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1VISCA

NAVARRA!

En mitj de la degeneració espantosa que va consumint lentament à las mes poderosas y trevalladoras regions espanyolas, en
moments de tan general apatia y menyspreu per la cosa pública,
barrejada y confosa llastimosament ab la mes sacrílega apatia é
indiferència pels drets y llibertats inherents à cada un dels antichs regnes que un jorn formaren la gloriosa potencia espanyola, i com s' aixampla 1' esperit y glateix lo cor al contemplar la
noble y ferma actitut de la regió navarra, disposta à defensarse
per tots los medis de las despóticas imposicions del poder central
que pretefi subjugaria, agarrotantla à son capritxo, com ha fet
ab totas y cada una de las regions que han anat de poch en poch
y de cobardía y en cobardía, deixant als peus del Madrit oficial'
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centre y fadotum de la miserable política que 'ns en vileixy deshonra, totas sas prerrogativas, tots sos drets y totas sas esperarisas!
Entre '1 desballestament d' ideas qü' ayuy impera, gràcias à
aquesta vergonya nacional de veurers humiliats als peus dels
senyors feudals de nòmina y ministeri, als representants mes 6
menos genuhins de las regions que sostenen y salvan per si solas
1' Estat Espanyol, res hi ha tan saludable, ni tan consolador per
tots quants vemm propagant los procediments enèrgichs y decisius per defensarnos de las injusticias de dalt, que 1' espectacle
hermós é imponent qu' està donant Navarra en aquestos moments d' angunia per totas las regions espanyolas.
La Diputació Foral ha anat à Madrit, peró sols ha sigut pera
repetir de paraula lo que contestaren per escrit al rebrer la primera crida; que ells no faltavan als pactes establerts, ni permetian que hi faltessin uns altres; ha anat à Madrit, si, la Diputació Foral de Navarra, mes no ha sigut pera recórrer ministeris
y antessalas de polítichs ab veu de súplica y ab posat de mendicant, ha anat à Madrit pera treurer d' una vegada de duptés
als ministres ensenyant de pas à las demés regions espanyolas,
quin camí deuhen enpendrer si volen de debo salvar lo poch que
'Is hi queda y que 1' Estat procura pendrerloshi.
Nosaltres que sempre hem sostingut à costa de tota classe de
sacrificis, las mateixas doctrinas que 'Is navarrès en qüestions de
dignitat y patriotisme, nosaltres que nos hem vist precisats desde aqueixas mateixas columnas, à censurar enèrgicament la falta de caràcter y ae virilitat dels catalans mateixos per asumptos de vital importància y de recent memòria, aplaudim ab totas nostras forsas 1' amor patri, la dignidat y la enteresa dels
navarrès fent vots pera que tinguin imitadors d' una vegada y
acabi per sempre lo sistema rastrer de pidolar lo que es ben nostre, lo que estém obligats à defensar per tots los medis imaginables.
Y en quant à la Diputació Foral de Pamplona, noble y sensera corporació, que pot servir de mirall à totas sas denaridas companyeras, rebi de Lo CATALANISTA la mes entussiasta
salutació per sa patriòtica enteresa que tant ha de contribuhir à
la salvació dels interessos que representa y al mateix temps, tant
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pot influir ab son exemple honrat y digne al desvetllament del
oblidat patriotisme regional que es 1' únich camí que 'ns pertqca seguir si volem salvarnos del general naufragi. Los catalans,
qué com tots los demés espanyols, estém orfes de Corporacions
populars dignas de la terra, que administran, mangonejadas
avuy per quatre politiqueros d' ofici, al sentir 1' anyorament de
tan dignes y renombradas Municipalitats y Diputacions de nostra terra mateixa, fem vots pera que Deu 1' hi conservi à Navarra sa patriòtica Diputació Foral, honra y orgull de son nobilíssim regne.
Lo regionalisme català, estarà representat avuy en la imponent recepció que en tots los pobles de Navarra 's prepara à sa
Diputació que retorna à
payral tot just abandonada
pera la comú defensa; los representants del regionalisme català
diràn à Navarra tot quant podríam dir nosaltres y acabaràn de
afermar los Uassos que 'ns uneixen.
Entretant, tots quants tinguem per ideal lo sacratíssim de la
Pàtria y sentim glatir lo cor per la independència de la terra saludem à la noble regió que tan valontment se porta ab un crit
entussiasta de jVisca Navarra!
LA REDACCIÓ

R E G I O N A L I S M E

I
D' AHONT V E ' L MAL
L a absurda unificació de dugas rassas de temperaments distints, de diferent llenguatje, de costums antitéticas, és à dir, tot
quant constitueix la manera d' obrar, sentir y viurer d' un poble envers 1' altre; al volguer confondrels en un sol, dona per resultat lo que 'Is empelts dels arbres diferents d' espècie; fet lo
empelt, barreijada la sava, completament curat de la ferida, al
tombar la primavera y arrivar à la època de sa fruita veureu
com los fruits d'una y altra branca, injèctora é injeCtada, se
distingeixen visiblement, es que hauràn cambiat de modo de produhir, pero no de naturalesa ingénita. Igualment los pobles,
ja que no dependeixen de constitucions arbitrar las, sinó reals y
positivas.
Que la llengua es 1' ànima dels pobles, s' ha pogut fàcilment
demostrar ficsant lo punt d' observació en aquellas regions esmaperdudas que desesperansadas acudiren à son llenguatje com
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pera contar las absoltas à sas antigas lüverfcats, y a,vuy sinó lliures, estan en ^ios de.regenerarse. Polònia, Noruega, Boemia y
algunas de la regions espanyolas poden respondrer, ellas vos es-'
plicaràn punt per punt y ab minuciositat de detalls, lo defalliment, la decadència que en son cos sentian, quant despullats del'
afecte per son Uentguatje, venia la imposició de Ueys novasy fins
la imposició de costums contrarias à sa habitual manera cl' ésser,
cambiant d' aquest modo la total psíquica organisació del individuo que per rahóns etnológicas l i es imposible transformar.
Aqueix anterior exemple, podrían aplicarlo à las regions
oprimidas que sotmesas à la ideosincracia moderna, vehuen cohibidas sas energias per la pesant llosa de la unificació. Aixís
donchs las clugas brancas distintas obeixen al mal pagès que las
ajusta, mes pera ferho, es precís que 'n separi, una de la soca
mare pera feria covar en lo pit de la madrastra; y alií ahont se
dirigeix la primera destralada en los pobles, es al Uenguatje.
Sense estendrer lo vol mes enllà de lo que 'Is Pirineus per
una part tancan y '1 mar posa barreras al oposat extrem,
concretantnos al lleuger anàlisis de las causas que han conduit à
Espanya al estat de postració en que 's trova—per no dir gràficament;—à sa certa ruhina, vehiem una continuada disbauxa en
supressió de drets, ab imposició de inverosimilituts per part dels
que 'ns governan fa mes d' un sigle, y aquesta significada incapacitat, se deixa traslluhir à las claras com à afany únich de satisfer ambicions en mal-hora somiadas.
Tot pera constituhir una Pàtria gran iTot pera 1' uniformisme! Com «si no visqués mes felís 1' amo de una masia ab son trajo de vetliut, que '1 subordinat soldat ostentant galons y vestint
llampant tot hora com si fos festa! D ' aquesta última manera es
com los reformistas de la societat voldrían veurens y poguernos
manar y dirnos corn al soldat, màtat; mes eriçaré no hem descendit à tal nivell, encare que à continuar ab 1' actual atonia no
'ns refujim de veurho.
Fonament dels pobles es son Uenguatje y quant aquest defalleix lo poble fina. Si Galícia no s' hagués deixàt sustituhir sa
hermosa llengua per la que 1 centre 'ns imposa, atravessaría 1'
actual estat de postració. Si Catalunya no hagués resistit en
gran part la invasió de la llengua castellana no estaria maigràt
son trevall com la suferta Calicia que endolada de cor y humiteijada de galtas per las llàgrimas ha de veurer com emigran
sos fills à llunyans pahíssos cercant lo tros de pà que la Mare pobra no pot donalshi? Si; desgraciat lo poble que oblida sa parla
nacional: las enersrías s' estrellaràn avants d' arrivar al centre
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donclis faltarà una base, faltarà 1' esperit que fortifica de las
rassas valentas que s' estingeixen, que fujen com pols quant 1'
alé impúdich las invoca ab llengua que 'Is repugna.
Pena fa al veurer estadístas catalans, económistas, homes
de ciència que 's preocupan del actual desgavell que en tots los
rams se nota, com cercan íórmulas pera deturar la cayguda inevitable de la del'mada Espanya. Y 'Is sentireu parlar en castellà
y vos confesaràn ingènuament que 1' escriurer en català per ells
es poch menos que imposible. Cap d' ells, cap ha tingut en compte d' ahont ve '1 mal, cap d' ells desenboyrant lo cervell de ideas
personalistas y deixant à recó petitesas de partit, ha enfondit la
qüestió fins à sas arrels. Y ho prova que si algún d' ells s' hagués recordat de que la llengua que tant usan es la que parlan
los causants de tantas miserias, son cor de patriota, que poch ó
molt tots li tenim, hauria rentat sa culpa.
Mes, prou per avuy, en lo vinent article parlarém de la importància de la llengua catalana desde la restauració dels jochs
Florals.
F. DE LA MURTRA.
DE

MAL A

PITJOR

Deya 1' ilustre estadista inglés Sir William Huskisson, à qui 'Is lliure
• cambistas miran ab molts bons ulls ' I posan à la altura de Turgot y
Robert Peel: «Quan una nació, en matèria d' aduanas, consulta una altra
cosa avans que Ms seus interessos, corre à la ruina, y '1 ministre que l i
proposa cosa semblant es un inicuo ó un boig.»
De la mateixa manera opinava M. Lleó Garabetta, combatent la política comercial de M. Rouher: «Després d< haver escoltat los consells de
la Economia Política, es indispensable a/eriguar si '1 pahís, al qual se '1
vol dotar del lliure-cambi, presenta condicions propicias ó contrarias.
Deuhen examinarse, pesarse, midarse 'Is interessos y forsas del país; totas las condicions científlcas, morals y políticas del èxit, deuhen trobarse
reunidas, ben disposadas y realisadas, avans de d'intentar aquest capital
ensaig sobre la fortuna nacional.»
Aixis lo sentit pràctich, tan característich del inglesos, com la v i v a
imaginació francesa, per boca d' un dels seus més entussiastas patriotas,
donan la noció clara, exacta y constitutiva de tot régimen aranzelari
que no vulgui ésser la ruina -del Estat al que s' aplica.
També à Espanya, en principi y fins en las disposicions Uegislativas,
s' acepta aquesta noció y se la considera com la reguladora de nostres
pactes internacionals. Ocorre, no obstant, que en la p r à c t i c a 's fa tot lo
contrari, y per aixó nostres tractats de còrners, al convertirse en fets resultan un cúmul de desditxas, com sabém per dolorosas y novas esperiencias.
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Es cert que bis lieys rarament deixan de donar garanties à las classes
productoras. ^Pero qué son aquestas liej-s, y qué valen aquestas garantías, quan s' oposan à las preocupacions, fantasías ó empenyos dels gobernsV Contesti la obra del modus vicendi y respongui '1 regalo del tracte
de «la nació més afavorida» à Alemania, I n g l a í e r r a , Itàlia, Àustria, Dinamarca y Fransa.
Per un fenómeno d' atavisme, massa frecaent en la vida social é i n dividual, de tant en tant reapareix en aquest mij ambent tan democràtich en que 'ns movém, 1' esperit autoritari y personalíssim de passadas
edats. A l allà van leyes do quieren ret/es, ha vingut à substituhirlo un altre
allà van leyes donde quieren Sagasta y Mor ets.
Per aquesta rahó, es dir, perquè aixís los h i dona la gana à aquets dictadors à la americana, se 'Is hi ha fet un bon negoci a las enumeradas
potencias, passant soberanament per demunt del article 56 de la Constitució; per demunt de la lley de Aranzels; per demunt del real decret de
15 de Febrer de 1892, que prescriu que 'Is tractats han de regirse per «lo
sistema de conessions reciprocas, en lloch del tracte de nació més afavorida,» y per demunt de la garantia legal, tantas vegadas oferta als productors espanyols, de que «'1 estudi, '1 coneixement y la acció dels convenis se concentri en una comissió que aprecihi degudament lo límit de
las ventatjas que, à cambi d' altras, podran en cada cas otorgarse ab beniíici dels intsressos nacionals.» H i ha que apartar la vista ab disgust y
tristesa del aspecte juridich del real decret de 31 de Desembre de 1893.
Y contis que no ha sigut lo modus vivendi la causa eficient de semblant
desgavell, sino '1 compromís, contret per lo gobern espanyol, de concedir
à Alemania é Itàlia ' I tracte de nació més afavorida desde primer de Janer.
A principis de Desembre, la Correspondance V/ampse donava à la
prempsa extrangera la nota següent:
«S' assegura que '1 gobern espanyol concedirà à Itàlia y à Alemania
'1 tractament de la nació més afavorida, per real decret, desde '1 primer
de Janer, y fins al moment en que las Corts aprobin aquets tractats. En
tal cas, lo gobern francès promulgarà imnediatament un decret retirant
à E s p a n y a '1 benefici de la tarifa mínima.»
Sobre la base d' aquest compromís caminaren las negociacions y 'Is
pourparlers ab Mr. Perier, y Fransa se sortí ab la seva. i Q u í n r e m e y quedava? La seva experta y enérgia direcció polítich-económica, que pera
nosaltres la voldriam, ^anava à consentir que las produccions francesas
gosassen de menos facilitats que las que, ab mínims merexements, s' aplicaran à Alemania é Itàlia?
Com un mal en porta un altre, los compromisos aludíts portaren lo
modus vivendi. Grave ha sigut la solució, pero hauria alcansat majors
graus 1' esvalot, sobre tot entre 'Is polítichs francófils, en lo cas d' haver
coincidit la ruptura de las relacions comercials ab la vehina república ab
la aparició en la Qaceta del decret concedint lo tracte consabut à las expressadas nacions.
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Fins aquí las cosas han anat malament, y d' aquí en endavant encara
aniran pitjor. Comensa la segona jornada del desastre aranzelari, titulada;
A buen seniucio mal galardón.
(jQuínas consideracions, quin agrahimeut nos han guardat las poíencias à las quals tan graciosament se 'Is ha beneficiat? Tot just consolidat
lo tracte de «la nació més afavorida» s' aixecan à Espanya un gran número de dificultats. La mercaderia de més importància en nostre comersexterior y més necessitada de sortidas es objecte de mortals amenassas à
Fransay à Aleraania, queson, cabalraent, las cridadis à treure '1 millor
partit de la tarifa anesa del tractat ab Suissa. Sobre las decaygudas exportacions de v i espanyol, pesan, à modo d{ espasa de Damocles, las aspiracions dels Turrel, Burdeau, Salis, Caze y altres, y 'Is projectes del
Seichstag alemany. jAixís paga '1 diable à qui '1 serveix! [Aquest es lo
galardón al buen servicio prestat per lo senyor Moreí als extrangersl
Fransa, després de tancarnos entre sa tarifa de guerra y '1 modm v i vendi, com entre espasa y paret, no vacila en discorre trabas que, si no
son repressalias per !a intenció, perjudicaràn als interessos espanyols
com si en realitat ho fossin, es à dir, impossibilitaran la entrada dels vins
espanyols en lo mercat francés.No crech que capigués causar major dany
ab qualsevol acte de retorsió diliberada y directa.
L ' optimisme, no obstant, carapeja en 1' Olimpo ministerial Lo senyor
Moret y sos amichs, traetan de convencens de que tot marxa vent en popa.
Lo senyor Leon y Castillo trasmet impressions optimistas—^cóm las que
precediren al modus vivendi?—y pensa que ab lo temps s' a n i r à n templant
los entusslasmes preteccionistas. Lo que ocorre es obra exclussiva del revoltés Medi vinicole y passatjera agitació, nascuda de las Uuytaa electorals, més que fruyt de las convicions en matèria a r a n z e l à r i a . La mateixa
composició de La Commission des Douanes, no te «•importància extraordinària» à j u h i de nostre embaxador. iCincuanta votsproteceionistas contra
cinch Uiure-cambistas! <) A aixó s' anomena un fet «sense importància extraordinària» en lo llenguatje oficial?
Lo senyor Moret, d' acort ab lo senyor Leon y Castillo, confia en las
bonàs disposicions del gobern francès, lo qual compta ab majoria en: las
Cambras. Dels dos optimismes resulta en clar que si '1 gabinet de Mr. Perier compta ab majoria parlamentaria y d' aquesta majoria ha naséut
una comissió casi uniformement proteccionista, majoria y gabinet «combregan en una mateixa idea » Aquets optimismes sense peus ni cap, que
's traman en lo despaig d' Estat y en la embaixada, revelan la categoria
de nostras notabilitats politicas y engendran la pluja de mals que cau
sobre la pobre Espanya,
Si en compte de ministres y embaixadors tan propengos al optimisme,
los tinguéssim dotats de la cualiíat de veure las costis d1 après nature,
nostra vida econòmica no aniria de mal a pitjor, evitariam desastres aranzeiaris com losufert, y nostra representació en lo mon internacional seria
fecunda, séria y prestigiosa. No vindrían reclamacions tan poch propicias
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al orgull nacional com, per exemple, las de Rússia y Bèlgica demanant
t a m b é '1 tracte de «la nació més afavorida» sense més títul que '1 que à
tots dona '1 dret de pescar en rio revuelto.
JOAN B. ROBERT.

NOTAS

REGIONAL ISTAS

La conducta enèrgica del antich regne de Navarra, ab sa Diputació
foral al cap, en aquestos moments de lluyta y de prova à la vegada, nos
donan m a t è r i a suficient pera omplir aquesta secció.
Navarra, ab tots los respectes,deguts al gobern constituhit, està demostrant d' una manera que deuria servir d' exemple à totas las antigas
regions hisíórícas d' Espanya, que quant un poble no vol no hi ha poder
per grans que sas facultats sigan, capàs d' atentar contra son modo d'
ésser, contra sos drets indiscutibles y, sobre tot, contra la pròpia dignitat qu' es lo que mes estima y deu tenir tot poble que d' honrat y de
gran se precihi.
Y es que '1 poble navarro, prou coneixedor de sos drets y debers, n i
consent que 's vulnerin los primers, ui vol faltar tampoch ab los segons
y per aixó sa enèrgica actitut es mes admirada y digna del aplauso, mes
entusiasta per part de tots los que creuhen dret ineludible la defensa dels
propis interesos mal grat sia front à front ab aquells que per sos elevats
càrrechs en la direcció del Estat deurian ésser los primers en sapiguer
respectar pactes tant sagrats com la lley paccionada de 1841 à la cualha
p r e t e n g u í atentar, sense cap dret que ho aboni, lo actual ministre de H i senda senyor Gamazo,
Pero lo senyor Gamazo ha posat la ma al foch y corre perill de cremarse.
"
Lo poble navarro es idòlatra entussiasta de sos drets y devant de tant
bell fí, s' uneixen tots sos fills com un sol home y à la una se disposan,
per tots los medis, à defensar la justícia de sa causa, sense distinció de
partits, de sexos n i edats.
iQuin espectacle tan consolador està donant la nobílísima Navarra!
iQu' hermós en aquestos temps de debilitat, acataments y servilismes,
veurer redressarse à tot un poble, portant à la m à lo dret, la rahó y la
justícia y en l ' à n i m a la v i r i l i t a t d' un poble brau, digne en un tot de sa
gloriosa historia!
Navarra donchs, no vol tranzigir com ho demostra ben à las claras la
s e g ü e n t resposta donada per la Diputació foral y provincial al Ministre
d' Hisenda, diu aixís:
*
«Excm- Sr.:—La Diputació foral y provincial de Navarra ha rebut la
real ordre expedida per V . E. en 30 del mes últim invitantla à que, nombrant una comissió de son sí autorisada al efecte, concorri à la cort pera
'1 dia IB del mes actual ab 1' objecte de conferenciar en lo ministeri del
di>ne c à r r e c h de V . E. sobre la forma de realisar un concert económich,
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armonisant los interessos de la provincià ab los generals de l a n a c i ó . — E n
sa virtut y tenint principalment en compte la mateixa corporació foral
y provincial que careix de poder y autoritat pera aceptar la invitac:ó
expressada, que creu contraria al jurament que prestà de guardar y defensar la vigent llegislació de Navarra, s ' a p r e s s a r à , en cunipliment d'
altíssim deber ineludible, à manifestarho aixís à V . E. ab tot lo respecte
degut, com contestació à la citada real ordre per V.NE, suscripta; protestant no obstant de que si fos indeclinable la invitació esmentada, aceptaría precisa ú n i c a m e n t pera repetir y ratificar lo concepte anteriorment
indicat, peque no pot conferenciar sobre '1 concert económich aludit.—Lo
que te la honra de posar en lo superior, coneixement de V . E, ab la protesta expressa y terminant de que aquesta contestació de cap modo pot
entendrers ni remotament com desatenció y molt menos desobediència al
gobern de S. M.—Deu guardi à V . E. molts anys.—Pamplona, 3 de Febrer
de 1894.—Excelentíssim senyor.—La Diputació de Navarra y en son nom,
Eamón Eseverri.»

*
* *

Ab tot y lo ras y curt de la comunicació dirigida al Ministre per la D i putació de Navarra sembla que lo senyor Gamazo no s' ha donat per entès y cridà novament à una comissió de son si pera que anés à Madrid,
ab 1' intenció tal vegada delograr que desistissen del empenyo y sortirsse
ab la seva.
Pera cumplir la reiterada orde del Ministre la Diputació en pes acudí
a la crida, pera negarse, ab tots los respectes deguts, à la pretensió del
Gobern. Aquest fou lo vot de confiansa que concedí à sa Diputació Foral
tot lo poble navarro y aixís ho ha cumplert al peu de la lletra.
.La despedida que tributaren los nobilíssims fills de Navarra à sa D i putació fou entussiasta y solemne. Lo comers t a n c à sas portas, los bal-"
cons plens de gent y los carrers de gom à gom saludant à las comissions
dels pobles comarcans y à la Diputació als crits de iviscan los furs! A l
sortir lo tren mes de vint m i l personas saludaren ab aplausos y viscas à
los que 's dirigian à Madrid pera defensar los ineludibles drets de la i n domable Navarra. E i las estacions de tots los pobles de la provincià sortiren ab estandarts à saludar als diputats forals, numerosas comissions ab
sos respectius Ajuntaments al cap, representacions de totas las clases y
partits, lo clero y músicas llensant als cuatre vents los patriótichs acords
del Quernïkdko Arhola, seguit tot aixó d' una inmensa gentada que saludava entussiasta à la Diputació, als crits de iviscan los furs! jvisca Navarra!
A l arrivar al Hotel digueren los diputats forals à las personas que 'Is
acompanyaren—Hem vingut perquè no 's diga que desacatavam la orde
del Gobern, pero com pera nosaltres y pera Navarra es indiscutible la
lley paccionada de 1841, venim à repetirho devant del Gobern y tornar
i n m e d í a t a m e n t à nostre pahís satisfets per haver cumplert ab nostre dever. Aixís ho entenem nosaltres y ho ehten tota Navarra sense distinció "
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de classes n i de partits. Navarra té molt vivas totas sas energias: las manifestacions del mes de Junj^ y las q u ' h e m presenciat en totas las estacions del trànsit demostran íins ahont pot arrivar aquell poble en sas protestas.
Navarra atravessa una gran crissis econòmica; encare que gosés de sa
antigua riquesa obraria com aTe;richs ó pobres, en Navarra no aceptém discussió; nostra legalitat es la lley del 41, y per aixó no volém discutir. Si
a l g ú n de nosaltres observés altra conducta, no podria tornar à Navarra,
p e r q u è moriria à mans de la primera dona que ' i vegés en lo primer poble
de la provincià. Tal es 1' entussiasme que sentim perla defensa de nostres
drets, qu/ en tenim prou pera defensarnos ab lo valor de las nostras donas.
Lo Gobern que fassi '1 que vulga, perquè nosaltres ya sabém lo qu{
hem de fer. Sobre unas pessetas mes ó menos no h i hauria qüestió. Lo
essencial pera nosaltres son nostres drets y nostra dignitat.
La cita ab lo Ministre està senyalada pera '1 dia 15; peró pera d i i i i
tot quant a c a b é m de dir, per nosaltres lo mateix nos es aqueix dia qu'
avants ó després, no ha de variar en res la, nostra actiíut. Navarra te
confiansa en nosaltres y en lo jurament que férem y sabrém correspondreli com se mereix.
Aixis, aixís se expressan los bons paíriotas.
i i Visca Navarra!!

*
Per acabar; se 'ns acut una petita indicació qu' anem à fer.
En vista d e T actitut dels digníssims diputats forals, y coneixedors del
resultat de la entrevista ab lo senyor Ministre, en la cual com era de suposar no h i ha hagut avfnensa, potser s' acostarían las difer.encias y podria arrivarse à un aeort definitiu y satisfactori per abduas parts, fent lo
senyor Gamazo, en persona, una visita à Navarra.
Qui sab si ho probava. ...

L I T E R A T U R A
L '

ANTON

Aquella tarde, al dir de sos amichs, s' havia expressat con un home.
iNo p a r l à poch be! Fou la nota que més sobressorti del meeting. [Quin modo de discutir! iQuina manera d! aduhir rahons! Sentint à i ' Anton, deyan
sos amichs, està j a resolta la cuestió social. E l l es nostre Mesías, ; Visca '1
defensor de nostras aspiracions!
En veritat que estigué eiocuent. Aquell majardonl de ca'n Santó, més
que un distingit obrer d' una fàbrica semblava un elocuentíssim advocat
que devant d' un numerés tribunal defensava una causa justa, noble,
lleal, adornant sa defensa ab arguments convincents, ab probas que eran
rebudas ab entussiasme per un auditori afanyés de sentir improperis, desitjós de escoltar per boca auíorisada una recriminació contra aquella
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classe que 1' oprimia, que, al dir d' ells, los hi arrabassava sos drets y 'Is
humiliava sa dignitat.
Y 1'Anton, lo majordom, fou lo Mesías que 'Is profetisà una era de
benhauransa, lo qui 'Is a u g u r à un esdevenir falaguer pera '1 dia que sc
unissen y 's comprometessen à no carregar ab lo mort, es à dir, à no sucumbir à las exigencias dels que calificavan d' opressors.
—Ja estich cansat de jjorííür <í coW al meu amo,—deya 1' Anton en
mitj de son entussiasme,—Ja ha arribat 1' hora de que ell m ' h i porti à
mi. Companys,—afegia— no vull carregar més ah lo mort. Ja es hora—
cridava en mitj de delirants aplausos,—de que 'is d' abaix anem à dalt,
Y aquella massa unànim que 1' escoltava se desfeu en aplausos, y
aquella concurencia entussiasmada pujà al fablado, 1' a b r a s s à , per poch
1' ofega, y aixecantlo en i ' ayre se I ' endugué triomfant, com si volgués
dir:
—Aquest es nostre Salvador, i Visca 1' Anton! Desde avuy j a no h i ha
diferencia de classes.
S' a c a b à '1 meeting. L ' Anton, emborratxat per la ovació, no encertava
à compendre sa repentina popularitat. jUn senzill majordom arribar en
un moment à més consideració que son amo ab tot y sos mils, ab tot y sa
fàbrica y sos telers!... ^Y per qui? Per m i l veus, per altres tants bravos
tributaís per nombrosos amichs; per travalladors com ell; per un conjunt
d' aquells que tampoch volian carregar ab lo mort; d' aquells que també
demanavan emancipació, tal volta sense compendre en aquesta paraula
altre significat que ' i descrit per I* improvisat orador d1 aquella tarde.
Y foll d' entussiasme quan 1' Anton se despedí de sos amichs, quan ab
lo got à la m à brindava en lo Cassino per lo pròxim triomf, los h i digué:
—Si, companys, desde are soch tot un altreT Tot per la emancipació!
Y se n ' a n à à casa seva, à la porteria de la fàbrica, satisfet com si hagués deixat resolt lo gran problema social; com si hagués sigut lo revelador d' una gran doctrina.
Foli de entussiasme trucà à la porta de casa seva; una botiga enclavada al peu d' un gran casal, que ab sas flnestras y xemeneya denotava
ser una fàbrica. Ningú respongué. Trucà per segona volta. Lo mateix silenci. Tot estava en calma, en una calma de diumenge, que n i 'Is telers
travallan, ni fuman las xemeneyas.
—Reira de...!—feu mitj cremat. Y anava à trucar per tercera volta
quan de sobte sa muller obri y ab cara compungida l i digué:
—No cridis, Anton; 1' amo a c a v à de caure malalt. Es cosa grave; no
moguis fressa.
Y '1 majordom, com si 's trobés encare en lo meeting, com si escoltés
prop seu aquellas notas, sens donarsen compte respongué;
—Millor, que ' l p e l i n . . .
Y 1 ' Anton dormí tranquil aquella nit, m e n í r e s tota la casa anava en
renou; y somnià cosas afalagadoras, dormintse com si hagués resolt un gran
problema.

IS

Lo CATALANISTA

L ' e n d e m à calmada la agitació del majordom, se despertà de bon mati.
Lo rellotje a c a b a r à de cridarlo. E n c e n g u é llum y 's trobà sol en sa reduhida habitació.
—(iQue 'm passa?—feu tot aixecantse.—^Hónt soch? Manela, Manela!
—repetia boy cridant à sa muller.
Pero tot restava en silenci. S ' a i x e c à , reconegué son pis; en efecte,
era '1 mateir. Allí lataula, més avall la calaixera, aquella calaixera que
l i va regalar 1' amo '1 dia que va casarse. Sí, no hi havia dubte: aquell pis
era seu; pero [sol!... Oh! ^Qué passava? Qué havia succehit?
Recordava, no obstant, que en mitj de sa follia havia sentit dir la nit
avans que son amo.'s moria, que la seva dona '1 vetllava, que tot anava
en renou, que si moria don Manel h i hauria un daltabaix en aquella
casa... pero no sabia res més. S' havia dormit com un tronch y tan sols lo
despertador l i havia recordat son c o t i d i à t r e v a l l .
De sobte trucaren à la porta.
—iQuí h i ha?—feu 1' Anton mal humorat.
—Obra, corre, cuyta!
Y sa muller, tota desencaixada, 's precipità en sos brassos.
—Anton! Anton!—feu.—Don Manel acaba definar. Corre, puja. iQuína
desgracia! Pobrets de nosaltres! A y , Deu! Pobrets de nosaltres!
iTrista sort la del majordom! Aquell héroe d' ahir restava abatut. L a
mort de son principal, de son protector, d' aquell à qui debia son benestar, acabava de ferli compendre la realitat de la vida.
En aquell moment trucaren à la porta de la fàbrica. Eran los travalladors que anavan à posar en moviment los telers pera guanyarse '1 pa.
—Minyons,—los hí digué 1" Anton;—ja vos ne podeu entomar. L ' amo
es mort; avuy no h i ha feyna.
Y 'Is vejé desfilar tots conmosos, mirantse 'Is uns als altres ab lo semblant contristat. .
Y 1 ' e n d e m à aquell home que '1 dia avans no volia carregar ab lo mort
y que estava cansat àeportar à son amo à coll, Uagrimosament baixava
ab pena, entre altres companys, lo bagul que tancava per sempre més
las despullas de son protector; aquell bagul que enclohia sas millors aspiracions.
JOSEPH REIG Y V I L A R D E L L .

N O V A S
Ahir à la tarde en lo tren exprés passà en direcció à Pamplona la comissió de la «Unió Catalanista» y «Lliga de Catalunya» composta dels
senyors D . Lluis Domènech, D F e r r à n Alsina y D . César Serra, à qui s;
ajuntà don Pau Colomer delegat pel <Oentre Català» d' aquesta Ciutat.
L ' objecte que à la capital de Navarra 'Is porta, es lo d' entregar à la
digníssima Diputació foral lo missatje d' adhesió del Regionalisme c a t a l à
à la enèrgica protesta que elevaren los representants de Navarra al Ministre d' Hisenda y ratificaren à Madrit sense escrúpols ni temors.
Molt nos plau la idea de la «Unió Catalanista» y 'ns trovém satisfets
de que '1 nostre «Centre Català» haigi també pres 1' acort d' enviarhí un
representant, j a que aixís demostra una vegada mes nostra Associació, 1'
alegria que sent al veurer com se redressan los pobles que '1 centralisme
vol estingir.
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L o CATALANISTA al desitjar felís viatje y millor estada en tan noble
t e r r a ' I s representants, del Regionalisme à Catalunya, fa vots perquè 1'
exemple de patriotisme que està donant Navarra cundeixi en las demés
regions oprimidas.
Heus aquí los telégramas que s' han dirigit à la Diputació foral y provincial de Navarra per sa' enèrgica actitut devant las exigencias del
senyor ministre d' Hisenda: •
De la «Lliga de Catatunya» de Barcelona:
«Quants deplorém las debilitats y tranzigencias excessivas,comprenent
que la principal causa dels mals que afligeixen à las regions espanyolas
es la decadència d' aquell esperit cívich y enter que las caracterisa en
millors dias, felicitém ab entussiasme à eixa Diputació, confiant persever a r à en sa enèrgica y digna actitut, logrant aixís lo triomf dels llegítims é
indiscutibles drets de Navarra ab lo que 's curapliràn los mes sincers vots
de la «Lliga de Catalunya».—President, Sufiol.»
Del «Centre Català» de Sabadell:
«Sr. President de la Diputació foral; Pamplona.—Centre Català felicita cal urosament enèrgica actitut Navarra en defensa de sos indiscutibles
drets, desitjant complert triomf en be d'aqueixa noble terra y exemple
las demés regions espanyolas,—Duràn.»
De la «Associació Regionalista» de Reus:
«En nora de la Associació Regionalista d' aquesta ciutat felicito coralrnent à aqueixa Diputació foral per la seva actitut digna y patriòtica.—
Viçtor Fargas.»
Del «Centre Català» de Sant Sadurní de Noya:
«Centre Català felicita à eixa patriòtica Corporació per sa ferma actitut, única y digna poble viril.—Rafel Mir.» . . .
De la Unió Catalanista:
«La Unió Catalanista felicita en la Diputació foral, à la P à t r i a navarra,'—Catalunya que tant acusa dels mals que la afligeixen à la debilitat dels quo povían la seva representació, admira la seva v i r i l enteresa
que recorda las épocas gloriosas de la historià de las nacionalitats navarra y catalana. Lo derrotxador gobern centralista volguen emportarsen
unas miserias de Navarra, abusant de nou del espanyolisme de aquest noble poble, no mereixia altra'resposta que la formulada per aquesta digníssiraa Corporació, Que tan patriòtica conducta serveix d' exemple à las
demés nacionalitats de la Península. Que Navarra ab son procedir contribuheixi à unirnos à tots pera futuras y radicals reivindicacions,—-President, Àngel Guimerà,—Secretari, Duran y Ventosa.-»
Del «Centre Català» de Girona:
«Centre Català Girona aplaudeix y admira la actitut enèrgica y digna
d' eixa Diputació en defensa dels drets de la regió navarra.—President,
Joaquim Botet.-*
De la «Lliga Regional» de Manresa:
«President Diputació Navarra,—Pamplona.—La «Lliga Regional» de
Manresa, vista noble, patriòtica, respectuosa actitut d' aquesta valenta
Corporació, felicita dignes Diputats per lo be que saben defensar interessos regió representan,—Vice-president, Garol.»
Del «Centre Català» de Sant Pol de Mar:
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«Centre Català» Sant Pol de Mar à Diputació provincial Navarra.—
Pamplona.—Felecita digna resistència d' eixa Corporació à exigencias
poder central.—Marqués.*
Del «Centre Català» de Castelló d' Ampurias:
«Senyor President Diputació.—Pamplona.—Centre Oatalà Castelló A m purias felicita coralment Corporació de sa digna Presidència qual actitut
patriòtica correspon enteresa c a r à c t e r que sempre ha distingit llustres
fills Navarra. —President, Mario Godo.—Secretari, Joseph Fajula.*
Dels elements catalanistas de Canet, Arenys, Calella, Blanes, y altres
pobles de la costa de Llevant:
«Excm. senyor President de la Diputació foral y provincial de Na
varra.
Als que suscriuhen, delegats al efecte per los regionallistas d ' un bon
número de poblacions de la costa de Uavant de Catalunya, los h i cap la
alta honra de dirigirvos com à llegítim representant de noble ensemps
que valent poble navarro la present coral felicitació per la patriòtica conducta seguida per la Excelentissima Diputació de vostra dignissima presidència, en lo conflicte pendent entre Navarra y '1 Poder Central.
Las vivas corrents de simpatia y ferma amistat que sempre han exist i t entre, Catalunya y Navarra, per ésser idéntichs los fins que persegueixen y uns mateixos los desitjs qne animan als dos pobles germans de recuperar los fur-s polítichs y administratius, aumentan en aquets moments al veure que 's troban amenassats de mort los pochs restos que vos
quedan de vostras gloriosas institucions.
Los que ab gran plaher recordém lo gloriós passat d' àbduas nacinalitats y ab fonda pena contemplém los perniciosos afectes de la indiferència política de nostres temps, nos serveix de consol lo poguer felicitar al
poble navarro per la v i r i l energia ab que defensa sos drets, pròba evident de que encara conserva enter aon esperitpatriótich y al mateix temps
de falaguera esperansa al pensar que pot ésser en dias no llunyans podràn
rotas las regions unidas reconquerir sas verdaderas llibertats y autonomías.
Tinguéu la ferma seguretat, Excm. senyor, de que tots los regionalistas catalans seguim ab lo més viú interés la lluyta que teniu empenyada,
fent vots pera que la sort sigui favorable à vostres justos-dessitjs. Los de
la costa de llevant, en particular, al saludarvos, aplaudeixen de cor vostres esforsos en pró de la causa de la p à t r i a .
[Visca Navarra!
iViscan los Furs!
Rebeu 1' homenatje de nostra consideració y apreci.—Costa de Llevant de Catalunya, 15 de Febrer de 1894.—Mariàn Serra, Joseph Gortils
y Vieta, Bonaventura Gombau.>
L a Secció lírica del Ateneo Sabadellés avuy n i t à las 8 y mitja p o s a r à
ab escena las sarsuelas en un cte Eeceta infalijble, E l lucero del alba y
Los emlusteros, en las quals y p e n d r à part la Srta, Simó.
Lo vinent dijous à la; nit, la S e c o ó d* Agricultura, Indústria y Còrners del «Centre Català» d' aquesta ciutat, verificarà una conferencia
pública encarregada al soci D . Antoni de P. Capmany, qui desentrotllarà
1' tema Navarra y 'Is concerts económichs.
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No duptém que 's v e u r à concorreguda tan patriòtica Associació, j a q u é
1 tema escullit à mes d' ésser d' actualitat revesteix molta importància.
—S' ha publicat imprès lo hermós drama en un prólech y cuatre actes
L a hostalera de la FaW, que, basantlo en lo argument d' una obradeBlumt
escrigué nostre bon amich don Joaquin Riera y B e r t r à n , y fou estrena,
ab gran èxit en la actual temporada en lo Teatro de Novetats de Barcelona qual compayía l i donà una acabada intepretació. Dita obra està de
venda a l preu de 8 r a l s l ' exemplar en las principals llibrerias.
També s' ha publicat la «Crònica de la traslació de les despulles de
Ramon Berenguer I I I lo Gran Comte Soberà de Barcelona en 1893 per
Francesch Carreras y Candi regidor de la ciutat de Barcelona iniciador d'
aquesta solemnial, traslació.»
Aquest travall fou llegit en lo «Centre Excursionista de Catalunya,» '1
dia 28 de Juny de 1893, havent sigut rebut ab general aplauso, del que lo
'n fa digne la forma galana ab que exposa tots los fets y acorts que determinaren per fí lo sumptuosa traslació de las despullas del Gran Berenguer.
Ha sigut processat lo mestre de las escolas públicas de Martos, per
censurar en la, prempsa lo r e t r à s del pago del primer trimestre del any
actual.
Es quant nos quedava per veurer.
.
Segons tenim entès lo Ajuntament ha acordat uniformar lo Cos de
Bombers'd' aquesta ciutat ab nova brasa y gorra^ modelo aquesta última
de igual corporació de Madrit,
L ' Ayuntament de Gordejuela (Vizcaya) ha acordat aumentar lo sou
als mestres d ' aquella vila en 260 péssetas sobre ' I què avuy disfrutan.
Es digna d ' aplauso la conducta cl"' aquell ajuntament.
Lo dimecres passat morí en aquesta ciutat la nena Teresa Benito y Dur à n , filla de nostre particular amich don Joan Benito, à qui, lo mateix que
à sa senyora esposa los acompanyém en són dolor per tan sensible pèrdua.
Avuy per la tarde tindrà lloch en lo Teatre de Euterpe una extraordin à r i a representació de la famosa'ópera en 4 actes, del Mtre, Meyerbeer.
GU ügonotti, cantada per las senyoi-as Bardabio, Masoni, Ferrer y Arrieta y los senyors Simonetti, Rovira, Meroles, Planas, Massip, Campins,
Giardini y 20 coristas de ambos sexos.
La part instrumental està confiada à la reputada orquesta Mutxins,
aumentada fins à 20 professors.
De nostre company X a iSeMaíccensa, de Barcelona:
«Las expontàneas ovacions ab que foren saludats pel poble de Barcelona 'Is valuntaris catalans en tot. lo curs de la manifestació realisada '1
diuméngé passat, son elocuent demostració de que Catalunya no es tan
desagrahida ab sos fills com podria fer suposar la conducta de la Diputació
de Barcelona al negarse à socórrer als pochs y desvalguts d ' aquell glo-
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riós batalló que ab tant d' heroisme va vessar sa sach en defensa de
la pàtria.
Desgraciadament,las corporacions oficials que avuy representan à'Catalunya no solen identificarse ab sos sentiments y aspiracions per lo mateix que no solen ser elegidas per la lliure voluntat dels catalans, y no
cal confondre sa conducta en general mesquina ab lo generós procedir
que tindrian si fossin verdaderas corporacions c a t a l à n a s .
Aixó mateix ho degueren compendre 'Is voluntaris catalans al do; ar
una pública manifestació d'agrahiment à la «Lliga de Catalunya» per las
gestions que feu ab la Diputació solicitant se 'Is concedissin los socorros
à que 'is fan acreedors tant sa heróyca conducta al Àfrica com son precar estat present. A l passar pel carrer de la Portaferrissa pujaren al lo^
cal de la «Lliga» que estava engalanat, essent rebuts per una numerosa
comissió que 'Is expressa las vivas simpatías que per ells tenen tots los
catalanistas. Lo mateix digué al peu del monument d ' en Prim lo senyor
Fuster, qui, cedint à las vivas instancías de tots ells, los dirigí lo paraula
en nom de la «Lliga de Catalunya». Las elocuents y patrióticas frases del
senyor Fuster conmogueren y entassiasmaren al numerés públich que 'Is
voltava, sobre tot quan feu alusió al malaguanyat fill de Reus, glòria de
Catalunya, assessinat per los infames miserias de la política de partit.
També fou molt aplaudit al comparar '1 entussiasme delirant ab que foreít
rebuts al tornar d' Àfrica, ab la desdenyosa acullida que meresqué de la
Diputació de Barcelona la solicitut de la «Lliga».
jSi se ' n podrian fer de comentaris ab motiu d* aixó, molt més si hi
barrejavam la actual guerra de Melilla! Pero, j a ho digué molt oportunament lo senyor Fuster: d'aquesta v a l més no parlarne; be prou que lu
p a r l a r à la historia...

de la fàbrica

ESTELA

Y

B E R N A R R E Q I , 1» mes acreditada en sa classe

UNICH REPRESENTANT E N SABADELL

JOAN

COMAS

FAURA

Se venen de tots preus al comptat y a plassos à DOS DUROS
setmanals. Tots los pianos d' aquesta casa son assegurats de tot
defecte de construcció per 10 anys.
Se 'n venen també à cambi de tota classe de mercancías, com
son panyos y tota mena de géneros que pugan convenir al venedor.
Aquesta casa 's cuyda de tota classe de reparacions y afinacions per delicadas que sian.
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