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Resum de Política
INTRODUCCIÓ.
Benvolgut lector, com llegeixis aquest nombre ja estaran
obertes les Corts o es trobun en vigílies d'obrirse i c rr>. siguen — si
no ho son— els incansables diputats nacionalistes i ;a hauran emprés en son infatigable dalit la campanya qiu- per a \v< llibertat de
Catalunya i pel resurgiment d'Espanya portar; a cap.
No sé com comensarrt l'atac catalanista ni tampoc se si triomfa
ran en la present escomesa —perquè segons i'Unamuno fer de profeta es molt exposat,— lo que si sé que o el rostre n et adelar.tarà
molt o que el present gobern no acabarà l'any.
L"s herrnoses paraules amb que habiar. fascinat al poble espanyol en Gassei i l'Alba quedarà plenament demostrat que son fulas
i com aqnei's que trobanise a les portes de la mort se donen injeccions, de quinina, igual elis fan rrorne-.-e^ que son le- .':irun'es, faraulrç i paraules de Amlet. els dol molt temr d/abardonar el poder
tot i reconeixent que'l poble no els vol i qiw ::• serveixen rer a
gobernar.
Temen de tot, en cada català hi veut IÍ un fiscal disposat a denunciar les seves in-neptituts al endormiscat poble ibèric qu encara no es '"ona compte del seu decaiment funest. Es troben completament desorientats, van de palpentes fugint del foc per a caure a
les brasses; per referse de la propaganda regionalista pel nort anunciada pels caps debanters de la Lliga, obren les Corts tot pensant
que hi guanyen; s'enganyen: si tinguessin tant sols esma per a reflexionar com se'n penedirían del que fan; empro ca, en l'esplendor
del poder uns i amb les espurnes dels fracasos els altres, han quedat
*esma-perduts i no saben el qu'es fan. O si nó en el nombre vinent
els en faré memòria
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