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l cliveridres

Cantada, 15 9 pral.
Essent nacionalista l'acció que en el nostre poble realisa la Unió, tenen el dret y'l dever de coopero rhi tots els catalans moguts per las aspiracions del
que sia llur pensar y sentir en materias relligiosas, políticas y socials. (DECLARACIÓ DE LA VII ASSAMBLEA DE LA UNIÓ CATALAMSTA).

Nacionalisme,

qualsevulga

Als 110stres lectors
Després d'

una

temporada de repós

que bé prou la mereixían els companys
de Redacció, havém tornat á empendre la

de vetllar pels interessos so
cialsdels obrers catalans especialment, ab
el fí de lograr sa emancipació colectiva y
individual y arribin á la clarividencia
deis seus drets y deis seus devers.
Es la tasca noble que hem perseguit
sempre y á la que 'ns hi posém ab
més entussiasme que may, ab més dalit
que may, disposats com sempre á lluytar
per la Justicia y pels drets deis homes y
de las colectivitats y fer aixís que tots
acoblats baix un sol y únich ideal de ger
manor y de llibertat, esdevingui la pau
entre 'Is homes y entre 'Is pobles.
La feyna que hem realisada en dos
anys de seguida campanya, nos acredita
de sincers, d' entussiastes y de decidits
defensors deis moderas ideals de Ilibertat,
y ab aquestos títols havém sortit nova
ment á fer sentir la veo de la Rahó pera
que les conciencies se desvetllin, els espe
rits s' asserenin y ab la convicció en els
cors y en els cervells poguém realisar obra
positiva, la que cal pera quels pobles vis.
quia la vida que '1s hi pertoca y pugan
aixís els homes fruhir de les llibertats á
que tenen dret, si no per aura causa, pel
sol fet d' ésser bornes.
Avuy els fills del treball de la nos
tra terra, lluyten y s' esforsen ab bra
vesa y coratge pera conseguir mellores y
reformes en sa situació actual. Es her
mosa la visió d' un poble viu, pie de ac
tivitats y de desitjos que treballa per son
mellorament, pero, ah, que trist y dolorós
nostra tasca

es veure

aixís mateix

un

poble viu, fort,

actiu, y robust, que lluyta,

que treballa

y no encamina bé 'Is seus passos fent in
fructuosa sa tasca, tornant inútils sos es
forsos, ses activitats, sa robustesa...
Y aquest es l' espectacle que avuy pre
senciém á Catalunya en lo que 's refereix
al moviment obrer. L' obrer catalá es en
general possehidor d' aquelles qualitats
que hem esmentades. Eh l té desitjos y té
aspiracions y lluyta ab entuss.iasme y fe
en
l' ideal d' emancipació que '1 mou,
pero es trist con fessarho: no ha encami
nat els seus
passos pel camí curt de la
Es cert que fa anys,
seva emancipació.
citie fugint d' una passivitat suicida que
tenia als bornes de trevall ahillats, inde
fensos y desorganisats, se llensá á la vida
activa, pero, es també dolorós confersar
ho, en tots aquests anys no ha fet més que
enlairar homes mes ó menys dignes, que
dantse

ells, els humils,

els

explotats

sense

avens, sense un guany positiu en son
camí de llibertat. Es desconsoladora
aquesta realitat, pero cal descobrirla y
feria present als fills del trevall pera que
un

El

Republicá.—Te, pósali

El Carlí.—No

el gorro

escoltis, pósali la

El Monárquich.—Pósali

G-nom.—Calléu d'

un

frigi.
boyna.

la corona, que fa més fí.

cop y

encaminin d' are en endevant les seves
energíes, cap á viaranys veritablement de
progrés y d' emancipació.
No scrém nosaltres els derrers en as
senyalar aquets camins, y les nostres
campanyes d' are, á n' aixó se dedicarán
derrerament mereixent
com ja ho ferem

ajudéume

á acabar

estátua de

Catalunya que

les simpatíes y la bona ajuda de tots els
catalans que 's preocupen del benestar
deis homes. Els obrers de Catalunya no
les saben pas les grans veritats de la mo
derna ciencia social y cal que les sápiguen.
Els bornes, com els pobles tenen dret á
viure, pero aquest dret no es el dret mi

es

la

vostra

obligació.

de la

prediquen els esquifits apóstols
esquifida Ilibertat,sinó que ell enclou

tota

una

grat que

ciencia que radica

en

les

ma

teixes arrels de les societats y s' extén
fas al avenir. Es un dret que plana en l'
ambent y per aixó 'Is homes el senten y
per aixó no tots el veuhen, sino solzament
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aquells que deixant de banda preocupa
cions polítiques que no resolen res tras
infinit ab ulls
cendental, esguardan
plens d' amor y de bona voluntat y allí
hi Ilegeixen aquelles grans veritats inne
gables que no poden defensar els bornes
que dihentse avensats, revolucionaris y
amichs del poble, treballan, si, y activa

altruhisme, sinó per
interés personal, particular.
ment, pero

no

per

homes, com
naturalesa, son

Els
sa

les

colectivitats,

caracter

tenen

especial,

-

ses

necessitats etz. La més avensada expres
sió de progrés es que homes y colectivi
tats se rodejin, pugan rodejarse del am
á la seva naturalesa, al seu
y á les seves necessitats. Pera
lograr aixó es precís avans que tot que '1s
homes tinguin plena conciencia d' aques
tes particularitats respecte d' ells matei
bent

propici

caracter

Aquets coneixements els portarán á
Associació deis que les posseheixin per
igual y aquestes associacions naturals
arribarán á formar grans ó petites reu
nions d' individuos que constituhirán po
bles, y aquests pobles conscients, perque
serán constituhits per bornes conscients,
podrán atemperar Ileys á sa manera de
ser y d' aqui 'n resultará
indefectible
ment la verdadera emancipació del pro
letariat, la veritable satisfacció á les seves
necessitats. Y, ja no cal exténdrenshi més.
Conseguits aquets resultats, veyeu la Hu
manitat tota constituhida en aquesta for
ma
y veyeu les ambicions retudes, les
opressions acabades y '1 nom fatídich de
la guerra esborrat deis diccionaris de to
tes les nacions, puig que totes les nacions
haurán conseguit la pau tant desitjada
xos.

pels

homes de

cor

y d' esperit

progressiu,

y tant enlairada pels bornes autócrates
que viuhen dominant als altres homes.
Heus aquí lo que cal fer entendre als
homes sincers que lluyten pera emanci
parse. Heus aquí lo que vením á defensar
dintre del nostre credo nacionalista ines
borrable.
Nos hi ajudaréu á la tasca?
N' estém segurs.
Vinga una abrassada, estimats lectors,
y !á la feyna!
GNO.M
IKALA....11¦ALAILIKALAKAILAILAIL¦Allik."

Ay, ja respiro:

_

He passat cinch ó sis dies
que al ventrell de la persona
no m' hi entraven ni monjetes,
ni bróquil, ni pa, ni sopes
qu'es el menú que sol durme,
per variar, la meya dona.
Y es que no tenía gana
y'm coneixia que tota
la existencia 'ni perillava
d'una manera espantosa.
Jo no sé que 'la passaría
si vosiés sentíssin corre
durant tota la setmana
la desgarradora nova
de que El Liberal plegava
mort de pena y de vergonya.
Y cona sempre una desgracia
no acostuma á venir sola,
també corría l'especie
de que perdíern en Forgas
y en Ferrer-Vidal deixava
de ser consecuent y llonza.
Y are esperin, que algú deya,
y aixó resultava enorma
pel roen estat de desgana
y decadencia nerviosa,
!que en Lerroux portava 'la trastos
del imperi á Saragossal
?Podíem tenir més pega?
?Volien gayres més coses
capasses d' enmalaltirnos
de febres ó de verola
si era cert que s'acabava
tota

aquella tirallonga

d'alegríes

y rialles
que aquesta gent proporciona?
Pro per sort avuy respiro.
Are ja sabém per boca,
y ab la serietat mateixa

de El Liberal en persona,
que ne 's troba moribundo
ni malalt y que li sobren
els diners per les tirades
colossals de cada notcha.
De manera que ho celebro
perque 'ns treu un pes de sobre
el que per are no 's mori
el Times de Barcelona,
ni que en Lerroux ens trasladi,
com se deya ab mala sombra,
l'imperi que aquí va ferse
després de suar la gota.
Y aixó no's podia creure
del que sab la deliciosa
que resulta á Catalunya
la escudella y la carn d' olla
saborejada á ca'n Pince
ó ale menjadors de la Torre.
Per aixó no vol anársen,
perque 'ns estima de sobres,
y ni vol que al despedirse
sentina una impresió forta
que com are, 'as fassi perdre
l'oremus de la persona,
y es ciar, pobres de nosaltres,
y de que fariern broma
si s' estroncava la causa
de les grans rialles nostres
y El Progreso no so rija
disposat á tirar cosses
y El Liberal s' enfonzava
d'una manera tan sobte
y en Moret s' olvidés massa
de la seva lley famosa.
Mentres que si continúen
fent el bu aquí á Barcelona
tením materia á propósit
per distreure á tot Europa,
y ter creixels nostres Centres,
y aumentar la prernpsa tota
catalana autonomista,
conseguint aixís más prompte
l'ideal que ha de portarnos
á ter gran la patr.a nostra.
?Y existeix cap egoisme
más natural y més noble?
PEP DE LA TRALLA
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VENTS D' EUROPA
Un dels nostres companys que 's troba
á Fransa ha tingut la sort de
fer coneixensa ab la ilustrada escriptora
YIme. De Haussy la qual ha aceptat ab goig
el títol de colaboradora de LA TRALLA.
La situació política actual de la Fransa
interessa als homes que treballen per la Ili
bertat y es per aquest motiu que creyém
será acullida ab goig pels nostres volguts
lectors. la distingida colaboració d' aquesta
amable escriptora que vol ajudarnos en l'
obra de redempció de Catalunya.
Desd' aquestes columnes ti remerciem
coralment la distinció que 'ns fá y li dema
ném nos perdoni
ardidesa d' haverne fet
una
traducció, ja que l' intent que 'ns ha
guiat no ha estat altre que '1 desitj de que
les belleses qu' enclou puguin esser gosades
per tots nostres llegidors, especialment la
classe obrera.

actualment

5olidaritat internacional
Catalunya sencera se commou actualment
deis aconteinements que 's produheixen en
el Nort de la Fransa; es donchs aquest el
moment oportú de dir quelcóm deis nostres
germans que se '1s oprimeix y que per idees
malsanes y ardits se '1s obsessiona incaliti
cablement.
El periódich LA TRALLA qu' estimo y qu'
admiro ha tingut á be obrirme ses columnes,
que jo n' aprofito per dirvos á vosaltres, es
timats Catalanistes, quina concepció es tant
fácil y les idees tant amples, que's verament
vergonyós que tots els partits contraris al
govern actual, puguin descendir tant avall
burlantse deis pobres minaires que no tenen
ni temps ni la malicia necessaria per poguer
apreciar la política del dia.
1.a classe obrera deuría esser prou cons
cient de la grandesa del seu comés y de la
forsa del seu dret pera que no pogués esser
mal aconduida per sugestions estranyes qu'
empetiteixen la grandesa y afebleixen la
forsa de la justicia que porta en si per "vio
lencies, excessos y desordres„ en els quins
se vol qu' estiga disposada á Ilensarshi. La
classe obrera deuría donchs contar un xich
més ab la potencia qu' assegura sa causa, la
solidaritat cada dia més estreta entre sos
membres, per arrivar á realisar son ideal.
Devant les properes eleccions, els ardits
deis realistes han sigut sois y unicament les
causes del desordre qu' ha sobrevingut en
trels pobres trevalladors, car ells son l'ene
mich més irreductible de la classe obrera.
No era pas la tropa y els dragons que de
líen Ilensar sobre d' ells; pera dispersar

aquests disturbis; lles llances deis bombers

que las que te tengo dadas?
Cuando há poco vino un conde
que tiene una pata ranca,
como que era amigo tuyo
y en tu casa se hospedaba,
á recibirle gustosa
me fuí á la estación de Francia;
y sacando'un gorro frigio
que en el bolsillo llevaba
se lo estendí en el anden
para que el lo pisara,
pues mucho hubiera sentido
que el pié cojo se ensuciara;
y esto lo hice por tí,
por creer que te agradaba.
Sabes que á cuantos banquetes
me han dicho que te invitaban,
tambien he acudido yo,
para llenarme la panza,
y para estar junto á tí
que eres mi sola esperanza.
A causa de mis desvíos
las gentes ya murmuraban
El Diluvio y El País
me han cantado las cuaranta,
y tambien me han puesto en solfa
los de la clerical (!) TRALLA;
y por fin de fiesta Lopez,
el otro dia en la Casa

n' hem tingut una prova evi
dent quant lo deis inventaris en l' iglesia de
Sta Clotilde.
Que '1 Mon del Trevall no 's deixi pas en
trenar per aquestos afamats del poder, els
mateixos que volen fer caurer la República,
cal que cerqui '1 verdader camí, y que '1 1.er
de Maig jorn que 's vol fer de desordres y d'
aberr•acions, vagi aquest boa poble en gran
solemnitat á aportar pacificament y frater
nalment ses reivindicacions als Represen
tants de la Democracia que son els qu' ell
ha escullit per discutir Ilurs drets en el Par
lament republicá.
Fentho aixís ni 'ls uns ni '1s altres, treva
lladors y parlamentans perdrien el temps;
car les queixes y les reivindicacions obreres
deunen esser examinades de ben á la vora
ab carinyo; á fi de que els fos donada satis
facció á ses pretencions, en el plasso més
breu.
La diada del 1.er de Maig devindría din
tre poch, la diada de la "Concordia„ y ser
viría per evitar els conflictes entre 'I capi
tal y 'I trevall y fer neixer
esperansa en
el cor d' aquells que penen baix el pés del
quefer cotidiá inspirant aixis confiansa á
eren

suficients;

tots.

Un

raig

de pau y de solidaritat deuria
el cor de tot ciutadá; els treba
lladors deurien tenir una absoluta confiansa
en els seus representants no oblidant que '1
cor de cada hú bat al mateix impuls y ai
xis naixería en l' un y l' altre camp aquesta
forsa moral indispensable per oposar una
resistencia útil y vigorosa als ardits deis
realistes, nacionalistes (1) y clericals. No hi
ha que ferse ilusions La Forsa y la gran
desa d' un país son entre vostres mans
braus .obrers y van envers vosaltres y á vo
saltres totes nostres millors aspiracions.
Si al comensament de mon article he vin
gut á trucar á vostra porta estimats y ama
bles catalanistes, es perque conech vostre
ánim bondadós y intrépit es per aixó que
convido á vindre ab vostre entussiasme in
fondre en el cor d' aquestos pobles del Nort
de la Fransa vostre escalf nodrit y sostin
gut per la prosperitat del país per l' assoli
ment de nostres drets comuns.
Porteu ben alta la senyera de la Germa
nor, donéu
empenta á n' aquest boa poble
endormit, senyalantli '1 camí de la desIliu

penetrar

ransa.

Es á tú Poble de braó y de trevall á

pertoca la

qui

tasca.

MME. DE HAUSSY
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JOCHS FLORALS
Aquest

any s'han celebrat ab la mateixa
solemnitat de costum en la histórica Sala de
la Llotja, ahont s'hi aplegá una inmensa
gernació frisosa de fruhir del Bell espec
tacle.
La Festa de la literatura, que es la Festa
de la Patria, sortosament cada any va pre
nent més relleu y rnés importancia y es grat
fer constar que ja les amples naus de la his
tórica Sala van resultant insuficients pera
contenir la inmensa onada de catalans que
hi concorren.
Si l' espectacle resulta conmovedor de sí,
aquest any ho ha resultat molt més, espe
cialment per nosaltres, al contemplar las
bellas rnanifestacions de simpatía, traduhi
das en una ovasió indescriptible que's feu al
nom de nostre bon amich y company En
Joseph M.5 Folch y Torres qui resultá gua
nyador del premi ofert pel Centre Catalá
de Sant Jaume de Cuba.
A les encertades paraules que '1 seu ger
má Manel endressá als concurrents debém
afegirhi nosaltres que no solsament "no Iban
tret de Catalunyan sinó que trevalla ardida
ment pera engrandirla, pera gneis germans
de la altre vessant tinguin conciencia de lo
que son y de lo que tenen dret á esser com
á catalans que son.
LA TRALLA en nom d'En Folch agraheix
profondament las manifestacions de que si
gué objecte '1 diumenge passat.
4•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦

UN

Grande,

IDILI DESGRACIAT
mitj del Pla de Palacio
vareig trobar aquesta carta:
Al

A un amante desdenoso
La GINERA enamorada.

Duque

de mi corazon
dime ?por qué no me amas?
?Quieres más pruebas de amor

(1) El partit nacionalista de Fransa no té res
que veure ni com á ílnalitat, ni com á política ab
el nacionalisme catalá. Els nacionalistes francesos
son els reaccionaria politichs que sovint fan servir
la relligiú d arma política contra la República.
(N. de la R.)

me

propinó

tunda soberana.
Todo esto lo sufriría
supuesto que tu me amaras.
Más perdí mis ilusiones,
todos dicen que me enganas,
que tienes otra allá dalt,
que allí está la que tu amas
y no quieres la Ginera
que está de tu enamorada.

en

una

!Ohl ingrato,
y decías que

ni'

amabas.
M. Riu.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CAL FIXARSHI
?Es

convenient qu' un poble, quan lluyta
per la seva llibertat en l' ordre natural de
les coses, fassi declaracions terminants en
els tres ordres polítich, social y relligiós?
?Es convenient afirmar formes de governs
determinades, quan una colectivitat lluyta
per lo que es sustancial pel bé comú de tots?
La práctica 'm demostra que hí hauría in
dividuu que 'm contestaría en sentit afirma
tiu. Més jo, que quan jutjo les coses, y tinch
la pretenció de dirho, procuro sempre acos
tarme á la realitat deis fets, no apartantme
de totes aquelles coses qu' entren de pie en
lo qu' es essencial y fonamental en la vida
colectiva, negaría tal cosa si hi hagués qui
'm contestés

afirmativament.

No he cregut may, ni crech que hi hagi
cap rahó que pugui ferme veure '1 contrari,
que la Ilibertat en l' ordre colectiu vagi de
brasset ab formes de govern determinades,
quan aquestes moltes de les vegades son
causa de guerres fatricides, cosa que no pa
ssa en el plantejament de la Ilibertat en l'
ordre autonomich, perque es cosa qu' inte•
ressa per un igual á tots els homes, pensin
com pensin en els tres ordres polítich, so
cial y relligiós.
Tots els partits polítichs, sigui quina si
gui la seva significació y finalitat, acceptan
franca y falsament, com á base en la orien
tació de lo qu'ells afirmen, el regoneixement,
més ó menys concret ó radical, de la perso
nalitat característica deis pobles, y en el
fondo y finalitat d' aquesta cosa, s' establei
xen corrents d' armonía entre ells, perque
lo essencial de la vida uneix als bornes, y '1s
fa Iluytar ab unes mateixes armes, perque
es el mateix
enemich y les mateixes les
causes.

Altre fora la

organisació

interior dels po
's deixessin portar
obsecats pel nom d' una cosa, y de la reali
tat deis fets consumats ne traguessin la con
seqüencia, de que, en el mon moral, l' borne
te un sentiment, y aquet ha de ser per eh l la
afirmació de lo que es y representa, en el sí
de la colectivitat, poble.
A Catalunya, qu' es precisament ella
ahont nosaltres, els catalans, hem de con
cretar més la afirmació de la vida colectiva,
pera sernos comuns els sentiments que en
ella 'ns 'ligan, la diversitat de pensaments
se manifesta en tots els ordres de la vida,
donant lloch á interpretacions diverses en el
natural modo de ser de nosaltres, y aixó,

bles, si '1s individuus

positivament,

es

no

perjudicial pel conqueri

ment de la llibertat

en l' ordre colectiu.
En el catalanisme, qu'es la idea qu' aixeca
la bandera de la revendicació de la persona
litat catalana, fins avuy, els indivuiduus que
en ell hi esmersen les seves energíes, no s'
han contraposat en cap deis ordres polítich,
social y relligiós. Individuus trovarém din
tre '1 catalanisme, que més ó menys radical
ment, professen alguna de les tendencies
anomenades, pero no trovarém, quan de ca

LA TRALLA
talanisme 's tracte, que alguna d' aquestes
tendencies sigui manifestació en l' indivi
duu, que en cas contrari, aquella finalitat
que 's persegueix en lo colectiu, no sería al
ire cosa qu' una negació en l' ordre de Ili
bertat progressiva referent á Catalunya.
Lo essencial de la Ilibertat, está en la or
ganisació interior y particular deis grupos
etnichs; les manifestacions de la vida colec
tiva es la forsa de la energía impulsora que
en sentit ascendent avansa, y qu' aquesta
pugui tenir el seu desenrotllo natural, es
per lo que la colectivitat catalana deu haver
de treballar dedicanthi totes les seves for
ses, perque es ahont radica lo essencial en
la vida deis pobles. Fer lo contrari, sería
negar nostre natural modo de ser. Seguir
camins diferents deis que nostre idea 'ns
assenyala, sería fer obra destructora, y tots
sabém que '1 catalanisme fa feyna positiva,
crea y fortifica '1 cos social catalá,
avuy
enemich encare que no ho sembli. La co
munitat de pensaments en l' ordre de lli
bertat, dona sempre resultats profitosos,
conseqüencia donchs, de que 'Is catalans de

diquém aqui tots

nostres esforsos.
aquest article hi formulat
dugues preguntes, y al acabarlo, me limi
taré á dir, que may el catalanisme deu ha
ver de fer declaracions
determinades en

Al

comensar

cap deis ordres polítich, social y relligiós,
perque la finalitat del catalanisme no es al
-tre, que la Ilibertat en l' ordre colectiu, y
-en conseqüencia, '1 regoneixement
de la
personalitat catalana.

AGUSTÍ PEDRET Y MIRÓ
(Obrar tipógraf)

•
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PRIMAVERA
Hém arrivat á la hermosa Primave
xamosa estació de les flors oloro
'ses, deis nius d' amor deis auCellets; la
temporada que subsegueix al dur Hivern
-com á la ferma tempesta
la subsegueix
la hermosa brisa, el cel blau, l' explen
dent Sol...
Més aixó es en la Natura... En la So
cietat, aquesta Societat á la que 's diu civi
lisada y civilisadora, hi manca bé forsa
pera que la Primavera hi imperi.
El fret Hivern, ab ses crueses, ab sos
malaltissos ayres, ha arrebassades vides
-d' homes, de sers humans mereixedors
de vida quan totjust se trobaven en la
-flor d' ella.
Les fredors del Hivern, les miseries q u'
ell ha escampades per la Terra, han fet
-emigrar deis Ilurs paissos á milers de fa
milies que
de bades
haurán anat á
cercar en llunyanes terres escalfor y pá...
Les aurenetes que fugint del fret d'aquí
-se 'n son anades al Africa, retornen
ja...
Els humans que 'n son emigrats, no
's farán ab els necessaris diners pera re
tornar als llurs llars.
?Perque aqueixa diferencia horrible?
Ta, la

—

Perque

—

les aurenetes

segueixen

els des

tins de Natura... Els homes deuhen se
guir les voluntats de les Societats cons
tituhides y manades per governs que
sois cuyden del enriquiment deis llurs

.components...
Aixís es com les aurenetes, irracionals,
poden viure felisses al Hivern esperant
la Primavera.
Aixís es com els homes, racionals, fets
imatge de Deu, decauhen de fam al
Hivern pera, potser, morir en la Prima
vera...

!Oh! quan arrivará

jorn de la vera
Llivertat segons la quina els bornes obe
hirán les sabíes lleys de la Naturalesa,
posades en práctica per Homes bons,
per Homes altruhistes, per verdaders
'1

QUÉ SERÉM?
Ja

'ns

poden

que mansos, nova Ilenya sufrirém:
si tant gastades tens tes energíes,

farém?
?Y així infinitament, d' aquest calvari
la costa, suant sanch y aygua pujarém?
Sofrint de cuatre bojos lo desvari,
consentint son intent estrafaIari,
germana meus, vos demano: ?Qué serém?

J. MONTSERRAT HERETER
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y tornémhi

Encare está en peu el conflicte del Hospi
tal Clínich, que després de la milionada qu'
ha costat á Barcelono, no 's pot inaugurar,
perque els governants volen que també pa

guém son sosteniment.
Donchs are'ns trobém ab que'ns volen

regalar

altra ganga per l'istil. El Di
rector general de comunicacions, que fa
pochs díes ha arrivat d' allá clalt, ens vol
obsequiar ab un gran edifici pera casa de
Correus... pagantla nosaltres com se su
posa.
El concert económich, que consisteix en
que Catalunya se cobri'ls impostos y sa
tisfassi'ls seus gastos, ens el concedeixen
á mitjes; es á dir: cobrant 1' Estat els im
postos y fentnos tornar á pagar els gastos á
nosaltres.
A la llarga llista d'obligacions que Barce
lona s' ha hagut de satisfer particularment,
hi haurém d' afegir aquesta nova ganga.
No n' hi havia prou qu'ens haguessim hagut
de pagar el port l' aduana, l' hospital Cli
nich, el Palau de Justicia (aquest ab lo alum
brat y tot) y tants altres edificis públichs,
qu' are ens haurém de pagar la casa de co
un

rreus.

Y per torna l'Estat deu á Barcelona molts
milions de pessetes per contribucions del
Ensanxe, cobrades indegudament, y tothom
sab que 1' Estat no paga fins que li dona la
gana.
Contra en no valen ni citacions ni crits.
En cambi allá dalt no sois s' han cons
truhit els principals edificis ab diners del
Estat, sino qu'ab ells s'atent també á la con
servació deis empedrats deis principals ca
rrers, y fins disfruta d' una subvenció anyal
de dos milions de pessetes que ha de durar
vint anys.
Y en acabat ens vindrán els polítichs uni
taris ab la cantarella de la uniformitat, de
que tots hem de ser iguals, y que unas ma
teixas Ileys han de regir pera tots.
Les lleys escrites poden ser iguals pero
la manera com nostres gobernants les apli
quen son molt diferentes.
*
*

*

La fórmula elaborada pera que Barcelona
regali al Estat una nova Casa de Correus
es
aument d' un céntim pel franqueig de
cada carta.
?Y donchs que no servían pera res els
quinze centims qu' hém pagat fins are?
El comers fa temps que demana que 's re
baixi á deu céntims import del franqueig,
y encare ens l' aumenten.
Es el modo de gobernar, fent lo contrari
de lo que vol el poble.
Pero encare ens ha ofert un altre regalo.
Ens ha promés aumentar inmediatament
el número de carters... si nosaltres els pa

guém.

?Que s' hi jugan que allá dalt sempre els
ha pagat el govern?
Pero aquí, com que volém el Concert eco
nómich, ens volen concertar ab els gastos.
Diu que no haurfem de pagarlos no més
que durant el primer any, perque á l' any
següent ja inclourien en el presupost la co
rresponent consignado.

Pero ifiéuvosen! per de prompte l' adua
na fa anys que se la tenen
cobrada y enca
re la seguím pagant.
Y ademes ?no han trobat diners pera fer
venir á Barcelona el Director general? ?Si?
Donchs que també en busquin pera pagar
els carters.

Després de

***

lo manifestat natural es que
arcalde de R. O. Marqués de Marianao
dongua un banquet al Director de Comu
nicacions.
Y que 'n Giner de los Rios hi assistís.
R. I. U.
¦¦¦¦¦¦¦,,.."4¦41...^.41.¦¦¦¦

Primavera!
lAleshores serán

nius d' amor, els
els aucellets y els deis Homes!
tots

H U MANITAT
Vejéu els captayres; mireu les Ilurs
qu'exposen á vostres ulls pera
que d' elles vos compadiu. Penseu en les
esgarrifanses que produheixen els dolors
miseries

EN VISCA

en

Penséu

dígam, patria estimada: ?Qué

!Paga...!

3

les penes que dona '1
rirlos.

aixecar les garantres

govern a n ts!

iAleshores fruhirém de la hermosa

y

no

poguer gu

els crits de la maynada que
vol pá quan no n' hi ha.
Penséu en les desunions qu' en les fa
milies porta la miseria.
Y totes aquestes reflexions que vos fa
réu á la vista d' un captayre, feu que vos
en sugereixin
d' altres, les de verdader
Humanitarisme, les de bona Caritat.
Penséu en l' obrer que fa senmanes y
senmanes que no trova jornal; en la Mare
engustiada que no pot refer la naixcuda
criatureta per manca d' aliments que for
tifiquin sa sang; penséu en 1' home tulit
que no pot guanyar el pá pera 1s seus es
timats fillets; penséu en l' infelís que no
sapiguent com ferho robá un pá del tau
lell y al quín s' ha condempnat á mesos
en

y anys de presó; penséu que
deis captayres es rutinari.

l'agrahiment

Y alashores, mentres esperéu que la
Societat se perfeccioni; mentres trevalléu
ab fermesa pera que, primer les families,

després els pobles, més tart les nacions,
y aprés,
Humanitat sencera visqui en
bones condicions, separéu els ulls deis
captayres y giréulos vers els que no te
nen y no poden demanar, els que moren
de fam perque no perden la vergonya,
'1s que jauhen en l' Hospital, els que
coven á les Presons, y porteu á ells vos
tres almoynes ocultes, que no vegin els
passejants qu' allarguéu la má pera feries.
Féules de debó y vostres cors bategarán
ab més desitg que may, de cumplir l' alta
missió al Home encarregada, la Caritat.
Y reflexionéu que son Catalans tots els
que, á Catalunya, sofreixen y ploren,
perque Ella es mare amorosa dels deshe
retats. No vos fassi por que '1s
els desvergonyits, els que sempre tenen
agrahiment á la boca y may al cor, vos

caPtayres,

maleheixin, tractin de madrastra á la vos
mare volguda. Procuréu, ans al con

tra

trari, qu'

Ella s' en torni pera 'Is tahuls,
pera 'Is que vulguin xuclarli la sang ab
apariencies d' un amor que no sen ten per

primer l' hauríen sen
quina abandonaren.
procuréu seguir treva
llant pera que primer les families, des
prés els pobles, més tart les nacions y
aprés la Hurnanitat sencera visquin en
bones condicions, quiscuna dins de les
fleys especials que la Natura els hi ha
imposades; quiscuna segons el color del
séu cel, del séu mar, seguint les condi
vostra

Mare perque

tit per la llur á la
Y mentrestant,

cions del séu terrer, de

séu

con

formitat ab el

llenguatje natural...
V. B A RASELLET
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!A LA FEYNA!
Are que podém goytar ab veritable sere
nitat lo que acabém de passar, una satis

petit esperit d' aquella caballerositat que
diuhen que la caracterisa nos ventava
bofetada ab el convenciment de que nos
tres mans engrillonades, no havien de
respondre com hauria sigut de Iley...
Després uns quants mesos de tiranía
ab quin dalit torném á la Iluyta pera se
guir defensant la integritat de nostres as
piracions les mes radicals de totes, y cada
dia ab mes dalia, segurs de que la obra
que portém á cap es obra plagada de di
ficultats alteroses, plena d' escu'lls peri
llosos qu' han de fer recular á mes d' un

esperit migrat.
Pera refer

poble

un

tinguém forsa,

es

es necessari
que
necessari que reconcen

nostre esperit totes les nostres
energies, La Rahó Suprema 'ns alenta á
seguir el camí emprés, confiats en nostra

trém

en

obra de reconstitució.
Les dificultats ab que volen barrar nos
tre camí, han d' esser
estímul de nostra
feyna de cada dia, con vensuts com estém
de que hem de triomfar un dia ó altre.
Predicant Amor, nos responen ab
Tiranía.
Som homes y volém fruhir vera Lli
vertat. Dia vindrá que la tindrém.
A. S. V.
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PUINT'I`
Al tancar aquesta edició no hi havía no
ticies de nova crisis; lo qual no vol pas
dir que al sortir al carrer aquest número
no pogués havernhi.
Per més que la darrera—si es veritat alló
de las ministras—ha demostrat q ue 'Is gover
nants no 's deixen pas posar les calses,
ans al contrari, se posen les faldilles.
Lo qual no deixa de ser un ave as.
Tant que, entre aixó y la baixa deis
cambia, gayrebé 's pot assegurar q u' aném
—vull dir que van—per boa camí, el de la

regeneració.
Cal, douchs que tots estiguém con tents
y q u' enviém nostra coral felicitació á les
modistes confeccionadores deis vestits pe
ra las ministras.
Aixó, en cas de que sigui veritat aixé
deis femenins vestits.
Perque: ?que no podría ser que la culpa
fós ders preparats vestits deis manita de
las ministras?
*

*

Senmanes endarrera 's vejeren en les
seccions telegráfich-telefóniq ues deis dia
ris dos despaigs molt encoratjadors pera'!
Sr. Herrero-Vinoarriba (D. Juan). Deyeu
aixls:
«Firma de Instrucción.—Una propuesta
de concesiones de cruces de Alfonso XII,
entre ellas una para el senador Sr. Ferrer
Vid al.»
«Un suelto oficioso hace observar que
los Sres. Comas, Collaso y otros senadores
liberales no han acudido al llamamiento
del gobierno, sin duda por dificultades
insuperables. El único que ha acudido
personalmente á votar con el Gobierno
fué el senor Ferrer-Vidal

facció intensíssima 'ns con mou.
Tot per Catalunya!
Si, tot per Catalunya, per la nostra
*
*
A la vila y cort s' ha descobert una fá
benvolguda terra, ahont hi reposen totes
brica de moneda falsa.
les nostres afeccions y á la que volém
Ja era hora de que sapiguéssim que no
al
portar
lloch que de dret Ii pertoca,
tots els duros falsos son sevillans y ah
malgrat obstrucció de mitja dotzena de can tins
vividors que ab la excusa del patriotisme,
Are ja sabém qu' entre ella hi ha Is ma
pretenen anorrear sa corrent progressiva
drilenys.
que l' emporta ab rapidesa extraordina
El centralisme tot ho agafa.
ria vers la terra promesa de la seva Au
Fins té enveja del regionalisme de les mo
nedes falses.
tonomía.
•
e
Han passat dies de trángul, que 'Is es
la Vanguirdia,
altre día 's va ficar de
perits serens analisavem ab estoicitat des
peus á la galleda.
de nostres cases, entreveyent el gran bé
Aixó no es estrany que ho fassi trae
que 'ns teyen els insults baixos y rastrers
tantee de projectes de lley de catalanisme,
de la prempsa buyda y cridanera que
ó de bombes terrestres.
sense 'I mes petit escrúpol, sense el mes
Pero tractantse de bombes arrees, ja es
-

LA TRALLA

4

federals y un monárquich se feren se
la proposició en una sessió á la que hi va acudir
tot el poble que vegé contrariada sa voluntat pel
alcalde y sos comparsas.
Aquest desayre deis caciquistes contraria tant als
vehins que '1 diumenge en una reunió acordaren
católichs, federal', catalanistes y republicaris, pro
testar del servilisme del criat del cacich y formaren
una especie de solidaritat arenyenca acordant con
no
solzament representacions
corre al hornenatge
de les entitats, sinó que fina deis carrera de la vila.
Li dirém en llenguatje caciquista:
Al que no quiere caldo, ta;t-a y media.

republicana,
ficada de peus que fa cambiar les

una

va

botes y '1s mitjons.
orgue del casi
que deya
Igualada:
d'
ex- cacich
.Ayer, á las doce y media, vióse pasar
sobre Barcelona un globo en direccion al

Figureuvos

mar.

Asegurábase

el aerostato del senor
se proponía hacer
partiendo de las cercanías de
era

Fernandez Duro,
en

globo,

quien

Barcelona, el mayor recorrido realizado,
ya que intentaba llegar á Rusia.
Num1rosas personas le vieron y oyeron
dos canonazos que desde el globo fueron

*a *
LES CAUSES DE «La TRALLA».—Al tancar aquesta
edició encare es á la presó 'I nostre company Riu.
El fiscal va retirar alió del recurs que volía fer
prosperar allí dalt.
El volgut amich en Victor Pereyra que ab gran
zel ve trevallant com á Procurador de LA TRALLA
ens comunica á derrera
hora que hi ha esperances
de qu' En Rin surti aviat.

disparados.
Antes de llegar al mar se elevó tanto,
que se perdió entre las nubes.»
Y 's refería á una bomba que, com á se
gón ensaig. va aixecar Enriquet Aymá
honradament á ex
un jove que 's dedica
plosions de dinamita y á llensaments de

*

bom bes, puig fa de pirotécnich.
Y lo deis dos canonazos que desde el globo
fueron disparados no signé més qu' un arti
fici pera que Ele la bomba s' en despren
guessin uns para caygudes que llensaven

***
Recomaném la lectura de la Historia de Catalu
nya d' En Bofarull que publica la Biblioteca clássi
ca Catalana.
Un altre dia en parlarém ab més extensió.

prospectes
Senyora

vanguardia

d' anunci.
I anguardia; vosté aviat será la
deis que s' escapen.

***

En López, el del mal génit, el diumenge, al sor
tir deis Jochs Florals se va indignar perque 'I cot
xe no era á la mateixa porta. L' hpme no volía ca
minar quatre passes.
L' home deu pensar que ja que no li costa res,
bo es aprofitarsen.
Es ciar; es borrorásqu' un representant de la De
mocracia tingui d' anar á peul

•••••••¦•¦¦••••••••¦••••-•~••-•••

Els "coros" d' En Clavé
El dimars al vespre várem concorre á la
reunió cridada per la Societat Choral Euter
pe á fí de portar á cap, ab la grandiositat
possible, 1' acte de col-locació de una lápida
á la casa ahont va morir el músich poeta.
LA TRALLA que, quan se tracta d' honrar
la memoria deis bons Catalans corre á aju
dar als agrahits; nosaltres que tot just s'
apunta la idea d' honrar als homes verdade
rament amichs del poble; els que sabém que
'I gran Clavé era un bon catalá y un bon
amich del poble no podém menys que de
sítjar ser els primers en contribuhir á que l'
acte que vol portar á cap la Societat Euter
pe tingui la ressonancia y la popularitat que
'I mestre mereix.
Peró aixís mateix LA TRALLA ha de fer
avinent als choristes que En Clavé ha de
ser honrat—com va dir algú á la reunió del
dimars—no solzament per la seva música,
sinó també per lo que diuhen les seves poe
sies.
Avuy no podém exténdrens en considera
cions sobre '1 pensament d' En Clavé, res
pecte á la seva obra y ab relació á la ma
nera de fer les coses les Societats que s'
honren portant el seu nom.
En Clavé, ho repetím, era un bon catalá;
y si avuy visqués, tingueuho per segur, se
ría un ferm nacionalista.
En Clavé, no ho duptéu, obrers Catalans
—era per demunt de tot—Catalá, es á dir
home que va viure quan
home d' ahir,
precisament se castellanisava Catalunya, I'
borne que va contribuhir potser el primer á

Catalanisarla,

era

aleshores federal,

auto

nomista. En Clavé sería torném á dir, na
cionalista y com á tal aceptaría com á únich
llenguatge el de la terra que tant va enal
tir y á la que ha llegat una obra, que'ls seus
successors no han sapigut pas anar trans
formant vers lo que tothom avuy desitja y
estima.
En Joseph Anselm Clavé ha de ser hon
rat escoltant ses cansons sortides del cor.
?Quines son aquestes? Les escrites en Cata
lá. Nosaltres, els de LA TRATLA, els eterns
perseguits de fiscals no podém explicar ben
ciar lo que dihém.
Llegiu, obrers catalans, Ilegiu ab deten
ció tot lo escrit d'En Clavé; Ilegiu Les flors
de Maig, Ilegiu La Maquitiísta, Els pesca
dors, La Marsellesa, fixcuhi vostra atenció
y vos convenceréu de que en Clavé, el vos
tre mestre era '1 cantor del AMOR, del TRE
BALL y de la PATRIA.
Sobretot de la PATRIA.
?M' enteneu?
K. TA. LA
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FUETADES
propvinent LA
publicará
un
article
TRALLA
De
Haussy
inédit de Madame
En el número

contestant als atacks que 'I
diari La Epoca ha dirigit con
tra Palustre Ministre del Inte

*

LA TRALLA s' ha adherit al Homenatge de la So
lidaritat Catalana acordant concorrehi ab la ban
dera.
En el próxim número donarém mes detalls.

-

*s•
En l'article ellem de riure? de la senmana passa
da várem deixar d' ano rnenar algúns companys per
voluntat expressa y conveniencia deis interessats.
De vegades, convé moka prudensia.
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Solidaritat Catalana
LA TRALLA, 2495 ptssetes• —M me• De Haussy,
Lluís
coloboradora de LA. TRALLA, 10 franchs.
Fábrega, o'io pesseta.—A. T. S, r'oo.—R. T. S.,
l'oo.—P. R. M., o'5o.—D. R. G., 0'25.—Ferit
Seriná, o'5°.—Un fill de Catalunya,
Pujol, catalanista, o'3o.—Joaneta Dassa, 0'25.—Un
Gratacós, Payró y
carrilayre (Martorell), 1'25.
Total: 31'8°
Puigmoler, o'75.—Un inglés, o'50.
pessetes y ro franchs.
—

El pagés.—?D' ahont vens, que no t' havía vist en tant temps?
El Gnom.—Vinch de l' hort; peró com que s' acosta '1 Juny, es alió: la fals
al puny.
Y, bon cop de fals que bé prou que fa falta.

—

—

rior de la Fransa Mr. Ciernen
ceau.

***

Essent varia els que 'ns han mostrat estranyesa
per no haver vist el número u u de nostre perió
dich, els hem de dir que 'I tal número fou el trans
portat en carretó desde la Imprernpta fins á una ca
la República Cubana, per ordre
sa deja Plassa de
del nostre ex-volgut Manantiales alió deis tres uns
(u
li va agradar tant al ilustre colaborador de LA
TRALLA que ho va volguer conservar pera si sol y
no 'ns en va deixar ni una pera remey.

Un castila d' aquella reconsegrits y per cert en
tussiasta del grrrran Odón, quan va sospéndres la
publicació del nostre setmanari va dirme:
—Lo que es La TRALLA, ni el santo padre la re
sucita.
—Bueno: ja ji dirán de missas—vaig contestarli.
Y divendres al vespre, comprantla, vaig anar á
trovar desseguida al castila de referencia y vaig
dirli clavantli el diari arrant de nas.
—Eh, hombre. ?Que men dise ahora?
Salió y sin bula del Pontífice.
Y l' home 's va quedar mes groch que '1 paper
de fer bandaretes la canalla.

S**

El duch te molta feyna.
Aixó de les suscripcions ne porta molta als que
no tenen amichs.
En cambi, á nosaltres, no 'ris ne porta gens.
Veurá; posi 'os una penyora de 125 pessetes ab
qualsevulga motiu y 's convencerá de que ens els
portarán á casa.
Y si 'ns ho demana bu, el sobrant será pera la
suscripció de vosté.

**

*

Model de ridiculeses centralistes:
«Han sido remitidas al alcalde, marqués de Mana
neo, dos fotografías de la calle de Balmes. En una
de ellas aparece un trozo de dicha vía sin vallas y
en la otra con
aquel feísimo estorbo. Para obtener
la primera se han hecho desaparecer las vallas en
una extension limitada.
El marqués de Marianao entregará las fotografías
al ministro.*
Després de tants mesos de remenar aquesta qües
tió ?encara hem d' enviar fotografíes perque se 'n
enterin?
Sino fes fástich, faria riure.
•

•

De la ressenya que fa El Diluvio» de l' última
sessió de l' Ajuntament, al discutirse el forn cre
matori:
«Contestóle el senor Gali que no necesitaba la
autoridad de los electores.
—Ya la tenemos—dijo— de la alta autoridad de
,

nuestro

partido. (Rumores.)»
Y es clar: res mes natural
que se sentíssin rumors.
Y digui Sr. Galí:
?á qui den vosté els seus vots?
?es al jefe del partido
es ala seus electors?
•

•

*

*

Quan tinguin intencions de
plein 1' aygua-ras, ni salfumant

suicidarse no em
ni revólvers ni ga
nivets; cal solzament comprar un paquet de quaran
ta cinch... y comensar á pipar...
Es cura radical...
haverhi senyals que indiquessin el perill
á fons, tocant al port de Barcelona, un ber
gantí-goleta, morint un de sos tripulants.
?Saben per qué passa aixó? Perque á Barcelona
paguém tot lo del port y á allá manen en tot lo del
Per

ha

no

anat

port.
Y allá les necessitats d' aquí poch que les saben.
No més saben de manar... pagant els altres.
*

*
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Advertím als

vulguin

corresponsals

remetre-ns

literaris que

cartes, que solzament

publicades aquelles que vinguin acre
ditades per Societats ó particulars de nostra
coneixensa.
Les cartes de fora deurán, ademés, ocu
par una quartilla com á máximum.
Les que careixessin de colqun d' aqueixos
requisits, anirán al cove.
LA REDACCIó
serán

^...¦¦¦¦¦.¦.^.¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Cartera de Comunicacions
Antichs colaboradors de LA TRALLA.—

Queden sense efecte les contestacions que se
'ls haguessen fet dihent que 's publicarien
els articles

remesos.

Posolif.—Anirá.
En Visca.—Acceptat.

Ilercés.
Catastrof.— Demaniho á periódichs

rus

sos.

G. A. T.—No fá per casa; vosté no deixa
de tenir condicions... pera fer gatades.
Joanet R. y B.—El séu vers es molt ten
dre y la carn d' anyell no alimenta prou.
?Vol passar de 8 á 10 del
Socióleg.
matí per aquesta Redacció? Li donarém un
concell de franch.
—

SUPRESIó

DE CERTS MONIS

LA TRALLA ha acordat suprimir per sempre més
els noms de cert Estat y de certa capital que ho es
d' aquell.
Peró com que cal ferhi alusió tot sovint, els hi es
tém cercant un nom apropiat que, per are, encare
no tením.
No 'os vindría malament que 'la Ilegidors ens hi

ajudessin.

LA TRALLA
Peribirlich adherit á la UNIÓ CATALAN1STA

*

*

BOMBES: se'n han trovades á Horta. Deixém de
sempre que 1'
costat
denuncia.
ha
una
tocat,
ens
hem

COLADORACIó OBRERA.

• TRIBUNA
DIVENDRES
SURT ELS

parlarne, perqué aquest assumpto,

A Arenys de Mar el Govern central els hi regalá
Ell podrá no tenir
un alcalde com pocha n' hi ha.
bona veu peró de génit y tossudería, disposin.
Figúrinse que totes les societats politiquea del po
ble varen demanar que l' ajuntament s' adherís al
acte de solidaritat catalana; y ell que sí, com que
aixó hauria disgustat al seu amo y senyor el cacich,
á la instancia. Els regidora
no volgué donar curs

Preus de

Extranger.
Pagos á

suscripció

Catalunya..

Barcelona y

LLIURE.

4'00
650

ptes.
ptes.

any
»

la bestreta.

ADMINISTRACIÓ: Canuda, 15, principal
hap.

LA Rasaixamsa, Xsacid, 13, baixos

