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UN

PAS MES

Anys enrera quant tot just comensava àapuntar la riallera au*
bada del renaixement de Catalunya, los qu' al ovirar al lluny la
estrella del dia suspiravam per V íiora en que '1 sol de la independència pàtria illuminaría de plé nostra nacionalitat, si be teniam fe y plena convicció de que l ' hora tant envejada arrivaría^
no pensavam pas los mes jovens veurer ab nostres ulls tan ditxóà
dia; pensavam si, qu' era precís.trevallar ab totas nostres forsas
pera que las generacions vinehtlàsïecullissiniòs fruyts, objecte de
nostras esperansas.
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Pero avuyj grat sia à Deu, nQStatrevim^isreurer que tindrem
la ditxa de^yeqx-éi''iah«tftt3>loai©8<^í.t»i J i p ^ ' S c i naixent,iy del tot
disolta aquesta hojTa ^ a i x a que encara • tapa tants y tants ulls
que no veuhenió n©; volen y e m w U tteriBKjs tèrrer q n é tïepitjan.
;Y quina ditxa ^a nostra yenrer quesé Sabadell, que.ítti. ^oiottra estimada ciutat es ahont mes se disipa y disolt l a boire baixa
y ahont mes de ple va obrintse pas lo hormosissim sol del renaixement de Catalunya! •
•No es nostre ànim fer ressaltar un à un los passos que Sabadell ha donat en lo camí de las revindicacions de nostra pàtria;
pero si que no podem passar per alt sense fixamoshi l a trascendencia que te lo pas que dona avuy nostra ciutat ab la formació
del Gremi Agrícola Municipal, qual constituGÍé; tindrà Uoch segons canta la convocatòria? inserta en altre Uoch d' aquest número, en los salons del Centre Català.
;t
Dita convocatòria cal evicenciar'ho, demostra ben bé lo esperit altament patriótich y català que informa l a naixent associació y per los reglaments que tenim à la vista- es de esperar
que los fruyts d' aquest Gremi seràn abundantíssims, si com es
de creurer corresponen als desitjós dels iniciadors las personas
que per sa posició venen .obligadas à aliistarshi, si una engruna
de dignitat los hi queda y si per altra part voleu lliurarse dels
sens fi de mals que afligeixen à l1 agricultura pàtria.
Aixis com de Sabadell sortí ló primer crit de protesta contra
1' article 15 del Codich civil espanyol salvant 1' última, engruna
de nostre secular dret, de Sabadell també sortirà avuy lo primer
Gremi Municipal, que. responent à la crida del «Sindicat de la Federació de Gremis de Catalunya» contribuirà à ressucitar aquells
antichs gremis que foren orgull de nostres passats y feren la
grandesa de la pàtria.
" l i :•'
Quina diferencia del esperit y de la forma de aquesta «Federació de Gremis» ab l* esperit y l a forma de tantas y tanta» associacions que arreu veyem conetituirse! | E n la «Federació de
gremis agricolas, » tot es genuinament català, tot es elevat y
digne, tot designa desprendiment y caritat, y tot està calculat
ab las forsas dels agremiats, mentres que en altras associacions,
tot es comèdia y egoisme. Comensan redactant son reglament en
llengua forastera y una glassadora indiferència es lo esperit que
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'Is informa y casi en totas s' veu un uniformisme de cuotas que
no vol -di^tingip als- richs jdèls- pobres,-.'ó··.m·ellor·.·dit,- produkinfc l a
separaeÈó de classes qite tan funesiros resultats sè 'nvtoeam -•••s,'!
L a «Federació de <?rerais> distingeix com antignament -se
feya, los associats on agremiats y prohoms, pagant aquestos últims mes cuota en benefici dels agremiats; y aquest desprendiment del propietari en benefici del brasser, no solsament de
pagar mes, sinó de guiarlo ab sos coneixements y son treball en
la direcció del gremi estant contínuament à son costat, ha de
produhir resultats altament beneficiosos y no hi ha dubte que
servirà de mirall à tantas altras associacions que ben reformadas y unidas podrian arribar à alcansar la unió de Catalunya
qu' es lo que mes li manca à nostra pàtria pera obtenir sa autonomia, qu' ha d' ésser 1' única base de sa grandesa y poderiu.
De la manera que los agricultors s' uneixen, tant debò s'
unissen prompte los fabricants, baix las mateixas bases, baix lo
mateix esperit, genuïnament català, y per 1' amor y caritat s'
agermanessen lo fabricant y '1 trevallador, y no sols aquestos
smo tota mena d' arts y oficis, no solzament ab la idea de defensarse del Fisch, sino ab miras mes elevadas pera conjurar la
gangrena social que avuy corromp à totas las classes.
Si 's logrés la unió de tota Catalunya per gremis informats
del esperit que animava à nostres avis, no se 'Is hi acudiràn may
als industrials anar à Madrit à humillarse y à rebrer desdenys
com are que trobantse dèbils per fer altre cosa, van à mendicar
dels senyors que 'ns desgovernan, un petit rebaix en una columna del aranzel.
Si Catalunya estava ben unida per gremis, pero gremis com
sembla qne seràn los de la «Federació Agrícola,» (gremis dignes
y gelosos de la pàtria) no com las associacions d' avuy al dia
que comensan usant en sas reunions una llengua forastera, signo
lo mes trist de l a decadència d' un poble, Uavoras fugirian com
cans bastonejats aquestos llustres gefes que avuy se mofan de
la debilitat del poble de qui dependeixen. Y allavors los representants que tindrian aquestos gremis, com que estarían identificats ab lo esperit de sos representats, no procurarían sinó la ai"monía de tots los interessos pera la prosperitat de totas las fonts
de riquesa de nostra Catalunya.
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Tot es comensar; si avuy comensan los pagesos, demà ho faràn los industrials, y seguiràn tots los estaments y oficis. Los abusos y despiedat orgull dels senyors del Madrit oficial, seràn lo
que faran créixer mes aquesta obra redemptora,puig la necessitat ylos desenganys faran obrir los ulls als ilusos que encare estàn
cuberts per la boyra baixa de un espanyolisme mal entès y veuràn clarament que pera tenir una pàtria gran es menester reconstituhir primerament la pàtria xica. Y en aquest camí de regeneració no hi ha pas cap dupte que nostre estimada Sabadell
serà de las que mes tituls de glòria podrà ostentar lo dia del
triomf de Catalunya.
Benvingut sia lo Gremi M u n i c i p a l qu' avuy deu constituhirse v de quins passos en lo camí de la regeneració de la pàtria ne
eoncebim molt falagueras esperansas.

LOS

TRACTATS

Y 'L

REGIONALISME

No tractém d' anar contra la Constitució del Estat qu'atribuheix à l a s
Corts ab lo Rey lo fer tractats ab las nacions estrangeras nostre article es
à no duptar'ho científlch y deixém à salvo y respectém com es degut lo
precepte constitucional.
Salvats aqueixos respectes nos sembla que los tractats de comers deurian deixarse à la elecció de las regions per opinar qu' es un dels drets
essencials de las mateixas, donchs que perteneixen à la rahó de ser de sos
elements com ho es la propietat y son exercici pertenencia de las familias é individuos.
Sia que s' adopti lo proteccionisme, sia que 's prefereixi '1 lliure-cambi no h i ha dupte que tant per I ' un sistema com perl-' altre es d' imprescindible necessitat recullir los datos d' importació y d'exportació de cada
regió de per sí, consultar la tributació d'í cada comarca y veurer allavors quins articles dehuen protegirse y quins poden deixarse lliures ó
menos carregats en las columnas aranzelarias que 's confeccionin.
Sembla, donchs, que '1 Regionalisme es la mellor garantia d' acert
pera la confecció dels tractats comercials y per lo mateix las Corts del
regne al intentar estipularies ab las nacions extrangeras quf aixis convingue, deurían atenirse à la voluntat de las regions, considerant cada
diputat tant important assumpto com matèria de mandato imperatiu, rotant tant sols lo que cada regió tingués per convenient.
Un tractat de comers que's desentengui dels principis regionals ha
de córrer inminent perill d' inferir danys y gravamens à diferentas comarcas, agravant la competència entre ellas sia en pró sia en contra d '
algunas, per lo cual la centralisació en aquest particular sembla mes ab-
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servent y gravosa qu' en altres assumptes. Per aixó es doctrina federal
de las regions, donchs avants de psrdrer Aragó y Catalunya sos furs, teman cada una son criteri mercantil propi, lliure-cambista ó protector
segons los hi sembles mes convenient.
La competència de unas nacions ab altras ve a ésser en assumptos
mercantils, com ho acredita la experiència, matèria d' ofuscació de los
governants perquè tenen lo mateix perill d' equivocarse ai fer los tractats si atenen tan sols à la competència mateixa, com si crehuen trovar l '
equilibri en la falta de la pròpia competència per ésser una cosa y altra
ocasionadas à equivocacions lamentables.
Los mercats no 'Is forman las nacions de sa l l i u r e y e x p o n t à n e a voluntat, son las regions las que 'Is forman y à aquestas s' ha d ' acudir pera
coneixels, pera calcularies, pera no equivocarse en quant à las importacions y exportacions, pera, en una paraula, apreciar degudament los
camb s de productes. Sense qu' existeixin los mateixos mercats no podrà
saberse jamay las relacions entre la producció, fabricació y transport de
tots los productes ó matèria cambiable y '1 consum.
Fem justícia à alguns governants creyent qu' han intentat compendrer y aplicar aquestas doctrinàs mes l ' historia nos ensenya que no h i
ha hagut tractat mercantil que avaris ó després no fos impugnat per algú
y fou perquè no s' estudià la cuestió de las regions y sos mercats.
Aixis es que los tractats de comers ab sas tarifas ;han sufert sempre
numerosos cambis y cada cambi no hauria d' ésser adoptat per uu plasso
llarch al obgecte de servir d' ensaig complert de tractats duraders j a que
tot nou convini comercial es sempre difícil d' estudi ab mes motiu si no 's
dona la necessària intervenció à las regions y si en aquestas no 's preparan y reculieixen los datos y antecedents que sian mes precisos.
La constitució del Estat Espanyol prescindeix d' aquesta doctrina perquè es centralista. Ja que desgraciadament avuy no podem encara imposar nostras ideas cal trevallar ab dalé pera conseguir que ben promptament sian atesos y respectats los drets inherents à las regions que han de
formar juntas dintre la varietat la v é r d a d e r a unitat espanyola.
JOAQUIM M. DE MONEE.

SECCIÓ

POLÍTICA

Lo passat dimecres al vespre tingué lloch. à Barcelona 1' ammeiat banquet ab que '1
Foment dol Trevall Nacional volia obsequiar als oradors catalans del meeting de Bilbao.
Com do costum, en tots los actes d' aquella Associació, 1' acte resultà fret de tal manera que no afegirà pas una nova fulla gloriosa al llibre de la defensa del proteccionisme
català, ni eonseguirà altra cosa que donar mes coratge al gobern pera tirar avant en. la
seva empresa antipatriòtica.
Acostumats de tant temps à soportar ab la mes santa resignació las bofetadas que
-'Is gobarns nos donan, aclimatats al sistema respectuós y parlamentari que tants desastres nos costa, fins ara, lo banquet no fou en resum sino una nota mes afegida al desconcert que regne en tots los rams de Ja cosa pública.
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Ja en vista del modo com s' antmciaya, tinguérem la certesa de no equivocarnos en
nostres vaticinis.
Doyan los periódichs, dias avants del banquet que en ell no parlarian mes que '1
President del Foment y los oradors catalans à quins se obsequiava.
Tanta deu ésser la por que 'Is ha entra't à última hora de quC se 'Is lii pugui tirar en
cara sa fatal manera de procedir, que ja comensan pera cohartar la llibertat de paraula
per lo que pugui ocórrer.
Afortunadament, pera 'Is del Foment y pera '1 pahis en general, los amichs de procediments mos radicals, no son partidaris de celebrar ab banquets, derrotas com la que
'ns espera als defensors del trevall patri.
«La energia, com diu molt be E l Diario Mercantil, s' ha de tenir en T ànima, no en
T estómach.»
' •
Y los proteccionistas istil Foment no la coneixen de cap manera, ja que ni 'Is fums
del xampany pogueren escalfar un xich sas matesas y gela'das teorías de protesta.
Axis podrà resultar vritat lo del referit colega quan deya que mentres lo gobern se
'ns menja de viu en viu, los proteccionistas catalans ó al menys sos directors y caps de
colla, s' acontentan menjant tranquilament en los salons de la casa payral del proteccionisme
Y com si ab tot això no n' hi hagués prou se va cometrer la lleugeresa de fer parlar
à un politich canovista, lo senyor Navarro Reverter, que res hi tenia que fer en un llooh
hont se protestava dels disbarats económichs de molts dels quals son responsables lo mateix los lliberals que'Is conservadors.:
. .
Afortunadament y gracias à L a Vanguardia que va sangrarse ab salut y va lamentar à temps la política especial que volia seguirse, lo pobre Navarro Eeverter no va tenir mes remey que aguantarse y sortir del pas ab aquellas frasses de cajon del repertor i madrileny quan visitan à Catalunya y quatre generalitats económicas que à res conduheixen.
Total, que à pesar de la prohibició del Foment de no usar de la paraula mes que 'Is
indicats desde un principi, se va concedir à un foraster que no tenia res que yeurer ab
I ' assumpto que 's ventilava en aquells moments de pura cortesia envers als dignes representants de Catalunya en lo meeting de Bilbao.
Dihuen alguns que se li va concedir torn perquè es de la corda de 'n Cànovas.
Altres suposan que fou únicament perquè al presidir lo senyor Navarro Reverter la
Comissió de Tractats, va informar favorablement on principi lo tractat ab Alemania.
Siga com siga, lo cas es que van ensenyar 1' orella com s' acostuma, y que à no ser
la excitació un bon xich enèrgica de La Vanguardia, qui sap de quin color hauria resultat lo tan eacarejat banquet del Foment del Travall Nacional de Barcelona.

*
• Una observació pera acabar ab aquest assumpto.
Lo senyor Zulueta en son brindis, va estar enérgich y convonsut de las resolucions
que convindria pendrer y sembla que de tots ells es qui mes de veras estima à la producció pàtria ó quant menys mes ho demostra disposantse a lo que convinga.
Si es aixis, créguins lo senyor Zulueta, no s' esgargamelli en reunions y banquets
d' aquella naturalesa; entre gent com la que'l rodejava aquella nit en lo Foment, es inútil
clamar ab sincera veu per la justícia y per la Pàtria.
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No volen escoltar, encegats per sas tontas rutinas de respetuosa snmissió, lo que aconsella à la una la dignitat y '1 patriotisme.
Recordà als concurrents, lo senyor Zulueta, la figura de Guillem Teli en hermosos
periodos: tot es inútil.
Si algun dia s' determinessin à fer alguna cosa los mansos proteccionistas qu' are
s' estilan, mes que la enèrgica y patriòtica figura de Guillem Teli, servirian pera imitar
la materialista de Sancho Panza.

DISCURS

LLEGIT PBL PRESIDENT DE LA LLIGA DE CATALUNYA D . ANTONI SUNOL
EN LA SESSIÓ INAUGURAL DE LAS TASCAS DEL ANY 1893-1894.
(Acabament).
Las demés nacions conquistadoras no han lograt tampoch may substituhir ab llur propi idioma lo dels conqu!stats,à menys qu' hagin adoptat el
sistema inglés, aplicat principalment à 1' Amèrica del Nort y à 1"' Austràlia: 1' esterminacio.
Ja que no està, donchs, en las humanas forsas el cambiar la llengua d'
un poble,
que condemnarnos à 1' eterna inferioritat à que estém subjectes ab 1' ús del castellà com à idioma oficial?.,.
. Si logrèm, senyors, popularisar aquestas ideas entre'Is nostres paysans, si 'Is fills de Catalunya arrivan à ferse c à r r e c h de la imprescindible
necesitat que te la nostra pàtria, tant per conveniència com per dignitat,
de revindicar sa personalitat com à nació autònoma, no ' n tinguèm dupte,
es segura sa regeneració. E l poble que coneix sa abjecció, està en camí de
sortirne, y si te constància, ho logra!
Aquest travall de perenne propaganda, aquesta labor constant à que
'ns hem de dedicar y que consisteix en reconquistar per Catalunya el cor
dels catalans, ha d' anar acompanyada d' un altre labor, qui es mes difícil y espinosa encare.
Vici es de tots els homes y de tots els temps el combatre als enemichs
ab tota mena d' arguments y tota mena d' armas, y no son las de mala
lley las menys usadas pels qu' en la lluyta no tenen més nort n i més rumbo que 1' egoista medro personal.
Els enemichs del regionalisme no podían sustreure's à n{ aquesta deplorable costum; aixis, donchs, no es extrany que, esglayats pels progresos qu' en tant poch temps han fet las nostras ideas, y preveyentque '1
triomf d'ellas implica l ' e n d e r r o c a m è n t del castell d ' a b s o r c i ó y opressions
ahont encauhan llurs miserias y turpituts, hagin procurat fernos antipàtichs al poble aplicantnos el calificatiu d' ultramontans y retrógados y
dihent que volém tornar al temps dels remensas y ressucitar els mals usos
v 1' abqolnt'sme.
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Si mas paraulas no 's dirigissen sino à n ' els socis de la Lliga, no ' m
pendria la molèstia de rebatre aqucstas ealumniosas imputacions, que de
tant infundadas resultan ridicolas. Tots vosaltres, y ab vosaltres tots
aquells homes de bona fé y seny clar qu' han vingut seguint ab. atenció y
pas à pas la campanya catalanista, os heu pogut persuadir de quins son
els ideals y els propòsits qu' informan el nostre credo. Condensat en las
Bases de Manresa, confirmat y en ser modo ampliat à Eeus per la veu de
las nostras més caracterisadas personalitats, el programa catalanista no
ï e res qu£ envejar als més progressistas y als més avensats en tot alló qnesigniflqui verdadera llibertat y verdader progrés, y deixant de banda las
utopias y exageracions d' alguns somniadors é ilusos.
Catalunya, segons pròpia confessió dels extranys, va al devant de las
demés regions d' Espanya. En 1' actual centúria hem vist à indústria catalana, portada en alas de la poderosa forsa del vapor, admirar ab sos
perfeccionats productes à nacionals y extrangers. En las ciencias físicas
y m a t e m à t i c a s , sobre tot en las aplicadas à la mecànica y à 1' arquitectura, aném en fila ab las nacions més avansadas de la terra. En las naturals tenim un esplet de laboriosos sabis que ordenan coleccions, fündan
museus y afegeixen cada dia nous exemplars à 1' inmensa sèrie de las especies botànicas y geológicas. Altres, ab no menys erudició y ab may
agotada perseverancia, dedican à 1* Arqueologia llurs constants investigacions, y, recorrent tota la terra pera descubrir vells monuments y desenterrar antiquíssimas medallas y recòndits pergamins, han reconstituhit
1' historia de Catalunya y han fet, ab 1' estudi de nostras venerandas ruii
nas, renaixe tot un istil arquitectónich que j a ab rahó s' anomena gótich
c a t a l à . En la Medicina podém presentar habilíssims operadors qu' han
elevat al més alt grau el dificultós art de la cirugia, pacients sabis de laboratori que s' aplican à investigar ab ajuda de microscopi els secrets del
organisme y las Ueys que regeixen las funcions de la vida animal vegetal
y als quals no ha sigut la excessiva modèstia obstacle perquè llur mon,'
passant els Pirineus, fos conegut de tota la Europa científica. També en
las Bellas Arts a n é m à la par, sino al devant, de las altres regions de la
Península, y, í q u é més, senyors, si fins en la guerra es de Catalunya d'
ahont eixí el més popular dels soldats espanyols del present sigle?
Si, donchs, en tots els rams del saber h u m à ha donat la nostra terra
tan bella y galana mostra de las aptituts y del esperit progressiu de sos
fills: si, per altre part, las antigas lleys y constitucions catalanas, qu'
eran, tots ho sabéu, las més lliberals y avensadas de 1' època, son penyora certa y evident de las tendencias democràticas y tol3rants del poble
c a t a l à , (jcón, pregunto j o , cón hi h a u r à qui gosi atribuhir propòsits de
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reacció y d' intolerància à n ' els catakinistas, que som precisament els
únichs que tenim per punt primordial del nostre programa 1' agermanar
1' esperit de las antigas lleys de Catalunya ab las ensenyansas de 1' historia y ab els pogressos de la moderna civilisació?
El nostre pasat, donchs, abona '1 nostre pervindre Per 'xó podém afirmar, sense por de que 'Is fets ens desmenteixin, que '1 catalanisme no es
ni serà may sino un partit de progrés y de llibertat; y si en son programa
no s' han fixat, ab tanta ostentació com alguns pretenen, certs termes y
paraulas de determinat color y significació, es perquè '1 catalanisme, 6
millor dit, el regionalisme—ja qu' havent altres regions adoptat el nostre
programa es més propi donarli '1 segon nom—el regionalisme, en tant
que partit, te per principal, y casi podríam dir únich propòsit, el restituhir à las i-egions llur perduda autonomia, y ellas seràn las que, un cop
obtinguda, han d' estatuhir y fixar elz^égimen à que vulgan subjectar llur
gobern interior. Conseqüent ab aixó, no pot n i deu el regionalisme inmiscuirse en qüestions ó controversias de certa índole, que son.las que solen
enfondir més las divisions entre 'Is demés partits: en son camp h i caben
iots els homes de bona voluntat que desitjin la regeneració d'Espanya per
medi de l ' autonomia de las rigions; tots els que, sense mesquinas ambicions ni estretas miras, vulguin travallar per reconquistaria. Per entrarhi no cal abandonar n i creencias relligiqsas ni ideals polítichs; pero,
essent el regionalisme una mena de camp neutral pera aquestas qüestions, es indispensable que 'Is que hi siguin nó vulguin ferlas prevaleixe,
ja que, fentho, podrían ferir la fé ó 'Is sentiments d' algun company de
causa. Quan, units tots, haguém conseguit destruhir 1' ominós centralisme que com horrible polp se xucla la sanch d' Espanya, quan cada regió
sia mestresa y senyora de sas voluntats y de son patrimoni, cada una d'
aquestas farà lo que la majoria de sos fills, alamparo de las lleys, disposi.
Llavors el regionalisme, qu' ha inclòs ja en son programa la reconstitució y autonomia de las nacionalitats en sa forma més lata, semblant, y
potser més científica, qne ía de que disfrutan H u n g r í a y Noruega; la descentralisació administrativa de ia comarca natural y del municipi; 1' abolició de las quintas, com també del servey obligatori no sent en temps de
guerra; el foment de la ensenyansa y sa distribució segons la indústria ó
comers predominant à cada comarca; y el dret de tots els ciutadans à intervindrà eu el gobern de la pàtria per medi de 1' organisació gremial,
sabrà plantejar ab ma ferma y esper't seré totas las llibertats y totas las
railloras y tots els progressos, cuydant de no caure en las aberracions y
en els abismes à que sol eouduhir 1' afany d' innovar, quan no està sòlidament basat en la detinguda observació de la naturalesa hnmanfi v <"-\
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el pràctich y constant estudi de las nesessitats y desitjós de cada poble,
L ' orgull y la vanitat de las mal anomenadas classes dirigents, 1' apatia o l'indiferència de moltas personas ilustradas y 1' apocament ó cobardía d' altres que, tot coneixent d' ahont v é '1 mal, no gosan posar el coll
en l l aplicació del remey, han fet qu' homes sense talent y sense conviccions agavellessin el poder, y derrera d' ells una turba de famélichs v i vidors es reparteixen els cabals de la nació, deixan desatesos els mes
essencials serveys, abandonats els mes sagrats interessos; y , no contents
ab el rebaixament y la ruina de la pàtria, excitan ab la pública y desvergonyida ostentació de la mal adquirida fortuna el despit y 1' odi de
las classes proletarias. Farts y embrutits pels vapors de la permanent
orgia en que 's revolcan, abandonan à la casualitat la resolució dels mes
urgents socials problemas, y 's rebullen desorientats quan, com are, v é
alguna lamentable catàstrofe à provenirlos de 1' inminencia d' un espantós cataclisme.
son aquets, y es llur sistema qui ha de regenerar la societat?
encara hi ha qui n ' espera res de bo d' aqueixa gent? jHora es j a d<í
desenganyarse, «no tenen de venir els de fora casa à proporcionarnos la
felicitat, sigles ha que hi venen y sempre 'ns han portat la desgracia y
la vergonya!»
Aquestas elocuents paraulas d' uns dels expresidents de la Lliga han
de ser la síntessis de la nostre propaganda' Quan h a g u é m convensut al
poble català de que ellasson 1' expressió de la veritat, el tindrém tot en
pés ab nosaltres. Allavors serà hora de reconstituhir la pàtria dintre de
sos naturals y llegítims motllos, y àixó 's realisarà, senyors, ab lo sistema
de federació proclamat pel regionalisme. Fins à haverho consegit, fins à
haver reconquistat tota entera y verdadera per nosaltres aquesta hermosa
pàtria catalana, no hem de descansar, ja que fins aquell dia nos hem de
considerar en cert modo desterrats, y , com digué Agustí de Hippona:
«Quan un se troba content en el desterro, es senyal de que no estima sa
pàtria».
HE DIT

L'

ÚLTIM

CANT

I . L ' últim cant.—II. Himne al amor matern. — I I I . Invocació à la hoyra.
1
Quan de la mort arribi per mi '1 dia,
íquin vivent de la terra 't cantarà?
quan ma pobre arpa ja trencada sia
ioh dólsa Mare mia!
íqui sobre ton sepulcre plorarà?
De ma vida '1 capvespre ja s' atansa,
ànima meva, tos pus richs tresors
sobre las cordas de mon arpa llansa:
1' últim cant d' anyoransa
alsém per Ella fet de lays y plors.
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Mormura [oh llengua! ta expressió mes pura;
vostra dolsó, remors de maig, donaume;
cor meu, glateix ton esbafcech mes tendre;
bells querubins, la vostra veu deixaume
Liahor à ia mes gran de ias grandesas,
1' Amor matern, trassumpf de lo inefable;
sonris de Déu que en Déu fa creure 1' home,
consol sublim de graeia inestroneable.
Ensomnis son la vida y la hermosura, .
1' amor, ia glòria y la riquesa avara; tot en lo món per eorisunció declina,
sols es vritat 1' amor de nostra Mare.
La mà del temps sens rastre tot ho deixa,
io mateix sol un jorn caurà fet runa;
pero 1' Amor matern serà inmutable,
perquè de Déu pervé v ab Ell s' aúna.
ÍII
Quan de la Glòria
Boyra graciosa
sias al eim,
de vel blavls,
en mitj de núvols
tu que t ' enlayras
d' or en ruixim,
al paradís,
à voladüriàs,
entre la broma,
cantant à chor,
com bolva lléu,
veuràs los àngels
pren compassiva
prop del Senyor;
lo eàntich meu;
y entorn de! trono
es per la Mare
de terra y cels,
de mos amors,
ias bonàs mares
fet d' anyoïansa,
fetas e.stels.
de lays y plors.
T u que í' enlayras
alparadis
boyra graciosa
de vel blavis!
Pren compassiva
lo eàntich méu,
entre ta broma,
com boira lleu
y à la Mareta
de mos amors,
pósali en brassos
com pom de flors!
AGNÈS ARMENGOL DE BADIA.

Mmclí ie M i l Asrícelas I Catalm
G R E M I AGRÍCOLA MUNICIPAL D E S A B A D E L L
Pagesos de Sabadell:
L·is personas pensadoras y que per sa posició social ocupan un lloch
distingit en la pagesia catalana, tenint en compte lo aclaparat estat deia
Agriculturn, tant per las plagas ab que 's veu castigada, com per 1'abandono ab que 's troba dels goberns del Estat espanyol, q u ' en lloch d' ampararla ia fuetejan cada dia mes ab nous impostos, trabas de tota mena
y ruïnosos tractats de còrners, y sobretot, donat una esfeherida mirada à
la descomposició social produhida on nostra p à t r i a per la esglayadora indiferència à que 'ns han conduhit la pestelencia política de partit ó del
medro personal, han girat la vista enrera y han cregut arribada 1' hora
estudiar y recullir en lo possible las en mal hora abandonadas institucions
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catalanas que 'a altre temps feren c'e nostre pàtria lo poble més rich y
mes digne de la terra.
A aquest objecte, fent una crida à totas las personas de bona voluntat
que 'n la terra tenen interessos y de la terra 's viuheut, kan fundat en
eix Primcipat, tenint sont Centre à Barcelona. La Federació de gremis
agrícolas de Catcdunya, la qual, com son mom indica, es la restauració en
cada poble dels antichs admirables Gremis ab reglament particular per
cada hú, pero enllassats per un reglament general que apart de 1' autorisació civil ha merescut 1' aprobació entussiasta y la benedicció de nostres
prelats.
Secundar la iniciativa y los nobilíssims fins dels fundadors de dita Federació do gremis, es la tasca que s' ha imposat aquesta Comissió Organisadora nombrada per los representants del Gremi de Pagesos de Sabadell y sa Camarca, los de 1'Associació de Pagesos de Sabadell y varis
particulars reunits al efecte, pera portar à terme la unió de tots los elements agrícolas d' aquesta ciutat en una sola y forta Associació agermanada y enllessada ab las demés que 's van formant en lo Primcipat ab lo
nom de Gremi Agrícola Municipal de Sabadell.
Los desitjós d' aquesta Comissió als quals va encaminat lo esperit del
Reglament, son que siga aquest Gremi comfederat ab los demés, la escola ahont poguém apendrer los avensos de l*' Agricultura, la font ahont
poguém trovar lo remey als mals que 1' afligeixen, lo mur ahont s' h i estrellin las embestidas del Fisch, quals impostos com exèrcit d' invasors
la saqueijan; siga V abrassada germanívola del propietari y '1 braser, la
caixa de socors del desvalgut, y sobre tot, la llum que aclai'eix aquesta
foscor d'ideas, aquest deeviament actual de criteris, conduhint poch à
poch totas las voluntats y movent suaument los cors fins à lograr que tots
bateguin per los tres amors que un jorn foren la grandesa de nostres antepassats, i£ amor k Deu, 1' amor à la familia y amor à la pàtria.
Aixis donchs, creu confiadament aquesta Comissió que cap dels vehins d! aquesta ciutat que 'n 1' agricultura tinga interessos ó del coureu
de la terra 's visqui, deixarà d' allistarse à n ' aquesta unió pera obtenir
entre tots la mútua salvació de sos interessos y de son benestar.
A n ' aquest objecte, espera que asistiràn tots à la REUNIÓ GENERAL
que tindrà lloch lo pròxim diumeuge dia 14 à las 3 de la tarde en lo Centre Català, ahont se llegirà lo Reglament, se procedirà à la inscripció ds
secis fundadors y à la elecció de la Junta Directiva.
Es d£ esperar que ningú farà '1 sort devant las presents calamitats y
nous perills que 'ns am'enassan puig la indiferència devant d' ells provaria que, esma perduts, ni animo 'ns queda pera buscar lo camí de la pròpia defensa.
Joan Turull y Comadràn.— Antono Domènech y Llonch.—Joseph Sasralés y F a t j ó . - J o s e p h Vilarrubias y Yiada.—Joan
Fontanet y Pont.—Feliu Casajoana. — Joseph C a b a l l é . - J o seph Fatjó y Torras.—Eamon Esteve.—Pau Pujol y Pratjusà.
—Jaume Alsina.—Joseph Costajusà.—Antich Cortés y Mimó.
—Joan Carol.—Feliu Comadràn y Lacambra.—Feliu Casanovas y Bianxart.—Isidro Perich.—Salvador Serracanta y
Alsina.—Joseph Artigas y Alsina.—Joseph Valls.—Pau Colomer v Oliver.
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O VAS
En lo carrer d e l J a r d í , hem vist un dels rètols nous de porcellana blava ab Uetras blancas que sustituhiràn als antichs y que no h i ha dupte
resultan de molt bon gust.
No obstant, considerém oportunas algunas observacions, donchs p e r l a
mostra qu' hem vist, nos sembla estremadament ridícul 1' anomenar los
carrers ab llengua que à Sabadell no's parla.
Se veu que £1 que va encarregarlos no px·enia com à model las ciutats
grants, y que en tots los rams nos van à 1' avansada, donchs comprenem
que quant à Barcelona no han moteijat los carrers de 'n Cuch, Cremat
Grant, e t c , per los de Qusano y Quemado Grande respectivament, es que
ho devían considerar ridícol.
A seguir aixis j a veyem nostres carrers de las Planas ó de Bufí convertits en calle de los Llanos y de Sopló, carrers que si no fos per la costum d' anomenarlos per son nom veritable, ni sabriam ahont se trovan.
Y apropósít del carrer del J a r d í , podrían anomenarlo calle del Número ciento, seria, més propi, donchs en castellà s' acostuman anomenar
Jardin las... Posats à falsificar no'n vindria d' una.
Veurém si '1 nou Ajuntament desterra aquestas monomanías tan estranibóticas, y no permet que nostra estimada Sabadell se veiji sotmesa
al imperdonable ridícol que de sí porta 1' afany de castellanisarho tot.
La Empresa dels teatres Principal y Euterpe ha reanudat son contracte ab la companyia cómich-lírica que dirigeix lo distingit primer actor
don Joseph Bosch, pera la temporada de Carnaval que c o m e n s a r à ' a v u y
diumenge y a c a b a r à lo 4 de Febrer.
Durant aquesta curta temporada s' e s t r e n a r à n las següents obras:
E l testamento y la clave (2 actes); E l Duende (2 actes); La Gzarina, E l
Organista, La mujer del molinero, E l Prior y el priorato, Los descamisados
y Santo y seria (1 acte).
Ademés se repetiràn las tan celebradas obras Mam'zelle Nitouche, E l
Teatro Nuevo, De Madrid à Paris y altres de las mes escullidas del repertori.
Segons tenim entès las societats recreativas d' aquesta ciutat e s t à n t
fen preparatius importants pera celebrar lo Carnaval d' aquest any ab la
major esplendidés.
Lo dia 21 del corrent s< inaugurarà en el Ateneo Sabadellés una temporada teatral per la primitiva secció lírica de la Societat.
La funció inaugural se compondrà de las sarsuelas E l mismo demonio
y E l Robinson Petit. Pera algunas de las obras succesivas s* han pintat
dos novas decoracions.
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A y u y visitarà nostra ciutat l ' home públich y polltich conservador,
Excm. Sr. D . Joan Navarro Keverter, al objecte, segons se diu, d' enterarse de 1' estat d' avensament de nostra indústria y necesitats de la mateixa.
Segons nostres informes es altra la causa qu* ha obligat al .senyor Navarro Reverter à venir à Catalunya, causa que res te que veurer ab la política ni ab cap indústria de las que mohuent lo gran número de fàbricas
de nostra Catalunya,
Y nos ho prova una vegada mes lo fet de visitar nostra ciutat en dia
festiu, que rés podrà veurer del moviment de nostras fàbricas.
Lo senyor Navarro Reverter, segons contan malas llénguas,
té un assumpte pendent y per cert delicat y compromès, ab certa casa de
la vehina capital y en aixó, està tot lo pot de la confitura. Res debelitats
de la vida humana.
Ab tot, lo Gremi de Fabricants l i dedica un explendit banquet en lo
cual h i assistiràn en caràcter de convidats, los senyors don Manel D u r à n
y B à s , don Frederich Nicolau, don Joseph M.a Cornet y Mas, don Joseph
Zulueta, don Joan Puig y Saladrigas^ don Francisco Roviere, don Guillem Graells, don Claudio Aranó, don F e r r à n Puig, don Joseph Sert y don
Rafel Puig y Valls.
Preparemnos, donchs, à escoltar un xafech de discursos esplicantnos
com ha de ferse pera salvar la producció nacional,, segons los actualé directors del moviment proteccionista à Catalunya.
Segurament que Ip senyor Navarra Reverter nos en dirà cuatra de ben
ditas y nos p o r t a r à '1 gran remey pera salvar del naufragi à la indústria
pàtria.
Los pagesos pera lliurarse de las plagas que malmenan la vinj^a
enplean lo sofre. Nostres industrials deuhen creurer que '1 senyor Navarro Reverter los hi proporcionarà tot lo sofre que 's necessiti pera curar las plagas q u ' a r r u i n a n à la indústria.
(Tan debò q u ' a i x i s fos!
Mentres tant preguém à Sant Viçents Ferrer perquè 1' ajudi à r e a l i s a r
lo miracle.
.
En lloch corresponent publiquém un article sobre Lo Begionalisme
y 'Is tractats de còrners, qu' ha tingut la deferència d ' enviarnos nostre
bon amich, lo jurisconsult y fervent regionalista aragonès don Joaquim
M . de Moner y do Siscar.
•
Formant un folleto de 24 planas de text ha comensat à repartirse la
conferencia que sobre Lo Regionalisme y ' l proteccionisme donà en io
«Centre Català» de aquesta ciutat, nostre estimat Director don Antoni de
P. Capmany.
Per motius ben fàcils de compendrer nos abstenim de parlar d ' aquest
trevall, esperant confiadament que '1 públich imparcial sabrà ferli la just'cia que 's mereix.
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Estant fentse travalls definitius pera la ilüminació públiea d' aquesta
ciutat per medi de la electricitat.
Una vegada poguém veüfer acabat ün trevall tan important nostre
aplauso serà gran pera tots quants han contribuhit fins are à realisarló,
principalment à don Joan Brujas y Peilisser qüe tanthaf<;t pera portarlo
à cap.
La companyia cómich-lirica que dirigeix lo celebrat primer actor don
Joseph Bosch, avuy tarde posarà en escena en lo Teatre de Euterpe las
divertidas sarsueïas en un y dos netes respectivament, El senor Luis el
Turkhon ó àespacho de huevos frescos y E l Húsar.
Per la n i t se posarà eh escena en lo teatre Principal llis sarsueïas en
un acte: Meferse en honduras, È l Teatro Nuevo j De Madrid à Paris.
Ha sigut hombrat inspector de la renta del timbre en aquesta provincià don Pere de Asprés Pastors.
Segons noticias de Bilbao, es bastant gran la misèria en la classe obrera d' aquella població.
E n t í e las-m(yltas felicitacions que s' han dirigit al I l m . Bisbe de Vich
Doctor Morgadas y G i l i , per haver lograt qüe no se separés de Catalunya
com era de temor, h i figura la següent comunicació que l i dirigí '!«Centre
Catatà» d' aquesta ciutat;
«Lo Consell General d' aquest Centre al tenir noticia d'haver sigut cohcedit à V . I . y à sos prechs, la permanència en lo bisbat de Vich, te 1' alt
honor d' endréssafvós son testimoni dT admiració y respécte per la nova
mostra del incansable zel qüe sent V . 1. per las cosas de nostra benvolguda terra, felicitantse al mateix: tenips y ab ell à Catalunya de continuar tenint entre nostres Prelats à qui com V . I . tan s' ha desvetllat pel
renaixement dels recorts y monuments gloriosos d'é nostra P à t r i a catalana, fent reviure ensemps la santa fé de nostres passats parlant al cor
del poble ab sa pròpia estimada llengua.
Deu premie à V. 1.1' entranyable amor qüe sentiu per nostra Catalunya, gojosa avuy per conservar en cós y ànima al més ilustre de sos fills
que ab tan amor sab enlayrar com se mereixen los sagrats mots de F é y
de Pàtria.
Deu guardi à V . I . molts anys pera '1 bé de Catalunya.—Sabadell 4
Janer 1894.»
Dintre '1 pròxim Febrer se posarà en escena en lo teatro de Novetats
de Barcelona, lo drama sacre Jesús de Nazareth, del eminent poeta tràgich don Àngel G u i m e r à / a b decorat nou qu' estant pintant los senyors
Soler y Rovirosa, Moragas, Vilumara y Carreras.
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La representació d' aquesta obra, que, induptablement revestirà '1
c a r à c t e r d ' un aconteixement literari y artístich, oferirà altre a t r a c t i ú :
en los intermedis l ' orquesta tocarà composicions escritas expressament
per lo conegut compositor senyor Morera.
Lo distingit arquitecte, nostre estimat amich y company don Bonaventura Bassegoda, ha publicat en un elegant tomo la conferencia que don à en lo palau de Bellas Arts de Barcelona, sobre la «Ceràmica en la Exposició Nacional d1 Industrias Artísticas de 1892»
Acaba de fer mes interessant lo notable trevall del senyor Bassegoda
una rica colecció que h i acompanya, de dibuixos dels exemplars mes importants citats per 1' autor.
Felicitém al amich Bassagoda per sa notable conferencia.
Los periódichs de Roma fan grans elogis de nostra compatriota senyora Gilbonij tiple del teatro Constanzi d{ aquella capital. Lo haver
desempenyat lo paper de Santuza de la òpera Cavalleria Eutticana altras
tiples de remom que precediren à la senyora Gilboni, avalora més y més
l ' è x i t que dita artista ha merescut del públich romà, puig es u n à n i m
lo fallo de la prempsa.
Lo Consistori dels Jochs Florals de Barcelona pera. 1' any 1894 ha
quedat constituhit definitivament en la següent forma:
President, don Joseph Balari y Jovany; vocals: don Frederich R e n y é
y Viladot, don Otto Denk, don Fransisco Bartrina, don Jaume Rusinyol
y don Cassimir Bruguès; secretari, don Manuel Rocamora*

ANUNCI
BANCH

DE

OFICIAL
SABADELL

La Junta de gobern d' aquesta Societat en sessió d' avuy, ha acordat
senyalar lo dia 18 del pròxim Febrer, hora de las 10 del matí y local del
Banch pera la celebració de la Junta general ordinària que p r e v é l * article 17 dels Estatuts,
Los senyors accionistas que desitgin concórrer, podràn efectuar lo dipòsit de 20 accions, à lo menos, que s' exigeix per 1* art. 16", durant los
dias feyners, del l.er al 13, abdós inclosos, del esmentat mes, de cuatre à
cinch de la tarde.
Y en cumpliment de lo establert per los arts. 12 y 29 del Reglament
general, se fà pública la present convocatòria pera coneixement dels interessats i
Sabadell 8 de Janer de 1894.—Lo President accidental, Jaume Gorina
y Pujol.—P. A . de la J. de G., Joseph Cirera^ Secretari.
Imprempta de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36, Teléfono, núm. 186.—SABADELL.

