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Laimmoralitat» de l'historia
en la qüestió de Tatentat personal
QUEIXA eterna qüestió de
Patentat personal, més teològica y moral que política,
ha trobat nova ocasió de
torturar les conciencies.
Aixís, a primera vista, pera
tota persona que tingui noció de bé y de mal, la decisió no es dubtosa:
l'atentat personal es una iniquitat, com ho es
tot homicidi.—Però sobrevenen tot seguit dues
obgeccions: hi han casos en que l'homicidi, se-

gons la llei, es ordenat: tal es la pena de mort;
hi han altres casos en que la llei el declara l i cit y inculpable: tal es la Ilegítima defensa.—
D'aqul la llarguíssima controversia, suscitada
ja desde l'edat mitja, sobre la qüestió de si era
licit matar el tirà; això es, considerar certs
atentats com a defensa, o declarar la licitut de
«l'atentat personal del súbdit contra l'atentat
personal del senyor»; es a dir, contra l'homicidi
ilegal comès pel senyor.—Si tingués a mà la
meva petita biblioteca us diria quin bisbe an-
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glès—qual nom no recordo ara—va ésser el
primer en defensar aquesta tesis, derivada, per
lo demés, de tota la doctrina escolàstica sobre'l
dret a l'insurrecció (vegi's el mateix Sant Tomas). Recordem, encara que sia de passada,
e! cas conegudissim del P. Mariana, qui, de
conformitat ab tal doctrina, excusà el regicidi
d'Enric III pel frare Jacques Clément, y fou,
sens dubte, un inductor de l'atentat contra Enric I V , per Chatel, y de la seva mort pel clergue Ravaillac. Per lo demés, el P. Mariana no
feia altra cosa que adaptarse, en aqueix punt,
an el parer de la Companyia de Jesús, d'un tan
conegut maquiavelisme, com a bon producte del
Renaixement.
Però no calen aquestes consideracions. No
hi hà lector d'historia que no s'hagi posat a sí

mateix, explícita o implícitament, la qüestió de
Patentat personal. Mes encara: no hl hà lector
d'historia que un moment o altre no s'hagi declarat partidari de Patentat personal; fins els
més conservadors dels nostres plumifers. M'agradaria, per exemple, colocar ara davant la
vista d'algun antig amic meu, qui s'escandalisa
a la sola idea de tota violencia comesa pel poble—no certament pels governants..,—una ben
recent apologia de Vheroina Carlota Corday,
cantada per Chénier, santa assessina de Marat...
El bon lector, ingenu y càndid com els héroes de Voltaire, obre les planes del seu exemplar d'historia. Comensa per l'historia dita sagrada, canonisada per PIglesia.—tAquí—se diu
el bon lector—trobaré confirmat el meu odi per

¿Vostés s'imaginen que això representa una terrible batalla als Balkans?...
(Passin l'obsequi de tombar la plana)
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l'atentat personal».—Y bé: no parlem d'una
pila d'homicidis y de mortandats santificáis
per Jehovà; no parlem, per exemple, del zel
de Jinees, fill del Gran Sacerdot Eleazar, atravessant d'un sol cop d'espasa els cossos d'un
israelita y d'una amalecita perquè tenien contacte carnal.—Vé el llibre dels jutges, y el segon d'aquets capdltls, Aod, mata a traició a
Eglon, rei de Moab... El bon lector trepida,
s'esglaia, dubta... ¿Qué ha de fer? ¿Aqueix
atentat personal es blanc o negre? ¿Es DÒ o
dolent? ¿Címj ho coneixerà?—Afortunadament,
el llibre va ésser escrit pels connacionals de
l'homicida, y l'homicidi se declara sant, llibertador...—La lectura segueix: arriba, poc després, la mort de Sisara, general enemic, al
qual Jahel, una dóna, cantada pel nostre Guimerà, atravessa el front ab un clau, a traició,
mentres dormia confiadament en la tenda ont
ella acabava d'oferirli la llet munylda de les
propies ovelles... El lector, una vegada més,
sab que té d'aplaudir l'assessinat.—Segueix,
encara, y troba, en el llibre de Judit, repetida
l'escena de Jahel: Judit, a traició, mentres Holofernes dormia, després d'un dinar íntim ab
aquella pèrfida, II talla el coll ab un alfang. ¡Y
el lector aproba, aproba, encara!
Ara estudia l'historia profana. Es Grècia,
mare de la poesia pura. Y Alcèn, un poeta dolcissim, declara heroics (com ho fa l'historia mateixa) als joves Harmodi y Arisfogitó, matadors
del tirà d'Atenes.—¡Lector, càndid lector, aproba, aproba una vegada més!—Ara es Roma,
són els comensos de la República; l'historia es
escrita per romans y, naturalment, ens donaran
la visió romana, la part del lleó...—Un jove
declarat heroic per incomptables generacions,
Muci Scevola, s'encamina al campament etrusc
pera matar al rei Porsena. Y el lector ha de
trobar, en conseqüència, que aqueix jove/a bé.
|Un altre atentat ortodoxe, un altre dogma de
l'assessinat!-Ve el cas de Cesar y, com aleshores, l'historia ja es arribada an el lector, ab
l'eco d'aquella hora en que Roma estava dividida en dos camps, que eren dos móns y dos
règims; el bon lector dubta, dubta, y no sabria,
en la batalla de Fillpos, a quin campament acudir... si bé s'inclina al campament dels assessins,
ab esglai de la propia conciencia, que no comprèn res.—Y venen els emperadors. El segon
d'ells. Tiberi, cau sota'l punyal de Macró. Y el
lector aproba, aproba sempre.—Segueix Calígula, qui tomba sota el punyal de Chereas, y
el lector aproba...—Y ve Neró, y aquí el lector ja s'impacienta en l'espera de l'assessf, del
sant assessí.que no arriba mai, fins que l'emperador mateix té d'ordenar la seva propia mort.
¿Qué es això? ¿Quina extranya moral es,
aquesta, per la qual els nostres nens en les escoles y els sacerdots en el llibre sant aprenen la santificació de l'assessinat? ¿Es' que l'es-

cola antiga es... l'Escola Moderna? ¿Es que
l'ombra cPun Ferrer etern se progecta sobre la
mà dels historiadors, desde Jehovà a Titus L i vi, desde Tàcit a Carlyle?—¡Ah! Es que la
sempiterna noció de bé y mal sab que cada home, y cada poble, y cada generació, y cada
cultura, judiquen, en comú, a matadors y victimes y fallen segons les propies inclinacions
nacionals, o s'adapten a la versió rebuda y consagrada, o apliquen un criteri purament moral
a l'acte, segons els seus motius y segons els
seus afectes. Un criteri sicilià trobarà disculpes pera aquell horror de les Vespres de Sicilia, que entregaren l'illa an el nostre Pere el
Gran. Un criteri catòlic excusarà l'immensa
brutalitat de la nit de Sant Bartomeu, y l'assessinat de Coligny, aprobat pel Papa. Un criteri catalanissim, per conservador que sia,
transfigurarà en llegenda patriòtica el Corpus
de Sang, especie de Vespres barcelonines... Y
en el cas, ben tipie, de la mort de Marat, el
nostre conservador y fins nosaltres mateixes,
tan republicans, adorarem el gest de Carlota
Corday y la proclamarem digna heroïna de
Corveille, el seu avantpassat.
Però, ¿qué? SI aqueixa ambigüetat de criteris
l'observem fins en els propis esdeveniments
dels nostres dies, quan la distancia en l'espai
produeix els mateixos efectes que la distancia
en el temps, y aixís, ¿per què negarho?, el món
occidental no va sentir certament horror davant la mort del ministre búlgar Stambulof, ni
davant la del ministre rus Plehve, ni davant la
del gran duc Sergi; mentres s'indignà vivfssimament davant l'assessinat odiós de l'Emperatriu
Isabel, la més noble de les víctimes.
¿Es que pot haverhi un atentat personal lloable y just? ¿Cóm s'entén? L'historia es, aquí,
palpitant, plena de vida, tal com ella esculpeix
prematurament les ànimes dels nostres fills en
els centres d'ensenyansa, tal com plana com
una gran au invisible sobre les nostres ciutats,
banyantnos de la seva ombra formidable. Y no
crec que estigui reservada an els nostres distingits confrares de la dreta la resolució d'un
problema que sols la rectitut de les ànimes excepcionals pot dilucidar, no d'una manera absoluta y per principis, sinó en la realitat viva
y pura de cada cas.

L'opinió en r a ó fundada es
c o n v i c c i ó v a l lo que valgui tot
Nicolau Salmerón.

Una explicació

vlntse a ésser crudel destruint les ilu8i0n, *
quell palatí ambiciós, va conferirli els Dr)(, !
Ja veuen còm els destins dels poblesea
a voltes, a les resultes d'un joc de param^j

de l'última crisis

mida que'l temps passa, la
veritat sura. L'Historia s'hau
ria escrit de mala manera, si
hagués sigut escrita a crema
dent. Els fets s'han d'apuntar y deixarlos, com l'arròs,
que covin una estoneta, pera
que estiguin a punt y resultin sabrosos.
Aixfs, per exemple, ens han calgut uns quants
o es que siguem mal-pensat,^
dies ú'ímprobos trabajos, com diria un rotatiu
temperament, sinó perquè \C
qualsevol, pera esbrinar les causes que han
periencia ens ha demostrat i
portat an en Romanones a les rfltures de la
certesa de l'adagi tpensa L ,
poltrona presidencial. Les clares explicacions
no erraras». Cada vegada Q(
que fins ara ens han donat aquells que estan a l
veiem un d i p u t a t miniaiefi.!
tanto de les misterioses y obscures maniobres
fent una rebequéria y ameJ
d'alta política-entre'ls quals en Pol, de L a Veu sant ab una dissidència, sospitem que aqu li
de Catalunya, no es pas dels més desorien diputat ha demanat alguna cosa que no a W i
tats,—resulten una perfecta enganyifa.
sen a concedirli. Y com que'l sistema surt b¿
¿Vostés, lectors pacients, deuen creure que sempre, perquè els ministres tenen bona cur»
l'adveniment d'en Romanones al poder ha sigut en tapar les boques que amenassen, el aeoue!!
degut als consells de tots els prohoms de Ma xen els ministerials y l'usen forses vegUt
fins els d'oposició.
drid? Doncs, no, senyors.
¿Que ha sigut resultat d'una sàbia y calcula
An el país clàssic del sablazo no hi po^
da compulsació de l'estat de les forses políti- viure més que'ls frescos. La santa paciencia»
ques espanyoles? Doncs, tampoc.
la mansa resignació no hl tenen premi, yeicej
¿D'una, com si diguéssim, imposició de les sant que té modos mor al banc de l'avantsaíj
circumstancies, o d'una necessitat de continuar d'un ministeri, mirat despectivament pel ^
manant els lliberals, pera no desconcertar el Ínfim dels porters, mentres el viu desvergonyit
país, o d'un respecte al plan que havia iniciat arreplega una credencial a forsa de marejar al
en Canalejas? Res d'això.
ministre a crits y escàndol.
En Romanones, de President del Congrés
Aquet sistema, que proba la veritat d'aqudi
ha passat a President del Consell de Ministres, altre adagi que diu «Qui no crida no es valenli
per una d'aqueixes freqüents casualitats, ab aquesta manera de demanar, empleada ab tan
les quals la providencia s manifesta y dicta la exit en les avantsales dels ministeris pels pidoseva santíssima voluntat.
laires de destins y an el Parlament pels buacaVeuran còm. En l'immensa pertorbació esde- dors de bons talls, es, també, el que deu seguir
vinguda a palau, després del vil assessinat co- Catalunya pera una cosa més gran y més noble
mès per en Pardinas, el Rei se trobava rodejat que una credencial o una ganga: pera impotar
de tots els seus millors consellers. Cada un 11 el degut respecte a la seva dignitat y exigir ei
havia exposat una opinió diferent. El monarca compliment de formals compromisos.
estava perplexe. A l'excitació produïda per la
No creiem en l'eficacia de les bones paraupèrdua del seu lleal Canalejas, s'hi barrejava les quan se tracta de gent avesada a no donar
GABRIEL ALOMAR el temor del desacert en l'elecció de sustitut. res de grat. No es igual, la paciencia en espeY el Rei anava d'un costat a l'altre de la règia rar, que l'insistencla en demanar. Una porti
cambra, exposant en vèu alta els seus terribles s'obrirà més aviat davant del que no pari dt
dubtes.
trucar, que davant de) que, després d'un truc
—/Quién es-cojo!... ¡Quién es-coiol—
prudencial, s'esperi mansament, assegut al peu
En Romanones, al sentir això, prenent l'ex- de la porta,
clamació per una pregunta, exagerant encara
Tinguent raó, no s'ha de callar ni hem de conel seu defecte fisic, va posarse davant del mo- formarnos en tenir paciencia y viure de proieuna c o n v i c c i ó , y una
narca.
ses. Sobre tot quan se demana tan poca COM.
el resto del m ó n . —
Era l'unic. La coixesa estava ben bé a la
Això del demanar poc, ho creiem una cosí
vista, y el Rei comprenent l'erro, però no atre- tan tonta com la de volguer el tot o res. El

Ní rabiosos ni femella

Doncs, no, senyors: això es l'epileg del míting nacionalista del diumenge.
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nostre lema es més pràctic: demanarho tot y
arreplegar lo que's pugui.
Y demanarho sempre drets, sempre ab els
punys closos, sempre disposats a l'estridència
si no ho donen y a la cortès demostració de
noble agraïment quan se sàpiga fer justicia a
nostres honrades aspiracions.
Ni rabioses actituts ni indignes afemellaments. Que lo que's demani sigui just y que la
forma de demanarho sigui digna. Y , si aixfs no
loarem pera Catalunya lo que Catalunya mereix, energia en l'actitut y perseverancia en la
protesta.

IVota mística de la setmnna

JEPH DE JESPUS

PER LA M A N C O M U N I T A T

1

El míting del diumenge

LOUNS cavallers porucs feien
correr que tota agitació a
C a t a l u n y a en f a v o r de
l'amenassat p r o g e c t e de
Mancomunitats fora perjudicial an aquet. ¡Extranya
teoria! Lo que faria mal al
progecte, lo que asseguraria el seu naufragi
deílnitiu, es l'actitut de passivitat y de manmetut que voldrien fer adoptar els amics de la
trunqullltat y dels bons aliments.
El brillant míting celebrat el passat diumenge
a la «Sala Imperi», haurà estat un saludable
avis al President del Consell de Ministres. Ja
dèiem !a setmana passada, en aquestes mateixes
planes, que la política que respecte Catalunya
L a celebrada murga « E l s Esgarrapa-ciris de Santa Cecília», que ha fet un paper molt lluit en el C o n g r é s
segueixen certs elements, està basada en la
faisà creencia de que'l poble català no té forsa,
de M ú s i c a Sagrada
de que la nostra terra no es de temer, de que
se la pot bofetejar impunement.
Doncs ara haurà pogut apreciar, el comte de
¿Cóm te las manegaràs
¡Al, filla!
Romanones, que les seves ilusiona en aquet
S'ha inaugurat, a Sant Andreu, un grupo de
punt eren injustificades. El nostre poble està
per' fer callà a don Eugeni
disposat a aceptar et repte, a contestar ab la senyoretes margaritesx admiradores de don
o obligarlo a autorlsar
MONÒLEG
guerra a la guerra que desde Madrid li vulguin Jaume.
lo que avui no vol admetre?».
íer. Podrà un Govern desatendre les aspiraFeina inútil, la d'aqueixes fadrines; no calQ U E A B E X T R A O R D I N A R I E X I T K S T Á R E P R E S E N (Somrient y mirant un moment a l'un costat
cions de Catalunya y befar els nostres senti- que's cansin.
TANTSE A MADRID
y a l'altre).
ments; però no l i sortirà franca la malifeta.
Per més que en Jaumet es solter, encara, y el
¡Els vaig a dir la vritatl
Catalunya tornarà a alsarse, si convé, y no refrà diu que «una noia es per un rei», sàpiguen
A Falsarse el teló, apareix el comte de RomaSi aplasso aquet gran problema
deixarà un moment de repòs als seus enemics. que ell ja la t é triada.
nones, esbufegant v com s i vingués de barallarfins a primers de l'altre any
Y a fè que no es pas de Sant Andreu...
Heusaquf lo que significa el míting del diuse. Passefa pel públic la mirada recelosa y diu:
y
juro llavors resoldre'l ¡Es una turca!
menge, Aquet es, en el fons, l'avís formal que
Per milèssima vegada
cóm volen els catalans,
els catalans dirigeixen a un politic de la mena
ho acabo de declarar:
es...— ¡sobre tot, no ho esbombin,
dels entremaliats y que t é la pretensió de per«Sí: jo soc un partidari
que l'assumpte es delicat
dre's de vista de tan viu que es. Les habilitats
Per disposició del senyor Bisbe, varen celede les Mancomunitats.
y podria ocasionarme
y les diablures del comte de Romanones són brarse, ahir, a la catedral, solemnes funerals
Vull que'l Senat les aprobi;
una pila d'entrebancsl—
pròpies pera divertir al públic d'un sainet. Mes pera l'ànima d'en Canalejas.
però,
cavallers,
abans
el nostre poble, que s'ha pres de debò el proes
perquè estic segurlssim
Els mltrats se veu que ho arreglen aixfs, ab
convé votà ela pressupostos
jecte de Mancomunitat, no's deixarà enganyar els lliberalots: en vida, vinguen protestes y
de que, pel temps que he ficsat,
P«r aqueixos procediments desacreditats ja per vinga atiar odis contra d'ells; després de morts,
y deixar llest y acabat
jo y tot el meu ministeri
tot arreu y que sols conserva la política madri- vinguen misses y oracions.
el famós tractat ab Fransa,
ja serem a càn Pistraus.
'enya, tota plena de velluries corcades y de
lo qucl, ab el pas que và,
¡Ehl... ¿Vritat, mal m'està'l dlrho,
Ben mirat, per això, tant se val, y pot estar
coses passades de moda.
deurà ésser per Sant Silvestre,
que l'acudit es genial?,.,
tranquil el difunt don Josep.
Per la boca d'en Gubern, d'en Folguera, d'en
o sigui a darrers de l'any».
Unes coses y altres, venint de qui venen,
(Mentres et comte mira al públic pera veure
Marti y Juüà, d'en Rodés y d'en Corominas, són igualment inútils y igualment inofensives.
(Pausa).
quin
efecte li ha fel la seva declaració estupenPS'là la vera opinió catalana, Y les seves paJo no sé a què atribuirho,
da, baixa pausadament el teló),
raules, alhora robustes v serenes, tenien el vaperò, cada cop que faig
w d'un ultimàtum al Govern de Madrid.
C. QUMA
aquet breu discurs, reparo
Al comte de Romanones se'l conceptua com
que la gent se'n riu. ¡Es gran!
un dels homes més rics d'Espanya. No hi hà
¿Quins motius hl hà per' dubtarne
pas cap negoci ni empresa financiera en la
de la meva serietat?...
qual ell no hi tingui esmersat un capital. Si vol
¿No són perfectament Ilògiques
complir com a governant, ha de fer cas omís de
totes les reclamacions de les grans empreses
les raons d'aquet retràs?,..
que defensen els seus interessos, es a dir, ha de
Diuen «¡Cal... Si tu volguessis
perjudicar la seva butxaca. Perxò diu que'ls
que les Mancomunitats
èxits presidencials li costen un ull de la cara.
s'aprobeasin, ja faries
A veure si a la fi serà el politic més esguerrat
per manera de trobar
'ha firmat el tractat del Marroc entre d'Espanya.
l'ocasió de discutiries...».
Creu-Alla, 18 de Novembre.
Fransa y Espanya. L'acte ha revestit
(Enfadantse).
molta solemnitat. En García Prieto y
En les columnes d'aquet popular setmanari, ho
¡Visca l'higiene municipal barcelonina!
iCom sl un, perquè es governant,
hem dit diferentes vegades: Sabadell no guarda,
M. Qeoffray han escrit els seus noms
Una
gacetilla
del
dilluns:
pogués allargar les hores
pera nosaltres, les consideracions degudes, Creur
' P*" dels documents ab unes plomes d'or. Els
Los alcaldes de barrio del distrito terceAlta es digna de millor sòrt. Aviat farà nou anys
al seu gusti... Además, hi hà
wen dV"6
8e8ellat el8 Protoco,s també ro obsequiaron ayer con una comida a l conque va agregarse aquesta barriada a Sabadell y
l'actitut de don Eugeni.
sols podem dir que coneixem que vivim en una
¿Volen que jo, que he parlat
Totes aquestes eines fastuoses se conserva- cejal del distrito señor Matons.
gran ciutat perquè paguem a ta moderna. TeUna gacetilla del dimars:
™ en un xn^xx
ab ell y sé lo que pensa
nim les escoles públiques deficients, que no volen
Una
comisión
de
vecinos
del
distrito
terNo amaguem pas lanostra satisfacció per
sobre aquet punt, vagi a dar
ferhi classe ni viurehi els mestres; no hi hà cap
cero
visitó
ayer
a
l
concejal
señor
Matons,
•anta ndicolesa.
acera bona, al mitg del poble, y tina infinitat de
un
sofoco
al
pobre
jaio,
para quejarse del estado de suciedad de las
trossos, sense; tenim poques fonts públiques y
c-Lor ques
aue's gasta
cmaío lfirmant
ir
tractats, sempre
gloria
y
orgull
del
Senat?...
calles del distrito.
encara no ragen y forsosament tenim d'utilisar
Jo faria enfadà a en Maura,
Ja suposem, ara, perquè'l varen obsequiar,
l'aigua dels nostres pous, que la majoria són al
"'antenirf8 barato Clue'' plom ílue'8 ^asta pera
a en Burell, als dos Pidáis,
costat dels pous negres (morts), havent d'ester
al señor Matons: perquè té els carrers del dissempre en perill de malalties infeccioses; tenim
a en Rodrigáñez, a en Dato,
tricte plens d'escombraries.
encara els casots deis Almctllons y alguna altra
a
en
Moret,
al
Pare
Sant;
Y
suposem,
també,
de
què
venen
aqueixes
lr6Leï noticies del còlera, que està causant escasa, ab el retrete a la cuina, faltades d'higiene,
però ¿al gran Montero Ríos,
a nr« en're,|8 exèrcits turc y serbi, comensen escombraries: de les deixes dels dinars que li
nius de peste y moltes vegades de gent de mul
a
un
home
que
té
al
costat
dediquen.
viure, y desde'l primer any de l'agregació's parI M <upar 8èriament a Europa entera.
Una
cosa
va
lligada
ab
l'altra,
donant
voltes,
tres
fills,
set
nebots,
cinc
gendres,
la de ferros safreigs públics y encara no sabem
ba e, 68 la 8ent· aIs Ba'kan8. moria de les
e,. ' com que aqueixa mena de mort no era com els catufols.
quan els comensaran. Si alguna millora hi hà al
vintinou cosins germans
carrer Nou, es deguda a l'iniciativa dels veins y a
y altreb parents menos pròxims?
es diferentÍSSa' n0'n8 inquietava gaire- Ara ja
l'incansable activitat de don Anton Cusidó; però,
lAixò no! iJamail... iJamaü...
san? ?Íploiín8cia· convertida en una junta de
en lo que'n diem el poble vell, estem a l'altura de
L'ex-arcalde
Milà
y
PI,
ha
regalat,
al
«CenSantíga. No volem censurar als actuals regidors,
b o n ' no.hl hà P88 dubte que pot prestar més
(Cambi de Ió).
tre Conservador», ab destí al certamen literari
ni als seus antecessors perquè sabem que no s'han
00 serve, pera restablir la pau
Vostès
diran
«Doncs
¿cóm
diable
que aquet organisa, un magnifico objeto de
perdut per demanar; ens dirigim a tot l'Ajuntaab
tanta
formalitat
ment, perquè, si tenim raó, obri en conseqüènQue w 8 " com 8erà la malura qui decidirà arte.
t'atreveixes a prometre
cia, y quan els nostres regidors no puguin sortir¿Un obgecte, en Milà y Pi?"
filete
nacions intervinguin en l'actual conne de cap manera, els proposem una forma molt
que, una volta acabat l'any,
Ja sé què es: .
honrosa pera ells: renunciar les actes.
seguirà endavant la cosa?
Un xiulet de plata.
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ROMANONES (el del mitg): - J a està vist, senyors... L'única manera de salvar el cap dels]governants, a E s p a n y a , es formar governs que no ¿3
tinguin cap... ni^peus.

L'attre dia un amic nostre visità una capella
Molins de Rei, 19 de Novembre, Un ideal humà els ha dut a la batalla. Però en el
En questa vila fa a la vora d'un any que dis- plet entre les grans potencies europees no hi hà de fóra, que guarda molts records histories, y,
fruten d'un Arcalde mòlt trempat y molt cèlebre. més que egoisme, ambició y desitjós illegitims de després d'admirar varies coses, va adonarse
Surten del seu cap unes iniciatives, que segura- domini. Una guerra europea seria un crim. Y con- d'una calxeta adossada a la paret, vora la
ment no hl hà cap arcalde al pla del Llobregat tra'l perill seriós de que aquet crim se consumi, porta.
que li empeti la basa.
—Y aquesta caixa ¿de quin sigle es?—preels obrers de tota l'Europa han fet sentir el seu
Ab motiu de l'última pluja torrencial, va quedar clam.
guntà, intrigat.
una font quasi bé colgada, y alguns veïns varen
—No es de cap sigle—H respongué somrient
De tots els actes realisats, el més important ha
buscar firmes de tot el veïnat y les varen dirigir
estat el de Basilea. Hi hagué una gran manifesta- un escolanet.—Es del sagristà, que hl tira les
a l'Arcalde perquè la fes arreglar.
Dita petició fou atesa, sense tardar molts ció y un gran míting. Y—|fet curlosissim!,—l'ad- propines.
dies, però'ls treballs no pogueren pagarse, per- hesió del govern del cantó suís de Basilea a l'acquè en la caixa municipal no hi havia cap cèntim, ció socialista en pro de la pau, feu que la manifesEn Ventosa y Calvell, al tornar de Madrid,
y diran «¿Cóm havia d'arreglarho, pobre home?».
«Molt senzill—va dir l'Arcalde,—l'aguatzil meu tació obrera's concentrés en el quartel de la ciutat ha tingut una ímportantfssima conferencia ab en
anirà a totes les cases que han firmat aquesta pe- y que'l míting se celebrés en la catedral. Quan Cambó.
tició y els dirà si volen fer una gràcia de caritat, l'immens seguici arribà davant d'aquesta, cantant
De lo parlat en aqueixa léte à léte se n'ha
per amor de Déu, pera poder pagar les quinze himnes revolucionaris, les campanes de la cate- guardat gran reserva, fins ab els Íntims.
pessetes que ha costat el remiendo».
dral tritllejaren joioses. Y a l'esser dins, la multiJa han fet bé, ja. Perquè, quan xerren algun
¿Qué'ls sembla: pot sortir més bona idea d'un tut, per damunt de la qual les banderes vermelles
secret a l'Agulló, desseguida'l sab mitg Bararcalde d'una vila com la nostra? Y encara diran
que no's mereix la vara. ¡Si un home d'aquesta lluïen, l'orga ressonà magestuosament sota les celona.
voltes sagrades de la nau.
Quedem, doncs, en que en Cambó y en Vennaturalesa's mereix una cartera de ministre!
Y, per últim, ¿a què es degut que en la caixa mu- Allí parlaren, desde la trona religiosa, els suïs- tosa són els dos reservats de la «Lliga».
nicipal no hi hagi cap cèntim? ¿No deien, els que sos Blocher y Qreullch, l'alemany Haase, l'anglès
avui tenen majoria, que quan hi havia la majoria
republicana, sí no hl havia cap cèntim, era degut a Kelr-Hardle, l'austrlac Adler, el búlgar Sakarof y
El senyor Maura ha estat tres dies de casla mala administració dels republicans? ¿Que di- el francès Jaurès. El darrer, en el seu eloqüentisran ara, ells, que han d'anar a captar quinze peles? slm discurs, va dir: «Els cristians que'nshan obert sera.
Els diaris no diuen lo que ha cessat enMaura.
aquet temple, han volgut donar una llissóals mals
Potser res; potser no més ha anat a entrecristians que, per egoisme, estan disposats a entregar les multituts humanes a les urpes d'aram narse pera cassar an en Romanones.
del dimoni de la guerra»...
Y la gentada sortí al carrer, mentres en el chor
S'ha creat un nou impost;
de la catedral un himne de pau vibrava. El sociaab això, lector, vigila.
lisme continuava l'obra de germanor del veritable
Perquè no te'n sentis tant,]
cristianisme, abandonada temps hà pels que criste'ls posen de mica en mica.'
tians se titulen.
Ara apugen els lloguers,
A. R. Y V.
Per la pau europea
demà el llum, y, si't resignes,
quan t'ho hagin apujat tot,
El proletariat s'ha aixecat en peu contra la gue
t apujaran la camisa.
rra general que amenassa a l'Europa. Els mítings
y les manifestacions celebrades en les principals
ciutats de totes les nacions, el passat diumenge,
lina cosa es dir misses y una altra cosa sahan tingut una importancia extraordinaria y han
berles treure de la butxaca del pròxim.
posat en la balansa internacional un nou pes con'ha dit que en l'iglesia del BonEl doctor Laguarda acaba de publicar en la
siderable en favor de la pau.
succés, al restaurarse recent- prempsa una excitació als catòlics barcelonins,
Si la guerra dels Balkans ha estat una catàstroment, varen trobarshi alguns pera que afluixin la mosca, ab motiu de la refe necessària, inevitable, donats els termes en que
obgectes antigs, de positiu construcció de l'iglesia del Carme.
s'havia plantejat, ja no succeiria la mateixa cosa
valor, entre ells, una creu de
¡Bien, BarnumI
ab una guerra general europea. En la península
no sé quants sigles enrera.
Pera fer diners, no hi hà com la propaganda
deis Balkans han anat a la lluita els pobles aliats,
No se'n fiin massa, d'aquei- periodística.
perseguint una finalitat de Illberacló y de justicia xa mena d'antiguitats
Ja ho diu l'aforisme: «Qui no anuncia, no ven».

CORRESPONDENCIA
Cavallers: F. S. (Sant Fructuós de Bagesj-Ii
carta tanca una insidia que sembla una veritable
acusació. Sense probes demostratives d'una semblant culpabilitat, es impossible fernosen reasbL. M. (Sant Feliu de Codines): Es, gramaticalment, massa incorrecta, pera poder entretente
en desxifraria.—J. R. D. (Les Planes); Tractant»
d'actes o declaracions de carácter particular y privat, lo millor es no ferne cas. Per consideració at
mort llustre, val més delxarho correr.-J. w
Anirà, sl l'espai ho permet.—S. A. (Molins íe
Rel): La de vostè també, per mica que's pugui.Bartoldu: No farem res, company.—Quicarront
Pous: No me'n agrada cap.—Enric Lapedra Fàbrega: Lo mateix dec dirli a vostè, senyor meu Fernández Chaler: No'ns serveixen.—Miquel Canudas: Molta exaltació, però poca claretat de coaceptes.—N. V. M.: Entra de pet... a la panera de
lo inservible.—F.C.: Aquestes expansions de classicisme es millor deixaries pera'ls especlaliates
en Qual, en Carrión, per exemple.—Un Manaebo¿Mansebo o man...seba?—M. M. O. (Paquituoei
Pltu): Poc o molt, un dia o altre.-F. Pag»
Veurem.—Joan Antic Puquí: Podria molt be»
ésser.—A. B. (a) Lo Rector de Vallfogona: Tantes
mercès per la remesa.—F. C. P. (La Bisbal): S'ha
enviat el número que demana. Dels originals
n'aprofitarem un, quant menys —P. Queraitd To
losa: Les solucions són molt gastades. ¡Calt ag"'
zar el ingenio, amigo!

Aviat sortirà
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