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Los:TRES TOME del lerrouxisme ó l' arribada d'

ell

lerroux

fi

Saynete representat ab éxit devant de i!i50.000 persones!!! (sense comptar les autoritats)

L' amnistía y LA TRALLA
Acullimla joyosos l' amnistía per huma
nitat, pero per res més.

L' amnistía no es bén completa pera la
de LA TRALLA. No tots els comptes
queden saldats. Els nostres delictes són tan
grossos que ni l' amnistía ha pogut enclóu
rels. Tornarán á la llar els estimats com
panys Llangort y Manau, pero no aixís
amich Folch. Se ven que En Folch es deis
dolents. L' amnistía '1 perdona solament
d la inte
com á hijo espzíreo. Els ataques
gridad de la pdtria no son tan greus, pel
govern, com les injurias d la autoridad,
y En Folch va tenir la pega d' injuriar á n'
aquella autoritat (?) que volia prohibir la

gent

Bandera Catalana.

Pesa donchs encare dessobre del nostre
amenassa de la justicia
company
ultratjada. El séu procés per injuries á la
autoritat continúa y lo bó es que '1 judici
no será per jurats.
Per altra part declarat en rebeldía pels
dos processos que pesaven sobre d' ell, la
continuació del un devé obstacle pera que
puga acullirse á l' amnistía. Es un cas dig
ne de que s' hi fassi atenció.

volgut

El fet de que '1 judici noseria per jurats
fa preveure segura la condemna.
Sabém que '1 séu advocat defensor, nos
Santia
tre respectable y estimat amich En
diputats
Srs.
Albó
ab
els
Gubern,
junt
go
y Rahola, fan trevalls encaminats á escla
rir aquesta situació del nostre company.
Desd' aquestes planes saludém y felici
tém de tot cor als que á conseqüencia de l'
amnistía poden tornar á ses cases. Als vol
guts companys Manau y Rectó, als exilats
de "Progrés„ Manen y Llamusí, als entus
siastes cornpanys de Sant Feliu de Guixols,
als de Mora, y á totes les víctimes de la ju
risdicció militar, dúes de les quals eren á

Paris.
A tots, les nostres enhorabones puig que
tornen á la Pátria

anyorada, dolguentnos

entretant de que pera la redacció de LA
TRALLA el goig no pugui esser complet.
Nosaltres, els dolents de sempre, no po
drém véurels reunits á tots els companys
que esperém.
més
Segurs de que are ha d' esser encare
company
nostre
'1
puig
que
dolorós 1 exil,
part'una
n' es excepció, rebi ell de nostra
tre
coratjosa abrassada, mentres nosaltrespugui
que
ben
aviat
que
sia
vallarém pera
LA REDACCIó.
retornar á la Pátria.
—

!Cable! !cable! desseguida
diuhen els més impacients,
y el Gambetta de quincalla
estornuda, fa un gemech
y dispara un discurs-bomba
que tothorn queda distret.
«Correligionarios, pueblo,
en democrátich exprés
he arribat a Barcelona
á dirvos senzillament
que he passat la temporada
á complir un gran dever:
he visitat á

n'en maura,

par'at

en moret,
Fransa sis dies
en un miting que sha fet
sense que hi obrís la boca
perque á Fransa no convé,
tot aixó se relaciona
ab trevalls de molt secret,
que are no puch esplicarvos
perque es tart y no tinch temps:
per de prompte tinch de dirvos
que no faltarán diners,
que tot va com una seda,
que he posat un pam de greix
y si no 'm falten les forses,
á l'hora de demoler
!jo troncharéclericales!
!jo espantaré l'univers!
(aplausos, ?‚ibas y mueras

he

La arribada d' en lerroux
Disset banderes, un bombo,
un fanal de paperets,
els grupos de la cinteta
y aquell garrot exprofés
per rebre quan se presenta
ulled,
l' ardid, en vila,
en serrano y en vinaixa
y una colla de vius més,
que juntat ab els curiosos
no arribaven á cinchcents.
En marxa, ?'ibas y mueras
y un landeau per si convé
que l'emperador s' arrastri,
y á la Cata falta geat.

Nacionalisme,

y

ab

he anat á

y erits y pebre vermell.)
Sla de cornensar la feyna
d'aqui dos mesos ó mes
farém eleccions y falta
que á garrotades y á trets
conseguim una victoria
que á les urnes no trovém,
hem d' acabar eta bandidos
y fassants y demés
ralea separatista,
acanallada y soel,

LA TRALLA

2
Solidaris:

caretas,
y are arrencaré la pell
á tothom, menos al poble
que no té ni pell ni res,
diré á n'En Junoy canalla,
á n'En Roca y Roca infiel,
á l'Esteva mujerluela,
y granuja á n'En Borrell.

arrancaremos

?Kábilas os

el liberal: más de 20.000.
el progreso: más de 5o.000.

Y, imparcialment, suposém que La Publici
Campana en aquells temps triplica

dad y La

el verdader número, no tenint més ene
rnichs que cuatro locos; y compteu are si 'Is
postres liberal y progreso no l' haurán centupli
cat tenint, com tenen, per enemichs, cuatro

Kábiles vull que sigueu,
jo m' associo ab vosaltres
y ab vostres procedirnents.

!La revolución

se

(se sent un misto
d'algú que encén

ven

impone.'

de pet
el cigarro),

cientos mil locos!!!
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!rebeldes, á demoler!
bencina, petróleo, sangre

El

de clerical y burgu,,s,
dinamita y melinita,
Plomo, pólvora y... pleguém.»
El discurs ha fet efecte,
bíbas, crits á tot arreu,
y tothom cap al carrer,
m

entre 's

veu

desapareixe

un landeau triomfalment
que á la poca estona 's para
al devant d' un rich hotel,
y es qu' es aprop de la una
y es hora de demoler!

PEP

DE

LA TRALLA
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Les arribades de personatges
de l' estat havía de visitar
tots
nostra ciutat, els monárquichs acudíen á
la gen
els medis pera lograr que sigues gran

Quan

el

quefe

concorregués á l' acte.
?Per qué?
Senzillament: Perqué 'Is partidaris del ré
gitn monárquich-centralista sabíen sobrada
ment que '1 poble catalá, que '1 poble de Bar
tada que

celona, esteva únicament format per republi
federals, carlins
cans unitaris d' una banda, y
altra;
tots
ells enemichs
de
l'
y nacionalistes,
del régim imperant, ja sía per la forma de go
vern, per la personalitat del séu quefe, ó per
abominació del centralisme que represen
tava.

Y es per aixó que '1s pochs, els comptats
monárquichs- centralistes de Barcelona, feren
tota mena de propaganda pera que la gent
á quarts
anés al Passeig de Gracia, un dematí
de den-.

El passat dissapte, uns elements republicans
(?) autonomistes(?¦ feyen també gran propagan
pera que
da ab cartells, ab fulles impreses,
tothom anés á rebre á l' altre quefe, al dematí
del diumenge, cap á quarts de nou, al Passeig
de Gracia...
Y heusaquí que 'I poble de Barcelona, el po
monárquich ni
ble de Catalunya que no es pas
centralista, diuhen (perque nosaltres tením la
satisfacció de no haverho presenciat) que va
acudir á la crida deis monárquichs qu' havíen
feta tant gran propaganda, nó certament pera
victorejar al qui havía d' arribar, sinó—potser
pera
més que tot—pera veure, pera tafanejar,
convence's de quanta gent hi hauría.
Y heusaquí que una part del poble de Bar
celona, el diumenge passat també va anar al
Passeig de Gracia, nó pera victorejar al di
putat qu' arribava, sinó—com en l' anterior
gent hi hau
cas— pera cerciorarse de quanta
ría.

?Qué 'n várem dir nosaltres, qué 'n varen
dir els republicans, qué 'n va dir tothom con
trari de la monaxquí a 6 del centralisme, de
aquella primera arribada?— Donchs, que la
mejoría era formada per curiosos, per tafa
Y cóm no 'ns várem burlar de lo molt
ners.
que badaven els periódichs monárquichs de
Barcelona!
?Qué n' haurém de dir

avny,

nosaltres, qué

n' haurán de dir els verdaders republicans, de
la gen tada (?) que 's va estacionar el diumenge
encreuament del carrer d' Aragó ab el
á
Passeig de Gracia?—Que la mejoría era for
mada per curiosos, per tafaners. Y com no 'ns
hem de burlar tots plegats de lo molt que ba
den els qui llegeixen els periódichs lerrou

xians!
Lo mateix que deixárem d' anar ahont pas
sés el quefe de l' estat, ens abstinguerem de
acudir ahont arribés el quefe deis esmorwrs de
30 pessetes. May hem volgut que 'ns prengues
sin per altri; y tant rebaixats política y social
ment ens considerartem fent número en una
arribada com en l' altra.
Imparcials setnpre, sois ens fixém en lo que
diuhen els diaris, tots els diaris, s' entén; y
iesprés, ab lo que 'ns han explicat més de 200
tmichs nostres que, desgraciadament, han tin
;lit la tafanería imperdonable de formar nú
nero, fem la nostra composició de lloch y
lihém:
!Recordeuvos, lerrouxians, d' altra arribada
el vostre amo y senyor' La Campana y La Pu
licidad asseguraven que Els qu' arteren á re
re'l passaven de 30.000.
Y fixeuvos are en lo que diuhen els perió
ichs de Barcelona:

governador y
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les bombes

Segueix la comedia que porta en son fons
tot el ven í de la més seria tragedia. Aques
ta comedia es la que está fent el governa
dor senyor manzano, ajudat de tota la taifa
de policíes inútils y ignorants que, per do
narli alguna cosa, E ha donat el nostre pa
ternal govern á la ciutat de Barcelona. Les
autoritats locals dimanades del centre se
presten també guaparnent á ferhi el séu pa
per y, ajudats de la forsada y fingida bona
fe d'alguns periodistes, logren, sense esfors,
donar alguns visos de verosimilitut al es
pectacle pels que no han rebut encare el de
rrer desengany de certa mena de gent.
En definitiva sembla (1) que aviat será
un fet el descobriment del autor de la bom
ba de la Rambla, y aixís se trobará el fil
descobridor de tots els altres atentats dina
miters ocorreguts á Barcelona. Després de
una serie interminable d' escenes efectistes
montades ab més espectacle que les de les
noveles d'En Ponson du Terrail, el senyor
manzano ha dit que ja havia trobat el fil y,
efectivament, molts ho han dit pera ferho
creure y altres s ho han cregut pera con
tentarse ab alguna cosa ó altra, ja que per
are res de positiu pot portar la pau als espe•
rits atribulats.
Mes nosaltres no'ns volém pendre en bro
ma aquestes coses que revesteixen una tan
gran y excepcional importancia pera la vi
da de tots els barcelonins. Aixó de dirigir y
disposar tot un cos de vigilancia urbana
que deixa en permanent períll les vides de
tots els ciutadans, y després de la catástro
fe venir á fer la comedia de posarhi fulles,
es senzillament un desvergonyiment incali
ficable del que la dignitat deis catalans se'n
sent forsa ofesa. No n'hi ha prou de pro
duhir víctimes ignoscentes de la desidia y
deixadesa d' un governador y una policía
vergonyosament ineptes, que després s' ha
de llensar al rostre deis que per elles ploren
la escupinada d'una sarcástica rialla.
Vaja, que no ter:din vergonya si perme
tém que segueixi aquesta estúpida comedia.

Les cédules
Tothom té ja coneixement complert de lo
ocorregut á Alacant y altres punts per la
eterna qüestió deis consums. Els nostres
governs, mancats de tota mena de simpa
tíes ab la opinió y apoyantse, per lo tant,
en una falsa base, se veuhen sempre obli
gats á recorre á aquets medis d'enlluherna
ment que prometent unes reformes apropia
des als desitjos del poble, li portin una es
peransa y un bri de confiansa ab l'obra deis
séus esclavitzadors. Y es ciar, lo que passa
després es sumament llógich y natural. Que
els efectes produhits són sempre al revés
deis propósits de les causes.
Peró es que are, ademés d'aquesta lamen
table exteriorisació del mal, hi ha l'agra
vant de que'l poble comensa á sofrir tot lo
que la reforma de supressió de consums
pogués esserli momentániament perjudi
cial y no té ni un vesllum positiu de lo que

puguin

esser

ventatjes.

Ens referim al cas de que s'han apujat
els preus de les cédules pera esser una com
pensació á la supressió deis consums, y en
cambi aquets segueixen imperant de la ma
teixa manera. Y lo més sensible es que se
guirán regint per alguns temps més y que
qui sab si arribarán á la promesa supresió,
cosa que ja va semblant més difícil de dia
en dia.
La veritat neta y contundent del cas es
que les cédules aquest any se pagarán ab
un aument forsa considerable y 'Is consurns
seguirán posant sa feixuga cárrega á les
espatlles deis trevalladors.
Devant d' aquest fet que es un fet més
deis que únicament poden fer la gent d'
allá dalt y al que ja hi estém acostumats,
nosaltres ens abstenim de fer comentaris
que 's desprenen del cas per ells mateixos.
No hem de fer més que anotarho; posar una
nova nota al dietari deis insults y les ver
gassades que rebém del centre, pera que va
gin á engroixir el bagatje del estímul á la
nostra venjansa.

Jo, que tinch la costúm de Ilegir el progreso
á peu dret, en els kioscos de El Sol, el dilluns
per la primera vegada, 'm vaig gastar 5 cén
tims comprantlo. Y creyeu que, si cada dia
havía de dir coses tant boniques, fins m' hi sus

sol estol á tots els
nacionalistes en lo que de nacionalistes tenen, y
per lo tant, de privarlos d' ajuntarse en
no pas,
agrupacions especials dintre del nacionalisme,
caracterisades per fins que, desde'l punt de vista
nacionalista, be poden dirse de segon erdre, l'ho
norable president de la «Unió Catalanista», el be
némerit En D. Martí y Julia, fa ja alguus mesas
va intentar posar d'acort á algunes de
les perso
nes significades de quiscun deis camps en que '1s
seus respectius conreuadors diuhen que s'hi sem
bra y s'hi cull nacionalisme, respecte á si existeix
la possibilitat de formar un estol com el que ha
vém dit. y á la manera de ferlo actuar en la vida
catalana ab forsa eficacia. Per motius que no ve al
cas exposar en aquestes ratlles,
el bon desitj del
honorable president de la «Unió Catalanista» no
ha assolit el fi llohable que perseguia, y el cas es
que, per unes coses 6 unes altres, ele nacionalis
tes, encare que formant part tots ells d'una enti
tat, diguemne espiritual, que'ls agermana, no 'n
formen d'una organisaci6 que, aprofitant per diri
girlos cap á un sol fi ele esforsos y els medis de
tots, els posi y els mantingui constantment al ser
vey de la Causa Catalana, que no es sempre bén
bé la causa de cada grupo nacionalista.
Sabém de cert que grupos y homes composants
deis grupos se mouhen en totes les ocasiona din
tre del seu propi cercle impulsats pel seu set pa
triótich y la seva bona fe; pero sospitém que, aixís
y tot,—y no voléna que's vegi en lo que dihém cap
classe de censura per ningú,—més de quatre ve
gades, la afecció natural de grupos y hornea als
fills séus, els fa,
seus especials criteris, que son
senso
adonársen, trevallar més pera obtenir el
triomf d aquestos criteris especials que pera asso
lir la positiva victoria de la Causa Catalana.
Y com que ho sospitém aixó que acabém de din,
creyém que s'ha de rependre la feyna iniciada pel
digne president de la «Unió Catalanista», y que
per dissort ha quedat després empantanegada, y
que s' ha de provar de fer una assamblea naciona
lista ahont se parli ben ciar y catalá, una vegada
més, de lo que vol el nacionalisme,, y ahont se
constituheixi un organisme que'l representi á tot
ell, sena perjudici, si 's vol, de les representacions
deis nacionalismes especials. Es veritat que una
Ab

Anti- solidaris:

apellidan?

Per primera vegada

La Unió Nacionalista

La Publicidad: unas 6.000.
La Veu de Catalunya: unes 5.000.
El Poble Catalá:
7"
1^

l'objecte d'aplegar en

propaganda seguida

en

un

conferencies,

en

criuría.
A n' en lerroux, fi din:
el caudillo radical, el jefe insustituible, el ami
go querido, el batallador incansable, casi conges
tionado por la emoción, unido en estrecho abralo
por el entusiasmo, sus palabras trémulas de gra
titud, la encarnación vivida de la idea santa que

llegaba, el verdadero campeón del pueblo, el tri
buno popular, el diputado honrado, el republica
no sincero, el defensor de la justicia, etz, etz.
!La veritat es que per cinch céntima dona
tot un diccionari'
Y encare, de propina, un' altra pila de coses
maques. Parlant del moment d'arrivar el tren,
diu:
rasgó el aire el estridente silbido de la loco
ven

...

motora.

!lerroux, lerroux! claman miles de voces
Es á dir, que 'I van coneixe pel xiulet, lo
mateix que '1s góssos coneixen á l' amo.
Y, ademés, hi ha nos versos que si siguessin
carametlos, un s' en podría Ilepar els dits:
Eran solo cuatro gatos
cinco 6 á lo más SEIS.
—Hombre, lo que Ustedes
al votar será el

?Eh, qu'

es bó airó?
Me parese, don
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El

se mira les lluytes de molts
bons ciutadans de Catalunya en contra del
caciquisme, es cada dia més manifesta y

mitings

Al compaginar el present número (dignecres ma
tí) queda ja quasi agotada la edició del número
de les Dones Catalanes.
Agrahím la bona acullida que 'I públich á dis
pensat á les distingides escriptores y artistes á les
qui remerciém ele trevalls ab que han volgut ho

publicació.

y el caciquisme

nostre Xanxo

-

nostra

governador

6.."Auss

La indiferencia y la passivitat ab que 'I

en

norar

lejandro

que muy negro os lo VEIS
cuando al pueblo soberano
tanto Ilegais á ENGREIR.
Vuy dir que á dir mentides sí qu' ens en heu
d' ensenyar, peró á fer versos dolents, nó:
també 'n sabém nosaltres, d' ensá qu' hem lle
git el diccionari el progreso!
UN REPUBLICÁ SOLIDARI

diaris ha fet que la paraula enacionalisme-ja
no fassi mal só a cap orella de catalá;
pero també
eus sembla que es veritat que la doctrina que s'
exposa com á nacionalista no es pes sempre uni
forme ni ben concreta.
Fina á les Corta mateixes el nacionalisme no ha
estat sempre explicat igualment, y aixé dintre de
un período relativament curt de temps; perque de
inoblidable
la franquesa y la valentía ab que
doctor Robert exposava la essencia de les Bases
de Manresa, á la senzillesa ab que un diputat deis
d'avuy deya que, segons com, realisaria els béns
que té á Catalunya y se n' aniria á morir en el sí
de la patria, hi ha una diferencia notable. Y aixó
es degut, segurament, á que'l significat de la pa
raula «nacionalisme» es molt ample, y á que cada
nacionalista, al definirlo, defineix el nacionalis
me d'ell, pero no 'I dels altres.
Un organisme que fos el representant del na
cionalisme de tothom no seria, al nostre modo de
veure, cap cosa inútil y, al centrari, faria farsa
servey, fins en una de les activitats que al primer
cap d' ull podria pensarse que de la creació de
aquell organisme ne sortiria perjudicada, volém
din la electoral-parlamentaria, á la que tanta im
portancia atribuheixen molts, potser molt encer
tadament, pero de la qual nosaltres no n' esperém
res, pero alló que's din absolutament res, si bé 'ns
creyém en el dever d ajudar en sos trevalls als
nacionalistes que hi confíen, perque, com que
podém anar errats y, per altra
no som infalibles,
part, l'acció electoral-parlamentaria no es pas cap
mal considerada en sí mateixa.
Si de cas ho es un mal quan s' atribuheix pele
que van á les Corte á tot el nacionalisme lo que
es sois atribuhible á una tendencia 6 grupo d' eh;
y es justament aquest mal el que s' evitaria ab la
formació del gran bloch nacionalista y del orga
nisme de que parlém, perque á la vegada que á
les Corte podrien seguir ananthi diputats de la
Lliga Regionalista y afegirshi diputats del Centre
Nacionalista Republicá y de tate ele altres nú
cles que tinguessin hornea per anarhi y forses
per portárloshi, també podría anarhi un diputat
—y enteném que no més hauria d'esser un per to
ta Catalunya,—representant de tots ele naciona
listes y que, un cap cada Ilegislatura, llegís la
fórmula, el programa, ó com se 'n volgués dir, del
nacionalisme, que suraria sempre per demunt dele
matissos especials que ostentarien ele altres di
putats nacionalistes, ele quals si bé ha serien, en
certs punts, del nacionalisme total, ho serien es
pecialment de cada matís y de cada districte.
GRANIPT DE SORRA
y

quieran;

REIR.

més extraordinaria.

Apart de lo que passa ab el districte de
Granollers, hi ha també la asquerositat in
calificable d'Igualada, pera provar una ve
gada més que'l senyor manzano es un re
presentant llegítim del poder central.
A Igualada se formulen á centes y ab to
ta fermesa les protestes deis vehins d'aque
ila demarcació contra la paternitat deis abu
sos administratius deis cacichs, y aquí el

governador no

fa més que donársen per en
elles una nova satisfacció
ala vils propósits de sa tasca governamen
tal. No desitja ni realisa altra cosa que te
nir content á n'en godó, que aixfs creu po
guer conservar l'acta que avuy disfruta y
assegurar en aquelles terres el séu desgra•
ciat domini. Ab aquest objecte el nostre
governador sab proporcionar innombrables
perjudicis y amohinos als dignes regidors
d'aquella vila que volen acabar ab els es
cándols dels desmoralisats y que, costi lo
que costi, ho lograrán á despit deis xanxos
ridícols y els cuneros sense vergonya.
Y mentrestant els de Granollers j a 's van
convencent de que al palau del Passeig de
la Aduana no més s'hi poden trobar parau
les y més paraules quan no algun franch
desengany deis que deixen les coses en evi
dencia y sense excuses que al menys ate
nuhin la aspror de lo indecent y lo fastigós.
Aixís ho pogueren creure dies enrera
quan al anarse á queixar deis lladrocinis
dels cacichs, oiren deis propis Ilavis del go
vernador la declaració de que aquell era un
deis pochs districtes de Catalunya que li
queden al govern, y que per aixó aquest no
se'l deixará perdre fácilment. Nosaltres de
vant de tanta frescura callém. No podém
fer res més que callar perque les imatjes
més apropiades que se ns acudeixen són
també les més relliscoses. Peró ab el silenci
acompanyém una segona recordació de lo
que varem dir quan la vinguda del senyor
manzano, suposantlo una poma tan agre
com les altres, malgrat que 'os quedessim
sois en aquesta afirmació y fins un tant des
creguts pels que encare tenen confiansa ab
la gent que'ns envien d' allá dalt.
Es extraordinari y vergonyós, donchs, lo
que está passant ab aquest tranquil protec
tor del caciquisme. El senyor manzano es
un colaborador á l' obra de la ruina de Ca
terat y rebre ab

talunya comensada pels nostres governants,
peró un colaborador pitjor que tots els al

tres, perque es el que ab la séva acció en
torpeix y inutilisa tot el dret mínim que pu
guin exercir els ciutadans en defensa pro
pia y en contra deis que voten saquejarlos.
Catalunya tota deu protestar enérgica
ment de que se la insulti distingintla ab un
governador d'aquest calibre.
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Artística al Poble
Nosaltres com á catalans que som y ens sentim, protestém enérgicament de la figura
que han posat enfront del Teatre Principal de Barcelona,—que no volérn sapiguer de qui
está feta, ni'ns interessa. Aquest ninot no es ni ha sigut may el nostre fill de la nostra te
rra catalana, En Seraff Pitarra. Preguém ab tot l' amor al art, al Ajuntament de Barce
lona, y á totes les agrupacions polítiques, científiques y literaries y comercials, que avans
d' entregar y confiar lo tot d'un home important, á un artista pera que aquest en fassi son
retrat ó una figura, que avans mirin bé á qui ho donen, y
ho confien, y que 's con
sulti als mateixos artistes tots; no als vividors, als artistes, puig
art té tanta missió
que complir, tanta autoritat y tant de dret y forsa per sí mateix, com qualsevulga altra
relligió y justicia pugui tenir, que no 's cregui tothom ferne d'ell, del art, tot ús y dret
que als ximples els hi dongui la gana. L' art no es fer ninots, ni es protegir ni admetre
enlloch á vividors ni á homes determinats y que tinguin esperit de personalisme;
art es
una relligió tant pura y tant necessaria y indispensable pera moralisar y ensenyar al bo
rne y corretgir sos vicis, com necessaria pugui esser la justica més enérgica, més neta y
de més forsa pera la moralisació de tots els pobles; puig, l'art, es una de les primeres, per
no dir la primera necessitat pera enlayrar y ensenyar y dirigir al home ja desde infant;
no es cap cassino de vici com son els círcols artístichs, ni cap negoci ni cap mercat, ni
es cap perpétua prometensa, com moltissims voten cl tort y d dret que sigui.
Torném á repetir que l'art no es fer ninots. A n' En Serafí Pitarra li han tret tota la
saya bona que ell tingué; no ha quedat més que un ximplet y '1 catalá no 'n té res de
ximple. Aixó no es un catalá ni un borne, aixó es qualsevol cosa.
L' art y '1 trevall com á sentiments y fets, es com sentir un fill y engendra'1; tot tre
vall que está engendrat ab mala fé, surt ab mala fé; sigui '1 trevall que sigui. El nostre
Serafí Pitarra no está sentit, y '1 que l' ha fet, l' ha fet ab tota mala fé, y sense mica de
amor y sentiment al art ni als bornes; quan el demaná, quan l'engendra y quan el concebí;
per aixó ha resultat aqueixa vergonya enlloch d' un poeta home. Y nosaltres artistes,
devém dirho, ferho veure als que no ho veuhen y als que 's proposen ó no volen véureho.
Nosaltres demaném ab tota autoritat y dret, com dever que 'ns pertoca com á ciuta
dans, que tirin d terra aquest qualsevol cosa; puig la agrupació de la forsa verament in
telectual de Catalunya y jove, pera sernpre més, no pot permetre aquesta taca á dintre
de la nostra Terra Catalana ni dintre del art jove que Catalunya comensa ja á veure pri•
art es pera enfortir y pera enlayrar al home, no es pera
nzer que tots els altres pobles;
estacionarlo, ni pera embrutirlo, ni pera ferli creure al borne que á dintre del art hi ha
gin deus-homes,—ó siguin monopolisadors de feynes;—una cosa es volguer passar per
artista, y altra cosa es serho ab obres d' art existentes.
Mes el monurnent no ha sigut ni es, ni será may ralló d' esser aixi aillat; es una ig
norancia imperdonable de tots els pobles, fins ja per Catalunya, fer un monument á.
raciocini, contra la vergonya digna del borne que pensa;
un horne sol, es contra el
puig un monument sol es un borne posat á la vergonya de tothom; un borne sol no va en
lloch, y tots plegats van al lloch oue's decideixen y's vol; nó la universal rutina de "la
unió fa la forsa", es la forsa qui fa y fard la unió; que ahont no hi ha forsa hi ha l' indi
vidualisme y el personalisme; el sois jo, es la impotencia marcada de tot un poble, y ve
la destrucció necessariament de la fermesa del borne y de tota una rassa, que es lo que fins
avuy ha imperat á Catalunya dins del art; un monument aixís aillat no existeix més que
sois el pe
en nacions d'impotencia que no son ni se senten germans, que no més se sentin
ja
dihém,
impotencia
de
lo
tot,
de
tota
una rassa.
personalisme,
aixó
es
y
tot
lat
Si es que está ab l' esperit—al fer un monument—d' herrnosejar els carrers, plas
donar á coneixer la nostra cultura catalana, que l' Ajun
ses y grans víes, y pera
tament y les agrupacions que tinguin, ó que 's sentin "civilisats" y agrahits, y desit
gin fer aixecar un monument, ab els mateixos diners que comprin trevalls d' esculptura
que verament valguin y díguin y ensenyin al home; nó porqueríes que no diuhen res al
home, ni á la dona, ni á les criatures, com hi ha pels carrers y parks y museus de Barce
lona.
Fins avuy ab art totes les nacions han anat y van equivocades, totes les d' arreu de
la terra; han demostrat que l'home artista no pensa ni sent, y se ti permet viure mott
distret, sense cap responsabilitat de lo mal fe!, ab mala fe un per altre; fins avuy no ha
dominat més que l' esperit petit, tancat y ignorant; y Catalunya ab l' art no den are
verament nova y ferma.
esser aixt, deu are esser Catalunya
Peró nova,nó de tonteríes, sino anar al origen de les coses fustes y precises, pel bé
de tots els homes. Aquest es el nostre dever y la nostra fermesa útil; un monument á un
home sol es absurdament fals, fins vergonyós pel home que pensa; el monurnent ferm
y net á tot serho es agafar tots els bornes de tot un segle, que hagin sigut (en
els fets) els més ferrns pera la Iluyta titánica: polítichs, artistes, cientifichs, literats,
trevalladors manyans, fusters y de tota mena d' oficis que hagin fet verament bé á
la nostra terra y pels homes d' arreu, com sacerdots de Christ, y posarlos tots en un
sol grupo, drets, enlayrats, agermanats y en nzarxa, al entrar á una gran plassa, com
veritat, posantlos
d titáns, que es lo que son tots els que avuy lluyten per altri y per la
aleshores es
ab tota vida plena la que cadascú hagi gastat per sa terra y pels bornes, y
quan se veurd y's podrá representar L' ESPERIT DE CATALUNYA EN MARXA.
Aquest es el monument que 's mereixen tots aquets grans bornes, que tots van á una,
pel bé de tothom y que tant valen y que tant se necessiten.
de tot arreu:
Aquest es el monument de rahó d'esser y el monument del pervindre
pel
art: tot lo de
crudeltat
corretgit
pels
artistes
y
netedat
y
ab
concebut
ab
perófet y
confiarlo
als
bornes
pobres
y ruins d'es
bruticia;
monopolisar
l'art
y
més no es més que
netedat,
perit, despullats de tot sentiment útil; (que si aquets que fan l'artista, al haverhi
porquerles,
haurien
d'
agafarse
á
un ofici de menys responsabili
sels
permetria
fer
no
que s'apodera y degrada tots els
tat que l'art té), y una demostració d'un perpétuu vici
pobles, crien odis y desordres, com vergonyosament se permet dins del art. Aixís está
Catalunya y lotes les denzés terres, per Inés estrangeres que aquestes siguin.al comers, á
Aixó no vol dir que no's pugui aixecar un tribut en forma de monument
(aquesta per are),
la industria, á les ciencies exactes, á la medecina, al art, á la justicia trevall, al amor,
nació catalana, al ofici 6
á la moral, á la historia en general de tota la
al catald, á la vida, peró may ab esperit de personalisme.
té y
Aquest es el poble verament civilísat, y aquesta es la rassa forta, única que
TINDRA. DRET de VIDA y á la VIDA.
,
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El

governador

Nosaltres

ens

y el joch

créyem que les autoritats

població servien pera fer cumplir
les disposicións de la lley. Nosaltres ens
créyem que les autoritats servien pera guar
en una

dar la moralitat deis ciutadans. Nosaltres
servien pera
ens créyem que les autoritats
aturar la propagació del vici.
Pero nosaltres are, ab el senyor manza
no, hem vist qu' anavem equivocats. Les
autoritats aqui no més serveixen pera co
brar y deixar fer el burro y... otras yerbas.
Perque s'ha de dir bén ciar que á Barcelona
se juga als prohibits de la manera més desca
rada. No es ja solament á les societats aris
tocrátiques sinó també als cafés deis car
rers més baixos y á les societats de socis de
més humil condició. La policía deixa pas
sar ab la major indiferencia tota aquesta
professó d' infringiments á la Iley, encare

que aquesta indiferencia—iioirriba pas fins
á la butxaca. Y no es sois la policía la que
delinqueix. Delinqueix també el governa
dor, perque si dl no volgués, no 's faría. Y
aixó de teair autoritats que delinqueixin es
tota una monstruositat tolerable no més en

paissos sense civilisació.

senor manzano.'
si haurém de dir dir alió de d la

Vaya, vaya
A

veure

justicia prender.
Perque de la manera

que es van posant
les coses resultará que no sois se jugará á
les séves barbes sinó que encare els juga
dors protestarán de que vosté s' ho miri.
Y no val tampoch á fer comedia anant á
amohinar á les cases ahont precisament no
s' hi juga. Perque en aquest cas ja ven
lo que passa, espectacle edificant de que
pera
tots els industrials tinguin d' unirse
salvarse de les caricies del governador y la

policía.
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MALA FEYNA
Fa algún temps que impera la deria de
transformar la nostra idea, transformació
lamentable qu' empeny á la colectivitat ca
talana pel camí de la negació rriés espanto
sa. Aquell criteri enter que feya del catala
nisme una idea sustancialment concreta, hi
ha, per alguns, verdader interés en feria ven•
re als ulls
de tothom com una idea insus
tancial pera la marxa progressiva deis po
bles. La forma s' interposa al fondo, la cosa
exacta y concreta, á la abstracció de lo in
sustancial que á res aporta, y aquella rahó
natural qu' es la síntessis de les llibertats
colectives, vé á transformarse en una barre
ja de principis negatius y de resultats funes•
tos pera la bona marxa d' una idea. Es Ilas
timós, veure actualment á bornes que sem
pre han esmersat bé les séves energíes en
propagar la llibertat de Catalunya, com, en
el meeting y en la prempsa, fan les feynes
del refinat polítich, predicant una cosa que
tal volta en el fur intern no senten, y que no
obstant y aixó, creuhen necessari pera millor
propagar les idees que són una veritat pera
la llibertat de la nostra terra.
El credo sustancial de la nostra idea ha
sigut sempre que les forses del catalanis
me s' han de trovar, precisament,
en la
conciencia colectiva del nostre poble, en la
germanor compacta deis indivíduus que 'I
formen, sense diferencies de criteri en els
tres ordres polítich, social y relligiós.
jo podría, desde '1 moment en que hi ha
individuus que volen orientar les forses del
catalanisme cap á una forma de govern de
terminada, y que cooperen, vulgues 6 no, en
que la propaganda nacionalista vagi de me
nos, exposar el méu criteri en tot lo que 's
relaciona ab ordre social. Si 'Is obrers ca
talanistes, els que formém el component, ne
podrlem dir anónim, de les forses socials na
cionalistes, ens uníssim en un tot unánim, y
exercint un dever que podríem dime de con
ciencia, comenséssim á assentar el principi
de que, lliure 6 no lliure Catalunya, serém
sernpre 'ls obrers tractats d' igual manera,
y en conseqüencia, deuriem establir la Iluy
ta dintre 'Is principis que la moderna socio
logía afirma, demanant que se 'ns garantís,
com á component que som de la nacionalitat
catalana, aquella llibertat que en l'ordre so
cial s' imposa, ?farfern com á catalanistes,

feyna positiva?
Crech que hi hauría qui 'm contestaría
que si, solzament que com á defensa d' un
criteri, que en l' ordre nacionalista es un
error forsa lamentable.
No fóra may una feyna positiva, si 'Is
obrers catalanistes ens manifestessim, dintre
la idea nacionalista, tal com en l' ordre so
cial deuríem. Tením conciencia de lo que es
la idea que ha de portar la Ifibertat á Cata
lunya, perque, en confusió espantosa, vol
guém establir lluytes brutals y negatives,
pel benestar de la colectivitat catalana.
?Per qué no fan tal cosa els demés compo
nents del nacionalisme? ?Perqué no són com
preses aquestes desviacions que á res posi
tiu aporten? Per un costat la dreta, fent afir
macions que les ciencies racionals y positi
ves neguen, volguent, al mateix temps, entor
pir la marxa progressiva que es la vida exu
berant deis pobles; y per l' altra, l'esquerra,
volguent contrarrestrar aquesta forsa que
barra'l pas á les modernes teoríes, cuydant
se, desgraciadament de ferho, en un sentit
invers á lo que deuría ser la síntessis del
nacionalisme, cooperen, l' una y l'altra, á la
desviació de lo qu' es, y la idea catalana
afirma. Sois ens quedém els obrers catala
nistes cumplint en benefici de Catalunya;
més, ?continuarém aixís fentho?: casi bé no
pot ja assegurarse donat les diferentes
orientacions que segueix la nostra idea. Te
ním rahó ja per dubtar, perque nosaltres,
els qui en lo social condensém les nostres as
piracions en el terreno més radical possible,
y en lo polítich estém plenament convensuts
de que, la llibertat tan individual com colec
tiva, no s' adquireix, y ni sisquera la garan
tisa, cap forma de govern per demócrata
qu' aquesta s' anomeni, hem de tenir pacien
cia de veure, com un periódich que porta la
catalanisme, vulgui
veu de l' esquerra del
encisar al poble, fent apreciacions tan la
mentables; 'Y aix1 la república será tot lo
contrari de lo qu'es avuy y ha sigut sempre
la monarquía, derogará la centralisació y l'
uniformitat; creara '1s poders judicial y Ile
gislatiu; respectará l' opinió y 'I sufragi;
procurará que '1 poble tingui Ilibertats, tre
vall, forses nacionals; vetllará pel progrés,
per la millora social, per la constant realisa
ció de 1' igualtat y la justicia,„ ?No es aixó
equivocació social y política?;
una verdadera
que aixó ho digui. dirigintse á les masses,
en boca d' un
un demagoch, s' esplica, pero
nacionalista, es la negació més espantosa,
capassa de convertir la purificació de la
nostra idea, en una forma política a la moda.

?Continuará, donchs, aquest estat de co
ses? Si hi ha una mica de conciencia catala
nista, crech que no; que no es cap intrincat
problema 'I fer que així no continuhi, si no
volém veure anulada la forsa positiva del
nacionalisme.
AGUST! PEDRET Y Minó
.¦"...^.¦.¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦

COPS AL BULTO
La democracia lerrouxista está en alsa.
El diumenge dia 6 van anar á moure escándol al
mitin contra el sistema celular; no volien que hi
parlés en Bula, perque no es lerrouxista, y segons
aquests demócrates modernistes, els que no son le
rrouxistes no tenen dret de parlar en lloch, s' han
de tancar la boca ab un candau.
Dos dies després va entrar en funcions un altre
de la mateixa cofradía, que va intentar agredir al
diputat senyor Soriano.
Y divendres passat á la nit un altre héroe de la
mateixa corda, que ja havia estat detingut dug-ues
vegades, (I' una per agredir á una cegos á la piassa
del Pi, y l' altra á n' en Cleveland, en quina ocasió
portava aquell gavinet que deya Per Nada! tu
rrons) va intentar agredir al regidor solidani Este
va, tornant á ser detingut.
!Ja veuhen si aquesta senmana passada s' han
lluhit els lerrouxistes!
Y encare el diumenge passat ne preparaven un'
altra al <Centre Fraternal del segón Dic., pera
quan l' Esteva, en Borrell y Sol y algún altre se
presentessin en el local pera pendre part en una
junta general convocada pera aquell día.
Pero á última hora va haverhi contraordre, ab
motiu de la arribada d' en lerroux.
Perque ja tothom ha observat que quan dl es
aquí, may passa res.

!Eureka!
!Ja no podém patir! !Ja s'

han acabat les bombes!
Els encarregats de vetllar pera nostra tranquilitat
han fet un gran descobriment, qu' ens portará de
dret al descobriment deis autors.
Els autora de la bomba de la Rambla de les Flora
de I' any passat ho son també de totes les abres!
Aixó, que tothom ja ho sabia fa qui sab el temps,
descobrir el jutge instructor, qui
are ho acaba de
desseguida ho ha comunicat á la policía.
Perque '1s del hule encare no s'en havím admat.
Y ab aquest dato no hi hadubte que desseguila
descohrirán als autora.
Aixó 'm recorda aquella sarsuela:
—Ja sé qui ens ha robat.

---?Quí?
—!Un lladre!
El diario de Barcelona, l'orgue de aquesta cala
mitat que 's diu Maura, ha publicat un alma nach,
que si 1'
de comentar ens donaría tela
tot el número.
pera r”*.Catalá va tractarne copiantli casi
mitj445 omplía pera disculpar els successos
del 25 de Novenbre, fent contrast ab les quatre rat
Iles que dedicave á la testa del homenatge.
Vegin lo que diu parlant de la arribada deis di

putsts regionalistes:

«El 15 regresan de Madrid las diputados regio
nalistas. Se produce algún desorden por parte del
público que recibe á los diputados y las fuerzas de
la Guardia Civil dan una carga sin causar dano á
nadie.»
No hi volém fer comentaris perque tothom sab
que qui provocá el desordre fou la policía. A la íes
ta del homenatge ahont no hi havía policía, no hl
hagué el mes petit incident.
«El zo aceptó el Sr. Montero Rios la presidencia
de la Conferencia de Algeciras. La designación fié,
acertada dada la respeetabilidad del personaje cu
yo nombre había de imponerse á los diplomáticos
de las demás naciones.»
Verdaderaraent sembla que 's rifi á n' en .Man
tero Rios: aquest bombo al home que per la séva
ignorancia del idioma inglés, per no coneixer el
significat de la paraula controle, va tirarse la plan
xa que tothom sab, es de lo més desaprensiu que
pugui escriurers. !Quin tip de riure s' haurien fet
ele yankis si ho haguessin llegit!
«El 25 el diputado Sr. Soriano reproduce en el
congreso la interpelación sobre el estampillado. In
tervienen los senores Zulueta, Conde de San Luis
y otros diputados. Esta vez la cosa le salió algo des
igual al diputado por Valencia.»
Con que desigual, eh? á menys que la desigual
tat consisteixi en la agressió que ti feu el fill d' un
deis estampilladors aludits, en qual cas el diario
de Barcelona, el sesudo, el morigerado, el mondr'
quico conservador, se posaría al nivel' de qualsevol
revolucionario d'aquets que are s'estilen.
a Muere D. Francisco Romero Robledo. Fue hom
bre para quien la política era una necesidad, de
buena fe, honrado...»
El respecte quena inercia un horno que es al ce
rnentiri ene priva de fer ele comentaris que fariena
sobre la séva bona fe.
Pero además de lo que diu, ticitament confesas
que hi ha polítichs que no son de bona fe, ni hon

rata.

?Quina

eEl 17

represión

son?

sin discusión el proyecto de
de los delitos contra la patria y el ejérci

se

aprueba

tan combatido, con tanto apasionamiento soste
nido, y luego se retiran los unos, se dieron por as

to,
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tisfechos los otros, se admitieron enmiendas y así
salió ello.»
Per lo que's veu, al diario de Barcelona li sab
greu que s'bi fessin esmenes. Se coneix que ehl
anyora la Iley de jurisdiccions tal com la va pre
com
ser tar el govern. Qualsevol dia es capás de
bátrela per massa suau.
Molt més podriem dir, pero ja n'hi ha prou pera
fer veure com escriu la historia el diario de Barce
lona.

amnistía

1_4c) cle

R. I. U.

ALS VALENTS
A vosaltres, sempiterns esvalotadors,
inconscients seguidors d' un vividor foras

mal-parlat, valents de camama com el
vostre amo, vos faig sapiguer que, si Déu
ho vol, el diumenge 's celebrará un mee
ting católich al Front6 Comtal.
Per lo tant, el qui suscriu (remerciant á
LA TRALLA que li publiqui aquestes ratlles
vos prega que no hi falteu, perque, entre'ls
carlirs, sóm molts els que no tenim escalfa
panes contentes ni panxes que escalfar
nos, y desitgém fernos passar el fret deis
peus y de les mans.
Ab lo que, al mateix temps, ja que no
trobém á casa pilota á l' olla, ens farém pa
ssar les ganes de jugar á Pilota.
GUMERSH, DO BOSCH
ter

Carlí.—De la Solidaritat Catalana

aeAdh...411¦41.411.41¦Alualke¦Aludh.AlualLAILeas

FUETADES
—Tinch el gust de

presentarlos...

Ala senyors

Joseph Casadesús y Manuel Branera
autors, respectivament, de dos trevalls literaria pu
blicats en nostre Calendar, ab els títols «Per la vi
da» (pág. jo) y «Epigrames» (pág. 178) quina ver
dadera autors són En Joseph Solsona y Coll, de
Barcelona y En Maten Trenchs, apotecari que f.du
de Torelló.
la
Els esmentats Casadesús y Branera han tingut
gran feyna de plagiar, el primer. I' article ?Qui vol
el
la son? publicat en maig de 1905; y de copiar,
segón, eta epigrarnes d' un llibret titolat «La Boj
re» fá una trentena d' anys.
Sembla qu '1 Branera es reincident, puig I' any
passat també va sorpendre la bona fe de ;Cu-Cut/
ab la mateixa firma.
Si nosaltres tinguéssim el poder d' un jutge, pu
blicaríem un edicte, interessant la busca y captura
dels dos aprovechados; pró 'ns hem d' aconsolar do
columnes.
nant I' avía desd' aquestes

Pesqué, després de tot; ?qué

'n

va

treure

aquell

way-",/se

d' Albacete d' ordenar la captura
'1311--nyor alejandro lerroux, redactor del
va 11

jutge

el

'e

Progreso?

',naylon

•
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Escolta:

No n' hi havía prou de que s' agotessin els Ca
lendaris de La TRALLA.
Portats d' un envejable desitg, alguna avespats de
correus, han agotat eta exemplars destinats á sus
criptora y fina d' algún corresponsal.
?Qué li sembla d' aixó al EXCM. y Rvdm. Iltrm.
Honorabilissim Senyor Don Director General de

interrompudes?

?y'l

ten

director, que

Perque'ls catalana, en general,
subjugats als amos.
•

CINCUENTA Y

SEIS BANDERAS.
•

•

e* *
Música de la machicha:

quieres que le diga
qué son progresos,
papeles lerrouxistas

Lo millor d'elprogreso es que pera demostrar la
gentada que hi havia, apela al testimoni—d 'altres
temps—de La Publicidad, dihent alió deis 30.000.
!Com aquel' que aleshores, á La Publicidad,
boles!
no sigués el!, el ;nano, el que hi posava las

***

.

el,suelo, por donde

Single

diu el diari le

Referintse á nostre volgut confrare El Poble Ca
talá, diu Porgue del precinto:
en aquella casa cuyo patrón San Ignacio de
.

su

camino,

ANDAN LOS

con

la vista

GUSANOS.

.

Loyola...
Are

no

més cal recordar que, quan

me

cede

generosamente un amigo.»
Te done el pésam, vila. Ja pots despedirte de co
brar els comptes de la dispesa; en lerroux diu que ti
cedeixes generosament.
Per més que tampoch cobrarles, perque d' aquest
no cobra ningú.
Encare que

perdent

com

que

ha fet

t'

regidor,

no

hi

surts

res.

va

sortir El

I' otro.

del Port, ab la biografia del Marqués de la M
Que deurán dirhi eta seus correligionaria ant
talas?
Esperém I' excomunió de 1' Emperador.
i!Pobre magriná tan joven y ya tan desgracia

**
Mentres en lerrouxprenia pel als séus sú
desde la caía, ab aquell discurs de Zas habas
deis encantats se va trobar á faltar el rellot;
cadena y un medallón ab els retrats d' en lerri
En Salmeron (el burro va al devant).
El lerrouxiá robat, no conforme ab alió de que
propiedad es un robo, va donar part del fet á t,e
sols y á memento.
5
•

e

barro».

Y poques catites després afegía el progreso:
Montó en un coche dirigiéndose á su casa.
Se coneix que 'n lerroux aviat se va cansar d'
anar á peu.

el liberal en allá dalt ha obtingut una gran dis.
tinció: el seu director ha rebut una carta del minis
embustero
tre de les sis erres, y coro es natural I'
en Barcelona més
content qu' un gos ab un os, s'
ha apressurat á publicarla.
Are podrá dir: A Catalunya totes les persones
honrades fugen del rneu costat, pero en cambi me
cortejo ab 14 aristocracia de les erres.

quedará

tot

cofoy.

El Sr. Eduart Ruscalleda, president de la Gers
mandat de Sant Joan Baptista, de Pineda, ena re,
rnet una protesta contra una fuetada publicada et
nostre núm. 148, a hont se deya que En Ruscalled
havia avensat la constitució de la Junta generd 4
de poguer encarregarse novament de la presiden,:
de la germandat.
El comunicant fa constar que 'I reglament ma
celebrar el ser'
ca que la junta general s' ha de
diumenge de desembre, no haventla, per lo
avensat.
•

•

Seguím venent

•
•

menja capellans â n' els mitin!.
ha guanyat en els Jochs Elorals de
en magriiiá
la Barceloneta el premi del Rector de Sant Miguel

•

eta rétols anunciadora del Ca

dan i al preu de
UN RA.L.,

á benefici de la Comissió
lanista «La Reixa».
*

benéfica

do la Unió

*

El premi ofert per LA TRALLA als Jochs Flora
de la Barceloneta va ser adjudicat á nostre estiro
company En Lluis Manan y Avellanet, quin no
sigué rebut ab xardorosos aplaudiments per la DOL
brosa concorrencia que assisti á la hermosa Fes
de la barriada maritima.
•

•

Republicá Autonomista Graciench
organisat un Lunch per I Amnistía.
El Centre

Les paperetes
troven

•

•

•
•

Del mateix discurs:
«Jo no he venido con vosotros hacia esta casa,
subido en un coche como un político victorioso de
esos que se estilan sino que de humilde condición
cual la vuestra he traído mi persona al ras del

Y

s

El Chor infantil «Mossén Cinto» visitará dern
passat, diumenge, el pessebre de les Escotes de
districte sisé, cantant, además de composicions d
la terra, diferents canta de Nadal que está ensal
jant, entrels que hi figuren: Aném á Bethlém, LO
desembre congelat, Els pastors, Dormiu, bon
set, etz.

•
•

** *

•* *

*

•

Del discurs d en lerroux:
«Yo no tengo casa. Es un rincón que

Revue Catalane. Hem rebut el número t d'aques
ta important revista d' estudis catalana que 's publi
ca á Perpinyá.
Conté articles de les prirneres firmes que á I' al
tra vessant del Pirineo se preocupen de la renai
xensa Catalana al Rosselló.
Benvinguda sia pera bé de tota la tersa Catalana
la Revista Perpinyanesa.

muy embusteros,
cincuenta mil personas
dicen quefueron
los que vitoreaban
al del sombrero.
Y la verdad sincera
tué que hubo allí
seiscientos lerrouxistas,
giner y ardid.

Catalá.
•

poch temps

•• •

Si

que rabien los catalaneros...

Pera dir mal d'En Bo y
rrouxiá:
prosiguió el sujeto
en

bal

sonríe!
No n'hi ha pera menys: aiicó de sentir donar vi
ras al hombre, á la patria, al ejército, á las ideas,
etz., es un consol pera Pilustre rector.

•

•

.

su

desfilar la comitiva.
!Veja! !Ja hi ha un burgés que

ese

fija

••

cón

—Pero, Vd. es republicano?
—No senor; pero voy á recibir á don alejandro

en

•

El barón de Bonet, sonriente, vió desde

al séu costat una bona carona!
—Jo fins ti he tocat la americana!
—A mi, hasta m' ha donat la ma!I
!Oh 's coneix qu' es demócrata de debo!

vals

de La

.

*

El Centre General d' expenedors de tocino, d.
Barcelona, ens ha remes lo vals de un pa qu' hem
repartit entre persones necessitades.
Mercés per la caritat; mercés per haver fet els

sus

•

.

yenes, eta. etz.

** *

á

com

*

espanyola

•

avanlando á dos ó tres minutos porpaso...
Que es com si diguessim:
«Un tren que camina á dues ó tres horca per ki
lómetre.
,

va anar

uno

Junquera porta de
ensá una inscripció en el frontis que
diu: Aduana del Pertkus, nom de la poblado
francesa fronterissa. Nosaltres no sabém si aixó se
rá ana nueva desmembración del territorio adjudi
cada á Fransa, creyém que nd, perque encare hi
presten servey un administrador que's diu Pérez y
un vista que's diu González.
La Duana

*

dilluns:
és
más de cincuenta mil personas agrupadas
al rededor de SESENTA Y DOS BANDERAS.
Y más avall:
Un detalle: en la manifestación de ayer figura

anat

más para
(Histórich).

•

d'el progreso del

Al vol:

no

servim pera

•

más.
Donchs bé, ala dos meros d'estar oberts al públich,
de tres dependents que hi havía varen suprimirne
dos y are s'ban quedat ab en Rocabruna sol, un po
bre spotecari que fabrica ungüent de contracás y fá
discursos petroleros; 1' últim que ha sigut despedit
quinze
es el mosso, un infelís valenciá que cobrava
pessetes senmanals. Decididament el negoci d'en le
rroux está en pleno éxito y aixó que lo que més els
convenía era sostenir la farmacia per alló del gasto

—He

no

estar

.

lerroux s'hi

en

e

rasters...

.

Poble Catalá diari,
criure.

l'

es

•

ses

*

el

*

•

ban

Eta progressos de la Farmacia popular. Pera jus
tificar la inversió deis fondos de l'Argentina, en le
farmacia,
rroux va instalar al cerrar de Ponent una
sastrería, un sindical y no sé guantes co
una

d' árnica, cotó,

por

Pera agafar peix, l'anti-solidari fa una apología
deis burgueses de la Gran Via y enlayra ala her
manos del pueblo, als criats.
Eta progressistes deuhen ignorar quels criats de
majoría son fo
sa immensa
cases de senyor en

•

•

hi anda

no

suelo?

e

•

Comunicacions...

El senyor.—Te he dicho que me trajeras "el liberal,.
La criada.—Senyoret, al kiosco m' han ditxo que tan embustero

en

se expenen
á -t'yo pessete
aquesta Administrado.

Sembla que passen

ja de

eta inszrits.

VIC•
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