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C o m p o s i c i ó de LIigaments
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P . EOÏ)Óir Y A IÍ I G Ó
l^ro£esòi' cie Treoria dol greixat
Aquesta obra professional de 286 planas en 8.11 y que conté
mes à é 300 figuras é lligaments; es molt útil als còritraftiestre8í
y directors de fàbrica.
Se verí en la imprempta de B È R ^ .'pUGrAS, carrer de Cal·
derón, 36, al preu de 7'50 ptas. 1' exemplar.
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CATALAKISTA

1 |i!i|s|i|ilfcptsi8rD. P. Mí ylmil
i e ^ tlffíolla %tTOfiraerft lo préterfflrèr ófíticar una oBra exï4a de ploma del qui es -professor de teixits —segons se desprèn
del. sots-noiu de la cuberta del llibre que tenim ral devant;,—É ^ t ó s t la empresa es deliendissima, la alegria que sentim
'ns-priva de veurer lo perill en que inçòrróui, puig- que es gràt
líKMilïèf qtíéí.(^·-úqi|eïxòs- temps :-é~ egoisme personal hi ha qui
impulsat solzament per lloable humanitafisme 's preocupa de la
educació tècnica del obrer, com qui refu|intse d'escrúpols de
véiía lïensa. als cuatre vents de Catalunya, desafiant als llibres
de text catalans escrits nahtralment'évL castellà, un enter y verdader tra ctat (ïe teixits escrit y pensat en ca tahi y d. la catalàn a ^ ^ í dfÇi^ffibrie profitós per lo pràctieli y per lo asequibld;
és^tó&tos iiMligéncias. '''i·-^·-"
w.^·w
Lo llibre del Sr. Rodón se coató -.ÍU 286 planas en 8." y t i ^ ; ta únicament dels Lligaments generals del teixit, s4 absté de tot
euaint le íeféreiSc à monturas de piútes,"cossos, rebatens espolinats etc. y à teixits especials. Heus aquí donchs lo cos ó extructura general; del llibre. • •/ j
;.
T
Y trau enen ordre de consideracions à la primera impresió,
aixó es, al fullejar à tort y A dret lo llibre sens deixarlo nxqrrairy lo f ) f i ^ ^ f i^e 'ííSvac^t e s ^ ^ u n t ^ i ó s s f c ^ ^ É ^ ï ^ r í í è p I n
al títul d' elemental. Aquest problema té per nosaltres dos
enunciats distints y ab una solució única. Si com à elemental
s' entén la clareiat d' exposició que campeja én tot lo llibre,
encare que aquesta exposició sia àmplia, y à las inteligencias
perqnF déstíria sa obra lo senyor Rodón los hi sia'posible retenir
per exemple lo cúmul de fórmulas que omplint 72 planas serveixen-d'. introdueció al estudi dels lligament-generals, sens dubto
qgya^;,^.. ..Eo^Sn; ha- escrit una obra elemental. Si com à elemental s' entén 1' ocuparse ab detenció àl obgecte de ferlos dúctils, d ' u n per un sens deixarne cap, dels efectes que 's produeixen ab las composicions de lligaments, la multiplicitat de
fórmulas d' obtenció; ségonft los medis'ftns àvuy coneguts junt
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ab los gnaparaent inventats per 1' autor,: sonis dubte també que
lu. obra que 'ns octij)a es elemontíü.
... ^
Mes nosaltres l'.ovirém .Baix distint aspecte, considerém l o
Tractat com aiútil pera 1' obrerv per sa precisió y ciaretatf y de
consulta.pera ;1 director- de fabrica jatq.ne.s· hirresúmeixeh los
procediments tots de la / obtenció de: iligaitídnts coneguts fins a l
present: Y per domuntide tot hi veyém lq respecte y admiració
que al Sr. ;Rodón l i han merescut las teorïas del eximi L·lubtó j a
que basa son método ab lo del mestre, aclarantlo no obstant ab
notas personalísimas. En una paraula; lo considerém altament
practichuy beneficiós pera .totas las clases industrials en lo ram
.dels tèixttsy circunstancias:que mes y mes l ' avaloran. h- - Én veritat que en àlguas puïits s ' h i veu alguna que altra
inexperiència— si Sis val la frasse qaè èmitim ab lo major respecte—en los coneixements pedagógichs, puix lo capitol 2.on
que 's refereix a las combinacions de lligaments resulta un poch
ení'arfegàt ja que de raig s' M-'éòíiclMien ·vint·y!tírich';';m:odo8 de
formació1 de lligaments (encara que dividits pér grüpds) y adèmés per, conclusió lo método transpositor de Gand.- Aquest capítol forssosaraent ha d' anar acompanyat de nót^s' àclàrativas 6
explicacions del mestre en los estudis elementals] flóíich^' qfiii
volgués èstlídiar pèví sí 1' assignatura, cóm molts ft' ^fir han que
per medi de tractats elementals arrivan & tehir ideas sucintas'd'
una especialitat, trobaria que no podria passar avant perquè no
retindria en la memòria los vmt 'y. cinch tàcits sistemàs' de formació...
;;'
:•:
'
Lo capítul tercer tracta dels * ,iïig;a;ments fonamentals., y .sàs
derivacions, contenint fórmulas compreiisabilisimas, per exemple la composició de sarjas satinas é intòiTornpudas, per . medi
de cplumnasy.agrupacions transformaiíias.jen enunciats d ' escalonament. Mes de la plana 101 fins à la 118, al tractar de las
sarjas compostas, incorre novament ab lo cómul de combinacions (també estan clasificadas) que es no més que bó pera llegir, ja que seria imposible recordarlas totas; encare que estém
convensúts que ja ab aquest intent foren escritas.
'.
Se desentrotllà en lo quart capituli' estudi dels lligaments
compostos desde .'Is amalgamats fins;als teixits sombrejats tro-
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vantslii à faltar los radiats y adaniascats ( l ) ; y '1 capítol qnlut
comprèn desde 'Is principis de juxtaposició y sobreposició dels
fils-é passadas fins als cambis de las telas à dos caras.
; .'Terminà la obra ab lo capítol sisè que detalla la disposició
de la cuadn'cnla pera admetrer los teixits múltiples, la formació
^ y escriptura de dobles y triples telas y lligadnras respectivas,
las posicions dels fils y passadas, y finaiisa lo tractàt ab 1' estudi de ciiatre classes d' encolxàt ab sas espècies, y ab los teixits
mixtes.
•Heus aquí la obra no exenta de defectes ja que no n4 hi ha
de perfectas mes sobre tot rublerta de sana doctrina, que
llensa al vent industrial lo modestíssim teórich de la fabrica
Oüell, Parellada y C.a de Santa Coloma de Cervelló, lo Sr. P. Ródón y Amigó; tractat esmeradament imprès en los tallers de
Pere Tugas de nostra - ciutat; y en bohas condicions de preu
pera ésser adquirit per los Obrers de la indústria tèxtil.
tia hem tributat nostre aplauso entusiasta al comensar y lo
refermèm en aquest epílech, dolguentnos que la nostra insuficiència no 'na deixi expressar millor.
, -i Ab tota V ànima, donchs, desitjèm assaborir, nous esclats do
la correcta ploma y clar enteniment de ln Rodón, en honra
.seva, en profit del nostre jovent industrial y en llahor y glòria
de la mare Catalunya.
. :

i;

JOAN CAPMANY.

Sabadell 1 <V Agost de 1896/.

(1) En lo capitol tercer ha omitifc també lo dedicar un apartàt als acanalats ab
revés ó derivats del teletó y ais acanalats mixtes que;, dosempeayan avny dia un imporíaüt pàper en la indústria llanera, indústria que 's de fas que mes se preoeupan avuy
per a,vuy de ia combinació de lligaments. Naturalment "que aquestos últims tots ells sou
verdaders satins de curs impar, d' esscalonament màxim diferencial y base de 4 xifras
d' alterna igualtat dos d' eilas. més à nostre concepte mereixian especial menció.

OBRAS P U B L I C A S SEGONS LOS PRINCIPIS

RHGIONALISTAS

BASES APEOBADAS EN LA ASSA&ÏBLEA D- OLOT.

;4.ft de Ua Unió)
Las obras póblicas, un dels rams de la administració més important
éonadas las necessitats de la vida moderna, presentan dos aspectes diferents: lo més ó ménos técnich de la execució de la obra, ja 's consideri
« questa en^sí ja 's consideri en relació ab altres ó ab totas las dem és pera
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fonnar un plan armóiiich ó sisteraàtiçh, y '1 de la reglamentació de la
activitat social què las ha de prómoiire y éoétejar.
Eu cada un d' aquets aspectes de las obras públicas ofereix ló Regionalisme principis que nó sols (íeuràn àplicarsé nècéssariament lo dia que
's plantegi en sà integritat per ser essencials d' aquest régimen, sinó
que si ja desde aí-a ls pórtari a la practica en lo que ho permeti 1' actual,
desgavell administratiu, contribuir ran a la raliòr satisfacció 'db las htícessitats a que las obras póblicas responen.
""
Dits principis, com dénvats d' una mateixa, idea, guardant perfecta
armónía àb tots los que ha definit La Unió Catalanista, tenen son fonament en las declaracions fetas en la Assamblea de Manresa, en sentit de
que Catalunya ha de éifser soberana de son goòer'n interior (base 6.a); de que
la divisió territorial sobre la que (s desenrotlla la gradació gerarquica dels
poders gobernatiu y administratiu tindrà per fonament la Comarca natural
y H Municipi (base 5.a); de qwe se regoneixera a l a comàrea natural la major làtitut possible de atribucions ad mi nis trat ivas (base 10.a), y de Qm 's
concedirdn al Municipi totas las atribucions que necessità pera ' l cuydado
de sos interessos propis y exclmsius (base 11.a) Y aixís mateix no s' han de
perdre de vista, las declaracions fetas en la Assamblea de Reus en sentit
de que mehtres la Constitució RegionàlCatalana na arribi dplantejarse en sa
intégritafj es altament connenient que Catalunya substituhexi l1' actual sistema de contribucions fper un aJtre consistent en arreglos económichs ab lo Gohern sobre la l axe de cantitats fixas; y las declaracions feta« en là de Balaguer en sentit de que ew Zo maíeííc cas convèque. Catalunya, s' encarregui
del major número de serveys lrai/entlos de mans del Estat ó del Poder Gent/ral y venint V import dels mateixos en descàrrech de la cantitat que en virtut dels arreglos econójnichs que 's fassin hagi depàgar al Qobern, à fi de imprimir en ells desde. arè lo sagell caracteristich de sa individualitat y gém
pràctich (proemi);. de qu®.Catalunya ab entera independència de las demés
regions espanyola» y sense intervenció del Poder Central establiràJas contribucions è impostos de tota mena que hagin de pagarse en son territori .(núm.
I dels Principis generals); dé' que pera la conservació de las çarreteras,
canals y ports que sigande competència del Poder Regional podran crearse
arbitris per rahó del Us 'd'editas eosàs. (Arbitris,. p.èrr,, %.?n >;de-qüe.fetf» los
bens de perlenencias del Estat que radiquin en territori du Cataitinya .se
cosiderardn de propietat d' aquesta Regió {çàry. J Propietats, Pàbliças); ^
de que los municipis seguirdn posseliint los que en actualitat son de sa pertehsncia devent seHoshi tornats aquells de què haguin sigut despossehits e«,
virtut de las lleys desamortisadoras ó estigiiin évicàra en mans del Mstat
(pàrrafo TI, id. id.
••'•·:&zz.-r.\ • .
'•

\

PRISCIPIS GENERALS;

'

' ' ''....•] .

I . Seràn de là exclusiva competència de la. Administració de Gata-,
luniya las obras públicas de tota mena, ó BÍ^o4^j^'.^aètIa^'j^y^.ï..tQàiQ^,
pér objecte satisfer necessitats generals lp 'ma|jéix.én 1' ordre moral que
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eri lo material, 'síari íetas per la Adminitració pàbiica en cualseyol dels
seus graus.
. ..
S' exceptuan, de conformitat ab lo declarat en la Assarablea de Manr e s a , í a s obraí de defensa de la Nació y las carreteras, ferrocarril y
ports d'JÍiterés general, que quedan à càrrech del Poder Central.
En
que emprenguin y .portin à cap los particulars pel seu compte,
la Administració'no hi tindrà més inteiiy.enció que ta de Policia.
11. Si be, de conformitat ab lo declarat'en la Assamblea de Balaguer, se pòdrAn crear arbitris per rahó de las'obnis.pfiblicas, aquets no
podran may, baix cap pretext ni escusa, destinarse mes que à la conseryació de la mateixa obra y à la construcció d' àltras de similars.
/ ?m." Las. obras públicas do Catalunya se.classificaran en obra* d' inlei^s regional, d* iateriM. <^»»»««^.y:4<;i«tel·^sttpttnícípa^» ,
IV. Las primeras s e r à n de competència exclusiva de la Adrainistraeió general de Catalunya ab arreglo à la organisació que s' estableixi,
de c.Mforraita.t ab las .bases.de Constitució acordadas en la Assamblea de
^IÇSfWx ük ví^j..;, ..=.
.•.::?:•'.••••'•:
•.
•
::3ii&ii sMenirés no pugui plahtejarse aquell i-égimen y subsisteixi la ac-i
tttal divisió de Catalunya en provincias, una Junta composta de delegats
dfMSas respectivas Diputacionsy seià la que entengui de ••las obras públie m d * interès regional no sols en sa concepció, sino en sa reaiisació.

V I . En lo possible 's procnrarà que las obras públicas í-egíona/s conÉribttbeixin à equilibrar lo moviment económich, trayentlò dels grans
eentres-de població, pera dà^ major vida als pobles y llochs de menor
importància.
'
"
"'•
• -Vil. A l mateix fi 's procurarà fomentar, per inèdi de las obras p u h%fàRÈS régionalfií, lk riquesa'àgricOla, industrialy minera dè t ò t Catalunya,
prenent en compte no sols la que avuy es objecte d1 explotació, sino
aquella que per falta de medis queda improductiva.
' ;Vnr. Previ lo corresponent estudi, se formarà un Plan general do
tot Càtalun.va que obeheixi a's dos principis antotórs, y baix la, base de
qtïe tots los pobles eètiguin en coraanicació.j-^çrai efecte totà ells deurén
tenir quant inénos. Una carretera que 's considerarà de interès regional
qüe 'iffdongui accés à la més próxímà. yia ' ó e comunicació de igual class'è. Seràri àqüellas de construcció preferent.
j ' È a l o possible la administració Regionàl dotarà à las carreteras.de
fóts.|bsàvens:os què facilitin la tracció.
• ,.••..
IX. Aixls mateix la Administració Eegíonal, previ I ' estudi con ver
nient, dein\à projectar y portar à execució Un Plan de ferro carrils secundaris, y económichs que, combinats ab los de caràcter general avuy
existents ó en projecte, posin en comunicació totàs las comarcas naturals
de Catalunya entre si y aquestas.ab las deniés Regions Espanyolas,. y ab
1* extràngèr. y segueixin lo curs dels rius més importants.

f"
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Nota.—Lo senyor delegat, que defensà aquesta base feu un estudi del
plau general de vlas de comunicació que per,acort.de l a Assarablea deu
acompanyar à la edieip.oficial d'aquestas basçs»
.. ••. 1:
X. Lo construcció y explotació d^ls ferro carrils à.^que /s refereix lo
iHÏmQrq anterior, à falta d'.einpresas particulars qug ab bprias condicions
se ,n' encarreguin, correrà a carrech de la Admíiiistraçió Regional.
X I . Tambjé, prévis los deguts estadis hidrogràficlis, : s' obriràns lo
major número possible de canals pera '} rego, que podran ; també -sea;
aprofitats si sas condicions ho permeten pera transporís. y com ú forsa
motriu, y 'is ports, marítims que las eircunstancias aconsellin • peril l *
major desentrotllo del comers y de la indústria, en ses diferents raips.:
X I I . Mentres aubslstèixi ^-la .Actual -^orgaiUsació .^dïnini^tmtiv^ilas
Provincias catalanas contribuiran a l cost de la» obras de caràcter regio%
«ai,.no pel major ó menor interès, que hi tinguin cada ;una d*:.ellas, sint)
à proporció dels recursos ab que respectivament comptin, - o-^ ;
JXlII. Seran de la exclussiva competència de las ComarcaSjnatural^
ab arreglo à la organisació administrativa, que, dej conformitat : ab: las
basés de ia Cònstituçiò acordada en la Assamblea de Manresa, s' estableixin totaS.aquellas que, independentment de tas.regmwh:&$R:Çpjiíhi&
nació ab aqnéàtas,'s!guin d' interès particuíar seu..,;,., .-, ;/
; .-r:; cv
Mentres dità organisació no existeixi, la Junta, composta dé delegats
de las Diputacions provincials y àquestas corporacions facilitaràn als.
Municipis de cada comarca los medís,pera agruparse à fi de p o r t a r . à çap
totas aquellas obras piibilcas d' interès dé las màteixaS. ..
v,.\
XIV. Seran de la exclussiva competència dels Ajuntaments las
obras públicas d ' interès mmiicipal; qmíísevol qUe sia là relació que tip-,
güin ab las règimah y comarcals.
XV. Los Ajuntaments, aprofitant ios mbderns avensos respecte de;
trasmisió de forsa motriu, reaüsaràn las obras necessarias pera que pugui é s s e r repartida y portada à domicili, à fi d' femancipar, en lo possible, al travall dels grans establiments indfcstriàïs y dàrli un caràcter doniéstich.
; •
'': . X V I , En ,lo qiíe
refereix à las obras pubíieàs municipah que fénett1
per objecte '1 sanejament y millora urbana de las poblacions, poden considera rse inspiradàs en lo crüteri regionaiistà/ía's-.^gíïènts règlas: 1 / Eo.
totaj-reforma ó innovació ^déulpendrera sempTè ert/cdrifp'tè lo módò d' ésser de la, localitat sense sacri'ficarlo may à priiíci|>ls-'^§fi€rralé'y abs'OÏSafe;
2.a En aquest concepte may seíperidrà com à^àsé-'üiiícà:;de'cíltevi'.p^rà'
la. obertura y reforma dels carrers, la línea reetà^ilt íFft''uniformità^'ti^
metrfa. 8,» Las. alineacions flelsf«aíprers quedaràn :étf';$ü8$éïfà'·toéntrlfe
puguin ferse .en l a totalitat projectada. 4.? A pretex de alineació no Sols
no podrà destrubirse cap monument; ài^Mpoh ó históricli, sinó qÜ€íipeFí(>;
contrari, en las reforraas que 's pro3ièét^,i^hÉ!afeürà teiiirse en ' è b ^
la conservació. (tels.·MiflcisrpartfcnlftFsp^Ké^^'éíà* èspècials circuns'tàn
cias ho:meresqu:n."í;í :: "
••
• ^:
••
.
'

8
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MON'UMENTS PÚBLICHS

•'

''

"'' 'lA'qüfets, coTisiderfits en sl· t ü a t é i x d s , vénen compresos en l'o tema Qúe
ha d' ésser objecte de las d e l i b e r a c i o n s dè la Assambíea d* éngüiiny y eu
tól^(>fté«pte: sé proposan lòs sègüè
•^-Iv 'Tóts^lòs monuments de c a r à c t e r a r t í s t i ç h ó histórl-cH qne radican
à Cataïttn-yH y son avuy de p e r t e n e n c i a dbl Estat, quedaràií baix lo do• miní d^e la Regió Oatalaha, sten'sejgüé aquell paga reservavsen cap à pre«©xt de la defensa del territori, ni per cap altre.
»L· iAixís matéix tots los monuments que estàn en poder de particulars,
en virtut de las lleys de desamortisació, seràn recobrats per lo Poder Regional, medianí lo just reintegro. : !
''
'"'""•Ih" Lo Poder Regional procurarà que 's restableixi ' I cólt en totas las
Iglesias de caràcter monumeníal, avuy abandonadas 6 destinadas à altres usos, tant per lo major enaltiment d» la fé catòlica y respecte à la
voluntat de sos fundadors, com per ésser aquest lo millor medi de Ibgrar
sa conservació.
' Tàmbè 's posarà d* acort ab lo Poder eclesiàstich pera que 'Is Mones^
'Í&&f ©onvehts'recobrats ab arreglo als principis anteriors, que encara
«IÉÉÍ-à^]^ra'tà'^rM'\^ijk'monàst)caT siari re tornats à las Ordres reiligiosas à tàs que havían perteheseut ub tal que aquestasconservin la antigua
é^tímifçip,fé^èfiài''Ò-tornín à rèstabiirla ó à aquellas altra» moderna»;
^c'òhsiàèrlrt'inès idóftéas dintre -d* a<)ttesMi Idea.
Pèr la seéa éxcepcional importància seran objecte de la particular atenció 4él. PoSer Reyiónót los Monestirs de Ripptl, Poblet y Santait Creus.
''Igualment se posarà d' acort lo Poder Regional ab lo Eclesiàstich pera
q'iïe à pretext de milloras no desapareixinde las Iglesias y altres llocbs
sagrats los sepulcres, làpidas v demés ^objectes cpnsemblants d' interès
histórich ó artistieh.
.\[- /
r i>tïtt. Lo Poder Regional podrà expropiar las Casas Senyorials de marcat caràcter artistieh ó histórich-que estiguin en manifest estat d' abandono per part de sos propietaris, cedintías als Municipis pera Casas Comunals; y t a m b é algun dels antiehs castells més .notables, restaarantíos
én lo possible.
. ..
. , .I V. No «s consentirà may la destrucció: del ponts antiehs à pretext de
raiUoras en la vialitat. Quan las necessitats de las ^poblacions exigeixin la
destrucció de las antiguas murallas y portals se preurarà conservarne
algun fragment que dongui idea de son caràcter y passada disposició. Se
procurarà també.conservar los creus de terme^restablint la costum désenj«^p.ab!eUaa.l^ ;entradas y confins dels^jK^bles.
.:'.^.0.;Se,;eonmemoraràn per medi de làpidas explicativas, colocadas en
'I^'.qi^pjIBien^ públichs,. los.grans-fots^histàrtebs que hi tinguin velaeié
péra.ensehyansa é ilusíració del poble.i ;- - .^VI . .pera millor conservar los monuments históriehs y artístichs de
propietat particular^ aixís com també las construccions y fragments de
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las civilisaefons antiguas que fs deseubreixín, se corapèrisàràn los perjudicis que sa conservació ocasioni à sos propietaris, per medí d' exempcions de contribució ab arreglo al número í l l dels Principis generals de ía
Assambla de Balaguer. Si U propietari acordés sa destrucció podràn ésser expropiats per causa d1 utilitat pública.
Se crearà una comissió de personas competents ab las corresponets
delegacions, k fi de què no sols los particulars síno 'Is Rectors, Ajuntaments y altras eiítitats que des i tj in fer obras y nd sàpigan a qui demà?
nar consell pera la millor manera d' executarlas, pugan voluntària y gratuhitaraent assessorarshi.
'
» , .;

LIT ERAT URA
Li A D A M A

NEGRA.

Té la botiga de casa, gracias à Deu—perquè de tot s' ha de donar gfacias à Deu—tan bona orientació, que sols veig èl sol al istiu, quan se fà mes
revessa sa visita; en cambí, compta ab tants bons esbarjos que, ni un espirall, ni cin remalehit forat te per derrera. De modo que, axis per véure '1
sol al ivern com per orejarme al istiu/ tinch d'airribanne à la porta.
Plantificat en sori diuteü com un giiayta en sa garita, allí 'ra retorno
del fret ó 'm refaig dè la calor, on las estonas de vaga..... si tinch estonas
de vaga quan las desitjo, síno esta nubol quan anyoro '1 sol, y si corra un
aié d' ayre escadossèr quan reparo que m* ofego. Ab lo qual vull dir, si es
que no vaig errat, que mas centinelias—fèt y fet— hi son prpu escassas. ..
Apesar d' aixo, y ab tot y esbargir mos ulls, pér distreure '1 temps,
desde un punt de mira tan reduhit, y péi un radi tan migrat,, sia per natural observació ó per enconnada tafaneria—qu* estret ha d' ésser llur lligam
quan tant me Costa esbrinarho-m' entèro d' algunas feta» y m' adono de
inoltàs cosas.;... Fruyt d' aquets moments d' expansió es, donchs, la «Da
ma negra», quin singular episodi vaig a contarvos.
Mitjansava l ' Abril. Un sol ruhent, un cel blau y un ayret fresquivol,
un temps abonantsat, que recordava '1 del Paradís, justificant ab sa explendidesa la cayguda de nostres pares, glorificava, a^^
Arrambat à
la vidriera, anava resseguint 1' esçapuló de sol, l'esbiaxat Hens d'enlluhernadora llum, que s' esmunyia pel vehí casal, escorrentse per son froníis à
mimvadas
Ja era al primer pis.,... Ja se 'fi anava-al segon. Ja conseguía
'1 tèrs..... al.retirarse la llum, finestras y balcons,;% là çruesa de los ma-.;
terials, me re no va van la irnpresió del Corpus, llavors que. ja passada la
professó, van treyent els yehins del curs los UampaTjís damassos de las baranas. Un sobtat' quefer me feu entrar a dins, y al retornar à ma garita, ja
'1 sol pampellugava per las téulas... «Adeul.» Adeul. .. fms à dçmàl.. vaig
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di^;;ens^n|im$n^ts^%os..jills· per. l'jinyoranient, de sa çonipanvía,... Sera
i(na^^[ÚMa\meygLp^rQ; quan. lo sol -s', esaiunyve.ndalt,,guspirejant -peí
&ttk3shj$$a&$$. :3ftuens espílíaments qu* enllu^eniaa à.toins^.çom si
íos^rf'^èdraà prècipsas,'^1 esaita ma fauWíà, y j n ' afiguro^veuçelii,.5lij..>.
qííé se jó?,. . unas mans que *nj saludan,. uijs., mpçjad'çr?.".^ue...voleyan,;.uns
dit? .que m' envían, besojs,,besos fosforescents, rutilants, i.nssats;.;animetas
àé^ffidf propis,, sças. dubte, cpiiv^rtidas.'^ itp'ips.^'^vastre-.. .; " ' A l retirar ja vista del teulat vaig réposaria. en;Ia...finesto.d.e la, Tuyas.:v.Es' una finestreta com un puny, .pero, rioú-ra. cprn.'una glona. Dos.rosereís
y'düas'ciavellinas, redré?sadas per fils-ferros, gayre be om plau tpt son va-;
no. Apenas si la Tuyas hi pot treure '1 cap quan la calor la ofega ó i ' ençu'ripsa'menf iratía./rCom que, al abocarshi, roja de gaitas y ab son mocador llampant, sembla unà rosa de Aiexuulría, reposant sobre un tou de
fu.lla.s,.redoltada arréu de poneelletas... Per més glòria, mitja dotzena d'
aucells, encatiüats en sas respeçtivas gàbias, sosgesas à un,y altre costat del
vano, aiegran ab sas réfilador'as pàssadas a'quèü "florit'y jbyós niu, qu' aparenta desde liuny.com un.tríptich esmaltat, obertas sas portellas y ressaltant; enfora sos requadros.,.. Mes, la imatje d'.aquell, altar, ,lo Jesuset d'.
aquell Maig, lu mestressa d'.aquella, toya,,P aixerida de Ja.-Tuyas, no,.
iii"èra...·.
'
: ' . .::'
. .
,
'-Vaig decantar un xiçh ejs ullis... y las orenetas van sobtarme. N ' hi ha
dos nius; un menos qué P'altre any... Sino psi barbre del Siset, el. gran
dèis llogafers del térrat tota encara lii f o r e n P e r o ' l bergant, per sumar
útta hómenada més a las móítas que 1' acreditan de brètol,.ab la excusa d '
ü'n'fihgit. amohinO;.. (iqain amòhino -'I de las bestiolasl...) s' arma d' un
estrényinador y burxant y refi egant la paret, enruna del tot la jassa,.. A l
retornar las oreh.etàs hi prengueren una.quimera!.. Las dels altres nius s' hi
entkfürarèn ;toísègüit, al despartirse'i vol, à. la primera veu de rompen
/ S w / ; . ; ^ é r b las djèf niu de dalt... ipobr.atas.k.. fins dabaa llàstima!... Tot
.€Íflí:'ybíar:à'spn entórh, rPhdario, arraparse.a sas runas, llensarse al pia del
c^i^jÈ^quéíejant fanch, aplegant brossa pera reconstruhirlo; I ' aburrircn
aï'"ff' Pbsessats per alguna superstició, tal cpm nos.passa als .homes, y contemplantsel de nou, anyoradissos, gelosos Be ja sort de sos companys, y
ensentimentats, sens dubte, com à nosaltres nos succe'airia si al retornar d '
Ute-escursió'ns trobessem seivs«: casày";eÍTrunada pel fofch ò esquarterada
P'fefeíiamp, se n' esquitllaren à tota" pres'sà... [Quina nialédicció Hensaríau las pobretas al fautor d' aquell dèfíctefMs d ' abandoriàr son niu, M
niu.'de'sbs amors, bressol de sos fills y ahyprat aixapliích de son rpmiàtje,
qbe tatft'.hifufiaii- sonniat y'a1fònt·t6«fiín'·íín!.riepo«arhi!.l.
• • Cpih que,: si al trapella de 'n Síset si ni' bsdevingués alguna de crespa,
ho'àtribüiría al conjur de laà bekioíàs'C.^uí sabí... tli'ííà tants misteris,
tants secrets dèsconeguts en aqüet mon encarà!;../
Pero; com las orenetas jàéràn al niu, vaig ^bargir-.ma vista perd',au-,
drona... Una novetat va sóbtarriié."Bí havia jíogat un pis,, el quart, bessó
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del de la Tuyns; siao que valia una pesseta menos perquè '1$ derreças, pei;
1£ adossament d11 uh terradet, feyan esquena d* ?rse./. Én; cuaqt à coojpartiments, eraü parions del tot; uns caus hont sols s' hi acomodavan à. viure
'Is que no podían bastreure p r lloguer mes enllà de deu pessetas!,.. yaig
adonarmen pels testos... Una peagamentera, un vioíer de tot 1* any y una
menta romana; moradas de color sas flors, com emblemas de la tristesa...
iQuin contrast!...—me vaig dir; sorprès,—reparant la finestra de la Tuyas
tant llampant, tant virolada!...
Pensant ab los nous vehins vaig recordarme qu' uns vespres abans, s*
habia aturat devant de casa un carretó ple de fato... un carretó desmaíxàtample de barana, d' aquells qu' hi cab tota una mud« de deu pessetas de
lloguer, ab son rètol de llogat al cim, cruixint ab ayre insolent, com desvérgbhyit «Ynri» bescàhtador de là misèria.
.
.
.
Vaig aíinar, après, que, prop del foto que trasvalsavan per 1' ull de la
escala, s' hi esqueyan dos bultos, un de gris, que mi aparegué ' i d* un hor
me, jà d' anys, y'ü-n, de negre que 'm semblà ' l df una nóya, feta y casa-,
dofa y neía se'ns dubte, y, encuriosiíítme per coneixcls, vaig enlayrar la
mirada... Los testos s' hi veyan sols.^. Éís porticons mitj closqs,,. «iBe
prou que 't vagarà!...»—'m vaig dir, endinzantme per la. botiga. El vehí
de més aval!, un aixerlí sasíret, que de tot feya menos del ofici, sonant y
ressonant son àcordeqn, en cèrcament d' una endïastrada. mazurka, 'mdesentevana de sobte mas cabónas....
.. , _
. , , ,H
•.;

JOAN POXS Y MASSAVKÜ/

(Continuarà). „.,.,,.,

/'

;;.

N O V AS
Lo dijous y di vendres passat celebrà aquesta ciutat .las festas de son
patró Sant Feliu, vegentse poch mes ó menos conppiT^iida çpm/Is demésanj's.
-.: , ....
. . • ••
^ ...
Comensà la festa ab repich de campanas y una gran. tronada y ae*bà ab un disparo de fochs artificials per los acreditats pirotécnichs
K. Saura y
filis.
',
Molt digne d' elogi fou la.-oberturo'!d<^^';-is^p9»ié^^!4e, labors en Ja
Escola Municipal de Corte.
's"',:r;,!;"!."
' [p,
Los solemnes oficis celebrats en la Parròquia de Sant Feliu, foren siítnaraent concorreguts.
•• n 5 --.;
• ••'
La,solemne professó que ab motiu del Sant sortí de la mateixa Parro.
qui.a à las 6 de la tarde del dijous y qual penór principal portà lo litre. A l calde se vegé ben concorreguda.
. ;r : : ,
.-v - AÍ •• • " • : .
Molt plens fóren los balls celebrats en lò EOT^^íeniSàl^ns píblielia y :
societats, aixis com també los Teatres, Euterpe, Camps de Recreo, Ate*
neo Sabadellés y Associació dè Catóüchs.
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.Cos concerts públichs à càrreeh de la Banda Municipal d' aquesta
c í u t a t y B^ndà d^Fílègiment Ihfànteríà de^Luchatia^de íjarcelona fòren
H ^ ^ d m é i í ^ aiHgits y execütats.
' f V"
^
" ; ^ o f ckl'pd·lÀÍ d^ la 2 ^ perquè es igual qüé; n o ' à ' h a g i celebríit,
^èhsjseg&'riB {eflim'QÜiéé pér"ÏÍO estar conforme lòs firaires en establir
saV paradas cu lo Hoch que se 'ïs desigÜia, molts de ells acordaren n'ò
parar.
-•':'·--'
Diu un pepodicfe;:de Zaragoza que per las festas de la Mercè • vtndrAn
#Bm'celan·a Ioa .orfeon bilbaïns, pamplonés y /.aragoza.
' •
Èn la sessió celebrada lo passat dimars èn lo Municipi hi snccehf un
verdader fenómenp.
Hàventse presèntat en 1' assumpte.del Àrquitecto Municipal à mes del
dictcimen'd·) ía Comissió de Foment, vot particular de la minoria de dita
0ptòís8ió;ai pròcédirse à votació després de prohunciadas algunas pàraufljs^èn favor y on contra dels respéòüüs dictàmens, nos trobarem ab ío
sègüetn:
.'\ '
'."
' Per 10 vóts contra 9 se Vebüíjà '1 vot particular en lo quin s' autorisavà al Ajuntament per norabraÍMe. Uiurement 1' àrquitecto.
.
Per 10 vots contra 9 se rebutjà fl dictamen de la Comissió en lo quin
se proposava al senor Batllevell pera desempenyar la plassa.
Y luiàlthent, posada à votació després de tantas contradiccions y faltas de criteri, la plassa d' arquitecte, obtingueren 9 vòts cada hú los
senyors"BwrèílxBa^
y cap lò senyor Fatjó.
Al sortir de ía sessió *s fc^-an teta mena de comentaris, suposant los
mes que qui rebutjà ab son vot" lo vot particular y rebutjà seguidament
després lo dictàmen, votant en blanch després y produhint 1' empat, era
üfíà mateixa persona.
••>''*•'.•••
-'''Si aixó fos cert Mldiria la pena que '1 Càbildo: Municipal en sessió extraordinària acordés aixecarli una estàtua per sa conseqüència, son civisme-y son recte y ferra criteri. : "' •' ":T)
'Y
;
,.r 'ifquç&ta tarde tindrà.iloçh .pn lo. teatpJEaterpe un gra^ festival en ei
qúé hi pendràn part uh gran número de societats corals y la Banda del
^ghngat de Asia. ,
..c^,,
" B:it festival serà dirigit per lo mestre feodoreda.
-liA^uyià la níí en lo tóatro Eü'íei^èí'tmdràaioch l* esti'Orie è é I# comet i a catalana J<o D'mer, traduhida del (^ndft^'ii«^>B^^o«è·ph···ÏE*';Toà8j
acabarà la funció ab lo juguet Una senyora sola.
: -
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Desde Fransa envian à «La Veu de Catalunya> la nota següent: ,.
Sessió de la Cambra 'de Diputats, dia 2 de Juliol: Lo Ministre Poincaré
dona compte d' una informació enviada per lo prefecte del Nord, referiutse à la diócessis de Cambra!, y 'n llegeix aquest fragment:
«Lo bisbe Monnler al objecte de fer més durable y segura la influencia
dels capellans en los indrets flandesos, creà en lo Seminari ó la mantingué, si ja existia quan ell hi anà, una secció especial pera la preparació del clero destinat especialment als llochs nomenats.
«Conservant per miras egoistament intersesadas 1' ús de la -llengua
flandesa en una grant part del departament, lo clero ha con tributi* i o
pas poch ni gayre à mantenir en sos habitants arreladas prevencions
contra '1 govern, de las que 'n valen menys l ' interès nacional y 'Is
agents del govern.»
Lo Diputat Mossèn Lemire.—Las UengUas no's raatan senyor ministre.
"
.•
Lo Ministre Poincaré.—No tracto pas de matar las llenguas; peró com
que jo entench més be la llengua de Fransa que la flandesa, m' estimo
més que aquells que manifestan intencions de revolta contra'l govern
parlan en francès que no pas en íl·indés.
Lo comte de Lanjuinais.—'No 's POT PREDICAR SINÓ EN LA LLENGUA
QUK COMPRENEN LOS FIDELS; EN LA BRETAGNE 'S PREDICA EN BRETÓ...

Molts Diputats de la Dreta.—Aixis se feya abans en la Alsacià.»
Pera ll certamen del Centre Catalanista d' Olot, ademés dels publicats
en lo cartell, han sigut oferts los següents premis:
Vn objecte di art, oívefía. del Ilm. Ajuntament d'aquesta vila, à la
millor oda al insigne olotí Joan Pere Fontanella.
Un objecte d' urt, ofert per la Junta organisadora, à la millor composició en vers, humorística, de tema lliure.
Copiém de «La Veu de Catalunya» De la societat coral «Euterpe» han
dexat de forraarne part un bon nombre de coristas, que baix la direcció
del mestre Morera, constituirà una nova societat musical, que, segons indicis, desterrarà tots los Usos forasters presentantse ab fesomia verament
catalana.
Lo «Diario Oficial del Ministre de la Guerra» ha publicat 1' ordre cri-"
dant à los reservistas del reemplas de 1891 perteneixents al cos de Inginiers y al arma de infanteriaLos reservistas deurant còucenttarse ' l dia 9 del actua] en ias capí-
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tftlitats y regiments de reserva; lo 10, seràu destinats à.ços y !' ,14 se incorpóhiràn als'seas'réspfietius.
'
f t •
Segons llegim, se progecío la consíruceió en Tan-sa d' uü observatori
astronómich.
L ' ajuntament.de Sau Esteve de Castellar h a nombrat fills adoptius
de d i t poble à la senyora Viuda-de To Ira y al Rvtn. don Joaquim Pujol y
,;|LQséS; eom· pública demostració dè gratitut per sos continuats actes de
generós desprendiment en favor de la població." (
L ' Ajuntament de Sans ha acordat no pehdrer parf en las^ próximas
festas d' aquella població, en virtut del estat precari en que 's trova y
. per considerar qde avans que gasthrdmer e n festas dpu empleAi^e pu
>güktSs '«rilfòfi^'ÜéHJtílitàt que necessitivaquclLpqble,
! · ' : Un apíàüsO a í esmentat ajuntament;•
:
.En io «Fróotóti-Ttirrasense» avüy à las 5 y rnitjà dé la tarde fe jugarà
u n partit d e pilota à cesta, entre íós renombrats pelotaris, vermells,
Eloy Gastelumendez y Valerià Urbieta, contra Ftaacisco Ciaràn y Tomàs
Oj/at'bide^hhim.
• ' •" ' ' - ;Avúy tarde y n i t tindràn lloch dos balls en ío envelat estan los programas confiats à l a Banda Municipal d' aquesta ciutat.
Eii lo teatro Camps de Recreo se posarà ab escena aquesta nií lo famós drama D. Alvaro ó la fuerza del sino.
w^- Per eaosas imprevif^as ja..Secció de Beilas Arts, y. Bollas Lletras
d e l Centre Català, "ha s u s p è s l a yetUada que estàba: anunciada per
aquest vespre.
Escrihuen de Solsona, que dias enrera la Sra. Mestra de la escota mantGipal dè pàrvUls^ïa elemèntal es deserta do alumnas) celebrà, públichs
exàtneris que foren bastant lluhits. Ün incident interessant esdevingué
al final de la festa, Preguntà la Sra. Mestra (que per altra part te bonàs
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cuaíitat pera, '1 càrrèdr)> no recordèa^be si à/tt?5noy ó n ó | à , | o S ç | ^ ^ i f l |
mientos de la léy de Í)ia4,-qa© 'là cantà-com: niià calandrfa. Èn*|^ivfe||
acabat, s' alsa '1 digne Pàrroco de la Catedral y 'Is hi pregunta en català, com mana la santa iglesia, Còrrétgint à la Sra. Mestre que, ja avisada
alguna altra vegada, no n'havia fet cas y llançant allí una çnérgica
protesta contra les reformes ó eorruptelos de la ensenyança que dona 4l
centralisme ab método lliberal que tants estragos y tristes Conseqiïehcías
porta y portarà si Deu no hi posa remey^ Ben digne es, douchs^ *1 Sri. Pàrroco de Solsona de nostra mes coral enhorabona, y de la de totslo s ca.ta·,
lanistes per la enteressà y energia en cumplimont de un dels debers mes
sagrats de tot Pàrroco, deíyigilar se^donga àfles"xri^tures?,.QyeJle^ seues, lina^.è^nyança.'Com'^tl· y•;·àtít^i^a sàifta lgíèsia; ""-^
'

Foment sjp PiPeirisió Agrícola
SACIETAT

MÚTUA

g(^aFERATÏVA 4 «fe ^BÍ»
o4> •

BANCH NACMMí

^miiÉMciaíl· ÉMVCEjjQFl., I M É San Pere,- 3:
—4 S t B D B l i ^ y ú DE SÀBADÈtL t SOÍ^ PARTIT

Evaristo Ant.1 Saló.-Carrer de las Planas, 9
Eixa Societat assegura per los perills de incendis, de cullitas y de bestià cavallar, mular, burrical y bóvf, concedeix préstams, anticipes y.
descomptes j'ajuda ab sos auxilre als agricultors.
En conformitat à lo provingut per los Estatuts, queda oberta la suscripció à las Cédulas cooperativas devà 25 pesetas cada una, quiuíté partí c i pa n dels beneficis de la Societat ab obció à premis y amortisació per
sorteig, eh Ja oficina de eixa Subdelegació Carrer de las Planas n.0 9.
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l l l i r R M CÉi-BarcÉi
•v" Cftberts à 2'50 ptas. ; i escullir 3 plats de la carta (ó 4 sense
escullir), 3 postres ó un biscuü-glacé, pa y ví.
. iTàrabé s'atmeten abonos à preus ventatjòsos. Servey es-

tiïéf àdíssibi.

WMïMxà Colon, Eibílla, Barcelona

Dipóiit do ïnúsica de totàs c 1 àsses
^ % ü l ^ lloguers, CaLmbïs,sÍ^paradòíis y Mnacibns' ':

Ven las

à pi as os |tcJ2iuto| o s s e t m i í a 1 s

..-.RAMBLA,

ST^SABADELL

B A N C H D-E. S A B A D E L L
Pre^... é, d e ^ u ^ t o , y • negociació cupons rJnterior, Exterior,
Ambrtisabie y Biílets Hipotecaris Isla de Qúba, venciments coírents. ,..
.. . Horas de despatx: de 9 à 12 matí, tots los dias feyers.
Imprempta y Encuadertiaeions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL.

