustes y ridiculas palra&as
enconlraron los b u n l e » que de aquellot dieron fò.|.J
E n el tétrico edihelo del Paseo de la Aldana
donde corren en alegre, bulliciosa caravana,»
cien mil ratas airevidat, de andariega procesión,
los corcbetes de estos tiempoa, como bravos intan•·,,J
L
(sones
con alientos de gigante, con nereza de leones,
con arranquede valienies, eligierou su matiBióo.

EN VILA Y " E L SOL"
Tots sabem que'l fer regidor an en Vila
fou posar en acció un xisto, y que l'home,
coneixentsho, no ha obert la boca per por
d'ensenyar el llautó. Baix aquest punt de
vista ha sigut prudent y ha contribuhit a
que no s'acabessin d'obrir les vàlvules de la
rialla y de la sàtira, no podent impedir, ab
tot, que se n'escapi algun esclafit que se
l'haura d'empassar de mica en mica o de
portadora en portadora si no U plaü~qué
lassin brometa ab la seva honorable personalitat.
Y de brometa ab S. S. el MARRAMAUL.
estó disposat a ferne molta, tanta, que
volem saber, y un cop sapigut dirho, que ja
que no parla, qun es lo que fa a l'Ajuntament. També'ns interessa saber quina relació te S. S. ab la propietat dels Kioscos <E1
Sol> y si encara n'es propietari ab quin
dret es concejal y si no n'es perquè cobra
12'50 diàries d'arrendament dpi de davant
de «Las Novedades> y 17*50 del de davant
de Betlhem y altres 12'50 del de davant del
Liceu. Y tambò desitgem enterarnos dels
arcanos pels quals S. S. va arribar al Consistori.
' -.fS^T-í ' '•
Desprós parlarem un xich sobre la manera que aquets cèlebres kioscos tenen d'explotar als venedors de diaris, com fan sortir periódichs sense camisa ni vergonya—y
aixó es per demés dirho, perquè si tinguéssiu vergonyes que amagar portaríeu camisa
pera taparies—y com pretenen fer el boyc o í a c e r t a s publicacions que no'ls hi convenen.
{.'?''*
An alguns estimats companys que anaven ab massa bona fç conseguiren íerlos
desaparèixer les intrigues dels suleros, però ara om aquí nosaltres pera dir veritats
pesi a qui pesi y per molt que'ns am'énassin la vida—amenasses qne tambó veurem
acabades.—Nosaltres tenim pit pera arribar
a que'l públich s'acostumi a no corq·prar en
els susdits kioscos—penyes-lerrouxtianes,
aixis com conseguir que les empreses periodístiques no'ls hi entreguin paper pera
vendre.
Quan en Lerroux sigui Emperador en
propietat ja'ls farà kiosqueros de l'imperial casa. Mentrestant, que vagin a vendre
diaris al... ais Josepets.
Y per avuy prou. Se continuarà, com les
noveles per entregues.

& LA QUE SALTA
Quan van dir que parlaria, tot el món se
va assombrar. Tot feya preveure que ses
paraules farian donar un tom a la humanitat y no faltaban estadistes sortits del ou
que ja trassaben els plans de la nova organisació social. Demóstenes, Çiceró, Fra Lluis
de Granada y Mirabeau podien anarseh al
diable ab la seva oratòria, tinguda per portentosa pels que no havien tinguda la sort,
l'altíssima sort, digna sols d'un deu, d'escoltar la paraula màgica del superb y colossal
Lerroux.
Ja cal que tots els qu'un dia darrera l'altre ens esteu fent la guitza ab les guerres de
Troya, les victòries de Pirro, la rebeliò de
Flandes y les barricades quan les quintes
d'en Castelar, que plegueu el ram y us deixeu d'histories devant la portentosa realitat
que aquet tros d'home ab esqueixos d'héroe
y de fulano que te alts poders per tallar el
bacallà, representa. Tu Céssar ja cal que
t'amaguis els teus Comentaris o be qu'els
venguis per embolicarhi sigrons; en Tamer-

MARRAMAU!'...
verdadera satisfacción hemos sabido que en
lón que s'entretinguiu eu fer paquets de diputats, com d'estadants lo cap d'en Gimé- el "Con
ultimo sorteo de la Loteria Nacional ha sido agraThó; qu'en Jaume I se dediqui sols a con- nez Moya quan els cabells 11 fan creix ensa; ciado con zS.ooo ptas. nuestre querido amigo y enquistar mosses y qu'«n Carles V se consoli en un reco, els solidaris tremolaben com fu- tusiasta correligionario don L u i s Berenguer...
Vostès suposaran que aquest retall es del B r u s i a
eu revestirse ab la fèrrea o llaunlcea car- lla del arbre mogut pel vent mestral y de
per la bona mostra de c o n s e r v a d u r í e , veritat?
nadura del acorassat o lo que sigui del ma- tant en tant dirigien una mirada suplicant jutjar
Donchs no senyors. Vegin el final de la gazetilleta:
teix nom.
Jfèl
an a la tribuna de les dames com sl esperesnReciba nuestra felicitación. T o r esta ves la forAquí no hi han valents que valguin: quan sin d'ella que sortís la senyal de gràcia de tuna ha caido del lado de l a libertad y de la honradez.n
parla l'Alexandre, boca abajo todo el mun- les vestals de l'antiga Roma.
ara diguin si no's veu que es A'El Progreso,
do. Y tu Birmark acabat de pudrir y tu NaTocan hores. Tot calla; sols se sent un delY brau
defensor de les clases bajas... Molt po.lria
polen el Gran no tinguis pretensions qu'al idili en mi menor que executen un parell ésser, no obstant, que al caure pel costat de la l l i costat d'aquesta majestat nascuda com Ve- de mosques en mitg de l'hemicicle. A fora bertat aquestes 25,000 pessetes, hi h a g u é s la espede que rodolant, rodolant, anessin a pararne
nus de lescuma, ets un miserable ranxero tot quiet; sols els lleons de la porta, se ma- ransa
algunes al carrer d'Aragò.
y si vols que't respectóm que has sigut tam- ten les pusses.
Y que 'I solt fos escrit parant la gorra.
bé emperador t'elevem la teva talla a la
E l gel s'ha romput. La esfinx ha parlat.
d'un insignificant subaltern de calces llus- En Lerroux, el gran Lerroux, l'alt Lerroux,
Dies passats en la sessió de l'Ajuntament en Giner
troses, dona llogada y paga retinguda.
més alt que la Giralda de Sevilla /oíe yal de los Ríos va manifestarse contrari a la proposició
Que us haveu pensat personatges de la obra la boca y tot crida y tothom reclama encaminada a que '1 Municipi recobri 'Is seus drets
en tot lo referent a ensenyansa, dihent que ell es
historiar Us créyeu sens dubte que morts que li tornin el ral.
partidari de que les oposicions a la plassa de mestre
E
l
rei
entre'ls
mascles
s'ha
portat
segons
segueixin fentse a Madrit.
vosaltres al món s'havia acabat la grandesa,
haurà oblidat q u e ' l senyor Giner passa per
la fatxenderia j les ganes de fer el maco? els exigents com el darrer entre'ls famelles. unNingú
f ò s s i l , segons la gràfica I r a s e a b que '1
Quan equivocats anàveu llustres difunts! Cap de les qüestions vitals ha sigut tracta- seu perfecte
llustre germà c a l i n c à an els antisolidaris, y com
da
pel
Cardenal
Cisneros
d'aral
la
pessa;
D'homes com el que té desperta tota l'atena perfecte
antlsolidari reconsagrat lerrouxista.
bé: el periòdich de l'Aròstol es autonomista
ció d'Europa, no'n pareixen totes les mares. sols ab veu llastimera ens ha dit que'ls que yDonchs
el
seu
propietari
diu que vol presentar una propoLlàstima que hagi nascut a Espanya! Pe- empaytaven an els capellans qnan lo cele- sició al Parlament demanant
l'auionomia de tots els
bèrrim
enterro
d'en
Juli,
eran
unosjòvenes
rò ab tot. tenim la sort gran de que'ls gomunicipis, per lo qual se demostra que 'I quefe y el
president de la Junta municipal lerrouxiana no esverns del Estat ab un rapte de patriotisme irresponsables.
Si' nosaltres fóssim rebeldes no sè que dl tàn d'acord. Volen una altra prova de que en Giner
digne de llohansa hagin dit: Nostre pais es
està si fuig o toca'l dos d'entre 'Is partidaris de
pobre pero ningú li quita l'honra de tenir riam, pero els aludits callaran perquè la ['enterro?
un fill tant llustre. Y ab el beneplàcit dels prudència se conserva davant de l'amo.
Ab tot reconeixem qne l'Aguilà no ha vodel màrgen, lo declarà fill adobtlu de les
Ara"ns diuhen" de Madrit que l'Apòstol hi farà
un diari que c o m e n s a r à a publicarse 'I primer
institucions y'l subvencionà... explendida- lat gayre alt y que s'ha quedat a la altura sortir
dels escarbats; pero tenim confiansa que se del vinent desembre.
ment.
E n s en alegrem. Allí, allí es hont hauria de fer campendre'l desquite.
panyes ^ e f a a i x e c a r l'esperit p ú b l i c h . Allí, allí es
Ell es are per are el geni qu'atreu totes sabrà
Esperem
d'un
moment
al
altre
veure
una
hont
hauria de portar a tots els que '1 segueixen.
les mirades, lo llum que ilumina aquestes Saint Bartlielemy o un cop d'aquells que Allí, allí,
ha d'ésser el seu centre. A q u í no'n necesombrivoles soletats. Quan ell parla, tot tre- van de dret al bulto.
sitem d'agitadors. A q u í , dels redemptors no m é s en
necessitem una cosa: que fassin l'anada del fum.
mola; quan ell crida, el món s'esquerda;
Nosaltres creyem que lo fet per en Lequan brama, els terratrèmols y'ls volcans rroux
an el Congrés es un refinament de
E n l'Ajuntament s'opera un cas extraordinari.
son los seus portaveus; jpodeu comptar crudeltat
pròpia dels grans tirans, una es- E l s petits pugen a les barbes dels grans y lo que era
quan ell agafi la tea y quan ell clami ven- peransa pels
amenassats que's convertirà minoria, per la forsa de la r a h ó ha conseguit a n i b a r
jansa! Lo sol s'apagarà, la lluna caurà de prompte en una
a majoria.
tràgica expiació.
nassos y en l'univers hi haurà un potl-poti
No m é s cal fixarse en les votacions pera veure de
Tant
y
niés
quan
s'acosta
Nadal
y
ja
ho
quin costat està'l sentit c o m ú . A l'una banda els
que ni son Autor ho entendrà.
Duran y Ventosa, Ventosa y Calvell, Bastardas, L a y Per aixó es l'alabat dels escullits del Se- sabeu: Per Nadal turrons. Y un bé.
ret, Puig y AUonso, Valls, R u b i ó , Rahola y d e m é s
nyor y el temut pels réprobos. Algú que
personalitats, homes de carrera que en diferents
arts del saber tenen un nom acreditat. De l'altra
vol passar per erudit y per difundidor de
banda, els G i m é n e z , Costa, V i l a , Morè, Altayó, Batmales noves fa córrer qu'es el precurlle. O l i v a , e t c , etc.
sor d'un nou duch d'Alba qui espera assoDecididameni al nostre Municipi^s'ha fet el m i E
l
valem
diari
de
Madrií
Espanti
Nueva
fa
allar altres Brabant, Louvaln, Amberes, guns dies denunciava que ab el procediment de racle que no han prgui cons^guir elsantisolidaris...
Utrecht y Amsterdam. Pero aixó no'ns ho treure tres o quatre mistos de cada capsa de a deu S'ha imposat la minoria!
creyem perquè hi han també dichs que po- c è n t i m s , l'Arrendataria estafa an els consumidors
valor de 3 pessetes lanyals. Un altre periòdich
A Reus, en el míting nacionalista que va celeden reventarse y la empresa pot costar per
d'aquesta ciutat corraborava 'I fet y nosaltres, picats
brarsht diumenge passat s'hi presentà un fragment
tant que's renovés la dita del duch de Ler- per la curiositat, hem comprades cinch capses, do- de la partida de la porra que pretenia t a m b é alterar
ma de que ab lo gastat per la 'pacificació nant aquest resultat: 46, 46, 46, 46 y 47 mistos res- l'orde (y pera ferho anaven provehits de xiulets...
E l Uadrocini es ben clar. Mentres a la
Però van espitiar y cames ajudeume, encare deu
podrian empedrarse los carrers de la Cort pectivament.
presó se pudreixen infelissos per haver robat un
hen corre.
ab pesos duros.
pa, els senyors de l'Arrendataria en lloch d'anar a
Nostre geni es més modest; es lo verb de presiri com els hi correspon, cobren grossos diviAquestos dies El Progreso h a vingut ficant l a
la democràcia: de la democràcia dels cinch dendos y s ó n tinguts com a persones decentíssimes. pota, parlant del suposat tracàs del missatge a n'en
E n vista d'aixo proposem: que un dia determinat
Bastardas, tot amanit ab una mullitut.de falsetats de
de Valls, Los Sucesos y la secció a cal Sose reuneixin cert nombre de ciutadans y acomfabricació exclusiva de la casa.
riano.
panyats per u n notari y reprei-entantsdela prempsa,
Els que composem aquesta r e d a c c i ó havem firmat
recorrin
els
estanchs
adquirint
capses
de
mistos
y
Si'l mirem per un altre costat es un al- lent un recompte p ú b l i c h , del qual n'aixequi acta el l'esmentat missatge p e r q u è creiem a n'el senyor
tre Cristo, la segona part de Cristo (ab per- notari, pera procedir totseguit a una querella contra Bastardas un ciutadà dignissim que durant la seva
interinitat com alcalde d e m o s t r à que era home d'exdo dels cristians) ab la diferencia de que la Cerillera per defraudadora.
celents condicions, tacte poch c o m ú , tolerància
si'l primer aculli a tots los humits, el segon,
menys c o m ú encara y amor tranch y innat a la estiJ»
mada Barcelona, que b o s q u e j à lo molt que hauria
el nostre héroe ha recullit en ses illes a tots
Y ara que parlem^de lladres.... legals [1]: Sapigut
per la ciutat si fos Alcalde efectiu y si no t i n g u é s
los perseguits per la justícia, an els que pa- es de tothom que '1 noranta per cent de la corres- fet
per companys a uns quants que esianen m é s en cao n d è n c i a que ve de Madrit, està franquejada ab el
teixen fam y sed de merodeo, an els sen- psegell
ràcter
arrossegant els carretons de tinta fina p a r a
del C o n g r é s , estafant aixís a l'Estat una cancills que's fan tirar les cartes, que no's casen titat considerable y creant un privilegi ^vergonyós escribir.
els dimars, que tremolen quan se'ls hi tren- per la capitalitat.'
Nosaltres no 'n p a r l a r í e m , sino fos q u e u n estimay respectable confrare. E l Diluvio s ' h a g u é s deixat
Per acabar ab a i x ò recomanem se posi a la pràctica
ca'l mirall y que toquen ferro quan veuhen
sorprendre
la bona fe coiroborant l o d i í per la bacil'idea proposada per un respectable diari d'aquesia
un geperut; an els que quan llegeixen sem- ciutat,
neta del carrer de Ponent. E l dos diaris convenen
que consisteix en que quan se rebi u n a carta
bla que contin les dècimes de segon, una o circular ab aquestes condicions, se retorni a son que "1 missatge ve.a ésser u n vot de censura a n'en
Giner de los R í o s .
v
desti dins d'un altre sobre y sens franqueig, y aixís
cada hora.
l'estafador se v e u r à obligat a pagar els c è n t i m s que
Nosaltres tenim a n'en Giner per un cavaller
Per xò sapiguent qui es, tota la humani- volia economisar. S'adverteix que al sobre no hi honradissim a carta cabal, bon c i u t a d à y bon pare
hagi membret ni res que indiqui la procedència, per
de f a m í l i a , u n professor desitjós de fer profitoses les
tat estaba esperant que's lo que dir a les evitar
que la carta sigui retornada.
llisfonsa n'els seus alumnes. Les seves boulades,
Corts el que's dignaba serne membre y penquan s'enfada, les hi excusem per r a h ò de la edai y
recomanem una altratcosa-. que 's fassin
drehi part. Y fins sabem de molts punts que p úVb lencara
del
atavisme que d u ; l'estar afiliat a la política d alló
i e b s els noms dels fulanos defraudadors per
les operacions bursàtils se suspengueren y medi de la prempsa, per ajudar a qual objecte dels Josepets. ja 'ns estranya sent v o s i é una p e r s o n í
decent, l'oasis en el desert f r a t e r n a , però ens ho
els tranvíes se pararen. En Comas Solà ma- M A R R A M A U ! . . . està disposat a obrir una secció des- expliquem;
v o s t è es lerrouxista per despit, per ganes
a fer conèixer els vius, que a molt segur
teix diu que observà alguna cosa extranya tinada
de fer la contra a n'els de devant y a i x ò es mal fet.
deuhen tindres per uns subjectes h o n r a d í s s i m s a
en el firmament com si els astres estessin carta cabal.
E l senyor Giner fora un bon alcalde per S i g ü e n z a ,
en espectació sobre lo que podria passar.
Colmenar o Egea de los Caballeros; per Barcelona,
jt
ab tot y la bona voluntat que reconeixem en el
An el Palau del Congres es hont hi havia
E l s que passejant per la Rambla, se paren devant
senyor G i n e r , no serveix. No la sent la vida barceloel rovell del ou. Al banch blau el govern els kioskos E l Sol a llegir per curiositat E l Pro- nina, ni sent son esperit, ni sent ses^ansies / aspiragreso que e x t è s a la vista de tothom s'exhibeix com
protegit per les ales inmenses (an algú 11 a per reclam per si algún desesperat el compra, po- cions pel pervindre.
Aixo no vol dir que s'hagi d'aixecar un monument
semblen urpes) del geni y que segons els den observar que aquet malaguanyat paper sempre
n'en Bastardas. R e m e r c í a r l o y prou, no precisaqu'a Governació intervenen costen a pes parla de granujas, farsantes, ptllos, embaucado- ament
per lo que ha fet, sino per tlo que no li han
fracasados, que es el vocabulari a l'alcans dels
d'or; al fondo la majoria en actitut de dei- res,
deixat
fer.
redactors d'aqueixa putineria. Uiuhen que la c u l xarse arrossegar per lo que'ls amos manin tura dels homes se coneix per les oarauies |que say dispostes a seguir al peu de la lletra les ben. Donchs calculin l a dels i ' E l Progreso, ab tot
Continuen célebrantse nombrosos y importants
diccionari del corrector de probes. Y encara m é s ;
m í t i n g s de Solidaritat catalana, M A R R A M A U ! . . .
indicacions que en un paper els hi feyen y'l
a falta d'idees pròpies y originals apliquen an elf.
adherit 0 assistit a tots els que n'ha tingut coqui podia ferfio y qui'ls hi íeya guanyar el d e m é s lo que es la seva pròpia imatge, a semblansa s'ha
neixement
dels homes primitius y rudimentaris.
pa, que deya en Romanones.
I m p r e n a p t » A X o u B O x d a , Qasrer Ponent, a
La Cambra donchs estava plena; bullia de

Esgarrapades

MARRAMAU L .

'Apòstol cn la i n t i m i t a t

Fa temps, quan encara no s'havia escrit
E l alma en los labios y la majoria del 110ble crexa de bona fe ab el temperament revolucionari de l'Apòstol del Coll, no-saltres
vam forli una visita amical ab el sol desitg
de con ''i\er en Tintimitat al que tant conegut era en sa vida p blica.
—Ens rebr.W-ens preguntàvem a nosaltres mateixos quan haguérem bahatdel
tramvia davant del- Josepets y tiràvem ab
les precaucions degudes del cordonet que
hi ha a la dreta de la porta de la mansió
sen. orial del Déu de les voluntats cohibides,
persuadits de que aquell cordillet far a esclatar quelcom atronador, una bomba o una
traca valenciana,cosa que nosuccei,car sonà
una campaneta de mi armoni >8 y ben timbrat. A poch soniirem un seguit de passos
suaus y quietons q je tot just feyen remor
al trepitjar la sorra del jardí, y aviat una
ma'ns obria la porta y una cara amohinada
se'ns presentava a ia vista, sorpresa per
la presencia daquell porter d'ajre aburgesat.
—Buenas tardes—vam dirli. -Por usted
venia.
—Pase, pase.
Abans de obehirlo vam mirarlò de cap a
peus per si li endavinavem una mala acci >
o alguna eyna mortífera amagada. No presentava senyals de res el nostro visitat
—Aqui tieae usted sucasa—va dirnos.
—Muchas gracias,—contestàrem ab respecte.
—Me encuentra V. en plena actividad.
—Prepararà V. algo que pasarà a la historia... Algo grave... Algo que dejarà huella?
—No; estoy haciendo la limpieza de la
casa y...
—Oh!, no es igual... Puede usted hacer
como si no estuviera nadie... Si le estorbo...
—Ca, no senorl Venga, venga.—
Ens porti cap a veure'l jardi. Amablement ens ensenyà les gàbies dels conills, de
gallines y de coloms.
—Tengo—anava dihent—mucha afición a
los animales. Los quiero con toda el tilma,
parece que yo les sea padre. Mire V» qué
gallo. Parece" que lleva gorro frigio en la

cabeza... Le corté la cresta con unas tijeras,
en esa forma... Asi, cuando vienen los amigos ven hasta donde llega mi amor à la República.
—No està mal.
—Es cuesti in de tàctica, amigo mio.
—Se ve que V. trabaja incesantemente.
—Muclio. V. couoce sobradamente mi
obra exterior, pero sin duda alguna le falta
conocer mi obra interior. Ve V. esas jaulas?
Pues todas las hice yo mismo. Permita V.Entremos à la casa, que he dejado en el fogon
las judías y se les ha de cambiar el agua.—
Jo'l vaig seguir admirat. Anàvem dret a
la porta de la torra, y repensantse, de cop,
digué:
—No, pasemos por ahí. Acabo de fregar
el màrmol de la escalera y ahora la ensuciariamos... V. ya es como de la casa... Venga, que pasaremos por detràs.—
Vaig pegar llambregada als grahons que
havia netejat el nostre revolucionari y apareixien nets, brillants.
Entràrem a la ca<a. El menjador, la primera pessa que va venirnos al pas, estava
coquetament endressada. Ràpidament els
nostres ulls passaren lleugera revista
d'aquella estansa. A la dreta una porta y a
l'esquerra una altra. La de la dreta estava
mitg ajustada y poguérem veure que all hi
havia la cuyna. La de la esquerra, oberta
del tot, donava entrada a un dormitori. Per
les parets del menjador hi havia alguns
quadros curiosos que per la mitja llum que
per la balconada entrava no poguérem enterarnos a quin pinzell se devien. Un representava el menjador de una casa de camp
en el que hi entraven dos o tres bous fent
esverar als tres cassadors que pacíficament
hi esmorzaven. L'altre un esmorzar a ple
camp tamb interromput per la presencia
d'un bo . Als altres panys de paret altres
quadros representant paysatges suissos ab
bous que llauraven o tiraven carretes.
—Car.imba, amitm! - vam dirli encuriosits.—Usted, por lo que se ve, tiene mucha
alici m a los torosl.. Le debe admirar la bravura de esos animalitos, eh?
—Ca, no sefior: no son toros. Son bueyes.
A mi los bueyes me gustan extraordinariamente por su natural pacifico.
—Deben ser cuadros de Beulliure, eh?...
—No, no, seííor... Son de esos que venden
a plazos a real cada semana.
—Ah! ya comprendo. (Pausa).Yo deseaba
hacer a V. alprunas preguntas, quiz is indiscretas... Yo deseo saber algo de su vida ntima. He de hacer un estudio de hombres
de talento espafíoles para ui.a revista de
Londres y me convendría conocer detiilles.
—Entre, pues, y hablaremos.—
Creya que'm portava al despatx y hont
me conduí fou a la cuyna. Ell dev a endavinar la meva contrarietat, per quan s'apresurà a disculparse.
—Tengo el cocidoun poco atrasado, comprende Vf.. Pase, pase, aqui hablaremos.—
Jo vaig seguirlo sense obrir la boca, extranyat de totes aquelles coses que veya y
no comprenia.
—Ya verà—digué reprenent la paraula.—
Como he arreglado las camas y puesto ropa limpia, porque, amigo, las s'banas estaban hechas un asco de la otra noche, que
un malicioso al pa^ar por la calle se le ocurri • tirar una piedra a los cristales, tengo
a 'm que mondar unas patatas y V. podrà
preguntar lo que tenga por conveniente.
— Bien, bien, como V. quiera.—
Vam assentarnos a uues cadires mitjanes
que hi havia a la cuyua y el gran demòcrata comens i a pelar patates, feyna que interrompia de tant en tant pera aixecarse y
donar unes ventades al fogó que al rebre
aquella empenta d'ayre espeternegava com
si estès ensinistrat, doncns jo creya que
allò que a la meva vista feya l'Apòstol era
sols perquè vegès que'ls seus instints incen-

diaris, ab tot y el seu modestissim modo de
viure, no s'havien perdut del tot.
Vaig trencar el silenci, dihent:
—Oiga V., buen amigo; yo quisiera hacerle unaspreguntas pam que V. las contestaré y asi ganar tiempo?
—Lleva V. prisa? — Un poco.
—Como es eso? No se queda a V. a comer
con nosotros?
—Si pudiera con mucho gusto, mós me es
imposible.
—Pues lo siento. Quer.'a yo que probara
unas chuletas para ver la gràcia con que
las aso...
—Ya digo, se hace tarde, y...
—Pues entonces, si; entonces lo mejor
es que V. pregunte y \o contesto.
— Pues vamos a la primera pregunta.
íPor qué vino V. a Barcelona?
—Hombre, no sea V. malicioso!
—Cu nto piensa estar aqui?
—Poco... Eso se va, amigo!... Ay de mi!
—Qué es lo que V. prefiere?
—Moret, digo, morir antes que caer en el
lodazal de la derrota.
—Cu iles son sus aspiraciones?
—Llegar muy arriba.
—Y sus gustos?
—Los hay diferentes... As:, por ejemplo,
me gusta... ser el amo de Barcelona.
—V. cree que la propiedad es un robo?
—Yo? No seilor! Quien es el imb cil que
ha dicho esa majader a?
—Qu ' impresión le produjo à usted la
ciudad condal cuando vino à ella?
- Miedo. — Y ahora? — Pavor.
—Fia usted en sus correligionarios?
—Ni gota. Nada m s f o en Vila,] orque es
un infeliz... yél es quien f a, al fiu y al cabo.
—Ya he visto cuales son sus aficiones.
Ahora quisiera saber en qué pasa el tiempo
las homs libres que le dejan las luchas pol.ticas, los peri dicos, la revoluciòn, las gallinas y las coles.
—Cuando no tengo nada qué hacer; cuando las camas gst/n arregladas y la casa
iimpia y el cocido marcha solo... entonces
hago lo que un d a vi hacer a una vecina...
pentino el gat, como ustedes dicen.
—Asi, pues, es usted un hombre activo, no
puede negarse...
—Si, sefior.
La nostra tasca s'era acabada. Ab aquella
curta Tisita coneguerem a l'Apòstol en la
intimitat y ens despedirem...
La porta del palau va tancarae y nosaltres
prenguérem altre cop el tramvia pera entornànosen a la ciutat amenassada.
Y veusaqui explicada la visita que aquet
gat va fera l'Apòstol
quan encara no s'havia escrit E l alma en
los labios.

