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NOSTRA CORONA

natge, fanfarró y romancer, es l'aglutinant més sense altre equipatge que unes calses de seda,
tangible de la deslligada nació espanyola; que unes capes y unes espases, al cap; ben sabuts
si's pot dir que Espanya constitueix un rosari de memoria els versos immortals, y un exemSTEM en plena matansa. La aòrt que'l de regions antagòniques, acordonades per una plar brut y greixós del drama. SI troben teatre,
cor humà es un cor que no se sobres- qua de torero, també's pot assegurar que l'es- millor; si no n'hi hà, se busca una sala o un cosalta, no més quan els ulls li trasma- pasa del lleó sevillà enganxa les regions més rral y s'hi declama, que ab bona vèu y un fort
ten les sensacions. Per això la gent que la llengua oficial y els codis comuns. Don dringar d'acers ja n'hi hà prou pera que, al sordiu «Lo que'ls ulls no veuen, el cor no sent».
Joan, com el Gal/o, ha esdevingut una forsa tir, vells y joves, mirin al cel y declamin, sosAixís, els horrors de les guerres, quan són d'unitat nacional. Tots dos són sevillans, arros- pirant y estrafentlos, els versos a la nit herllunyanes, tenen solzament, pera nosaltres, una seguen les multituts delirants, y la capa de Don mosa, que tantes vegades han perdut en enimportancia anecdòtica. El sentiment que'ns Joan, com la del Gallo, si's poguessin issar en tremaliadures abominables.
SI, sí: en el mànec airós de l'espasa de Don
produeixen està en raó directa a la distancia. un pal, podrien servir magníficament d'estanLo dels Balkans es un afer que'ns distreu y darts nacionals. Jo crec que'ls llegisladors hau- Joan existeix un petit corn de l'abundància.
dona amenitat als diaris, y estic segur de que, rien de recullir aquets dos enormes amors es- Ell no té l'ànima tan dura com fa veure. Bon
si la batussa s'interrompés de sobte, a molts els panyols, y posar sota la protecció de la llei de cristià, fa caritat y proveeix la taula dels seus
hi produiria l'efecte d una estafada. Els parti- jurisdiccions a Don Joan y a don Rafel, al Te- turiferaris. Paga bé al .que li fa l'anunci y en
daris, dels serbis, búlgars, grecs y montene- norio y al Gallo.
les cases dels còmics es un «corrido» generós
grins, s'amaren d'una gran y honesta joia, cada
Tal volta la voga del Tenorio respongui a que no li ve d'un duro, si se li sab fer cantar
cop que troben, en la secció telegràfica, que'ls quelcom més que a esser un héroe representa- en aquestes diades.
turcs han sigut delmats y que les baixes supe- tiu de les qualitats de la rassa: el matonisme,
Per això ja no'ns commou tant, perquè saren a les dels seus enemics.
l'irreverència, l'esperit de revolta contra la bem que la major part de les vegades, sota les
—¡Fort!—Es l'expressió concisa que's pro- llei, l'orgull del sexe, el «perquè'm dona la sedes gastades hi hà una camisa bruta, y, acanuncia quotidianament, sense cap mena d'emo- gana»... Aquets no són sentiments catalans, y bada la funció, passaria el capell emplomat enció. Els que simpatisen ab els fills de Mahoma bé se l'estimen a Catalunya el Don Joan. Y es tre'l públic, aveiam si el banquet del quart acte
exclamarien lo mateix, ab idèntica alegria, el que aquet no obté el seu exit entre'ls artistes, el podia pagar a la sortida, convidant de veres
jorn que la sòrt capritxosa tingués una virada. ni els obrers, ni la gent «chic», sinó en la clas- al Comendador.
SI algú ens prediqués que uns y altres són se mitja, en els petits burgesos. El bon burgès
PARADOX
semblants nostres y que pera la pietat y l'al- queporta una vida monòtona, vegetativa, sense
truisme no hi talen fronteres ni kilòmetres, incidents, troba en les gestes de l'heroe d'en
nosaltres convlhdriem en que té raó; però se- Zorrilla una manera d'escapar, una vegada a
guiríem pensant que, ja que hi hà d'haver l'any, al seu viure apagat, atribuintse, imaginàsang y carnatge, val més que la sang y el car- riament, aquelles aventures. Cap impossibilitat
natge siguin, precisament, dels que'ns són més ideal l'en priva. Els fets de Don Joan són els
antipaties. Y el greu de l'esperit, aquet senti- de qualsevulga vulgaritat poca-vergonya. No
ment que'ns pertorba quan la fatalitat ens dona hi hà ni franquesa, ni poesia, y el pobre burgea escullir entre dues malvestats, no seria pas set pot, ab tota facilitat, imaginar que les glotan fort que'ns privés de dormir una sola hora. ries d'amor y de sang del gran calavera, són
les seves propies glories, perquè se sent ab
capacitat pera realisarles. |Ah, si la necessitat
*
de guanyarse la vida no'l-fermés a Ja botiga o
Pera homenatjar als morts, aquest any, con- a l'escripteril Y aixís, l'endemà de Tots Sants,
vindria que reflexionéssim uji quart en ia tra- finida la digestió dels panellets, s'entoma a ro¿ gedla dels Balkans. Un quart tan sols, un quart dar la sinia del tràfec diari, satisfet d'haver
i haurà, dins la normalitat de
esforsantnos en apropar, ab l'imaginació, fins trencat per un moment ta frisor aclaparadora
la nostra vida social, especposaries al costat mateix de casa, les escenes ab les emocions de les aventures tenoriesques.
tacle més realment dantesc
de selvatgeria, de destrucció y de crudeltat
Però el pobre Don Joan representa quelcom
que'l d'un presidi? Nosaltres
que allà en l'orient se realisen nit y dia.
mès que'ls vicis de la rassa y una forsa patriòens hem creat una mena d'inAleshores, tal volta, sentiríem I esgarrifansa tica. Don Joan hauria d'esser condecorat ab la
fern real, o, més pròpiament,
que ara no sentim, la preciosa esgarrifansa, creu de beneficencia. Ell serveix pera desemde purgatori, pera que'ls mibase del nostre coratge, pern anatematisar en penyar la roba d'hivern o ferne de nova; ell serables del món sien els nostres redemptors
absolut els procediments gueírers com a medi atipa per uns dies a la farándola miseriosa; ell, y paguin per l'immensa culpa colectiva. Per
de dirimir els plets.
durant set dies, es mannà que cau en les llars això la visita a una d'aqueixes penitenciaries
Quan un pensa que'ls jutges, les lleis, els de la pobre comiquería, que pot agafar de la es la diada de proba d'un temperament humà:
tribunals y demés organismes dedicats a impo- seva bossa unes quantes d'aquelles monedes el qui no vibri de vera compassió, de sà y resar la raó, no serveixen pera fer justicia, y que que fa dringar en.la finestra de la bella «Lucia». generador sentimentalisme, dins el pati dels forl'erro apareix allí ont sols deuria aparèixer la No hi hà vila, poble, ni llogaret ont aquets dies sats; el qui no senti en el front la roentor del
veritat, veu clarament lo trist que resulta no hi arribi una companyia, que fa un «bolo», ferro de la marca, com a participació humana y
confiar en la violencia, en les armes y en els
diners, lo que no pot resoldre l'enteniment.
Pera justificar la temeritat dels pobles que's
llensen a matar y a morir, ha sigut precís tota
Ofici e n n l H H
una filosofia d'exaltació moral. El patriotisme,
l'honor, ia gloria y l'immortalitat, són valors
sense'ls quals els que esgrimeixen armes no
tindrien virlor pera esgrimiries.
El poble deuria anar matant, lentament y
raonadament, tot allò que fos propici a insensibllisarlo enfront d'un carnatge, acostumantse
a sentir d'aprop, com al estigués baix el poder
de la seva mirada, les grans convulsions que
ensangnen la terra.

E

LA VISIÓ DEL PRESIDI

APARATOS
Enviem la nostra corona de petites reflexions
als difunts, víctimes d'aqueixa nova guerra que
posa sobre la vella Europa, després de tants
anys de civilisació, una taca de barbarie.
Que'ls homes pietosos sàpiguen agermanarse pera imposar la pau, ja que'ls Estats se declaren Impotents pera una obra tan magna.

ORTOPEDICOS

BRAZOS
PIERNAS

*
**

X. X,

Un empleat del presidi, amable, obsequiés,
deferentissim, ens va acompanyant, V i #
d'aquell infern. «Aquí es l'oratori, aquí el departament de banys, aquí l'escola». A l'escola,
entre altres, un nom famós: el Chato de etiqueta, l'home de la crisis abortada; y jo penso,
davant d'aquella cara pagesívola, que aquells
ulls varen reflectir els ciris de la capella y la
visió de la propera y horrible mort,..
«¿Veieu aquell altre? Es un dels de la setmana
tràgica». Ens hi acostem, l'encoratgem a l'esperansa, pronunciem el mot «amnistia», soi1"
riem sigpificativament a la joventut d'aqueii
pres, qui destaca la Seva cara de condemni'l
polític entre la vulgaritat o l'horror dels rematáis vulgars.
A la nostra vora, no sé per quin atzar de la
conversa, l'empleat ha dit: Mamet Casanorn
¿Recordeu? Es el darrer gran bandejat espanyol, terror dels camps de Galicia y admiractó.
al mateix temps, de camperols y camperoles
Es l'heroe de romans plebeu, un Cid de decadencia, fracturador de clausures, home de He*
genda. Aquí el teniu: petit, dur, rabassut, carregat d'espatlles, ab una inflor de les paròtides
que'l desfigura. Y jo m'imaginava l'aparic»
d'aqueixa ombra despietada a un revolt de esmi, en els dies de les seves algaradas,..
Es l'hora del ranxo. Grans calderes i ^ .
— ¿ T h a s fet ortopèdic?... ¿Y creus que't marxarà bé aquet negoci?
— Home, no ho sé; lo que crec es que ara, ab això de les guerres, aquets articles passen jants són posades en linia; els cullerots sm
sumergeixen, ab moviment rítmic; desfilen «l8
a esser de primera necessitat.
presos, Testes pelades, cafes atuides per I e8'
MULETAS
PIVONt!

El pobre Don Joan
I ON Joan Tenorio es un mort
I que ressucita a l'arribar el
dia de Difunts. Com dels que
Tjauen en les criptes y en els
I fossars, ningú se'n recorda
d'ell durant l'any, fins que
mmmm^mma^m entrem en les vigílies del
Novembre. Quan les neotafies y les floristes
preparen les corones de pensaments y de miosotis, pels escenaris se remouen la capa llampanta d,e Don Joan, Thabit negre del Comendador y Ted-blancors immaculades de donya Agnès. Aixfs ve passant, d'ensà que an aquell
actor altissonant y romàntic, que's digué Pere
Delgado, se 11 va ocórrer interpretar el drama
d'en Zorrilla, en les jornades que l'Iglasia dedica als que han viscut.
Després dels toros, tal volta aquet perso-

expiatoria en la comunal deshonra, es in(|¡Sn
de que
que'ls miserables el redimeixin, com aa hn!e
bocs
emissoris del remat dels homes, com a crucili.
cats que assumeixen, no ja la pena, sinói
deshonra, y vesten l'infamia de l'uniforme orp
sidari com una túnica de víctimes...
Confortat ab aquet vi de l'ànima, entrava in
en el presidi del castell de Sant Ferran, a Fi
gueres, lloc que ja comensa a tenir la seva ano"
menada de sinistra llegenda, com els casteh
maleits de totes les èpoques, habitats per gj.
pectres...
Figureuvos un pati espaiós, rodejat de cas»,
mates.. Y al mitg, divagant, centenars de pr»!
sos què us saluden cortesament y semblen escorcollar en la vostra visita una impossible esperansa de llibertat. Es el mostruari del crim
l'hospital de les llatzeries de l'ànima,, el jardí
d'una flora monstruosa, Sembla que la guardia,
na invisible d'aqueix lloc us fassi els honors
demanantvos, com me demanà un dia la musà
invisible d'un hospital, jardí de les flors dfe malaltia: «¿Quin bell exemplar vols? ¿Veis unj
flor d'assessinat nocturn, rojor sobre pètals
negres? ¿Vols una flor de bell homicidi passiónal, vermellor sobre pètals blancs, com a pits
de femella? ¿Vols una flor de venjansa, taques
purpuries sobre* blau de cel, emblema de pier
diví? ¿Vols la planta rústica del bandoleratse
verdor fosca, crescuda en el recó dels camins?
¿Vols el clavell de l'atracador, clavell obert
sobre'ls cabells mateixos de la teva ciutat?
¿Vols el pensament del matricidi, de fosques
vellutors, o el crisantem escabellat del crim sàdic, o la groga passionera del degenerat, o la
rosa de cent fulles del boig epilèptic?»
...Una nau de treball, els obradors de la casaels uns treballen l'espart; els altres feinegen eii
la fusteria. Un company de visita va dientme, a
cau d'orella, el nom d'alguns criminals famosos,
retrobats en aquella relativa pau, desde la fnèmoria que'm deixaren en la narració de l'hora
del crim y de l'hora del judici. Sobtadament
m'adono de que'ls presos pronuncien el meu
nom, de manera que jo'ls senti, que )o sàpjgj
que m'han conegut. ¿Per quina misteriosa reconeixensa hauran pogut anomenarme? ¿Quin at
zar els ha permès posar un nom sobre la meva
fisonomia, que mai havien vista? ¿Es que han
sentit en el visitant un home que'ls visitava en
esperit de germanor compassiva, no com a curiós de veure les feres en la gavia del jardí
zoologiCvsinó com a particep de llur dolory
anyoradís de llur doble rescat corporal y anímic? ¿Haurán sentit, en la duresa de llur cor, el
retop esperitual de la meva simpatia inexhausta, com un trucar a les portes dé la tancada
compassió?—A un moment, el company me senyala un pres, desnerit, baix, que treballa d'ebañista a un recó del taller, vestit ab una samarreta vermella: «¿Veieu? Aquell es...»(aquí
el nom d'un desgraciat, que tal volta vaig contribuir a salvar de la forca, pera honra de la
meva vida). Naturalment, tot jo he trepidat a l'inesperada noticia. El meu company ignora el per
què; y el pres, que no m'ha vist mai, nota que'l
mirem ab insistencia... Aleshores algú li insinua
el meu nom, tot designantme, y el condemnat,
plè d'emoció, acostantse'm humil, tremolós de
vèu, quasi ab llàgrimes, mormola paraules de
gratitut... L i estrenyo la mà, ab un adeu¡Ah^ pobre, pobrél Tu no sabràs mai que jo encara't soc més deutor, perquè per tu hauré
tingut, una volta en la vida, conciencia de Is
propia bondat... Tu no sabràs mai que, silii
hagués cel, jo'm presentaria a la justicia divina
pronunciant el teu nom, com a sant y senya
pera que sé m'obrís la gran porta, com a rescat
de les meves culpes, y't deuria la salvació,
l'eterna llibertat...

L A CAMPANA D E GRACIA
witid» originaria, per ta miseria de eos y es¡¡Irit p«r l'embrutiment de la reclusió, aqueixa
EQU de furies torturadores. Alguns presidaimprovisat un cafè, a un angle. Y entorn
pjtis, per les portes de les casamates,
liten els dormitoris, ont a la nit, en la casteL forsosa d'aquell remat de mascles humans,
K denencadenen les abominacions bíbliques y's
opería en molts reclosos la monstruosa y
coneguda feminitat que portaven en pótenla una feminitat que es obgecte d'impurs conwvís, de fastigoses passions, iditls horribles
jaquéil lloc—V més enllà, en les celdes de
caiiic, s'endevina la represió de les represions,
l'empresonament dels que ja estan presos...

intencions. Afortunadament, an aquet mort ens
sembla que ja podem dlrll el parenostre definitiu.
Diguem quatre oracions o quatre renecs en recordansa de tants altres morts per les Gacetas o
per les Imaginacions ministerials, Llei d'Associacions, nous pressupostos, tractat ab Fransa y
demés morts que tantes llàgrimes han de costarnos, y passem de llarg davant del gran mort, del
que pesa desde tants sigles sobre les nostres espatlles y que no volem anomenar, perquè no tenim
ganes de que'ls vius, en nom del mort, ens emboliquin en papers sellats.
iPau a tots y pau als paus espanyols que'ls sofriml
JEPH DE JESPUS

***

Unottra festa anyal n'es arribada,
çvt'i Temps al Calendari als Morta va Inscriure;
<oa va marcar pela Vius, ioh poble lllurel,
d dia d'lgnocents, típica diada.
A espatlles de la vostra carcanada
maltres ena hl fem un tip de riure,
4l veure còm penqueu, tan aols per viure,
j , eulaus del tràfec, sueu la cansalada.

Se castiguen els crims que cometen els particulars. ¿Y què's dirà de les guerres, d'aqueixos
crims que anomenen gloriosos, perquè tenen el
dò de destruir nacions enteres?
La febre de conquesta es una follia; els conqueridors són flagells més funestos a l'humanitat que'ls diluvis y els terratrèmols.
SÉNECA
Quan es qüestió de jutjar si es necessari empendre una guerra y matar, en conseqüència,
molts homes, es sempre un home sol qui jutja y,
encara, Interessat.
PASCAL

La guerra es de tots els sigles. En tot temps
se l'ha vista omplir el món de viudes y d'or
fens.
Per un tros de terra més o menys, els homes
.Podeu ben presumir d'intellgencia,
han convingut entre ells que hl hà una imprès
denodoa, de vergonya y de decencia,
cindible necessitat de robarse y escanyarse els
«. viua, ja feu fortor de cementiri!
uns als altres. V, pera ferho més enginyosa
ment y ab més seguretat, han Inventat unes
JOAQUIM MALLEU
regles que'n dluhen art militar.
LA BRUVÉRE
Babaus, més que babaus! Podeu ben creure,
<<M llàstima y pietat ens feu, al veure,
tuib tanta bona fè us desfeu d'un ciri.

La guerra es maleida de Déu y dels homes
que's veuen obligats a feria y que senten per
ella un secret horror. Veritat es que la terra
no es àvida de sang, sinó que demana tan sols
pera ella'l sol esplendent y l'aigua benfactors.
ALPRED DE VIGNV
L'inscripció «Pau perpetua» no pot colocarse
sinó a la porta dels cementiris.
LEIBNIZ
Quan un monarca vol la guerra, la comensa
molt senzillament. Crida a un home de lleis, li
encarrega que demostri al poble, A per B, que
la'raò està de^seu costat... y ja està.
~;

Sortim. La doble porta gira pesadament,
llibertat! Quan, després de travessar l'ampiijsima Plassa d'Armes del Castell, ei pont
Uevidd y el reducte exterior, arribem a la
porta forana, la visió magnífica de l'Empordà
irttén a la nostra vista, desde'! Canigó nevat
fus t la badia de Roses, sota un cel purissim.
¡Llibertat! Y pensem en l'emoció punyenta del La Guerra protectora de la Mort
llicenciat de presidi que, tot sortint de la fortaIcii, contempli sota'l sol, a sos peus, aquell
(Pensaments de gent cèlebre)
mún ont retorna; aquell món, ont arriba marcat
d'infamla, prompte tal vegada an el novell crim,
El que mata a una sola persona es tingut
per impuls dels desprecis, amarant el seu pa de com un criminal. Però mateu milers y milers
d'homes, inondeu la terra de sang, Infecteu els
ilfbertat ab la fel de la deshonra...
rius de cadavres, y us tindran per un héroe o
GABRIEL ALOMAR per un Déu.
LACTANCE

La veu d'un m o r t

3

.VT. FREDERIC II

! El nombre de víctimes de la guerra, en el
sigle 'passat solament, arribà a trenta milions
d'homes. SI aquets martres de la doctrina del
món haguessin refusat el deure de seguir aqueixa doctrina del món, haurien evitat el sofriment y la mort.
TOLSTOI

Pera "El Diluvio"
E s curiosissim lo que passa ab el corresponsal <f El Diluvio a Girona. Aquet senyor,
en lloc de fer informació, sosté polèmiques.
L a corresponsalía l i serveu pera defensar
les seves aficiona particulars de desvagat
patrioter. A u ò seria passador com una debilitat humana, s í no resultés d'un quixotísme extemporani en el temps de cultura y de
p r o g r é s que estem travessant. F a alguns
mesos, aquell senyor corresponsal amenassava ab la llei de Jurisdiccions a un estimat
colaborador de L'Esquella, ab motiu d'una
senzilla alusíó a l batalló infantil ttaquella
ciutat, y aquesta setmana les emprèn, per
igual motiu, contra un altre colaborador de
La Publicidad y contra El Autonomista, de Girona, un y altre republicans. Y ho fa ab una
marcialitat despectiva, perfectament característica, que'ns revela la seva professió.
No'ns extranya, per lo tant, que obri aixís
ni que digui lo que diu; lo que'ns extranya
es que El Diluvio consentí en servírlí de tro-
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MÉS M O R T S
o es pas la fiera Parca, que
diuen els poetes, o la Seca,
que diem nosaltres, la que fa
més morts; molts altres, ab
molt menos mala fatxa, també'n
fabriquen

' descuidats, que fan els morts j [deixen
W » altres els aixequin; els vius, que carreguen
"or/ als altres, y una pila més de persones que,
''•'•faltar al quint manament, maten l'estona o
coses igualment inofensives.
* i no volem referirnos an aquets assessins
""¡•^nts. Els morts que nosaltres volem afegir
*fct« dels mereixedors de corones y oracions,
"• de més importancia.
A*in ha tingut una vida ben agitada. De conJ * * dificil y de part laboriós, ha vingut al món
•*rM y sofrint totes les malalties de l'infan^•garrolillo inclusiu. Alletat per la «Lliga»,
I*'dida que ha criat minyons ben grassos, no
JJPOfttt pair aquella mala llet que als altres els
••B bé. Educat entre disputes, ha posat pèssim
J***' y a l'encarregarse'n en Canalejas l'ha con¿ 7 en un mort definitiu. Vagin unes quantes
U^Previves, llensades per les nostres mans, a la
^J*de les pobres Mancomunitats.'
fiííiS"altre ha t1ngut la n,ala 8Òrt A* tot8 6,8
j. jjel* empedrats. Nascut de les pedres de les
bit» y cr¡at ab e| ranx0 jgig quartels, va crel"blús y adust. També podem contarlo entre'ls
rar, '"^ntats, però es un mort que'ns hem
" w t m e,S perio<1Í9te8 y en8 dona cada disgust
^ ^ n t a el credo. No serem nosaltres qui II por7*™ "ora allà ont jau. SI fossin pedres pera enc o b e n fondo...
*ori 4 nueva n'scaba de fabricar un altre, de
^ - Aquesta Ltei de Ferrocarrils, que ha nas1 ^ unes raons, però que tingué prenyat de
•laeliper(,uè ia *e'a n'és d'un any que covava en
ventre governamental, plè de tan males

na y qae no s'avergonyeixi (Tinsertar paraules y conceptes del repetit corresponsal, que
pugnen ab les idees de llibertat, federalisme y democracia, què'l colega barceloní diu
sustentar.
S i fos possible que'l puntdonorós quefe
de rexèrcit que capitaneja el batalló infantil, s i g u é s alhora corresponsal d'un diari
mitg revolucionari, bo compendriem tot, tot,
menys la conducta del diari del carrer d'Escudillers y la dels republicans gironins que
segueixen llegintlo.
UN GIRONÍ

LA DARRERA

VAGA

En Joan Bonnol era un jove
que, vivint del seu treball,
atendre tot just podia
les seves necessitats.
Va probar distinta oficia,
ab 1 intent de millorar
la seva situació mísera,
sense conseguirho mal.
Un dia, trobant injusta
l'organisació social,
de lo que li pertocava
reclamà sola una part.
Ell no volia automòbils,
çaerides, rendes ni bancs,
com tenen alguns que's deien
amics seus, no fa molts anys.
Ejl ab poc s'aconsolava:
lo just pera anar menjant;
per' pogué estrenar, quan menos,
un vestit cada dos anys;
per fumà, ab certa prudencia,
paquetilles de l'estanc;
per' portà, el diumenge, bótes
y camisa ab coll planxat;
per' buscarse per companya
una noia del seu bras,
casarshi del modo licit
que resultés menos car,
manteni an ella y als nanos
que'l cel els volgués donar,
y. tot això, conseguirho
ab son esfors personal,
com a fruit d'un treball digne
y un procediment honrat.
Per' lograr això, que sembla
la cosa més natural,
el menor goig de la vida
que un home pot desitjar,
en Bonnol sostingué lluites
freqüents ab el capital;
va tenir de barallarse
fins ab els propis companys,
y, aquí caic, aquí m'aixeco,
seguia sempre endavant,
fins que, perdudes les forses,
revellit, feble, malalt,
un dia, al fort d'una vaga,
reb una ordre terminant
de que reprengui la feina
sí no vol ser fusellat.
Riu en Joan, veient que l'ordre
ve d'un govern lliberal,
y ab gust, abans de compliria,
va fer el darrer badall.
¿Rebeldía?—jNo! ¡Miseria!
Va morirse, no se sab
del cert si sigué de fastig,
de rabia o de desengany;
prft'l fet es que va morirse,
còm moren tots els mortals.
Veiam, ara, si la vaga
darrera del pobre Joan
serà declarada ilícita
pels que no han treballat mai.
VEHDUM

—Senyora meva, tinc molt gust en saludaria...
—Vaja, ja pot estar content, que aquest any he treballat molt pera vostè.
(De Paiqulno)

LS estudiants s'han declarat en vaga. De la
vaga d'estudiants n'ha
resultat agredit el director de l'Escola de Còrners; esbosslnats els
v i d r e s de l'edifici, y
romputs, més tard, els
reixats de ferro que tancaven les portes de l'Hospital Clinic.
Ni un agent de l'autoritat ha destorbat l'acció cultural dels estudiants. El mateix Governador, el senyor Anido, ha declarat que no tenia importancia.
Aquí, tot lo que molesti als pobres milionaris o amenassi la platxerla dels governants,
res té importancia.
Si els ferroviaris haguessin realisat una tercera part dels desmana estudiantils, les tropes
haurien sigut llensades al carrer.

L A C A M P A N A D E GRACIA
¿Aont són els brassals vermells pera aquets
sabis futurs?
¡Y còm contrasta la manera de procedir dels
nostres proletaris ab la dels que demà tenen
d'esser guardioles de sabiduría, sensatesa y
austeritat!
En el nümero corresponent al 30 d'Octubre,
de ¿ a s Noticias, el senyor Max, paradoxista
quotidià de nostre confrare, se llueix ab un
comentari sobre la mort del butxi de Barcelona.
Y retallem aquest inciso, com a model de soltura en el diàleg y per l'evident disposició que
revela son autor a conreuar la nostra secció de
«Trenca-closques»:
—¿Quién eres tú? bien lo sé yo; pero me preguntarán quién es tu padre.
—/Mi padre!
- ¿ T ú padre...?
, .
—¡Mi padre! ¿Mi padre? Verás, es... es el ejecutor... eleje...ctt...tor... de... de la fas...ti...cta.
De «fugues de vocals», més complicades,
n'hem proposades algunes als nostres llegidors;
de més ximples, seria difícil trobarne una en
els anals de la fugologia europea y americana.
Si voleu, amics llegidors, un formidable argument contra la pena de mort, llegiu l'historia
del butxí Nlcomedes Méndez, que inserta L a
Publicidad, edició del dimars, ab motiu de la
mort del tràgic personatge. An en Nicomedes
Méndez se 11 han suïcidat un fill y una filla,
avergonyits, sens dubte, del nom que duien y
del llegat d'animositat pública a que'ls condemnava.
Heusaquí com, si les raons de sentiment no
són prou fortes pera convencer de la necessitat de la supressió de la pena capital, ho seran
evidentment pera la supressió del càrrec de
butxl. Y sl no hi havia qui matés als condem•nats a mort, els condemnats viurien. Això és
tan lloglc, per lo menys, com la cèlebre frase
d'Alfons Karr.

Àbrtra, S7 ifocltibre
El Rector y demé» corb» que, per detgracla de tots, encarn dominen en aquet poble, tindran un dltRust al llegir
aqueata carta. Ells que s'havien Inventat Dilatoria de que
tenien comprats als redactora de LA CAMPANA DE GRACIA, se trobaran xasquejnts al veure que aquest antlg setmanari està y estarà sempre al costat de tots els bons
republicans, pera ajudarlos a foragitar, d'aquet y d'altrea
pobles l'odiós clericalisme, que comet les Infàmies que
algun dia explicarem.
[Merlotsl Ara |a esteu avisats. A la primera que feu,
Iclatclladal
Molins de fíei. Sa fOolabrc
An aquesta hermosa vila hl hà quatre carllnots que
sembla que vulguin treure'l nas Ara estan treballant pera
nrganlsar un centre carlista, y, pera poder arribar a terme
el seu descabellat progecte, estan conquistant la quitxalla
de 14 a 19 anys. iNaturalmenl, com que veuen que ab els
quatre gata que ells compten no podrien arribar a organlsar rest.. Val a dir, per això, que han tingut molt mala
pensada en preparar un acte semblant a entrada d'hivern,
perouè, sl no hi van molt ben embolicats, hl podran agafar
uns grans encostlpats.
¡Poblé de Molins de Rell Quan vingui aquesta mala
gent a volerte conquistar, que te'ls sàpigues treure del
davant, fentlos recordar els crims de Sant Feliu y de Clranoilera.

L'home que ho es de debò,
no s'entén pas, aquets dies.
Xano xano, ab tota calma,
el sepulturer fa un sot:
es un sot d'un pam de fondo
y ample y llarg a proporció.
—Sepulturer: ¿voleu dirme
per què servirà aquet sot?
—Per' enterrarhi el decoro
dels polítics espanyols.
—El feu molt petit, me sembla.
—No temeu; ja n'hi haurà prou.
La llei de jurisdiccions
es un cadavre admirable.
Tothom sab que va morir
tan prompte còm va aplicarse;
quatre vegades cada any
la donem per sepultada;
però, morta y tot, segueix
fent soroll y bellugantse,
y, al volerla aná a enterrar,
ens enterra ella a nosaltres.
En un poble, qual nom callo
pera evitarme entrebancs,
van construí una gran tomba
d'alabastre y marbre blanc,
ab l'intenció de guardarhi
els restes dels ciutadans
que, després d'esser ministres,
morissin sense deixar
a sa familia altra herencia
que un nom pur y immaculat.
Fa ja molts anys que està feta,
y, això es lo graciós del cas,
¿creurieu que la tal tomba
encara no ha servit mai?

*
—Aquí descansa un caudillo.
—¿Aont descansa? Veiàra.
—En un banc. ¿Pot desitjarse
res millor, per' descansar?

—¿Veus?... Aquet que aqui descansa,
tan pansit y llagrimós,
es en Moret.
—lAh, macatxo!
¿Es dir que es mort?
—Com si ho {os.
iSenyor. tingueunos pietat,
perquè això quasi no es viure!..
Per comens, feste un bon tip
de castanyes ezquisltes,
regades discretament
ab vl ranci, Mumm o Viuda;
després, ves al Poble Nou
y, ab posat ben trist, dedica
la corona de costum
nis difunts de la família;
després, corre al Principal
y encanta't ab la poesia
que del Tenorio'» desprèn,
V feste un panxó de riure
ab els xistos del criat
y les mueques de la Brígida.
No, Senyor, no exagerem;
la tasca es irresistible.

Els pobles balkanics

Ahi'm van ensenyà una gran corona
que avui haurà marxat cap a Madrid:
està feta de fulles de col verda
y quatre pensaments d'un morat trist.
Y en un brassal vermell, que fa de cinta,
s'hi veu una inscripció que diu aixfs:
«A la formalitat d'en Canalejas,
el ram de carrilaires, agraït».
C. fJUM>

Cascalls y sempmms Un

Aquets són els dogmes, aquets els sermons naturalesa ens ha dat els pulmons y el ventre)]
teologies y pràctiques que feia Jesús durant la L'aire no'l fem nosaltres, la Natura ens «i
dona generosament. Y Ella, que no fa el pt J
seva vida.
Nosaltres no fem res de lo que ell ha predi- les robes, ni les cases, pera que visquem, tàJ
cat, com tampoc ens ha dit res de lo que creiem. bé ens dona els medis y s'ofereix tota sencer,
Tampoc ens diu en cap lloc dels evangelis: pera que nosaltres, tots plegats a la una, toi
«Vinc a morir entre'ls homes pera arrencar de 'humanitat alhora, pugui, valentse del treba||
soca-arrel el pecat original; la meva mare es fer viure el ventrell. Donemnos, doncs, eis
verge; jo soc consubstancial a Déu, y entre ell uns als altres l'aliment d'aquest orgue que (;
y jo y el colom formem tres persones; goso, viure tot el cos; els uns als altres, generoj,
per ma part, de dues naturaleses y dues volun- ment, perquè si tots els homes treballessin
tats y no soc més que una sola persona; no soc sense egoismes en aquet sentit, el terrible p^.
paternitat, y ab tot y això soc el mateix Déu blema del menjar, lo mateix que'l de tenir robi
Pare: soc ell y no ho soc, (¿en què quedem?); y casa y alegria, serien resolts higiènicament
la segona persona vindrà un dia del pare—se- ab fruïció, sense altre treball que'l saludable i
gons els grecs—y del pare y el fill—segons els suau exercici (una mena de gimnàs productiu,
llatins;—tot l'univers nascut es condemnat y que fan els pulmons en bon estat pera viure
la meva mare també; ab tot, la meva mare es fruint de les dolceses de l'aire!»
mare de Déu.» (Aixis, sl la mare de Déu es
Vetaquí un compendi de tota la doctritu, d?
condemnada, si la mare de Déu es del pecttt,
Déu es fill del pecat!... Mes ¿per què es al cel tota la moral, de la única religió Ilógica y h»,.
la mare de Déu?... Si es condemnada no es rada que hem de professar els homes, jt gt,
redimida, y si no es redimida ha de fer el xup -«s l'alegria del esperit, la salut del cos y |gplu
xup a la caldera d'en Pere Botero. Sospito veritable dels pobles, doncs l'altra, la ferreque'l dia que a l'lglesia li convingui dir que nya, l'armada pau dels estats, a res condueít
Jesús està cremant de viu en viu a l'infern, no
Traduït y comentat per
tindrà pèls a la llengua.)
Tampoc ha dit Jesús: «Us mano que poseu
PEP FRANX
tot el meu cos sencer a dintre d'un trosset de
pa (millor dit, ¡dintre de dues fulletes rodones,
xiques xiques, d'hostia!...) tot sencer, tot, ab
ungles y cabells y ab la barba (textual), y us
mano també que aboqueu la meva sang dintre
una copa de vi.—(¿De vi, justament? Si fos d'aigua, menos mat, aclariria la conciencia dels capellans, y cada consagració fora un miracle de
colorit, patent, manifest, que tothom podria
contemplar. D'això n'esdevindrien moltes conversions y l'lglesia hi guanyaria. Mes ¡ai! els
capellans esmorzen fort y l'aigua, ¡ja ho diu la
dita, que fa granotes! Fora un pecat contra digestió.)—De manera que beventse el vl y menjantse el pa quedi tot desvanescut; recordeuvos
que hi ha set virtuts, quatre cardinals y tres
teologals; que no hi ha més que set dolors,
com set baptismes, com set pecats capitals, set
cels, set àngels davant de Déu, set sagraments
que són signes visibles de coses invisibles, y
set menes de gràcies, que corresponen als set
brassos del canalobre.» (¿Y per quina raó no
An en Gabriel Alomr
afegirhi també que ferse un set als pantalons
es sempre lamentable, y segons a quin punt
A guerra dels Balkans ocupi,
immoral y tot, ja que resulta un pecat d'esavui, l'opinió europea. En eli
candol?)
¿,f
darrers dies, les operacions mRes d'això ens ha dit Jesús; ¿qué dic?, |mai,
litara han adquirit un interès
mai ens ha fet saber quina llei de cosa es la
sensacional pera'l gros públic
• Hi han hagut grans batalles, »<•
nostra ànima, això es, si ve a ser una substancia o facultat reclosa en certa part fixa y de- salts y preses de plasses fortes, actes d'heroisterminada, o be si està escampada per tot ei me y milers de morts y ferits:
cos; si es preexistent al cos o en quin temps
Però no està en això el problema balkink
s'introdueix a dintre d'ell. En fi, va darnos tan La guerra actual, ab tot y la seva trascenderpoquetes nocions, sobre aquet particular, que eia innegable, no es més que un episodi d'aqort
molts corifeus o caps de colla del cristianisme problema. Passarà, com una horrible torrathan dit y propagat per escrit que l'ànima es tada de sang y de foc, la guerra encessa
corporal.
aquets moments. Mes, després de la guem.
Jesús va parlarne tan poquet de dogmes que com abans d'ella, trobarem en la península de>
les moltes societats cristianes que varen for- Balkans un interessantissim y pregon problemi
marse després d'ell tingueren pretext de divi- de clvlllsacló, un cas sugestiu de transformi
dirse y de formar cada una la seva ciencia o ció esperitual.
doctrina particular.—(¡Bufa!... A la cuenta
Aixis, doncs, mentres se parla d'exerciti, y
Déu Nostre Senyor, segons aquestes divisions de setges, y de baixes, y de fets d'armes, n
y disparitat de criteri cristià-catolic, no es oportú tractar de la veritable qüestió plantemés que un aprenent que prova de fer les co- jada, de la qüestió de civilisació y de vldam
ses y les deixa sempre a mitg fer, degut a la donal, que ha fet esclatar, en l'orient europr;
poca pràctica, amor o sabiduría. El cas de les una nova guerra formidable.
divergències y sagnantes lluites cristianes ho
La noble inquietut del meu llustre amic Alocomprova. Jesús, l'enviatdel cel, fa prèdiques. mar l'ha portat a tractar el fons del problemi
Mor ajusticiat. Primera planxa: Jesús, si real- balkanic, en el seu article La guerra detsBíiment era Veritat, tenia de triomfar com triom- kans f la civilisació, publicat en aquestes
fen, d'un modo universal, totes les veritats planes. En Gabriel Alomar se pregunta qui rt
científiques, y més comptant ab l'ajuda de presenta en la lluita actual els principis y tk
Déull; els savis no la tenen, aquesta ajuda. interessos de la civilisació, quin es el beligf
¿Qué pot dirse davant d'això? La contesta, un rant que té la superioritat moral. Y, deapre
refrà ens la dona: Més val anar sol que mal d'un breu examen de la situació dels cinc Esacompanyat. Segona planxa; Mor Jesús, y els tats que ara batallen, arriba a la conclusió que
seus convertits se divideixen en diferentes sec- cap d'ells representa la causa civilisadori
tes y escoles teològiques que són motiu pera que tots romanen en un estadi inferior del pro
treure's els ulls els uns als altres, perseguintse grés humà. Y 1'Alomar, potser mésabelcif
rabiosament, martirisantse! ¡Vaia un poder, que ab el cor, se desinteressa dels resultats de
vaia una virtut, vaia una excelencia de la doc- la guerra y guaita indiferent la victoria o i
trina!)
desfeta de les dues forses en lluita.
Els primers que varen actuar en aquet senEns sembla que's comet una deplorable mp'
tit se batejaren ab el nom de gnòstics, es a dir, tlcla ab els pobles aliats dels Balkans. En Resavis, els quals (per ser massa savis, segura- mi r de Maeztu, en un recent article titolat k
ment) se dividiren baix les denominacions de ingratitud de Europa, sostenia que no era jW
barbelonites, florienses, febeonites, zachen- tirar en cara als pobles balkanics el seu endeses, códices, borborites, ofrites, y altres y rreriment, ja que aquet es degut a l'opre*"
altres petites sectes.
turca. Si la cultura no ha tret florida en la i *
Aixfs l'lglesia cristiana no ha viscut un sol ninsula dels Balkans, es perquè serbls y mortemoment unida, no ho està avui, ni mai ho es- negrins, búlgars y grecs, han sofert durant^
tarà. Aquesta pretesa unió es del tot Impossi gles l'ofegament brutal de la tirania turca. •I-1
ble, a menos que'ls cristians no siguin bastant manca de cultura—escriu en Maeztu—po' J
savis pera sacrificar els dogmes de la seva deu retreure's als turcs, que constitueixen 11
invenció a la moral veritable.
casta governant a Tracia, Albania y M·ce*'
Però ¿que es possible que aquets sectaris se nia. Ais països esclavisats no seis pot refassin savis? (¡Aquesta pregunta d«l gran baró treure la manca de cultura. La seva missió w
d'Holbach val totes les pessetes!) Jo lo que tòrica consisteix «enzillament en alliberarà
puc assegurar, solsament, es que molts d'ells Quan s'hagin alliberat, quan la guerra hagi resno són,—(els que se'n surten, ¿verltat, d'Hol- catat els dos milions de cristians que enc*1
bach?)—y que tots els dies n'hi han més y més, gemeguen a Europa sota'l poder oels turc^
malgrat els barbres hipòcrites que volen posar aleshores tindrà dret, el món dvillsat, a (riP
sempre la teologia per damunt de la virtut.
la cultura als cristians de les terres balkír
«Sigues virtuós; no fassls mal a ningú; treba- ques».
lla pel be y l'unió de la gent; lluita ab armes
El punt de vista de Maeztu es llogic, ftf*
de pau y convicció dintre d'aquest objecte: La Impecable. Aixfs y tot, es precís dir que, W*'

fragment
sobre religió
DEL BARÓ D'HOLBACH

ARLANT ab enteresa y bona
fè, no pot pas dirse que
Jesús y els jueus tinguessin cap dogma.
«Feu lo que disposa la
lleis, aquesta y no cap altre
era tota la seva teologia.
«Si sou leprosos, ensenyeu les vostres tristes y repugnants misèries
als sacerdots.»
«Si malalts, aneu ab carretó de basseta, no
us descuideu pas de dur un bastó ferrat y tapeu els vostres excrements.»
«Si malpenseu de la vostra dóna, no surtiu
de casa ni el dissabte, y feuli beure la mala beguda de la gelosia.»
«Porteu al temple forses donatius, quants
més millor.»
«Mengeu anyell ab enciam en el mes de
Nisan, tenint els peus dintre de sabates, portant bastó a la mà, faixa als ronyons; y mengeu
depressa, depressa.» (Vaja, jun excés d'urbanitat!)
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Canalejas-Tenorio:-7s/o os poáé/s q u e j a r de mi,
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que bastante padecí,
si de buena me libré.
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No sé perquè'n diuen saltar y parar, d'aquest exercici... Ijo salto sempre y no paro mail

se paria avui de l'incultura dels pobles dels
Balkans, se comet un error de fet y una grossa
injusticia, que es l'injusticia a la qual ens volem referir. Se podia parlar de l'incultura dels
pobles balkanics, dèu o vint anys enrera. Se
podien presentar aleshores els búlgars y els serbls com a una trista mostra de gent a I ensemps
primitiva y decadent. Avui ja no. Grècia està
encara molt enrera. Però la Bulgaria y la Serbia no són pas tal com eren en la passada centuria, no són ja tal com ens havíem acostumat
a Imaginárnosles.
En els seus articles De Vienne a Constantinoplc, l'eminent escriptor socialista Hubert
Lagardelle deia que havia trobat, en la ruta de
l'orient, renalxenses nacionals insospitades,
pobles en plè rejoveniment. L'article dedicat a
la Serbia era instructiu, revelador. Aquell petit poble ha despertat a una nova vida, està
animat d'un fervent idealisme y ha obert la
seva ànima, jove y forta a les grans esperanses
de l'avenir. En els darrers anys, totes les manifestacions de la seva vida han experimentat
una revlvalla esplèndida. Actualment existeix
a la Serbia una prometedora joventut Intelectual y artística; l'art y la poesia rebroten ab
forsa; hl hà un llult estol de poetes, d'esculptors, de pintors, alguns dels quals han fet triomfar els seus noms més enllà de les fronteres de
la patria. En quant a Bulgaria, una renalxensa
igual, o potser més potent, se manifesta. Mentrestant, la Turquia jau en la seva incurable
esterilitat esperitual. No ha contribuït ab res
propi a la clvillsació, nl và pel camí de contribuírhl. La seva decadencia sembla definitiva.
Sots com a Estat militar ha assolit prestigi, y
encara aquet prestigi està ensorrantse ara de
llastimosa manera.
Heusaquí per què nosaltres creiem que, no
sols els principis de justícia, sinó també els Interessos de la clvillsació, estan, en la present
guerra, de la part dels pobles aliats.
A. ROVIRA V VIRGILI

CONFESSIONS

A l'Instant mateix de comensarse la carnicería
an els Balkans, s'aixecà de tots els pobles afiliats
a l'Internacional una protesta ferma y unanim.
Sense haverse posat d'acord per endavant, les
grans seccions de cada pafs llensaren manifestos
idèntics en el fons y, molts d'ells, fins redactats
en el mateixos termes.
Una volta més, ab universal grandesa, ab emocionant unitat, la part lluminosa dels proletariats
de les nacions europees afirma sa voluntat d'oposarse per tots els medis ala guerra amenassadora.
Els diaris de la burgesia poden afectar desdeny
per això que ells nomenen «nostra impotencia».
En el fons estan plenament convensuts. Ells saben que avui no són més que algunes dotzenes de
teorisadors, que prediquen en desert, llensant al
vuid ses veements cridòries. Es l'opinió admesa,
volguda deliberadament per centenars de mils y
de milions d'homes, que's tradueix en les ordres
del dia dels mítings que's celebren y estan a punt
de celebrarse en tota Europa, en els mots dels
oradors, en el text dels manifestos. Y això es lo
que'ls fa por. Aquesta forsa, sempre creixent, del
proletariat Internacional, aquesta organisació que
cada dia's perfecciona y s'extén ab l'empenta d'una
ona gegantina; y es ab elles que veu que no podran comptar aviat.
Sens dubte a causa del reglament de les dificultats Internacionals, els governants no consulten
mal als pobles. Segurament eseuels despaigs dels
homes de finances y dels capitalistes ont s'arregla en aquets moments el destí de les nacions.
Però, no es menys cert, els diplomàtics d'avui han
de tenir cada dia més en compte lo imponderable,
lo que no's mldeix, les idees socialistes, que, sens
treva, van furgant arreu.
Tant es aixís, que la nostra organisació y la
nostra acció són les úniques garanties de la pau
actual, tan amenassada en l'Europa Occidental.
Pins avui, els socialistes eren sols a proclamar

aqueixa veritat; mes ara ja trobarem la confessió
fins en els llavis dels nostres adversaris cínics o
clarividents. ¿En voleu un exemple? En un dels
darrers butlletins exteriors del Temps, M. Tardieu analisa un article molt Interessant d'una gran
revista alemanya, firmat per M. Ludwig Stein,
professor de l'Universitat de Berlín.
En aqueix estudi, M. Stein, cerca les raons per
les quals els governs europeus se veuen obligats
a mantenir la pau. V en troba tres:
La primera, es l'interès de l'Europa en defensarse contra possibles assalts d'altres clvillsacions.
La segona, es que, després d'una guerra, hl
hauria una tal merma en el jovent, que aviat no
restarien, pera'l treball y la producció, pera l'avenir gloriós dels pobles, més que homes vells, febles. Invàlids y malaltissos.
La tercera, per fi, es la més important. Escoltem a M. Stein: «Es el perill que una guerra europea faria correr a totes les potencies d'aumentar
els enemics de la societat y provocar an els que,
continguts bé o malament en la pau, trobarien en
la guerra l'instrument de la revolució».
Heusaquí els mots autorisats y raonables. Sí, els
governants tenen, per tot arreu y sobre tot a Alemanya y a Fransa, el més gran interès en mantenir la pau, la pau que'ls aconsella el professor
alemany. El crit de guerra seria tot seguit contestat pels enemics de la societat, que som nosaltres, al crit de «iRevolució socialb.
Es que'ls burgesos Inteligents ho entenen com
nosaltres mateixos. Es la conformitat més gran,
eixida de sa boca, ab l'influencia poderosa del socialisme internacional.
Si l'emperador alemany no declara la guerra, es
que, per damunt dels cascos ab punta dels soldats que formen la seva guardia, veu ell les enormes masses de milions de proletaris, estretament
units, amenassant, cridant ab tota la seva ira, ahir
a Moabit, avui a Trepow, demà a tot arreu, aprestantse a la lluita social pera quan arribi l'ocasió.

V, aquesta ocasió, no hl hà dubte que la guerra
europea ens la brindaria tot seguit.
Sia com sia, després d'haver fet remarcables
les confessions dels adversaris, cal multiplicat
nostres esforsos y accentuar la nostra acció. En
aquet moment, el deure del partit y de totea lea
organlsacions obreres, es de cridar l'opinió pública a la reflexió y a l'acció. A l'oblit les discussions
y les vanes dissidències; tots els obrers de Fransa han d'esser invitats a formar en les manifestacions de grana masses destinades a cridar l'atenció, a fer pressió als governs, a donar^una idea,
cada dia més esplendent, de l'importància real y
del poder del nostre moviment.
MARCEL CACHIN
(De VHumanité)

R.

I . P .

Ja ha acabat de beure caldo,
com qualsevol ensopit,
y ha mort, estirat al llit,
el tremendo don Clodoaldo.
Aquell grandlssim pavana
que, enfadat al punt de dalt,
volia cobrir de sal
nostra terra catalana.
Descansi ab tranqullltat,
que no II farem més nosa,
per més que, a dintre la llosa,
reposi una eternitat.
F. CAKA

JA CAMPANA D E G R A C I A

7

—¿Qué vols que fassi?
No se'ns acut més que un petit comentari:
Es realment eterna flaquesa humana, aquei— ¿Te dona, al menys, pera viure?
Nostre Senyor també sab fer miracles a l'in- xa debilitat de les nostres joventuts polítiques.
—Me priva el morir de fam.
versa.
Hi hà gent que's passa la vida reiterantse al
—Déu n'hi dó.
quefe. Y quefes que's passen la vida menjant
- A i x ò penso, cada cop que m'aturo a consideEls flamants reformistes tracten de consti- anyell.
rar la meva sòrt.
Perquè això dels anyells es com les flaquetuir
un centre a la Barceloneta.
El debat promogut al Congrés aproposit de
ses
humanes...
—No sabs quant celebro haverte trobat.
Ben fet.
I, vaga dels carrilaires, ha motivat una defunTampoc s'acabarà mai.
—També jo sento goig en saludarte.
Aquella
barriada
es
l'indicada
pera
un
partit
.^enel banc ministerial. Ha mort un ministre,
—Precisament fa pocs dies que pensava en tu. que comensa.
v per més que la baixa no s'hagi notificat of(- —Lo qual vol dir que no m'oblides.
Pera agafar bon peix no hi hà com anar ab
•alment al país. pot donarse a la victima per
—Volia ferte un encarreg, que't donaré ara ma- els pescadors.
Quatre taups de la «Defensa Social» varen
jiluiita y enterrada. La fortor de mort, fassi el teix, si m'ho permets.
armar, diumenge passat, una gran xerinola al
Üovern lo que vulgui pera ocultarla, se sent ja
—Me tens a la teva disposició.
-els quatre costats d'Espanya.
En el nostre Municipi han quedat 150 dictà- Tibidabo.
-Gràcies.
Entre altres atraccions, dedicades al Papa
r Es el cadavre el ministre de Foment, conemens sobre la taula. Si's tractés d'una ploma
—¿Se tracta?...
jal en vida pel nom de Villanueva, home fogós
estilogràfica o d'una credencial pera l'amic Constantí, inauguraren una gran creu ililimina—De que tota vegada que tens lletra y't posen d'un regidor, ja serien a la butxaca d'algú.
da elèctricament.
| intemperant com pocs n'hi hagin. Els diaris,
—¿Saben de quantes bombetes constava?—
HH els més adietes a la política canalejista, en els papers lo que í'empesqúes, fassis un escrit
ens deia una beata que va esserhi.—|De dos
l: tian entonat ja'l gori-gori. En plena sessió en el sentit que jo't diré. kio riguis.
mil cinecentes!—
—¿Vols callar?
je les Corts, al contestar el grandiós y inconEn un diari local llegim que fa dos anys va
Efectivament, al Tibidabo potser no s'hi ha¡cstoble discurs d'en Pau Iglesias, va tirar el
—També, encara que'l dirho no m'escaigui, tam- ésser nomenat empleat de l'Ajuntament un
President unes paletades de cals damunt del eos bé de quan en quan se m'acut alguna pensada, que subgecte que'n fa catorze que viu recluit en un vien vist mai tants llums plegats.
putrefacte del seu servidor y aliat. Alegremnos oblido tot seguit, davant la dificultat d'expressar manicomi.
del succés y alegremnos de la vaga, que ha |a y feria entendre als demés.
L'aludit diari afegeix que'l senyor Muntaño
servit pera evidenciar les poques llums, la man—Ho crec millor que ho dius. ¿Y has pensat?.. la's proposa averiguar qui deu haver cobrat les
De vegades, la prempsa, inserta unes noves
ca, de tacte y discreció que distingiren an en —Ja sabs que tenim al damunt el dia de Tots mesades y els nom d'aquell empleat.
ben sensacionals:
Villanueva. En un poble mitjanament civilisat, Sants.
Ja té feina pera estona.
Vegin, aquesta, si no es de punta;
m home de les seves condicions hauria arribat, —No ho oblido.
Es probable que, quan hagi averiguat tot
«El diputat Fournier acaba d'arribar d'Egipte.»
iot just, a arcalde de barri. A Espanya, la teaixò, el boig ja tingui seny y e4 senyor Munta
Desvia anarhi a estiuejar, a Egipte, el senyor
—No deus ignorar, tampoc, que entre'ls uns
rra de les calamitats, pogué escalar el ministeñola hagi perdut el seu.
Fournier.
ri. Misteris de la política. Cosus de este pafs, els altres topem els obrers ab mil dificultats pera
Serà un senzill cambi de ptasses.
Sia com vulga..., deu esser que l'idea d'Egipviure...
Tot
s'apuja,
tot
costa
avui
un
sentit...
Els
que deia en Larra, quan volia explicarse els
te'm recorda les piràmides, que aqueixa nova
ornáis es lo unic que cada dia baixa. Escasseja la
onlrwentits y las inverossimilituts qué presi- eina per moments..,
m'ha semblat piramidal.
R. I. P.
deixen el nostre destí.
^-rNo pdrlis més. Mils de vegades m'he queixat
En Francesc Berenguer, aquell home de trac
en públic de lo mateix que ara tu't queixe?.
te simpàtic, que havia sigut regidor y arcalde
Corrent; aixfs compendras millor lo que vaig interí en temps dels cacics, ha mort, encara
Dos amics de treball parlen del progrés fetf
dirte.
Doncs, voldria que fessis un escrit, dema jove.
,
minista de les sufragete^.
Ea Villanueva sigué, en vida, un impulsiu, un
La seva estatura extraordinaria, la seva llar
Un d'ells diu:
r iripa-qüentos, capas de comprometre la més nant al Govern que fassi, de la diada dels Morts,
—No tardarem pas flaire a veure còm les
• .hi situació.. Ab les seves'sortides de tò, ab la festa nacional; la festa major de tota l'Espanya, garia de quaresma, l'havien fet popular.
El minúscul regidor Mardlla ja ho deia, l'ui dònes cobren els jornals de l'home.
les seves atnenasses y el seu vocabulari pin- com si diguessin].—Oh, això ja passa ara—respon l'altre.—
lesc, agravà el plet entre'ls carrilaires y les ^Qràn sorpresa de la meva part. Una pausa, des tim dia de sessió:
—lEIs grans homes se'n van y els petits se Jo cada dissabte, quan cobro, acostumo a encompanyies. Quan més precisa's feia la diplo- prés de la qual vaig atrevirme a dir:
tregar el jornal a la dóna.
macia, quan més correcte y més sensat ere1!
¿Parles pels ministres? ¿Es, lo que dius, una quedenl—
Y, ab el somrís que se li dibuixava als llavis,
o mportament dels obrers, més irada y insolent indirecta pera'ls homes que governen?
era la géva paraula,, impropia del qui, pera fer
—¿Els ministres?,.. ¿Q^ié n'hem de fer, nosal- demostrava que'n tenia una grossa alegria.
senüf la seva vèu al pals, s'embutxaca anyal tres, dels ministres? Parlo per mi; pelà obrers
Una senyora es acusada davant del tribunal.
ment la friolera de 30 000 pessetes.
com Jo.
El president:
Ja en el període agònic, feu suar an en Cana¿Els obrers com tu? ¿Y quina ventatja veus
Les missions de les parròquies gracienques
—Ha tingut mai res que veure ab la Justicia,
issang y aigua. No obria el ministre la boca en lo que demanes?
han sigut una delicia pera'ls feligresos de la vostè?
• era dir una paraula, que no li estirés el Presi-La de tenir una festa que'ns escaigui, entre barriada.
—SC- senyor. Una vegada vaig estar, a punt
dent els faldons de la casaca.
A Sant Josep feien drama y pessa.
toiítes sense solta. La de suplir dignament el ria
de casarme ab un magistrat.
-lExplotadors de vagueBl —cridava, com un ller y magnífic primer de Maig, que de cada any
Primerament s'enfilava a la trona un predicacondemnat, dirigintse a les oposicions.
més es un escarni. ¿Els que vivim de la suor del dor terrorífic (granguignol), que feia plorar a
-¡Granujas!—e\s deia a l'endemà, ab els
nostre front, no estem convertits en calaveres? les pedres, y desseguida hi pujava un altre a
llaïta plens dè bromera.
Entre marit y molla:
Doncs, ¿quin dia millpr, pera fer festa, que'l ^la fer broma (vaudeville pur), que feia esqueixar
El consumí la bilis. Per fi, ab els punys clo
—¿Cóm es, Joanet, que quan canto surts tot
de riure als devots ab xistes y exehtples pica
dels
difunts?—
|
'
f
w
^
'
'
sos, reflectàntseli en la mirada tot ('odi que
seguit al baleó?... ¿Que no t'agrada sentirme?
riscos.
Una altra pausa. Ell mateix, després d'una es
ptrals obrers y els diputats de la Conjunció
—No, no es això. Ho faig perquè'ls veïns
lEs clar que'ls teatres se'n ressenten d'aquets
sfiitia, entregà el pobre Villanueva la seva ànl tona:
no's creguin que soc un marit que pegà a la
espectacles*
-¿Qué hi dius?
mj al diable, ab gran satisfdcció d'en Canale
Únicament poden competir els cines, perquè dóna.
Que no'm sembla mal l'idea.
i»», que assegura haverse lliurat d'un gros pe
en ells també hi regna l'obscurantisme, protec-¿Paras l'escrit? , v
rill.
- .'
tor de tota classe de malifetes y de tota mena
-Tan aviat com arribi a casa.
de grapeyos.
• «
-¿Aprofitará?
-Te diria que s(, si hi hagués a Espanya un xic
Ji es sabut que no té en Canalejas una satis
'«cdó la més petita, que no ocasioni un disgust de Ilógica. De tots modos res perderé en probarho
Ha sigut nomenat president honorari del re
a un tercer.
—A reveure, doncs.
quetè jaumista de Barcelona el senyor Lianza
Ficsins'hi bé: Lianza.
Ab la mort d'en Villanueva, s'ha lliurat, el
—Salut, y vlna'm a trobar sovint.—
La cosa no pot extranyar a ningú, doncs.
Resident, d'una càrrega molesta y feixuga.
Novament se carregà, en Bonifaci, el cabàs de
Cavallers: Tomàs Ribas: L'epitafi m'ha semblat
Ha posat, en cambi, en un compromís als di les eines al coll. A tota pressa, pera guanyar l'es
¡Ja tothom sabia que'ls del requetè eren gent un si es no es pornogràfic. El monòleg m ha semmonií de l'infern, que no saben què fer ab eltona perduda, sens dubte, enfilà el xicot la rambla de armas tomar/...
blat dolent en absolut.-Marruixeta: La conversa
pot aprofitarse, una mica arregladeta.-Lo demés
cos del rencuniós y estrambòtic ministre.
de Catalunya, avall.
no'm resulta prou espontani.-Noi de Vandellòs:
Ofereixen donarlo pel preu que'ls costa.
Si
serveix
o
no
lo
que
pensà,
no
ho
sé.
De
lo
Potser vagi a l'Almanac de LA CAMPANA.—J. r .
'Mi.%ív • •
i
que estic més que segur, es de que'm donà, la seva
Pera'l dia 2 de Desembre pròxim se prepa y T.: Els epitafis tenen poca punta. Y, a part
' PEPIS iniciativa, materia pera engiponar un article.
ra, a Roma, una gran solemnitat,ab motiude co d'això, els versos no estan massa bé.—Joan AnCosa que, af cap-d'avall, es sempre d'agrair
locar, el Sant Pare, els capells als nous carde tich Puqul: Les solucions que envia són exactes, y
per això'l felicitem. Els trenca-caps que envia ennals.
tren en cartera, a dormir fins que la casualitat e s
BLET
Una de les cerimònies que acompanyaran
fassi entrar en torn.-Enric Lapedra Fàbrega: Kls
l'acte, segons tradició, es bastant curiosa: Pió X eeroglifics, no tenim inconvenient en aprofitarlos.
tancarà y obrirà la boca als cardenals.
La conversa no es conforme.-F. Pagès: A vostè
¿Significat d'aqueixa extranya operació?
II hem de dir tot lo contrari: la conversa va bé y
Tancarlos la boca vol dir que ell ja's basta y lo demés no c « c / a . - P e p Cistellé:Mirarem d aprosobra pera dir tonteries; obrílsela vol dir que fitar lo que's pugui.-P. Queraltó Tolosa; ísón
excessivament ignocentons.-Ll. Barceló y Bou:
ha arribat l'hora de mossegar.
Rebut, y moltes gràcies.

Lo que es nosaltres,
no'l volem

D6NCI/L

Ja està escrit

EIA ja algun temps que no
havia vist an en Bonifaci
quan vaig trobarlo a la Dia
gonal. Acabava—segons va
dirme—d'enllestir un remen
do en no sé quina casa de
la part de Gracia.
En Bonifaci es un bell xi
^ .• escau el nom a meravella, y potser se de
Kü: an això el que, inclòs deixant de freqüentar
n()s. haguem conservat sempre una bona amistat
veure'm, deixà a terra el cabàs de les eines
•~¿Cóm te va?—vaig preguntarli.
»/i
'10 pot8 veure—me respongué.- Passant
""orant, que diu la gent.
""¿Treballes forsa?
"~^és de lo que'l guany consent—obgectà, po^
«nt en l'afirmació un deix de suprema bondat.—
A 'u?~«ne pregunlá.-¿Qué es de la {teva vida?
ftD Prou feines si't veig mai...
~No t'extranyi.
"ableí6 Pa88a que,com d'extraordinari o desagra-

Els Jóvenes radicales de la «Casa del Po
Iraprempta L A CAMPANA y L A EB^UELLA, oftrror
vui fa vuit dies hi hagué condel Olm, número 8
ferencia pública al caainet ble» han reiterat per milèssima volta la seva
2ïnío Ch. Lorillenx V 0.*
radical del carrer del Vidre. adhessió an en Lerroux.
El conferenciant era don
Ubaldo Romero Quiñones.
Y un dels de la colla d'en
Domènech ho deia, el dia IIÉXITOII Aoatoa. de ponerse é, la venta HÉXITOII
abans, equivocant les inicials dels apellidos.
—Que tingui compte ab lo que diu, aquet fíiñones..., o sinó, me sembla que'ns els farem
salteados.

E l Año en la Mano

Un que s'enfada ab don Josep.
»Ha solicitat del president del Congrés que
se'l borri de la llista de diputats canalejistes el
comte de Maza.»
¡Reno!, quin genit!
El comte de Maza, tant mateix, ho ha fet
una mica maza fort...

¿Qui els feia cridar el mal temps?
A Fontanella (Italia) un llamp va matar, fa
pocs dies, a dos sagristans que tocaven mal-Volto poc de dies.
¿Persistelxes, encara, en la tálela de la ploma? temps, en el campanar de la parroquia.

Almanaque-Enciclopedia popular de la vida práctica para 1913
E L A Ñ O l i N L A M A N O , es un libro indispensable á todos
E L A Ñ O E N L A M A N O , regala á sus compradores un sinnúmero
de objetos de gran valor, y una participación á un billete entero de la
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¡Aquesta es la meval... ¡Ara..., ara va bé'...

