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VETLLADA D E L CENTKE CATALÀ

•••í i ^ ^ j j una concurrència numerosa y distingida que be pot calificai·se
de extraordinària, y plens;tots los salons del Centre Català, fins al extrem de haverse de estar part de la concurrència en lo jardí, tingué
lloch la vetllada literaria-musical que per iniciativa de la Secció d£
Arts y Lletras se celebrà en la esmentada; Societat: la vetlla de Sant
Joan,
O'bería la festa per lo President de la Secció, senyor Capmany, los
senyors Ribot y Quer tocaren à piano y armoniumlo preludi del "Anillo de hierro" de Marqués que fou saludat al acabar ab una salva de
aplausos. Acte seguit-lo senyor Capmany llegí son discurs presidencial
del que no fem comentari de cap classe perquè pensem publicarlo
en un de nostres pròxims números.
Lo soci del Centre senyor Vergés cantà ab bona entonació la bonica cansó de Fontova, lletra de 'n Riera y Bertran '^Recorts de ma terra," acompanyantlo en lo piano lo senyor Quer.
A continuació lo. senyor Casas y Roca, també soci com tots los que
prengueren part en la Vetllada, llegí una bonica poesia titolada "Lo
Pastor," que fou aplaudida com ho foren també las poesias "Lo Monastir de Ripoll" del senyor Griora y Cruz, "La Roca" del senyor Cot
y Anguera, "Los focbs de Sant Joan" del senyor Duran y Folguera,
"Trenta anys" de la inspirada poetisa donya Agnès Armengol de Ba-
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dia y 'Terran V " del mestre en Q-ay Saber senyor Picó y Campamar.
La |)art ransical eneurregada y las distingidas senyoretus, no cal
dir fou interpretada, delicada y magistralment, essent apluudidas ab
entussiasme y saladadas al dirigirse 'al piano las, senyorctas donya
Montserrat Oliver, donya Consol Duran y Folguei·a. donya Joscplia
Puig y la senyora donya Maria Ciano de Bedós .que 's.portaren com à
verdadoras professoras. omplint y honrant ab son comes la Vetllada
de la Secció d-' Àrts y Llotras del Centre Català. Èspeciaíment la "Sardana'Lde. Garin .tocada, ú .piano y armomum „, per la senyoreta Oliver
y '1 senyor Qúer, fou aplaudida ab entussiasme essent demanada sa repetició, . . - [ [ ' .
\ •.
.
Acabà la festa ab un breu discurs de gracias del senyor jQiümaró
que saludà ca-nom del Centre à tots los assistents al acte, dedicant
especialment galans, frasses do, cortesia y respecte à las senyorctas quo
en honor al Centre'cooperaren a tan simpàtica vetllada'.
~
Per nostra part y donada la perentorietat del temps y las moltas
ocupacions:que 'hs privau de :allargarnos mes en assuinpto tan de nostre "gust, felicitém al ('entro Català de Sabadell y sa activa Secció do
Arts y Lletras que tan agradosament complau à;-tOts sos socis ab féstas d'aquesta naturalesa qüe-.vüllga Deu segueixin tant brillants y
complertas com fins ara, en bo de la patriòtica idea que 'ns anima.

J D X & CÍTJJEI&
del sabi jorisctinsuU aragoms don Joaquim Manel de Moner y de Siscar 'llegit en la vetllada aniversari del «Cetitre Català», que tingué llòch
lo dia 5 de Juny de Ï892

Quan las regions tenon vida, quan son funcionament acusa 1'' existència de sa virilitat y son caràcter, es quan apareix en tota sa plenitut i '
esjïeHt regional/ó lo'que avüy s^a^
" En Espanyà eu: tots los temps y totas las épocas hi • ha hagut espeiit
i·eg·ióüàlïsta. :N< -hi' hagué en temps dols celtibérs perquè la unió dels céltas àb los ibers nó' ^s1 verificà més que per pactes, guardant cada poble
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sas aspiracions que respectaren sos jefes y goberns. En temps dels Romans no quedaren abolidas las tribus que eran altres tantas regions, si
bé estavan habitadas per los cavallers romans, verdaders càcichs dels
pobles, fins que 'Is hispans adquiriren la llibertat de sa terra en temps de
Caracalla, Ho diuhen m é s que tot las costums especials de totas las tribus
que en va intentaren abolir los dominadors. En temps dels barbres, lo regionalisme se feu necessari per la diversitat de rassas que invadiren nostre
territori, notantse diferencias marcadas entre 'Is paissos habitats per los
Alans qu' eran Catalunya, Aragó, Navarra y demés regions pirenaycas,
per los suevos, Galicia, Asturià y Portugal, vandalos, Andalusia, y visigots, Castella. Y en temps dels alarbs, per haverse redimit à sí mateixas
las regions, se constituireu per sa pròpia voluntat y casi ab sos propis re. cursos.
De aquesta manera lo regionalisme en Espanya es 1 fet més culminant de sa historia, 1' acte regenerador de sos grans proesas y lo motiu de
sos més enlayrats héroes. Fet indiscutible de que son comprobants los
nombrosos dialectes que distingeixen à las regions ibéricas que no per.
anomenarse aixís, deixan de ser verdaders idiomas, per sa extructura y
sa composició, per tot y cada un de sos elements, sobresortint entre totas
las llenguas la catalana y la bascongada per ésser las més antigas de. la
nostra Pàtria; la una com derivació de la primitiva llengua celtibérica;
1' altre com transformació primitiva anterior à las demés del propi celtiberisme filológich. Volguer suprimir y ofegar, donchs, lo regionalisme
peninsular espanyol es lo mateix que despreciar los fets més culminants de
la historia p à t r i a y fins prescindir del propi territori.
Aquest regionalisme presenta altra aspecte saludable, com es la concurrència y reciprocitat establerta, j a pel mütuo respecte que totas las
regions/s tindrían unas à altras respecte que en major ó menor grau, presenta la conservació de tots los idiomas de Espanya salvats del naufragi
de sos infortunis à través de totas las vicisituts de la P à t r i a y t a m b é ' 1
punt de vista de tenir cada regió costums propias, gustos especials y legalitat especial ó foral en tot temps; legalitat foral que es general dintre
de cada regió, que es singular ab relació à las demés regions y que es
particular en quant à la j demés institucions, de manera que '1 regionalisme es à u i i mateix temps generalisació, singularisació, especialisa sió
y particularisació.
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Lo regionalisme aixis v é - à tenir sa pròpia' substància legàí, sa pròpia
forssa socMj sa pròpia forsisa jurídica moral, com totas las manifestacions
de isú vida racional.

~

':Àqtíest regionalisme no ha sigut abolèr t jamay, ni porta trassa de sèrho
perquè quan se l"' ha volgui: ofegar per lo Cesarisme, ha sortit à la defensa de lo que allavoras se anomena van llibertats; quan h à sigut combatut
per lc absolutisme ha proclamat niolt alt los seus drets, quant triohfà ló
centralisme dé que es forma especial lo parlamentarisme, feu gas d e g à das protestas, de manera que no h i ha hagut guerra à Espanya, h i revolució de cap mena en nostre territori, en que, ja de una manera clara, j a
de un modo v i r t u a l pero precís y enérgích, no hagi lluytat lo regionalisme, ndtahfee e h lo fons y manera de ser dels partits politíchs, be una
tendència favorable al regionalisme, bé una oposició complerta, oposició
que era lo'sintoma de sà v i r t ü a l i t a t y lo presentiment de sos primers
triomfs.
Era y es que 1' espèrit regional comehsaht à viurer en cada poble per
1' amor à la P ú t d a . pren gran vol al arribar a la Regió, indehtificatnse
per lò mateix amor un y altre, pera díversificarsé després en l a b o n a r e l a c i ó
y comunicació inmediata y directa ab determinats payssos y regions- Es y
era que 1* esperit regional es de c a r à c t e r irimànent eh las regions respectivaé, es permanent en quant à. las demés regions y es ' consegüent

ala

manera d è ser qüè tingué sempre la Nació Espanyola, anomenada aixis,
justament per aquesta causa, per compèadrers de diferentas nacions ó
estats que se xbplugan baix una manera de ser totas ellas. ' '
L ' esmentat regionalisme ha'presentat donchs eh Espanya sos respectius temperaments é idiosincracias, distingihtse entre tótàs las regions,
Aragó, Catalunya, Navarra y Bàsc'onia, ja per sas Montanyas comuns
Pirenaycas, especials en ellas, j à per las guerras qúe'al amparo dels mateixos PMneus se feren als: grecíis en temps''d' Alexandre Magne, als
cartaginesos en temps d'" A h l b a l , als romans en temps dè la República y
del Imperi Romà, més ó menys als visigots y bizantins, y constantment
als àlairbs fins à sa expulsió diíinitiva: ja per constituhirse de per si
àquéstaà regions à impulsos de las condicions de rassas, clima, topografia,
à favor de sa major ó menor comunicació de la varietat dels productedçTsoïTteiTèr, ja per la diferencia de usos y costums, j a per rahóns de als
tras moltas circunstancias, quals mèrits no es possible desconèixer.
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Entre totas aqüestas regioas se destacan sens dupte .de , cap classe,
sens que deixin de .tenir las demés regions molt grans mercixaments, tant
Catalunya com Aragó, las quals si H ' uniren en lo proinedi de 1' Etat Mitja,
si efectuaren sos vincles abduas y més, tart se juntareh ab Navarra^ Basconia y Yalencia, no :'s feu sino conservant totas aqueixas regions sa
autonomia y sa manera de- ser de cada una, fou perquè lo dret foral ó legalitat especial de cada regió confederada, no era pas; .cap estorp al funcionament de las d e m é s ; fou p e r q u è cada legalitat de las respectivas regions era-una, garantia de las altras, haventse enlayrat en totas y cada
una.de, ellas com dogma políticb y económich y per la tant social, lo. regionalisme. La unió, '1 consorci de las, regions esmentadas no tingué aixis
més, que '1 punt de vista de las pèrsomas, per ser tant. sols ilàs de unió [a
Magestat, '1 prestigi de la .Realesa unas vegadas y -altras las: autoritats
propias, y sempre per haver tingut més importància que tots los Reys :y
goberns, sas Corts respectivas,.com à v e r d a d e r à , e x p o n t à n e a y vivent representació dels diferents pobles confederats.. No i 's verificà; j à m a y lo
consorci de regions en nostre P à t r i a que no fos èn propi interès de cadà
xegió, que no fos considerada sa unió sino com garantia de sa respectiva
autonomia é independència. Los llassos de coordinació y subordinació que
constituheixen la integritat de un-Estat, no foren jamay -sino de compar
nyerisme y de noVas y amistosas relacions desigual à igual, no foren més
que pactes expressos ó tàcits segons los temps,, de conservar cada regió
sa enlitat política y econòmica respectiva.

'

Pe aquesta manera en cada regió espanyola de las indicadas pot veUrers y. estudiarse ab profit-y admirar després los verdaders - principis regionalistàs. A b especialitat en.las Corts sobiranas de tots los Estats esmentats, se . van . excluint loi Parlamentarisme de: nostres dias: per lo gran
sentit pràctiòh que ellas representa van, so nota seus cap dupte, ló gran
amor que tenia cada regió, als elements regionals ó comàrcals respectius,,
los Vincles de gratitut de unas ó altres comarcas, se veu à las Corts d''
Aragó, proclamant lo principi de la majoria absoluta de vots pera establir nous farsj essent necessari pera proclamar aquestos com à lleys, que
sino estavan basats en los usos y costums de la Nació aragonesa; al menys
estiguessin conformes à son esperit com: d' aixó ne- dona compte detallat
la nostra historia; Era que tots los pobles- qüe teuían vot en Corts,' se
consideravan com factors components originàriament ó en la reconquista
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del Estats aragonès y per aixó res podia incoarse ni afegirse sens sa voluntat ó exprés concurs. Los demés brassos eran admesos per medi de
sos. representants perquè aixis lo clero, com la milícia (entre nosaltres
los nobles tots tenian de ser militars) habían sigut los més poderosos
auxiliars de la reconquista, los uns per sa inteligencia y prestigi de la
Religió, los altres per la forsa de las armas, tots com elements constitutius
de nostre regionalisme.
Aragó es un pays altament regional, per quant per lo regionalisme
tingué que passar per no pocas vicisituts y pera minvar sas pérduas y
perills, establí una constitució y una legalitat sens precedents derivats
de cap altre Pays. Aquesta Constitució estava

besada en los anomenats

furs de Sobrarve, que si alguns antirregionalistas impugnaren, fou perquè
no estudiaren los furs y observancias aragonesas, en cada una de las
quals se troba la aplicació d' un ó més d' aquells furs. Aragó rendia y
rendeix cuit à sa posessió pera qual objecte c r e à ' l famós Justiciat Aragonès, Jütje Universal de tots los fets legals, j a fossin de los Pobles, ja
fossin dels Monarcas; c r e à las Diputacions, Comissió permanent de tot 1 '
A r a g ó , encarregada de las declaracions dels gastos; tenia '1 Monarca Personalitat encarregada de representar à Aragó devant las demés regions
y gobens, tenia las Corts del Justícia encarregadas de declarar los drets
vulnerats ó desconeguts dels particulars, campejant aixís la divisió del
poder executiu del Justícia, l'internacional del Rey, lo poder económich
de la Diputació, à més del polítich y social encomanat à las Corts, estant
totas aquestas doctrinas contingudas en los esmentats Furs de Sobrarve,
quals furs no citém pera no ser difusos. Aragó per lo tant, tenia una legalitat original pero sens que tractés d£ oposarlas à las demés regions perquè de las catalanas aficionadas al dret anomenat Romà, havia près y
te casí encare tots los epígrafes dels capítols dels Furs y observancias;
perquè de Castella, havia près P idioma pera traduhirlas; perquè havia
fet un extracte que era '1 principi de que ' i sentit natural, '1 sentit de la
naturalesa era lo just y que la justícia era la equitat. Aixis mantenint la
originalitat, los mateixos Furs y observancias aragonesas, no menspreavan pas vestir lo trajo propi de las demés regions, ab quinas guardava
las relacions m é s corals y amistosas.
L a unió de Aragó y Catalunya posà mes de relleu encara aquest companyerisme regional, per haverla portada no las aficions territorials
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com podria creurers
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y de cap manera '1 desitj de confondrer. abduas re-

gions; sino la necessitat,d' oposarse 'Is aragonesos, als castellans y nav a r r è s ó à sos Sobirans y aristocràcia que somniavan per apoderarsen, y
'Is catalans per contenir fls Reys Francha, com sempre ambiciosos de
. conquista del territori c a t a l à . L a unió de Basconia

y Castella fqu deguda

à la llibertat del reconeixement dels furs del poble. basch, y la unió de
Aragó,

Catalunya, y Castella, fou deguda no als auiors do Isabel y Ferran,

los Reys Caíóliclis, sino à la necessitat que sentia Castella d{ expulsar
los alarbs de Espanya, per una

parc à favor dels grans recursos, ab que

contava 1' Estat català-aragonés y per altra, à la necessitat que tenian
Catalunya y Aragó, de defendres de los agresions y atentats dels francesos. La unió de Navarra ab Castella, Aragó y Catalunya obebi al aislament en que 's trobava en lo sigle 16 y al temor que tenian à las invacions y pretensions dels Reys de Fransa que prctcman tenir com à seva
à la regió navarra.

,.

.. Aquesta unió no fou pas cap estorb al e s p e r i t r e g i · n a l d e cada un dels
Estat que compouian If Espanya, ans al contrari los diversificà, d' aytal
manera que Castella que 's cregué Ministre del Cel pera. unificar la Nació Espanyola, procurà sempre aixelarlo quan no abolirlo. donchs mentres las demés regions se respectavan mútuament,, fidels, als pactes, ella
aspirava à posarse al cap de totas j a per medi de esposallas, j a per posarse devant dels.exèrcits, contra la morisma,. j a per la conquista y dominació de tota mena.

..

Una de las grans feridas que rebé '1 regionalisme espanyol,,.fpu sens
dupte 1-' culayramcnt al trono de dinastias extrangeras à nostra terra. A
ésser los gobernants pròpiament aragonesos, catalans, etc.,, e t ç . , .no hagueran sufert lo que sufriren las regions esmentadas. P e r q u è imbuïts, de
màximas de imposició y dictadura, tractaren tots los: Monarcas de las dos
dinastrias, austriacas y borbónicas, directa ó indirectament per varis medis que saben los coneixedors de la historia de las regions espanyolas lo
que 'm podríam anomenar patrimoni exclussiu de aquestas, lo que per
possessió per naturalesa, per sos drets y conyeniencias jos h i corresponia
y correspondrà sempre. Altre ferida fon lo descub.riment,- conquista y c o lonisació d{ America que ensuperbi als Reys d' aquellas dinastias, que feu
pensar à alguns que tantas glorias eran dègudas solsament als Monàrcas
y à Castella, quan totas las regions concurriren à aquella grandiosa obra
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de donar à llum un nou continent. Sens aquestas dos feridas se mantindrían incòlumes las banderas de totas las regions. Sens aqueixas injusticias las regions espanyòlas no haurían perdut sas preciosas y propias legalitat forals.
Mes la r e s t a u r a c i ó d' aquestas es no sols factible sino fàcil, no aixecantsò los pobles respectius en armas contra '1 Poder Central, jamay per
là violència (que aixó 's deixa per ells) sino per la forsa natural de las
cósas y en virtut del imperi de las circunstancias. Quan crissis ocasionadas per los mals goberns i-ompin los liassos que uneixen {1 poder central
ab las regions; quan una centralisació d' aquell poder aspira à acaparar,
per dirho aixis, los recursos de las regions mateixas, ló regionalisme s'
imposa, com remey necessari é imprescindible; sempre y quant h i ha una
perversió moral y literària engendradora del despreci à las antiguas glorias y literatura de cada regió, la reivindicació dels drets autonómichs
so fa notòriament fàcil quan venen imposicions desordenadors^ ó 1' esperit absorvent unitari aumenta, es quan pren forsas, creix y esclata 1'
esperit regional; sempre s'ha vist que arran de las restauracions ó de
son interès y dé son renaixement han seguit las recuperacions de las legalitats de las regions ó de sas antigas foralitats.
En aquesta situació 's troban avuy per avuy totas las regions espanyòlas y per aixó es que totas, qui m é s qui menos, giran los ulls vers sas
vellas tradicions, portant la preferència en aquesta tasca eixa noble terra
de Catalunya y mereixent gratitut aquest Centre Català de Sabadell ciutat
Insigne, que ha seguint sempre adelarada la incesant marxa del progrés y
cortès y hospitalària fins al extrem de convidar à sas festas foreristas aragonesosà qual nombre m'honro de perteneixer. Diguém donchs, sense
por d' équivocarnos que à Catalunya 's deurà en en lo successiu la reintegració desitjada de la autonomia de cada una de las regions espanyòlas,
que à Catalunya fs deurà en part la ressurrecció de nostra legalitat aragonesa.
Tota nostra gratitut donchs, per ella y un vot de gracias per cada un
d' aquets actes en que vostras associacions sabeu donar esplendorosa fé
de la Vida activa que à no tardar ha de portarnos à 1' anyorada llibertat
y redempció de las petitas patriaS,
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Gueniika-ko-arbora.
(PEEMI BE UN PENSADENT D' AEGEJÍT: CEETAMEU DE PALAMÓS DE 1891)
Catalunya, pàtria aymada,
com s' aixampla nostre pit,
1' arbre sant de la encontrada
icom s' ha fet, com s' Ka engroixit!
que es superba, sa capsada
refregantse eii l'infinit!
La remor per 1' arbre llensa,
son brancam, al espolsà'
ab sos crits de: jEenaixensa!
com per boca d' un tità,
sembla '1 torb de fúria inmensa
revolcantsé en l1 Occeà.
Quan lo vent de la tempesta
se cargola en son brancam
y sa veu ronca y feresta
fa extremir tot son fullam,
ell redressa ferm la testa
puig no tem ni al tró ni al llamp.
Sas arrels à dins la terra
van furgant sens may parar
y s' arrapa y ferm s' aferra
perquè may puga tombar;
ja no hi val lo crit de: (guerra!
que ell, ardit, te d' aguantar.

. ': •

Ab sas alas gegantinas
aligots lo van ventant,
de las terras ponentinas
venen corps y ' 1 van picant,
de las montanyas vebinas
aucellets hi van nihant.
En sas brancas despulladas
per lc alé de la tardor,
ahont flestoman las ventadas
com los monstres del dolor,
van brollant novas tamjadas

10
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ab mes, yida y mes vigor.
En sa ombra benfactora
s' han juntat los catalans
que una idea redemptora
los ha fet doner las mans;
quan se senti '1 Jvia fora!
taula rasa ab los tirans.
Mentres tant plens de coratge,
travallém sens pietat,
que si gran va ser 1' ultratge
1' escarment fera fredat;
íé, constància y germanatge,
serà nostra trinitat,
sota 1' ombra d' eix brancatge
hi hem après la Uivertat.
JAUME NOVELLAS DE MOLINS.

La "Associació de Católichs" d' aquesta ciutat celebrarà avuy en la Iglesia de la PurísBima Concepció la solemne funció anyal dedicada al Sagrat Cor de Jesús ab los següents
cuits y festas.
A las 7 del matí se tindrà missa de comunió general en la parroquial Iglesia de la Pu<
ríssima Concepció ab plàtica preparatòria que dirà le distingit orador Reverent P. Joseph
Llauradó, de las Escolas Pías.
A las 10, eu la mateixa Iglesia, se cantarà à gran orqugsta per la escolania de la parròquia, chor de la Associació y cantors de la Capital, baix la direcció del Mtre. Reverent
D. Miquel Ferrer, la solemne Missa de Ch. Gounod. Ocuparà la Càtedra del Esperit Sant
lo elocuent orador sagrat M. I . Dr. D. Joseph Vailet, Canonge Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Barcelona y Rector del Seminari Conciliar.
A las 8 y mitja del vespre tindrà Uoch en lo local de la Associació una solemne vetllada literari-musical. Tots los treballs literaris seran originals é inèdits y llegits per sos respectius autors. La part musical serà executada per la reputada orquesta "Muixins" y chor
de la Societat.
La diada de Sant Joan s1 ha celebrat en aquesta ciutat ab solemnes oficis en la parroquial Iglesia de Sant Fèlix, balls en totas las societats, funcions de teatres y ab una solemne vetllada en lo "Centre Català" de la qual nos ocupém en altre llocb df aquest
número.
Lo prop-víneni dimecres, festivitat de San Pere, tindrà lloch en 1' "Ateneo Sabade-
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Ués", una extraordinària funció lírica, que la Subseeció segona del mateix, dedica a la
Societat.
Lo programa Serà compost de las zarzuelas Mam-zeUe Nitouehe y E l mismo demonio,
prenent part en aMúas, las festejadàs tiples Sras. Quintana y Aparicio y Srta. Navarro.
Molt concorreguda fou la professo del Corpus Crhisti que celebrà lo passat diumenge
la Parròquia de la Purissima Concepció, haventse vist honrats per numerós y escullit sequit los pendonistas Srs. Ustrell y Comas.
La Gacefa del dia 14 del corrent publica la següent Keal. ordre del ministeri-de la
Gruerra:
"Article primer. S' amplia '1 plasso pera redimirse del serveyà, Ultramar, senyalat per
Keal ordre circular de 3 del passat Febrer, fins lo 31 de Juliol del present any, als minyons que encara no hagin verificat son embarch. Segon. Se concedeix igual plasso pera
la sustitució.—Tei cer. La redempció serà per valor de 2000 -pessetas ab arreglo à lo prescrit en 1! article 153 de la esmentada lley.—Cuart. Una vegada transcorregut lo plasso que
queda senyalat, no 's donarà curs à las instancias que 's promoguin en solicitut de novas
prórogas, sia '1 que 's vulga la causa que hagués impedit verificar la redempció, y que 'Is
sustituts quedin filiats é ingressats en caixa dintre del esmentat plasso.—Quint. Los capitans generals dels districtes procuraran donar la major publicitat à aquesta circular, ab
objecte de que arribi à coneixement dels interessats."
Don Pere Coll y Escofet donà lo passat dissapíe en lo Foment Catalanista una conferencia pública en la que explicà la 6.a de las bases que pera la Constitució Regional Catalana aprobà la Assamblea catalanista de Manresa. Després d! algunas paraulas encaminadas à demostrar las ventatjas del sistema regionalista, fundantse en-la varietat de ilenguas, de costums y d£ aptituts, deduhí la diversitat de caràcters dels ;diferents pobles que
habitan la península ibèrica, y ab una comparansa metòdica entre lo castellà y lo català,
va demostrar la impossibilitat d'atendre al be, d' abdós pobles subjeotantlos à una mateixa llegislació.
Comparà las bases l.a y 6.a de Manresa ab los primers articles de las çontitucions
dels Estats Units del Noi-t Americà y de la Confederació Helvètica y: ab la organisació de
la antiga Confederació Catalana-aragonesa, trobant entre ellas sols, lleugeras variants, que
s' explican fàcilment si no s' oblida la diversitat de rassas y de temps. Entrant després en
la .defensa de la part econòmica de la base 6.a, feu una brillant apologia del sistema proteccionista y de la forma contributiva proposats per D. Ferran Alsina en la Assamblea de
Manresa, y acabà sa conferencia exitant à sos consocis à que procurin no desmayar en la
propaganda del ideal catalanista.
Al acabar lo senyor Coll, fou saludat ab forts aplaudiments y felicitacions per la concurrència qu' omplia '1 saló.
Havem rebut una agradabilíssima visita, la del setmanari La Honoraia, que en lo
mes passat comensà à veure la llum pública en la Habana.
De Setmanari regionalista català literari y de noticias se califica, y efectivament, per
los tres números que tenim à la vista mereix be tal calificació y encare de sobras. En ells
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s1 l i i ti'olba una ardenta professió de catalanisme; s1 In publícan las bases aprobadas per la
Assamblea catalanista de Manresa, y s£ lii insertan notables travalls literaris d' índividuo8
de la colònia catalana de Cuba y d' alguns de la península. Lo setmanari es ilustrat; 12
grans planas, 8 en idioma castellà y 4 en nostra llengua, y totas aqueixas planas, magníficament impresas, satinadas, estan plenas de grabats que representan pahisatjes y poblacions de Catalunya y Mallorca y personatges notables catalans. Entre ells hi ha 'Is de don
Antoni de Bofarull, d1 En Rius y Taulet, d! en Roumahille, del mestre Groula, fill, del cómich Rosell, etc.
Dirigeix La Honomta 1£ entussiasta escriptor català D. Joan J. Mirabet, al'que ajudan,
pera fer més nutrit lo text del penódich, los més distingits escriptors cubans. Las condicions intrínseoas de la publicació l i asseguran problablement un èxit en aquellas terras.
Nosaltres desitjém que aquest èxit sia inmens. cua be s: ho mereix tan hermosa publicació. Rebi la més entussiasta salutació nostra.
En la tanda de conferenoias públioas qu !1 Foment Catalanista de Barcelona dedica à
1' exposició de las bases aprobadas per la primera assamblea de 1' Unió Catalanista, lo dissapte dia 11 d' aquest meSj desenrotllà la part de la base 15.a que disposa l1 establiment
en cada comarca, d' escolas pràcticas d1 agricultura, d1 arts y oficis, de còrners, etc. segons sia son eoràcter agrícola, iudustrial, comercial, etc , lo conegut enginyer agrónomo
D . Francisco X . Tóbella, qui després de breus paraulas destinadas à explicar lo motiu de
donar sa conferencia, comensà per sentar que si lo caràcter català anava cada dia desmerexent, se devia precisament à l1 influencia de la llengua castellana. Explicà las moltas
ventatjas que portavan los periódiohs escrits en nostre llenguatge, fent una lleugera historia del periodisme català, y posà de manifest lo molt que contribuïa à nostra desnaturalisació, la prempsa escrita en llengua forastera. D' axó ne deduhí los rnàls que à nostra
parla portan los textos usats en la segona ensenyansa, de qual institució feu una exacta
crítica, que arrencà unànims mostras d' aprobació del auditori. Demostrà ab senzilles y
claretat la desorganisació qu1 avuy regna en nostres establiments d' ènsenyansa superior,
passà revista de las obras que per l1 instrucció servexen en los instituts espanyols, y per
medi de un gran número de definicions extretas dels mntexos llibres, provà que sols servian pere marejar l1 inteligencia dels alumnes.
Com à comparansa de 1' estat actual de l1 instrucció en Espanya, cità 1£ exemple de
vàrias nacions extranjeras y parantse sobre tot ab Fransa, feu notar lo útil que seria imir
tar la conducta qne segueix per 1' avens de 1' agricultura, ensenyant als noys pràcticament lo conreu de las plaiitas de sa comarca respectiva, per medi d1 obras escritas ea sa
llengua materna. Explica las condicions à que deu subjectarsé 1! ensenyansa agrícola, industrial y mercantil, y fundantse en las costums diferentas de cada encontrada, provà de
una manera irrefutable la impossibilitat absoluta d' escriure una bona obra de text per
aquellas classes d' instrucció, usant altra llengua que no sia la natural de la comarca
ahont dega utilisarse.
Entre entussiastas aplaudiments de la nombrosa concurrència que lc escoltava, acabà lo
Sr. Tobella, sa notable conferencia, repetint com havia dit ja al comensar, que no extranyessim no s' hagués entretingut mes en demostrar lo tema anunciat, puix era tan evident,
que ell lo creya un verdader axioma y com à tal, una veritat indemostrable,
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güffiehs casteíls de foehs artificials
D E S D E 5 DUROS EN

ENDl

En vintiquatre lioras d' anticipació se serveix al públich ab
esmerat gust y ekacta promptitut.
Pera quedar convensuts de lo molt atmirable qu' es, essent tant barato, no heu de fer res mes que probarho. Dlrigirse al establiment d' ebanistoria do
.: .
'
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f^siTsl^ y íipïifç ^er ^ort: ^ue s^a s^ca^'
IllliACIllJ |

llyllllJ

ei Odontàlgico Kent.
Pera la adquisició de tan benèfich remey dirigirse à la casa i m portadora, q u ' es la de D . Salvador Banús, droguista, establert en

Barcelona, carrer d è Jaume I.—UNA pesseta '1 pot.

LO

S E G A D O R
NOVELA DE COSTUMS DEL PLA D' URGEIX, ORIGINAL DE

JOSEPH i . a DEL BOSCH GELABERT
precedida d ' un prólecli de

DON

J O S E P H PIM Y S O L E R

Se ven al preu de 3 pessetas en la llibreria d ' À l v a r Verdaguer, Rambla del Mitx, Barcelona.
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FARMACÉUTICH DE LA REAL CASA.—
Premiat en varias exposicions, etc—Reconegut com lo millor anti-herpétich y depuratiu nacional y extranger.—Dipòsit general: Sant Feliu de Guíxols
Gerona), farmàcia del autor y principals d' Espanya.-—Marca registrada.—Vegis lo prospecte.
25 anys d ' èxit. 6 anys sens ammciarse. Preu 2*50 ptas.

cademia

Politècnica

DIRIGIDA PEH LOS ENGINYERS

Don Fernando Tarrida y don Carles Camps y Armet

P r e p a r a c i ó pera P ingrés en l& Escola Politècnica de Madrit, en las
Escolas d1 Arquitectura y de Enginyers Industrials de Barcelona, en la Escola Naval Flotant, Acadèmia General Militar, Cos de Telégrafos y demés
carreras especials.
— CUADRO DE PROFESSORS —
Àlgebra mecànica y càlculs.
Geometria descriptiva y analítica.
Ciencias físich-naturals.. .
Dibuix: de figura y adorno..d.
lineal y topogràficL·.
Idiomas: D. Francisco

D. Fernando Tarrida.
D. Carles Camps. . .
D. Pere Rius. . . .
D. Franoisco del Villar.
D. Pau Brunet,. . .
Boatella y D. Fernando Tarrida.

IISrOTA. IDE
íílatemàticas. .
Ciencias Físicas

Enginyer.
Enginyer.
Enginyer.
Arquitecte.
Enginyer.

IPIRBXJS

30 ptas. | Dibuix lineal ó de figura. .
Francés é Inglés. . . . .

10 ptas.
10

Barcelona.—Paseig de Gracia, 81, 2.oa —Despatx: de 12à 2.
Forsa de dos caballs.—Sistema Otto.—Vertical y de
cremallera. — Rahò en la
Imprempta d' aquest p e r i ó d i c h ,
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ML

fT

TRAGÈDIA
E N TRES A C T E S Y E N

VERS

PER

Se veii en las llibrerias de Verdaguer, López, Puig, Massó y Casas,
Magatzem de paper de Joan Almirall, Primpcesa, 16, é Imprempta, L A
RENAIXENSA, Xucla, l i l , baixos, Barcelona.
O B T ^ A .

E S T O V A .

SAINETE EN UN AÇTE
PER

; :.,ÍÀ,.;N,<xB L G U I M E R À
Se ven en las principals llibrerias.

DRAMA DE COSTUMS CATALANAS EN TRES ACTES Y EN PROSA

original de

JOAQUIM R I E R A Y BÈRTRA
Mestre en Gay Saber
Se ven à duas pesseías, en las principals llibrerias.
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JOAN COMAS FAURA
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PIANOS DEL PAIS Y EXTRANGERS
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PIANOS

i

;aSHEI3SE3EIÉ

VENTAS Y LLOGUERS

H

PIANOS pera salons de ball y concerts.
0

GAMBIS, R E P A R A C i O N S , AFINACIONS

Carrer de Colomer, n,0 24—Sabadell

Imprempta y Enquadernacions de J. Comas, Carrer de Colomer, 24, telefono n.0 46—SABADELL.

