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RAMELL DE SEMPREVIVAS
Baix aquest títol acava de publicarse, degut à la ploma de la inspirada poetisa D.a Agnès Armengol de Badia, ua flayrós r a m e l l de flors tendres y delicadas, nascudas al santuari de 1' amor de mare y perfumadas
totas ellas d£ aquella suau aroma qu' extasia y fa gosar 1' ànima ab los
dolsos recorts del ser més volgut y estimat de la vida.
1/ amor à la Mare viva y 1' anyoransa de la Mare morta, es lo qu' ha
fet vibrar la corda més intima, la que va dret al cor, y fa sentir y plox'ar
y gosar à 1* hora; la corda del amor y del sentiment que, recullint las mes
intimas afeccions de 1' ànima, hermosejadas per 1' art, las ha trasmesas
al paper la inspirada poetisa, no sens qu' al fer'ho,—y aixó s' observa en
moltas de las composicions del llibre—haigin deixat de regalimar fil à fil
perlas delj cor humanitejant sas galtas.
Quan be ho diu y ab quina delicadesa de sentiments ho concreta en lo
següent:
PLANY
Qui encar te Mare en lo mon,
no ha patit may d' anyoransa;
ni sab lo que es soletat
ni desconsol, ni recansa.
Qui encar té Mare en lo mon;
no ha vessat may sang de 1' ànima;
d' aquella que brolla à raig,
y sols ix gota per llàgrima.
iQuina veritat enclouhen aquest versos!
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Los qu' han gosat de las caricias y del amor inmens de mare, y 1' han
perduda, que bé endevinaran la tristesa y ' i dolor que vesan, al llegirlos,
y quina corrent de mútua simpatia sentiran nàixer sobtadament en son
cór flallgeat de fills anyoradissos, per V autora que tan delicadament los
hi explica en pocas ratllas un sens fi de sentiments y afectes que també
experimentan ab lo mateix amor é indéntica intensitat.
Trenta una composicions compte lo volum, totas ellas inspiradas, exuberants de tendresa y delicats pensaments; semprevivas regadas ab la rosada del amor y del anyorament, barreja interminable de recorts tristos
y alegres, que del sagrari del cor eixits s'han entrellassat en forma de
garlanda que sintetisa 1' entrenyable amor de la filla enamorada, ensemps
qu' anyoradissa de las tendras y desinteressadas caricias de la Mare, à qui
la dedica tota, tota sense que hi manqui lo més petit enfilall.
La competència literària de la poetisa sabadellenca D.a Agnès Armengol de Badia, es ben regoneguda y no es la nostra dèbil y mal trempada ploma la que ha de proclamar las envejables qualitats de sa bella
musa, qu' acava de donar, ab la publicació del llibre que 'ns ocupa, una
mostra mes de la bellesa artística que caracterisa totas las produccions
que brollan de sa inspirada fantasia,
Pero aixís y tot, no podem deixar passar per alt la ocasió que se 'ns
presenta, no pera fer una critica de sa darrera publicació, puig no 'ns
cqnsiderém ab prou competència pera sortirne ayrosos, pero si pera anotar algunas de las moltas bellesas qu' enclou y qu^ valen la pena de
consignarse.
' «Mortalla», es aquesta una poesia tendre y sentida que manifesta ab
un relleu especial 1' alegria de la Mare al arreglar lo niuhet pera la Filla
ab lo dolorós contrast de la Filla al preparar la mortalla de la Mare.
iQuan sentidaraent ho expressa 1' autora en los següents versos:
Tal com ella va arreglarme
lo niuhet ans de parirm',
jo arreglava sa mortalla
ipobre Mare! ans que 's moris.
Ella ho feu ab joya,
jo ab dolor sens fi.
Tot lo meu color de festa,
rosa, blanch y blau safir;
tot lo seu color de tomba,
lo mateix que '1 do mon pit.
Ella ho feu ab joya,
jo al dolor sens fi.
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Al demunt de ma robeta
col-locà un ramell de llirs;
al demunt de sa mortalla
vaig posar'M un crucfix.
Ella ho feu ab joya,
jo ab dolor sens fi.
Felís ella, cada objecte
desflorada ab un sonris;
lassa de mi, à cada pessa
vaig deixà un petó més trist....
Ella ho feu ab joya,
je ab dolor sens fi.
Com en aquesta, en totas las poesías, ha polsat 1' autora la corda del
dolor y del sentiment més íntim, y en totas ellas si endevina ia trista realitat de la vida y la recansa d' un passat mes felis, qu' anyora, afalagantse ab lo dols recort de sa volguda Mare,
A D e u siau, Besada p ò s t u m a , M i r a n t lo seu retrato, Veu d1 u l t r a tomba,
L o nom de M a r e , Le ú l t i m cant, y algunas altres que fora llarch d' enume-

rar, son las que 1' autora à ben segur te més carinyo, no perquè son valor artístich sobre-pugi à las altres, sino per los recorts qu' enclouhen.
Ramell de semprevivas, es llibre que llegiràn ab gust tots los amants
de la verdadera poesia, de la poesia que surt del cor y al cor se dirigeix,
tendre y senzilla sense enfarfalls que 1' enlletgeixin, conservant la delicadesa de sentiments que 1* ha inspirada.
Restans tant sols felicitar à 1' autora per aquesta publicació, pregantli no tardi gayre temps en deixarnos assaborrir algun altre fruyt de
sa fantasia ygosar de las tendras notas de sa l i r a que com diuab lo tó del
convenciment:
Volguent cantar la ditxa. Mare meva
lo pler encisador,
ma lira de poeta ha respost sempre
ab incomplerts acorts.
Mes desd' que 't canto à Tu, Mare del ayma,
se 11 ha endolsit lo só,
10 dia que morires va afinarse;
11 mancava la corda del dolor.
Y aquesta, ha demostrat polsaria admirablement en lo Ramell de semprevivas la simpàtica poetisa sabadellenca D.a Agnès Armengol de Badia.
ANTONI DE P. CAPMANY.
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IPOZLÍTIC!^

A l últim no hi ha hagut m é s remey que romprer las relacions comercials ab
Fransa.
Era tant lo que exigían nostres vehins, tantas las imposicions à que 'ns volian
subjectar los francesos que nostre gobern, tan amich de fer tractats ab los que tenen mes forsa, ha tingut de desistir de la seva empresa.
Que ja es tot lo que 's pot dir tractantse de 'Is polítichs que 'ns desgobernan.
iQue tal deurian ser las condicions que pretenían los polítichs de la vehina república!
Ab tot y aixo, ab tot y veurer tothom que lo natural y llógich era no tractar ab
Fransa mal que 'ns costi algun sacrifici; per m é s que hem de veurer encara qui
'h sortirà mes perjudicat, no ha faltat qui 's c r e g u é s obligat à felicitar al gobern
per sa resolució al no admetrer las imposicions francesas.
]Com si 1' acte del gobern fos un acte de heroisme!
iCom si lo natural h a g u é s sigut ajupir 1' esquena à las exigencias extrangeras!
'S veu que h i han corporacions que no sembla sino qu' haigin nascut pera felilicitar d' un cap de dia al altre.
Y entre aquestas la Cambra de Comers de Barcelona qu' es la Associació à que
aludim.
Quant lo del conveni comercial entre Cuba y 'Is Estats Units, va ser dels que
trahicionaren à Catalunya, no atrevintse à protestar d' aquella barbaritat e c o n ò mica.
En cambi ara que no venia à tom cap cosa d' aquestas, telégrama à Madrid felicitant à ' n Cànovas per no haver comès la barbaritat de que '1 devían suposar
capàs quan ab tanta pressa lo felicitaren;
Demostrant al mateix temps que no serveixen mes que pera aplaudir las proesas conservadoras.
En una paraula; que forman la claque canovista baccelonina.
Perdonaulos, perquè no saben lo que 's fan,
O tal vegada, saben massa lo que ' s f a n .
Las economías tant cacarejadas per los conservadors avans de atrapar lo poder 's van tornant aigua-poll que dona llàstima.
Lo progecte de 'n Romero Robledo sobre las classes passivas d' Ultramar que
tant agradà à la opinió pública desde un principi 's va fonent com una candela.
Primer van ferhi un arreglo, mes tart varen desfigurarlo y al últim h a u r à n
acabat per desferlo.
Y tot per por als militars que en aquestos temps de política madrilenya, 's veu
que son los amos del auca.
^Quí havia de dir al omnipotenie y soberbio Cànovas d-' altas épocas, que '1 farían ballar com una pilota?
Fins sos mateixos correligionaris, los silvelistas. s' atreveixen à censurarlo en
plenas Corts per sa tardansa en presentar los pressupostos y presentan per sa
part un progecte.en la que 's fan 80 milions de pessetas d' economias.
[Pobre Cànovas!
jQui havia de dir que tan eminenie hombre de Esiado havia d£ acabar sa carrera
política de tan pobra manera!
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Un temps deya ab fogosa veu t C a y ó p a r a siempre la r a m .
Avuy murmura ab veu humil y tremolosa:
Cayó para siempre la a r r o g à n c i a y la soberbia canovista.
Aquestos dias, entre romeristasy conservadors apoyats per lo gobern d' en Cànovas, s' estan repartint los districtes vacants de la província de Barcelona pera
diputats à Corts.
No sembla sinó que aixó haigi d' arreglarse en família sense fer cas de la opinió dels respectius districtes com sí ja per endevant sapiguessin lo resultat que
en lo seu dia podran donar las urnas.
Y aixó fet per los sensats y graves conservadors, amichs del ordre, protectors
de la moralitat y rectítut politioas, etc, etc.
g,Qué succehiria, pensem nosaltres, si gobernessin los que son sensats, los
amichs del desordre y la inmoralitat política?
Esgarrifa pensarho.
Pel cap baix 'ns ficavan à presiri avans de la convocatòria do las eleccions,
gY d e s p r é s se queixaran los conservadors, de las intemperancias y desfogaments dels de baix, sí donan tals exemples los sensats de dalt?
i:Que 's poden recullír, sembrant vents, que n o s í g a n desencadenadas tempestats?
Lo gobernador civil de Barcelona senyor Vivanco, ha presentot la dimissió del
carrech y ha marxat cap à Madrid ja fa uns quants días.
Lo gran cacique barceloní ho ha volgut y no hi ha hagut mes remey que acatar
su santa voluntad.
' . . .
D' aquí en avant los de la colla conservadora de la provincià.,.hauran de reformar lo Pare-nostre quan resin las oracions, si es que es costúm entre ' I polítichs
En tloch de dir Pare-nostre hauran de dir Caciquenuestro que estds,....
Si es que acostumats à encomanarse à ' n Planas y Casals, fjno s-' han descuidat,
de encoraanarse à Deu, creyentho inútil.
Lo corresponsal de Rubi de nostre colega local L a Revista de Sabadell fs burla
dels aficionats al teatro d' aquell poble, perquè posan en escena comedías castelanas, olvídant que sols en lo repertori català, podrían alcansar | b o n à s interpretacions y aplausos.
A aquest objecte, aludeix à uu catalanista que forma part de la Junta d-' aquell
Toatro pera que interposí sa influencia à fi d' evitar aquella tonta rutina, criticantlos de pas per la dessidia y la indiferència ab que 's mira '1 Centre Catalanista de
aquella vila, al qual calífia de Associació Patriòtica.
Tot aixó estaria moll bc sino incorregués lo corresponsal aludit en la mateixa
tonta rutina que tant critica.
iQuina autoritat tindrà sobre sos compatricis pera ferlos representar obras catalavas, sí comensa ell per no servirse de la lleugua de la terra pera sas mateíxas
correspondencías?
jAb quina r a h ó pot censurar la indiferència ab que 's mira '1 Centre Catalanista, si ab tot y calíficar de patríóttcas aquestas Associacions, comet la falta de pataiotisme de despreciar sas saludables ensenyansas?
Desenganyis lo corresponsal de la Revista, per aconsellar 1' ú s del català en
lo Teatro, y la bona marxa d- un Centre Catalonista es menester practicarho.
D' altra manera s' exposa à que l i diguin, parodiant '1 dilxo ab que acaba sa
correspondència, que 'Is que crííícant als alfres perquè no fan, lo que ells tampoch
practican, son molt bons pera predicar la moral, pero engangan d la dona.
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los Mipers... lo p t o . . . losjapetaires... los carraMners. etc. etc.
L a fí del conveni comercial ab Fransa la inmensa majoria de la
gent no la coneix mes que per una cosa: per la puja de casi tots los
comestibles y de las materias auxiliars de la indústria. Exactament
com si tot lo que menjem nos vingués de la vehina nació, ó que 'Is
industrials se vejessen amenassats de tancar sos establiments lo dia
que à Fransa 'ns digan; prou: no 'n treuréu res més de casa nostra.
L' intermediari entre '1 consumidor aquí y per tot arreu vol sempre fer combregar al públich ab rodas de molí. L a gent ja troba que
no te la boca prou ampla; pero, vulgas que no, al últim s' empassa
mola y rodet y tot s' empassaria perpoch que l i fessenlaforsosa. No
'ns engolim cada any, y lo que es pitjor, ho arribém à pahir, que un
pais sense soldats tinga més de 30,000 militars de general fins à alféres? No 'ns han fet menjar, sense que 'ns fes mal, un presupósit de
marina brutalment car, ab tot y no tenir cap acorassat per fer cara
al primer barco pirata que 's presenti? Donchs també podém tolerar
la relativament petita puja d' alguns queviures, la regular de la vir à m y '1 ja més gros aument del bacallà y altres articles de que n'
hàvém casi privat la entrada à Espanya, pera protegir las pesquerías de la tunyina, que en 1' almadraba de Rosas, de 'n tant en tant
y per distracció de las pobres bestiolas, s' hi deixan tancar. A més
que'1 que ha pensat tal puja en lo bacallà s' h a u r à tirat lo càlcul
de que aquest peix emigrador no l i ve '1 fer cami de mil millas més ó
ménos, y, racional ó irracionalment, h a u r à pensat que, sabent que
aquí son més estimats que avans, los bacallans vindràn à fressar en
nostras costas, en lloch de ferho ai banch de Terranova ó à altres
indrets dels mars casi polars.
Aquí som aixís: posats à pastar, ferho tot cocas. Lo mateix pujém
d' un cèntim per arroba cualsevol producte elaborat que ja te vida
naixent ó pròspera en lo pais, qne un duro per lliura ó cualsevol altre que ni remotament se produheixi à Espanya. Y '1 revenedor, no
ménos ilustrat que '1 Gobern, se tira aquest senzill càlcul: ino diuhen
qne fineix avuy lo tractat de Fransa? Donchs pujaré 1' oli, per exemple. Las criadas que venen à buscarme'l à casa, saben encara ménos
qne jo que '1 fret à Fransa no hi deixa créixer las oliveras. Enlleponits los venedors ab lo benefici, '1 dia menos pensat nos pujan lo preu
de la terra d' escudellas.
Ja pot dir lo Foment qne en general la tarifa aduanera s'encarrila
pel bon camí. L a gent que pensa clar no fa com las criadas que van
à cal adroguer à comprar mitja lliura de salfumant. Mentres no veja
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abolerts lo preu de las primeras rnaterias que '1 país no produheix,
com es lo cotó y ' l bacaM (citém las més conegudas, per no oferir
una llista abrumadora), no pot creure en los aranzels canovins. Ménos pot creure ab la política econòmica dels conservadors, qüe à
temps no han sabut negociar ab Fransa un tractat una mica més ben
fet que '1 que avuy expira, mentres han tingut prou candor pera ferne un altre ab los alemanys que, à cambi de lo molt que 'ns envian,
no 'ns compran casi res més que taps de suro y encara en poca cantitat. Fransa sisquera balancejava bastant sas exportacions ab sas
importacions; ab ella perdíam no gran cosa, mentres que Alemania é
Inglaterra casi no 'ns portan res.
Alguns nos han retret als catalanistas que a.taquessem ab violència als negociadors del tractat francès perquè hi veyam la misèria
del país, la que diuhen no ha pas vingut. Qui 'ns fa tals retrets no 'ns
llegí prou bé. Sempre hem sostingut que '1 tractat volcaría moltas industrias, que efectivament anaren per terra. Pero sempre hem dit
que las que anirían per terra a Catalunya, més óménosmodificadas,
algun dia rebrotarian. Podían arruïnar vint, cent industrials, que
efectivament s' arruïnaren en nostra terra; pero d' aixó ú. morir la
fabricació catalana, afirmavam, hi ha un gran pas. L a indústria qne
morí per no tornar may més à rebrotar fou la que estava instalada ú.
altras terras d' Espanya que ls saben defensar ménos que nosaltres.
Aquí estém bons perquè no tenim temps per estar malalts/Qui pensa
aixís, te molts anys de vida, pesi als Morets, Figuerolas y demés capdansers de la escola lliure-cambista.
A tots los que en la prempsa 'ns tiran amoretàs per la campanya
que férem y que tornaríam à fer si avuy de nou s' hagués de negociejar per primera vegada '1 tractat ab Fransa, los hi recordém la
frase que estamparem repetidas vegadas allavors respecte a com
nos defensaríam de sos efectes, funestíssims- pera nostra indústria
llanera especialment.
«Fassin lo que vullguin los negociadors de tractats; tirin de dret
ó de tort contra Catalunya; sempre tenen de tenir la absoluta seguretat de que quan al resto d' Espanya no 'ls hi quedi un perro chico,
aqui encara 'ns quedaran bastants duros y alguna que altra unsa de
perruca.»
Atacarem resoltament lo tractat: sí. Tot lo dolent que 'ns n ' havfa
de venir, ja ho hem sufert. Los arruïnats, arruinats quedan. Pero à
la ombra de sa ruina han nascut novas fonts de riquesa, que no temen nous atachs, perquè s' han instalat à proba de bomba. Los pagesos estàn contents relativament de sa exportació de vius y de fruytas; los francesos los necessitan. Donchs un bon ministre d' Estat n'
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hauria tret estella en be dels vinaters y dels cullidors de fruyts, sens
cap detriment pel públich ni per los industrials.
Lo gobern se refia de que farà cedir als francesos ab un gros aument de carrabiners à la frontera. Contra 'Is carrabiners hi ha 'Is
paquetayres y, lo que es més, hi ha la historia eterna de las aduanas
espanyolas, y no per cert de las que son més à la vora dels Pirineus.
Taís y tals escàndols han registrat los diaris de lo que ha passat en
certas aduanas del Mediterrani que, à lo que sembla, debían passar
per ellas barcos y tot sense devengar drets aranzelaris.
Los paquetayres tampoch son despreciables aqui que forman una
verdadera institució ab companyías de segurs y tot, segons cantan
papers encara que mentin barbas. Contra 'Is paquetayres no hi valen
parrots ni carrabiners. Més llestos que cap dayna; resistents al fret,
més que 'Is carrabiners, vinguts la meytat y 'Is altres de la càlida
Andalusia ó de las altras terras més atemperadas de Múrcia y de
Valencià, atravessan lo Pirineu ab deu pams de neu gelada portant
lo paquet de sederías al collaguantant a b l a m à l a escopeta. En tal disposició, si couvé fan cara à las forsas del gobern. Un per un no'Is temen, y 'Is colls de la vehina frontera guardan los ossos de molts centenars d' aquells pobres que viuhen desterrats de la nació en indrets
ahont no hi arriban las carreteras espanyolas, encara que las francesas à 1' altra vessant de montanya estigan perfectament conservadas per comoditat dels turistas y utilitat dels agents del contrabando. Als paquetayres los hi arriba '1 genero fins al mateix punt d' introducció^ sense tenir de fer gran gasto en los transports, y aixó 'Is
permet fer una vida relativament bona ab lo guany crescut que obtenen. Díguinho sino las dotzenas de pobles, insignificants per son
número é importants per sa riquesa, que hi ha claplejant tota la
frontera. Allí hi corre la moneda que es un gust, fa pena veure '1 diumenge als pobres carrabiners sense cap diner y destrossats de roba
y de calsat més de cuatre vegadas, mirantse embadalits als rumbo sos paquetayres, que 'Is días de festa ostentan en lo ballrichs vestits
de panyo francès, mocadors de seda à tot estrop y la butxaca dringant de patacons mentres ballan ab sa promesa.
La comparació del benestar dels paquetayres y la penúria seva
mes de cuatre vegadas ha fet girar lo cervell als pobres carrabiners,
y casi no hi ha revolta militar que no trobi son tornàveu à la frontera. Diguiho en Blay Pierrad, que ab los carrabiners de las valls de
Echo y de Ausó deixà las neus dels Pyrineus per las planas d' Aragó derrotant y matant en verdadera y cruenta batalla al general
Manso de Zúfiiga defensor del trono d' Isabel. Diguiho 1' alsament
zorrillista que en Mangado dirigí, diguiho lo de la Seu d' Urgell en
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que també hi prengueren part molts carrabiners guardadors de la
frontera de Cerdanya, Andorra y de la Serra de Cadí
Quan lo cap fa mal tot fa mal, diu 1' adagi. Y aquí '1 cap 'ns dol
de tal manera que no tenim remey. En lloch de pensar en donar, à
més de la noció del deber, un benestar real y positiu à aquests pobres desterrats dels Baixos y dels Alts Pyrineus, pensém en aumentar son número. Ab los qne hi ha 'n sobran pera evitar lo frau, sobre tot si la misèria no 'Is tenta pera desamparar la frontera en busca d' un grau ó del presiri de Ceuta: cara y creu de tot sublevat.
Díguiho '1 coronel Escoda, gran amich d' en Prim y revolucionari
dels de xaripa. Díguiho lo capità Mangado, que, ménos afortunat,
troba la mort allà hont volia trobar lo triomf de la República.
Lo gobern pensa molt en la frontera terrestre y potser fora bo
que pensés encara més en las aduanas marítimas. Pero no aumentant tampoch lo número d' empleats, sinó retribuhintlos millor, per
evitar que 'Is tenti '1 dimoni. A cap comerciant se l i acut escamitar
lo sou del caixer, ni ú cap fabricant lo del enginyer que l i fa anar be
ó malament sa indústria. A l gobern tampoch l i ha de doldre '1 sou
dels que tenen las claus del benestar del pais, per poch que las Ueys
aranzelarias abriguin à la indústria y à la agricultura patrias.
Ab tot y sos molts defectes, ab las actuals tarifas aduaneras ne
tindriam quan ménos per anar tirant, mentres esperém dias en que,
caps ben organisats, substituheixin als caps de pom d' escala que fa
mitj sigle tenim al davant de la nació. Sempre ab lo ben entès^ de
que lo que consti al paper soni en metàlich à las caixas de la Aduana. Si es aixís, ab tot y 1' aument del preu del pa y del formatje y
del blanch d' Espanya ab que netejém las rajolas de la cuyna, anir é m tirant y fins p a g a r é m ab gust 1' aument.
Ara, si segueix 1' abús que ha escandalisat tantas vegadas à la
prempsa d' oposició, j a que la ministerial d' ensà que mon es mon no
s' ha avergonyit de res à Espanyaa val més que tots pleguém 1' ofici y... à posar botigueta de ultramarinos 6 tenda, que 'n deyam
quan no eram tant rumbosos. Serà 1' únich rengló que donarà alguna utilitat.
P. ALDAVERT.

LAS c à B B i m s GHL m m
Quan 1£ onada se cargola,
munta sobre la rompent
blanca escuma, que mormola
la balada mes placent.
De la mar es la cabreta
que, sortint del aygua a flor,

bala tan amo roseta
que son bel es cant d' amor.
Apareixen à ramadas
com en la prada verdosa,
en la que jugan plegadas
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per demunt 1' kerba xamosa.
Si 1' una es rosseta y bella,
1' altre es com un glop de llet
de la mes bonka ovella
del ramat d1 un pastoret.
ünas pujan la montanya
que forma 1' ona marina,
y en lo seu ruixím hi banya
son plomatge la gavina:
si del aygua la collada
troban altres la pendent,
hi relliscan com bandada
d' aucellets al Orient.
Saltan d' una à 1' altra banda,
al navili s' aproximan,

y l i fan una garlanda
quan voreta d! ell s' arTiman:
ja 1' enrotllan y encadenan
y l i servan d' esperons,
y totas juatas 1' omplenan
de festetas y petons.
Sols per véureos altra volta
la mar atravessaría,
puig hi gosa aquell que escolta
vostres cants de poesia.
Molt sovint jo vos somreya;
y al sentir vostre cantar,
un vell mariner me deya:
son las càbretas del mar.
JOSEPH CALONGE, Escolapi.

Are que tant se parla de proteccionisme créyem oportú publicar
à continuació lo següent retall qu' extrayém de h secció de «Barceloninas», que periòdicament ve publicant 1£ important diari de Barcelona «La Renaixensa».
Diu aixís:
Lo

FROTECCIONISME EN LAS LLEYS OATALANAS.

Mon

Colega

en

batxillerías, lo estimat Gonzaga, n' ha fet una cada dia; jo que 'n sé
ménos, ne faré tres,, per alló de que la quantitat supleix la calitat.
La primera es molt senzilla: se reduheix ha recordar la llissó que
'ns donà un catedràtich (q. D. 1. h, p ) à las aulas de nostra Universitat.
Defensava '1 lliure cambi y fent historia, ala manera que s' ha costuma à classe, 'ns digué las següents paraulas, presas del autor del text:
"En la edad media no hubo ni sombra de protección." (COLMEIEO, Principios
de Economia Política.)
Y tots quedarem enterats y satisfets de que ab tant poca fadiga,
haguéssim atrevessat tan llarch periódo
Més, à despit de las llissons dels meus mentres y del esperit que
'Is guiava, vaig continuar estimant à ma pàtria y vaig voler llegir sas
llèys, ensopegantme ben aviat ab la següent, que es la segona harceïmina.
Corts de Barcelona, any 1422, cap. I V : "Mirant per la utilitat pú-
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blica del Primpcipat de Catalunya y dels seus habitants, ab 1' assentiment, consell y aprobació de las Corts, ab aquesta lley perpetualment
duradora estatuhím, ordenàm, y expressament 5' de ciència certa pro^
hibím, que d' aqui en avant, cap persona de qualsevol lley, es tament,
ó condició que sia' aixís del Primpcipat com de fora d' ell, en nom
seu ó d' altres, baix qualsevol títol, color ó manera, per mar ó per
terra no gosi, presumesca, mepuga metra, ni portar draps de cap mena estrangers de llana, de seda ó d1 or, y de qualsevol espècie ó qualitat
sian, dins lo dit primpcipat de Catalunya, ó en qualsevol part d'aquell
per vendre à tall, ó per fer vestiduras, ó pera utilisarlos de cap forma
ó manera; y que ningú domiciliat 6 àbitador del dit Primpcipat, de qualsevol dignitat, grau,. estament 6 condició que sia, ni Hs seus fills, ni companys
d1 aquells gosin, attenten, ni pugan tallar, 6 fer per si ó portar vestidura
ó arreus dels dits draps estrangers, ans se hajan de vestir, ó arrenjar tan
solament de draps que en veritat sian estats fets . ó aparellats dins de dit
Primpcipat ó en alguns dels altres Regnes 6 terras del senyor Bey, etc., etc."
Y donchs, vaig dirme, alló d' aquells mestres no es pas veritat,
puig que 6 j o no sé de llegir, ó aquesta es una lley més proteccionista
que las fetas per los moderns protectors?
Y no es la tal lley un cas aislat, sino que forma part d' un conjunt
y respon à un sistema, al sistema protector de Catalunya y Aragó.
Centenars de lleys podria citar pera comprobarho: n' hi ha una
que la vulï enviar à n' en Sagasta pera que la tradueixi à n' en Cànovas à fi de que aquest s' enteri be cóm los catalans conegueren y
aplicaren lo principi de la reciprocitat, negant entrada als draps francesos mentres que Fransa rebutjés los nostres.
La indústria, la agricultura y la marina foren protegidas per las
lleys ab tots los recursos y medis de que la vanitat dels homes del
dia ls creu inventora.
Nostres arxius estan plens de tarifas de les leudes que s' exigian
per la introducció dels productes de la terra ó de la indústria extrangeras, com la inclosa en 1' inmortal Llibre de les Costums de lortosa
(Bub. de les leudes, lib. I X ) , y las Actes de Corts conservan pera glòria
' dels passats y ensenyansa dels presents aquellas sabias lleys que impedian extreure del Primpcipat aixís los animals bons pera conrreuhar
la terrà, com las primeras moterias sense elaborar, mentres que de-
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claravan lliure la entrada de tot aixó à Catalunya.
Y respecte à la marina, basti dir que ;cuatrecents anys avans que
Inglaterra va tenir Catalunya una acta de navegació superior à la de
Cromwell!
En cambi, y aquesta es la tercera barcelonina, las actas de las
Corts mostran la manera com responian los reys d1 Espanya à las
demandas de protecció que 'Is hi feyan los catalans.
En las de 1 5 2 0 se veu com van ser rebutjadas las lleys que ls
tractava de fer pera protegir la marina; sis anys després lo prepotent
Carles de Gante autorisà la entrada y venda dels teixits francesos
à Catalunya y consentí que £ls catalans sols poguessin entrar à Fransa
de transito, mas no para venderse. Fou en va que nostras Corts reclamessin de Felip I I lo cumpliment de las Pragmàticas y Capítols de
Cort, fentli avinent que si per vostra altesa no y es provehit, dins pochs
anys restarà aquest Principat del totapobrit,arroinaty despohlat. Lo mateix
cas feu Felip III de las reclamacions qne se li dirigiren pera impedir
la devastació de nostres boscos y pinedas; Felip I V privà als catalans
fins de comerciar ab comestibles y prengué las Aduanas à la Diputació
y Felip V denegà permís pera crear una companyia colonial que se
opusiese al comercio dc Sevilla, que disfrutava no menos que del privilegi de las Américas, de qual tràfech esta van exclosos terminantment
los catalans.
Prou! Que aixó ja no fora tasca de batxiller, sino de... doctor.
Lo latxiller de las lleys.
QUI FA UN COVE....
E l Heraldo publicà fa pochs dias, un document que deya 1' enviavan desdo Bilbao,
afirmant que una causa principal de la disideucia ocorreguda entre 'ls senyors Palmers y
Martínez Kivas, es un compte de gastos que figura eu los llibres. Puja '1 compte à dos milions de pessetas, totas empleadas en subvencionar à la prempsa que defensava '1 negoci, à
varis homes públichs iníiuyents qne ajudaren las gestions de la empresa constructora dels
creubers. Entre las partidas de dit compte, figuran algunas que pnjan a cincli mil lliuras
esterlinas pagadas à un eminent jurisoonsul, elocuent orador y diputat. També figuran altríis partidas de regalos explendits à las senyoras d'aquest jurlsconsult y d' altre elocuent
orador. E l Imparcial copiava tot aixó dient que per honra de la prempsa y per honra de
tots, deuhen publicarse los noms dels periódichs y dels personatjes que han pres aquestas
subvencions.
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No es petit escàndol lo qne s' armarà ab aqnest motiu. Mes no es aixó lo més grave;
no.es lo pitjor que se acusi à aqnestos ó aquells de semblants inmoralitats. Lo més grave
lo que té verdadera importància es que per cada cas com aquest que 's cita públicament
de que se 'n ocupa la prempsa, y que probablement serà portal al Parlament, n' hi ha una
dotzena qne 's contan ab veu baixa, qne ningú vol publicar per no tenirne provas y ésser
exposat ofici lo de denunciador
Aixó es lo verdaderament trist y lo grave; aixó demostra la atmosfera d' inmoralitat que regna en aquellas regions. Los cassos com. los de?
nunciats per 1! IleraMo produeixen més impressió encara que per si mateixos, pe,r lo que
donan lloch à creure, y es tant gros y tant escandalós lo que en veu baixa 's repeteix!

isro
Nostre distingit amich y company de catalanisme D. Joseph Got y Anguera, ha sigut
nombrat Registrador substitut de la Propietat d' aquest Partit,
Rebi lo Sr. Got nostre coral felicitació.

Lo "Gremi de filadors" d' aquesta ciutat que fins al present estava instalat en lo "Foment Mercantil, Industrial y Agrícola" ha entrat al "Gremi de Fabricants" formant una
secció apart é independent.
Aquesta tarde se verificarà una Reunió familiar en lo "Círcol Sabadellós.,,
Segons se !ns manifesta la reunió resultarà molt lluhida, puig que 1' iniciativa correscorrespón à moltas de las senyoretas que acostuman honrar los elegants salons d1 aquella
societat.
Al igual de las altres vegadas se vejé concorregut lo dimars passat lo saló de vetlladas de 1' Acadèmia' Catòlica de nostra ciutat ab motiu deposarse en escena per última
vegada y per la seció de Sant Lluis los populars Pastorets.
Aquesta societat que cada dia emprèn mes grossa la volada y que T escullit públich
que invadeix sas dependencias" aplaudeix la conducta empresa, no duptem que dins
poch temps serà una de las societats mes esoullidas de Sabadell.
Lo llorejat pintor D. Enrich Serra s' ha ofert à pintar un dels retratos dels dos catalans llustres que aquest any se colocaràn eu la galeria que està formant 1' Ajuntament de
Barcelona. Aviat la comissió municipal de Gobernació. s' ocuparà en la elecció dels dos
personatjes que en represeutació de las edats antiga y moderna, han de coloearse aquest
any en la expresada galeria.
Referentse à la conferencia donada en lo "Centre Catalanista de Olot," escriu lo co
rresponsal de "La Renaixensa,, en aquella població lo següent:
Ahir vaig demanar permís per ocuparme avuy del assumpto que motiva la conferencia
donada en. lo Centre Catalanista per don Marcial Trinxera y serà precís ocupar més espay del ordinàriament concedit à aquesta mena de correspondencias, més se tracta d' un
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assumpto que un dia pot afectar à altras comarcas que tal volta pugàn posarse sobre
avís. Es lo cas que temps enrera una persona que devia estar molt ficada en lo registre
de la propietat, s' entretingué en desenterrar y pendre nota d' un munió d' antichs censals que per la lley de desamortisació pertanyen alGobern, y havian passat desapercebuts.
Mòlts d1 ells eran caueelats, altres prescrits ó ignorats, fins nl hi havia que de dret no
pertanyian al Estat, pero 'n feu un va-y-tot, se denunciaren, se gestionà la subasta y se
vengueren per'uu tres y no res, adquirintlos un home de palla que los traspassà à unarah<S ,social d' aquesta vila. Tot aixó que à un infelís mortal li haguera costat mesos, y mesos de bregar, fou dat y benehit en poclis días. Tothom sab lo que costa à un particulai"
lo cobrar un oensal, puig la lley aten à totas las reclamacions del deutor contra 1' acreedor, qui necessita portar los papers nets com la llum del sol per tréuren alguna cosa. No
obstant lo procediment empleat per aquestes de qui tractem es lo més sumari que donaise puga. Persona hi ha que casi sense adonàrsen ha trobat sa finca embargada, subastada
y adjudicada à la rahó social sens valerli lo possehir las oartas de pago y cancelació de
tots los censals qne havian un temps gravat sa finca. No hi valen reclamacions, uo hi valen justificants ni prescripcions, res hi val; paga y recorre, se respon à tothom. Persona
coneixem que havent pagat relligiosament fins à la fetxa, està condempnada à pagar 29
pensions, més tots los gastos per havers volgut defensar. Aquest ni sisquiera entrava en
desamortisació. La alarma y clamoreig son grans y 1' objecte de la esmentada conferencia
ou aixecar 1' esperit del país y proposar medis per la defensa comú. Lo diumenge vinent
se donarà una segona conferencia sobre lo mateix tema. Tem'm entés que à Vich s1 intentà fer un negoci pel istil, pero que fou abandonat gracias à un acnrt que prengueren
los advocats en be de la comarca. Lo corresponsal de Vich nos faria gran mercè de volguernos dir lo que sàpiga sobre aqueix particular.

En la seva casa-torre de Sant Gregori ha mort a causa de una crònica enfermetat lo
celebrat poeta regional Banet Losada (E. P. D.
Deplorem vivament la mort del admirable autor de infitat de xispejants Continos que
1' habían distingit en la regió germana y fem vots perquè .Deu 1' acnlleixi en la glòria.
La G-àceta ha publicat aquestos dias la liquidació provisional dol pressupost de 1890
à 1891 ai terminar 1' exercici en 31 de Desembre últim, segons la qual lo dèficit es de
75.689,681 pessetas. Segons 1' estat referent als ingressos del Tresor durant lo primer semestre del exercici actual, aquells pujan à 339.378,913 pessetas, ó sian 15 milions da
pessetas menos que la recaudació obtinguda durant 1! exercici anterior.
Com se veu per aquestos datos, aném cada dia mellor pera posar en bon estat à la Hisenda. Los que acusavan de massa pessimista à Cànovas per haver dit que uns anys ab
altres lo décifit dels nostros pressupostos ve à ser d' uns 64 milions de pessetas, poden
compondre per lo suocehit en 1' any 1890-91 si anava equivocat, y per lo que 's diu dej;
exercici corrent, si corre perill d! ésser aquesta vegada desmentit.
Lo que hi ha en tot aixó es que queda demostrat que tets son prou bons, conservadors y lliberals. Lo pressupost referit que ha deixat un décifit de 75 milions de pessetas
fou fet per los sagastins; comensava à regir al caure en Sagasta pel Juliol del 1890. Sens
deute, en vista del bon resultat donat, lo prorrogaren los conservadors pel Juny del any
passat.
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Anem passant aixís; anem endeutantnos cSàa any per To milions, y quan se parli d'
economías fàssis cas del soroll que fan militars y marines. Aixís se posarà cada dia mes
floreixenfc la nostra Hisenda.
En la important població de Cassà de la Selva, s* ha coastituhit una. associació per
defensa de la indústria suro-taponera, que, segons diuhen compta ja ab més de 600 socis.
S! ha publicat lo segón toma de la interessant obra. E l góbierno y règimm foral del
Senorio de Vizcaya, dcsdeel reinado de Felipe segundo hasta la mayor edad de Isabel segunda, per don Fidel de Sagarmínaga.
Sobre '1 monument axecat en la Plassa Nova de Marsella en honor del gran poeta y
regionalis ta marsellés Tictor Gelú, s' hi ha colocat lo bust ea bronze, retrato del insigne
patriota. En lo pedestal hi figuran tres inscripcions. La que firma en Frederich Mistral
diu aixís:
*Quan tot serà agabellat, quan tot serà pansit, quan tot serà marfós y unifortnisat,
dins lo llibre de Gelú reviurà la vida de la pobressalla marsellesa, reviurà 1' orgull dels
vells bastaxos de Riba-Nova."
Segons llegim en los diaris de la capital, nostra patriota, la distingida artista senyora
Fons y Calvera, molt coneguda del públich barceloní, obté brillants triomfs en Odossa
(Rusia), en las óperas "Faust", "Lucia" y '1 "Eigoletto". haTent sigut aclamada ab gran
entussiasme junt ab lo tenor Aramburo.
Aviat anirà à Amèrica ahont no duptem obtindrà iguals ovacions donat son mèrit.
Nostre estimat colega La Ilustració Catalana ha entrat en 1' any X I I I de sa publicació y conseqüent son inteligent director D. Francesch Matheu en fer à dita publicació cada
dia més important y atractiva ha millorat sas ja expléndidas condicions tipogràficas publicant una sèrie d' admirables grabats pera 'ls que ha posat à contribució :ls més moderns
procediments, reproduhínt obras d' artistas catalans. La part literària res deixa à desitjar, figurant entre ells una preciosa noveleta del celebrat escriptor vigatà D. Martí Genis
y Aguilar, firmant los demés travalls noms tan justament reputats com los de D.a Dolors
Monserdà y dels senyors Pons y Massaveu, Güell y Mercadé, Maragall y altres.
A 220 composicions pujan '1 número de las presentadas pera '1 Certamen Literari que
ha de celebrarse à Reus pera solemnisar la inauguració del monument que s' erigeix en
dita ciutat pera perpetuar la memòria del general Prim,
Segons llegim en los periódichs de Tarrasa s' han comensat ja en la vehina població
los travalls pera la construcció d! una fàbrica de filats d' estam, que una casa de Reims
estableix en dita ciutat.
Segons L a Yanguardia la guardià civil d' aquesta ciutat ha detingut à un subjecte
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anomenat I . F. L . , per creure'l complicat en 1' assessinat de D. Antoni Massó (a) Bladetas ocorregut fa pochs dias. Lo pres s' ha posat à disposició del Jutjat de Tarrassa.
Ha mort à Gerona lo distingit literat y entussiasta eatalaRistaD.Francisco de P. Franquesa. (E. P. D.)
, •AGonipanyim à la família en son dol per tant sensible pèrdua.
En cumpliment de lo dispost en l1 article 18 de la Lley del Judici per jurats, desde ' i
l:.er al,1,5 dels coiTeuts estaran de manifest al públicli. cu los baixos de la Gasa deia
Ciutat, las llisías rectificadas del corrent auy. Los vehius podran reclamar las inclusions
ó exclusions que creguin convenients.
Escullida fou la oencurrencia que dimars, festivitat de la Candalera, assistí als extraordinaris balls que se celebraren en los salo»s del "Centre Industrial".
La part instrumental confiada a 1! acreditada orquesta "Fatxendas" cumplí com à bona
fent las delioias de la coneurrencia.
Segons noticias ahir degué comeusar à sortir à Barcelona un nou periódich, que ab lo
titul de Lo Teatre Begional, se dedicarà à afavorir lo desenrotllo del moviment teatral à
Catalunya,
Suposem que la aparició del nou setmanari deu ésser consecueucia de la separació del
director Sr. Bra y alguns redactors del periódich Lo Teatre Català.
Y donohs, ^uo havíam quedat en que la unió fa la forsa?
La causa instruïda per disparo d' arma de foch contra '1 senyor Alsina, director de la
fàbrica "Vapor Veli" de Sans, se veurà en judici oral y públich los dias 10, 11 y 12 del
actual. Son processats Joseph Eaeda y Joaquim Cirera. Estan citats pera declarar 40 testimonis. Sostindran las defensas los lletrats dou Antoni Mir y don Joseph Maria Vallés y
Kibot, y la acusació don Ernest Vilaregut.
Ahir à darrera hora se £ns digué qu' ha sigut posat en llibertat y sense fiansa D. Isidre
Font y Llobet, detingut ab motiu del assesinat de Bladefas. ocorregut fa pochs dias.
Se troba postrat al llit à consecueucia d1 una grave malaltia nostre particlar amich
D. Pere Sitjes, à qui de tot cor desitjem un prompte y complert restabliment.
Ab lo titul Introiucción al estudio de la cuestion monefaria^se publicarà dintre pochs
dias una importantíssima obra deguda à la pluma de nostre compatrici D. Edualt Viver,
Administrador del Banch de Sabadell.
Hahir de una à duas de matinada fou assaltat un carro, que procedent de Tarrasa,
se dirigia à Barcelona ahont devia deixar varis fardos de géueros, que foren robats per
los lladres, havent garrotejat barbareraent al conductor deixa.nt·lo lligat à un arbre.
Los lladragots carregaran los fardos en altre carro que tenian preparat y fugiren à
tota pressa.
Lo somatent de Tarrassa y de la Creu-alta procedí ínmediatament à la persecució
dels lladres.

