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Essent nacionalista Paccid que en el rostre poble realisa la Unió, tenen el dret
qualsevulga que sia Ilur pensar v sentir en materies relligioses, polítiques y socials.
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AMNISTÍA

Al fi ha passat ja per tots els requisits le
el discutit decret d'amnistía, no sense
que per passarhi se l'hagi sotmés avans á
tota mena de dilació y entrebanchs ab el
xorch propósit de retardar alguns dies més
la lliberació deis nostres companys.
La concessió, Ó millor dit, l'otorgament
forsós d'aquest decret, ha sigut una de les
més grosses demostracions de la inestabili
tat y ridiculesa de la famosa lley de juris
diccions. No ha sigut l' amnistía una gracia
concedida pel govern de sa plana y esplén
dida voluntat; ni ha sigut l'efecte d'un cop
polítich deis que devegades s'han de fer pe
ra solucionar perills de circonstancies mo
mentánies; ha sigut única y verdaderament
el triomf del voler del poble catalá, que,
amparat en la rahó y la justicia, ha arren
cat deis émuls de la tiranía y l'absolutisme
una decidida retractació d'aquella enormi.
tat jurídica que ha vingut á posar en greu
perill els més respectables drets de ciutadá.
Arels nostres digaíssims companys fruhi
rán per obra d'aquesta rectificació la lliber
tat que indegudament perderen. Mes ab tot
y esser aixó una vera alegría pera tots no
saltres, no vol dir que 'ns poguém donar
per satisfets considerant que ab aquesta
amnistía estigui ja resolt el plet que soste
ním ab els nostres enemichs. Cert es que
ella representa una vergonyosa derrota pe
ra aquella lley objecte del actual moment
polítich, peró no es menys cert que aquesta
derrota y aquesta victoria son senzillament
d'ordre moral promotor tantsols de resul
tancies positives.
Acabém de posar la primera pedra. Are
es necessari trevallar de ferm pera aixecar
ab robustesa y seguretat tot lo restant del
monument que ha de simbolisar el triomf de
la Llibertat y la Democracia de Catalunya.
Les nostres ánsies de Justicia no's poden
veure satisfetes ab aquesta amnistía que es
una engruna de lo que 'ns pertocava. Ens
anima y ens encoratja no més el pensar que
l'hem obtinguda contra el desitj de tots els
que manen y á despit del feixuch y enredat
mecanisme de les regles oficials d'aquest
estat. Aixó ens dona esperanses pera noyes
lluytes, adquirint el convenciment de que
acabarém del tot ab aquella draconiana dis
posició, donchs are tornarém á tenir aprop
nostre á aquells companys que ab son en
tussiasme y sa intelligencia sabrán portar
á la gestació del nostre lliberament el fruyt
saborós del seu esfors, mes refermat avuy
per les fuetades deis que aixís se creyen
acabar ab el Ilur amor á Catalunya.
Mes ?qué haurém de dir de lo succehit ab
la aplicació de la amnistía?
Sortida la lley á la Gaceta del día 5, al
moment de compaginar, dimecres, encare
llibertat
no han pogut respirar l' ayre de
els empresonats, encare no poden retornar
tranquils els exilats
?Quines persones, quines coses són les que

dever de cooperarhi tots els catalans
DE LA

moguts'per

aspiracions del Nacionalizme,
UNIó CATALANISTA).
les

411"-Z'Y'S55

gals

ho impedeixen?
GNOM
Ilk.KAL.41.41.41¦411.411.

El nostre Sancho
Vaja, prou, senyor manzano,
posis ben al descubert
y no 'ns amagui la trampa
y '1 cartón que vosté té,
que lo qu' es aquí á LA TRALLA
la fa temps que li veyém.
Aquel! regust centralista
se li nota molt, per més
que procuressin taparlr
ab unes dosis d' incecs
que va donarli la prempsa
al ocupar el govern.
Vosté será un caballero

---!Miri!
jo ja vull

Me 1' han

que ho es,
resulta
pero vosté no
y no 'm resulta pesque
reuneix totes les gracies
deis altres colegues seus.
Are ha esclatat una bomba.
?No es caballero vosté?
!Donchs á tornar per l' honrilla
ó á la meseta ab exprés!
y no 'o quedi fent el Sancho
desenterrant el clisé
de que si el pueblo le ayuda
1' autor será de scobert.
Al poble no li pertoca,
el poble dona els diners
pesque se 'I l'inri de cassos
creure

'ni

horripilants com aquest.
Vosté sabía de sobres
el persor al deficient
que d' allí dalt li servia
un mala pata fur est,
docchs ab la fama que duya

portada de earltó!!!
vosté de recto y dernés,
no devía admetre 'I cárrech
decoratiu del govern,
que ab la rutina de sempre
á Barcelona serveix
pesque vosté y en memento,
y '1 gran tresols y vosté
passin el temps seguint pistes
y mantenint confldent?,
gastant cia fondos d' higiene
com si no fossin de Den.
Y aixís transcorren els dies
fina que 'la vehins aborrerts
ja no 's recorden de bombes
ni deis autora ni vostés,
qu' es á lo únich que 's tira
qu' es tot aixó que conve
pesque la nómina 's firmi
d' aquets inútils agents
de carrilleras y sobres
que 'la catalana soportérn.
Donchs si no fa aquet punt d' borne

que li pertoca de ter,
deixi d' un cop la tramoya
d' equiltbrista despert,
y digui, soch com els altres,
un infelís dependent
qne tinch de fer lo que volen
per conservar els fideus,
y he de passar la tongada

seguint pistes

í

temps,

ó descubrint á carlistes,
ó preparant á ratets

exposicions martingales
que fassin riure á la gent.
Parli ab entera franquesa,
sinceritat y res mes,
que 'I coneixém á LA TRALLA,
que no 'as enganya vosté,
el del criterio y el tacto,
el d' aquell celo mateix
ja patrimoni d' en fuentes
y d' en binova y demás.
Par DE LA TRALLA

LA TRALLA
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ULLADA AL 1906

bé

ningú

s' ha d'

atrevir,

ni en la campanya

electoral ni després d' ella s' hi triomfa, á
adjudicarse la representació del catalanis

Recorts d' exilat

Pera'Is que sofrím desterro, ens ha sigut
No 's pot negar que l' any que acaba de
trovamos á cada pas ab catalans
dolorós
temperament
aquest
transcorre ha estat beneficiós pera la causa
me en bloch, perque si
que desconeixen per complert el rnoviment
que dihém no ve adoptat, podrá donarse el
catalana. Els catalanistes, avans descone
deslliurador que s' opera en nostra Cata
sembli un gibrell
guts per molts deis catalana que militaven
cas de que '1 Nacionalisme
lunya.
Desgraciadament nostres sospites se confir
aygua
calenta.
Ca
vegada
de cargols, ó tal
en els partits polítichs y per molts altres
Sernblava que dins del gran nombre de
morí 'I dimecres de
maren. L'Albert Camps
catalá, sino 's fa primer l' Assam
que,
sense militarhi segulen al peu de la Ile
da
grupu
tenia per
catalans que viuhen á Fransa devia trovarhi
candidats
en la fé cer
diaris
a
als
la senmana passada á Lleyda, ahont quina
admonicions
deis
polítichs,
blea
y
no's
batej
tra les
si
quelcun caliu que fes recordarli la terna es
amichs á tots els séus coneguts fos
ta de principis innegables, indisfressables,
han deixat d' esser aquells cuatro locos,
volgues
social,
pensessin
com
timada. Donchs rió; salvant alguna que al
qualsevol
ate
gués Ilur classe
aquells minyons estranys deis cabells Ilarchs, refractaris essencialment á
sin en materies polítiques ó relligioses
sagristans
que s' ensorraven la post
nuació,
valents com es valenta la veritat, tra excepció, y encare isolada, els catalans
aquells
aquí residents restaven sense coneixement
Ferm sempre en sos ideals de República y
encare que devegades escandalitsi als tí
del pit á cops de puny pels voltants deis
discussió
ab
els
exacte de lo que al nostre poble passava, y
may
la
refugí
dret
que
Autonomía, no
confessionaris. Are són una gent que sem
mits y als hipócrites, tindrá tot el
carlins, quins
si ho han sapigut, ha sigut mercés als que
més caracterisats unitaris y
té rahó en lo que din del Estat y de
vulgui
á dir qu' ell es el grupu Inés corat
bla
que
perseguits pel centralisme hi hem buscat
hábil,
ó
més
nodrit;
pero
acabaven díhentli que si tots els federals si
si
bé
potser
va
una
mica
actiu,
mél
Catalunya y que,
jós, més
acceptar
el
Pro
dubtarien
en
refugi avans que deixarnos empresonar.
representa
al
guessin com ell, no
no tindrá cap dret á dir que
massa enllá Ó massa depressa, hi ha vist de
Recordo molt bé que no faltava qui deya
grama d En Pi y Margall. Respectuós ab tot
Nacionalisme ó Catalanisme, y usurpará la
més Iluny que l' altra que fins are li feya
ab
tota sa bona fe, que'ls que'l centralisme
de
devant
dels
homes
hom, de tothom havia estat sempre respectat;
que
al
ha
rectificat
aques
representació
d'
ell
si
broma, pero
últim
hi
al
que
tingut á bé perseguir deviem quedar
acte
de
són
enterrament,
el
por
havia
airó
al
centralista
s'
alaba
de
que
per
ta conducta pera enmotllarse poch ó molt á
la política
nos dins de casa disposats á deixarnos anu
concorregué gran gentada, s'hi veyen repre
seguida
pels
catalanistes.
taveu de tot el pensar de la nostra terra.
la
lar quan qui té facultats pera ferho ho tin
sentats el Republicanisme y el Carlisme, els
Fins deis bornes d'aquells partits polítichs
Enteném qu' es convenient parlamos ab
gués per convenient.
fent
descreguts y capellans y canonges de la ciutat
y,
fins,
que
franquesa els nacionalistes
que rnés se decantavan cap á la banda de
Recordo també haver contestat á aytals
del Segre.
Catalunya,
els catalanistes, avans de l' any
ho ajudarém ab un esfors mes eficás á la
opinions que no trobava pas encertat aquest
La vida política del conseqüent Federal co
passat, no 'n rebíen sino refusaments y obra de sanejament que la Solidaritat se
procedir, puig sempre he cregut quels que
mensá quan En Pi sostenia enérgica campa
poch falagueres, y no hi ha perque proposa, perque fugirém de caure en confu
periódich paraules
Iluyten per un ideal de llibertat no deuhen
nya, desde La Discusión. contra 'I
retreure que, quan va celebrarse aquellgros
sions que seríen dolentes pera tothom y ca
colaborava En Castelar.
prestarse á esser carn deis mateixos que'ls
racterisarém millor el nostre modo d' esser,
La Democracia ahont
miting
al Teatre Tívoli contra una projec
de Juny de
moviment
del
22
empresonen.
fracassar
el
gent
centralista,
tirava
de
dret
que,
de
la
Al
ab lo
als ulls
tada reforma notarial que
!Quant y quant molt més práctich no re
1866, emigra á Fransa fugint de la persecució contra lo poch qu' encare queda de la feso
apareixerém tal com som, com luyera estat
sulta el trovarse en terna ahont l'enemich
esdevenir
y
's
des
de que eren víctimes els demócrates d' aquella
els
federals
volém
esser
en
l'
del
poble
de
Catalunya,
y
com
mía
cap forsa, fent propaganda á nels
época. Va estar en continua comunicació,
espanyols, per mediació de la séva més gran farán les Ilegendes, ab que 's consolen els no hi té
revolucionaris,
catalans
elements
molts
que cal prepararlos pera que
Paris,
ab
els
sempre,
de
que
desde
figura á Barcelona, s' escusaven de pendre capitosts de la política de
ajudin als que tindrán de deixar la Patria
prenent part molt activa en el moviment del part en l' acte, clihent que allá ahont també
are ens havém tornat més bons minyons y
pera lliurarse de la peu-secució de son ene
67, entrant á la Península per la Vall d'Aran hi eren els carlins ells no podien esserhi de ja havém victoreado.
Contre
y
el
general
mich? Els trevalls realisats pels desterrats
germans
Castejon
DE
SORRA
ab els
GRANET
cap manera, y sol zament hi acudía un curt
amich. Perseguits per
será sempre d'aquells que per sí sois pendrá
de Janer de 1906.
ras del qui era gran
allavores de poch acoblat, de nacio
estol,
facilitará medis de vida als nous
repas
federalisme,
una columna del exércit, tingueren de
amichs
del
nalistes republicans
¦Ak4111.41¦41¦¦¦¦•¦¦41¦4¦4¦¦¦ ufana y desertors
de la Patria.
foch.
després
de
nodrit
obligats
frontera
sar la
per' ajuntar la séva veu á les deis altres de
Pera'Is que hem tingut la sort ó la des
Al any OS va refusar l'empleu de comandant
fensors del patrimoni moral catalá, perque
y 'I
El
gracia de passar al devant de tot l'estol de
del exércit que li oferia 'I general Prim.
no tenía por de les excomunions de la igle
Districte
de
foragitats que forsosament se trovarán en
Colocat sempre en els llochs de rnés perill,
caciquisme
del
desgraciat
El
sia basada sobre la pedra lerrouxista.
el cas de cercar refugi en tena extrange
Granollers es una malura que te ja tot l'es
pot dirse que sigué l'anima de la sublevació
Si 's mira bé com s' han posat les coses,
inesborrable.
Els
mu
ra, la nostra estada ha sigut un trevall con
Federal del 1869, alentant les forses en els
pecte
d'
una
Tradició
any
darrer
s'
ha
entés
el
pa
se ven que l'
Organyá.
La
tínuu de propaganda, ja sigui desfent erros,
Balaguer
y
están
de
temps
sostinguts
á
nicipis
tots
de
la
comarca
fochs
triotisme catalá millor que altres vegades,
que's
di
manava
sigué
la
darrera
Iladrocinis
més
des
ja creant y arrelant conviccions. !Que ne
partida que
sotmesos als excessos y
i a que, carlins y federals han anat de bra«
han sapigut de coses que les tenien ignora
en diferentes y nombro
solgué de les aixecades á Catalunya. Alesho
am
carats
y
han
sigut
del
rotllo
d'
una
solidaritat
sset dintre
Caste
germans
ab
els
funestos
especta
des molts deis nostres germans d'aquesta
retorna
á
Fransa,
époques
el
teatre
de
res
ses
pla, y per aixó mateix indeterminada y va
compromesos.
arbitrarietats.
altra part deis Pirineusl
jon y altres deis n-iés
cles y escandaloses
ga fins á cert punt, quan no havien pogut
Molts eren els quins al parlárloshi per
caciquisme
es de per sí la més mons
Al ser amnistiat pel govern que presidia En
del
com
Si
'1
dintre
de
l'
estret
d'
aquella
anarhi
ciutadans
'1
primera
volta deis motius que'ns havien
negació
deis
drets
deis
y
Prirn, va seguir trevallant per la República.
reforma
notarial
truosa
bat contra la projectada
traslladarnos
en terna extrangera,
Diputació
á
sab
obligat
á
candidat
á
la
la
major
facilitat
Signé nomenat
mágich poder que ab
per més qu' era bén concreta y gens erra
semblaven no donarse compte de que fos
de
les
caixes
desapareixer
els
fondos
Corts el 73, pel districte de Lleyda, essent un
Pero
ai
fer
respecte
al
fi
que
perseguís.
dora
comunals, al Districte de Granollers no 's possible que'l nostre poble se troves en un
deis Diputats que votaren contra la declara
xó encare no sería cap cosa tan extraordi
sublevats
á
Carta
movirnent tan fort d'opinió que'l centralis
deis
barcos
ció de pirates
neguen drets perque no se 'n regoneixen
na ria que no 's pogués pensar que succehi
me ja tractés d'esbravarse acabant de su
gena.
ni 's distreuhen fondos perque á les arques
ría un dia ó altre, ja que haví a passat altres
primir la poca llibertat de que disfruten els
Després de disoltes aquelles Corts, ving-ué cops, com per exemple quan se Ieu la cam
municipals no tenen temps d' arribarhi.
posantse
ab
els
volun
portat
la
suble
fills de la democrática terna catalana.
Barcelona,
ab
relació
es
natural,
ha
á
Aixó, com
panya contra '1 Códich Civil, y al cap y á
Ells, que sois sabien que en nostra her
taris movilisats pera cooperar á la protesta
vació en els esperits d' aquells pacífichs ve
la fi catalanistes y federals pararán tots á
feyen
penosament
les
cárregues
mosa Barcelona cada dos per tres s'hi
iniciada pel Xich de la Barraqueta á Sarria.
nacionalista
que
satisfán
gran
concentració
hins
dins d' una
Federal,
esplotar
bombes
que
causaven moltes des
abandona
'I
partit
que
aquest,
Castelar
del
rnunicipi
sense
Quan
ja fa temps desitj ida ab vehemencia per la y'ls impostos
cabals en
gracies, y que aixó era la causa de que
En Camps va reorganisarlo á Lleyda, fundant
opinió catalana. Lo qu' es cosa sorprenenta com deuría, traduheixi aquells
aquesta
indig
molts extrangers no hi volguessin anar.
població.
D'
y dirigint El Pacto, ab el que feu una brillant
millones
per
la
republicans
unitaris,
y
especial
es que 'ls
desitj
de
desbancar
ab
Ells, que sois havien sentit á dir que'ls uM
campanya posant als Federals en condicions
nació
n'
ha
nascut
el
ment la séva prempsa que, en gran part,
taris, ab en lerroux al devant, eren els
de lluytar contra 'ls unitaris castelaristes. En
una ferma acció pública als que per son
tanta brorneta havía fet á les costelles deis
co
amos de nostra terna, els hi semblava un
apoderat
deis
bens
aquell temps signé nomenat Vis-president de
benefici
s'
han
vares
ocasions,
y
que
en
propi
catalanistes en
alla
somni que tot d'un cop poguessin convences
Regional,
celebrada
á
sigut
envá,
donchs
Assamblea
Federal
munals,
rnés
tot
ha
la
tantes altres havía ajudat á avivar en els
que'l poble catalá Iluyta ab totes ses forses
miraculós
del
govern
Barcelona.
pechos inconsútiles el foch de l' ira contra vors el mecanisme
pera rescabalarse deis drets que li han sigut
sapigut
convertir
en adhessió als
Una de les més grans satisfaccions que tin
catalá,
are
la
sardana
ab
civil
ha
pingajo
fassin
el
vehinat.
robats de mica en mica.
sigué
la
de
no
acceptar
cap
protesta
de
tot
un
sa
vida
caciquistes
la
gué en
els catalanistes, volent salvar com aquestos
Peró si la estranyesa ha sigut gran pera
Devant d' aquestes enormitats el senyor
elevat lloch quan, fa encare pochs anys, u ofe
deis furors de la gent del centre el patrimo
majoríssima part d'ells, en cambi es con
menys benévol y
la
manzano no
ha
sigut
per
sorprenenta
que
ria en moret. No era rich, porque tots els seus
Catalunya.
Pero
ni de
ante
solador
de veure que se'ls hi fa esbategar
cacichs
que
tots
els
altres
cabals els havia destinat á fomentar sos ideals
semblar
certa,
cal
ale
amich
deis
y
sigui, no deixa de
cor
de
catalá y que procuren que aquells
conciencia
no
manzano
ha
aplegat
el
's
federatius; pero son cor y sa
cessors seus. El senyor
grarsen forsa d'aquesta nova orientació que
s'han sacrificat per la séva Patria tro
casa seva als cacichs de
que
protectorament
á
unitaris
cap
al
ideal
autonomista.
venien als polítichs centralistes y monár
als
acosta
protegit vin els medis necessaris pera viure y po
quichs.
Per més que hi ha qui s' empenya en no Granollers. El senyor manzano ha
Granollers.
El
senyor
man
guer prosseguir en sa penosa tasca d'após
bon
deixeble
d'
En
Pi
cacichs
de
Pescansi en pau el
als
voler reconéixer el gran bé que la Solidari
convensut.
tol
destruirla
zano ha defensat als cacichs de Granollers.
y Margall! Y rebin el testimoni de nostre
Catalunya
y
pretén
ha
fet
á
tat
s'equivocaven els que suposaven
senyor
!Com
cacich.
El
manzano
es
un
condol els parents y amichs de l'Albert Camps
dalt
y
en
pro
deis
vi
El
senyor
seguint ordres de allá
reixes
endins hauriem fet quelcom
més
un
altre
dia
que
de
company
Ballester
son
manzano...
ja
'n
parlarém
y especialment nostre
vidors de la política, es evident que per lo
quelcun
servey á la Patria, al en
manzano.
práctich,
de lo que es el senyor
nebot.
menys ha servit pera que no's barallin soro
semps que sentariem plassa d'homes con
lbsament, com ho havien fet, bornes d' ¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦
vensuts sempre disposats á carregar ab les
idees polítiques diferentes, pero que tenen
conseqüencies deis nostres actes!
una igual obligació de portarse com á gent
Els
lerrouxistes
de
Premiá
Nosaltres no refugím pas de carregarhi
servey
pot
ademés
d'
aquest
culta, y que
ab
les conseqümcies deis nostres actes, per
ferne un altre també molt apreciable, ó sia
Els lerrouxistes de Premiá de Mar s' han
tampoch
y les bombes
El
aixo'ns
en ferem solidaris, pero no
cregut que ab la mort d' En Foncuberta
el de foragitar de Catalunya, quan vinguin
creyém que 'I convenciment d' un
per
aixó
represen
esta
eleccions
diputats
á
Corts,
als
Associació
Catalanista
d'
aquell
poble
de
D ensá de la derrera bomba que 'I nzigi
borne en sos ideals tingui necessitat de
altre dia sorti
tants cuners qu' encare fressejen com si fo
va desesperada. Per aixó
tori de la Rambla está vigilat per sus cua
demostrarlo
prestantse á que l'inutilissin; el
de
ssin á casa séva y substituhirlos per cata
ren ab un solt insertat en La República
tro costados. La policía no trobant al autor
demostra més clarament prosseguint sos
que
posats
allá
dalt
do
á
Premia
no
hi
cara
y
ulls
que
deyen
que
lans de
Mataró en el
del cas s'escarrassa en buscar... la perduda.
trevalls dins la situado en que s'ha vist
nin una idea séria del poble catalá y de que
havía cap catalanista que no fos clerical.
Sens dupte deuhen creure que 'I misterios
obligat á colocarse, que per dolenta que si
Embusteros y mal intencionats! A Pre
'1 seu mohiment polítich no es cosa de qua
anarquista se presentará francament al lu
gui
may arrivará á poguerse comparar ab
tre noys de casa bona que volen lluhirse.
mia hi han molts y molts catalanistes que
gar del suceso á declarar el seu delicte.
que
li haurien proporcionat sos opressors.
ratlles,
la
escriure
aquestes
no
revolucionaris
ab
un
coneixe
Nosaltres, al
son lliberals y
Actes aixís farien riure si no fessin fás
Permétimse
que després d'aprop d'un any
'ns proposém donar concells als directors de
ment de la Llibertat y la Revolució més
tich. El senyor manzano segueix tan tran
voluntari,
y allissonat per la
desterro
de
la Solidaritat, perque no els necessiten de
exacte y més complert que tots vosaltres. A
quil estudiant el projecte d'Exposició y sen
experiencia,
me refermt Inés y més en que
d'
infusoris
com
nosal
volen
ni
necessi
ningú, y molt menys
Premia els catalanistes no
se recordarse de la exposició permanent
sois tením d'ajupirnos per la forsa, y que sois
tres; pero sí que 'ns proposém, com á nacio
ten quefes com vosaltres y per aixo no han
que disfrutém els barcelonins. Y en tant no
devém passar les portes d'aquell
di
nalistes que som, expressar del mateix modo
defallit en entussiasme després de la mort per la forsa
se descubreixen als autors deis atentats
que
tan gráficament han descrit com
edifici
con,
el
nostre
modo
de
sentir
d' En Fontcuberta.
que 'ns surt del
narniters, malgrat haver dit el governador
panys que la dissort els ha fet coneixer.
respecte á lo que, en vista á les eleccions,
Proves evidents y nombroses tenim qu'
que possehia detalls de coneixensa del veri
A bon segur que'ls nostres enemichs no
ha de fer el Nacionalisme, pera no exposar
aixís ho demostren y que si cal donarém á
table autor. Nosaltres assegurariem que
voldrien
pas altra cosa que poguernos ficar
nacionalista,
qu'
está
la
causa
coneixer.
á perills greus
aquets detalls els té efectivament. Algú se
parets:
aixís cris privarien les accions
entre
d'
molt per demunt de cada bu deis especials
Dihém per are que molts y molts socis
ho ha pres de broma ó ha dit que era una
debilitarien
les nostres forses físiques y
y
integren.
aquella entitat nacionalista protesten avuy morals.
planxa més del senyor manzano. Nosaltres matissos que '1 Nacionalisme
volen
avans
de
que
presentin
que
no
reuneix,
's
d'
aquest
motiu
enérgicament
O bé 's
no ho creyém aixís. El senyor manzano co
!Que n'hi ha de diferencia de possehir 6
les eleccions, una Assamblea Nacionalista
ni '1s escau.
de
neix als que posaren les bombes de la Ram
67
metres d'espay mancat d'ayre pur y
ahont hi vagin tots els que ho són y no han
bla de les Flors y el Pla de la Boquería y
alleugerir
pena
pugui
la
distracció
que
tota
d' amagársen, y allá s' acorda que sigui lo
altres llochs concorreguts de Barcelona.
Dia 15.—Número de les Dones Catalanes.
que causa l'allunyament de les afeccions
Nacionalista
d'enténdrers
per
dogma
que
ha
manzano
va
sí...
el
senyor
Es ciar que
música
Literatura,
política,
art,
més Intimes, 6 bé tindre la llibertat d'anar
y l' actitut que han d' adoptar á madrit els
tan sovint á allá dalt y coneix tant aquella
de l'una á l'altra part del món sense que l'
8 planes.
10 céntima
diputats que vulguin dirse nacionalistes, ó
-

L' Albert Camps y

Payrat

caciquisme

governador

governador

•

gent!

—
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á qui's combat ho pugui privar,
contrari, combatentlo cada dia ab
més energ les y poguer fruhir del goig de
anar despertant esperits endormits que de
nla ajudarán á un altre germá, obligat tam
bé á seguir el mateix camí y que'ls hi por

enemich
ans al

tará altres noves que fassi més odios aquest
centralisme asquerós, que arreu hont posa
grape_s deixa la farúm infecciosa d' un
cos xacrós que's mor per moments!
Cal convéncesen que entre reixes sois po
den estarshi els criminals d'ofici. Jamay els
que lluytém defensant ideals nobles y en
layrats hem de caurehi en els paranys del
enemich. ?Qué més voldria aquest? Aixó sí
que seria entregarse al sacrifici inútil.
Deixeu que arribin els altres 23 de No
vembre, que pobre del quin hagi tingut
massa confiansa ab l'enemich, que tal volta
passará anys y anys que no podrá parlar ab
ningú, sense que al ferho hi trobi cada ve
gada les reixes de ferro que á tants d'altres
que's passejen deurien guardar.
Sl'Is fets realisats no tenen esmena, com
sembla que's resisteixen á posarnhi en el
moment d'escriure aquestes ratlles, nosal
tres, els exilats, podrém esser obligats á
restar quelcom apartats de la Patria, peró
la nostra lliure acció contra tot lo podrit
que convé enderrocar, ningú ens la privará.
!Y... creyeu que será una feyna que la
farém ab gust!
P. MANEN Y ARTES
ses

Cavaillon

(Fransa)

Desembre

1go6.
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El governador y'l joch
El

governador, aquell governador

tothom considerava com
ha resultat femella.

á

un rara

á

avis,

qui
ens

Aquella moralitat, alló de que 'ns havía
de ter felissos, s' ha desfet com un nuvol d'
estiu, y si bé alguna vegada feu quelcóm
que algú interpreta massa lleugerament,
com á distintiu del seu modo de ser, impar
cial y honrat, are tothom pot véure que so
bre governadors no 's poden fer calendaris,
car per bons, per honrats que siguin, per
hé que sembli que fagin anar les coses que
'1s hi son encarregades, han de tenir entes
els catalans que pel sol fet d' esser repre
sentants del govern central, sempre serán
dolents, sempre farán inmoralitats y sem•
pre representarán la tiranía.
Aquí tenim un senyor, que com tots sa
bém, altra vegada que sigué autoritat,
semblá que realment havía complert ab el
seu
dever, y fins no se E escatimaren elo
gis, per part d' alguns que encare creuhen
ab els actes bons deis governadors.
Nosaltres en aquella ocasió ja ho digue
rem. Aquesta gent no pot terne may de co
ses ben
fetes, y si alguna vegada no fan
mal, en el veritable sentit de la paraula, es
perque no se 'ls presenta ocasió.
O sinó vostés mateixos, vegin lo que pas
sa ab el joch á Barcelona. "La Real de Ca
zadores„ cada dia més descaradament, om
pla de dol families ab son joch inicuo.
Els clássichs tuguris de nostra ciutat en
goleixen els jornals de milers de trevalla
dors. Les maquinetes automátiques, aques
tes cases de joch ambulants, funcionen sen
se parar per tot arreu, á les mateixes bar
bes de la policía, á la propria cara del go
vernador model, d' aquesta autoritat que
l'avía vingut fentse entendre que volía mo
ralisar nostra ciutat, que volía feria culta y
digne.

Y dl mentrestant tant fresch, tant con
vensut, de que la moralitat s' ha fet per al

tres terres que hi tenen governadors d' una
nitre classe deis que 'ns facturen desde allá

Es inútil que insistím, es inútil que cri
dém
atenció deis governadors sobre 'ls

per aixó deixarém
de pegar fort y dret á fi de desfer la Ile
genda que s' ha anat formant de que '1 nos
tre governador es quelcóm menor que 'Is
altres que han vingut á moralisarnos. Es
-pitjor, es molt pitjor, perque ab la capa d'
una moralitat que no s ven, ni 's veurá
may, els ciutadans de Barcelona viuhen
confiats y per tant exposats á tota mena de
actes esmentats;

més

no

malifetes.
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Sobre

un

projecte

He llegit en el número 148 del periódich
LA TRALLA un article titulat "D' Ense
senyansa obrera, y com ho esplica prou bé
articlista, obrera en el sentit d' obrers
manuals. Aquí va, donchs, humil parer d'
un obrer.

Confesso que '1

projecte

'1 trobo admira

blement beneficios pera la classe obrera.
?Puig qué més bonich que després de la
Jornada poguer rebre del director, patró
fabricant unes guantes Ilissons d'instrucció?
?Qué més bonich, repeteixo, que '1 poguer

tan amistoses relacions entre 'ls dos
elements de que 's compon la societal? Y
quant de plaher pels que estimém de debo
veure

á

Catalunya,

que '1 poguer

veure

realisada

part la idea de la Unió Catalanista.
Quantes aspreses s'anularien si aytal pro
jecte se pogués dur á la práctica! Més aquí
en una

el poguerho dur á la práctica;
s' hi oposen moltes coses, avans que tot el
que patrons, fabricants, etz., diguemne la
burgesía, avans que tot, repeteixo, deurien
formarse idea del paper que representen
dins la societat, deurien pensar que tantsols
son
els intermediaris ó '1s administradors
de la producció deis que trevallém, no deu
rien creures com avans que son els domi
nadors del mon com s' ho pensava ser la
antiga noblesa, deurien pensar que '1s
obrers també som bornes de carn y ossos
com ells, no considerantnos com á maqui
nes humanes que moltes vegades els hi exi
geixen més de lo que poden donar.
Peró la inmensa majoría (salvo honroses
excepcions) no ho pensen aixó, y fins di
ré que miren de que l' obrer no arribi ab
sos escassos medis á proporcionarse una
instrucció un poch sólida, puig ben bé sa
ben que un home instruhit ven més horitzó
en la Vida raquítica y plena de privacions
que passém nosaltres; ells saben bé que l'
home instruhit se li desperten més sos de
sitios de gosar, té més gust artístich y com
que voldría proporcionarse aquets gustos,
se trobaría que donades les relacions tivan
tes avuy per avuy entre '1 capital y '1 tre
vall, tindría que esser rebelde y péndresse
les, per lo tant, de la classe burgesa; aixó
y molt més ho saben ells y aquí está '1 que
no fomentin més
instrucció, puig molt al
revés d' aixó trobarém que '1s que sostenen
certs espectacles inmorals, peró de luxo,
son les classes acomodades, y desengányin
se, si 'ls directors fan aixó, ?qué farém els
dirigits qu' hem rebut una instrucció tant
vé lo

difícil;

mesquina?
Hora sería ja que en
Catalunya comensessen

nostra benvolguda
á desapareixe cer

tes tivantors entre abdós elements y 's co
mensés á tractar de la unió en tots los arti

cles del capital y 'I trevall, com ja se n' han
fet ensaigs y donen bons resultats.
Si, senyors patrons y fabricants de totes
menes, el projecte que proposa En Ramón
Puig y Negre es digne de acceptarlo y no
es tantsols cjii-_‘stió de bona voluntat com
diu eh, es també qüstió d' un xich més de
generositat; qu' entre l' obrer catalá enca
re n' hi han y som la majoría que aspirém á
un benestar intelectual y econófnich millor
que '1 qu' hem sofert fins are.
Y are un prech á la burgesia Catalana.
A vosaltres que vos titoleu casi tots cata
lanistes y de quin amor á Catalunya n' heu
donat moltes voltes probes, doneune una
vegada més y miren de posar en práctica
(com més aviat millor) en part el programa
de la Unió Catalanista referent á les qües
tións entre '1 capital y '1 treball; y quan nó,
interinament, sapigueu distingir del obrer
que vol dignificarse ab l'instrucció, ab l' al
tre que ab llurs fanatismes rojos cau en
sectarismes que fan que tot sovint tinguém
de deplorar fets com els no hi ha gayre
ocorreguts dins casa nostra.
Feu ho aixís y ab un xich més de genero
sitat marxarán els dos elements de comú
acort y no 's vessará may més sang obrera
en lluytes fratricides á quines l' han dut en
primer lloch, sa ignorancia, y després pre
diques de doctrines qu' enfosqueixen el cer
vell del proletariat.
BRUNO GILI
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Al Sr. En Rainon

Puig y Negre
Present.

En el número 143 de LA TRALLA corres
ponent al 21 del corrent Desembre he Ilegit
un article que porta per firma el vostre nom

y cregueu que m' ha satisfet y omplert de

joya.
Es rnolta veritat lo que diheu, pero jo,
que fin trevalls, meus particulars, pera fer
demanar als trevalladors, grans y xichs una
escola al amo de la fábrica, instalada com
asse
vos diheu, en lo mateix edifici, puch
gurarvos quan difícil es.
Jo tenía seguretat absoluta que si '1s in
teressats ho haguessen volgut, avuy, si no
altres, els trevalladors,
en unes hores en
á qui jo interessí, tindríen ensenyansa gra
tuita y bona, y potser sense plegar més
tart, sino durant les hores del trevall; pero
vaig trovar una oposició tan difícil de ven
cer que me donguí per vensut.
Al primer moment els xicots (de 14 á lo
y 18 anys) acullíen ab entussiasme el meu
progecte, alguns deis homes també, pero
aquestos xicots no depenen en absolut del
amo, sino que son ajudants deis trevalla
dors y aquestos son els quels lloguen y des

3

patxen quan els

oposició

convé y

en

el

cas

meu, la

fadrins, no deis aju
dants, car no volgueren cedir gens de temps
ni exercir llur influencia en los ajudants des
truhint aixís una institució, tan benefactora
com crear una escola pagada pel mateix
forta

fou deis

amo.

?Quines rahons donaren? Feyen fástich
sentirlos; la primera era de que ells no po
dien obligar als seus ajudants més que á
complir en el trevall, que en les hores de
trevall ells els necessiten, (y sápiguen que
ells passen horessenceres fumant cigarrets),
y no poden deixarlos pera res, y l'altra
hó es que si l'amo ó algú vol fer quelcom,
que'l noy ó pares del noy vagin á la escola
que vulguin pagantli 'Is gastos. Ja vos dich,
fástich me feu sentirlos, y més essent tots
ells deis que's queixen de la societat perque
no educa al poble, mirant ab indiferencia
com puja la classe obrera, sense més auxili
que ses propies forses. Aixó diuhen ells y
ells son el primer destorb.
Ja sé que no tots els obrers son com els
del meu cas, peró jo tinch necessitat de fer
constar que ja hi han patrons que tenen
llurs fabriques al pla de Barcelona, y dintre
mateix de la capital, que sense empentes de
ningú s' han proposat fer, peró no han po
ra

Sapigut

es que la grossa de cap d' any va
á Sabadell, y allí el liberal va enviar un
redactor á preguntar á qui havía tocat.
Pero se n' hagut d' entornar ab la qú a entre
carnes, confessant en el periódich que ningú Ii
ha volgut dir.
?Y qui vols que tinga paraules ab tu?
Y precisament á Sabadell, d' ahont es fill en
Manan, qui porta á la ratIla de cinch mesos de
preso per mor de les vostres calumnies.
Y precisament á Sabadell, una de les cin
tats més democrátiques de Catalunya, y per
lo tant ahont hi ha més veneració per la Ili
bertat del pensament y la paraula greument
amenassada per vostres mentides.
precisament á Sabadell ahont fou pres En
Manan per culpa vostra, y ahont casi era ahir
que ressonava potent l' eco de la protesta po
pular, quan detingueren á n' En Manan, y
ahont tants testimonis de simpatía hi rebé.
?Coca no vas compendre que á Sabadell no
pots anarhi á buscar res? ?Te penses que á 1a
industriosa ciutat no hi ha memoria? Donchs
t' has equivocat; y cada vegada que hi yapa
rebrás un xasco per aquest istil.
Si vols que 't contestin y fassin cas de tu
tens d' anar á altres terres, ahont no hi bate
gui l' ánima catalana.
A Sabadell, no.
caure

gut.
Soch partidari de vostra idea, soch
obrer, mes no de fábrica, peró desitjós de
ajudarvos á ter quelcom de práctich, y ab
el vostre article á les mans rependré lo que
deixí.
Es vostre amich y

s.

JOAQUÍM
Barcelona
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Els súbdits del barret ab coloraynes, volen
creure de totes passades que '1 séu amo ha

fer

conseguit

el

perdó

de tots els

periodistes

y ja en el
terreno de la mentida, ahont s' hi troba com el
peix á
aygua, afirma que 'Is catalanistes
s' estengués l' amnistía
erem contraris á que
á tots els delictes.
Aixó son dues gotlles tant grosses l' una

obrers presos per

causes

polítiques;

altra.
En primer lloch es mentida que nosaltres
fossim contraris á que's concedís una amnistía
com

FILOSOFANT
L' arribada d'

en

lerroux

El senyor qu' havfa fugit cap allá dalt
deixantse el cor, diu que vol tornar. Y no
es estrany. Nosaltres ja varem dir que'l seu
cor eren els deutes. Y en, es ciar, no pot
viure sense deutes. Per aixó els ve á bus
car.

Pero, detente corazón... y no riguis de
satisfacció tú refiat contratista ó magatza
mé de mongetes ó fabricant de productes
ó comerciant de panyos y teixits, al ves
llumbrar, ab aquesta nova, el saldo de les
teves factures, el senyor de la Coopera
tiva, de la caza del pueblo, de la farma
cia popular y de la sastrería ídem, etz., no
ve á buscar els deutes que te eh, sino els
que tenen els altres. Els mateixos de la se
va rústica finca, un temps espléndit palau,
li han de satisfer temporalment el delma
que ells els deixa pagar á cambi de que va
gin á fer el rabech pel Pla de la Boquería ó
á rebre alguna estomacada á la plassa de
toros.

Aixó son deutes sagrats y respectabilís
sims que s' han de pagar tal com mana la
ley de la democracia revolucionaria. Ab
tal fausto acontecimiento en lerroux vindrá
revestit de la major solemnitat y acom
panyat del mes distingit seguici en el que
hi figurarán les figures més figures de la
monarquía, espanyola. Les dones republica
nes, no se sab si disfressades ó no anirán á
rendirli els honors d' ordenansa y á manca
d' aquestes, per que suposa que á l' hora de
fer el dinar les dones de casa seva no estant
per romansos, s' assegura que 'n mir y mi
ró s' ha encarregat de portarhi totes les es
trelles pera major lluhiment de la festa.
Els ulleds farán al devant seu, y en obsequi
á la concurrencia, varis exercicis gimnás•
tichs pels que tant bona fama tenen adqui
rida. En vinaixa dirigirá unes evolucions
eqüestres de moros alarbs, africans autén
tichs sin trampa ni tarugo. Y finalment
emperador emocionat y plorant d'íntima sa
tisfacció doblará un xich sa greixosa espi
nada, allargará espléndit delma deis po
bres masovers... y girará cúa entornant
se allá dalt desde ahont prepara la Revo
lució.
Als acreedors desenganyats els fará una
promesa—no ve d' una.—La de que al ve
nir la República ja se 'ls tindrá en compte
la seva paciencia y per lo tant se '1s fará la
part més grossa.
THALES
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COPS AL BULTO
el liberal té la barra més gran del món.
No satisfet ab el xasco que li va donar aquell
comerciant del carrer de Carders, qual nom no
recordém, qui no va vohr contestar á un dels
séus redactors que estava empenyat en que li
espliqués com y quan havía adquirit el décim

ab la segona de Nadal, are n'ha rebut
altre per l' istil á Sabadell.
Pero aquest ha sigut més gros; puig tot el

premiat
un

poble

hi ha pres part.

general.

Y precisament ens en haviem de queixar de
les limitacions fetes pel govern, ja que pel
modo com se va concedir, erem més els cata
lanistes que 'n quedaven escluhits, que no pas
els que hi quedaven compresos.
Tant es airís que podém dir que la prempsa
catalanista, malgrat les moltes denuncies sn
fertes, no s' ha benefiziat ab aquesta amnistía
qu' en ferroux vol fer creure que s' ha otorgat

benefici nostre exclussivament.
Tant iCu-Cut! com El Poble Catalá. com L'
Avi, tenen causes pendents per delictes califi
en

de lesa magestat, els quals no están com
presos en la amnistía; y en quant á n' En Rin,
ha sigut absolt de totes les causes que se li se
guien menys una, per la que havia cumplen
ja preso preventiva, y actualment no 'n tenia
cap de pendent.
Nostre amich Folch y Torres, actualment
exilat á Perpinyá, dels tres escrits que li van
denunciar en nostra primera fulla extraordi
naria sols n' hi entra un puig els altres están
calificats d'injuries á la autoritat que tampoch
hi vénen compresos; y solz ament en Llangort,
qu' está á Tonlouse, es el que quedará com
cats

plertament amnistiat.
Després d' aixó diguin si no sembla que
aquesta amnistía hagi sigut dictada de mane
catala
ra que no hi entressin els periodistes
nistes.

Lo que ha passat es qu' en lerroux per con
de demanar l' amnistía general com volien
els republicans y catalanistes, ha consegnit,
d' acort ab el ministre, que s' indulti á obrers
y periodistes que sufreixen preso en diferents
altres punts de la península; es á dir que lo
que havía de ser una mida general se conver
tirá en distinció de notoria parcialitat á causa
de la que SERÁN INDULTATS ELS QUE HAGIN CO
MÉS DELICTES
CALIFICATS DE LESA
MAGESTAT á allí dalt pero NO 'LS QUE

tes

-

'LS HAGIN

COMÉS A

BARCELONA.

Pero ja veurán com encara tornarán á dir
ab tota la barra, que en lerroux ha conseguit
que s' indultes á tots.

!Embusteros!
Copiém del

número del 13 de

Desembre,

del

periódich anarquista Tierra y Libertat:
sección
"En el periódico el progreso y
en su

-Los que trabajan,., se defiende constante
mente el derecho que los obreros tienen, al ser
despedidos de la fábrica, al abono del jornal
de una semana, siempre que el despido no se
le avise con ocho dias de anticipación.
Pues bien; de la imprenta el progreso ha si
do despedido un obrero, fundándose en la ne
cesidad de hacer economías, y al querer sus
companeros prestarle la solidaridad repartién
dose el trabajo, alegaron otro pretexto, cine
bien pudiera ser una infamia, y fué despedido
sin el acostumbrado aviso ni pago.
Otro companero nuestro que castigó las pro
cacidades del encargado del mismo taller de
manera muy expresiva, también ha sido despe
dido de igual modo.
Lo sorprendente es que esto ocurra en la
imprenta de un periódico PROPIEDAD del
Redentor del Obrero. y cuyo encargado es uno
que se llamó anarquista y que fué muy perse
guido por ser alquilon de 30 duros mensuales
para responder de lo que otros escribian.

LA TRALLA
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Hombre, hay

que

ser

más

Venint á recullir «el corazón»

pudorosos y guar

dar las formas„.
Pero no 'ns ha sorprés, pnig el sistema de
no voler pagar als
caixistes ja '1 va usar
quan dirigía "el progreso„ d' allá dalt.
La lley suposa que al obrer despedit li cal
drá una senmana de temps pera tornar á tro
aixó disposa que se li aboní
var trevall y per
aquesta pera que no surti tan perjudicat; y
cal confessar que no peca pas de parcial en
favor del obrer, puig especialment del modo
qu'están les coses avuy dia tots els obrers des
vagats firmarían en trobar feyna al cap d'una

-

I

senmana.

Pero á n' el Redentor del Obrero, aixó no li
convé.
Perque ab lo que tindría de pagar de sen
manada en té per ferse uns quants techs, ó per
comprar un caixó de bons habanos.

1

Y la redención bien ordenada
empiela por uno mismo.

En Romanones diu que

no

vol concedir á

Catalunya res de la policía regional.
Nosaltres ja ho sabém; perque en vista del
gran éxit que ha donat la policía que'ns van
facturar d'allí dalt, llógich es que no vulgui
cambiar de marca.
!Ves si una policía de Barcelona podria tro
bar als autors de les bombes ab tanta rapidesa
com la policía actual!
Pero aixó sí, are la reformará un altra ve
gada pera que encare siga millor.
Els hi tara fer unes capes quatre travessos
de dit més 'largues y les carrilleres una mica
més curtes, y ja veurán quina policía mes bo
na que tindrém.
Será la enveja de la Xina.
El Nacionalisme es retrógado.
No cal que'ls hi digui qui ho ha afirmat una
vegada més, perque ja ho haurán endevinat;
pero

aquesta vegada l'argument

es

aclapara

dor: el Nacionalisme es retrógado perque 'ls
nacionalistes francesos representen la reacció.
Es igual que jo els hi digués: una cama...
són quatre carnes; perque allí dalt d'un llit ne
diuhen una cama que acostuma tenir quatre

Anéu,
á

pagá

ta per la persecució que sufrenen els catala
nistes y bizcaytarres, á quins en lerroux vol
dría veure rostits, segons proposava en el al
ma en los labios.
!Quina ganyota que deuría fer ex-empera
dor al sentirho!

R. I. U.

carnes.

?Pero aquesta gent encare no saben que na
cionalisme á Fransa vol dir al revés del Nacio
nalisme en totes les demés parts del món?
?No sab que'ls francesos, com que confonen

la Nació ab l'Estat, al dir nacionalistes volen
dir estatistes, es á dir, el predomini del Estat
en tots els ordres de la vida, y, per lo tant,
complertament al contrari de lo que ab aytal
paraula volém significar els catalans, vis
cains, txechs, irlandesos, etz., etz.?
?No sab que'ls nacionalistes francesos, mili
taristes en gran superlatiu, foren els majors
enemichs d'En Dreyfus, á qui 'ls Nacionalistes
catalans varem felicitar ab motiu de la séva

rehabilitació?
Donchs si

no

Llegeixin,

ho sab, que ho

pero

aprengui.

primer agáfinse á

la paret

pera no
De el progreso, firmat per l'Estévanez:
"Comprendo que los catalanes, por diferen
tes razones y sobre todo por negárseles la au
tonomía, concluyan por levantar francamente
el estandarte del separatismo, lo que haría si
yo fuese catalán como protesta máxima con
tra la insufrible centralización.„
Sí senyors, aixó es d'el progreso. ?Qué hi diu
en lerroux?
caure.

Telegrama

d'en lerroux

publicat

per el pro

greso

"Redacción progreso
allá dalt, 3, 16.27.
Deberes políticos inexcusables oblíganme á to
internacional pro Ferrer,
en el mitin
mar parte
que se celebrará la noche del 5 en Paris.
Salgo para allá esta misma noche.
Imposible, por lo tanto, estar ahi, como era mi
propósito en la manana del 6.
lerroux„.
Hasta pronto, os abrala
Aquest telegrama ha servit á el progreso pe
ra donar un gran bombo á n' en lerroux; pero
quan els seus súbdits estavan d' alló més en
tussiasmats ens telegrafian que no hi va badar
—

la boca.

iPlanxa!
?Qué ha passat? ?es que 'n moret li ha prohi
bit enrahonar? ?Es que té pór de fer enfadar
als diputats monárquichs, que un altra vegada
no '1 felicitaríen al congrés, quan tornes á
fer un altre discnrs de quatre hores? ?Es que
'o Ferrer no vol dar prous diners? ?Es que '1s

republicans

francesos han

sapigut qui
pór de

era, y li

han negat la paraula, per
no deshon
rar el mitin?
Aixó es lo més probable. Si '1 van coneixer
els republicans portuguesos, també poden ha
verlo conegut els francesos; puig el que á Ca
talunya hi hagi tontos no vol dir que á tot
arreo també n' hi tingnen d'hacer.
Y ens ho fa creure encare més el fet de que
no deis oradors francesos Mr. Basch, professor
de la Sor bona va elevar també la séva protes

súbdits ignoscents
á l' emperador
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Nloritser-rat
Cada poble

té

quelcom característich.

silueta de la torre Eiffel

pirámide Egipte,

ens

La

recorda Paris,

plassa

de toros
espanya, turons altívols de Montserrat ens
fan sentir Catalunya.
Es la niontanya de tots els catalans, fins
els que pretenen que no 'Is higa res ab la
Divinitat. Hi ha hagut poeta que més que
un lloch dedicat á la mare del Christ hi ha
vist un gran temple, á plé ayre, santificat
pels druides en obsequi de Venus, font in
agotable de bellesa. Tot lo que á ella per
tany es catalá pels seus quatre costats; quan
devegades hern sentit com escarnien el seu
nom dihent 1Ionserrate, ha ressonat aques
ta paraula per les nostres orelles com una
una

profanació...

una

Els esforsos que'ls monjos del monastir
realisaren durant sigles passats contra de
Catalunya colaborant vergonyosament á la
obra de la seva castellanisació, tots els sa
bém; lo que no sabiem es que encare durés
aquesta funesta tradició que en els moments
actuals del despertar de les energíes cata
lanes, equival al desconeixement de la rea
litat y á una falta absoluta de sentit polítich.
Han volgut ter un periódich que fos son
portantveu, y en la circular-prospecte co
mensen ja per dir que el idioma que em
plearán será el castellano, encare que més
avall afegeixin que si la índole de los tra
bajos lo requiere también publicarán al
gún trabajo en catalán.
Diverses personalitats de bastant relleu
dintre del catolicisme militant espanyol han
dit més d'una vegada que la pérdua de les
possessions de mar enllá, era deguda casi
exclussivament á la masonería, en quin cas
hem de creure que no estém tan lluny com
aixó de que á Catalunya tinguém constitu
hit el Katipunan. Y, com segons paraules
d' un deis capdevanters del Catalanisme,
Catalunya estimará á qui demostri estimar
la més, ab aquets actes de servilisme á la
obra del centralisme, els frares de Montse
rrat tant mateix están fent mérits pera ob
tenir les simpatíes de tota la nostra terra.
Al veure que en nom de coses enlayrades
se pretén deturar la empenta reconstituyen
ta de la nostra personalitat, un tomba sense
volguer la vista de la montanya tan estima
da del gran poeta, y girantla envers la bla
infinita del Mediterrá, contempla amo•
vor
rosament aquelles ones que toquen també
la terra en que'l Crucificat manava als após
tols que prediquessin la doctrina en la !len
gua de cada poble y treya als mercaders
del temple.
R. ALIBERCH

que quan

desseguit

ja tingui

'ls diners

tocará '1 dos.

FUETADES
En els

nous

pressupostos han apujat els

sous

als

capitans y tinents.
Y en cambi han suprimit la subvenció al labora
tori de que era director En Cajal, y en el que veri
ficá els descobriments que li valgueren el mitj pre
mi «Nobel».
Aquelles grans festes que se li feren allí dalt
han vingut á parar á n'aixó: á tréureli la subvenció.
Y es que una cosa es divertirse ab la excusa de
la ciencia y un'altra protegida.

***

Tot just En Navarro Reverter trrcta de suprimir
els consums, y ja á tot arreu hi ha hagut bullan
gues en contra del odiós impost, que han fet vessar
sanch en varíes poblacions importants.
Aixó demostra la poca confiansa que'ns han de
inspirar les paraules dels ministres.
Parlen d'abaixar els consums y... inmediatament
els consums s'apujen.

**

El Banch prepara una nova emissió de bitllets que
sortirán el próxim mes de Mars.
?Y els falsos quan sortirán?

***

Decididament la cassa es Psport de moda.
Fins En Navarro Reverter diuhen que hi ha anat.
Per nosaltres que no se'n rnogui, que mentres hi
es estém d'alió més tranquils.
*

**

Aquella gran majoria anti-solidaria que '1s ler
deyen que tenien á la Junta d' Unión Re
publicana s' ha tornat aygua poll.
La major pait de delegats (que son solidaria) han
constituhit una nova Junta separada deis antisoli
daris; y com que aquets, que per contes d' anar
contra la monarquía, sols se cuyden de combatre al
Catalanisme y á la Solidaritat, are han quedat sois
y tothom veurá que no son ningú, están tot enfu
rouxistes

rismat-se
Y

naten

El telégraf ens comunica que 'I govern no vol
concedimos les 100.000 pessetas que 's van dema
nar cona á subvenció pera la exposició de Belles
Arts.
Nosaltres n' estém molt contents perque aixis
ningú anirá á fer el ninot pera demanar cosas que
per endavatt ja se sab que no han de ser concedi
des.

**

Aquelles maquinetes

*

de ruleta

No funcionen á la Rambla;
senyor.
Y viva el gobernador!

ja no funcionen.
pero al Paralel, si

•*

Las cosas de palacio van despacio. Aixís ho diu
hen els castiles; y, contra lo que succeheix ab ells,
tenen rahó.
Al moll varen treure 'I diumenge, una dona oía
gada, á les deu del matí.
?Y may dirien á quina hora varen aixecar el ca
davre?
Donchs á les dues de la tarde... del dilluns.
Els del palacio de justicia no van volguer que se
entussiasmés y la van deixar 28 hores á la fresca.

**

•

Als reclutes als quins se va donar 'licencia tem
poral, per festes, retornaren á llurs llochs.
Y quan arribaren á incorporarse, els varen din
que s' havía prorrogat la 'licencia.
!Y encare dirán que no hi ha previsió!

***

El dimars, quatre criatures y tres regidora anti
solidaris, promogueren esvalots á la Plassa de Sant

Jaume.
Y '1 Sr. Omedes va actuar de
Es á dir: els va deixar cridar

policía.
com

tant

volgue

rell•

El comandant de la municipal brilló por su au
sencia.
es per l' única cosa que pot brillar.
VIC. y ME.
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de

traydors

ala de la nova Junta.
n' en lerroux?

Traydors quí? ?á
!Salut, soberana magestat1
•

•
a

En Navarro Reverter ha dit que are dividirá la
en regions com á primer
pas pera arri
bar á la autonomía administrativa.
La noticia ens ha sorprés tant que I' hem llegit
dues vegades.
Pero no s' entussiasrnin perque aquesta divisió es
pera poder cobrar els impostos.
Es á dir: es 1' autonomía (!) pera fernos pagar.
Y no será més que una nova roda de la máquina
burocrática centralista, que sois servirá pera colo
del ministre de
car á una quants amichs y gendres
les erres, y pera entorpir encare més la marxa de
la administració.
Perque aquella gent no saben fer res més.

península

•
•

•

Varem rebre 5 vais triplicats repartits per la co
missió de festes del «Mercado del Porvenir» qu'
hem entregat á persones necessitades. Mercés.
Sentina molt qu' un mercat tant popular cona es
el de '1 Ninot que va engarlandar, aquestes fetes,
sea parades ab nombroses banderes Catalanes, ha.
gin redactat els rais en Ilengua forastera.
•

•

Essent moltíssims els que 'as han demanat
CARTELLS ANUNCIADORS del Calendar, d' acort
ab «La

Reixa»,

n' hem fet

tiratge

un non

que *s.

vendrá á benefici de la mateixa.
Els CARTELLS anirán marcats ab el sagell de
«La Reixa» y 's vendrán en aquesta Administra.
ció al preu de
UN 12 AL,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦•
Cartera de Comunicacioess
Faritsela. No hi veyém cap relliscada. L artic.e
resulta are fora d' actualitat.— E. Ll. Deuria en
F. C. I?.
viarho á «Acció Catalana» de Sabadell.
Arreglat anirá.
«Acert» no vá; altre sí.—R.
—
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Número de les Dones Catalanes

8 planes de literatura, art, música, política'
presentació, del Dr. Martí y Julia, Presi.
dent de la Unió Catalanista.
Paper superior 10 céatims

una

—

ortire

el

die VI

iMP. LA Rotantaise, Xucki. q.

baixos

