flny I

Num. 9

A clmíuistracio:
PONENT,

3

Barcelona, 9 Desembre 1906

SUSCRIPCIÒPER FORA:
T R E S MESOS,

CÈNTIMS

Num. solt: 5 cents.

que no veurem implantat perquè no hi
haurà ocasió ab tot y havernhi ganes, gràcies a que'ls implantadors han fet tart....
Ah, sehoresf si a nosaltres poguessin
dirnos aquestes coses!... Ah si les seves interrogacions poguessin convertiries én admiracions de la seva genteta que'ls escolta
ab un 'pam d'orelles!... Ah si... peró no,
prou, que ja tomaríem a lo' de sempre y
avuy podem cambiar de tecla.
Aquests dies, donchs, com dèyem, no
sabem del cert qui du les riendes del carro... de l'Estat, perquè aquest carro ha
trobat tants entrebanchs pel camí en el sol
terme de vuyt dies, que ja no'ns es possible,
donnirnos a l'arribar la nit confiats en que
al dia següent trobarèm guiant el vehícol
que ens conduheix al mateix majoral que
hi deixàrem el dia abans y farèm plàcidament el camí a quehan promès portamos, donchs hi ha tants rochs pel camí A
el pedregal es tant gros y el conductor del
carro coneix tant poch les bones carreteres,
que sense volguerho ni ell ni qui'l pag^,—
aquest molt menos, perquè'l que paga pera que'l tramvia'l porti a Sans no s'aconsola pas a que'l conductor el fassi anar a
càn Tunis, al revés de lo que'ns passa a
nosaltres ab el carro de que parlem—sense
volguerho, repetim, anem a parar a un hermós terme que se'n diu República y a la
vista de quin terme quedaran trastornats
els conductors y de segur faran esforsos
per girar y tornàrnos al llooh de sortida,

3a podeu bregar, ja. No hi podreu res ab aquest tràngul... H fonsl fl ions!...
Més, tornant a lo del comensament, an
aquella confessió de que no sabem qui teConfessem que a l'hora que s'escrinhen nim al candelero, cal aclariria perquè no
aquestes ratlles no sabem ben bé del cert puguin aprofitaria per titllamos d'ignoquin es el Ministeri que per uns quants dies rants y de no llegir diaris aquells que
més ha d'actuar en el teatre de la política busquen, busquen els nostres pecats pera
madrilenya, y no dihem espanyola perquè poderlos dir al públich, y com no'ns en
Espanya s'ha de mirar més aviat pels po- troben perquè aquests gats som la virtut
bles com Béjar y Boado que no pas per feta persona, s'han d'acontentar ab coses
Madrid, car a Madrid tothom viu, tothom petites, ínfimes, o bé inventarne d'altres,
menja, sigui del pressupost repartit en em- perquè joh dolor de l'enemich! nosaltres
pleus que m&y s'acaben com els plats de no tenim cap taca negra a sobre, com ho sesopa en alguns convents, sigui dels clàs- ria per exemple que conservés de la nostra
sichs sahlazos^Qxlacallede Sevilla, mentres persona un mal recort un Ajuntament de
que a Béjar y a Boado y a tants altres po- l'importància del de Valencià o el de Barbles \& gent 8© veu precisada a buscar el celona, o que haguéssim intervingut en un
rosegó de pa aygües a través, y avuy com negoci tèrbol que hi hagués per entre mitg
avuy aquesta misèria es el reflexe de la ex- uns quants moros, o que haguéssim timat
pressió a que ha quedat reduida la Espa - an algun pagès pel procediment de l a
nya gloriosa de Trafalgar, de Daoiz y Ve- targeta postal, que es un procediment nolarde, de les bombes d'Espartero.
víssim, desconegut fins ara a Barcelona, y

DE

T E U L A D E S P E R AMUNT

-Donguim MARRAMATJ!,..
-Si'l torna a demanar, li pego un tlroí

MARRAMAU!...
però alesliores nosaltres l)ai\ar('m del car- tmtrs que^tigp/or en. Lefronx i'ls séMs' j desetfTròtlfen ydels\ctes í e govern* desro, pegaróm pitrada y l'esfors serà ben pa-^ Pobra d»n Pi tyiargaU, era sols « r a j W gover» d© tós infftituciJins indemnes. \
l'ero, flllets, de-"petit'que iinch roapui
gat. Allà terra, cayguts de vergonya.^que- ijjiàrQè eLnom dè les coberlet-jj^a^doi^irU
daran tots, condnotors \ Ininu.que menen. tu funda, l'ànima de Ui tasca_ itÀ^iortril el tel de.la llengua y'm costa molt callar lo
• del grif/^iatrieL f \ \
sF^.
que tinch al pap, encara que rA^ttcpistfinKl carro ens el enchrrem y de nou el'i»' Fàítetba çue'J poblé'-^lihéçal, *gue'i poífle gaés al món en forma de \\>yler pera fuconstruirém deixantlo descdaegut dels que
.mensun susío o be'ns Tassir^essift^es iel
ara se n'han fet amos.
UUll Sursum cortí".convertit en .pio^-piiat) b^n
An els que s'hagin quedat abans d'ajri
la llei de Jur^saiccions que'ns-lfa l'efedte/de
bar a terme enlluhernats per la rojor del Solidaritat, alermaren la llibertat deTla- polvos pera treure taques b d'una | j é c a
sol que'ns enfortirà, compadintlos, els hi l·iluiiya Y[ això's vegè el dijous de la pas- d'estam pera surgir estri]» jÇ tapar Parats.
enviarem el combregà per si volen servir- • sada setmana ab tota eloqüència en el Tea- Y podeu comptar que quaWuh hidalgó d'atre Principal.
~ ; · ^ . ' j i L - X'
quells que deia en Quevedo: Sustentamosen cas d'arri barhi a temps.
E r a htipunenta la gentada, disposaila a nos del aire y andatnos cordentos; soMos
tot, que omplia el vell colis/seu. Sí aígü hi íienle que cffmemòs Mn puet'ro y repretienhavia que pretengués moure soroll degué tamos un capòn... s'enfada, fa trencadissa.
Temps a venúv els libituriavi-es no sa- hiirarse <lr cají n peus IJ entiirnarsen u bè Y després demaneu an els diputats que us
bran pas com an·egla.rsho pera contat per entrar, escoltar y callar, quedantli el su- duguin els sagraments. Y aixó.serü mentres
pesses menudes aquestes pujades y caygu- prem xecurs de mossegarse'ls punys en un Deu vulga, o fins queU Sant an els de- Madrid se'ls giri d'espatlles.
des de Ministeris. Creyem que tot lo més recò.
So
ressenyin
éin
t
acte,
que
ab
gran
exFent capítol apart y deixautnos dé consique podran fer serà passar per alt tot lo
tensió j a ho han fet els diaris, mes si co- derawlos, convenim y hi acotem el òap'y
que an aixó fassi referència per no entelar mentaj-èm
alguns detalls de la festa.
si fins volen ens hi plantarem de genolls,
las pdninas de oro precedents. Perquè cal
Mentrei el pubHch enttava en el teatre, que l'honra es de lo de més preu que hi ha
regoneixer que si's detallés minuciosament a l'acera s'hi veyen algum tipos repulsius, en aquest escrupuló de món. Ja ho deia
tot aixó de la carta den Moret pera ferse de cara estragada, calses abotinades y ria- aquell almirall de all» de l'honra sin baramo del Poder y la seva cayguda al cap lleta estúpida: de tantsen ta/U deixaven cos y dels barcos sin honra. Y aixó repeteix
de cinquanta quatre hores pera deixar el anar alguna insolència, alguna mofa, al- cada fill de vehi... ab honra, sientén, y totlloch an en Vega de Armigo y els mals de gun groller insult a les dames que honra- hom es honrat, tothom parla d'honra, reicap d'aquest pera trobar un ministre de ven l'homenatge ab sa presencia. E l y<"- vindica l'honra, venja l'hpnra "ultratjada...
' •
Marina y les manifestacions que tot aquest Mich se'ls mirava ab despreei, se palpava' y la capa no aparece.
Mes deixem l'honra a un owstat y'lC*>arbullit ha promogut en aquell poble que la butxaca, de l'ermilla y's cordava l'amecos den Méndez Nufiez a l'altre, ab hr qual
diuhen que es la massa encefàlica... desor- ricana.
Quan foren a llegir les adhesions, les prescindirem de las reflexions, que ja semganisada d'Espanya, ab pet de visques y d'en Salmerón, Junoy, Pi y Sufter, Rahola bla discursos den Valentí y Camp per lo
morís a una mateixa cosa, ab un poti-poti y BofiU foren rebudes ab entusiastes aplau- llargues y pediculus den Giménez M^jía
de crits que ningú era oapàs d'endavinar a diments, mes el Secretari donà comte per lo molestoses, que aquest gat anava enqué venien y un entusiasme que nosaltres, d'una missiva del savi tibw.r de lositios, el giponant, y evitarem que algú trobi-.que li
eterns descontents, no sabem explicarnos; alcalde interlno, en la que deya que si, que havem tocat l'honra, pera defensar la qual
si tot aixó repetim, hagués de detallarse, bueno, que daixones, que dallonses, que emplèés medis que no són a l'alcans tie
regoneixem que faríem un paper ben mi- aqui, que allú, que aixó, que lo altre, ptírò... nostres feJines ungles y que'ns donarien iin
grat davant dels veniders que encara tin- que no podïa ashtir a l'acte. degut a ocu- gust com si la sogra ens rasqués l'esquena
par el lloch d'arcalde. Ni falta que hi feya. ab un ratllador de formatge, y en Vinaixa
guin el oapritxo de néixer a Espanya.
Ni un aplaudiment ni un remor, ni un ens dongués corda al rellotge estant tapa i
Més qui no s'aconsola es perquè no vol, xiulet: et (U'sgruciat B. L. M. fou rebut ab d'ulls; nosaltres, no en A'inaixa.
y nosaltres volem oonsolarnos confiant en el tnés glacial silenci.
Sento no tenir ni la trassa d'en Guimerà
L a concurrència aplaudi al calor «Is pera cantar, l'ingeni d'en Pahissa pera poque'ls que desde ara neixin en les terres
àrides d'Espanya—en les fecondes no n'hi conceptes dels oradors quan eccpresaven sarhi música, ni la grapa den Blay pera éjBha necessitat, perquè nosaltres ja ho por- la seva indignació, el seu despreei, la seva culpir la nova pàgina que s'esté afegint an
t4m al moll dels ossos, —sabran protestar repugnància envers aquell personatge que el llibre d'or de la historia de la pàtria, de
la creada pels rei« católichs al donarse las
de totes aquestes coses, lo que no fan ara, esUi a sou de la monarquia.
Causaren fonda emoció, no per no ésser mans y que de tant desenquademada oasi
donchs el dret de la protesta no més fan va- coneguts, sinó pel caràcter d'actualitat, els se semblava a un llibre titolat E l Agrimenlerlo quan a la plassa de toros un d'aquets trevaUs llegits del Mestre. Quan en son da- sor pràctico que corre per casa y an el
animalets resulta manso ó bè quan la Be- rrer article publicat en El Nuevo Réglmen qual tota la quitxalla n'hi fa de crespes.
lla Cheliio fent L a Pulga no's treu camisa feya veure an els governs que atacar al Aün hay pàtria, Veremundo, y anea diheby malla, cosa que succehí no fa molts dies Catalanisme era jugar ab foch; que «o tho tapantvos la cara ab una fiambrera y'l
y de la qual també dubtem si passarà o no donar importància a ses aspiracions era cos ab un matalàs groixut com la cara den
passarà a la trentaset vegades anomenada obrir per Catalunya el camï que seguiren Lerroux per lo que pogués passar.
Cuba y Filipines, quan fueteja als detenNo aé si saben això del ^arroch,'qu'anem
nistoría.
tadors de la llibertat de Catalunya, un a conquistar l'Africa ajudats pels nostres
Cosa que, després de tot, ens interesa murfnull s'escampa per lot el teatre, que aïnichs à'allende los Pirineos y que de GÚtant com el brom qué té una de les doscen- creix cuan en Pi saluda al Catalanisme diz sortirà una esquadra, la succesora de
tes cinquanta gallines, que sense comptar comelpartitsalvador.de la Pàtria cata- YInvencible, assegurada d'incendis pera evipollastres y pollets, té un pagès del Prat. lana y fins de tot Espanya y recomana an tar que passés ab lo qu'aquella y ab la beels republicans y a tots els homes de bona nedicció de tots els bisbes d'Espanya, que
Y se acahó el carbón.
voluntat que s'agermanin, que ajudin, que d'aixó de la llei d'Associacións ne fan tan
defensin an els catalanistes que represen- cas com jo del cotxero que condahiaío
Recomanem ten la esperansa y et pervbidre.
trahvía n." 18 de la línia Ilamblas-Gracia
àis llegidors
E n Pi j a preseníia aquèt colossal movi- ahi à tres quarts de vuit del vespre.
de MARRA- ment conegut per Solidaritat catalana.
Ara per ara Trafalgar es un carrer molt
Els enemichs devien mossegarse'ls llabis maco de Barcelona; lo de rany..l898 es mwMAU!... que acostumen comprar papers als
kioscos <EI Sol> números 1 y 8, Rambles, atenuant, no obstant, sa ràbia el que en sica prohibita, y de la batalla de Lepant no
davant del Liceu l'un y del carrer de la Moret en aquells moments ara altra vol- més ne queda l'obra magna, inmortal, semCanuda l'altre, que no s'escarrassin dema- ta al toder y per tant confiaven que aviat pre d'actualitat, feta pel geni que'n surti
manco d'aquella feta; del altíssim Cervannanthi aquest setmanari, que fio'l volen podrien comptar duros.
tes
an el qual van la meva admiració yresvendre y han amenassaú la vida dels 'què'l
pecte.
fem. No sabent a que atríbuhir aquest cop
Donchs, si, senyors: no s'en riguin; atrade génit, hem preguntat y se'ns ha dit que
A LA Q U E S A L T ^
vessem un període historich de primera,
l'arrendatari es en Vila, regidor lerrouxista.
ens regenerem. Si en Silvela torbés a viure,
Veusaquí que voldria dir un grapat de faria servir la seva daga florentina pera
coses que no les puch dir sí no vull rebre trinxar pilota y enterraria set canes fondo
per tots els conceptes, que una persona pos- allò de que: Espana es un pàis sin pulso.
E n honor den Pi y Margall
sehida de totes les prendes y facultats mu- Se convenceria de grat ó per forsa que EsE r a precís que Barcelona tota y espe- rals y materials pot rebre sinó du trajo de panya tornava a fer els bons papers de l'antigor de que'ns parlen les histories.Ja estich
cialment el purtü feàeraL recullissin ab vions.
Y aixó en el siole següent al de les llums, veient un nou Ercilla escrivint altres veramor, si cab ab més veneració, la memoHa d'aturi home ilustre que's digué Pi y després de la proclamació dels drets de sos épichs en mitj del fragór dels combats.
Margall quat nom inmaculat han prosti- l'home, de la crema dels convents y de la Qué hi fa que la mitjalluna ens trinxi'l fetge,
tuhit les masses •estúpides que segueixen la Gloriosa, dins un estat democratich (?) y que Fransa ens prenguí el poch pèl que ns
política del beneficiat ab el fondo de los baix l'ampar d'una Constitució lliure y ex- queda y que l'aguila germànica estigui a
pansiosa (!)) si prescindim de la seva apli- punt de cruspirse el moll dels ossos, car de
reptiles.
Tot ciutadà que pensés una nuca podia cació, de les lleis especials que la comenten carn no n'hi queda an el poble espanyol.

IMPORTANTISSIM!

MARRAMAUL.
Tu autonomista? Vaja, home,
perque'm ve'J recort d'una xicota que tenia
Finis coronat opus.
que't renyaria en Moret
Si vai a dir la veritat, m'avergonyeiso que's deia Estrella y que en un rapte de
y el Comte_de Romanones
de ser català. Ves ab quiua fredor se pre- gelosia me deixà (et un Sant Llàtzer y perque ara'també't protegeix,
ne» aquest espúreos y mercachifles lo de què hi han lleis que fan veure les estrelles
y no cal pas que l'enfadis
la conquista del Marroch! No se com del y quan un menos s'ho pensa queda estrellat.
ab els que't volen t a n t . b é .
Mas, lodo se andurà.
Pirineu al Mediterrú y de l'Ebre al Cinca
E n mes files no hi fas falla,
no estem possehits d'aqueix fervor épich.
ans al contrari, jo entench
Com no fjona aqui la trompa guerrera,
que acostumes a fer nosa
ni's deixen sentir les tonades de la Marcha
per lot'arreu hont se't veu,
D E S D E L ' A L T R E MON (,)
de üàdii ni'ns entussiasmen els patriòtichs
donchs ja has.vist el r a p a p o l v o
oontorneigs d'aquells tangos sugestius de la
A L SENYOR DON A L E X A N D R E
que l'han dat aquella gent|
moderna y sicaliptica dansa espanyola?
tant inflada, que a tot'hora
L E R R O X GARCÍA.
Decididament som un poble metallisat, y
està parlant de mils reis, .
Present,
aferrat a la seva, sens pundonor ni vergonfent que fessis a la Cambra
Per noticies lïdedignes
ya. Nosaltres que volem ser tan vius! Ara
el t i m ó í/el p o r t u g n é s \
que he rebut ara mateix,'
Jo be prou sé que tu busques
els morts tornen a la vida, lo passat esdevé
he sapigut una botia
partidaris al camp meu,
present y lo qu'ahir fou demà serà mentres
que m'ha fet riure, a l ensemps,
por lo qual cantes mes glòries,
D. Quixot neteja la corassa y armes ja roque sentia la vergonya
que al li ja tothom coneix,
vellades, y'l Uocintmte pastura tranquilam é s gran que hagin vist els temps!
y em dius sant y que soch sabi)
ment mentres espera noves aventures.
Diuen les noves rebudes
y u n grapat de coses m é s , '
A Madrid ja's redressen: tornen an el
que ab molta b a r r a , preténs]
peró tu, pobret, ignores
esperit civich.
passar per federalista
que jo ja soch un gat vell
Perquè en Moret esci·lu una carta y cau
y si no fos que ja sé
y que s é que 'Is andalusos
en I/ipez Domínguez y puja en Moret y cau
que no <Jius una paraula
no dieu un mot de cert,°
en Moret, y puja en Vega de Armijo, y eu
que de veritat tingui res,
detmanera que no intentis
Ganalejas s'enfada, en Maura fa frases y en
me declarava unitari
parlar de lo quejno sents,)
sols per no ser company teu.
Montero Rios rapapieja, el públich madriperquè, mort mon cos, me qued*
;Mira que n'ets de trapella!
leny—no m'atreveixo a dir poble—crida y
;Que t'has cregut tu que'ls meus,
l'esperit viu y latent
victoreja y aclama a l'un y xiula a l'altre,
e/s den P i , seran tant tontos
y el meu esperit se basta
resultant de manera que-ls mateixos subjecque's deixin péndrer el pél
per darte quatre bolets.
tes són aplaudits y xiulats per la mateixa
pel gitano m é s gitano
T u ves fent la teva via
gent.
que volta per l'Univers?
ab els'quatre forasters,
Mentrestant a cada ministeri que puja hi
^Tu federal? jCom jo bisbe!
que sols per serho deurien".
han ministres novells pera poder aixis co;Veyes si hi arribaré!
tenir un xich m é s de seny
brar noves cessanties.
Comprench que an els quatre xinos
y no combatre 'Is desitjós;
Aixis se carreguen els canons, s'esmolen
que't segueixen com a bens,
de la terra que 'Is m a n t é ,
les armes y's preparen pera anar a coloniels aixequis la camisa,
mes no 't fiquis en mes c o ï e s ,
sar paissos .que si son atrassats devant
—;a no pots aixecar m é s —
perquè si no, com hi ha Deu
d'Europa, eu relació ab Espanya estan a
peró als meus, que ja't coneixen
qu'he de sortir d e j a tomba
una altura de centenars de metres sobre la
y saben prou tot lo que ets,
y apinyolarte deíferm,
Giralda, per IID dir de l'Himalaya, que potno pensis pas enganyarlos,
a l u y an en Constanlino
ser ne faríem un gra massa.
que estàn moll nets de clatell.
que es el que 't dona diners.
Kns sabria mal que les nostres miolades
Apa, ja sabs lo que 'X toca
rttrd: hem rebut aquesta çaeta, pero e: tan exprestiva, que encara
ofenguessin.als que d'aixó de la diplomàcia queAbuHxich
y no fassis el beneyl!
lart ítl publiquem perquè'Is lllgidon uostrniy el f u í a u o a
es cuyden y que's creguin que cridem el qui va dirigida se n'enterin.
F . PI Y M A R G A L L
mal temps ni volem criticar a quelcom que
de tant sagrat que es ho enlayren més
amunt de la quinta forca y que nosaltres
D A R R E R A HORA
per no cauro en temptacions ho allunyem a
la quinta... planeta per no dir una mala paraula.
Ab tot, aixó no vol dir que'ns temem que
rebrem y en termes mes clars, que'ls moros,
sols ó ajudats, ens fumaran una pallissa.
Allavoras dels Nets de ALmoyitvers—que
dictòries, donchs mentres uns ens asseguraI m p r e s i ó general
deia en Clavé—si no es D. Joan Prim—el
ven que aixó era manat fer de Madrid,
nostre general—els moros arriben fins a la
Fondament alarmats escrivim aquestes altres ens deyen que era pera fer una dePorta del Sol, fent abans una marrada pera ratlles. L'esglay sembrat aquest dies a mostració de potencia y de que els radicals
fer llangotes an el Cid y un riu demunt la Barcelona ha posat sobre si a tots els ciu- barcelonins compten ab l'ap&y de la joventomba de D. Pelayo.
tadans pacifichs amidis del braser en aquet tut, y es fundaven en que la majoria dels
No sé qué dirne d'aixó de les nielenas, y temps y de treure la cadira a l'acera a l'es- manifestans eren xicots de 13 o 14 anys.
del ruffklo del leòn quan la cosa va de cevpa tiu y la tranquilitat ciutadana, aquella tran- Nosaltres transmetem tot aixó com a sencalda, la barca fa aigües el mestre's ía vell qüilitat no torbada de desde la vaga general, zills rumors, donchs ja hem dit que la nosy aquells NeU dels Almogàoars no fan ja s'ha vist ara amenassada de nou per la for- tra impressió es de que's tracta d'un acte
mes batallons, y s'han tornat en uns subjec sa revolucionaria de les masses radicals y ben espontani.
tes qu'e au'aixó del pervindre al Àfrica hi en quina forsa nosaltres—cal confessarho—
fan un nus à la cua y que treballen per casa no creyem, incrèduls que som de naixensa,
I J O » primeres esx»imea
seva, pera enfortir la córpora y'l tros d'ani- fins que'ls fets tristement ens hanf et veure
Serien
quarts
de
nou
del vespre que per
ina que s'hi belluga ab desi tj de sembrar fets la realitat, per tot lo qual desde ara demanous en el camp de l'historia y pera demos- nem perdó de tot lo que l'haguem pogut la porta de la Pau ressonà l'estrépit d'un
trar que àixó del testament d'Isabel la Ca- ofendre an aquesta potenta forsa que ja es canó que posà en sobresalt als vehins d'aquell costat de ciutat y feu bellugar els
fulica es una garba mal lligada.
una afirmació.
lleons del monument a Colón.
Es clar que ademés falta saber si an els
Deixant per un altra edició fer els comenDesseguida's vegé baixar Ramblas avall
pi·òjectes béllchs dels governs-einemató- taris, donchs lo avansat de lahorano'ns pergrapli, s"hi avindran les mares que ploren met ésser lo extensos que'l cas mereix, una gentada que no baixaria de disset mil
fills sacrilicats en no llunyanes guerrers, passem a contar - els fets, demanant abans tres centes persones provehides de tota
els ••pares· sos succesors, la vissió dels es- al Consell revolucionari que'ns dispensi si mena d'armes y arborant una bandera roja
guerrats pidolant almoina, els barcos aba- la precipitació ab que aixó s'escriu ens fes y no precisament de vergonya. Aquell cop
rrotats d'emigrants; si ho consentiran laci- incórrer en alguna inexactitut, y que no'ns tant impensat, aquella soptada demostració
vilisí ació prostituhida, la cultura escarnida, cregui reaccionaris si les nostres convinc- de forses, feu tancar ràpidament les porsi hi haurà algú que de grat dongui sang y cions ens porten al final a resar un pare- tes dels establiments, caure el rellotje de
càn Trilla, apagarse els llums del Liceu,
vida mes quant Catalunya s'aixeca jove y nostre pels que van errats.
trontollar l'entarugat, fer girar de vergonvital, ab serenitat al ensemps qu'ab geste
Antecedents
ya les caricatures den SaJmerón y en Rude amenassa ab armes que tant poden serCom va comensar la revolta no ho sabem sinol ab que en López anunciava l'almavir de defensa com d'atach.
Perqúe ni Kspanya es Madrid, ni el poble nosaltres y no hem pogut averiguarho mal- nach de L a Esquella y com a nota llasespanyol el grapat d'imbécils qu'a la Porta grat el nostres esforsos, lo que'ns fa supo- timosa feu plorar llàgrimes de fel a la
flel' Sol aplaudeixen ó xiulen an els persò- sar que fou un acte espontani sortit d'un carota que en Graner tó a la balconada
natjes de la política que'ns enmena a la grupu que sapigué maravellosament encar- del Principal.
nar l'atmósfera caldejada de radicalisme
El pónich ja estava sembrat. La veu del
derrota.
El cel està núvol y no hi basten les estre- que aquets dies ha arribat el seu grau succés corregué depressa per tot Barcelona y a un quart y cinch de deu ja ho
lles de toteS magniíüts que brillen en el cel màxim.
Per tot hont hem anat inqlurint detalls sabia en Barrilòn de Gracia, que s'apressà
—una cosa semblant a politich—d'Espanya
peret aclarí rlo y de quals estrelles no parlo ens han dit una pila Je coses totes contra- a ferne ab pebrots y tomatechs alguna

La primera empelta?

MARRAMAU!...
matad; entrad à los conventos y levantar el
velo de las virgenes y hacerlas madres. SI
yo estuviera entre vosotros habria quema,-, I I • M I I anaven?
do el palacio del Obispo, el del marqués de
Aquesta era la pregunta que tothom se
Comillas, la redacción de L a Veu y el cinefeya. Hont anaven aquells milers d'homes
matógrafo
<La Maravilla>. Mailana me as
en direcció cap a la Porta de la Pau? A
imposible estar como quisiera entre vosopendre un bany no era de suposar perquè
tros. Peró no por eso dejéis de triunfar.
no tothom està per ximpleries, y al MrinViva la Revolución!>
ffuito a fer la copa encara menos, perquè
Un '•"•'/ entusiasta aculli les paraules ab
no escomprenslble que tants milers d'homes
que acabava la lletra. Apaybagat l'entusiastinguesin alició tots a la Cazalla.
me el qui havia llegit digué:
De prompte sorgi de la multitut un crit
—Pueblo soberano. Ya: lo vels hoy somos
esferehidor:—Somni, noys?—digué una veu
los amos de Harcelona. No dejemos convenestentoria.
to siu quemar, virgenes sin hacerlas maTothom se glró rapit, arremangantse'ls
dres, ciuematógrafos que hagan la compebrassos, preparantse a íer feina. Més no
tència a nuestra casa.
era aquell crit el del cap de colla dels maniA la lucha!!!>
festants... Era'l del conductor d'un tranvia
La ploma no vol córrer. Sentim tremolors
de Gracia que no deixaven passar y havia
de fret al recordar els fets que succehiren
de fer l'últim volt
^
y no podem dominar la indignació per les
Mentres tant la manifestació s'anava engestes comeses aquella nit que tothom regroixint. En aquells moments dos quarts
cordarà... A Barcelona ja no queden conde deu en'|puntdel rellotge del Banch), el
vents, ni burgesos, ni catalanistes!... Qué
número del grupu revolucionari i passaria
serà de la nostra ciutat?
ja de trenta quatre mil.
Els crits d'indignació que fem deuhen ésMés la senyal no's donava y tenien la
ser tant enérgichs, que una veu femenina
consigna d'esperarse; de sopte, se senti
ens diu a l'orella:
altra volta la veu d'un canó que sonava y
—Qué tens aquesta nit?
tothom se posú de nou en moviment y se
El reporter s'esvera... Vol fugir perqué's
arremang.i'ls brassos. Més tampoch era El reporter, an en Moret: — Y diga, V. Otra
creu que es l'ombra d'una de les verges feencara l'hora. E l canó que sonava era la
vez V. sin presidència, qué harà don Ale- tes
mares y crida auxili.
flauta d'aquell negre que la taca ab el
jandrof
nas y aixis se guanya la trista vida.
—Apartat
apartat!...
En Moret, al reporter: — Oh, seguirà bien,
—Y ara boig?... Au, au, llevat, que ja són
Per fi, la canonada esperada's feu senel chico... Se lo endosé à Romanones.
les set...
tir y una veu imperiosa, sortida dels de
Y no fou més que un somni molt cómich
davaut, digué:
tot lo d'aquella nit de bullauga.
—Amunt, minyons!
De la banda de l'estació de Vilanova ve ells no pogueren menos que contestar ab
nia un altra grupu números. No baixaria tots els trets y aixis vegerem la plasa Nova
de noranta mil homes, tots també conve- feta un Uach de sang y nadant pel llach
nienment armats. Les dues colles se jun- centenars de cossos inanimats yfinsels
taren y cantant els couplets de la Gorda globos dels fanalets que colocaven als balemprengueren passeig de Colon enlló, en cons els dies de festa grossa
Ja ho saben nostres llegidors. E n les eleccions
direcció del Parch.
No contents ab aquesta mortaldat els celebrades a L a Bisba! pera elegir un diputat provincial
ha sortit triunfant per gran majoria el candirevolucionaris, ja en completa obcecacL > y
C^ue passà'.'
dat de la Solidaritat senyor Coris.
veyente
trionfar
el
ideals
pels
que
ab
tant
No era al Parch ont anaven. S'aturaren
Ha calgut lluylar molt pera destruhir les males
del caciquisme, ajudat per uns quants-nfelissos
a la plasa de Palau y les posicions foren bravó han demostrat que lluyten, també arts
segueixen la política personal d'en Lerroux.
preses ab tanta tàctica que l'edifici del cremaren el palau y la Catedral y Santa que
J J comensem. Descamisats: tant els que duheu
Govern civil cremava sinistrament, enllu- Llúcia y fins la panera dels diaris d'aquella barret de copa, com els que porteu les calaes surgimenant tota la Barceloneta, el moll del dona que ven a la cantonada de cun Puig. des, tant els que us abeureu en el B r u s i o an aquella porqueiia del carrer de Ponent: r à b i a .
\ Ur;i vo^ncla a ]a Rambla
Rebaix y aribant les flames fins a l'estació
—Gent de lluyta, cap a la Rambla!—digué
del Nord, y aixó ens consta perquè un empleiat d'aquella estació vingué ó visitarnos la veu del que donava ordres—y tothom
L ' A r t i c h , el cèlebre senyor Antich, dona ara unes
a la Casa rfe/.P«fWo y la gazeta d'en
dihentnos que ab una espurna qúe havia s'arremangà'ls pantalons per passar pel riu conferencies
Lerroux convida an els seus a que no hi faltin enanat alli hi va encendre admirablement el de sang.
cara que no entenguin lo que aquet sabí els digui,
A l'arribar a la Rambla, mentres uns cre- sine pera demostrar an els catalanistes que t a m b í
cigarro.
omplir una sala quan s'hi donen conferencies
Els revolucionaris no s'aturaren pas alli. maven altra vegada la llibreria den Bagunà, saben
c i e m í f i a u e s , de les qual», com de tot lo que no sigui
Amos ja de Barcelona, sense que hi hagués els altres ho feyen a L a Veu, y aixis la part E l r a l ó n y L a g a l i l a blanca, en surten com el neíorses de cap mena que'ls impedissin el pas, vella de Barcelona, en plena nit estava en gre del s e r m ó , ab els peu» frets y el cap calent.
s'encaminaren cap a Santa Maria. Quatre Uumenada com si fos al mitj del dia y el
o cinch dels més decidits pujaren al cam- sol més íort del més d'Agost brillés ab tot
E l L i b t r a l , en B a r c e l o n a , esti de tort. En pochs
panar de la que fa pochs dies era iglesia y son esplendor.
dies ha ficat tres vegades tots quatre peus a la galleavuy es un munt de cendra, y ab les esRambles amunt, els manifestants feren da y no m é i la ú l t i m a ha sigut reparada.
purnes que del foch primer hi arribaven cap a la plassa de Catalunya. Alli la multiNo sabem l'alcansde les dues primeres, encara
'ns consta que va feries, peró la del diumenge
encengueren un grapat d'estopa que aviat tut s'engroixi fins al punt de ferse incomp- que
es de les que queden.
prengué foch a lo demés deixantho en l'es- table. Venien ciutadans de per tots els car- darrer
N a d a menos que donava conte d'una vetllada que
taten que tots ho poden veure.
rers afluyents. De les Rondes, del passeig no s'havia celebrat, com podria haver esplicat un
de Gracia, de la Rambla de Catalunya, del crim que no s'hagués c o m è s .
Cup » càl biisbo!
L a planxa va repararia E l Poble C a t a l à y no va
Aquest fou el crit que ressomi desseguida carrer de Pelayo, del carrer de Rivadeney- é s s e r poch el rebombori que en aquella casa del
ra,
per
hont
sortien
dels
claustres
de
Santa
Peu
de la Creu va armarse. Don Santiago Gomila
pel carrer de la Argenteria que no podia
Agna y de la Redacció A'El Poble Català, cridava desesperat:
engolirse aquella gentada.
—No f a l t a v a m d s que esol Cochinos!... rodo el
quals edificis eren presos també de les més
Arribats a la plassa de l'Angel els revolu- esferehidores
mundo (aixó es t>asiani paradox al encara que texfoguerades.
tual)—we>« esl4 tnirattdoy v p s ç t r o s v a y a u n modo
cionaris s'enfilaren y arrancaren la llàpida
Venien plens de nous adictes a la causa de compropieternos!
anunciadora per clerical y en lloch de del
E n Figarola, que era l'autor d'una de les ficades
de la Revolució, tramvies, cotxes de lloguer
Àngel hi pintaren de la Kàbolusion.
no descobertes s'estava a un recó tremolant com
y
finsautomóvlls.
Els
crits
eren
repetits
per
fulla
a l'arbre L ' O l i v a Brigdman, l'autor de l'altra
Mentres tant els capdevanters de la mano descoberta tampoch, emocionat y ab 1 ay al cor
nifestació íeyen cap a cól bisbe, mentres centenars de mils veus y no passava ningú quedi
ab la ploma a'urada a mitg vers d'una oda à
els que anaven darrera encara llegien els sospitós de solidari que no fos fusellat.
la «lohalla F r i n é , ab que s'entretenia matant l'esQuatre
trompetes
sonaren
y
es
feu
el
sitona tot rumiant noms h e l é n i o h s , y amagat sota una
diaris de la nit sota'ls llums eléctrlchs de
perque'l tinter amenassador no fes blanco hi
la Porta de la Pau perquè no havien pogut lenci més gros. Ningú hauria dit que tants taula,
havia'l redactor barato de l'etzegallada descoberta.
milers
de
ciutadans
revoltats
estessin
reucomensar a caminar, tant s'havia aumentat
Als crits den G o m i l a , tina veu de dona dels s a nits. Fet el silenci que demanaren les tromla gentada.
freigs del costat r e s p o n g u é ,
petes,
un
dels
capdevanters
s'enfilà
a
una
Necessitaríem estar asserenats per donar
"Don Santiago, don Santiago,
y a la claror de les flames que per
don G o m i l a ,
un reflexe de la vissió exacta de lo que palmera,
tot
s'extenien
llegi
una
comunicació
en
els
prengui, prengui, prengui, prengui,
passa al palau episcopal; tenim encara als moments aquells rebuda.
prengui tila!„
nostres ulls aquellas escenes de terror y no
Y E l L i b e r a l està de sort perquè no tots els dies
L·IÍ aomun(caciò dol quofo se'l miren les persones... Que si «e'l miressin, no hi
es la nostra ploma prou apta pera descriuhauria pas dia que no's vegessin les ficades de peus.
reies. Ah! Més els hi hauria valgut als que
E l text que fou llegit, diu aixi:
Aquelles d u g u é s que no hem volgut saber en q u é
restaren dintre aquella casa no haver con<Ciudadono.'! Yo acabo de enterarme que consistien, prou ho sabrem si ens diuen que no les
testat a l'agressió y esperar morir en la estàis en plena agitación revolucionaria. Yo van fer.
santa pau del Senyor! Peró se'ls hi digueren tengo una gran satisfacción. Yo me alegro
Que'ns ho diguin! Que'nt ho diguin!
per part dels manifestants paraules tan de que alfinhabéis demostrado que sols cagroixudes se'ls hi engegaren tants tres, que paces de matar. Jóvenes rebeldes: Luchar, Imprompta >lonaoni«, Oarrer Ponent, 9
cosa ben aluslva y que constltuhirà un
èxit pel seu aparador.

Esgarrapades
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