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X V Y ÚLTIM
CONDICIONS DE T R A V A L L
En un dels primers escrits de la present sèrie, vaig fer notar que
à Ingiaterra 's dona mes aviat importància à la educació del poble
que no pas à sa ilustració: es dir, que Is hàbils directors de la societat inglesa volen mes lo poble bo que sabi.
Consecuencia llógica d' aquesta sensata manera de pensar, es lo
fet d' haverhi allí un poble qual nort es 1' estricte cumpliment dels
debers socials. Imbuhit 1' esperit de cada individuo per ben arrelat
respecte asos semblants, que se li ha ensenyat à tenir en los primers
an3'S de la vida, contribuheix naturalment ab totas sas forsas à sostenir la ordenada existència de la colectivitat.
D' aquí 'n naixen moltas y trascendentals ventatjas, de las que no
es la mes petita la gran senzillesa y facilitat ab que à Ingiaterra 's
poden dirigir y cuidar aquellas industrias que exigeixen grans aglomeracions de personal.
La desagradable y enutjosa vigilància, indispensable en los establiments fabrils deia nostra terra, pera mantenir al personal enl' estricte cumpliment del deber, es cosa innecessària y fins sovint desconeguda en los tallers y fàbricas inglesas. En ellas l'obrer cumpleix
ab conciencia fent tot lo que pot en benefici del travall. Casi en totas
es guardià de la feyna '1 mateix travallador a qui 1' amo, o be la direcció que fa de tal, prega per medi d' una senzilla fulla impresa y
generalment fixada sobre portas y parets en diferents punts del establiment, que 's serveixi vigilar per la conservació del orde y vet-
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llar per los interessos de la casa, dels que al cap y à la fi n' aproíitan
tots: principals y dependents.
Que '1 tal prech es atés per los obrers inglesos, ho demostra '1 fet
de no haverhi casi en cap casa inglesa vigilants de llur conducta.
Allí sols s' hi veuhen encarregats pera fer anar be las eynas y millorar la producció. Aixo, que pera moltas personas desconeixedoras
del travall industrial semblarà cosa de poca vàlua, constituheix un
dels factors mes importants pera empènyer lo progrés industrial, ja
que à mes d' estalviar moltas horas y molts ratos als directors y caps
de travall, manté llur esperit tranquil y en estat apróposit pera dedicarse ab desembràs al cumpliment de llur principal raisió, que es
cuydarse exclusivament de la regular y perfecta marxa de las eynas
y operacions que 'Is hi estàn encomanadas.
Quant lluny estém de poderho fer enterament aixís en las nostras
fàbricas! Y tot perquè ' i nostre obrer, en Uoch de haver rebut una
bona educació social, basada sobre tot en los debers del home, ha
sigut embaucat per aixams de miserables y criminals aventurers
polítichs que, per ferlo servir d'instrument à llur desenfrenada ambició, l i han trastornat lo cap omplintli ab vent d' un embolich de
drets, qual sol exercici seria '1 mes gran perill pera '1 pervenir de las
llibertats populars.
Pero val mes que 'ns deixem ara de consideracions que 'ns portarfan molt lluny sobre aquest terreno, y aném seguint la enumeració
de datos respecte à la ma d' obra en las fàbricas inglesas, que son
lo interessant pera 'Is productors de nostra terra que s' ocupan y 's
preocupan ab lo pervenir del nostre travall fabril.
Uns ab altres, los salaris que guanyan los obrers de las fàbricas
cotoneras inglesas es d' un quinze à un vint per cent mes gran que
'Is salaris guanyats per los obrers de las fàbricas catalanas. No obstant la ma d' obra del obrer inglés resulta, en conjunt, d'un cuaranta
à cincuanta per cent més econòmica que la ma d' obra catalana.
Aquesta, à primer cop d' ull estranya diferencia, prové |de la molt
major cantitat de feyna produhida en casi be tots los casos per lo
obrer inglés.
Després de las seccións batans y cardas, en las que '1 personal
inglés està en poca ventatja sobre '1 personal català, venen los manuars, y ja la proporció d' empleats en iguals eynas à Inglaterra y à
Catalunya es de dos inglesos per tres catalans. En las metxeras la
proporció puja à un inglés per dos catalans y en la filatura arriba à
ser de un inglés per dos y mifj catalans.
En los telers, que es lo punt ahont mes personal se necesita, la diferencia entre '1 número d' obrers empleats à Inglaterra y 'Is em-
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pleats à Catalunya, està en la proporció d' un inglésper dos catalans.
Com suposo que alguns dels llegidors d' aquestas ratllas, no possehint lo promedi aproximat dels travalls de jornalers y preu fetaires
catalans, se trovarían impossibilitats d' apreciar las diferencias expressadas en las anteriors proporcions, apuntaré per cantitat de
puas y número d' eynas, lo traball generalment fet per l'obrer en las
fabric as cotoneras d' Inglaterra.
En fóbricas filant com ÍÍ terme mitj número, 30s una dona sola
porta de 60 à 80 puas de metxera en gros, y si te ajudanta ne porta
de 120 à 160.
D' intermèdia una metxera ab ajudanta ne porta sobre 240 puas.
D' en fi una metxera ab ajudanta ne porta al menos 320 puas.
En la filatura de selfacting, un filador, dos ajudants y dos metxers
en uns casos, y un filador, dos ajudants y un metxer en altres,- portan 2000 puas. També hi han màquinas de mil portadas per un filador
y ajudant sols.
De telers, teixint generós senzills, ab ardits y tramas variant entre 20s y 40s un teixidor sol ne porta 4,3^ si te un ajudant ne porta 6.
Ab aquestos datos, poden los nostres productors formar judici
sobre la diferencia que hi va entre la ma d' obra catalana y la inglesa.
A r a no 's crega que en totas las nostras fàbricas que filan, per
terme mitj, números 30s fos possible aplicarhi lo sistema inglés de
personal reduhit, perquè sobradament se sab que en molts establiments industrials nostres, hi faltan cantitat y calitat en la preparació, que es lo primer perquè deurían procurar los nostres productors
cotoners, no escatimanthi may ni interessos ni eynas bonàs. Pero al
costat de las nostras fàbricas sense prou ni bona preparació, n' h i
han d' altras nostras que posseheixen las duas cosas, sense que per
aixó hagin lograt may reformar lo travall en lo sentit que '1 portan
los nostres competidors inglesos.
Per lo be de tots, tant obrers com principals catalans, convé que
com mes aviat mellor aqueixa anomalia desapareixi, àfide què, disminuhint la diferencia de preus que hi ha entre lasproduccións forastera y nostra, puga la indústria catalana referse un xich, y resistir
mellor de lo que avuy ho pot fer la seria trontollada que l i han causat las extrangeras industrias.
FERRAN A L S I N A .

SBC OIÓ ZPOZL·ÍTIO.A.
Lo Congrés Literari Internacional, que, baix la presidència del Sr. Nunez de
Arce tindrà lloch en Madrit, obsequiarà als escriptors estrangers ab corridas de
toros.
.
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Y després que 's queixin si Dumas y altres francesos, diuhen que 1! Àfrica comensa en los Pirineus.
jVaya uns obsequis de donar a poetas y prosistas eminents!
;Si creuran que porlan coleta!
D. Antoni Cano vas del Castillo ha tingut que deixar corre '1 pensament fixo
que tenia de casarse k P a r í s .
La ceremonia :s verificarà, donchs, en Madrit, si.acàs no hi ha cap impediment..
En algo havia de ésser proteccionista.
Lo gobern espanyol ha enviat mes tropas à nostras posesións del Àfrica en previsió de lo que puga o c ó r r e r si mor lo Sultan del Marroch.
Kn vista d' això, no es faci! que las demés polencias vullgan iutervenirlii.
i ï o t h o m sab qu' ab '1 Gobern espanyol no s' hi jugal
Lo capità general de filipinas segons alguns diaris de Madrit s; ha tornat mut.
Segons 'Is filipines s' ha tornat cego.
Pels carolinos com si fos sort.
Vaja, que la gent de Manila no pot pas queixarse.
Tenen una verdadera ganga.
En T última quinsena d' aquest mes ó à principis deT altre s' obriran las Cambres espanyolas.
|Que 'n sentirén de barbaritats!
Un d' aquestos dias passats arrivà à Barcelona lo general Salamanca.
Com si diguéssim; Ilferochi romaní.
Segons se 'ns ha dit al passar lo general per la Rambla tots los arbres tremola van.
Diu lo distingit escriptor D. Josepü Fernandez Bremón en la Crònica de V ú l tima ïlustración Espanola, y Americana, que no dupta de que si per temor de esser
veritat lo que diuhen los contraris de 1' Exposició de Barcelona, ó per si fossin
certs los arguments dels defensors de la mateixa, se proposés una unió de tots,
"pera conseguir per aquest medi V èxit mes brillant, evitant aixis un mal major,
la tal unió ;s conseguiría.
Sentim haber de manifestar que aixó es imposible.
Si la guerra sens treva feta i\ V Exposició Universal de Barcelona h a g u é s t i n gut per únich móvil lo patriotisme, l'ora molt fàcil la desditjada unió, puig per la
Pàtria tot se sacrifica.
Mes, per desgracia, son los contraris, homes tan terchs y tan absoluts que son
incapassos de sacrificar sas opinions en be de Catalunya y de Espanya.
Ben al revés d' aixó.
Ells volen sacrificar à Catalunya en be de sas opinions extrambóticas y arbitraries.

V E T L L A D A Y B A L L D E L & CÍRCULO S AB ADELLÉS»
Atentament invitats per la Junta directiva del Casino, assistii'em en la nit del
l.et de aquest mes, al concert y ball celebrat ab motiu de la inauguració de las
obras, fetas ú l t i m a m e n t en lo vestíbul y saló de ball de la esmentada Societat.
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Per lo que toca a aquestas, debera dir, segons nostra humil opinió, que s1 han
dut à cap ab un acert digne d' aplauso, regnant en totas ellas lo bon gust qu! era
de esperar de la Junta del Casino y dels artistas encararregats de realisarlas.
L' efecte qu' avuy dia produheix lo saló es magnífich, y mes ho fora encara, si
la entrada pogués é s s e r per lo carrer de Sant Pere, ja que d! aquest modo 's veuria
desde'1 primor moment T h e r m ó s conjunt que presenta la part del saló, qü' are
no !s logra, per é s s e r là entrada, ab sas columnas y portiers, sobre de ias quals s!
abalansa la galeria, pera la orquesta; conjunt sever y agradable a un mateix temps.
La vetllada-concert tingué lloch seguint 1' ordre del següent programa;
1. MARQUÉS.—Reloj d.e Lucerna. Sinfonia, per la orquesta «Fatxendas.»
2. WILHELM GANZ.—/Qaíere vive! Gran Galop, pera piano per las senyoreías Massagué y Forrellat (Teresa.)
3. GRILO.—La chimenea campesina. Poesia, llegida per lo Sr. Torras (Ramón.)
-i. RODOREDA.—La nií al boscli. Canso de la auraneta. cantada pera la senyoreta
Molins.
5. QUARENCHI.—Fantasia original. Pera violoncello, per lo Sr. García.
6. MESTRES.—La cigala y la formiga. Égloga, llegida per los Srs. Torras (Ramón)
y Ribot (Manel.)
7. THOMAS.—Raymond. Sintonia pera piano, per la senyora de Altayó y senyoreta
T u r u l l (Piíar.)
'
"
" '
' ,
8. DONIZETTI.—Lucia. Scena é Ca va tina, cantada per la senyoreta Soler (Elvira.)
9. RIBOT.—ios ctos c«oaWs. Poesia llegida per son autor.
10. CHOUDENS.—Marcha t r i u n f a l , pera piano per las scnyoretas Puig (Josepha) y
Duran (Consól.)
Com era de preveurer, las distingidas senyora y senyoretas que prengueren
part en lo concert, cumpliren degudament la tasca que s'imposaren en obsequi al
Casino, demostrant totas ellas, qualitats recomanables en lo desempenyo de las
pessas del programa, qualitats qu' honran a son mestre y director del concert don
Francisco Vila.
Llàstima que las senyora y senyoretas ja citadas quals noms no repetim, per
liaverse distingit totas y cada una de ellas, en particular, no fossin obsequiadas
com se m e r e i x í a n , al deixar son lloch pera presenlarse en públicb, per la concur r è n c i a qu' omplia los salons del Circol Sabadellós.
La orquesta Fatxendas tocà ab la afinació y bon gust de sempre la Sintonia
del Reloj de Lucerna y '1 Sr. García en la Fantasia original de Quarenchi deixà
sentir com de costum, las armoniosas notas que desprèn son violoncello, qu' en
sas mans, pareix un chor de veus angélicas. No obstant y aixó lo públich no va
entusiasmarse com altras voltas, puig, no sabem per quinas causas, va permaneixer fret tota la nit, sens lograr tampoch romprer lo glas las preciosas poesías que
foren llegidas per lo Sr. Torras (Ramón) y Ribot (Manel,) ab la entonació deguda.
Al comensar lo ball va acabar sens dupte la fredó y ensopiment dels joves, ja
que fins à la matinada del diumenge, van estar saltironanl per 1' encatifat saló de
ball del Casino, mostrant en lo rostre 1' alegria que debia regnar en lo cor de las
jovenivolas parellas. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_-

DESVFT"11 i Asmcai-r w
Lo progrés es font de vida.

Deixondat, Pàtria estimada,
que ja es hora de parlar;
(i)

Poesia llegida per son autor en la vetllada que celebra lo Cinirs Català lo dia 30 del passat J u l i o l •
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deixondat, poble de ferro,
lo dels quatre pals de sanch;
redréssat, que la tempesta
no minva ni minvarà
puig que à llevant si congrían
tramontanas y mestrals.
L ' arbre de fulles barrades
si arrela fons., Deu ho sab^
si la soca es r a b a ç u d a
rabaçut n' es lo brancam:
quant h i passa '1 torb feréstech
'n fa una una remor tant gran
que apar que las fulles digan:
Catalunya, avant, avant.
Llamp del cel, sobre la terra
no aymant de sa llibertat;
ira de Deu, gobre 'Is pobles
que son febles y cobarts;
glòria y honor à las rassas
que eran lliures y ara esclaus
que fant esforsos titànichs
per sos grillons trossejar;
y à los héroes de la pàtriaque ab tendre crit fraternal .
é inspirats ab braus desitxos
núan ab sas fortas mans
lo llaç del regionalisme
ab lo llaç de llibertat,
à aqueixos si 'Is hi mancava
sols un grahó per pujar
al pedestal de la glòria,
ben guanyada ab ferra afany,
tot mon cor los donaria
per veureis ben alts, ben alts,
y per mes acoratjarlos
no sols mon cor, fins ma sanch.
A v u y que la nostre causa
emprent una corrent tal
que fa esperançar que prompte
com un torrent pujarà,
defensem ab pit hi fora
tots los mes bells ideals
per mes que corchs enveijosos
roseguen la societat;
defensem ab fe y constància
nostres drets y llibertats
y al crit de «Desperta ferro»
contesteu avant, avant;
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lo progrés es font de vida,
ab la vida furs y llars
ab las 'lars la b e n h a u r a n ç a
la tranquilitat y pau
y quan aqueixos desitxos
que '1 cor alena, vindran,
y en las vigas de las casas
hi nihen los rats-penats_,
llavors complerta la tasca,,
prop de 'Is tihoris de la llar
als fills las patrias historias
'Is contarem, pam per pam,
y 'Is direm tot ensenyantlos
, nostres griilons trossejats:
tot lo que mes ayma un poble,
son progrés, sa llibertat.

JAUME NOVELLAS DE MOLINS.
Recordavàn nostres lectors que días endetrds publicarem \m suelfo preguntant à las Sucursals de Tarras-a y Sant JSadunrí de Noya si s; adherían ó no als actes realisats últimament pel Centre Català de Barcelona respecte de la Exposició Universal.
Donelis bé; las tais preguntas han obtingut una galant contestació pel Cenlrc Català
de Tarrasa que en son darrer BntïleU hi estampà lo següent:
"Ja se sap que las empresos novas son las mes discutidas. mes nos sembla que en 1' es-.
tat actual dels travalls de dita Exposició, no es cosa de discutir si es convenient feria ó
no; pot aprobarse ó comba'trer tal ó curd projecte dels molts que hi ha pera ella, en benefici de la mateixa, mes estem ja en lo cas,, per nostre decoro, de travallar à fi de que 's
realisi com mes brillantment millor. No es aixó unjoch de noys; hi va la dignitat d' Espanya y molt especialment de Catalunya y tots los que be vulguin a aquesta, majorment
si son catalans, deuhen apoyarla ab totas sas forsas: de lo contrari, que fassin coro ab los
periodistas madrilenyos. als que ajudaran à fer propaganda pera que la próxinia Exposició
de Madrid puga ser allavors, de molta mes importància ab 1'ajuda de totas las subvencions hagudas y per haver del Centre d' Espanya."
Nos plau molt aquesta actitut patriòtica del Centre Català de Tarrasa, pero mes que
tot nos agrada d'ell la següent manifestació que ve a. destruir una preocupació que ab
pena sentíam nosaltres per las consoqüencias que entranyava. Diu aixís.
<!Lo nostre Centre no es Sucursal de cap altra Associació catalanista: s; ha gobernat
fins ara ab arreglo à sos Estatuts, ab tota independència dels demés ab quins y tots per
igual s' ha mantingut sempre aliat per la identitat del fi à que respongué sa creació. Aixís
donchs no elevem fer cap acte públich pera demostrar una independència de que hem gosat sempre."
,
Realment nosaltres no ho havíam entès aixís. Creyam que '1 Centre Català àe, Tarrasa
era Sucursal del de Barcelona y com à tal se feya solidari dels actes d' aquest, cas de no
protestarne. Per aquesta rahó l i férem à ell las abans refer i das preguntas que deixem avuy
en peu no més pera '1 Centre de Sant Sadurní de Noya, única Sucursal que l i queda al
Centre Català de Barcelona.
Agrairanj donchs, las amables y francas aclaracíons àA Centre tarrasench que prçsi-
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deix nostre estimat amich don Joseph Soler y Palet y 'ns oferim à ell ab totas nostras
forsas en benefici de la càusa de la Pàtria.
En lo dinar ab qne celebra '1 Centre Català de la capital la seua sessió inaugural del
present curs, va dirse que '1 tema j Catalunya y Avant! vol dir Pàtria, Llibertat y Progrés, qual ambigua interpretació fa venir desseguida à la memòria al cèlebre Bernat Xinxola.
Es estrany que fins ara no se 'Is hi haigi acudit als socis que quedan en aquella Associació, lo interpretar en tal sentit lo lema de / Catalunya y Avant!
La vritat es que las circunstancias han portat cambis radicals.
Ara ja lio sab lo poble català: lo Centre de Barcelona vol Pàtria, Llibertat y Progrés.
O com si diguéssim Pàtria X y Z, perquè verdaderas incógnitas son avny en nostra terra
la Llibertat j '1 Progrés quan cadascú los entén à sa manera.
Encara que '1 Centre de Barcelona pot dir als catalans "Vosaltres seguiume descansats
que la solució de tals incógnitas jo ja la tinch dintre mas mans."
Pero ^no valdria més que la dongués al públicli d' una vegada la tal solució?
Pera nosaltres lo lema ; Catalunya y Avant! porta un altre significació mes clara y terminant. Pera nosaltres vol dir "Catalunya, aixecat de ton ensopiment y moute; recordat
de qui ets, y fes valer ta persona y ta dignitat; evoca tos drets trapitjats y tos interessos
expremuts, y disposat à defensaries: no "t desanimis en ta desditxa; redressat y camina
sense por; jAvant!"
Aixis ho entenem nosaltres y en quant à llibertat y progrés vinguin en bona hora sense
exageració y de conformitat ab 1' esperit del temps, que no hém de ser nosaltres los que
despreciém tan seductors ideals, sempre nobles mentres no 's corverteixin en asquerosa
llicencia ó en desenfrenada carrera, sense objectiu à que obehii- ó prudencial timó a qne
subjectarse.
En lo mateix dinar esmentat del Centre Català de Bareélona, s' afirma qne aqueixa
Associació vé à ser com una olivera (mellor haurían pogut dir un garrofer) à la qual fins
ara l i havia privat lo desenrotllo una eiira entortolligada en soii troncb, constituida per
los elements ptírs del catalanisme. Extirpada 1' enra podrà donar mes frayt 1' arbre, ó
sigan mes oli vas. 0 mes garrofas; com se vullga.
(l\o es vritat que es graciosa aquesta comparació?
jY pensar que ;1 senyor Almirall fa poch temps en la festa inaugural del Centre de
aquesta població no trobantnos prou conservadors sens dupte als que ara califica de destorbs, và cridar al seu costat als senyors Duran y Bas y Manye y Flaquer, manifestantse
disposat à fer devant d' elis fins lo paper àemasagranza!'
;Cóm cambian los temps y las opinións!
Després de tot, si '1 Centre Català de Barcelona ha de donar més y millors frnyts aislat, lo felicitem per lo bé que ha sapigut buscar remey a son raquitisme.
Ara que vaigi creixent.
Mentres, nosaltres esperem sa mort tot regant V eura que arbre tan corcat mrvía escullit pera apoyarse.
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A veure si à 1' últim resultarà, que era 1' eura que sostenia a 1' arbre y no 1' arbre que
sostenia à 1! eura.

DISCURS
LLEGIT PER BON JOSEPH PBANQUESA Y GOMIS, PRESIDENT DEL JURAT. BEL
CERTAMEN LITERARI BE SANS, EN L' ACTE BE LA BISTRIBUCIÓ BELS PREMIS. LO BÍA 24 1)' AGOST BE 1887.
(Continuació)

Un jove y ja reputat cn'tich y distinguit amich meu ab no complerta falta de rahó pero ab molta falta de pietat y sobra de cruhesa,
ataca sense compassió y ab acerada ploma en una obra derrerament
publicada, festas tan nobles com la que ara aném à celebrar, prevalguentse de la part ridícula que un parcial observador creu descrubrir
en totas las cosas humanas. Sa fina crítica, no obstant, tan acertada
en totas las demés apreciacions del llibre à que 'm refereixo, cau, ab
tot y '1 gran talent del autor, en un apassionament vulgar y digne
dels nostres enemichs, al combatre 'Is certàmens catalans, per haverse
descuydaí de parar compte en 1' esperit patriótich que 'Is impuls y
en la sanitosa ratjíida del sabor catalanista que 'Is legitima y 'is fa invulnerables. Si ' i simpàtich crítich, fixanse en lo caràcter de reelutadors que pera la nostra causa presentan los certàmens de Catalunya
y que per lo tant no pot aqueixa en cap manera rebutjaries, s' hagués
estes en 1' anàlisis de qualsevol dels que, celebri una literatura ja feta
com la francesa ó la italiana ó be dins de la mateixa Espanya una
ciutat ó vila castellana sense aspiracions regionals ni més afanys que
fer lluhir à cuaíre complayres las sevas gracias desagraciadas, allavors sí que sobrava la rahó pera condempnarlos ó llensarlos al ridícul
com à cosa inútil ó perniciosa- Perquè en aqueix cas per retracció de
tots los escriptors de noia que coneixen la fals mesquí del sistema de
oposicions per medi de versos, se dona fama à la pobrissalla de las
literaturas, quedan proclamats per genis de la vila las mitjanías menos
passadoras y 's fomenta à !a plaga més aborrible per 1' home sensat
y la més repugnant de totas per lo pretenciosa y manca de. sentit comú, las dels poetas d' ofici. Allavors si que la reproducció d' aqueixas festas, falíadas d' ideals patrióchs, no estan sostingudas entre 'Is
que hi concorren més que per lo desitj d' ostentació, 1' afany inmode-
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rat de premis, la infantil mania de reunir una numerosa colecció de
joyas, y lo mateix entonarà '1 poeta una oda interminable al vapor
que un himne als castells feudals y '1 que pot ser en Castella haurà
ponderat animosifais de Felip V vindrà aquí à posar sobre 'Is núbols
1' heroisme y la grandesa d' ànima dels nostres últims Consellers.
Cridis enhorabona, y obligació hi ha de ferho ben alt, contra
aqueixos poetas y contra 'Is Certàmens que 'Is sustentan, pero aquí
entre nosaltres, fins suposant que no estiguin lliures per complert d'
aquells defectes, s' ha de tenir en compte que moltas vegadas hi prenen part també 'Is escriptors castellans, y no sols los de la terra, no
hi ha perfecta compensació entre 'Is defectes literaris que pugan tenir
y '1 be que fan à la causa del regionalisme que sostenim y que es
avans de tota altra. Per altra part, los remeys pera perfeccionaries son
fàcils y no importa ara consignaries; la concurrència de tots los poetas prenentsho com una obligació pera contribuhir ab sas aspiracions
à la propaganda catalanista, la supressió d' accésits pera evitar rivalitats puerils, la encertada elecció de temas y de las personas que han
de constiíuhir les Jurats, tot aixó que en gran part se realisa ja en
nostres Certàmens, pot ab altras milloras ferlos encara mes importants
literàriament redejantse de tot lo prestigi que 's mereixen. Y torno à
dir prestigi literari perquè sa importància baix lo punt de vista patriótich 1' he feta notar ja com à única causa que 'is fa necessaris.
Si: jo que ne admetería tals festas en una vila d' aquellas regions
d' Espanya que no aspiran à res, que no 's preocupan del demà, que
!s troban be en sa misèria y 's saben tirar à la esquena i s càrrechs
que las altras provincias à sa apatia dirigeixen, jo las veig ab goig y
las saludo ab entussiasme en aquells Estats que com lo nostre, la Galícia y las Vascengadas com las nostras germanas Valencià y Mallorca, saben cridar à sos poetas pera llensar un crit de protesta centra
la opressió que injustament se i s fa sentir y 's recordan de lo que han
sigut y de lo que han de ser. Jo que al resseguir moltas vegadas las
poblacions de Catalunya en dia de Certàmen, he vist per tot brassos
oberts pera abrassar als nostres escriptors, portas badadas pera donaries hostatje, taulas paradas pera honraries partintse ab ells lo pa
de cada dia, y he sentit la mateixa estretor d' una abrassada fraternal
y i s mateixos vots fets en honra de la pàtria, en lo cor del Ampurdà
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igual que en lo camp de Tarragona, al peu dels Pirineus y al costat
del Montserrat, en los pobles assentats al marge de nostres rius y en
la platja del nostre mar, jo haig de creure en la eficàcia d' aqueixas
festas y benehirlas de tot cor, perquè quan menos per ellas sabém
que 1' esperit català reviu encara y que la terra 's troba en bona sahó
pera rebre y acotxar la llevor salvadora de nostre renaixement que
ha de treure à no trigar son esplet expléndit.
Per aixó, ab la fé del sacerdot en lo cor y ' I cant del profeta en
los llavis corre aqueixa gloriosa jovenalla filla de la Poesia y de la
Pàtria pelegrinant per las vilas catalanas y desvetllan los esperits
adormits encara dihentlos ab I ' Evangeli: « Ja es hora de deixar la
vostra son: perquè '1 dia s' acosta.»
S' acosta, sí. A despit dels excéptichs y dels sectaris d' una escola
política unitarista que comensa ja, per fortuna, à passar de inoda, las
antiguas regions y nacionalitats d' Europa,que tenían vida pròpia conquistada ab sang y ab la adquisició de drets llegítims, avansan en lo
camí de la reivindicació de sos títuls gloriosos, y 'Is Estats absorvents
que havian intentat ja, ó tendían à lligar ab cadenas de ferro aqueixas
regions incorporadas à la forsa, ó por medi de pactes mal complerts
afluixan cada dia mes la tivantor d' aqueixas cadenas pera convertirlas en llassos d' unió entre totas las nacionalitats de cada reyalme.
• únich medi d' establir la pau y concòrdia definitiva en la vida interior
de las grans nacions. Per un sistema de subjecció irritant, fill del absolutisme dels reys y per un sistema de fraternitat mentida, fill de la
desgavellada revolució francesa, la mes colossal, pero també la mes
inútil dels últims sigles, preponderà en los temps moderns la idea de
fondre en grans agrupacions la vida tota de las nacionalitats petitas,
y Deu sab los rius de sanch que costà la realisació d' aqueixa idea
que arrivà à ser tentadora àdhuc per la massa d' alguns pobles, fins
que una dolorosa experiència ha vingut à fernos conèixer lo fals de
sa brillantor y 'Is - pobles, reconeixentse víctimas d' un engany, han
tornat à clamar per la restitució de sos drets y travallan cada dia
mes pera rescabalar la seva herència usurpada y pera alcansar en lo
possible tot lo que constituhía avans sa preuhada autonomia.
Las nacions serias d' Europa s' han preocupat, com no podían
menos, per I ' alcàns. de tan justa com imponent manifestació, y cone-
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guts son los reconeixements de sos drets propis per part d' Alemania
y d' Austria-Hungría envers alguns de sos estats petits, los de Holanda envers lo Luxemburg, de Bèlgica per sos pàissos meridionals,
fins Rússia per la Finlàndia, y conegudas son també las tendencias
cada dia mes marcadas d' Inglatèrra pera tranzigir ab las justas pretensions d' Irlanda y que aceptarà al fi si no vol desmentir lo nom
que de pràctica y previsora 's te ben guanyada. No hi ha prescripcions que hi valgan contra 'Is atachs à la independència y à la dignitat dels pobles y per aixó aquets reclaman sos drets, fassin los sigles
que vulgan de sa deposició ó de sas imposicions indignas.
Pero mentres aqueixa política de tranzacció y de bon sentit guanya
cada dia un pas en 1' exterior, no per aixó sense contratemps y sense
terribles resistencias de la escola unitarista, Espanya dorm aferrada à
son antich sistema escoltant ab menyspreu las llissons de la experiència, quan no rebent à fàsticlls y ab insults la paraula sincera y franca
de las regions que al demanarli la reivindicació de tots sos drets, li
ensenyan un mellor camí del que fatalment te emprés pera arrivar à
salvar lo seu nom y adquirir lo prestigi a que li hauria de donar dret
sa significació y antigua historia
Espanya, que durant la Edat mitja, quan era tot un conjunt variat
de robustas y respecíadas nacions, s' engrandia als ulls cl' Europa y
estava en vías de ferse encara mes gran y mes simpàtica à tothom si
al realisarse la unió entre tots los Estats aqueixa hagués sigut veritat,
preferí '1 sistema de absorció en 1' interior que li costà la pèrdua y lo
odi de Portugal y devegadas de Catalunya y la pèrdua del Roselló
ab que s' anticipà à Catalunya, mes hipòcritament pero ab no menos
mala fé la trista sort de Polònia, partint pel mitj la política una pàtria
que 1' aspre serralada dels Pirineus no havia abastat à dividir, v en
1' exterior lo d' imposició absurda é indigna que li preparà la pèrdua
de totas sas possessions d" Amèrica y li valgué I ' odi y i menyspreu
de tota la Europa. Las fanfarronadas, brillants si 's vol pero terriblement costosas, à que la va empènyer la casa d' Àustria en los malguanyats sigles x v i y xvn y à que ja també la portava son caràcter
somniador, la conduhiren inevitablement à sa ruïna, perquè tretas las
llibertats y la vida pròpia de cada regió, à las que tractà com à vensudas y no com à germanas, guarnint sense puntals lo pompós edifici
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de la unitat nacional y trobant ab sas imprudents empresas enemichs
per tot arreu, no pogué sostenirse una obra, colossal si s! hagués'pogut dur à terme, pero impracticable desde que 's' agriava à tothom
que había de contribuhir à la mateixa.
(Acabarà)

Sentim molt no haver rebut la visita de La Veu de Montserrat de Vich. Suposém
deu ésser fill de un olvit involuntari.
Ha visitat aqueixa Redacció lo primer n ú m e r o de £ Ï Renacimienío, setmanari
qu' ha vist la llum pública ú Manresa. Desitjém el nou colega molts anys de vida
y bona sort en la tasca que s' ha imposat.
Agrahim la visita y ab gust aceptém lo eambi.
En altre lloch d' aquest n ú m e r o publiquem 1' últim de la sórie d' articles'qu' ab
lo litol de Cuatre días entre inglesos, deguts al estudiós industrial D. Ferran A l sina, ha publicat nostre estimat colega L a Renaixensa.
Per falta d'espay no publiquem, com fora nostre gust, tots 15 articles de que
consta la esmerada sèrie y sols ho fem ab 1' últim per ser lo de m é s interès pera
nostres industrials.
Ha vist la llum pública lo n ú m e r o 167 del periódich quinsenal artistich, literari
y científlch La Ilustració Catalana.
Demà dilluns p e n d r à n possesió de sos respectius c à r r e c h s , los elegits Consellers del Centre Català d'aquesta ciutat.
D' una carta fetxada en aquesta ciutat y que pubicà T Diario Mercantil lo d i raars últim, traduhim los dos següents pàrrafos:
«No obstant de lo dit, iv hi ha molts que mostran son descontent fundats en que
1'administració no marxa per son cami natural. D' alguns se jó que tenen sobre
aqueix punt fundadísimas queixas, y qu'estan decidits à darse de baixa si no
posa remey la Junta à las m i l y una parcialitats que diàriament s' observan. Me
consta també, d' una manera segura, qu' alguns individuos de la Junta participan
de la mateixa opinió, pero no poden resoldrer res sobre aqueix espinós assumpte
mentres no 's presenti qui, clar y català, digui la veritat de lo que succeheix, empresa à la que tots se resisteixen per temor de trovar resistencias, en certes regions.
. Tal estat de cosas, senyor Director, no pot continuar per molt temps, y no tardarà en ferse llum: en gràcia als interesos, à qual mes respetable de 1' indústria
y del còrners, convé que la cosa s' aclari prompte y qu' uns y altres sàpigan à que
atendres; puig de continuar com fins ara, los primers duptant de 'Is ullims, y
aquestos d' aquells, las transaccions foren un niu de desconflansas que no convenen de cap modo. Jo crech, de veras. que tal estat de cosas no pot continuar aixis
y espero que per qui correspont se posarà esmena als abusos que han donat lloch
à las queixas de 'Is agremiats: del contrari 1' esfera d' acció del Gremi quedaria
reduhida à no res, y en últim cas perdria la poca forsa moral que l i queda.»
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Com que '1 Diario Mercantil te molta circulació no tan sols en Catalunya sino
en tot Espanya, fora de desitjar que per qui corespougui, :s posés eu clar aqueix
assumpto, demostrant palpablenet si lo dit en la correspondència es sols una lleugeresa de son autor ó be si es cert y positiu tot quant se manifesta en la mateixa.
Lo bon nom del Gremi de Fabricants està embolicat en la denuncia teta per lo
coresponsal del Diario Mer- a n ü l y fora de plànyer que quedessin en peu afirmacions, que tal volta no son ce as.
Havem rebut La Previsión, revista mensual de la important companyia de segures sobre la vida, del mateix nom, que conté articles y aforismes referents à la
necesitat del seguro, convenient avuy en dia à totas las classes de la societat.
Agrahim 1' envio de la esmentada publicació que recomanem à nostres llegidors.
Copiem de L a Renaixensa:
«Mentres h i ha moltas regions d' Espanya en que res se sembra per l'alta de
brasos, los fills d' altras regions de la península s! expatrian buscant un pais que
!ls l l i u r i de la misèria. Per Galícia pasan vapors uns darrera dels altres emportantsen à llunyanas terras gran n ú m e r o de paisans demacrats per la fam que ;ls
hi proporciona '1 Gobern protector que tenim en aquesta terra.
Ab lo que s! ha robat en la isla de Cuba n' hi hauria prou pera donar travall à
tants infelisos com ara Espanya abandona à la protecció d' altra bandera.
La renda d: aduanas de dita isla, qual import era avans de 10,000 duros diaris
lot lo mes, dona ara per terme mitj 30,000 duros diaris.
Hi ha que estar molt sobre avís respecte als duros y pessetas falsos que circulan
ab lo busto ds D. Alfons. Los primers portan la fetxa del881, y '1 rostre del expresat
busto se veu sense pel, mentres que en los duros llegílíms d! aquella fetxa apareix
ab bigoti ó ab patillas; ademés F escut d; armas es molt borrós, particularment en
las flors de lis del centre. Los expressats duros son de llautó platejat. Las pessetas,
ab fetxa de 1870 tenen la particularitat de que mentres en una cara ostentan lo
busto de D. Alfons X I I , en la altra portan sobra 1' escut d' armas, en lloch de la
corona real, la murada ó de torres que s' observa en las monedas del gobern
provisional.
La Intendència general de la real casa ha dirigit una comunicació al president
del Consell general de la Exposició Universal de Barcelona, en contestació à la
que per acort de la Comissió executiva !s dirigí invitant à la casa real à concórrer
al c e r t à m e n internacional que s ' i n a u g u r a r à en A b r i l pròxim.
Heus aqui la comunicació qne llegiran ab gust quants s' interessan per 1' exit
de la Exposició y T bon nom d' Espanya;
«Intendència general de la Real casa y patrimoni.—Excm. Sr.: Enterada S. M . la
reina de la invitació que per lo digne conducte de V. E. l i dirigeix lo Consell general de la Exposició Universal de Barcelona, pera que la casa real concorri al
universal certamen que en eixa ciutat se projecta, ha tingut à be ordenarme signifiqui al Consell que la real casa, prescindint per aquesta vegada de la regla establerta ab ocasió d' altra Exposició Universal, concorri à la de Barcelona en la
forma que mes grata puga ser à sos inteligenls directors.
S. M . la Reina, que veu ab la major satisfacció la iniciativa presa per eixa c i u tat, senyal elocuent de sa cultura, de sa importància y del vigorós esfors ab que
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contribuheix al renaixement moral y material de nostra estimada pàtria, desitja
que la réal casa fassi quant estigui de sa part pera contribuhir al major exit del
certamen que 's prepara.
De la bondat do V. E. espero se serveixi c o m u n i c a r m é :ls datos oportuns, a fide que conegut lo local que a la real casa 's destini, puga disposar, quant a r r i v i '1
cas, la remissió dels objectes que 's considerin mes apropósit.
Lo que de real ordre tinch lo gust de comunicar à V. E., com digne president
del Consell en contestació a son atent ofici.
Deu guardi ú V. E. molts anys.—-Palau 27 de Setembre de 1887.—Fermi Abella.—Senyor President del Consell general de la Exposició Universal de Barcelona.»
•

ÀlsTXJlSrOI

O J P I O I ^ H Í

CAIXA DE AHORROS DE S A B A D E L L
Han ingressat fins aquesta fetxa 3237 pessetas procedentas de 302 imposicions,
essent 4 lo n ú m e r o de nous imponents.
S' han tornat 1235 pessetas 75 cèntims a demanda de 14 interessats.
Sabadell 2 de Octubre de 1887.—P. lo Director, lo Tresorer, Pau Turull y Coraadrdn.
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VENDRER

EN LA CIUTAT DE SABADELL
Establiment complert pera funcionar al moment ab sa màquina de
vapor corresponent, tot en molt bon estat.
Informes, carrer del Hospital, núm. 104, magatsém de ferro, Barcelona.

iFORA CABELLS BLANCHS!
Sens clupte que 'Is maravellosos resultats obtinguts per 1' últim descubriraent à fi de evitar lo cabell blanch donarà molt quefer als únichs
representants de Catalunya ab son prodigiós

O L I D E L SERRALLO
Aquest se troba de venda en las principals Droguerías y Perfumerías d' Espanya.
Vendas al en gros: Passeig de G-rapia, 80, baixos, Barcelona.
ÚNICH R E P R E S E N T A N T EN A Q U E I X A C I U T A T Y T A R R A S A

Domingo Saret Vila, Capmany, 52

i
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MES

C A B E L L S

BLANCHS!
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Papers pera cartas de totas classes.—Paper "Mill."—Blancliet.Fantasía. —Embalatj e.

Se fan plegadors de totas classes en fusta y en cartró, ab lo nom
imprès, si aixis se desitja. Plegadors de 10 per 70 ú 11 per 72 centímetros, sense nom, à 12 duros milè y ab nom à 13 duros milé. En
cartró à preus baratos.

à 4 rals de 100 fullas de dos classes, à 5 rals los de Entrego y à .7 rals
los de Pedido y de Vale.

Pactaràs. — Sobres. — Memoràndums.—• Membrets. — Talonaris. •
.Reduccions de preu,—Tarjetas, etc, etc.

de varias classes pera cartas.—Oapsas pera Facturas, Lletras. Rebuts
y altres documents.

Tallers: Carrer de Capmany, núm. 18.
Sucursal: Rambla, núm. 70.
Imprempta y Litografia de Joan Comas Faura, carrer de Capmany
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