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SURT EL

DIVENDRES

e•
Diputació,
Essent nacionalista l'acció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y'l dever de cooperaxhi tots els
catalans moguts per las aspiracions del
Si a Ilur pensar y sentir en materias relligiosas, políticas y socials. (DECLARACIó DE LA VII
ASSAMBLEA DE LA Unió

qualsevulga que

262

Nacionalisme,

CATALANISTA).

LA FESTA ACIONAL

LL fi (reir'

iriso

La Festa del Corpus de Sanch, la festa
que la Catalunya que vol viure, represen
tada per las entitats de totas las comarcas
y de totas las tendencias peró d'úntca aspi
ració nacionalista, ha proclamat Festa Na
cional Catalana, se celebrá'l dia de Cor,pus
al matí en el Desert de Sarriá y'ns somri
gué ab prometedoras esperansas, ab un som
rís esclatant, ple de llum y de sol, d'olors
de ginesta y d'esgarrifansas de vida plena.
No detallarém pas l'acte perque ademés
de que seria tart, no fariam més que repe
tir lo que la prempsa diaria de tots colors y
opinions, han dit de la nostra festa, gentil
entre las més gentils y bella com la joven
tut.

Fou

esperansadora

conceptes. Al

la Festa per molts
batechs del cor

acort deis

per Catalunya, varem veure en xa
confusió á homes y entitats de las més
oposadas tendencias, remembrant totsaque
lla diada memorable del 1640 en quels ca
talans varen fer sentir el pes de la justicia
al demunt deis vils mercaders de la Patria
Catalana, oblidant generosament en aquells
instants las diferencias que pugan separar
els uns deis altres en lo incidental. A la ve
gada era esperansadora perque fou aquella
festa una palesa mostra del camí prodigiós
que van fent las nostras ideas en nombre
de partidaris y en calitat de puresa de doc
trma, puig que'l sol fet d'esser tot el Nacio
nalisme en pes el que conmemorava la dia
da establint aquesta Festa Nacional, vol
dir quels matissos, partidaris de la autono
mía, han ben capit el significat hermós del

glatint
mosa

mm

Nacionalisme, solemnement prodamat

la inoblidable Assamblea del any passat
á Barcelona que sapiguent lo que vol dir y
significa, abrassan de tot cor la idea capdal
deis nacionalistas de debó...
Fou esperansadora ademés, perque entre
en

aquella gentada incomptable (que alguns
perlódichs, castellans y tot, fan pujar á 8 45
10.000 personas) formada per tota mena de
estaments, homes, donas, nens, de totas
posicions socials, hi veyam en gran nombre
y potser els més entussiastas, els més dali
tos44s, á honrats fills del treball que sense
ohlidar may ni per un moment las sevas
teivindicacions socials, no regatejan á Ca
talunya el seu esfors pera assolir las reivin
dicacions patrias.
Prenguis com se vulgui aquest detall, jo

sento grat de fixarmhi perque cada obrer
que aclama á la Patria es un altre home
!hure, més lliure quels que al derrera del
conqueriment de las cosas ofertas que may
s'acaban d'assolir, son esclaus deis homes
vils que'ls 'ligan á promesas y'ls encadenan
fentlos agafar set d'ayguas de felicit'at y
benestar que may'ls hi deixarán apropar
al Ilavis.
Es impossible donar idea de lo que fou la
Pena Nacional Catalana, y per aixó'ns li
mitém á donar sortida als sentiments que
ens inspirá y á
las impressions que'n pro

Pera endolcir las agrors
de

sa

«gloriosa, cayguda

duhí.

Are ja no'ns cal més, donchs, que esperar
ab ansia la del any que ve y felicitar coral
ment per l'éxit de la d'enguany á la Asso
ciació de Lectura Catalana, entitat inicia
dora de la idea, y á las demés respectables
entitats que l'han ajudada á realisar, men
tres els catalans tots, abrassats en l'ideal de
nostras supremas aspirajons, nos doném
enhorabonas mutuas tot cridant ab tota
ánima: iVisca Catalunya! iVisca la Festa

Nacional!

GNOM

Feliciteción
Felisitasion al senor Guansales cuan molibo del
encarselamiento del companero Riu
Senor,

I, mano
de la Tralla,
que cuant rubor ensendido
por la refulquente llama
del amor patr.o que hanida
en su cuerason de plata,
bos dise en la dulse lengua
de granissado de orchata,
asercat

Pepito

(y dispensat

cuata

qu<rino

si et,cuantreis alguna falta),
que bos baleis rns pesetas
quel bacalao á la Batirla.

!O

sil noble quebellero,
lo repito, querarnba,
os felicito de veras;
ja es á la prición LA TRALL
y á la fin está prendido
el compan,ro de marras,
que es mui temible delante
de los bistt cs cuan patatas.
?Y despues de este trebaco
de buestra felis quempafia,
nos abendonais? lo siento
por el b en de nuestra patria,
mpia de separatismo,
de ladrones y quenallas."
Pues fesat bien el sereno,
y en la mas halegre playa
desquensat de los rigores
os

al fí s'ha

aquest

hagut d'empassar

terrosset de sucre.

del sol que frie á la brasa,
que ahoy todo Barcelona
guardará memoria gma,
y alguncuereson part,do
lo mismo que una megrara.

Al company Riu
,Ah,

Ja ho has vist, tú r

o

dolent!

escohavas

els col selis d'un boa company;
jo t'ho deya cada dia:
«mira Riu, no srguém Paus,
que aixó d'escriure en periódichs
desvergonyits y malvats
ha de Cura os á la llaga
disgustos y maldecaps.

LA TRALLA

?Tú

creus

que

un

deis que parlém
no es un

perill á
y'l Nas

periodista

PER EN RIU

y clar,
las terras
Tallat?

net

Durant tots aquests días han sigut nom
brosíssims els amichs y corporacions que
han visitat á nostre amich en Maree' Riu
en el locutori públich, y diariament ha re
but visitas de senyors advocats en el locu
tori privat, contribuhint tot á fer menys
aborrida la estada d'en Rin á n' aquella

del Nelo
?Tú no hi trobas diferencia?
Donchs, home, pensa y veurás
que val més fer de Memento,
ó guardia municipal
ó fer d'eaquiva rellotjes
Rambla amunt y Rambla avall,
que no escriure per LA TRALLA
quartillas que fassin sanch,
y a lemés la gran vergonya,
l'estigma que t'ha sellat
el chalet que avuy ocupas,
aixó, noy, es denigrara,
!ni un carterista, ni un Iladre,
ni un pinxo, ni un criminal
sofririan la baixesa
d'está á la presó amarrats!
per aixó si be t'hi fixas
en veurás á cada pas.
Y aquell corch de la conciencia

que't
digas

den
?no

estar
te'n

casa.

foradant,

penedeixes

deis teus actes criminals?
?no sents pena dels disgustos
que has donat ala castellana?
?dina que no? ?y ho repeteixes?
?aixís discorra'l teu cap
d'estora de la ordinaria?
!Ah miserable malvat,
pensa y creu que Catalunya
aixó t'ho castigará!
Psi' DR LA TRALLA

Entre ah-es nombrosos y entussiastas
companys que han visitat á n'en Riu, hem
tingut ocasió de véurehi al President de la
"Unió Catalanista„ doctor Martí y Julia, al
expresident en Manel Folguera y Durán, al
Secretan i y advocat defensor d'en Riu en
Santiago Gubern, al President de la "Lliga
Regionalista,. y diputat á Corts Sr. Rusi
nol acompanyat d'altres indivíduus de la
Junta de dita entitat y representants de
"Catalunya Federal„, de "Patria Nova„
de Reus, de "Sang Nova„, "Progrés„, "plech Catalanista„, "Agrupació Catalanis
ta del Cassino Mercantil,, "Orfeó Nova
Catalonia„, "Centre Catalá de Sabadell„,
Joventut,., "Foment Autonomista Catalá,
y moltas d'altras que no recordém en aquets
moments.

El vocal de la Junta de Prespns y regi
dor regionalista senyor Albo, s'ha desvet
Ilat pera lograr un relatiu benestar á n'en
Riu, dintre de las exigencias del reglament
de la Presó.
Desd'aquestas columnas li remerciém de
tot cor, lo mateix que á tots els demés que
s'han interessat pel nostre company.

Als obrers catalans
Obrers catalans! ja ho veyeu; la gent fo
rastera que de Madrid ens envian ja no'n té
prou ab denunciar als periódichs catalanis
tas ni en felshi pagar penyoras, sino que
are's dedica també á empresonar á llurs re
dactors, com ha fet ab el de LA TRALLA en
Marcel Riu (al cual desde aquí procuraria
donar coratge si no estés convensut de que
palesa de
no n'hi manca). ?Voleu prova més
lo que es aquesta gent? Proclaman la lli
bertat d'imprempta y persegueixen als pe
riódichs nacionalistas pel sol fet de defen
aquests
sar á sa Patria; mes que vagin fent
senyors del centre que á nosaltres no'ns
atemoritzan las sevas iras, ans al contrari,
devant
ens donan més forsa pera lluytar
deis enemichs de nostra comuna y afligida
Patria; que vagin oposantse á las corrents
autonomistas, que ja vindrá'l jorn que se
rán atropellats per ellas! Mes, pera conse
guir aixó, cal que despertant en vostres
nai
cors l'amor á la terna que vos ha vist
xer, y convensuts al ensemps de la farsa
indigna que representan els que volen dirse

redempors, vingueu á engroixir
rengles, pera recabar tots junts,
políti
sense distinció de classes ni d'ideas
cas, la complerta Autonomía de nostra ay
mada Catalunya.
JOSEPH PARELLADA ATSERIAS
vostres
nostres

Y

^.......¦¦¦¦¦¦¦¦,¦¦¦¦

Per Catalunya

—?Que no veus que atentas
la integridad nacional?

contra

—També m'he hi arribat á Bálgiza:

!Quin país

més industrial!
Per tot fundicions y fábricas
y talers monumentals.
!Quin tráfech! !Quina riquesa!
He quedat entussiasmat:
!alló es vida! !allá es progrés!
—!Pero calla... desventurat!
,Que no veus que atentas contra
la integridad nacional?
—Tarnbé he visitat Holanda...
!Qain país més comercial!
!Y quina porta! !y quants carrils!
!Y quants camina y canals!
Fins á vora de la platja
hi ha unas resclosas molt grans
pera defensar á nels pobles
de las tempe=tas del mar.
—?Que no veus que atentas contra
la integridad nacional?
—Y aquell inrnens movirnent
que hi ha á ne'l port de Gibraltar,

y'l

comers

y'ls magatzéms

que proporcionan travall
no sois á la població,
sino á la gent deis voltants
d'Algeciras, Sant Roch, Línea
y dernés pobles del Camp...
—Pro no veus que atentas contra
la integridad nacional?

Repúbllica de...
—?Pro yola callar... desgraciat?
—Y la

per mí
Are es la ocasió mes
No fas mes que atentar contra
Els senyors Pujulá y Vallés y Pujol y
pera fer coneixer que si Catalunya té molts
/a integridad nacional?
periódich
Joven
Brull, en representació del
catalans de cor, també té molt bonas cata.
—Home, si t'entench que'm pelin!
nostre amich, fentli
tut
han
visitat
també
á
may
perque
si
be
lanas:
y
dich
més
que
CATALANS!
ab tants y tanta atentats
donació d'un gemat pom de clavells, ofrena
per
nos
sento y he sentit sempre gran amor
?qué té que veure la patria
del
encare
l'
empresonament
s'interessan
Persistint
d'unas senyoretas cubanas que
tra terra, may m'havia atrevit á ferho pú
ab Balglca y Portugal?
Riu,
redactor
de
LA
TRA
per la llibertat d'en Riu.
amich en Marcel
blich, no perque pensés que una dona no pot
—Si vols que't par li ab franquesa
LLA y escoltant ab goig els nombrosos ofe
Agrahim al company foventut la seva tenir las mateixas ideas que un home, sinó
jo tarnpoch ho veig prou clan.
fet
gran
número
de
que
'ns
han
transmeti
grans
riments
deferencia y li preguém
per por, temia (y encara temo) no saber es
Pro com que aquestas nacions
catalanistas,
y
essent
Rin
particulars y entitats
mercés á ditas senyoretas en nom d'en
criure prou pera fer tantsols quatre ratllas
avans d'Espanya han estat...
ademés d'absoluta necessitat atendre are y
y de la nostra Redacció.
de
ser
posadas
en
un
re
que siguin dignas
—Y aixó que hi fa...
atencions
que
situa
successiu
á
las
la
lo
en
conet del periódich.
Ja t'hi dit
reclama,
nostre
company
ció especial del
Avuy l'amor que per Catalunya sento m'
que jo tampoch ho hi entes may...
AVIS
LA TRALLA obra una suscripció voluntaria
á
totas
á
cridar
desde
LA
TRALLA
obliga
Pro,.. si... tú... !atentas contra
dedicada á n'aquest fi, pregant als que vul
las donas catalanas, y dilshi que no siguin
Que
no s'enfadi ningú: Recomaném ab
la integridad nacional/
contribuhirhi
serveixin
enviar
de
se
gan
indiferentas á Catalunya, que la estimin ab
interés á tots els nostres companys que
M. R.
primer cop el donatiu que tingan per volun molt
que
tinguin
forsa
de
voluntat
pe
tot
el
con,
al visitar al amich Riu s'abstingan de tota
¦¦AlAb.¦¦¦¦¦¦¦¦¦4&¦¦
tat y expressarnos, els que ho vulguin, per
gent
de
fora
casa
que
Ca
ra fer veure á la
sorollosa, tant per esser abso
quina quantita.t senmanal se suscriuhen manifestació
talunya té filas dignas, que farán tots els
pel
reglament
de la ca
lutament
prohibida
den
Riu.
l'empresonament
mentres duri
possibles, que batallarán fins que puguin ab
sa, com perque resultará sempre en perju
firies.
LA TRALLA té motius sobrers pera espe
l'amor y ab l'exemple, perque coneguin que
detingut.
dici
del
aquests moments no ha de
ransar que en
ab la germanor tot se logra y per conven
A n'en Joan Grau
No censurém may'ls entussiasmes de las
trobarse sola, y que tots els bons catalans
cels que nostra Patria es prou gran y digna
perfecte
dels
multituts
y'ns
fem
cárrech
de
sas
forsas
á
LA
ajudarán en la mida
El poble que sab trencar els lligams que
per poguerse governar sola.
sentiments de tots els companys y de la im
l'empresonan,
desfentse d'una vegada de
TRALLA, ben segurs de que mereixerán bé
catalanas
pensessin
Si totts las donas
pressió que causa la visita entre reixas, pe
llurs cadenas que'l malmenan, es un poble
de la Patria y '1 nostre etern agrahiment.
concepte
alt
jo,
totas
tinguessin
ab
el
com
si
justament
en
aquestas
ocasions
ro es tot
No'n, manca pas coratge, ni '1s nostres
virtuós, es un poble digne de fruhir la Ili
que tinch y's mereix nostra Catalunya no
quan hem de demostrar presencia d'esperit
entussiasmes han mimvat pas gens. Sufrím
que li negan sos esclavitzadors, qui
catalanista.
bertat
cap
que
no's
sentís
n'hi hauria
y fernos cárrech de que la situació en que's
trencant
el bon ordre que mana en totas las
vejent á un company nostre privat de lliber
N'hi han moltas de catalanas que estiman á
troba'l nostre company es natural conse
cosas de la naturalesa, 's dedican á una ver
tat, pero ni á ell ni á nosaltres ens manca 'I
no tin
Catalunya,
pecó
devant
d'algú
que
incompatibilitat
entre
cuencia de la eterna
que sois té per partidaris els
dalit pera aguantar aquesta nova proba ab
gui las sevas ideas, devant d'algú que no gonyosa tasca
els nostres ideals y las tradicions dels que
opressió'n
menjan.
el front alt y l'esperit sencer.
de
quina
coneixent á Catalunya digui que tot lo que
governan.
Catalans! Per Catalunya vos ho demana
L'hermós espectacle contemplat aquests
catalans
es egoísme pur, no saben
volém
els
que
tothom
se
fará
bon
cárrech
Segurs de
dias ab motiu de la Ilibertat (ó separació)
contestar ó, més ben dit, no volen contes
LA REDACCIÓ.
de la intenció que guia aquestas manifesta
es
la
auto
de Noruega, no pot passar per alt en los
tar, perque tot catalá sab lo que
cions nostras, las fem públicas pera conei
no es-egoísme lo
pobles que artificialment están juntats á las
nomía,
y
tothom
sab
que
de
tots.
xement
nacions centralisadoras.
que demanan els catalans; peró d'aixó se'n
Per aixó crech que no estaria per demés
La redacció de LA TRALLA que tantas
Recomaném també clue's procuri en lo té d'estar convensut; no n'hi ha prou de
Unió Catalanista, com á representa
mostras d'amistat y bona germanor te re
possible no alarmar ab exageradas noticias creurho, y ellas creuhen que d'aquest modo que la tots
els catalans que estiman á sa Pa
for
convensudas,
no
ció
de
entitats
y
periódichs
que
be,
peró
no
n'están
de
las
amich,
aniriam
budas
respecte l'estat de salut del nostre
tria,
redactés
un expressiu missatge de fe
catalá,
us
diri
la
rahó
á
tot
Nacionalisme
se
volen
discutir
ab
ningú,
donan
man en el
ni que s'implori socors públicament dema
licitado
y
encoratjament,
que traduhit, tos
geix pera demanarvos nos ajudeti ab vos
hom y no convensen may perque no saben
nant llibertat als cuatre vents.
enviat al nou Govern noruech, que'm sem
que per convencer es menester estar con
tre valiós concurs, fent que pels medis que
La redacció de LA TRALLA estima poch
bla vetada ab respecte las felicitacions d'un
están á la vostra má arribi en coneixement
digne per ella y pel mateix company, que's vensut.
noble que desitja lo que ningú que tingui
l'empresonament
del
de tots els catalans
fassi la suposició de que no se l'aten en lo
Avant sempre, no us canseu may; feu
dos dits de front negará á un semblant; la
nostre volgut company, efectuat en mérits
als
cata
possible.
jo,
no
us
falti
coratge,
seguim
com
sofrí
LA
TRALLA
al
con
denuncia
que
de la
Ab l'ajuda de tots hem d'afrontar aquesta
lans que sabent més que nosaltres lo que es llibertat!
JOAQUIM RODRÍGUEZ
memorar el 3.er aniversari de la proclama
nova prova, y tot y regoneixent la bona in
Catalunya ens ensenyan com tenim d'esti
obrer passamaner
ció de la República de Cuba, sense que se
tenció de tothom, considerém necessari que
marla.
hagi %.olgut admétreli fiansa de cap mena.
Catalunya,
nos
41•411.41111.4111.¦ALaillkadlis^.41.4‘.".4111¦411L
Pacció vagi de comú acort, que es quan
Benehím á
pensém qu'es
Aixís mateix vos preguém que en vostres
aprofita verament.
tra mare, pensém que'ns derr ana que la aju
locals y administracions s'admetin donatius
dém, si no la escoltessim seria portarnos A
catalanas
AL.
¦¦¦¦¦¦¦¦
y s'obrin llistas de quotas voluntarias sen
com filias ingratas, y las catalanas sempre
atendre
als
gastos
que
ocasio
pera
manals
Llegía l'altre día en LA TRALLA un escrit
hem donat provas de ser agrahidas; si'ns
company,
na la especial situació del nostre
portém com á tals podém tenir la seguretat fet per una noya y en veritat vaig quedar
remetent senmanalment lo que 's reculli á
Catalunya tornará á ser governada sorprés al veurer que la Ilevor que anal
!Mil mercés á tots, estimats companys! de que
la nostra administració (Diputació 262,
catalans.
sembrant no can pas en terreno erm, veig
per
Tant en nom meu com en el de LA TRALLA
baixos, Barcelona.)
un jorn
dorn
felís! aixoplugats
Y
aixís
ab joya que nostras doctrinas comensan
vos agraheixo desde'l fons de mon cor las
Segurs de que ho fareu ab goie, nos per
espandirse del cor de las donas; ahir re
sota nostra senyera tindrém l'orgull de po
provas
d'amistat
y
simpatía
que
m'heu
metém anunciarho, á fí de que 'Is catalans
ben fort, sense por que ningú
galant una bandera á la benemérita "Unió
guer
cridar
donat.
de totas las comarcas puguin fer arribar la
Catalanista", avuy prenent llansa en lo tor
ens contradigui, que Catalunya es ben nos
Ha comensat un'altra era de persecució
seva voluntat fins á nosaltres per medís fá
neig de la prempsa y rompent armas en pró
tra.
contra'l Catalanisme, pero no desmayém:
eils y segurs.
MAMA PELLICER Y SALA
de la Patria. !Que bonich es aixó! Empró
persecucions
oposém la fermesa
Manéu, en ús del dret que us concedeix contra las
cal fer mes, es precís que las donas en tots
de nostre convenciment; nostre arrelat amor
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
nostre profond agrahiment, á
sos estats nos ajudin ab més empenta, cal
A Catalunya. Podrán empresonar nostras
treballar sens treva.
LA REDACCIÓ.
personas, pero no nostres ideals: aquets son
La
Per meteume que'm dirigeixi primer á las
massa grans y no hi caben dintre las parets
fadrinas,
PUNTS DE SUSCRIPCIÓ
—!Horne...!
!Quant
temps
sense veuret!
á las noyas que en la edat mes
duna celda.
de
sa vida ho alegran tot, per de
redimontri
has
estat?
hermosa
?Ahont
MARCEL Rin
En els locals de totas las entitats nacio
inmaculats
viatjat
las colonias
manárloshi
no enverenin sos cors
—He
per
Presó M•adel 27 Juny tur>5•
nalistas que ho tinguin á bé y en las admi
Portugal:
que
del
Regne
de
consentint
afalaguin
sas orellas veus
nistracions de tots els periódichs nacionalis
Mozambich, Goa y Lowida;
estranyas, de parla forastera, que, si he es
tas que vulguin admetreho.
Atlantich
mar
y al mitj del
veritat sona dolsa, no n' es pas tant colll
Totas las quantitats á la Administració
Cabo Verde,
La
Madeira
y
aquella, més ruda sí, pero més franca, aque
de LA TRALLA, Diputació, 262, baixos,
lla que surt del con y no s'entreté en buscar
totas prosperant en gran...
favorable

ImpQrtELI1t

A las entitats y

periódichs

catalanistas

las donas

!Mil mercés á tots!

,

integritat

Barcelona.
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LA TRALLA

alnplonerías per expressos

sentiments no
les. Teníti de fer creuhada santa á tot lo
puig que si
o no parli com vosaltres,
esde un principí comenseu foragitant de
osaltres á n'aquells, no vos exposeu á tenir
!je subjectarvos per tota la vida á parlar
estranya, perdent vostra nacio
0 llengua
litat y (lo més dolorós encare) feria perdre
vostres fills, que no vos pertanyen sois á
saltres, que son fills de Catalunya y que
questa los necessita tots pera ajudar á la
rara obra del regoneixement de sa llibertat.
Hora es ja de que s' acabi el barrejar la
ostra sang ab altra estranya, s'han d'aca
aquests lligaments que
ar per sempre més
més que pera endogalarnos y
o serveixin
ebilitar nostras forsas cada jorn més neces
arias. Penseu que a vans que tot sou cata
anas que es lo sagell més alt que podeu
•

enir.

á las mares, á

qué podré

n'aquets sers

tan

volguts;

dírloshi els hi diré; mireu, no
u aixó; no consentiu allá... cá, no, jo sé que
oes aixís com sels hi té de parlar, no. N'
i ha prou ab dírloshi: Mares catalanas, la
ostra, Catalunya, la mare deis catalans,
os demana ajuda, necessita de vosaltres,
I que contribuhíu á l'obra redemptora del
esvetllament d' un poble prestantli vos
e concurs. Vos demana que feu ben cata
ans los vostres fills no consentint en en
lados á estudi ahont los ensenyan parlar de
anera diferenta á la vostra, essent (encare
ue inconscientment) causa de que s'atroffin
malmetin sos cervells á causa de tenir que
esenrotflar facultats superiors á las sevas
orsas; afortunadament avuy se multiplican
s escotas catalanas, féuhi anar á vostres
endres infants, també s'els hi ensenvará la
lengua de Castella, pero quan sápigan la
ostra primer, quan ab veritables coneixe
ents estiguin en condicións d' apéndrela,
com se fa are.
o pos aixís de cop y volta
o permeteu que
ab l' escusa d' ilustrarse
egeixin llibres ni diaris forasters; per for
una en tots los rams del saber trobaréu lli
eres escríts en nostra parla. També es rica
ostra terra en literats insignes perque fin
en
necessitat de recorre á forastera lite
atura pera obrir la seva intelligencia.
Véus aquí lo que demana Catalunya, poch
pero es necessari; convé !oh donas cata
anas! que aixís ho feu y vos en sentirá grat
queixa mare que avuy pateix tant.
,

J.
(Del

F.

B.
A.

C.)
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APRENGUEM DE L'HISTORIA
A

Eussehi Costa
historia gloriosa, bri
llant, plena d'epopeyas militars grandiosas,
stá al ensemps curullada d'empresas mer
cantils que escamparen arreu la cultura y
la civilisació, de quinas era en al,tre temps
la nostra patria una font inestroncable. Per
la historia de la nostra terra sabém nosal
tres que las lleys que la regian eran las més
lliberals y democrái icas; just es, donchs,
que al voler reconstruir lo casal nostre, ens
guiém y coptém de la nostra historia que
tan bellas mostras ens dona de democracia,
llibertat, civilisació y cultura, perque po
guém tornar á esser cults y civilisats, de
mócratas y lliberals.
Despreciemlos als que'ns diuhen que es
tudiar la historia es mirar endarrera; tal
monstruositat sois poden dirlals enemichs
de la llibertat de nostra terra, y aquests no
mereixen més que'l nostre despreci. Si nos
altres tinguessim una historia quixotesca y
buyda no fora just que volguessim conti
nuarla, donchs aixó fora caminar á la rui
na moral y material. Peró nosaltres no'ns
hi trobém en aquest cas: tenim una historia
gloriosíssima y d'ella podém apendren
tnolt. Y lo primer que n'hem d'apendre es á
esser com els catalans d'altre temps: ni
dominats ni dominadors, emperó forts y

Catalunyá

té

mon ver amich

una

lliures.
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?SEPARATISTAS..?
s' ha tingut especial interés en
presentar l'ideal catalanista com á sinónim
de separatista. Pera aquets inconsútils de
la Espanya centralista, qualsevol manifes
tació de la vida catalana es separatisme; y
a la vista tinch un llibre titolat Peligro Na
escrit per un ex Governador de
Lleyda, ahont din que'l parlar y escriure
en catalá t s una manifestació del catalanis
separatisme, perque per ells vol dir lo

Sempre

mateix.

Aquesta

falsa imputació, no te altre ob
justificar la persecució contra
nostres redemptors ideals y falsejarlos á fí
lecte que

de desviar

envers

ells la atenció deis curts

pera que no puguin ferse cárrech
inmensa bondat.
Las solucions que nosaltres presentém
son la salvació de tots; son las que han fet
gran á la República Nort-americana y á la
moderna Alemanya; mentres que á Espa
nya per apartarse del criteri catalanista, á
mida que més ha volgut imposar la influen
cia castellana sobre las demés nacionali
tats, ha vist contínuament mimvat son po
der, son territori y sa riquesa; arribant de
cayguda en cayguda al actual estat de mi
seria y decadencia. Com el Quixot d'en
Cervantes pot dir que cada quixotada li ha
costat una pallissa y lo pitjor es que tal ve
gada no s'ha arribat encare al cap-d'avall
d'aquesta pendent, que hem anat rodolant
durant tants sigles, y en qual final sois se
vislumbra un abím sens fons.
No, el Catalanisme no es lo que se'l vol
suposar. El Catalanisme es la protesta d'un
poble que vol viure y no vol ser arrastrat á
la mort. El Catalanisme es un consell que
la Catabanya aymant del progrés dona á la
Espanya decadenta y regressiv a, pera que,
facilitant els Iliures moviments de totas las
nacionalitats que la integran, poguém con
tribuhir tots junts á salvarla y á salvarnos.
El Catalanisme es el crit de llibertat y ger
manor d'un poble, que espera ab ansia esser
contestat ab un altre crit de llibertat y ger
manor.
L'ánima catalana no vol odiar y
sois desitja que arribi el dia en que senti
sobre sos llavis l'esclat del primer bés de
amor, pera oblidar tots els agravis rebuts
durant tants de sigles.
Mes !ay! que aquest dia may arriba. Ca
talunya te sed de llibertat y sois li donan
fel y vinagre; á nostras queixas sols se con
testa ab vergassadas; á nostres consells ab
insults; y 'ns diuhen separatistas, solzament
per justificar la persecució á nostres ideals.
!Mentiu quan tal diheu! y fins vos diré
més !mentiu á conciencia! ab pié coneixe
ment de la mentida. No fa encare un sigle
que Catalunya, ab sas únicas forsas, s'en
carregá de rescabalar son territori, rebut
jant als francesos y contribuhint ab sa sang
y sos cabdals á reconquistar la independen
cia d'Espanya, que un rey... inepte á qui la
historia prou que ha jutjat havía llensat als
peus de Napolcon.
Y mentiu ab tot el cor, ab plena concien
cia, perque si vosaltres creyessiu que'l Ca
talanisme es separatisme, si verdaderament
creguessiho que cada llegidor d'un perió
dich catalanista es un separatista demana
riau que's tripliqués ó cuadrupliques l'efec
tiu de l'exércit á Catalunya, y no parariau
fins que s'hagués aixecat una ciutadela á
cada cantorada.
No es per la integritat de la patria per la
que temen !no! es per la integritat... de la
menjadora. La aspiració del Catalanisme,
de que tots els empleats que prestin servey
á Catalunya sian catalans es lo que vos tren
de pollaguera. Y aixó no soch jo qui ho
dich, es en Pi y Margall, el may prou plo
rat apóstol del autonomisme federal.
En el núm. 62 d'aquest mateix setmanari
vaig comentar una tanda d'articles titolats
En Pi y Margall y 'Is catalanistas defen
sant al Catalanisme deis dictats de retró
grado y separatista ab que '1 calificavan els
republicans unitaris y alguns federals; y
per conseguirho vaig váldrem d'articles y
discursos del mateix Pi y Margall, quan,
desde las columnas del Nuevo Régimen y
desde la presidencia deis Jochs Florals, de
fensava al Catalanisme deis cárrechs que li
feyan els amichs del centralisme, tant mo

vista,

de
de

sa

nárquichs
Deya en

com

republicans.

article de dita tanda inser
el núm. 63:
'Entra además en ellos otra considera
ción egoista. Si se lleva á esos límites la
descentralización, ?qué seremos nosotros,
dicen, manana que triunfemos sin poder
nombrar ni gobernadores, ni delegados de
Hacienda, ni agentes de policía, ni magistra
dos, ni jueces, ni ese enorme número de
empleados que ahora nombramos? Tendre
mos mermado el poder y ninguna influencia
ejerceremos en las elecciones„.
Ja ho sentiu. En Pi y Margall surt de sa
tomba y ab sa mal freda y descarnada es
crin sobre vostre front aquestas dugas pa
raulas: !Embusteros! !Egoistas!
MARCEL Rtu
tat

mon

en

Presó Nova 26 de
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Havém entrat en una :poca obertament
de persecució. Els nostres amos y senyors
volen continuar la historia d'Espanya: per
ells no passan els anys ni'ls segles; las pa
llissas rebudas, las ridiculesas y vergonyas
per las que ha passat el pobre Quixot nols
hi ensenyan res.

Pobres y orgullosos, ganduls y viciats,
no's poden conformar en viure d'altra ma
nera, com no siga ab la suhor deis altres,
explotant als que trevallan, subjugant als
seus dominats als capritxos de la seva rassa
la més ignorant de la terra.
Be n'han perdudas d'hisendas y més ha
sendas ab son hidalgo procedir, que casi's
pot dir que nols queda res més que la vi
nya de prop de casa, y encare aquesta la
tenen en plet, ja que ells no més se cuydan
de treuren els fruyts y esclavitzar als veri
tables amos, y empresonarlos si's queixan.
Mes no hi fa res; are va be; aneu fent se
nyors hidalgos, aneu sembrant persecu
cions, que's convertirán á no trigar en fruyts
abundants de llibertat, d'aquesta llibertat
somniada que será una realitat, pesi á qui
pesi, malgrat tots els entrebanchs, empre
sonaments, desterros y fusellaments, que
pugan venir.
Aneu fent, aneu fent. Are va be.
P. LL.

DRET TRADICIONAL
el dret la vida mateixa, com
al menys, el barómetre que
marca la manera de ser d'un poble. Per
aixó, per compendre be el carácter del po
ble catalá, es necessari estudiar nostras
institucions jurídicas, pera determinar nos
tre modo de ser.
Nostre dret es consecuent.
No sols perque la costúm te en nostras
institucions un carácter original, que á cap
altre legislació s'hi coneix; sino perque ella
origen de nostras insiitucions
ha sigut
jurídicas. Per la costúm lentament s'han
anat dibuixant nostres drets dins la familia,
y per aixó nostras lleys tenen el respecte
deis avis y avan-passats.
Aquest procediment altament democrá
tich s'avé ab nostre carácter individualista,
enemich de tota imposició ó !ley nascuda al
estranger. Y per aixó nostre dret te tantas
arrels á Catalunya y tota imposició es mal
vista y pitjor jutjada. Estimém nostre dret
com á producte de nostra lliure voluntat,
com á ánima de nostre terrer nacional.
Es inútil buscar en nostra historia cap
llegislador d'empenta que ab sa obra senya
li un cambi ó capgirament en nostra vida
jurídica. La terra ens ha negat aquets ho
mes, perque aquí no hi falta aquesta plan
ta: el verdader Ilegislador ha sigut sempre
el poble. Els nostres escriptors jurídichs se
han limitat á recullir la voluntat sobirana
deis catalans, y han tingut ocasió de ponde
rar la sabiesa de nostra rassa, tan rahona
ble que sense Iley- feta s'ha donat la lley
més ben feta al nostre poble. Roma necessi
tá deis pretors pera arribar á la Iley escri
ta; á Catalunya no'n nasqueren; perque tot
el poble ho era. Quan al estranger las Ileys
eran lo que al Rey agradava, els Comtes de
Barcelona juravan al comensar son regnat
las Ileys d'aquesta terra. Perque el poble
era l'únich Ilegislador, perque ell ab ell bus
vida. Lo Primpcipat catalá
cava la seva
fou fraccionat, y avaras d'inventarse las
cotstitucions ja era constitucional de soca
y arrel.
De tot lo dit se'n deduheix que la política
catalanista, ha de ser tradicional no tradi
cionalista en sentit de la política madrile
nya, ó sia com á defensora d'una dinastía
cayguda per sempre y que jamay tornará,
perque es massa gran un poble pera ajun
tarlo ab la sort d'una casa ó la herencia de
una familia; no tampoch en lo sentit d'es
tancar nostres ideals al passat mirant en
rera pera encarcararnos com aquellas do
nas bíblicas, sino pera tenir una base pera
assentarhi nostras conviccions; no en el
sentit de perpetuar defectes, sino en el de
conéixels pera conservar nostra nacionali
tat, pera fer de postre poble un poble fort,
característich, ab vida de llibertat y pro
Si be
ha

algú

oTés.

no es

dit,

es

No hi crech en la desaparició de fronte
ni en nivelladoras teorías, que allá ahont
la naturalesa es varía els materials son va
riats y diferents; per aixó aquesta regió es
diferenta de las demés, y com que una ma
teixa lley no pot servir per varis pobles di
ferents y menys per aquest que las costums,
idioma y tradicions son propis d'ell mateix,
y com que tenintho propi no' n volém d'en
matllevat, perque no'n necessitém; per aixó
som tradicionalistas, perque si ahir els nos
tres avis se feyan ells las Ileys, també avuy
com ahir, com demá, será com may hauria
hagut de no ser; volém lo dret de governar
nos, volém la autonomía de Catalunya.
CARLES COSTA Y COSTA
ras

Duas democracias
La democracia barroera y exótica que

predican els republicans espanyols, y que
tantas vegadas ha sigut combatuda pels
nacionalistas catalans, presentantnos nosal
tres com á aspiradors d'una democracia
més gran y més ampla encara que aquella,
está efectivament molt per dessota de las
nostras doctrinas, peró es sois com á con
secuencia de trobarse no en proporcions
menys ampliatorias que las nostras, sinó
perque están colocadas en un lloch com
plertament oposat á n'aquell que nosaltres
desitjém fer factible en la organisació de la
nostra

Catalunya.

No cal pas fixarnos en la práctica d'aque
lla democracia que demostra evidentment
la més absoluta contraposició á la que pre
dican; pera combatre als nostres enemichs
no sois podém ferho exposant á la vindicta
del poble llurs concupiscencias, sino que
també la virtualitat de las nostras sanitosas
doctrinas poden esmicolar ab sa potencia
totas aquellas apreciacions que constituhei
xen el seu programa, basat sempre en la
existencia de la arbitraria unitat espanyola.
La democracia sostentada pel republica
nisme espanyol significa la igualtat abso
luta deis ciutadans, convertits en sers es
claus de las disposicions dictadas per l'Es
tat, en fer que tots els individuos integrants
de la colectivitat espanyola tinguin tots els
mateixos drets, y estiguin tots, absoluta
ment tots, subjectes als mateixos devers.
Aixó es una demostració innegable de la
més despótica tiranía que exerceix casi
sempre en poch ó en molt la forsa del Estat
sobre la energía del individuo, es una evi
dent prova de las dificultats innombrables
que reportaria á la vida social d'Espanya
la implantació d'aquesta República vulgar
y mútila que'ns predican els polítichs de fi
democracia consisteix ab la
ra. La seva
igualtat; donchs be, nosaltres demaném la
nostra erigintla sobre'ls fonaments de la di
versitat.
Las energías individuals deixan de pro
duhir efectes beneficiosos, y resultan plena
ment mútilas y xorcas si la seva exteriori
sacie) no permet que s'efectuhi de manera
que no sofreixi la més lleu transformació
desde la idea que va germinarla fins á la
execució de la práctica. Creant, donchs, un
patró proporcionat á una sola de totas ellas
resulta indiscutible que, tenint en compte'l
gran nombre de diversitats, una importan
tíssima majoría's converteix en víctima que
esdevé mútila en aras d'una insignificativa
minoría. La diversitat de drets significa la
lliure expansió de tots aquells sentiments
individuals que representan una petita part
de tota la forsa conjunt de la vida d'un po
ble, y si aquestos s'ofegan, si las energías
individuals han de considerarse com á eslla
visadas fetas al dret de la colectivitat,
hem de convenir en que allavors tot régiin
que senti aytal principi sois es adaptable en
los pobles que no coneixen ni coneixerán
may la civilisació, ja que aquestas mateixas
circunstancias ne son la seva causa promo
tora

principal.

son pobles
que's bellugan
per la forsa artificial del Estat, pero quels
hi manca Vánima, el germen de la vida, la
iniciativa, l'individuo, tot lo que representa

Els

pobles

masells,

son

sense

pobles

individuos
morts

forsa efectiva.
La vida que es una lluyta continuada,
una revolució eterna de problemas nascuts
sempre de la solució donada á altres con
flictes que més anteriorment preocupan la
atenció humana, exigeix energías, instint
de Iluyta, perque la lluyta es la vida. Qui
no té individuos no té ánima, sense ánima
la lluyta, y
no pot capirse'l sentiment de
sense esser Iluytador, sense tenir energías
no's pot viure, no hi ha vida pels pobles co
barts.
PERE B. TARRAGÓ
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CATALANISME
El
tota

Catalanisme,
sa

grandiositat.

avuy,

se

manifesta ab

Els acorts presos en la darrera Assam
blea de la "Unió,, ne son bona mostra.
Nosaltres els retrogados (?), els reaccio
naris (?), hem donat bona llissó al n'aquells
partas polítichs que dihentse lliberals aspi
ran realisar llurs fins ab lluytas fratricidas,
acotxan lo cap á la ven d'un home.
El Catalanisme no n'ha volgut, ni'n vol
de jefes; y es perque no's mou á mercé de
la veu de cap indivíduu, sinó que funda son
modo d'ésser ab la veu de la Naturalesa.
D'aquí naix l'odi que'ns tenen els esprits
mesquins; els que volen que hi hagi esclaus
y esclavisadors. Per aquests qu'enmirallan
al obrer ab llibertats ficticias, el Catalanis
me es un mal grá que 'Is hi ha surtit, per

4

LA TRALLA

no deixa surar trapasserías. Per aixó
al obrer en qui llensan las promesas de
aquella llibertat, á la classe més ignorant
y esclavitzada, que d'un modo ó altre vol
dría instruhirse y ferse respectar, donchs
veu que ella es un deis principals factors de
la societat. Y aquells bornes sense concien
cia, que ells mateixos s'han donat el nom de
redemptors del obrer, abusant d'aquella
ignorancia y esclavatge, y deshonrant
aquells desitgs d'ésser, prometen llibertats
que may serán assolidas, perque hi manca
llibertat, pero que preparan escambells pe
ra assaborir concupiscencias políticas.
La verdadera llibertat es la manifestado
del borne tal com es: un sol fil que'l lligui
ja no es Ilibertat.
Las doctrinas deis redemptors, si n'están
plenas d'entrebanchs y odis de classes, en
cambi las nostras van dret á la integral lli
bertat del indivíduu.

que
es

Llegiu:
"Essent nacionalista l'acció que al nostre
poble realisa
te nen lo dret y '1 de
ver de cooperarhi tots los catalans moguts
per las aspiracions del nacionalisme catalá,
qualsevulga que sia llur pensar y sentir en
materias relligiosas, políticas y socials," se
declará en nostra darrera Assamblea, lo
que vol dir: el Catalanisme es colectivitat
individualista quin fí es defensar la Nacio
nalitat catalana.
"... Qualsevol que sia Ilur pensar y sentir
en materias relligiosas, politicas y socials..,
Teníuho ben present aixo; el Catalanisme
no's pot decantar á determinada relligió, ni
a determinada política, ni á determinada
sociología: la Ilibertat del indivíduu es ben

complerta.
Qui defensés incloure determinada relli
gió, política ó sociología dintre '1 Catala
nisme, ab aquest fora incompatible, perque
trencaría 'Is vincles de tolerancia que reg
na á nostra colectivitat individualista vol
guent imposar una relligió, una política ó
una

sociología; volguent uniformar

?Y son aquets els que creuhen de bona-lé
gneis han de redimir?
Hi haurá, sí, molts obrers components de
una massa inculta; mes, pochs, que tinguin
noció deis debers y drets deis home.
Hi haurá, sí, molta gent enlluhernada
per las paraulas d'aquells parássits, més, ni
un sol que
aspiri á un ideal sagrat de re

dempció.

Ja ho hem dit,

hi ha

res

parlar d'igualtat volguent

Si aixó voléu, despreneuse d' aquestas
ideas en que fins are havían malgastat inú
tilment vost res esforsos y cumpliu lo verda
der y únich ideal sagrat dels segles.
Donéu á Deu, lo qu'es de Deu, y al Cés
sar lo qu'es del Céssar.
Donéu als pobles lo qu'es deis pobles, y
als bornes lo qu'es deis homes.
Sols aixís es com podréu posar en vostres
Ilavis sens deshonrarlo l'hermóslema d'amor
y llibertat
ROSSENDO LLURBA Y TOST
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CASTANYAS RURALS

lo Iliu

BROSSA DE VALLS
Era una nit horrorosa
de pluja, Ilampeehs y trons,
més negra que'l fum d'estampa
y la cara d'en Junoy.
Los farsants fdvorescuts
que avuy fan de professors
y'ls que cobra n del Govern,
no obstant y ser de la Unión
Rapublicana del Apat
del partit conservador,
s'estavan mirant el xáfech
arruptts en gran temor
de que aquella torrentada
no ensorrés el menjador
que tenen al Municipi
y'ls hi mulles tot l'arrós.
En Vives, Bertrán, 011er,
en Palau, Tomás y'l coix

cooperació?
Quin concepte tenen de la llibertat els
que volguentla tenir com á un deis lemas
en

posar trabas

privar lo pas als que de tot cor la desit
jan?
?Es creuhen ser ells els que han de portar
y

y la llibertat en aquesta terra? ;OH
No; jamay podrian esser ells els verdaders
portaveus de las aspiracions d'un poble que
odian ab tota l' ánima; es feyna absurda
volguer arreglar la casa d'un altre quan la
seva está tant mal endressada.
?Si no volen, ni poden en res afavorir una
terra quin pervindre 'Is te sens cuy dado,
qué olen? ?A qué aspiran en sas prédicas?
Ho ignoro: lo més que puch presumir es
que no están en son cabal judici, puig cap
borne de seny es capás d'obrar del modo
que ho fan tots ells; es una déria, més una
déria homicida, treballar pera '1 triomf d'un
ideal pera portarlo després á la ruina.
Cal, donchs, no ferne cas; cal que al re
fermar nostras conviccions, vilment ataca
das per tals subjectes, els deixém per lo
que son; per uns canallas, puíg que canallas
y res més son els que fent gala d'un senti
ment altruista, s'entretenen en sas concu
pise( ncias en fer tornar lo blanch negre,
baiyc l'impuls de sa llibérrima voluntat.
?Y aqueixos son los que alguns ohrers
portats per sa candidesa encara segueixen?

En un periódich local Ilegeixo lo següent:
«Personas que han parlat ab el Dr. Ferran asse
guran que está molt impresionat per la guerra que
li fan certs republicans.e
No s'estranyi'l Dr. Ferrán. Sápiga que are es de
necessitat donar empleo á n'algun metje fraterno
d'aquells que tant poden apendre del ilustre bacte
riólech. La Agencia de colocacions de Majoria y
Campe en Comandita te compromisos y ha de com
plirlos encara que Barcelona'n surti perjudicada.
*

Que

nit que Sant Joseph mes simpá
prova d'aixó demá li portaré ciris.
Qui sab: devegadas eta somnis resultan realitats,
y més trsctantse d'individuos que están divorciats
en los assurnptos celestials.
ALSA-PRES1
Valls a5 Juny 1905.
Deede

tich, y

aquella

en

amor

*

ho saben? En Gonzalez Guapo'ns
ha dimitit y es clan,
A Le TRALLA tot plora
y tarnbé á la ciutat
perque en Gorlzalee guapo
de Sancho no fará.
no

de'xa,

*

La Campana ha sigut denunciada,
Tot desttjantli que la ensépegada no tingui con
secuencias, comuniquém que nostre company Mar
ee! Riu encare es á la preso en virtut d'una de
nuncia.

desesperats

busca d'un protector
que respectés las garrotas,
ó sigui la subvenció
que va TIMAR Don Gon...zalo
del calaix de la nació.
De prompte... sento un petardo:
dedperto... y... veig ab ho-ror
á Sant Joseph Cabestany
manejant un gros bastó
y'm deya: «Vinch decidit
á que no quedi llevó
d'aqutts polítichs gorreros,
republicans de llautó.

e

Llegit

en un

*

mingitoris

del Palau de Gracia y

Justicia.

--

D'aquesta

casa'l més babau
sol dime ab certa malicia
per la Justicia hi ha un Palau
pero al Palau no hi ha Justicia.

** *
El Liberal se va enfadar perque deyam que la
parla castila era dialecto. Y'ns diu estultos. Y de
paseada reconeix que'l catalá es idioma,
Ens alege ém del enfado del Liberal perque d'al
hauría reconegut la condició d'idioma
de la parla catalana.
Y pera que's vegi qu?'ns agrada fer justicia di
rérn que'l castíla es idioma sempre que no l'usin
els rnunicipals, burots y El Liberal.
Esteu contents, are, estultos.
tre modo

no

** *
ministres han confessat, segons La
Vanguardia, que no sabían perque se'is havía no
menat ja que ab lo de sos respectius ministeris no
ni enteren res.
Lo més bo es que malgrat reconeixer sa ineptitut
no dirniteixen.
Porque desde'l moment que no dimiteixen be's
deuhen creure capassos de desfer lo de sos anteces
sors y de cobrar la corresponent paga.
Dos dels

vous

***
No puch estarme de felicitar á la cornissió orga
nisadora de la Festa Nacional Catalana per l'exit
obtingut, donchs la anirnació que hi hagué supera
á lo que'ns esperavam.
Vista la Festa Nacional Catalana!
*

*

Ja que parlém de la Festa

no será de
més que'ls
á demostració de la irnparcialitat de
prernpsa, que'l Clero diu que% concurrente
1.500, mentres l Liberal els fa pujar fina á

digui,
cerna
eran

El barrut Roqueta y Roqueta dedica unas guan
tes radias á la memoria d'en Máxim Gomez y ti de
dica (mansas ell que demanava desde La Campana
Pestermini deis defensors de la llibertat de Cuba.
Quina barra!!
Y quina !lástima fa'l veure que encara hi ha qui
s'escolta á aquestos farsants que dedidan recorts als
que haurían volgut veure fusellats!

com

8.00o.

Qui será !'embustero?
No hi ha que &rho, El Ciero.
Y aquesta vegada rebi'l Liberal nostra felicitació
per la imparcialitat que ha demostrat.
*

*

ron

(Fotografía de Duran y Uriaah.)

en

aqueix lema,

seva

l'

anavan

meetings y

reunions s'ha in
sinó també en los escrits
firmats per los mateixos elements.
Res hi tindriam que dir sino vesgessim
que aquestas paraulas en los llavis d'aquets
homes en lloch d'esser un ver crit de !ánima
no son més que un sarcasme á la humanitat.
?Qué entenen per amor aquells que pera
lograr l' anhel de sas ambicions, abandonan
la ten a quels ha vist naixer pera engendrar
ódis en una altra que pera res necessita la

Els nens de la Escola catalana "Mossén Cinto," arredossats dessota 'I
del Desert de Sarriá, avans de comensarse la Festa.

re

.

Els que alguna volta hagin estat en algun
meeting organisat per los elements cen
tralistas, díguintse republicans, díguintse
monárquichs, no 'Is hi haurá estat difícil oir
com deis llavis deis oradors es desprenían
diferentas vegadas las paraulas, amor y

entretenen

superior

bojos?

Amor y Llibertat

de sa bandera s'

esser

als altres, anhelar la jraternitat y sembrar
1 odi y la guerra entrels bornes.
?Voléu desferse, donchs, de tot títol des
honrós? ?Voléu que la humanitat vos tinga
com á bornes de recte criteri y no com á

"ALALALALAL"IKAL^^"ALALAL

en

no

part d'uns, y

per part d'altres; els uns per no
véurehi més enllá del nas, y 'Is altres per
sostindre lo contrari sois pera donarse gust
en son fanátich procediment.
Tot catalá de cor, tot borne, en fi, que
tingui un xich de criteri pot compendre
qu'es una traydoría l'ampararse en la ban
dera del amor pera fer renaixer odis; tot
borne sensat compren qu'es una villanía in
vocar la llibertat y volguer l'esclavitut,

pensar del indivíduu.
El camí del Catalanisme es el de la Iliber
tat y á ell debém caminar tots els que te
mím sed de vida.
Las opresions conduheixen á la mort, y
nosaltres, els catalans, volém expandir Iliu
rement nostras activitats pera viure á la
moderna; per aixó necessitém esser arbi
tres ab nostras accións, per aixó volém la
verdadera llibertat, perfecta manifestació
deis pobles que volen viure.
ANTONI VALLBONA

vocat

y cal sostenirho; aquí

més que mala fé per

ignorancia

re

llibertat.
Y no sois

Festa Nacional Catalana

***

latos,

no'ns fan gayre goig. Estrechando, estre
chando, potser acabarían pera escanyarnos.

** *
Berlin.
Tenirn tres cents mil homes prop la
frontera francesa.
París.
Tenim tres cents mil bornes prop la
frontera francesa.
Londres.
Tnt atach d'Alemanya á Prensa será
com si's fes á Inglaterra.
A veure si dintre poch
per Passumpto del Marroch
tindrém segona edició
del de Russia ab el Japó.
Y'ls pobles tan babaus fentse matar sois pe-que
algun dia 'I Pre-ident, Rey ó Emperador s'haurá.
Ilevat de mal humor.
!Pobles! !pobles! ?Quán será que sabreu passat
sense ídols.
—

—

—

***
—Qué's veritat que En Roqueta ha rebut el gran

disgu

t?
—No ho ha de ser?
—Y per qué?
—Per la clatellada de Las Noticias publicant un
donument del quin se'n despren que'ls terrenos que
ocupavan lis murallas de Barcelona son propietat
de la ciutat sempre y quan no s'utilisin per las di
tas muralas. Y corn que En Roqueta y Roqueta va
treballar tant porque Barcelona pagués aquella mi
lionada al d'Ay, rbe, are tothom sabrá lo desiste
ressada y encertada gestió del smpátich Roqueta.
—Y vol; dir que no's defensará á cops d'Esque
lla ó Campana?

—!Si ja

no

tenen

batalll
*

Diu El Liberal de dias
Nrlo tingués influencia al

*
enrera

comentant

«Yo ,no sé el efecto que esa manifestación habrá
causado entre los catalanistas: pero me figuro que
no habrá sido muy agradable.
Porque bueno es hacer constar que el Ayunta
miento, con el que tan buena mano tenía el Ardo,
estaba compuesto por la gen, de bé.
!La gent de bé á partir un p non con el matonismo
andante!

!Horno!»
?No sabs !embustero!

que 'I Vícentet, segons va
declarar En Lluch en plena sessió va ser colocat per
l' alcalde accedint á una recomenació del diputat
republica per Vilanova En Pau Barbe?
?No sdbs !embustero! que En Lluch va ensenyar
als regidors la carta firmada en que se li recome
nava al Vicente!?
?No sabs !embustero! que á las declaracions cons
ta que'l Nelo anava á las Fraternitats y era molt
amich d'un molt amich teu, y que l'Aragonés ere
amich de tots es de La Publicidad?
?Digas, dortchs, !embustero! ?guíes eran els que
estavan á partir un pinon con el matonismo an
dante?

** *
En Montero Rios ha parlat de la
Nols fa gracia aixó?

qüestió social.

En la Festa Nacional Catalana hi assistí la Redac
ció de LA TRALLA ab la bandera.

***
Ha arribat l'«Orfeón Espana, que, segons noti
cias son unos enemigos del Regionalismo que vie
á estrechar laos.
Tots aquests que desde Madrid

VIC y NiE.
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