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ALS PRODUCTORS SABADELLENCHS
En la votació ocorreguda •últimament en lo Congrés sobre '1
Projecte de Revisió Aranzelària presentat pel Grobern, la maleliida política de partit s' ha imposat à las conveniencias de la
producció.
No coneixém ben à fons dit Projecte, peró s' ha dit que en
éll hi ha un article que faculta als G-oberns de Madrit pera concedir sens altra limitació que son criteri, los beneficis del Aranzel à las nacions que élls creguin nos concedeixen la reciprocitat
necessària; y aqueixa elasticitat d'atribucions conferida à gobernants tan desacreditats com los d'. Espanya, pot ser molt fatal pera la producció, posada aixís à mercè, no ja sols del criteri económich, sino de las conveniencias de cada partit, quan nó
dels arbitraris apassionaments personals de cada un dels polítichs
que arribin à manifessajar un sol dia 'ls interessos del pahís.
Aquesta sola clàusula, al nostre entendre, destruheix las garantías de estabilitat pera 'Is nous Aranzels, neutralisant casi en absolut la única ventatja positiva que podrían reportar; y per élla
sols, j a cap proteccionista de seny deuria aceptar en principi '1
Projecte de la Revisió, fundat sobre tal base, pera no atentar à
la seguretat del travall patri.
Apart d' aixó, deu tenirse ademés en compte que la Revisió
Aranzelària pot ser bona ó dolenta segons los elements que la
emprenguin; y pera tal pas no mereix gayres confiansas la sembra d' un gobern lliure-cambista influit per la hipòcrita soiicitut
del autor del tractat ab Alemania. Y una penyora de nostres
temors es lo fresch nombrament de la Comissió dictaminadora
sobre '1 Projecte revisionista, en la quina no s' hi ha admès un
sol productor ni cap proteccionista, militant. Y en quant à lo de
admetrer en lo sí de la comissió definitiva de Revisió Aranzelària à alguns elements de la Lliga de Productors, allà veurém
quin alcans tindrà tal concessió, proporcionalment als vots lliare-cambistas que en la mateixa Comissió s' admetin pera neutralisar v ofeg-ar sa influencia.
E n fi: lo problema es clar. Se tracta d' una Revisió Aranzelària ab fundadas desconfiansas de predominarhi 1' esperit lliure-
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cambista ó hipòcritament oportunista de 'n G-amazo y C.a; se
tracta d' una lley, de la quina 'n fora son millor caràcter la.estabilitat, si no vingués contradita per la indiscutible facultat d'
altras Corts inspiradas per altres goberns pera revocaria ó reformaria; se tracta, en resúm, d' un parany pera ilusionar als
productors ab la adopció de tarifas prudencials dintre límits
fixos, sense comptar que aquestos son diferents pera cada nació,
y que 'Is G-oberns se reservan la facultat d' aplicarlas arréu, segons son exclusiu criteri, errat moltas vegadas y desgraciadament casi sempre de molts anys à aquesta part.
No obstant y la claretat de tot a'ixó, los compromisos polítichs han desviat lo problema del terreno de la rahó" pera portarlo al fangar de las eternas miserias. JPer una part, los conservadors, oficiant de famélichs oposicionistas, han comensat j a sa
campanya obstruccionista contra '1 Projecte, gastant tota la
pólvora en salva, y pregonantho airéu ab oficiosa solicitut, pel
compte que 'Is hi pot tenir lo monopoli de la Presentació proteccionista com à escambell pera escalar lo Poder. Y , com à
torna, 'Is proteccionistas sagastins (nó 'Is de 'n G-amazo, sinó 'Is
auténtichs), escoltant aquesta vegada las ordres de son quefe, y
ab 1' única preocupació de destorbar la jugada als conservadors,
s' han posat obertament à la defensa del Projecte fins al punt de
votar en son favor, ab tot y ' l s perills gravíssims que enclou
pera la producció pàtria.
Resultat: una vergonya més pera la odiosa política madrilenya que tot ho corromp y empesta, y una desditxa més pera '1
degenerat pays que i a tolera rebaixantse à son nivell.
A nosaltres, no obstant, que hem profetisat sempre las conseqüencias deí inmoral predomini de lo gent polítiquera, res d'
aixó 'ns extranya.
Aixís es que veyém sens sorpresa cóm votan à favor del gobern y contra la producció, ab tot y ser proteccionistas, sagastins com en Godó de Igualada, en Quintana de Torruella, y en
Canyellas de Tarragona, y com fugen de la palestra y compromisos consegüents altres fusionistas com en Ferratges, Eossell,
Russinyoi; Maluquer, Baró, y fins don Alfons Sala, lo susceptible president del cèlebre meeting de Tarrasa, j a fugitiu en la
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temporada anterior de la votació del Ull d' indemnitat à favor
dels iliurecambistaí*.
Pro lo que no hem comprés encara, ni podém capir de cap
manera es qu' un diputat independent,proteccionista, exclusivament proteccionista y fins tresorer de la «Lliga Nacional de Productors», com es lo conegut comerciant don Timoteo Bustillo
haja votat à favor del gobern sagastí en la qüestió de la Revisió
Arancelaria, ó siga en contra dels interessos productors.
A nosaltres nos es del tot impossible compaginar aquestas
dnas tendencias ben manifestas, y per cert ben antitètica la una
de 1' altra. No compreném, ho repetim, com es possible ésser
proteccionista y per altra banda ajudar lo pas d' un Progecte
que porta en son sí '1 gérmen de grans perills pera '1 trevall
pàtri.
No ho entenem. Tal volta los resultats que s' obtingan nos
trauran de duptes, y nos permeteràn veureu'hi mes clar qu' are.
i Y 'Is productors sabadellenchs que tan esperansats estavan
la mayor part d" ells ó al menos aixís ho deyan, comprenen lo
motiu de tan incomprensible conducta?
Veurém si '1 temps nos aclareix à tots 1' incògnita.
Quan ja teniam compaginat l ' a r t i c l e que precedeix, lo seilor Administrador del Gremi de Fabricants nos ha remés còpia del següent telegrama:
Madrit 6 (6;20 tarde.)—"President del Gremi de Fabricants.—Sabadell.—Reunió Diputats catalans acordat per dinou vots contra cuatre abstencions combatrer projecte revisió arancelaria tal com avuy s' ha presentat, sens perjudici de proposar y apoyar reformas à dit projecte que servissen de garantia productors.
Hem votat ab los dinou: Rusinyol, Bustillo y Sala."
Consti, donchs, qu' are, ho euteném encara menos. No 'ns espliqaém
tantas contradiccions.

s E c c i Ó ^ P O " L Í T IC A
Una Associació econòmica de Catalunya de marcat caràcter industrial, va remetrer
dias endarrera un íelég-rama à son diputat à Corts, ab motiu de la revisió aranzelària,
en lo qual li deya poch mes ó menos lo següent:
«Oposis energ-icameat prog'ecto revisió que tants desastres pot portar à la producció
p.Vtria.»
Lo consabut diputat rebé '1 telégrama y condescendent, fiel à sos compromuos proteccionistas va al Congrés y ajada ab son vot al gobern y als partidaris del lliure cambi,
interesats en fer passar ïo progecte à las seccions pera millor conjuminar axía la pastorada.
Per suposat que ni la Associació aludída ha protestat de la desatenció del diputat
que tan raro criteri proteccionista demostra, ní aquest s' ha cregut obligat à donar excusas per sa extranibótica conducta.
T are preguntém nosaltres: ^Qui dels do» demostra una tranquilitat mes inalterable?
iLa Corporació proteccionista que 's veu pagada ab '1 despreci y a^andonadas sas
justíssimas aspiracions, sens aixecar la mes insignificant protesta, ó '1 diputat que à despit de declaracions beu francas y exprosivas deixadas anar poch avans de sa elecció ai
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càraech qu' ocupa, ha fet tot al revés de sas promesas, sense amohinarse gens ni mica
pel que diràn sos electors, ni atendrer sisquera los prechs tan justiciers d' aquell telégrama?
La solució la podrém veurer en las eleccions vinentas.
Bona feyna se li ha girat al ex-possibilista senyor Abarzuza.
Dansà, que ha entrat al ministeri 's pot ben dir que no tingut ni una hora seva.
Are lo de Cuba, després lo de Puerto Rico, mes tart lo de Filipinas y per últim com
si ja no 'n tingués prou ab tantas cosas, 1' acaban d' amohinar y exasperar ab la seva
conseqüència republicana.
jPobre Ventureta!
Are que estava tan be en sa nova situació política! passant de la República à la Monarquia sens mes parentessis d'honestitat, que'1 temps precis de vestirse 1' uniforme
de ministre, justament are lí venen à buscar las pessigollas.
iQue si ha de fer;en lo mon no hl ha ditxa complerta!

*
**

Y lo mes trist està. en que al pobre Abarzuza 1' escriurer l i ha fet perdrer '1 llegir ó
lo que es lo mateix, la cartera li ha fet perdrer laxaveta.
Perquè, mireu que defensarse de sa inconseqüència política ab ^la conducta de 'n
Castelar que no ha abjurat per res de las sevas ideas republicanas y al adonarse de la
relliscada, exclamar ab tota la ignoscencia que Castelar no va d ninguna parte, es de lo
mes xistós que pot contarse.
Home, certas cosas si 's pensau no deuhen dirse y menos los de la mateixa colla.
Un home com en Castelar que vol ser per tot y lo primer de tot, sentirse dir jy per
en Ventureta! que no va en Uoch, francament es una mica massa.
No sabem si també manifestarà l'insigne tribuno que las paraulas de son lloe-tinent
acabar de colmar la ditxa més gran de tota la seva vida.
Pero lo que si podrém dirse que nosaltres al seu lloeh pensariam lo que 1' adagi canta.
«Feu favors à
Fins avuy, los cambis de política y de jefe indiscutible de la gent que militan en los
partits madrilenys, tenian varlas clasiflcacions, pero totas ellas cónegudas.
Qui ho feya per patriotisme, que per necessitat, que per incompatibilitat de caràcter, y molts, casi tots per atrapar mes aviat la tan somniada ganga.
D' avuy en avant y gracias al llustre Abarzuza lo cambiar de política es també
qüestió de estètica.
Per aixó 's ha ficat ell al ministeri, abandonant sas aspiracions republicanas; per 1,
estètica, tot per 1' estètica.
jOh! es molt estétich lo senyor Abarzuza.
Llàstima que ningú s' ho volarà creurer encara qu! ell ho digui, per alló de «d CMaiquier cosa llaman las patronas 'chocolate.»

SO M A T E N T S
• Somatents, estém alerta, vigilém; aquest era lo c r i t de guerra delsantichs a l m o g à v e r s y aquest ha d' eser lo crit de Vigilanci^que tenim de
donarnos, los que nò volguem deixaraos pendrer las últimas reliqulas de
las ricas vestiduras de nostra estimada Catalunya, pel drach devorador
del centralisme que de mica en micaacaa de deixar n ú a de tot lo que
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constituhia son rich patrimoni y de totns las valiosas joyas d' admirables
costums à nostra aymada pàtria,y aquesta vigilància no devém tenirla tan
solsament per los de fora casa, sino qu' es menester vigilar mes encare à
molts de casa mateix^ es menester malfiarse de molts descendents degenerats d' aquellas rassas d' éroes catalans que feren de la confederació
catalana-aragonesa, una de las primeras potencias, y que avuy sos nets,
degut à la postilenta atmósfera c' un espanyolisme mal entès que los h i
ha anat infiltrant lo element oficial madrileny, desfigurats ja y empeltats
ab la idalguia absorventa d' una rassa enterament distinta de la nostra,
procuran també desfigurar y amorronar à sos paisans y arrastrarlos de
baixesa en baixesa fins à posar à sa pàtria als peus del orgullós centralisme y formar de Catalunya unas malas provincias esma perdudas del
decaygut y degradat estat espanyol.
Y aquestos sers mal empeltats se trovan a r r é u entre los descendents
de 1' antigua noblesa catalana y entre la moderna noblesa del diner,
quins en Uoch de fer valer sos tituls nobiliaris, sas riquesas y sa influencia social pera servar los admirables usos y costums y mantenir lo foch
sagrat de la p à t r i a , se posan al costat de sos butxins y venentse la herència de sa dignitat à tall de nou Esaú han donat lo mal exemple fal poble
fentlo tonar escéptich é indiferent ofegant L amor de p à t r i a , desfigurant à
Catalunya.
Veijis sinó quants catalans borts d' elevada posició, s' arrastran com
cuchs pel fang de la política madrilenya, veigis quants s' arrossegan y
cometen tota mena d' indignitats y traicions pera obtenir una creu, una
credencial, un miserable destino, fins solzament per un hipòcrita somriure, per una cortesana mirada d ' aquells homens que 's diuhen llustres
gefes y à qui los catalans deurían despreciar y ensorrar persemprede sos
pedestals amassats de victimas del trevall de Catalunya. Y com si no
n ' hi h a g u é s prou ab tanta baixesa sentireu à tràs cantó las familias d1
aquestos rebrots bordissenchs xaporrejar la llengua castellana adoptada
per son usual llenguatje. abandonant, despreciant y menyspreuhant la
la llengua de sa p à t r i a , son propi llenguatje, llenguatje de sos ascendents à quins deuhen sos tituls y sas riquesas, y sa consideració social, y
que si tornavan un moment à la vida al veurer y trovar tanta indignitat
dintre sa casa, se taparian la cara ab la mortalla y caurian aplomats
altra volta en sas sepulturas.
Aquestas trstas veritats las ha portadas à la memòria la ressenya
que fà lo «Butlletí Oficial» dels Somatents de Catalunya de la última
reunió celebrada per la Comissió Organisadora al llegir que un dels Vocals anomenat En Francisco Folch, feu avinent de que tenia noticia de
que alguns inc^viduos del Somatent se proposavan usar &b caràcter de
distintiu porta-escopetas diferents del modelo aceptat per la Comissió y
à fi d ' evitar que 's falti à la uniformitat, que 's lo que motivà 1' adopció
del distintiu; proposà à ia Junta que rectifiqués son acort, prohibint 1' us
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de qualsevol altre que no tós 1' aceptat per la comissió y porti lo sello
de la Comandancia-General.
Lo Sr. Folch no deu ignorar com à Vocal de tan b e n e m è r i t a Comissió
que 1' acort pres en 16 de Juny de 1893; fou de que 'Is porta-escopetas
anirlan ab la abreviatura «Som» y que los que han confeccionat diuhen
ab totas las lletras: «Somatenes armados de Cataluna;» tot un Uetrero en
castellà pera posarlo com un I n r i sobre las espatllas dels contribuyents de
Catalunya y aquest I n r i s' atreveix à recomenar com à exclusiu, lo
vocal En Francisco Folch, anatematisant los porta-escopetas que ab 1'
escut de Catalunya y rótul c a t a l à com correspon, varios individuos del
Somatent se proposan adoptar com à distintiu més apropiat y úuich distintiu honrós que pot usar una institució de paisans nostres y genuïnament catalana.
Los que amants de nostra p à t r i a , seguiara de prop la malhaurada
qüestió dels porta-escopetas y protestarem à temps de las tiras oficials ab
lletrero castellà, esperavam de la reunió de la Comissió un acort u n à n i m
dels Vocals retirant ditas faixas que segons confessió d'alguns sortiren
castellanas per no haverhi parat esment, y aceptarian com à oficials las
que han sortit e x p o n t à n e a m e n t dels propis individuos, fent del vot del
poble lley com h a v í a n fet sempre en nostra Catalunya los egregis comptes y Reys d' A r a g ó sancionant los usos y costums nascuts del modo d'
ésser del pahís.
Pero ab sorpresa h a v é m vist que un vocal de la Comissió que per son
apellido y per son c à r r e c h sembla deu'ésser fill de Catalunya, defensa lo
distintiu foraster y rebutja lo distintiu de casa.
No portan encare prou colors castellans al seu desobre los somatents
de Oatalunya, no n i ha prou ab lo Butlletí oficial en castellà, ab los rótuls
dels cinturons dels r e v ò l v e r s dels cabos en castellà y ab lo reglament,
ab castellà també,es precís que cada individuo se posi una tira virolada à
la espatlla abun lletrero en castellà y ja sols faltarà anar al p à s y apendrer l'exercici ab un cabo manxego.
Y lo pitjor encare, sortir lo senyor Folch à parlar d' aquest assumpto,
no en sentit de consulta, ni com à cosa discutible, sino delatant lo fet y
condemnantlo desseguida.com un crim y proposant son càstich com horrorisat de que uns porta-escopetas ab lo rotül català tinguessen 1' atreviment de col-locarse sobre las espatllas dels individuos dels somatents
de Catalunya; vergonya fà pensarho, pero es ben segur que cap oficial
dels de Felip V haguera proposat ab mes promtitut tal càstich à una
prenda catalana, jja tenen r a h ó los castellans «que no hay peor cuiia que
la de la misma m a n e r a » .
Pero gracias al digníssim vocal En Francisco Franch y demés companys, qual sava catalana no ha sufert màcula, no quedà acordat definitivament lo exclusivisme demanat per lo senyor Folch y es d' esperar
del patriotisme y recte criteri dels senyors Marqués^ d ' A g u i l a r , A n -
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toni Roca. y Marqués de C^uips, encarregats d ' estudiar aquest assumpto,
s a b r à n donarli una honrosa solució, inspirats ab lo sentiment d' amor à
Catalunya y al somatent.
Mes es precís estar alerta y que tots los cabos de districte estigan
preparats à rebutjar las faixas castellanas si se intentava introduhirla
en los somatents, com ja s' havia comensat, recordantse que no tenent
obligació d- admetrer cap uniforme ni distintiu sino lo que voluntàriament aceptin sos individuos y no es posible que cap paisà de Catalunya
per poch que estimi sa dignitat y la dignitat de sa pàtria, vullga disfresarse de militar ni desfigurar à la estimada institució dels somatents nascuda à Catalunya, conservada à Catalunya y exclusiva de Catalunya.
Alerta donchs, vigilar no 'ns prengin la cinta virolada à la esquena,
massa apallasats que. ja aném. Lo que h a v é m de procurar es treurens del
demunt tot lo que 'ns desfigura y presentarnos tal com tenim dret à presentarnos. Catalans de cor y .pensa, de paraula y obra, de llenguatje y de
costums, pera révindicar tots nostres drets y la dignitat de Catalunya
com à poble lliure y administrador de sos interessos y de sas instituicons.
Sols d ' aquesta manera podrém salvarnos del cataclisme en que 'ns
embolcalla lo desgaballament del estat espanyol corromput per lo centralisme que ofega totas las energías y la vida de las regions Ibéricas; estém
donchs alerta, vigilém, siguém atents.

COMPENDI D E L A DOCTRINA CATALANISTA
Premiat en lo Concurs Regionalista del «Centre Català» de Sabadell
V
A G R A V I S DE C A T A L U N Y A
P Se portà à cap aqueix plan?
R. >Sí; pero gracias à la heróica defensa de Catalunya, no donà llavors lo resultat que desitjavan.
P. Peró lo donà à la fí?
R. Si; en temps de Felip V . llavors Catalunya sucumbi gloriosament
al pes de Fransa y Espanya reunidas.
P. Quina ha estat desde alashoras la sort de Catalunya?
R' L i han arrebassat, exint de V un 1! altre, tots sos drets y llibertats
y han arreconat sa llengua trayentla dels tribunals, de lasescolas, de tots
los actes públichs, y obligantnos k usar la castellana.
P. Com contesta lo govern à la generosa conducta que segueix Catalunya quan sobrevenen calamitats com las gnerras de Cuba, d' Àfrica, los
t e r r a t r è m o l s d' Andalusia, las inundacions de Múrcia y de Consuegra etc.
R. Ab tractats de eomers que entregan als extrangers la indústria
catalana.
P. Y cóm se portan lo govern, la prempsa y la gent de Castelía quan
alguna calamitat pública flagella à Catalunya?
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R. Nos abandonan à las nostras forsas.
P. Quina conseqüència se deduheix d' aquestos fets?
R. Que sols se recordan de que som espanyols 'pera cobrarnos contribucions, ó quintar lo nostre jovent, ó demanarnos diner, ó sacrificar los
nostres interessos.
P. Quina ha estat donchs la conducta de Castella en vers Catalunya?
R. La dels pobles conquistadors ab los payssos conquistats.
P. No confessà, un diputat castellà que com à pays conquistat consideravan à la nostra Pàtria?
R. Efectivament, digué: «Si hemos logrado reducir à Aragón y Catalufia, à esos inmensos dominios de los Condes de Barcelona, à ese país de
fleras que ha sabido conquistar el imperio de Oriente, que ha dominado
en las costas y en las islas del Mediterràneo, à ese pueblo que tiene una
historia noble y esclarecida, no sé porque hemos de dejar de reducir à un
pueblo que no tiene mas historia que la que le ha dado la bandera^de Castilla». Se referia als bascos.
P. Que hem fet los catalans al rebre cada agravi?
R. Hem reclamat justícia, y nos han contestat insultantnos.
P. Cóm contestà Ferran V als nobles que se l i quexavan de que donés tots las càrrechs als castellansV
R. Que valia molt més lo cor gran dels castellans que lo cor petit de
la gent aragonesa, y que «el estiércol de Castilla es à m b a r en Aragón.»
P. Que 's deya en la Cort de Felip I V , dels catalans?
R. Que eran «aborto mónstruo de la política;» sols perquè eran lliures
y no esclaus del Rey com la gent de Castella.
P. Y modernament s' han reproduhit exos insults?
R. Sempre que Catalunya demana justícia surten à parlar del «egoismo de los catalanes» los matexos que nos carregan de contribucions per
anar engroxint las collas de sa invasora burocràcia.
P. Quin altre insult nos dirigexen?
R. Com las injusticias sovintejan y constantment havóm de demanar
r e p a r a c i ó , nos .befanab lo «pide m à s que un catalàn,» que resulta un sarcasme^en boca dels que si no demanan es perquè s' ho prenen.
P. Quina conducta debém seguir donchs los catalans?
R, Unirnos tots y exigir ab dignitat y energia lo que de dret nos
Pertoca.
VI
REIVINDICACIONS D E C A T A L U N Y A
P.
tituhir
R.
P.
R.

Quina frase cèlebre resumeix los nostras aspiracions y ve à conslo lema de la nostra bandera?
o
Catalunya pels catalans!
Qué significa aquexa frasse?
Que à Catalunya han de governar los catalans, y no com avuy
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los castellans ó los politichs à la castellana; ni més ni menos que si nosaltres fossem menors d' edad ó no 'n sabessem.
P. Com debéra posar terme à aqueixa imposició afrentosa pera nosaltres?
R. Estatuhint que tots los c à r r e c h s públichs de Catalunya hagen d '
ésser deserapenyats per catalans.
P. Quó més devém reivindicar?
R. Lo dret indiscutible de Catalunya à constituhirse y organisarse
segons sas necessitats y c a r à c t e r , y à donarse las lleys de tota mena que
més escayguen à sa manera d' ésser.
P. Quin altre dret se nos ha de regoneixer?
R. Lo d' usar en tots los actes públichs y privats la llengua catalana,
com à única oficial à Catalunya.
P. Cóm poden armonisarse aquex^s justissimas reivindicacions ab la
unitat política d' Espanya?
R. Per medi de la organisació regionalista, que consisteix en la unió
federativa de las antigas nacionalitats espanyolas.
P. Quinas atribucions tindria lo poder central en aquesta organisació?
R. Totas las referents à las relacions d' Espanya ab los altres Estats,
y en genera!, à interessos que fossen comuns à totas las regions espanyolas, com 1' exèrcit, las aduanas, ferro-carrils generals, etc.
P. Y lo poder nacional català?
R. Tindria totas las demés.
P. Cóm se formarian las Corts Catalanas?
R. Per medi de sufragi universal dels caps de-casa, per gremis y professions, à f i d' acabar ab lo parlamentarisme que entrega lo govern dels
Estats alsxerrayres d' ofici.
P. Quina fora la base de la administració catalana?
R. L a decentralisació ó autonomia administrativa de las comarcas y
municipis, y la supressió del expedienteig.
P. Cóm contribuiria Catalunya à la formació del exèrcit espanyol?
R. Per medi de voluntaris, ó be entregant una compensació en diner p r è v i a m e n t convinguda ab lo poder federatiu, quedant abolidas las
quintas.

LITERATURA
E L JAN DE LA T R E S A
La pluja refermà, s' aixeplugà la gent à la entrada, s' apagaren els ulls
dels globos, el soroll dels plats, provinent de la cuyna^ s' anà accentuant,
més fressós à cada nova estona, y 1' era restà deserta.

Lo CATALANISTA

U

—Adéu, sarau!..—feyan els impacients.
— i Q u í sab?.. j d ' aquí à onze horas!..—aventuravan els optimistas,
—Aném à buscar las noyas en cotxe, per si cas plou?..—exposà un déls
aixalabrats.
—Ja està dit... Ja està dit...—
S' animà tothom ab la sortida, y ens acostarem à taula.
—Jàn?..—cridà una de las novas desde la cuyna, allargantli un plat.
El músich s' h i arribà, .'s féu ab p ' a t y cobert, y arrecorant el violí arràn
mateix de la porta, s' esmunyí per 1' era.
'Ls globos de las canyas, amarats per la mullena, anavan desprisantse,
desfentse, esbossinantse... Uns queyan, altres, ja mitj de gayrell, es sostenían per un cap, com colomins penjats d' una ala, aparentant els més ferms
pessas de roba extesas...
• ,
La pluja anava seguint, un xich més pausada de tom à t o m , petant pels
pressaguers y k s monjeteras ab encantadore monotoniía.
—Santa nit!..—digué '1 Jan, après de tornà 'ls plats à la cuyna y ja ab
el violí à sotaixella.
— i Q u é t e ' n vàs. Jan?..—li pregun;à un dels joves.
—jCom veig que ja mimval..
—jEspérat... T é ! . . Y mentres traguejas...—
El jove s'aixecà del banch, despenjà '1 séu bolet de la estaca, y passantlo à cada un dels presents, anà repetint:
«Qué no hi ha rés pera '1 músich?..»
Dringaren las pessas, desembotxacadas à pessichs de las hermillas, y
arreplegantlas ab un grapat el jove, las traspassà desde '1 fons del bolet al
butxacó de ' n Jan...
A n ' el músich, tocat per 1' emoció, l i espurnavan els ulls com si à las
céyas se l i hagués posat la rosada.
—jDéu n ' h i do!.. iQue Déu 'ls fassabé!..—repetí'1 Jan, posat al marxa^péu de la entrada, y enlayrarit els brassos junt ab 1' instrument, ab la niagestuòsitat d ' Un muezin al cridà 'Is-fidels à»la mezquita. 'S c u b r í ' 1 barretot
ab un mocador dels d' herbas, y s' escapà dret al barri.
—jSembla estrany que s' haja trastocat aixís aquest home!..—'m digué
'1 del costat.
— Y tot per una dona!..—respongué '1 d* enfront.
—jPer la Tresa!.. Pero alló de l'espiritisme ja l i havia girat el cervell!...
—Vetaquí p e r q u è ' m parlava de las estrellas!..—vaig fer, esplicantlos
lo del cotxe.
' ,
— Y de las ànimas!... Si no que lo de là Tresa, aquell esporuguiment al
anomenarli la Tresa... que voleu que vos h i digui!., sempre m ' ha semblat
un misteri.
•.,;, •
—Sí; un misteri de dolor!.. Era guapa; éll s' encaparrava ab 1' esperitisme, deixantla en segón terme... sens ferne cabal," com qui diu... veya 'ls
espriís més no veya 'ls cossos... y un dia... lo que passa!., l'aucella và empendre 1 v o l . . .
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— Y que m a y m é s se n ' ha sapigut rés!..
—Fugiría ab algú... Aixís hon contan... jQué Déu nos en guart, vaja!..
—reprengué '1 del devant, ab un dit posat al front adonantse que 'Is de
Sabadell ja apariavan l l aca.—Es à dir, que hi hem d' anarhi?—afegí per lo
de las balladoras...
—iEntrètenthi!..—respongué un dels Papiol, que ja sortia de la establea
ab la tartana.
Y ab menos d' un credo 1' era semblà una fira. Fressa d' homes, poteig
de cascos, remors de cascabells y picarols, renills d ' animals, sorolls de
rodas...
Encengueren als fanals de los tartanas, llogaren la berlina al Ange!,
s' acomboyaren ab las charretes de ' n Fernandito, '1 de provincias, tiradas
cada una d' éüas per una parelia de caballets navarros, de Uuhents arreus
y trillejant cascabellamenta, armats els joves que las conduhían, aixís com
els que manavan la berlina, ab teyeras encesas, semblants al cotxe d ' u n
combregar de nit, y à la poca estona aquella improvisada r ú a atravessava
magestuosament la plassa.
Tot aquell bé de Déu de noyas que se ' n havían pujat à dalt pera completar sos atractius ab el garbo de la modista y 'Is artificis de la perfumeiía
ademés d' aquells cuatre copets de mans tant amatents, tant oportuns, que
tot ho adoban ab especial tiho, eixiren al balcó de 1' era pera contemplar à
la comitiva. Entornadas de llums, per la claror dels candaleros de dintre y
per la-que reflectían las teyeras dels joves, semblavan un retaule ab la representació del purgatori.
A l arribar al carrer del Calvari desfilà la rúa en cercament de balladoras.
El cel seguia fosch, y si bé la pluja havia passat, el fangueix y era. A l s
trontolls de las tartanas las finestras s' aua'van obrint, omplintse de curiosos.
S' imposavan de nostre intent, la veu anava cundint al entendreho, y
las. més desficiosas pel ball enganyant à llurs mares, sino ab rahons papererías, reíorsadas, oportunament ab llagrimetas, despenjayan sos vestits y
amenian los ílochs demanantnos tanda. Impacientas pel torn algunas, s*
acomboyavan per si mateixas ab sas vebinas, suprimint y tot alguna sogra
per aprofitar més la cotxada. A b semblant sistema poch cal aponderar com
h i aniríam de justos. May ens venia d' una: Si estava plena perquc no tenia óssos y si era prima perquè no feya bulto, totas las h i encabíam.'«iTant
bé estessem al cal!..» nos deyan éllas. «Y tal!..—responíam nosaltres ab un
tó de convicció que ' n rés tirava à finesa
Brunzia '1 fuet totseguit, y el vehicul, rebent com una exalació, esquitllant arréu '1 fang y esparvilladas las teyeras fins à deixar à rerassaga '1
doble rastre de la espurnadissa, giragonsava pels revols, sorprenent als
endormiscats com una visió fantàstica.
La preciosa carrega era conduhida à cal S a r d a n e í , acompanyada per
nn retén vestit de gala al saló del balL y els del cotxe, sempre animosos,
nos entornavam à la requis.
{Seguirà)
JOAN PONS Y MASSAVEU.
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N O YAS
La companyifi del Teatre Romea de Barcelona ha posat en ensaig la
comèdia de don Joaquim Riera y Bertran Tocats de V ala y lo drama en
3 actes La bojeria, de nostre particular amich 1' aplaudit autor d r à m a t i c h
sabadellench En Joseph Got y Anguera.
Molt animada estigué la fira celebrada lo diumenge passat, essent
molts los forasters que la visitaren.
Las transaccions han sigut bastant regular.
Nostre compatrici lo conegut industral En Sallarés, sortí dimars passat
pera Madrit ab objecte de pendrer part en las tascas contra la funesta
reforma arancelaria projectada per lo Gobern.
Lo dia 15 del corrent mes acaba lo plasso voluntari pera la adquisició
de la cèdula personal, y los que ns ho h a u r à n fet fins aquell dia íncur r i r à n en r e c à r r e c h .
Dias passats a r r i v à é aquesta ciutat procedent de Constantinopla, nostre amich y compatrici don Joseph Llonch y Sanmiquel acompanyat de
sa filla gran, à quins doném nostre benvinguda.
:La Junta Directiva de la L l i g a Nacional de Productors ha quedat constituïda dé la següent manera; President, senyor Romaní, primer vice-president, senyor Goitía; segon vice-president, senyor Oriol, tercer, senyor
Marqués de Monistrol; tesorer, senyor Bustillo; secretari, senyor Clót, y
vice-secretari, senyor Angoloti.
Se trova completament restablert de la enfermetat que V ha retingut
al l l i t alguns dias, nostre particular amich lo president de la Acadèmia
de Bellas Arts d' aquesta ciutat, don Narcís Giralt.
No cal dir quan nos en alegrém.
Se avisa à los contribuyents d ' aquesta ciutat y à los de los pobles de
ia Zona que no haigin satisfet las quotas, que'ls correspon del 2.0n trimestre per territorial é industrial,que poden verificàrlo sens r e c à r r e c h fins lo
dia 10 del corrent mes en la oficina recaudadora Safreig Vell, 24, Passat
dit dia se p a s s a r à n los recibos al Agent Executiu."
Pera demà diumenge à las S y mitja de la tarde tindrà lloeh en ía Associació de Caíólichs d' aquesta ciutat una tercera r e p r e s e n t a c i ó de la
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apludida zarzueia «Del Municipi al Mar», lletra de nostre amich senyor
Bedós y música del reverent Ferrer.
Entre las diferentas felicitacions que ab motiu de sa constitució ha rebut la «Associació Catalanista» de Lleyda, h i ha -1 següent telégrama de
En Alfred Brafias:
«Agrahexo en la à n i m a carinyós saludo regionalistas Ueydetans. Visca Catalunya. Visca Galicia.»
Sf ha publicat una magnífica edició dels «Goigs de Santa Maria de Ripoll,» que ademés de la lletra deguda à Mossèn Jacinto Verdaguer, conté la música del mestre Alió y una preciosa làmina dibuxada per don A.
de Riquer.
A Santa Coloma de Cervelló ha sigut benehit un nou cementiri. Axis
son reglament com los títols de propietat estàn redactats en nostra
llengua.
En la funció que ab lo lluhiment de costum donà en lo Teatre Romea,
lo dijous passat, la «Tertúlia Catalanista» de Barcelona, repartí entre 'Is
concurrents exemplars del «Compendi de la Doctrina Catalanista» publicada pel nostre «Centre Català»
Lo Gobern sembla que ha agafat aficíó à las murallas- Ben bé saben
tots nostres llegidors lo que la gent de Madrít vol cobrar de Barcelona
pels terrenos viables que aquellas ocupavan, ara donchs deu afegírshi
que té tretas à pública subasta las murallas de la immortal Gerona, que
foren construídas y pagades pels vehíns de aquella ciutat.
«Lo Geronés» se quexa ab aquest motiu, de que allí ningú 's mogué
pera r e v í n d i c a r los drets dels geroníns,
Dimecres passat succehi una desgracia,. Meníres funcionaba un ascensor de la fàbrica dels senyors Fills de Duran, se va aomprer una
corda, cayent ab 1* ascensor lo propietari de las màquinas de triar llana
instaladas en la mateixa fàbrica don Sebastià Guasch y un fill seu, produíntse los dos mes ó menos feridas graves.
Segon tenim entès lo pare quasi està del tot restablert y lo fill que '»
1 que mes rebé segueix millorant.
De nostre company «La Veu de Catalunya» de Barcelona.
«Nostra administració ha provehit de porta-fusells catalans à tots íoS
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individues del somatent de Sant Pol de Mar. Sembla que son molts los pobles d' aquella rodalia decidits à seguir aquest patriótich exemple.»
Durant lo curs proppassat, ha sigut enriquida ab més de trescents
volums la biblioteca del «Centre Escolar Catalanista» d' Barcelona. Han
contribuït à obtindré aquest bon resultat los senyors Duran yLBas, Brailas
Cardenal, Romaní y Puígdengolas, Marqués d' Olivart y molts altres.
Ademés lo Excm. Sr. D. Eussebi Güell y Bacigalupi feu un considerable
donatiu, esmersat en la adquisició d' un bon nombre d' obras científiques,
y també molts distingits autor catalanistas, han frit present al esmentat
«Centre» de tots ó la major part dels treballs, literaris, historichs y °politichs que tenen publicats. Entre ells recordem al senyors Bassegoda,Bulbena, Carreras y Candi, Cortils y Vieta, Maspons y Labrós, Pin y Soler,
Pons y Massaveu y Rocamora.
Ja tenim en campanya una segona edició del Marqués de Ayerbe,
La ciutat de Barcelona està à punt altre volta d ' é s s e r mermada en
sos cabals, per los lladragots de sempre.
No reposada encare dels milers de pessètas que l i costà lo demigrant
assumpto Ayerbe, y quant encare la opinió pública senyala ab lo dit als
aixerits intermediaris d ' a q u e l l escandalós fet, se l i presenta avuy lo
cranch insaciable del Estat, reclamautli, nada ménos, que «25 milions»
de pessetas dels terrenos de las sévas antiguas murallas, terrenos tots
que 1' Estat rés h i té que veure, y que son d' exclussiva propietat del poble de Barcelona.
Ahir era un Marqués no català, qui promogué 1' assumpto ajudat per
uns quants fills bordissenchs de mala mena, afamats de diner; avuy es un
c a t a l à , digne successor del tal m a r q u é s , qui coneixent de sobras als que
han d' ajudarlo en tant indigna tasca, tracta de aprofitarse d' un acte arbitrari, apoyat pel Govern, pera furtar de las a r c à s municipals dè Barcelona una eantitat, bon xich respectable.
Segons hem llegit en los periódichs de la capital P assumpto d o n a r à
joch, y una vegada mes lo poble de Barcelona sabrà de quina manera s*.
improvísan fortunas y s, adquircixem grandiosas casas, verdaders palaus
en los punt mes centrichs del ensanxe.
Pero, aixó es hora ja que s' acabi; es precís que las personas honradas, extremin sa actitut y abnndonantson habitual indiferentisme protestin ab dignitat y energia de fets que denigrany rebaixan à tot un poble,
es piecis que de cap manera permetin que se 'ls atropellí en sos interessos y .que d' una vegada se decideixen à arrancar caretas p e r q u è tot'hom
conegui als malfactors que han impunement enpobreixen à la culta Barcelona.
.".'
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ANUNCI

OFICIAL

CENTRE CATALÀ DE S A B A D E L L
Per lo present anunci s' acusa rebut de las demandas del «Compendi
de la Doctrina Catalanista,» als senyors següents:
185. Joseph Berga, fill, de Olot.
186. Varis catalanistas, de Sabadell.
187. Rafel Patxot, de Sant Feliu de Guíxols.
188. Lluís Puigdomenech, de Barcelona,
189. Joseph Jubany, de Valladolid
190. Manel Llopís y Puig, de Barcelónr.
191. Miquel Draper, de S. Celoni.
192. Lluís B. Nadal, de V i c h .
193. Marti Genis y Aguilar, de V i c h .
194. Francisco Flos y Calcat, de Barcelona.
195. Francisco Romaní y Puigdengolas, de Barcelona,
196. Rafel Llonch y Roca, de Sabadell*
197. Mano G o d ó , de Castellé de Ampurías.
198. U n de la banda de V i c h .
199. Jaume Valls y Pomes, de V i c h .
200. Marceli brossa, de Sabadell.
201. Joseph de C. Quer, de Sabadell.
202. Joan V í k ,
Quedan cumplertos totas las presents demandas.
Lo q u e ' s posa en conexement dels interessats pera 'Is efectes consegüents.
Sabadell 30 Novembre 1894.—P. A . del Coacell General.—io Secretari, Enrich Diumaró.
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