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Pocas vegadas han tingut lloch à Sabadell dos actes à la mateixa
hora que simbolisessin tan gràficament 1' actual estat de Catalunya en
las duas corrents que dominan en la opinió general dels fills d' aquesta
terra; corrent de renaixensa do la Catalunya lliure y autònoma, y ^la
corrent de la continuació de la Catalunya sunyida y agarrotada per lo
centralisme madrileny.
Aquestos dos actes tinguenre llo^h diumenge à la tarde en lo Centre
Català y en lo Gremi de Fabricants respectivament, los dos locals mes
respectables, patriòticament parlant, d' aquesta Ciutat; lo p r i m e r , p e r q u è
representa la: restauració de la Catalunya antigua, lo segon perquè es V
únich gremi que fundat en lo sigle X V I ha resistit fiins à la fetxa, enca
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ra que quedant mal parat y completament desfigurat per la gran riuhada
del centralismeque se n ' ha endut U.s mes ricas institucions de nostra
Pàtria.
En abdos actes se pèrséguian semblailts fins; en los dos se tractava
dels interessos de Catalunya; catalans los concurrents en abduas parts y
respectables molts d* ells per sas repetidas probas d' amor al progrés y
prosperitat de nostra terra; pero diametralment oposat lo criteri d' una y
altra reunió en los medis pera conseguir los fins per tots tan desitjats.
En lo Centre Català estavan los salons plens de gom à gom de pagesos, desde '1 mes rich hisendat y acomodat propietari fins al siple menestral y mes humil brasser, tots allí reunits y compactes al obgecte d{ associarse pera combatrer las innumerables plagas que 'Is afligeixen particularment la del Fisch que ja no poden aguantar mes.
Una numerosa comissió organisadora presidia dita reunió y llegia lo
reglament que devia enllassarlos à tots ab lo nom de «Gremi Agrícola
Municipal,» reglament que tots los allí reunits escoltavan ab religiós silenci y entussiasme, puig sos articles movien las flbras mes delicadas del
cor com son los afectes de la família y de la p à t r i a , y es que los iniciadors d' aquest «Gremi» tenint à la vista 1'actual organisació del Estat
espanyol y veyent que en ella nostra Catalunya, essent una Nacionalitat
ab llengua propia,costums y c a r à c t e r propis, representa un paper indigne
de sa historia y sà grandesa, volent tornarli son antich esplendor, han
fugit dels motlloa de las associacions ínformadas del esperit centralista
que no serveixen per altra cosa que pera enfilar vividors à la taula del
presupost com ha succehit entre ellas ab la tan decantada «Lliga
A g r a d a t » sinó que basantla ab los solits pensaments del amor y la caritat mútua que informavan nostres antichs gremis han volgut vestir à la
nova associació ab lo ropatje sencill y génuhí de la pàtria Catalana,
Y comprenent també que lo sistema de demanar per favor lo que perteneix de dret, es un sistema gastat de resultats contradictoris piantejan
no solzament la formació de un Gremi en cada poble sino que ab aquestos
confederats, formar un Sindicat Agricol Català capàs de imposarse y fer
respectar sos drets devant de qualsevol poder, puig es ben sapigut que la
unió fa la forsa y cap poder humà es capàs de resistir la voluntat de tot un
poble, quan reclama ab perfecte dret y justícia.
S' h i veya regnar en dit acte, d1 acort ab aquestas saludables ideas lo
mesprofont despreci al centralisme y als polítichs madrilenys y en totss,
h i veyalo desitx de defensar y millorar sos interessos materialss ens pidolar
res à cap polítich y comprenent també, que es precís millorar à corre-cuyta
los ínteress"s morals ó sia despertar tots los entussiasmes, en lo sentiment
de la dignitat catalana, avuy desgraciadament tant trepitjada.
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En lo segon de dits actes, ó sia en lo verificat en lo Gremi de fabricants, una reunió de richs industrials obsequiant ab un banquet à un senyor també industrial, pero no de cap indústria catalana, sinp d' una de
las industrias més lucrativas y genubinament espanyolas,la indústria politiquera, que com es ben sapigut, enllasada ab la indústria torera y la
flamenca, constituhexen los tres estaments mes hidalgos y los que donah,
fesomia y c a r à c t e r particular à n ' aquesta barreja de pobles que ' n diuhen pàtria espanyola.
No podían ser, donchs, mes antitétichs los dos sistemas empleats. Mentres los uns s1 unian pera exigir ab dignitat lo dret de viurer y gobernarse, los altres donavan lo trist espectàcle de veurer à la honrada indústria
catalana obsequiant y festejant à un de tants mestres en 1' art d '
amanyegar als industrials ab declaracions proteccionistas, pera que l ' h i
fassin esqueneta pera arribar à la taula del pressupost desde ahont los h i
t i r i un rosegó de proteccionisme, si aquest no ha de ferli falta pera '1 l u cro de sas ambicions particulars ó políticas.
iQuina diferencia en los procediments entre una y altra reunió!
Los uns, sens esmentan tota la podridura del actual sistema centralista, produhida per la descomposició d ' una barreja de regions, subjectas
com los presidaris al cabo de vara dels partits polítichs, perdent
cada dia 1' esma pera l a pròpia defensa. Los altres, constituhintse en una massa forta y compacta pera defensarse y posarse al
abrich de la ponentada lliurant à la pàtriaMels mals vents que 1' assoleixen. Los primers, poden compararse ab la tèbia y trista claror delsol que
fuig correns cap à la posta; los segons venen à ésser los primers raigs
del sol ixent que 's prepara à illuminar ab tot son explendor, vivificant y
sanejant \ l atmósfera. Aquestos un nou refors que s' uneix als bons catalans pera romprer las cadenas que subjecta à Catalunya, es 1' aument
del exèrcit qu' avansa per la reconquista de la pàtria; los altres, catalans
que estiman t a m b é à Catalunya y desitjan igualment son benestar material, pero no veuhen ó no volen veurer la ignomínia de sas Uigaduras y
en Uoch de agafaria llima que ha de romprer sos grillons,festeijany obsequian al futur cabo de vara pidolantli que no extremi sas iras; y en Uoch
de forsejar, en Uoch d'unirsc als que Uuytan per llansarse sobre tan indignas cadenas,fan protestas d'amor y sumissió als causants de nostraruina
y conseqüents enemichs del benestar moral y material de la p à t r i a .
Saludem donchs ab entussiasme lo dígnissim y patriótich acte celebrat
en lo Centre Català puig estem segurs de que si com es d' esperar la Federació de gremis agrícols de Catalunya, s{ tent per tots los' pobles del
Principat lo triomf de 1{ autonomia de nostra p à t r i a a v a n s a r à ab passos
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de gegant y encara que à la mateixa hora h à g i m vist aquest eutussiasme
amargat per los obsequis à un poütich d' ofici, y aquest acte hagi tingut
lloch en una associació tan respectable com lo Gremi de Fabricants, no
per aixó devem descoratjarnos, puig actes consemblants v e y é m en la
historia de la reconquista contra los alarbs, en que sovint cabdills y primceps cristians dígnissims queyan en la torpesa per ofuscació o aficló à las
discordias dels moros prenent part en favor ó en contra de tal ó cual bando dels alarbs, olvidants, per un moment que tots eran igualment enemichs, pero tornant després à rependrer la creuhada contra tots ells per
glòria de la fé y de la p à t r i a .
Deu vullgui que aquesta ofuscació dels digníssims fabricants que avuy
liuytan per camins à nostre entendrer tan equivocats se desvanescaprompte y aixó es mes d' esperar quan son los descendents d' aquells ilustres
antepassats que en tan bon terrer y de tan bona llavor sapigueren sembrar lo venerable Gremi.
Quant los desenganys los acabin de demostrar lo poch productiu qu'
es lo sistema de pidolar serà precís que pensin seriament en lo sistema de
reclamar y exigir y llavoràs recordantse que tenen sang catalana, engroixiràn 1' exercit d' orient pera completar la reconquista de nostra p à tria que ab 1' ajuda de tots no 's farà esperar y allavoras no tindrem de
pidolar may mes lo que de dret nos perteueixi puig qu'inspirantnos en la
mes extricta justícia farem lo que mes convinga als interessos generals
de nostra estimada Catalunya.

SECCIÓ

POLÍTICA

Nos consta per testimoni auricular que '1 prohom conservador don Joan Navarro
Eeverter ha proposat ab grant formalitat als senyors del Foment que destinin cada any
dos ó tres mil duros—una friolera diu ell—à pagar lo viatje y obsequis dels principals
politichs de Madrít, pera que pugan ferse complert cflrrech de la importància de la indústria catalana.
Diu '1 senyor Navarro Eeverter que es aquesta la manera mtsprdctica de resoldre
la qüestió proteccionista y convèncer à tots sos enemichs.
Y tant practica. íQué 'Is ne sembla de la broma?
No 'n tenim prou de mantenir à Madrit com uns primpceps à tota aqueixa colla de
senyors que 's menjan lo fruyt de nostras suhadas. Ara es precís, rocrearlos, férloshi
passar un bon estiu, y oferirnós com à propis criats seus.
Y tot pera que després nos trobin massa richs y acabin d' escurarnos la butxaca ab
un tractat encara més Iliurecambista.
D' aixó se '.n diria practicar las obras de misericòrdia: donar menjar al que te fam.:,
Y fins (permetise'ns la frasse) ser cornut y p a g à l l beure.
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Després de tot, lo pitjor es que 'Is directors dol Foment han donat prova de ser capassos d' aceptar semblant cinica proposició.
En efeoia; no fora pas aquesta la primera vegada que han practicat lo mateix
sistema.
T 'Is resultats per ara son excelents: los últims tractats ne resultan bona prova;
prescindint de las informacions y violant la Constitució del Estat.
Pero ja veyém lo quid de la cosa: es que '1 Foment no ha convidat encara à n ' Moret.
. Apa, donchs, ja tenim un candidat pel primer mes del vinent istíu.
Barra y amunt.
Un periódich .de Madrit, queixantse del desgavell que regna en la política espanyola, del temps indefinit que permaneixen tancadas las Corts, del desbarajuste de lo de Melilla y de la falta de energia dels politiehs pera exigir d' acort ab lo pays lo que mes convingui als interessos generals d' Espanya, fa la següent pregunta: ^.Serd que d la vuelta
• de treinta y cuatro anos, la virtud nublime del patriotismo no encuéntra en nuestros
tribunos y en nuestros hombres públicos, un pecho en que àlhergarse, n i un corazon capaz de sentirloP
Y es clar home. {flom vol que sentin ni una guspira de patriotisme los que sols s'
aguantan gracias al desgavell de l'a nació espanyola?
&i sentissin; en son cor alguna cosa de lo que indica lo referit colegaycomensarian
per retírarse avergonyits dels seus actes, en los mes amagats recons d' Espanyarà fi de
no ensenyar mes sas vergonyas y miserias.
'
V
Lo cèlebre Girbau ha tornat à las andadas.
Enfadat- per la unànime protesta de Sabadell ab motiu de sa vergonyosa conferencia
del Circol de la Unió Mercantil do Madrit, ha tornat à esgrimir la ploma y , no cal dir lo
que ha estampat la imprempta.
donchs que 's creya lo celebèrrim Girbau, fabricant de suspensions de pagos com
acertadanient lo califica nostre colega de Vilafranca? .
^S'imaginava potser que Sabadell lo rebria ab palmas al tornar do Madrit ú u cop
executada la comèdia lliure-cambis ta?
; '
Fuigi, home, fulgi, no n'haguera calgut d'altra.
'
Be prou,que hem degenerat, pera que encare se'ns cregui eapassos de semblants
baixesas.
;
Mes l i valdria al tal Girbau amagarso sota terra que no pas continuar ab son afany
de exhibició perpètua.
"
'• •
íQue no ho veu que com mes vol exhibirse mes pateixen los pobres acreedors obligats^ esperar la setmana dels tres dijous?
.
.
Si no ho vol fer per altra cosa, faigiu al menos per aquestos infelissos que tingueren
fe una vegada on las sevas paraulas.
•
Y sobre tot ja que sembla que àre està disposat à pegar los h i podria pagar los crèdits d'ima vegada.
• . : :.
Heus aqui un telegrama de Madrit que portava la prcmpsa associada de Barcelona^
Val la pena de fix:arhi la atenció,
•
«Madrid, 15, à las 9 nit.—Lo general Pasquin y '1 senyor Moret han acordat, que la
escuadra vigili a la, embaixada extraordinària al Marroch.»
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(jVoleu dir que hi ha necessitat de que se 'Is vigili?
[Mare de Deu y quinas cossas nos diuhen de vogadas los telégramas.
Llegim en un periódich de Madrit que un tal senyor de la Fuente vol formar causa
ó entaular querella criminal al ministre de Foment y Estat senyor Moret per haver comès aquest un delicte que està castigat en lo Códich Penal.
No 'n faltaria d' altra.
Are que 'ns estava arreglant tan deliciosament à la abatuda Espanya, que 'ns lo
treguin de sus casiüas ab causas criminals com à un ciudadano cualquiera.
Donchs, que, son per ventura d' igual condició los gobernats y 'Is gobernants?
iNo pot fer lo que li convingui lo ministre que ha tingut valor per trepitjar la constitució del Estat?
Afortunadament la cosa no deurà passar de progecte que sino ja veuriam quina cara hi posaria l'inglesat del ministeri.
«Venirme à destorbar, exclamaria, justament are que m' acabava de entennder ab
totas las potencias europeas.»
Diuhen que un dels ministres, no sabem quin, al saber que 's feyan trevalls pera
conseguir la continuació en lo bisbat ds Vich del Ilm. doctor Morgades y que aquest,
mes que ningú, hi tenia decidit empenyo, va exclamar tot estranyat:
«Pero, es esto serio?*
Y tant serio, senyor ministre, y tant serio.
Molt mes serio que lo d' aquells que fan mans y mànegas pera ascendir à tota costa
y viugui com vinguí.
Mes, ss clar, acostumats à la vida rastrera y mondigant de la política y la empleomanla, no saben compendrer que hi haigin homes que estimin altre cosa mes que la vanitat
y i ' interès propi,
iQue tal deuhen ser los que viuhen en aquest mon corromput y corruptor de la política madrilenya y la empleomania!

Per referirse à la conferencia que d o n à en lo Círculo de l a
Unión Mercantil de Madrid lo senyor Grirbau, reproduhim lo seg ü e n t article de nostre company de Vilafranca, Las Quatre Barras:
ELS

LLIURE-CAMBISTAS

Los tractats de còrners, concertats fa pocli entre '1 gobem
espanyol y 'Is de Alemania é I t à l i a que tan fondament han excitat à totas las r e g i ó n s industriales de la n a c i ó , donaren marge
a l meeting de Bilbao, a l que h i acudiren, a d e m é s dels grans establiments de las Provincias bascongadas, representants de la
i n d ú s t r i a catalana, navarra, asturiana, y madrilenya, enviantli
la seva adició l a i n d ú s t r i a malaguenya. Aqueix acte de protesta
à la m a r x a econòmica del gobern ha produhit, com no podia
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menos, la i r a d' aqueixa colla de ciíralo-todo, que domiciliats A
Madrit y v i v i n t molts d ' ells del pressupost, s, anomenan lliurecambistas. H a n procurat aquestos que en E l Circol Mercantil de
Madrit h i donés una conferencia en sentit lliure-cambista u n
fabricant de Sabadell, a l objecte de poder demostrar que 'Is fabricants honrats, despresos, generosos j que no 's deixan arrast r a r pel e^oime y la ambició j la c o d t ó a / sustentan t a m b é la necessitat de fer grans rebaixas en las columnas del aranzel, obrint
las portas als g é n e r o s extrangers y tancant las fàbricas del pais
ah on s£ h i guany an el sustento d i a r i mils y mils obrers.
Serví de columna als liure-cambistas madrilenyes un fabrican molt conegut & Sabadell, E n Joan Grirbau y Alavedra, que
fou molt obsequiat en los salons del Centre Mercantil, ?Y q u i es
aquest fabrican lliure-cambista, q u i es aquest Joan G-irbau?
E l Sr. Girbau ha sigut un fabricant de Sabadell, es cert;
pero lo que m é s ha fabricat han sigut suspencións de pagos,
habent fet la ú l t i m a uns tres mesos endarrera, pagant à sos
acreedors ab g e n e r ó s que no 's podian aprofitar y deixant à
molst d ' altres à la lluna de V a l e n c i à per trasladarse à Madrid,
ahont fou rebut ab los brassos oberts per aquell a i x à m d ' abellas,
tant treballador as y productor as que veureu sempre 'Is seus noms
en la llista de classes passem,?, cobrant dels pressupostos, pero
brillant, per la seva ausencia, en la llista dels contribuyents. E n
Moret, en Figarola, Pedrega!, A z c à r a t e (el justo), Silvela, Rodríguez, jquina sèrie de productors! iquina sèrie de contribuyents!
i P o d r i a saberse de cada una d' aquestas lluminarias de l a
ciència econòmica cuan pagan de contribució a l any y cuant cobran del pressupost de classes passivas? Y aquest dato fora de
suma i m p o r t à n c i a p e r q u è en el nostre pais n i n g ú crida tant contra 'Is que treballan y pagan com els q u i e ó b r a n sense fer res;
n i n g ú es m é s enemich del c o n t r í b u y e n t que la calsse del empleat,
per m é s que no sigui smo un petit porter; y entre la colla dels
lliure-cambistas|madrilenyos h i figuran a l devant els ex-ministres
y ex directors, cuals mèrits quedan estampats en la n ò m i n a del
prssupost.
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ANARQUIA

ÀRANZELAEIA

Sembla mentida que à Espanya h i hagi agricultura é indústria ab lo
cïfíïttnuo jech d'accions y reaccions que sufreix lo régimen aranzelari.
De molts anys ensà ab prou feynas n ' han passat dos sense que '1 travall
naicSiónal s' hagi vist objecte de lleys contradictorías, de cambis sobtats y
de solucions precipitadas. D ' obstacle en obstacle, quan no d'inseguretat
à inseguretat, nostre desenrotllo económich ha sigut un «viure al dia»
Sè'nse garantfas ni estabilitat, sense haver tingut may temps pera traslas lineas de las primeras evolucions.
No es molt lluny la fetxa del aranzel de 1869, y fàcil serà recordar
com nasqué y quina mena de tranzaccions se guarda ab las manufacturas
perjudicadas per aqull cambl concedintlashi tan sols sis anys de vida en
v i r t u t de la famosa base quinta del Apèndix lletra C de la lley de prssupósits de 1 de Juliol de dit any. Baix la amenassa de tal p e r i l l , ^podian
n à i x e r , podian prosperar las industrias? ^Son sis anys plasso suficient
pera prepararse à lluytar, ab probabilitats d' èxit ab las similars extrangeras?
En vigilia de realisarse la primera de las reduccions de drets que
havian de ferse ab 1' objecte d* arribar al tipo màxim del 15 per 100, lo
real decret de 17 de Juny, declarat lley al mes següent, suspengué la
aplicació de la base quinta y quedaren las cosas en statu quo fins al any
1882, eh que la tornada al poder dels lliure-cambistas provocà una nova
lley—la de 6 de Juliol—alsant la suspensió de tan combatuda base y
refondint los aranzels de conformitat à las rebaixas acordadas.
Simultàneament vingué la séria de tractats que ab la clàusula de «la
liació mes afavorida» y las tarifas anexas, portaren lo desordre à e x t r é m s
inconcebibles. Precís ha sigut que vinguessin las llissons del temps à ensenyar los funestos efectes d' aquesta anarquia a r a n z e l à r i a . Lo mateix
ab Ffansa, ^qué ha fet sino donar una funesta direcció
nostras
forsas productivas? Obrí, es cert, un gran mercat als vins espanyols, pero
mercat provisional y precari, que 'ns reclamava en los momets de desgracia y 'us abandonaria quan d ' ella 's vejès lliure y reposada, com ha
succehit, ab gravíssim dany de las industrias à qual costa 's p a c t à ' l
tractat hispà-francés de 1882, y ab no major perjudici dels viticultors, que
avuy contenplan convertidas sas hisendas en c à r r e g a onerosa é insoportable, Ab una política a r a n z e l à r i a més previsora y perseverant, lo progés
vinícola hauria sigut menos ràpit, péro més positiu.
iQué fa Espanya ab sos 30 ó 36 milions d' heetólitros de vi? Arrancar
ceps y anar retrocedint al any 1882, perquè pensar en lo mercat francès,
pensar en portar la competència ahont laproducció del v i ha sigut de 84
milions d'hectólitros^com en 1875,y prometre rebassar aqueta xifra en previndre no m o l t l l u n y à , es pensar en la Utopia de Tomàs Moro, En cambi,

passar

tfàctat

ó
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si 'Is esforsos empleats en busca de mercats iucerts s' haguessin aplicat
al foment de la riquesa nacional, no l a m e n t a r í a m la actual crisis, la qual
demostra que som tan pobres, que no tenim recursos pera consumir los
cuatre ó sis milions d4 hectólitros que ara compran de menos los francesos.
Del tractat ab Alemania no se 'n parli. Mes que de funest, 'deu acursarsel de vergonyós, puig altre nom no mereix donar una tarifa lliurecambista per altra eminentment proteccionista. Veritat es que assegurar é m una exportació de suro en planxas per valor de 109,998 pessetas, de
suro en taps per 86,264 y de grans per 462,141. jAquets son los arguments
de la diplomàcia! !Pobre Espanya! Aixís ho vol lo senyor Moret, qual
ciència econòmica deu estar molt per sobre de la del vnlgarot é inepte
Bismark, autor de la actual llegislació arazelaria del imperi g e r m à n i c h .
Lo senyor Moret se sab, per lo menos, &lgnns pamphlets de Bastiat, alguns
discursos de Cobden y 'Is llibres de Chevalier. Bismark sols. coneix las
millora balansas de comers, y tota sa doctrina 's limita à aquestas paraula», que en certa ocació digué à Mr de Saint Vallier, embaixador fransés
à Berlín: «Quan no tinch un producte, obro las fronteras y ' I d e i r o entrar;
quan lo producte existeix en cantitat suficien, imposo drets mès ó menos
elevats, sagons las circunstancias'. quan h i ha excés, tanco la frontera y
concedeixo primas à la exportació. May me lligo ab ningú.>
Quedà, per de prompte, 1* arazel de 1882 ab duas columnas: la m à x i m a
d' aplicació general, y la mínína d ' especial à las mercaderías que fossin
producte y procedissin de nacions que tinguessin pendrets tractats de
comers ab Espanya. (jDurà molt aquesta lley? ^Hi h a g u é conciencia en
la aplicació de la segona columna? Semblava lógich y natural que 'Is
drets mínims haurien d' haver sigut la base de las futuras negociacions,
y que las industrias nacionals confiessin en la seguretat de que no 's
portarían més enllà las concessions à las si milars extrangeras. iQué
significava la segona columna, y que '1 sacrifici imposat?
En primer terme s' expedí la «Lley de primeras materias» ab lo f i de
compensar las danys ocasionats à las manufacturas espartyolas, rebaixant
cansiderablement los drets d ' importació à 40 partidas del aranzel, classificadas com prímeras materias pera la indústria. Es à dir ab prou feynas
nascut 1' aranzel, j a se '1 modifica per medi d' una ]ley de c a r à c t e r vago
y arbitrari, segons es la denominació de «prímeras materias», p e r q u è
casi totas las m e r c a d e r í a s lo mateix poden ésser productes que primaras
materias. Lo cànem, per exemple, s ' i n c l o g u é en dita lley, no obstant
éssar un producte de varias manipulacions, després de segat, tals com lo
bregat y agramat. L a ciència oficial no obstant, vejé las cosaa d ' altre
manera, y no vacilà en causar un perjudici d' alguns milions als hortants
de Valencià, Castalló, Granada, Múrcia y altras comarcas productoras de
cànem, à pretext de compensar als teixits de cànem. jVaya una justícia!
Venen à continuació 'Is tractats ab Fransa, Suècia y Noruega, Suissa,
Alemania à Itàlia, ab sas corresponents y extensas tarifas antígas que
son altras tantas subrogacions de la segona columna vigent, y creant,
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per dirho aixís, un nou aranzel aplicable à totas las potencias convingudas en virtut del dret de «la nació més afavorida» que figura indistintament en tots los compromisos internacionals.
Una llegislació que varia à cada moment y que 's transforma sense
criteri y sense direcció fixa, ^no te ben merescut lo calificatiu d' a n à r quica? Ü n a llegislació que estableix dases pera ésser inmediatament olvidades ó desatesas, ^no es un aspecte de la anarquia qus tant nos aterrorisa? La anarquia dels Ravachol y Pallàs se dirigeix à la societat capitalista; la anarquia en lo régimen aranzelari atenta à àqueix mateix capital
en la més noble de sas funcions: en la d' ànima y vida de la producció
necional; hi ha bombas Orsini que matan, com matan las lleys que prenen
lo pa al obrer.
Lo pecat de tan gran desorde ben durament 1' està purgant Espanya:
n i ha lograt conquistar mercats permanents, n i al amparo de las exportacions ha alcansat altre efecte que la gran catàstrofe vinatera. Nostra
riquesa imponible 's troba tan perduda que, en los últims pressupòsits, 1'
aument d' un milió y mitj de pessetas' no hoventhi ahont distribuhirlo,
ha obligat à la creació de dos nous impostos: lo de carruatje de luxo y '1
de las cartas.
Altre dato important resumeix 1' èxit de las empresas lliurecambistas.
Persegueix la escola ortodoxa 1* ideal de la divisió internacional del
travall, assignantse à Espanya '1 paper d' agrícola. En aquesta tendencta
s, inspira sa obra a r a n z e l à r i a . ^Volen saber mos lectors à quinas benhauransas nos ha portat t a l despropòsit?'—Som nació agrícola, y , no obstant,
en los anys 1890, à 1892, y nou primers mesos del corrent en blats y
farinas s' han importat 856,076,975 kilógrams, per valor 168,732,872
pessetas pagadas en or. Heus aquí las conclusions pràcticas del lliurecambi espanyol: nos falta pa hem de comprar en 1' extrager, y 'us sobra
v i que à ningú podém vendre. Ara si que venen à ple, persi fossin auténticas, aquellas frases Uensadas en recent meeting lliurecambista: «no 's
tracta j a de proteccionisme, sino de disbarats, barbaritats y desvergonyas »
La historia no pot ésser més elocuent y esplicita. Pero iquínas Ilissons
s' han deduhitd' aquestas funestas realitats, d' aquestas ruinosas experiencias?Los fets actuals contestan breu y compendiosamení: la continuació de la anarquia aranzelària, segons passo à indicar.
Desde primer de Febrer de 1892 regeix un nou aranzel, qual génes-ns
meaeix recordarse.
Per real ordre de 10 d' Octubre ds 1889 se creà una comissió encarregada de practicar una «àmplia informació sobre là conveniència de realisar la segona rebaixa dels drets extraordinaris que tenian assignats
varias mercaeerias en 1' Aranzel de 1882 ampliant dita informació en los
termes necessaris pera coneixeria infiueucia que hagin produhit tos tractats de comers en la riquesa del país y la conveniència d' ampliaries,
modificarlos ó aboliries.» L a informació fou amplia, com disposava la real
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ordre, y sos resultats se troban extensament exposats en deu grossos
volums, eu los quals h i han trobat ressò totas las escolas, totas las aspiracions y arguments, totas la'j queixas y totas las palpitacions de la vida
econòmica.
En aquesta «maga y solomne informació» s' ha basat I{ aranzel dé
1892, y ab tan valiós y competent origen, sos fruyts apareixen avuy tan
exquisits é inmediats com se prometían los mós optimistas. Los industrials,de si exigents y crònicament descontentadissos, aldir dels lliurecambistas, se mostran satisfets y complagudíssims, fins al punt d' ambicionar
deu anys de vida al aranzel vigent, segons un dels acorts d'íl gran meeting
de Bilbao, genuïna representació de totas las forsas productivas del prís.
Ab prou feynas transcorreguts dos anys, ja las relacions internacinais
so veuhen atacadas psr lo desconcert. Desterran los conservador l a
clàusula de «la nació m é s afavorida», per sas incertas consecueacias y
per sa falta da reciprocitat, y '1 senyor Moret la rehabilita, sens cap r a h ó
y en contra de l a pràctiba iniciada, no sols à Espanya, sino en los demés
Estats europees y americans. S' estableix una segona columna ab desti
als pactes convencionals, y ab això '1 gobern anterior logra bon n ú m e r o
de concerts mercantils; y '1 senyor Moret, acte seguit, concedeix novas
tarifas à Itàlia y à Alemania, quals tractats nos han sigut enormement
gravosos, desnaturalisa la obra de 1892, tot juts nascuda, compromet lo
modus vivendi ab Fransa, y tanca tota possibilitat d' entaular en lo venidre nsgociacions que, «à cambi de concessions ben mediatas>) obtingui
Espanya «ventatjas de major importància.»
^Cóm es possible ,1 progrés econòmich, auxiliar eficacíssim d' altres
progresos, ab aquest caos de Ueys contradictorias y ab aquest moviment
incessant de transformacions aranzelarias? ^Cóm es possible que prosperin las industr.as quan no h i ha í'es estable, ni ajustat à un pensament
constant y organisador?
JOAK B. ROBERT.

L I T E R A T U R A
AMOR
iQnant vareig jo gosar! ma bella aymada
me mostrava en s' angèlica mirada
tm cel d' amor;
dintre sos «lis rublerts de poesia
lo foch brillava que son pit omplia
cremant son cor.
De sa boqueta de coral pnrisslm
joyós ohía murmurar dolsissim
d' amor 1' accent;
y en los sospirs que lo seu pit llensava,
mil besos de son cor hi endivinava
mou pensament.
jAh! quant ditxós, sí, quant ditxós jo n ' era
quant calmava sa boca falaguera
lo mexi anhel;
y à la meva ànima, qu' anyorrant sufria,
d' amor trascant per la via
la duya al cel.

PEKH DH COTS Y SOLDEVILA.
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Ab pena Iiavém rebut alguna baixa, molt pocas per sort, en la llista
de suscriptors de L o CATALANISTA. Y dihém ab pena, no certament pel
valor material que sa retirada 'ns representa, sinó pel desengany que 'ns
reporta.
Sempre h a v í a m vist en alguns de aquestos senyors uns campions convensuts dels interessos del pays, sempre los h a v í a m considerat com dels
mes inteligents defensors de la producció nacional. Cert que en aigunas
ocasions hem combatut los procediments errats à que s' entregan pera
conseguir sos nobles fins; pero creyem haverho fet en totas ocasions sense atachs personals d nostres antíchs amichs; ans al contrari, salvant sa
bona fé que fins avuy may encara h a v í a m posat en dupte.
Segurament que aquestos senyors s' han sentit mortificats aquestos
dias ab la campanya sostinguda pels catalanistas contra '1 desacreditat
procedir del Foment de Barcelona, entre quals inspiradors élls s' hi contanvpero en tal cas fan mal de retirarse. Valia més. molt més, y hauria
escaygut millor à la seva noblesa, aprofitar las mateixas planas de nostre
periódich, que sempre hem tingut à sa disposició, pera demostrarhi la i n justicia dels tals atachs contrarestant nostres pobres rahonaments ab la
eloqüència que 'Is h i es peculiar.
Tal vegada à las horas nos.hagueran cohvensut de que las campanyas
proteccionistas sostingudas pel Foment han tirat per terra tots los tarctats
de comers proposats fins à la fetxa, y han inutilisat al polííich genuhinament lliurecambista don Segimon Moret; nos demostrarian potser com lo
meeting de Bilbao darrerament celebrat y las salutacions als politichs de
Madrit han resultat actes virils capassos de fer retirar los tractats ab Alemania, Itàlia y subsegüents. Y fins quisab si destruhirían nostras preocupacions de que es matar ayradament la causa de la producció'l vincularia
en un-dels partits politichs que mes mal han fet à Espanya, lo partit conservador, al qual estàn fentli esqueneta actualment los'proíeccionistas ist i l Foment pera pujarlo al candelero.
Ab tal procedir h a r í a n acreditat una vegada més nostres distingits
compatricis^la serietat de que fan gala; no pas enyiantnos sa l a i x a com
un anatema ó una excomunió. Aixis com aixis, prou que, per sort ó per
desgracia, los fets v i n d r à n à demostrar la justícia de nostras queixas, y
à convencels de sa injustificada còlera contra nosaltres.
De totas maneras, consti que sa actitut poch conciliadora no ha de
modificar en res la nostra de sempre respecte à sos actes com à homes
públichs ó dels que ab élls se relacionin directa ó indirectament; igual
lloharém ó censurarém desde ara, com fins avuy, lo que als ulls se 'ns
aparegui dret ó tort, y sense tenir pera res en compte sas impresiong personals, sas complacencias ó sos agravis. Naturalment que gosarém en I ,
elogi y 'ns doldrém de la crítica; pero, aixis com no ha existit en nosaltres fins aquest moment n i la adulació servil ni 1' apoyo incondicional,
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aixi mateix d' ara endevant nos trobarém lluny de la censura irreflexiva
y de la oposició sistemàtica, que solen ser fillas llegítimas dels esperits
venjatius germinats en cors de fanch,
Nosaltres nos sentim d' altra fusta. Hem emprés una v i a que c r e y é m
regeneradora, perquè 'ns ho mana la conciencia; y seguint per ella trobem flors y espjnas. N i 'ns desvaneix la ubracadora flayre de las primeras, n i 'ns impacienta la dolorosa punyida de sas campanyas: fem nostre
camí. Sols un ideal nos llumena, sols una estrella £ns guia: lo benestar y
la felicitat de Catalunya. Y per aixó enteném que devant la magestat y
grandesa de tan bell f i , tots los interessos personals son pols y cendra,
devent sacrificàrseli tots los respectes y humillàrseli totas las vanitats.
Finalment, y pera acabar. Se 'ns diu à última hora que la causa ocasional en que fouamentan privadament sa resolució de negar sa casa à L o
CATALANISTA radica d' un modo principal en la nova del nostre número
anterior, en que féyam certas insinuacions sobre '1 verdader m o í w q u e ha
portat à Catalunya al senyor Navarro Reverter, à qui han tractat de presentarnos com portantveu del proteccionisme y model de ciutadans.
Sobre aquest punt precisa que fem una aclaració. Som del tot enemichs, en general, de acudir en i-es ni pera res à la vida privada dè las
personas; però, més radicalment enemichs som encara de tota debilitat ó
delicadesa que puga revenir en perjudici del pays. Quan un home públich
influheix ó està à punt de infiuhir en los destins d' una nació, es deber
dels bons patriotas lo de avisar y justificaiii al poble si '1 consideran inepte pera '1 Uoch que se l i senyala, y fins las rahoas en que apoyan son criteri; aixís ho degueren entendre 'Is periódichs inglesos, quan ab universal admiració y aplauso l i retragueren al mateix Primcep de Gales totas
las calaveradas de son viatjo à la í n d i a , ab las quals segurament que 's
devia perjudicar Inglaterra molt menos de lo que perjudica à Espanya en
uns quants anys de gobern un mal ministre d' Hisenda.
Entès, donchs, aixó, y pera que 's vegi quan prudents hem sigut fins
ara al tractar 1'espinós íissumpto.en qüestió, dirém sols avuy que existeixen tres fallos judicials, un del Jutjat d' Almeria, altre de la Audiència de Granada y '1 tercer del Tribunal Suprém, condempnant al senyor
Navarro Reverter à pagar à una coneguda casa droguista de Barcelona
ün respectable deute, lo quin, després de nou ò deu anys d'entreteniment,
encara està pendent d' abono, à no ser que s' hagi satisfet à últims d '
aquesta setmana. Y consti que en la autorisada carta en que aixó se 'ns
innova, suscrita per persona do responsabilitat, encara s' hi. explica algun detall més que no creyém necessari reproduhir aquí; basta ab lo indicat mes amunt pera salvarnos de la nota de lleugeresa y justificar nostre
recte propòsit de indicar à nostres distingits compatricis y sos amichs de
Barcelona que van bon xich errats al pretendre imposar al senyor Navarro Reverter com à futur ministre de la j a prou tronada hisenda espanyola.
L a Secció Lirica-Dramàtica del Aíeneo Sabadellés avuy à las 9 de la
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nit posarà en escena la sarsuela en dos actes E l Mismo Demonio y lo viatjé cómich-lirich bufo, en 2 actes E l EoMnson Petit.
La part instrumental corre à c à r r e c h de la reputada orquesta Fatxendas.
D e m à y demà passat celebrarà sa festa major lo vehi poble de Sant
Vicens de Junqueras, ab solemnes funcions religiosas y profanas.
Ha presentat la dimissió del c à r r e c h de Administrador del Fielat Central que venia desempenyant desde fa molts anys, nostre bon amich don
Evaristo A- Saló.
La companyia que dirigeix lo celebrat actor cómich dos Joseph Bosch
posarà en escena avuy per la tarde en lo Teatre de Euterpe la tan popular zarzuela en 2 actes El^Húsar y lo viàtje comich-lirich-bailable en un
acte y 5 cuadros De Madrid à Paris.
Per la nit en lo Teatre Pricipal se posarà en escena las zarzuelas en
un acte Las doce y media y ... Bereno, E l Organista y la 14 representació
de E l Duo de la Africana, desempenyant la part de Guiseppini lo aplaudit
tenor comich senyor Mufioz.
Com estava anunciat diumenge à la tarde tingué lloch en lo Centre Català la constitució del Gremi Agrícola Municipal de Sabadell. L ' espayós
saló estaba plé de gom à gom de pagesos; ocupant lo estrado la Comissió
organisadora presidida per D . Joan Turull y Comadran.
Per votació secreta y per majoria de vots quedà elegida la Junta D i rectiva en la forma següent:
President, D . Joan Tarull y Comadràn.—Vis President, D . Antoni Dom è n e c h y Llonch.—Tresorer, D . Joseph Patjó y Torras. — Contador, don
Joséph Artigas y Alsina.—Vocal primer, D . Antich Cortés y Mimó.—Vocal segon, D . Joseph Costajussà.—Vocal tercer, D . Joseph Sagalés y
Fatjó.—Vocal quart, D . Joseph Caballer.—-Secretari, D . Salvador Serràcanta y Alsina.
Aquesta tarde vindrà una Comissió del Sindicat Regional pera confirmar la possesió de dita Junta y presidir una reunió en lo Saló del consistori de pagesos dels pobles comarcans pera la formació, en cada poble del
corresponent Gremi.
A v a n t y fora, que aquest es lo verdader cami de la revindicació de
Catalunya.
Hem rebut un faciscle bellament imprès de la Imprempta «La Catalana» de Barcelona, contenint lo brillant discurs del president del «Centre Escolar Catalanista» don Narcis Fuster y Domingo, llegit en sessió
inaugural del curs de 1893 à 94.
Agrahim 1' envio de tan valiós document.
La festa de Sant Antoni Abat celebrada per los carreters d' aquesta
ciutat no desmereixé res de las d' anys passats, ben al contrari.
A l dematí 's celebraren solemnes oficis en la p a r r ò q u i a de Sant
Feliu y Puríssima Concepció.
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Per la tarde verificaren la tradicional passada y per la nit celebraren
grans balls en lo Teatre d*" Euterpe y Saló S a b a d e l l é s .
Las misas y ofici celebrat lo divendres passat en la Iglesia Parroquial
de la Puríssima Concepció d' aquesta ciutat pera etern descans del malaguanyat compatrici Salvador Vilarabias y Viada fou un acte que demost r à una vegada mes lo bon apreci en que '1 tenian sos amichs y conciutadans.
Descansi en pau.
Ha mort à Matadepera donya Regina Pefia tan coneguda en Sabadell
per los molts anys que estigué al frente de Colegi que tan nom l i havia
donat.
Se trova exposada en los baixos de las Casas Consistorials la copia del
allistament general dels minyons concurrents al r e e m p l à s de 1894.
l l a comensat à publicarse en Tarrasa un setmanari humorístich ab lo
títol de L l Esparver.
Nostre distingit amich y company de causa don Joseph Soler y Palet,
ha publicat lo primer volúm de la Biblioteca històrica tarrasensa contenint una beliissima «Monografia de Sant J u l i à d'- Altura.
Acompanya P interessant trevall del fervent regionalista de Tarrasa
senyor Soler y Palet, un ben escrit prólech del llustre Canonge de Viçh
mossèn Jaume Collell.
Felicitém al autor per son erudit travall.
,
En lo passat número donarem compte de la comunicació que los catalanistas d' aquesta ciutat derigiren al benémerit Bisbe de Vich ab motiu
de sa renuncia à lo seu arquebisbat de Burgos. Heus aquí la resposta que
ha donat al Centre Català P excelent patrici doctor Morgacles:
Senyor Pr-esident del Centre Català de Sabadell.—Rebuda, tinch y à gran estima la
atenta y afectuosa comunicació que '1 Consell General £' aqueix Centre ha tingut à bè
endressarme ab motiu de mon nombrament pera la Metropolitana Seu de Burgos, y de la
renuncia per mi feta d' aytal dignitat, per haver tingut en compte que podia servir mes
bé à Deu y à la Pàtria seguint travallant assí à Catalunya; à la qual puch ben anomenar
causa de ma glòria (si alguna part me 'n toca) y descans de mas fatigas.
Tals y tantes demostracions pe 1' istil be sab Deu quant m' anima y fins m1 obligan à
sacriflcarme mes y mes en profit de nostra terra, y no cal dir quant me complau la seguretat que tinch de que per' aquesta noble empresa puch contar ab 1' ajuda decidida d'
aqueix Centre Català. Kebí, donchs, ab tal motiu nova pensió de mon agrahiment y veridich testimoni de segura consideració.—Deu guardi à vs. ms. ms. as.—Vich 13 de Janer de 1894.—JOSEPH, Bisbe de Vich.

Lo passat dijous al vespre morí en aquesta ciutat la virtuosa senyora.
D.a Teresa Campdepadrós, mare de nostre distingit amich D. Antoni Ci
rera. E. P. D .
Rebi nostre bon amich y apreciable família l f expressió de nostre condol per tant sentida pèrdua.
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Dipòsit de pianos
de laJàbrica

ESTELA
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B E R N A R R E G I , la mes acreditada en classe

REPRESENTANT

EN

C O M A S

SABADELL

F A U R A

Se venen de tots preiis a l comptat y à plassos à DOS DUROS
setmanals. Tots los pianos d' aquesta casa son assegurats de tot
defecte de construcció per 10 anys.
Se ' n venen t a m b é à cambi de tota classe de m e r c a n c í a s , com
son panyos y tota mena de g é n e r o s que pugan convenir a l venedor.
Aquesta casa 's cuyda de tota classe de reparacions y afinacions per delicadas que sian.

Diüw el carrer ile Mim, U: JOAN COMAS MIM

MARIA DE MONTPELLER
DRAMA

EN 4

ACTES
original dz

Y

EN

VEES

D. J O S E P H M.V A L L S Y V I C E N S
Se Ven en la llibreria D- Àlvar Verdaguer, Rambla, 5, devant del Liseo.
PREU: 2 PESSETAS

ANUNCI

OFICIAL

BANGH
DE
SA.B A D E L L
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 mati y local del
Banch pera la celebració de la Junta general ordinària que prevé 1' article 17 dels Estatuts,
Los senyors aecionistas 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.
Sabadell 8 de Janer de 1894.—Lo President accidental, Jaume Corina
y Pujol.—P. A . de la J. de G., Joseph Cirera, Secretari.
Imprempta de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36, Teléfono, núm. 186,—SABADELL.

