




LA U E \ - A N T E R A 

<'S ver i ta t que després de aquet Articulo 1.° diu: 
i Dirección general cuidará en lo sucei ¡ue en 

las c^t.icioii.js (Jondfl conto el empleo de un dialecto 
determinado, que haya funcionarios hahilindos ¡-ara el uso 

to.» 
Pero ja veuran vostès com, la Dirección general, 

en lo , lo que fará sei & no cuidarse de res, com 
ja va passar una altre vegada quan en Stlvela, s i n o 

eprat, va disposar una ir 1' istil, 
I tesprés de una concessió tan •' com ens fan 

e t i l ' Articuló, 1° \ Articulo* mes porque no 
hu prenguem per vici, y en poras parauias, cus exposa 
els cassos en que 'ns hem d' abstenir d' u sa r l a llengua 
catalana, essent íorsós usar el dialecte castellà: 

«Art. 2." La i idencia que n el carácter 
is comunicaciones oficiales do índole admhristra-

Esperiñtse qu' encane n' bi b¡ le limita. 
•llano 

por las Une -c no utilicen el 
sistema telegrá e.» 

No 'is hi sembla que per una concessió d1 aq¡ 
naturalesa no valía la pona de fer un deci 

Aconsolintse pensant que sols un diari de Madrit , 
censura al gobern por tal disposició, els demés no 'n 
diuen res; aquesl diari ès El Diario Universal y ja po
den pensar , encare que no !' hi llegit, qu Man

ar, lo menos, de separatista 
'•'inte. 

Y d irán 0,11c '1 go • 'ns estima á n' els 
oataians. Si hi ha home ivcnt'i ois ulls e! I 
content. 

No 'ns ha let rumiar poch una mona tí 1 dols 
•rs; que publica l.i Ivansada de Barcelona, pe* 

riódich carlista y sobre tot molt espanyol. Diu aixis re-
ferintse á Catalunya: 

Qüan vindrà Carlos seté 
Tornara I as, 

i que 'Is furs qu' ell te vol dar 
Faran créixer ta riqui 

Bon cop de fals, 
Carlins de nostra terra , etç, 

iQue ( 'a talunya, ah la vinguda do Don Carles , tor
naria á ésser com era! Aixó es lo que encara 'ns fa r u 
miar, per que Cata lunya ha sigut, desgraciadament , de 
moltes maneres . Potser vol dir que tornar ia nostra Pa 
tria, baix el règim carlista, al temps de 1' inquisició y 

absolutisme, y 's comprèn que no seria d' al tra ma
nera, ja que es de suposar que Don Carles no voldria 
Pas que tom er Catalunya com era abans del ca

sament dels Reys Católichs. 
Y encara 'ns ha fet rumiar mes allò dels furs que 

l'll cus vol dar. (Gran puntido sou tres moscas/ diría 
un mercader de cigrons, lo qual t raduhit en català, es 
Com si diguéssim: ja ';/ tirareu: bou tros d / ' olla. Si, 
Perquè nosaltres, que desitjóm pera Cata lunya una co
sa tan g ran , ens fan somriure de llàstima aquells polí
ticos qui 'ns prometen, pera que 'Is ajudem á enlayrar-

alguna petita engruna de Ilivertat, migrada , mise
rable, tant si se 'n diuen furs, com descentralisacions 
administrat ives ó autonomies limitades, que tot plegat 
els ho podríem tornar embolicat en una fulla de col. 
Ens tenen per cr ia tures , y 'ns ofereixen un bobó pera 
<JUc 'Is est imem. 

Els furs que ell cus vol dar! ¿Qué S* ha pensat de 
nosaltres 1' a r i s tócra ta de Venècia? No son furs ó pri
vilegis lo que necessitem, sino una cosa mes gran , mes 
enlayrada , de la qual ne donen una idea genera l les 
bases de Manresa , no prenentles al peu de la lletra, 
s ' no in te rpre tan t el seu esperit . Y aquestes bases de 
nostres reivindicacions se 'ns han de regonéixer si us 
Plau per forsa, perquè son drets ben llegítims. ;Y qui 
es Don Carles pera volemos dar com un favor sols una 
Petita pa r t de lo que es ben nostre? Si temps a venir, 
dat cas que pujés al trono d' Espanya , ens ho concedís 
efectivament, ni tampoch li haur íam d' admetre . D e 
!es mans d' un net de Fel ip V , ó tot ó res. 

Y si ha de venir per nostres mans propies, ha d' 
ésser tot, tot, tot. 

1 li han frases que A pesar d' ésser un disbarat de 
m a r c a major y una negació de las llibertats dels pobles, 
fen íorolla y son aceptadas com á conceptes elevats ó 
e '°m A idea original. Una d' ellas es la que j a fá temps 

fou inventada y que 's repetí en la Lliga Regionalisat 
el dia q u e ' 1 Director i prengué possesió dels seu-
rrechs. Par lan t del Cata lanisme, á quina idea ells su-
posan representar , digueren que era tan gran que no 
había de limitarse a Cata lunya si no q anar 
á la CATALANISAC1Ó D' ESPANYA. 

Primer permet intme que 'is demostri que la 
centralista pura , després ja 'Is 1 quina 1 
verdadera idea dels qúe volen oatalanisar ;i Espanj 

Donchs, suposant que 'Is regionalistas sustentin el 
mateix p rog rama nost re , cosa q u ' e s molt suposar, y 
que per lo tant el cata lanisme d' ells sigui-, doetr inal-
ment, el catalanisme nostre hem de dilsi que un. 
pressió com la que hem copiat demostra una falta ab
soluta 1 mal is tas : 
direm, indica un temperament uniformista á la caste
llao 

italanisar á E s p a n y a vol dir enmotilar la nostre 
característ ica de rassa á tots els pobles que forman la 
península Ibérica}- pera fer això s' ha do anular el seu 
temperament pera 1 poguerlos transformar á 
imatge nostre, y per si no hu sabia el respectable afí 
dels desafíos nostres os això una acció lora pro
pia de oligarca. tus (dispensin las • 

Bueno i prou páranlas qui hs si, 
senyor desa/i, el catalanisme, per gran que vosté '1 su
posi, no s' ha de mo , porque aixis que 
tracti de deixar aquel oanip : natural y propi 
pera ücarsi ¡ haurà perdut tota la 
seva grande leí cata
lanismo consistí en
ti tats naturals , demanant el ! tilo y peí 
cionament de totas las cual i tats que 'ls son propias y 
caracter ís t icas: Que 110 hu sab que catalanisant . 
panya destruhiría Catalunya? Si aixó que aquet re 
nalista proposa los possible sur t i r ía un cent peus que 
ningú fora capas de dexifrarho. 

Aquet minyó deu medir la grandesa de las ideas 
per 1' extensió que ocupan y no per la seva noblesa ni 
per la se va justicia; es com aquell que deya g rans ho
mes á n' els gegan ts encar que tinguessin el cap de 
fusta. 

L A CATALANISACIÓ D ' ESI-ANVAÜ ¡Ay, minyó, y que 

' t s aixcrit l ; no sé si 1' han vistas vostès, jo si que 1' hi 
vista. La catalanisació d' Espanya vol dir duros a cua-
t re pessetas, á li y efecte d ' omplir la parada de ba-
dochs—que els amos de la parada, encare que hu sem
blin, no tenen cap pel de tontos—y un cop n' hi han 
forsas de badochs allavors £e deixan de donar els duros 
éi cuatro pessetas y se comensa A donar ¡i doble preu el 
género que 's t r ac ta d' endossar y que generalment son 
saldos. 

Que Catalunya es peti ta si la comparem amb la 
grandesa del catalanisme!! Per ells si qu ' es petita Ca
talunya, per ells quinas ganas de figurar no tenen límits; 
per ells que '11 tenen poch amb la grandesa de 1' ideal y 
volen tota 1' amplada de un par t i t polítich espanyol; 
per ells que may han sabut fruhir la noblesa de las 
ideas y desitjan 1' organisació do las colitis madri lenyas; 
per ells q u e ' l s es petita la t e r r a nadiva van a c e r c a r 
en al t res té r ras els districtes que faltan éi Catalunya y 
la possibilitat d' obtenir ministeris donant al catalanis
me 1' organisació de una colla podrida de política me
nuda. 

Aquesta es la g ran idea de la catalanisació d' Espa
nya y aquet es el secret de la gran organisació. Pero 
com ja han apamat á n' els que i s segueixen, fiats amb 
la seva bona pasta , y de que no sabrán descubrir las 
intencions que por tan, tot invocant 1' amor á Catalu
nya, enganyan miserablement al poble. 

¡ L A CATALANISACIÓ D< E S P A N Y A ! no es gens mal 

pensat el mot pera agafar autonomistas que no hi vegin 
mes enllà del nas . E s la preparació de la componenda 
maurista que tenim A sobre. 

Y si no ja 'ns hu dirá el temí 

Díu La Tralla: 
Si al Cata lanisme no se '1 pot titllar de separat is ta , 

¿com vol que s' hi titlli al Nacionalisme que ve a 
lo mateix! 

¡Ja veyéu, quines orientacions ha portat 1' Assam-
blea de Barcelona!! Aquesta gent que volen catalani-
sar els obrers, ni tampoc coneixen lo que porten entre 
mans. 

Y aixó que a ra ho han declarat solemnement que 

son nacionalistes, perqué i públich se 'n enteri , puix 
si no ho diguessin ningú s' ho pensar ía , ja que 'ls 
actes no ho indiquen. Ha succehit com A aquell pintor 
que al fer un quadro bíblich, va voler pintarhi un a: 
pero li surtí tan malament , que 's vejé precisat . 
cr iure assota: esto es uu ángel. Pero ab lot \ 

I qui ho miraven y remira r de 
que alió ios lo que les lletres indicaven, puix mes aviat 

una taca ocasionada per haver saltat 
pintura. 

Una bona acció 

r t e r a un ex company de col· le
gi riquíssim, car: 
té r ras , casas, comanditan' d' ui 

ba molt y 
t rebal laba poch ja que tota la seva 

r un llibre de correr la 
tisoras. Mes si per guanya ls no li calia suar no os poca 
la feyna qu' es huscaba ¡ ciarlos; 1 c a n a 
tenía día y I calat por lo sast re , < amisc, corba
tas , polaeres, barber , ba . Tenía dos 
de baral la , messatjcrs de la colombólila, r e t r a t aba , 
criaba gal l inas ab incubadora, á la tor ra , seleccionaba 

tomó vil, mantenía dos caballs 
graciada parroquiana com ell, d e i a 

Buena Sombra, Tr ianon, T rocade ro , e t . , e t , que son 
cent; I capital . 

Apropósit del conyach, 1' absenta y alguns líquits 
mes, que no s e m p r e m aplom va contreurer una 
malaltia que per sort no sois va t< 10 va lo-

i i del tol son carác ter . 
ivors fou cuan cerca ab mes constancia, ma com

panyia y estrenj >nsd' amista t que fins lla
vors semblaban estel ab cua per sas ta rdanas apa
ricions. 

Llavors comensá á trebal lar d' un modo útil, ¡ 
sarse ab lo catalanisme, á estudiar d' afició y ana per
dent unas aficiona pora conreuarne d' a l t res , perdé 
aquells moviments y aquell aspecte de bibelot y pren
gué un tr ia t senzill; ja no renegaba ni par laba al caló 
d' ar istocracia te caló en las t imbas, burdells, jochs 
sportius etc. y per allò dels ext rems, molt semblant al 
caló de la presó si be sols lo par lan en aquells cass' 
llochsi en fiques' había civilisat. Pasejavam una t a rde , 
pel mol! contemplant las obras cuan sent irem aprop 
nostre una veu de xaval clara y vibrant com un pardal 
que deya: 

—Andia, diquela nyebit quei litat! y ensenvaba un 
sac contenint un bulto bon xich g ros . 

E r a un d' aquets infelissets abandonats á sas dèbils 
forsas }• potens mals exemples tipo curios y es t rany 
dels d als 13 anys y perillós y paorós dels 14 en avant. 
Sas robas brutas y espar racadas tapaban tot lo innece-
sari y res mes, sos cabells bruts y llarchs queyan da
munt son front cargola ts y acar t ronats ; la visera d' una 

jorra tapaba una orella y sas espardenyas al veurer-
scls tanta miseria ensenyaban dos rengles de dits col-
ra t s de sol y protegi ts pel fanch del carbó com bocas 
de la desgracia rient histéricasdel luxoy la fatuitat deis 
homes. 

l 'na baral la esdevingué entre 'ls dos pardals sens 
plomas arrel de par t i rse '1 furt; panudas del mes gros 
calibre feren los t rons d' una tempesta de colps que 
acabaren per ba t re r al quin ab sa veueta habia ferit 
nostre atenció, que queda plorant desposseït del fruit 
de son ardiments y condolit tot lo seu cos. 

L lavors 1' Albert va acostarshi , li feu preguntas ab 
veu dolsa, clara y tranca, se feu amich del p e r d u d e t y 
li proposà anar A casa seva A ferli de criat. 

—Qué 'm dará? Veuràs tot lo de casa será nos t re . 
—Y menjaré y dormiré ácasa seva?—Si home com tots 
los cr iats y aniràs mudat y. . .—¿Queia Oi/tan' gayre? 

—Tot lo que necessitis ho tindràs ab tal que no 't 
descuidis de demanarmho. 

—Vinga , per mi, fet. 
Y s' en anaren paseijant com dos amid i s cap á San

ta Maria; allí 1' Alber t comprà roba blanca y de sobre 
pel xicot, després lo feu en t ra r á una barber ía y li feu 
rapar lo cap y rentar l i ab una bona fricció pagant ca r 
lo servey puig 1' establiment se negaba A netejar al 
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