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Diputació.

tellá s'enamori, per negoci ó pel que sigui,
d'una obra catalana, y's prengui la pena de
traduhirla y feria representar aprofitant la
moda que fa un éxit sorollós d'obras tan
poch consistents corn "El Místich„, d'en Ru
sinol.
Tot aixó está molt bé y fins nos hem ale
grat deis éxits, y més que de cap, del que
darrerament ha tingut el simpátich Creu
het ab "La Morta", magnífica producció
que tots hem admirat. Pero lo que no ca
pím, lo que fereix el nostre amor propi de
catalá, lo que exigeix que's tracti clara
ment y sense embuts, es la inconcebible de
bilitat del més gran deis nostres drama
turgs, de N'Angel Guimerá, qui ja en al
tres ocasions, y ara darrerament. ha donat
á estrenar al teatre castellá, á N'adra ma
teix, una nova obra seva, de la que á Ca
talunya no se'n coneix ni un mot.
Si aixó podría arrivarse á concebir, en

L' «Andrónica» d'en Guimerá á Madrid
Don quant de temps á n'aquesta banda
que i'esperit catalá 's posa de moda en el
Centre de las disbauxas, en el pudrimener
central, en el Madrit de las nostras desdit
xas.

Es discutible y's discuteix la trascenden
cia y'ls beneficis que'n pot treure Catalunya
d'aquesta mena de beligerancia que la in
culta gent castellana dona á la producció
artística catalana, y fins hem sentit á dir
que d'aquesta manera civilisém als castilas
y'ls deixém adtnirats, de lo que'n esdevin
drá, segons diuhen també, el reconeixement
de la nostra superioritat.
Res més equivocat que aixó. Pera des
mentir aquellas suposicions de Bon Jan, n'hi
ha prou ab fixarse ab la trastienda, ab la
segona intenció que dónan els castilas als
seus entussiasmes per las cosas de Cata

care que censurantlo,
sentís y no conegués

autor que no
el plet que hi ha en
taulat entre la Catalunya honrada y la Cas
tella embrutidora, entre'l nostre poble y'l
poble que assesiná en postres carrers als

valents defensors de la llibertat de Catalu

Se pássan á mestres, y ab sos aplaudi
ments volen venir á suposarse vengadores
Dona Ana; volen suposar qu'ells aplau
deixen y regoneixen mérit á lo que nos
altres no n'hi hem sabut veure, y lo qu'es
pitjor, y aquest es el mal qu'hem d'evitar
ab totas nostras forsas, sembran simpatías
enganyadoras entrels confiats, els benig
nes, els que s'engrescan ab las cosas foras
teras y senten grat de las falsas manya
guerías ab que pretenen reduhirnos.
Pero á la fí y al cap, tampoch som nos
altres deis que vejém ab molt mals ulls
aquesta exuberant manifestació de valer
catalá á fora de Catalunya, sobretot quan
aquestas produccions han sigut ja primera
ment sancionadas pel públich catalá y edi
tadas en la llengua nostra. Al fi y al cap
ningú pot impedir, y fins mirat baix cert
punt de vista es bonich, que un autor cas

lile

non

Mentre' abaixan els
á la gran Vila de

un

nya, de cap manera pot passarse per alt en
significat tan com en el
un home que s'ha

lunya.

Els beneficis del

en

Teatre en el Catalanisme.
Per aixó nosaltres no tením avuy cap in
convenient en acusar á n'en Guimerá de fe
ble transigent per no usar un dictat molt
més fort, encare que molt més apropiat y
exacte.
Y no's

digui que'ns mou á parlar aixís els
personalismes, que d'un quant temps á
n'aquesta part sembla que's la resposta
que's dona

á Cádiz ab molta sanya
•

rebaixan consumidors.

atachs fundats que's
no

els que avuy fem LA TRALLA no teníam al
tre camp d'acció que un pobre periódich
imprés ab procediments velográfichs titolat
Lo Conceller, que sois se publica en dotze
números, y que circulava entre un reduhit
cercle d'amichs, en quin s'hi pot Ilegir en
care un article titolat "El Padre Juanico
(Mossen Janot), d'en Guimerá, á Madrit",
en el que, si fa no fa, se tracta l'assumpto
com el tractém avuy, perque encare que d'
aixó hagin passat set ó vuyt anys, las cir

Govern

consums

l'Os,

á tots els

es el pri
dirigeixen desde la prempsa;
mer cop que'n Guimerá delinqueix donant
prioritat al Madrit centralista, pero Ilavors

constancias no han cambiat en lo mes mí
nim.
Ben al revés; avuy s'ha de fer constar
més clara y més palpable la nostra protesta
contra la conducta d'en Guimerá, per quant
aquést, avuy, es un deis que, voltat d'uns
cittants", molt pochs, se dedican á malparlar
deis conseqüents y invariables capitostos
del Catalanisme militant y de la honrada y
intransigent colectivitat que forma la Unió
Catalanista, única que fins avuy ha guar
dat la puritat del programa del Catala
nisme.
Nosaltres que, en bé de la causa nacional
de Catalunva, procurém sempre no enfon
dir disidencias, perque enteném que aquesta
causa pertany á tots els catalans, no podém
passar per alt actes com aquest que censu
rém, perque senta precedents y dona la
rahó als que somían ab reformas y melloras
captadas per l'amor de Deu á Madrit y als
que no tenen inconvenient en pidolar en
grunas d'autonomía al quefe de l'Estat.
Per lo que estimém á n'en Guimerá; per
lo que l'admirém com á autor dramátich,
sentím més d'aprop la bofetada.
GNOM.
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El Govern de la fam
Y dispensi don Marcelo,
pró ha fet mal en declarar
que vosté y els seus ministres
se sentian molestats,
perque una part de la prempsa
qu'acostuma á tenir nás,
ha dit que vostés formavan
el Gabinet de la fa ni.
Jo mateix y soch un llonza,
considero qu'está mal
lo de tractar als ministres
sense coro ve ni com va,
ferint 14 delicadesa
y si m'enpipa insultant,
una gent tan fina y bona
tan simpática y formal
que jo creuré que'n la vida
no havia trencat un plat,
en a'rcó hi estich conforme
pró ti deya al comensar,
que no devia enfadarse

parque van equivocats
al intepret al piropo
que la prempsa'Is ha tirat.
A vostés al nomenarlos
el Gabinet de la fam,.
no'ls consideran culpables'
ni voten significar,
que aquest Gobern es la causa
deis desordres qu'are hi há,
per la qiiestio deis queviures
y la falta de trevall.
Naturalment que la crisis
no prové del mes passat,
y ja tots saben) de sobras
quels anteriors governants,
han portat a la miseria
desde fa una pila da nys,
aquest bossinet d'espanya

que'ls yanquis
en

Cánovas,

varen

en

deixar,

Sagasta,

Sil vela, en Maura, cap
fer res per donar vida
ni ha sabut regir l'Estat,
perque en aixó hi entenian
com vostés si fá ó no fá,
sent per tant els responsables,
de las miserias actuals,
donchs no hi há de que amoscarse
sobre aixó qu'es terminant..
No l'han compresa l'idea.
jo Ii parlaré más ciar,
y ti diré perque'n diuhen.
el Gabinet de la fan,.
Al arreplegar la Ilossa
de las ollas del Estat,
tots vostés varen entendrc
en
va

qu'era precís

comensar

feyna de la bona
repartint y colocant
á fer

entre tota la familia
varias brevas nacionals,
y vinga atiparse ab furia
y vinga fumar de franch,
per si aixó no dures gayre
y venia un catacrach
que ho enviés tot á dida
ab el temps de cantá un gall,
d'aquí vé que no pensessin
á organi,li cap trevall,
per lográ una bona marxa
de la nació en general,
la qiiestió es omplir la panza
perque al morir siguem fart
.

e.
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Aixó que sembla rnentida
en un país il-lustrat
que té l'Africa á dos passos
y té un Sanchez y un Cobian
aquí resulta tan propi
que ja ningú no'n fá cás.
Y es per aixó que la prempsa
veyent la gana especial,
d'una gent qu'acepta Polla
per una apats ben contats
ha volgut que sels conegui
per el Gobern de la fam,
y aixó don Marcelo, cregui
qu'es molt trist prA molt vritat.
PEP

DF.

QUI SEMBRA,VENTS...
Paris, s 6, l'io tarde
Comunican de Varsovia que la esta
tua de la Emperatriu Caterina, erigida
ha sigut destruida per la
no fa gaire,
dinamita.
(Telegrama

extret de qualsevol díari
del día 17 del preseht mes.)

LA TRALLA
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Pels martres del II de Janer
Víctimas del 11 de Janer, també LA TRA
vol rendir un tribut d'homenatge, per
que'l partit republicá d'aquell temps era en
sa totalitat federal, pero no federal com la
major part deis d'ara, sino verdader amant
de la federació.
-Vosaltres no vos deyau catalanistas, pero
demostrareu serho de cor quan treballavau
per la constitució de l'Estat Catalá; havent
hagut de sufrir la guerra sorda que en Sal
meron y en Castelar vos feren, perque en
son despótich orgull no podían permetre que
la voluntat de l'Estat Catalá pogués limitar
el poder del president de la República.
La República espanyola va caure en el
precís moment en que las Corts republica
nas, després del vot de censura á la política
centralista, anavan á obligar á n'en Salme
ron y á n'en Castelar á respectar la voluntat
nacional per ells indignament trepitjada.
En Salmeron, establint una república uni
taria contra la voluntat de las Corts, y en
sorrantla quan la legalitat triomfava; y en
Martínez Campos sublevantse y proclamant
una monarquía pera salvar la centralisació,
son un bon fronch de personatges dignes de
passar á la posteritat.
Vosaltres foreu las víctimas deis matei
xos que estafaren la Autonomía de Catalu
nya, deis mateixos que avuy pretenen fervos
cómplices de las quatre unitats.
Per aixó vull desenmascarar als traydors
que avuy ploran sobre vostra tomba Ilágri
mas de cocodrilo.
Per aixó hem de treure á la vergonya pú
blica la historia del període republicá, pera
fer veüre fins ahont arriba'l cinismedels ac
tuals apóstols, y per tiralshi á la cara'l llot
de sa deshonra, á fi de marcarlos per sem
pre més ab l'estigma deis traydors.
Fins á molt aviat. Tením gran número de
datos reunits y dintre poch un deis nostres
redactors comensítrá la feyna.
LLA
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UNA CARTA IMPORTANT
Sr. Director de LA TRALLA.
MOlt distingit senyor: Tinch el gust de comuni
carli que he enviat al senyor President de la «Frater
nitat Republicana Grac,ense» la segiient carta:
eSr. Presídela de la aFraternitat Republicana Gra
ciense.
Molt respectable senyor: Tinch el gust de saludar
á vosté y ala senyors socis d'aquest Centre, y'ls es
crich pera proposárloshi la celebració duna sessió de
controversia, en el local de la Societat, ó bé allí
ahont desitjui, sobrels seguents punta, que jo'm
comprometo á desenrotllar, y podent vostés escullir
a
qui vulguin pera impugnarme, demanant solsa
rnent que'l senyor impugnador sigui catalá y tingui
la cortesía de respondrem en llengua catalana:
i.er
«Las ideas de Ilibertat individual, república
anticlericalime, ro son incompatibles ab els prin
cipia del Catalanisme.»
2•0n «En el cas d'arrivar á ser poder el partit
republicá espanyol, la cultura, la riquesa y la civili
sació de Catalunya no hi guanyarian res, quedant
las cosas en el mateix estat d'avuy.1
1,er «Dintre de Catalunya, el parta republicá
espanyol constituheix la fracció reaccionaria del
nostre poble, essent la rémora del progrés de Cata
lunya en els ordres material, intelectual y moral.,
Tindría un gran plaher de que fós acceptada la
meya proposició;
y en el cas d'arrivarse á realisar,
me prometo de la cavallerositat de vostés, que podré
usar en el vostre local d'entera llibertat de paraula.
Si teniu fé en las vostras ideas, y creyeu firma
ment que possehiu la veritat, no teniu que temer la
controversia que us proposo: la veritat sempre aura,
y de la discussió serena y meditada ella ne sortirá
esplendenta com sempre.
Esperant la resposta d'aqueix Centre, se despe
deix de vosté, senyor President, y s'ofereix pera tot
lo que particularrnent Ii convingui, en
JOSEPH LLORO
Barcelona, t 2 de Janer de 1905.»
-

Com siga que molts deis nostres Ilegidors
tal vegada ignorarán qui fou la Emperatriu
Caterina qual estátua acaba d'esser des
truida á la capital de Polonia, y com siga
també que la historia d'aquest desgraciat
poble guarda desgraciadament una gran
relació ab la de la nostra Catalunya, aném
avuy á ressenyar uns quants fets histórichs,
demostratius tots, de que l'esperi tnacio
nalista deis polonesos va creixent cada día
més, prenent un carácter de tanta gravetat
com el fet de la destrucció del monument de
referencia.
Avans no será per demés que transcribim
un deis cants més populars de Polonia, trist
com un sospir de l'agonía. En eh l se parla d'
una mare que veu pasar per lo blau del cel
un nuvol blanch.--Nuvol blanch, preguntá la
mare, has vist al meu fill que fá quinze días
va
marxar de la llar deis seus pares?—Sí
que l'he vist, contesta el nuvol; montat so
bre un cavall gris corría per la planura es
grimint lo sabre, Ilensantse pie de heroisme
sobre'ls enemichs de sa patria. La mare veu
passar un altre nuvol que no es blanch com
el primer, sino negre; Digas, nuvol, digas,
?has vist per ventura al meu fill? Sí que l'hi
vist, allá baix, junt al bosch lluytant contra
els enemichs de sa patria. La pobre mare
sent lo seu cor oprimit per un trist presen
titnent. Nuvol roig, nuvol roig, ?ahont has
deixat á mon únich fill? Allí l'he deixat junt
al bosch, més !ay! pobre dona, l'he deixat
estés sobre l'herba que ha enrogit de sang.
Ha mort com son pare, combatent als ene
michs de sa patria.—
Fins aquí la cansó trista de las mares de
Polonia. Aquesta es la Ilegenda, y la poesía.
Vegém are l'historia, que per cert si hi ha
historia que puga escriures ab sang, es la
d'aquesta nació infortunakla.
Era per allá el 1773 que va tindre lloch el
primer desmembrament de la Polonia.
Ocupava allavors el trono de Rusia, Ca
terina II, la que fou anomenada Semiramis
del Nort, gran reina, pero també gran en
venenadora, gran prostituta y gran crimi
nal. Els exércits aliats de Rusia, Austria y
Prusía invadiren la Polonia, y en vá els po
bres polachs reclamaren la intervenció de
las potencias, que garantían tractats ante
riors. Els pobles mostraren sas simpatías á.
favor de la nació invadida, mes'Is governs
guardaren lo més absolut mutisme. De Iluny
Ii ve á la pobre Polonia lo contar ab l'amor
dels pobles y el desamor deis governs. Per
medi d'un pacte infame é inmoral, els tres
tronos de Rusia, Austria y Prusia, 's repar
tiren,'ls habitants de Polonia, lo mateix que
'Is lladres de remats's reparteixen las ove
has robadas. Mes de cinch millons d'habi
tants foren confiscats per aquellas tres grans
potencias, per la sola lley del més fort. Va
reunirse la Dicta, reclamaren els diputats
polachs, més tot fou en vá.
Vint anys després, el 1793, el territori
polach que havía quedat lliure, fou nova
ment invadit. Els cortesans, els aymants de
Caterina II havían decidit l'últim repart, y
l'anulament complert deis drets polítichs de
Polonia, la qual essent ja un Estat insignifi
cant, s'havía permés tenir dignitat y ente
resa donantse ayres de nació independenta
després de la invasió de 1773. Vejent els
polachs que anavAt á esser tractats com á
esclaus, armaren un exércit de trenta mi!
homes, els que decidiren morir com á hé
roes. Rusia enviá contra ells un altre exér
cit comandat per un butxí. L'exércit rus es
componía de 120,000 soldats. El butxí, s'
anomenava Sonwarow. Cap nació del mon
ha lluytat may ab tant d'heroisme com la
Polonia agonitzant. Fou allavors quan l'in
mortal Kosiusko caygué ferit. Ab Kosiusko
caygué Polonia. Sonwarow marxá allavors
á Varsovia, y entra'n dita ciutat
pas
sar á sang y á foch á tots sos habitants sens
distinció de sexe ni edat. Més de vint mil
polachs foren degollats sens compassió, y l'
exércit rus entrá á Varsovia rabejant sos
peus per la sang polonesa que á dolls corría
per los carrers convertits en sangnosa riu
hada.
Caterina II estava dormint quan arrivá'l
correu, notificantli la nova, y conta l'histo
ria que aixecantse del Ilit corregué casi des
pullada á la cambra de sas damas, cridant
ab gran satisfacció: !Ja estich venjada! !Els
polachs han sigus exterminats! y en efecte,
Caterina II volía venjarse d'aquells homes
per lo sol crim, per ella imperdonable, d'
haver plantat cara als enemichs de la seva
patria, de la seva llivertat y de la seva in

dependencia.

Aquesta es á grans gambadas la historia
de la Emperatriu Caterina qual estatua aca
ba d'esser destruida per los succesors del
inmortal Kosiusko.
Aquest fet demostra poderosament que
no en vá els nacionalistas polachs es prepa
ran per lo jorn g!oriós, que parodiant á la
dita Emperatriu podrán exclamar: !Polonia
está

venjada!
FirtLó

(Seguirá.)
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TASCA PROFITOSA
Es vritat que ja fa algun temps que'l Ca
talanisme lluyta per la llibertat de Cata
lunya, pero aquesta lluyta ha fet lo seu
profit que de jorn en jorn estém veyent com
creix aquest gros movirrent autonomista
catalá.
Catalans, estudiéu un xich y veuréu que
no hi ha res tan lícit com la llibertat que'l
Catalanisme demana. Nó aquestas llibertats
que certs enemichs de nostra patria vos in
culcan en vostre cor pera sembrar la mala
discordia dintre deis catalans.
Pero are Catalunya ens demana que Iluy
tém ab més fermesa que may, que ja vindrá
el jorn que tots aquests-enemichs que rene
gan de nostra patria serán envasats per
nosaltres.
Y Catalunya, tant si som pobres com
richs, sabis ó ignorants, ens rebrá á tots ab
sos brassos ben oberts y ens dirá: benvinguts
sigau, Iluytadors de la verdadera llibertat
de Catalunya.
JOSEPH BATALLA SOLER
Barcelona, 16 Desembre 1904
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En Pi y

Margall

y els eatalanistas

(Acabament) (1)
A n' El Nuevo Régimen del 15 de Juny de 1901
en Pi
y Margall fa referencia á n'en Sagasta
qui, com tots sabém, patía d'una catalanofobia
rabiosa.
Com quells actuals succesors del difunt Pre
sident del Consell de Ministres no representan
cap perill per la causa de la autonomía cata
lana, per la insignificancia del partit (?) que
tenen á Catalunya, no m'hauría ocupat d'ells
si no dones la casualitat de que fa pocas set
manas en Lerroux y en Blasco Ibanez van can
tar la mateixa cansó al Congrés, quan se quei
xaren de que's tractaba ab massa benignitat
als biscaitarras presos darrerament.
EL REGIONALISMO
"La víspera de abrirse las Cortes habló el
senor Sagasta á los diputados y senadores de
la mayoría. No queremos en este artículo ocu
parnos sino de lo que dijo contra el regiona
lismo.
Esta palabra, dijo, ya no es más que el es
calón, el escabel para destruir la pati ia. Con
tra ellos opondrá el gobierno cuantos medios
sean necesarios. (Grandes aplausos.)
En Espana no hay regiones; no hay más que
provincias. (Muy bien, muy bien. Aplausos.) A
las provincias el gobierno concederá toda la
descentralización y autonomía que puedan ne
cesitar para atender á los servicios que les son
peculiares; pero nunca nada de regionalismo.

(Muy bien.)
Si nuestras
esta clase de

leyes no castigan como debieran
regionalismo, es porque los le

gisladores, en la época en que se hizo el Có
digo, no podían sospechar que hubiera traid,o
res dentro de la patrta. El gobierno se propone
pedir á las Cortes que voten nuevas leyes que
castiguen como es debido este delito. (Muy
bien. A pla usos .;
?No es vritat que sembla que parli en Le
„

rroux?
Y aquí hi afegía en Pi y Margall:
'Dudamos que hayan salido jamás de boca
de un Presidente del Consejo de Ministros pa
labras más imprudentes ni más reveladoras de
una supina ignorancia. El regionalismo, como
tantas veces hemos explicado, no es sino el fe
deralismo con otro nombre, y el federalismo
vive hace treinta anos entre nosotros al ampa
ro de las leyes y con el respeto á que le hacen
merecedor sus ideas y sus hombres.
El ano 1869 contaba 70 diputados en las Cor
tes Constituyentes, y el ano 1873 recogía de
revolución moribunda un poder
manos de una
que en otro tiempo habría podido consolidarla
y conducirla á buen puerto. Se reorganizó des
pués de vencido, y hoy levanta muy alto sus
estandartes como acaba de revelar nuestra ex
cursión á Cataluna.
Federales y regionalistas ó catalanistas nos
recibieron en todas partes con el mismo amor
y entusiasmo, mostrándose todos convencidos de
que respecto á la constitución del Estado y á la
(1) Yegis els números 6i, 63 y 64 de LA TRALLA.

autonomía de las

regiones perseguimos los mismos

fines.„
En Pi y Margall torna á declarar que'l ca
talanisme no pot ser perseguit, puig de serho
també tindría de perseguirse el federaFsme.
Pero cal confesar que aquest argumen no
convencería als republicans unitaris.
volen perseguir als catalanistas pero tanik..
perseguiren als federals l'any 1873.

**

*

Y per acabar allá van alguns fragments del
hermós discurs de'n Pi y Margall á la Sala de
Llotia á nels Jochs Florals de l'any 1901 en
que fou elegit President del Consistori:
"L'amor á la Ilengua'ns va encomanar
aviat van ressonar
amor á la terna; y ben
cants delitosos d'entussiasme y de poesía per
aquells temps de Catalunya, quan, senyora de
sa casa,'s feya
las Ileys y vivía á l'ombra de
las propias institucions. Tot d'un plegat van
pendre una nova direccio la literatura y la po
lítica.
?Per qué, van preguntar aleshoras alguns
compatricis, no hem de viure independents
com vivíam ab los Comtes de Barcelona? ?Per
qué no hern de tenir al menos aquella autono
mía de que ab los reys d'Aragó y fins ab los
de Castella fruhíam? Las nostras institucions
nos las van pendre sino després de llarga huy
ta contra nosaltres sostinguda per las armas
de dos regnes.
De mica en mica's ve anar pensant en un
sistema polítich en quels poders de la nació
regissen no més que'ls interessos inter-regio
nals y'ls ínternacionals. Per aquell temps ja
hi havía á Espanya un partit, que separant á
dins de les regions la vida purament interior
y la de relacíó, declarava autónomas per la
vida interior á totas las de la Península y de
xava no més la vida exterior al poder central.
Los nous partits catalans que van eixir d'
aquest rnohiment, lo catalanista, lo regiona
lista, fentse seu lo mateix criteri, van separar
pel mateix istil las funcions propias del poder
central y las que son de las regions. Al poder
central no més li van dexar las relacions inter
nacionals, l'exércit de mar y terra, los aran
zels, lo comers interior, los serveys de carác
ter general, la resolució deis plets entre re
gions y'ls pressupostos del Estat.
Sería bo per totas las regions rompre la cen
tralisació tiránica y sense solta que avuy las
lliga y oprimeix. Las que ja son avansadas pro
gressarían rápidament; las més endarreridas
sortirían del seu ensopiment al veure que la
seva
instrucció y la seva riquesa no havían
d'esperarla del Estat sino de las propias forsas.
Totas son dignas de ser autónomas; pero no'm
cega la passió si arribo á din que pocas ne
cessitan serho més que Catalunya.
Fins á dintre del régimen actual Catalunya
té una fesomía propia, que la fa diferenta de
las altras regions. Llengua, literatura, lleys,
industria, costums, tot li dona un ayre carac
terístich.
La nostra literatura es també ben caracte
rística. Té per termes capdals las montanyas
del país y las tradicions que com boyras las em
bolcallan. Lo Montseny, lo Canigó, lo Mont
serrat han fet vibrar las arpas y las liras deis
nostres mellors poetas. Tradicions boy perdu
das, com l'ensorrament de l'Atlántida, han ins
pirat heróychs y sublims cants.
No solament té aquesta regió idioma y lite
ratura propias: té á més á més lleys esclusiva
ment sevas. Per lleys propias se regeix de molts
segles ensá: per lleys que 720 lligan ab las de
Castella en lo que mes determina y constitueix
la vida y la pau deis pobles: la constitució y la
conservació de la familia. La llibertat de tes
tar, la enfiteusis, los fideicomisos, los hereda
ments, lo llarch usdefruyt de la viuda donan un
ayre especial á la llegislació de la terra.
No hi han ajudat poch aquestas institucions
á formar lo carácter de la nostra gent, que
d'una terra pobra n'han fet una terra productiva
y ha guanyat per l'exercici de las arts lo que
no li donava l'agricultura. Fa temps, ja fa molt
temps que es industrial y comercianta la nostra
Cataluny-a. Las sevas naus carregadas de mer
caderías navegavan ja fa més de deu segles per
tot lo Mediterrá y fins per las costag orientals
del Atlántich. També venían als seas ports
productes del món aleshoras conegut. Encare
avuy es la primera regió d'Espanya per la seva
industria y'l seu comers si bé no té tantas mi
nas com altras regions.„
En aquest discurs hi batega l'amor á la terra
catalana, que en Pi y Margall demostra sentir
ab tota intensitat; amor á sa historia, á sa llen
gua, á sa literatura, á sas costums, á sas lleys
á n'aquestas lleys que segons ell mateix diu
uno !ligan ab las de Castella,, y que "tant han con
tribuhit á formar lo carácter de nostra gent, que
d'una terra pobra n'han fet una terra productiva,,;
d'aquestas lleys que l'Estat ens va arrebassant
de mica en mica, y que en Salmerón ens pretent
arrencar d'arrel, al proclamar la unidad legis
lativa (una de las sevas famosas cuatro unida
des) que conseguiría fer de Catalunya una terna.
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y que portaria á Espanya la igual
pero la igualtat de la miseria y de la po

serable,
,

esa.

***

hem
els articles d'en Pi y Margall de que
menció en aquest y els passats números ha
mostrat plenament la seva opinió respecte
Catalanisme; ha posat al descobert la ver
diu
nva de la República Unitaria, de la que
y
,?rs la continuació del régimen monárquich,
rebatut el dictat de separatistas, reaccio
ris, monárquichs, etc., etc., quels centralis
corejats últimament per
s de totas castas
olts federals (?), aplican á n'els catalanistas.
So es qui firma aquestas ratllas qui vos ha
ntestat: es lo mateix Pí y Margall que surt
fervos apartar del carní que
sa tomba per
n

•

emprés.

u

!Quina
Pí y

tan gran entre lo que diu
y entre lo que fan els actuals

diferencia

Margall

derals! Convindria que vos hi fixessiu una
tca més, y no tessiu com are que no més vos
recordeu d'ell pera ferli una vetllada necro
gica l'aniversari del día de sa mort.
En Pi y Margall mereix més, molt més. Me

ix que sa memoria estiga constantment fixa
la pensa del poble catalá; que las sevas en
nyansas sigan el llibre ahont llegeixin tots
s federals catalans; que sos concells sigan la
rraa de sa conducta. No es possible que viri
foraster
1 en els temps actuals cap apóstol
ue'ns ensenyi res qu'ell no'ns hagi ensenyat;
sobre tot deuhen guardarse de convertirse en
mparsas dels que en 1873 lo van trahir, dels
insultat y dels qu'encare
e sempre l'han
voy pretenen 'culparlo de la cayguda de la

epública.

Próximament ab gran número de probas de
ostrarem la falsetat d'aquesta calumnia; pero
entrestant queda exposat lo criteri del vene
able mestre del federalisme. Qui's sepan i d'ell
o será federal com en Pf y Margall, será fe
eral com l'Ardit ó com en Lerroux (que are
mbé se'n diu) que si se segueix falsejant el
deralisme. aviat podrá dirse feclet al fins en
almerón.

M. Rtu
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Nosaltres

som los

únichs

progressius

En aquestos temps en que dos Estats se
isputan la possessió d' un tros de terrer
obat á un altre Estat més feble, vessant
ang á dojo, es quan se veu més ciar tot lo
ue de bo té lo Nacionalisme per sobre de
ots els partits polítichs centralistas, y la
ahó que tením al assegurar qu'es lo que
eritablement vol el Progrés. Examineu

•ualsevulga d'aqueixos partits que s'anome

avensats, y veureu que tots ells, en més
en menys, son partid aris de la pau armada
•u'es lo mateix que dir del domini per las
rmas. Solzament los catalanistas y sos ger
ans natural s los federals (segons expressió
el inmortal Pi y Margall) trevallém pera
ue no existeixin aqueixas Iluytas abomina
les, comensant per defensar ab totas nos
as forsas lo servey voluntari; som aymants
tinga
e la llibertat, y no volém que ningú
e fer res per forsa; á defensar la Patria hi
é d'anar tothom; á satisfer la cobdica deis
ligarcas !que hi vagin els migrats d'esperit
uels hi agrada llepar la mal quels fueteja!
Per aixó dihem que nosaltres som els
nichs progressius, car anem directes á la
gran Germanor Universal, la qual no pot
existir mentres hi hagin nacionalitats domi
nadas y nacionalitats dominadoras.
!Trevallem, donchs, ab fe y ardidesa ab
lo convenciment de que ho fem per una cau
sa noble y nostres fills nos ho agrahirán!
Alsem ben alta la nostra bandera y unímnos
Autónoma!!
tots al crit de ! !Visca Catalunya
JOSEPH PARELLADA Y ATSERÍAS

En aixó consisteix la verdadera fraternitat,
indi
en el dret á la conservació de la vida del
viduo mitjansant los drets á la existencia, á la
instrucció, al t, evall y á la propietat Ô sia mit
jansant los devers de la societat pera l'indivi
duo: y aixís las lleys que preconisi un estat no
han de tenir altre objecte que'l de garantir á
tots los ciutadans la satisfacció y práctica deis
susdits drets
com

ja qu'aquets

son

parts constitutivas deis

imprescriptibles

ser ó

com

llurs Ile

gítimas consecuencias, no poguent deixar de
satisferse, ni poguent ser restringits, sena res
tringir la vida en alguna de sas manifestacións
abro és, sens deformar al ser humá física, mo
ral ó intelectualment.
Y no cal dir que de la negació de qualsevol
d'aqueixos drets neixen vicis y crims indivi
duals y socials, que produheixen efectes con
traris als bens que resultan de llur reconeixe
ment y práctica.
Negant lo dret á l'existencia, reb mortal fe
rida lo principi sanitari, l'egoisme s'aixeca com
so
un espectre terrible á romprer los vincles
cials, los més amorosos Higa ns que uneixen
los sers racionals ab sos consemblants y no pa
sino que transforma los senti
ra aquí lo mal
ments d'amor, familia y fraternitat en senti
ments de mala fé, hipocresia, y indiferencia
per los dolors de nostres germans.
Neguém lo dret á l'instrucció, y matera aque
lla vritat trascedental, che diu que l'home en
societat no viu solzarnent de pá, si no á mes
del aliment psicológich, integrat en la ins
trucció educativa que capacita pera treva llar
y atendrer á las primeras necesitats del in
dividuo formant familia privada ó doméstica,
aixó sena perjudici de que negant aytal dret se
fomenta l'ignorancia, ven i corrosíu, plagat de
supersticions, errors y fanatismes que fan des
-

cendir al home al mes degradant entorpiment.
Y negant lo dret al trevall, á més de qu'aixís
lo ser humá queda privat de guanyar las mos
sadas ab quinas alimentar á sos fills ó á las
personas á quí més ayma, se transforma en un
odiós privílegit lo dret de propietat, engen
drantse aixísla miseria ab sosacornpanyants de
vicis, crin-1s, emfermetats, odis y fas de pre
sóns, tribunals y butxins.
Aixó fá que siga evident la necessitat de que
la familia culta, vetlli y trevalli pera tenir
dret y de
sevas com propietat asegurada de
fet, garantias de vitalitat orgánica normali
sada, ja que si la negació de cada un deis drets
del home es causa de mala que neixen uns dels

altres lligantse en aterradora cadena, quinas
mallas son las páginas negras de las historias
de la hurnanitat, la consecució de tals drets es
senyera de progrés, d'avansament, es la ver
dadera conquesta de l'emancípació social.
J. MORERA SOLER
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De

re

social

Uns y altres mentres vivím en societat coo
perem mutualment á la grandiosa y trasce
dental obra instructiva educativa que fá dis
fingirnos d'aqueix gran estol de sers vivens
que no son de nostra especie.
Per la civilizació el ciutadá viu com ser ra
cional y associat ab sos consemblants en drets
y devers; proposantse junts adquirir la mes
grossa cantitat de condicións útils pera fruhir
d'un benestar relatiu: primer sanitari; aprés

Ccobarts!
Sí! cobarts son tots els que s'atreveixen
dirigir falsas acusacions contra nostra
lliberal moviment, sense tenir la suficient
vergonya de sostenirlas cara á cara.
Cobarts son, tots aquella que retats á una
controversia per uns quants obrera cansats
d'aguantar á una colla de farsants que's
voten len passar per son amigo, y indignats
per las frases calumniadoras dirigidas al
Catalanisme, tenen encar la poca barra, (6
millor dit, molta) y cometen la indecencia
de no aceptarla.
Cobarts son tots aquells que, faltant á to
ta regla de bona educació y llibertat, va
compatrici nostre,
ren privar á un obrer,
que aixequés la paraula en un mitin que's va
celebrar á Sant Vicens de Torelló, escanda
lizat per las falsetats d'aquesta colla de fra
á

ternos.
Y tot aixó werque ho fan? Perque tenen
por que'ls hi arrenquin la careta ab que han
enganyat fins are als pobres obrers mancats
d'instrucció, perque, un cop desenmascarats
y abandonats del poble, no sabrán d'ahont
treurels quartos que fins are li han robat
perque no tenen la convicció de sas ideas,

perque, en fí, son uns miserables calumnia
dors y uns grans cobarts.
Obrers! despertéuvos, obriu els vostres
ulls devant d'aqueixos bornes que deshonran
la humanitat, miréulos tal com son, con
templeu sa negra conciencia, y estich segur
que.' color vos pujará á la cara y fent chor
ab nosaltres, direu á tota ven: !!cobarts!!
R. VALLS C.
.40•41~41~41¦41¦•¦~41•411,<I>

económich-polítich.

Y dich primer sanitari, perqué lo primer y
en societat es viurer ab salut, ja que
aixís será factible progressar per media lícits,

principal

profit propi y

causar

perju

trevallant en
dici á nostres consemblants.
Ben ciar ho diu l'aforisme catalá "Qui asse
gura dura„ y si falta aqueix, diguemne prin
cipi, si falta la condició del medi sanitari hu
ata, sempre yen tots llochs la civilizació se fá im

posible,

com

imposible

se

sens

fá'l trevall

productiu.

CASTANYAS RURALS
BROSSA DE VALLS
La comedia que preparan los caps-padres de la
Unión de'l Apat perque surtí reelegit en las próxi
mas eleccions'l filantrópit movárquit Canals, ya co
dintre del Casinet, entre Al
mensa á donar joch,
guna que havían prés en serio Aquella Legalidad.

En nostra Redacció y en el local del Foment
295, pral.) se despatxan localitats.
Per la <Escota Mossen Cinto», per la instrucció
catalana, hem d'ajudarhi tots, puig si resulta aquest
acte beneficios, donarém sovint funcions, ja que'I
quadro dramátich s'ha ofert galanment per amor
á la Escola, fent que aquestas vetlladas de relació
íntima sían periedicarnent lloch de reunió pera las
familias que verament se preocupan de la creixensa

La regeneració de'l país y Administració municipal.
La deserció aumenta de día en día, y el indiferen
tisme es patent en alguna socia, que no están con
formes en la política cómica de 011er. Me temo que
la directora de la farsa, no trobarán actors suficient
quels secundin. Era de esperar; hu tenia previst;
y'ls fruits conrreats per 011er, Vivas, coix Casas,
Padró y Bertran, era de rahó que's pudrissen ans de
fer la recolecció.
La gana diuhen que's mol bona consellera, pero
devegadas un enfit es terrible per los goluts.
La pujada al poder de'ls lliberals, portarán els co
lichs permanents y crónichs, y'l dejuni s'ha de im

posá

per

(Diputació,

intelectual de

deber.
Diu un dicho castellufo
y crech, es una vritat,
Que el que siembra lluvia y viento
recoge una tempestad..
Un dialech que vaig sorpendre, per medi de la te
legrafia sense fils, entre 011er y el coix Casas co
rroboran las mevas afirmacións.
En dignitat y vergonya
es impossible fer rés,
y aixó deben suprimirho.
?no li sembla?—per mi bé
—perque sinó Don Rafel
la truita la cremarém.
Los obrers, que tant ens creyan
tota la farsa han comprés
y nols podrem fer votar
ni á tiros—ve prou que hu veig.
—Lo periódích, no'l Ilegeixen
perque may els dihem rés
de interés, per los principia
que fem veure sustentem.
Vives, no's vol comprometre
perque diu, qua ja está bé
Bertran ha cremat ele fochs
y no val fer més cuhets.
A Padro li han vist la cua
y es la risa de la gent
De Cams, no cal ferne cas
perque'ns resulta un benéit.
—?Y vosté? —no puch surtirne
ami ja no'm creuhen més
tots los Vallenses ja saben
los papés que aquí estich fent
y'ls que faig á Vilaseca
—qui'ls hi ha dit?—el
ALSA-PREM
•114>
un

Sant Sadurní de

Ja deuhen estar enterats deis apuros que passa'l
Govern que regeix l'Estat Espanyol pera
obrir las Corta. Y tot perquel camaleón de la polí
tica (a) Romero Robledo fá morros á n'els ministres.
?y saben per qué'Is fá mala cara? ?Perque no
governan bé? Donchs no, senyors: tot es perque ell
volía que un seu amich, que no deu saberse guanyar
las garrofas, sigues Governador y á n'el Govern no
Ii semblava bé.
?Qué'Is en sernbla de tot airó? Que fá fástich,
vritat?
Donchs prepárinse á llegir en els diaris, tant
prompte s'hagi obert el safreig, el discurso entero y
pronunciado per el camaleón en pro de la regenera
ción patria.

paternal

***
senyor de los Cabos, con Ii diu La Per
dida, en un discurs va dimos que Barcelona era
molt hermosa y que estava d'alió mes bé.
Aquest senyor sens, dupte no deu veurehi, per:
que ja hauría vist 1 estat de bruticia en que's trovan
els carrers de nostra crutat.
Y tampoch deu sentirhi de nás, perque del con
trari hauría notat cert tuf clavegueral que li hauría
fet girar la cara.
Pero ara recordo que'l senyor de los Cabos (de
menos nos
Iztko Dios que nos hi{o de la nada) va
estar á la redacció de La Perdida. Y sena dupte per
aquest motiu devía trovar neta y bonica la nostra
ciutat, que comparada ab el cau Lerrouxiá, sempre
hi sortiría guanyant.

Aquell

nantes.
DESPEDIDA
ilustre, grande é incomparable
Que hiciste de esta villa nueva Atenas!
Por tí salió de olvido inmerecido
Un orador que iguala al gran Demócrates,
Y seduce á la gente congregada
En nuestro Partenón concejilesco.
Tú diste á conocer á nuestra villa
Con tus hojas y epístolas sangrientas
Aun más que Codorníu con sus champagnes,
Y ahora tú te vas y aquí nos dejas
Sumidos ay! en triste desconsuelo;
M rjer habrá que de dolor transida
Al ofrecerlo al hijo de su alma
Enjuto encontrará el materno pecho:
Pálidas y ojerosas las doncellas
Mesarán sus cabellos que deshechos
Ocultarán sus rostros admirables.
Y serás tan cruel? No te hace mella
Ver llorar tus amigos cantonales?
Parte ya, gran Tamanyo, mas no olvides
Que te quedan aquí fieles amigos
Que desean tener noticias tuyas
Y manda alguna epístola devota.
Nosotros á la vez desde LA TRALLA.
Te sabremos decir cuatro verdades,
Adiós excelso ingenio y gran tribuno
Y que no te veamos más el pelo.
Suposém que'l recort que guardará d'aquí aquell
mano, no será menos que'l que'n guardarém nos
altres d'ell. Pensém si será tan estimat allí ahont

!Oh genio

-

are.

NYEBIT

Per la "Escola Mossen

**

*

Noya

Sr Director de La TRALLA.
Com telégrama daba compte del despido que's
feu á la Momia del Magisterio.
M'escuso de ressenyar l'entussiasme que despertá
la sua surtida d'aquesta població y sola pera que s'
aprecihi lo sentiment que devía motivar, envio co
pia d'una de las poesías que se li endressaren escri
tus ab Pharmoniosa Ilenga deis nuestros gober

anat

Catalunya.

Cinto„

El dissapte, día iS del corrent, á la nit, tindrá
lloch en el Teatre del Ateneu del districte 6.e (Ari
bau, 2 I) una escullida funció dramática á benefici
de la «Escola Catalana Mossen Cinto».
Se posará en escena l'hermós drama de Frederich
Soler <Lo Ferrer de tall» y la xarnosa sarsuela cata
lana <Lo somni de la ignoscencia».
Mitiansant el donatiu de o'75 pessetas, se donará
una butaca y entrada y ab el de 5 pessetas un palco
també ab las entradas corresponents.
Tots eta que estirnin l'obra patriótica de la secció
d'Instruccró del Fornent Autonomista Catalá, han
de contribuhir ab sa presencia á n'aquest acte, fent
que resulti ben Iluhit.

Suposo

que ja deuhen saber que's parla de casarlo.
Y ab tal motril á Barcelona hi ha un desconsol deis
més grossos.
Aquella colla de beneytas que guarniren el balcó
y's posaren en el cap flora ab els colora nacionales
y'l saludavan ab el mocador, que per més que'l
rentin rnay més será net, perque sernpre s'hi conei
xerá la taca de la ximplería, no s'ho poden acabar.,
!Ellas que per eh l hastían renyit ab l'altre!
Ja es ben cert, ja, que hi ha homes ben ingrata.
Y donas ben tanocas.

**

*

A Barcelona s'hi publica un setmanari que segons
dl es monárquico popular (?) que en el número
corresponent al 14 del corrent mes, diu poch més
poch menys:
<Como-ya se dijo en el artículo Nuestro Progra
ma, defenderemos los intereses de Cataluna, nues
tra segunda madre, etc., etc.»
Aixó de segunda madre'ns ha agradat rnolt.
Vetaquí uns senyors que son una hijos espitreos
de cap a peus.
Y ara una pregunta á n'aquests senyors: ?Voten
dimos els noma de los maridos de sus madres ó sea
de sus segundos padres?

**

*

Y més de lo anterior.
Aquestos senyors tenen el seu porvenir en el
Arrica. A la llegua sels hi coneix.
?Saben ab qué?
Ab aquellas firmas d'habitant del Riff.
Y aixís con en la anterior fuetadals feya una
pregunta, ara'Is daré un consell:
Deixin estar al Catalanisme, que prou feyna'Is
dona Don !orge de Largaoreja. Y vagin ensebo
nant ben bé al guapo del passeig de la Duana, per
que la qüestió estriba en que nols envihi cap agente
que'ls destorbi'ls ratos que passan ab Don Jorge.
*

5

Ara sí que seré fraterno y sobre tot partidari acé
rrim del servey militar obligatori.
El senyor Hipparion m'ha convensut.
Figúrinse que va pendre part en el meeting que's
celebrar diumenge pera protestar de la guerra
va
rus-japonesa. Y vetaquí que l'hipparion no vol gue
Qué diuhen vostés?
rra: es contrari de la guerra.
Que Phipparion es partidari del servey obligatori?
Ja ho sé, homes, ja ho sé; perxó'm torno frater
no, perque si l'hipparion protesta de las guerras y
vol servey obligatori, ab seguretat quels soldats
nols vol pera ferlos guerrejar, sino que deu volerlos
pera donarlos pollastre, arrós y bona talls y ferlos
vida de catedrátich ignorant.

***
Y ja que parlém del meeting de protesta contra
la guerra, encara que estich molt conforme ab la
celebració de semblant acte, dech haver de recri
minar á n'algUns deis oradora que en ell prengueren

LA TRALLA

4
part, perque son catalans y s'empenyaren en parlar
en castellá, lo qual va ser causa de que etzibessin
castellanada. Aquella dona que parla al in
tim y que demostrá que no li faltava instrucció, fou
més práctica que no pas ells: era catalana y en ca
talá parlá. Sempre m'han fet gracia aquests senyors
que voten ser l'aires y per despreocupats se tenen y
no saben treures la maría de parlar cestita al poble
catalá no més que perque fá fí y no veuhen que
adató, á rnés de fer esclau, fá ruch.

alguna

***
?Voten quens parli més del meeting?
Donch sápigan que tots els oradors se

*

Encara quena prohoms federals de la colla espa
nyolista callan com muts, s'ha sapigut entrels me
nuts d'aquí una noticia quels ha deixat tontos.
La de que la viuda d'en Pi y Margall, d'aquell
horne honrat que may va voler cobrar de l'Estat las
pagas que pels alts cárrechs que hi havía tingut
podría haverse ernbutxacat, fent ben poch cabal de
las doctrinas del seu marit sobre qüestions de rals
del Govern, ha demanat á n'aquést, y ha obtingut
que li passés viudedat.
Compreném que hagués demanat tal cosa la viuda
d'un qu'en vida ja hagués cobrat sou de l'Estat,
perque las viudedats, si tenen un fonatnent, es el
de que las donas no vinguin á pitjor condició, un
cop viudas, de la que tenían en vida del marit. Pero
d'un borne que per
no compreném que la viuda
viure tnay va comptar ab els diners de l'Estat, han
fet lo que ha fet. Sobre tot quan té fills grans que's
guanyan la vida bé y que algún d'elle es diputat á
Corta y federal de nota.
Segurament que no ho porta cap testament, cap
codicili d'en Pi y Margen aixó de que la seva viuda
pidolés al Estat; ni sobre aixó devía pendre cap
acort el «Consejo Nacional del partido republicano
federal espanol», qu'es un organisme compost deis
entrants de la casa de la senyora viuda y parents.
?Qué bi diu á tot aixó el madrileno diputado por
Sabadell? ?Qué hi diuhen en Vallés y Ribot
altres, que de tota la familia Pi y Margall !l'han fet
sempre una familia indiscutible? Ells, quefins bati
rían fet quefa á donya Petra! !Quina planxa!
*

*

«Hace dos ó tres anos, decretó la moda las man
gas largas, excesivamente largas, que solo dejaban
admirar las puntas de los dedos. Con ello vino, na
turalmente, la moda de las sortijas, que debian lle
varse en cantidad enorme.
En cambio no se usaban
en absoluto los brazaletes.
Actualmente se nos impone el reverso de la me
dalla. Mangas cortas y gran profusión de joyas
aprisionando las munecas.»
Vostés se creurán que ho he tret de El Eco de la
Moda tot aixó y s'haurán equivocat.
Aixó ho he tret de la democrática Perdida que
tot sovint diu quens richs ab sos trajos que repre
sentan molts diners gastats, insultan al obrer.
Y no cal ferhi cap mes comentaris,

***
Paraulas del Zurdo de Olivares:
«Espana es una colmena de lo que sólo se apro
vechan los zánganos».
No volém desmentir al Zurdo perque suposém
que quan eh l diu aixó es que lio sab del cert.
*

Gubia. En bon estat, la comprará la redacció de
LA TRALLA, donchs la necessita pera regalarla á
n'alguns 'toritos de Mataró que tenen molt ben de
sarrollada la "lengua pero que en cambi tenen
pocha fets. Se desitja sigui reforsada; els atachs de
bilis son dolents y'ls tals lloros en pateixen tot so
Yint. Ha de ser bastant gran: al menys com una
cuadra de regulars dimensions.

***

'La

Y mentres ho arreglarán podrán rebre la corres
pondencia y contestarla.
Y afegir hi lo que s'hagin descuydat, despres de
haver tirat la carta. Perque també, casi sempre 'lati
rá de recular el barco quan provi de marxar y per
tant tornar al port de arribada .forosa, perque ja
s'haurá espatIlat alguna cosa mes.
Nota breve. El barco no fa res de lo dit sino quan
está en rnans dela marinos terraqueos del Estat.

nostra solució

***
preocupa

ren de saber la causa de la guerra y de quins son
eh culpables.
Y cap va encertarho.
Don Odon, que ho sabia, no volgué dirho, no
sabém si per por.
L'Ardit també ho sab. Y jo també, y per aixó es
quens ho diré á vostés en secret:
La culpa de la guerra y de totas las calamitats
graos ó petitas que ha sufert, sufreix y sufrirá la
humanitat, la tením els catalanistas, ó sino que ho
diguin els jesuitas que'ns subvencionan, com ja es
sabut, ab el reluciente)' á la par que oculto oro de
la sin par oculta mano de la reacción.
Y sino, ves si hauríam pogut editar el flamant
Calendari de LA TRALLA, que també es sin par.

**

El barco arribará casi sempre ab el palo de trin

quete fet rnalbe y las chumaceras esbotzadas.

Retallérn:
«Dicen de Tánger: Es objeto de apasionados y
duros comentarios el olvido que han sufrido los
marinos del vapor correo de la Trasatlántica que
traía la correspondencia espanola. En lugar de
desembarcarla, el vapor zarpó con ella á bordo, lle
vándola á Algeciras. Los correos alemán y francés,
demostrando afecto y consideración á la colonia es
panola, la transportaron desde Algeciras, lleván
dose el correo y los periódicos á la Península. La
población, especialmente la de origen espanol, se
encuentra indignada, mostrando su desagrado en
formas diversas.»
Si'ls habitante de Tanger voten estar ben servits
lo mellor que poden fer es procurar que'l servey
de correos ele hi fassi el Terror, l'Horror, ó
Formidable ó algún per Pista. Si ho logran ja ven
rail que be quens hi anirá.

El Govern den Maura va acordar suprimir els
drets de consume que pagavan els blats y las fari
nas; pero 's va descuydar de rebaixar la part pro
porcional á la disminució que importa aquesta su
pressió á n'el cupo de consums quens Ajuntaments
pagan al Estat.
Es á dir, donas, gneis Ajuntaments tindrán de
pagar al Estat el tant per cent d'un impost que no
recaudan.
Per aquest motiu l'Ajuntament de Madrit va
acordar un aument de consume sobre'l vi, y'ls vine
ters se van amotinar.
L'Ajuntament de Cádiz va acordar també nous
impostos, y'l poble també's va amotinar.
Tant l'Ajuntament de Cádiz com el de Madrit
han rnanifestat que no tenen més remey que apli
car els nous arbitris si l'Estat nons rebaixaval cupo
de consums.
Y ara vilo curiós.
Els ministres han concedit la rebaixa al Ajunta
ment de Madrid; pero en cambi l'han negada al de
Cádiz, lo qual ha sigut causa d'un día de dol y de
sang á dita última ciutat.
Aquesta desigualtat irritant en ivIorayta (Felipe),
corresponsal de La Perdida, '1 califica d'acto de

justicia.

!Naturalment! Com que també van defensar
privilegi deis dos milions concedas á Medra.
Al menys ab aixó

son
*

el

conseqüents.
**

L' Ajuntament de Barcelona's prepara á enviar
comlssió á Medra pera mirar d'obtenir del Estat
una rebaixa del cupo de Consums.
Ab lo qual sois se conseguirá, després d'haver
gastat un bon pico en el viatje, que no sena escoltin
y quens cestitas tornin á treure alló del egoísmo ca
taláns y que's refermin en aquella dita de:pide más
que un catalán, que tan poch hi escau en boca deis
que si no piden es perque ja s'ho prenen.
una

*

*

En Mir y Miró va din en la sessió darrerament ce
lebrada per l'Ajuntament, que anava á fer grans
revelacions. Y efectivament, ens va dir que en els
escorxadors s'hi matan animals rnalalts.
D'aixo'n diu una gran revelació, en Mir?
VIC

411¦•¦•01 41110r441,
004:14 NI¦4.41
411,!.
/PO
4>

4

—

4P

vft.

„

I.DE

!

A presiri tots dos !!!

disposats á tirar fort y fuetejar de ferm si hagués
sigut necessari; en fi, volíam lliurarlos un demá que
seis demanin comptes, 1'h/u-e r de din quens capdals
son á la caixa, quan aquésta dupto
que existeixi, á
lo menys jo no l'he pas vista, ni ganas; y per xó,
com que nostre desitj no es altre que fer adminis
tracio á la catalana, y no havent sigut possible gua
nyar ni la minoría, vaig solicitar de vosté per dugas

vegadas

cobrar los consútns y fer de

depositan i

de

franch, y per mis que digués vosté que jo lo que

F

1,

Sant Joan de Mediana
Sr. Director de LA TRALLA.
Aquest pelle també era un deis tants que esteva
baix la brutal y malehida grapa caciquista, pero
gracias ala esforsos fets per la gent honrada, sels ha
pogut escombrar de ca la vila, pero corn que una
cosa dolenta nos pert may, encara hi han deixat la
mala baba d'un jutje, pel motiu de que heriría de
ser jutjat; es un home que jan coneix tothorn, per
que á tot arreu tica la má, com se li ha vist más de

quatre vegadas.
En fi, senyors, jutjes

com el que tením aquí, n'hi
ha de más bon minyons á Fernando Póo, y no m'a
l'ergo más perque la bona paraula sempre ha de
quedar per dir, y si cornensavam á treure caretas
n'hi hauría per omplir un 'atraer° de LA TRALLA,
!Que se'n veurian de caras que ara nos veuhen
als ulls de más de quatre ignocents!
J. P. T.
JOANINI Duc
•••

Crespig

Sr. Director de La. TRALLA,
Digui, senyor Baffle, en qué ho conegué que jo
volia destronarlo? Pela... que ho endevino! y, sigui
franch, ab la farúm de l'olla! Oy, que tinch bon nás?
y no afegeixo bon oído perque no he tingut ocasió
de remenarla; excuso do- si arribés á sentir aquell
drinch tant violent de la salsa, no 'lauda pas volgut
buscar vots pera ferse reelegir. ?Oy, que no, senyor
baffle?
Ventat es qu'en las eleccions paseadas anarem á la
urna, empero recordi que'ns declararem oficialment
catalanistas y vosté ja es prou gran pera sapiguer lo
que volérn.
Veritat es que si haguessim rnerescut la confiansa
caciquil (que no l'envejém) devant del poble, Ila
vors fiarse más ensopit
que avuy, !lauda triomfat
nostra candidatura, y si hagués sigut necessari des
tronado ho hauriam fet, mes l'he d'advertir: no era
aquesta, no, riostra intenció. Ja li diré ab franquesa:
Sabíam, y avuy més que Ilavors, lo que hi fan els
arcaldes. Sabiarn, y avuy més, que esteu tots enfan
gata fins al con, y nosaltres, com á catalanistas, espe
rit de gerrnanor, voliam ajudarlos a sortir del fangar,

volía era enredarho, lo que volía era desenredar á
vosté comensant_ per no pagarli aquell recibo de
32 pessetas per anadas á Girona sense més autori
sació que la seva firma, coca ja recordará chi negá't
que llavors ho era posat per vosté y que als pochs
días vosté fou qui'l tragué, y altres per l'estil. Sí,
senyor arcalde, vaig solicitarho pera no pagarli res,
ben res (per més ordenador de pagos que diu es)
que no hagués vingut ben autorisat, y com es conse
güent pera fer un estalvi al poble. Y ara, com que
LA TRALLA fá corre las estisoras, plego ab la se
gitent pregunta: ?Podría dirme per qué aquest any
treu el 40 per 100 municipal de las cédulas y no ho
feu los anys anteriors?
En espera de contesta se despedeix per avuy en
TRALLA SOC
Sr. Director de LA TRALLA.

Benvolgut
lo somni que

senyor Director: Seguiré esplicantli
vaig acabar en la carta de !'altra

no

anava

difiera,

un

cop la denuncia fou

en

poder d'aquell governador, los regidors fraternos,
pera fugir dele compromisos (que sois ella eran los
culpables) se rentaren secretament, y, segons con
sells d'un tal Roc a y Rucia, diputat derrotat pe'l
districte d'aquell noble y ab pretensions de serho,
á més director de dos setmanarís casi pornográtichs
y que ningú 'Is Ileigé:x, y d'un tal Morral-es, acor
daren, ab el beneplácit del secretan, qu'era Vac
totum d'aquell Ajuntament y la desgracia d'aqueli
poble, fer la pantomima cie nombrar una comissió
pera fer investigacions sobre l'assumpto á fi de por
tarho al trib.unals pera que castiguessin als culpa
bles (cas de que hi fossin) con» deyan elle.
Efectivament, després d'uns quants días d'aquella
reunió

secreta

(que dura fins á altas horas de la

matinada) portaren els llibres-talonaris de consums
al jutge de primera instancia, ab la corresponent
denuncia, suplicantli que íes jusücia. Pero aquella
llibres no eran els m.tteixos que havían investigat
los honrats regidors, sino uns altres qu'ells hartan
arreglat al

comensá á pendre declaracions.
Lo primer en declarar fou l'administrador de con«
sums, firmant d'aquells talonaris, que, sena dupte
creventlo culpable, se'l queda prés.
El tal administrador era un home vellet que, per
compromisos de partit y per ser molt fi en assump
tos electorals, Phavían colocat allá. També vareig
sommiar qu'entre aquest vellet y'l quefe delsyra
ternos d'aquell poble (qu'era un home que li falta.
va un dit, tenint
los restante molt llarchs y que
també era regidor) ele lligava cenia arnistat per al«
guns assumptos no molt dignes y poch honrosos
que hacían portat á cap desde i'any 73. Dono
aquest detall del sornni pera demostrar que, á pesar
de la ineptitut del vellet pera cárrechs de tan coro
prornís, esteva molt segur y per molts anys en
aquell puesto á no haver sigut la investigado de
aquella minoría.
Con» que sé, senyor Director, que no li agradan
las cartas Ilargas, per falta d'espay pera publicar
las, esperaré un alma setrnana á continuar lo somin.
Als llegidors que'ls interessi aquest somni, eh
prego que guardiu tots els números de LA. TRALL,
que'n parlin pera que l'aprenguin de memoria y'i
contin á tots los seus amichs.
MATALOT RUBINEN,

Rubí

setmana,

Com Ii

que'l governador,

seu gu,t y que
no s'hi trovavan cap de
las faltas que aquéstos havían denunciat al gover
nador.
Un cop lo jutje lo tingué en son poder, més actiu

PUNTAS
Hi ha gent tan poca... cosa
que per quedar ab tothom brT,
diuhen que ells no son de re
y !no'n fan poca de nosa!
RAMON BARBANV
4.4¦4¦••••••¦¦¦•¦•••¦¦••¦¦¦••¦¦¦

Cartera de Cornunicacions
M. L.—Gracias.

Fritz.—Creyem que no ha d'insistir sobre aquest
assurnpto.
Ramon Barbany.—Anirá.
H. T. y R.—Li dihem lo mateix que á n'en Frit«
No cal insistir.
Francesch Escota. —Anirá.
J. J. y C.—Es rima incorrecte.
Joseph Parellada.—Anirá.
LI. Rovira y Guinart.--Sería denunciable.
Cevallot.—Aixó que'ns envia no te cap interé
A. S. B.—Es aloa incorrecte.
J. 15.—Es masa incorrecte.
Redena.—Ho publIcarem partit en tres adietes.
S.—Agrahim la seva bona voluutat pero es
masas incorrecte.
/no.
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