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4 rals al mes.
Sabadell. . . .
. 14 » trimestre
Fora
5 cèntims»
Un número sol.
Anuncis à preus eonveucionals.

Representació Atlrainistrativa i Barcelona
Llibreriade Àlvar Verdaguer Rambla Mitj, 5

i
DuaS prempsas pera enfardar.
Una pastera ab tots sos accessoris.
Ulla tampa pera forn ab tots sos accesoris.
Una màquina y caldera de vapor de dos cabaii» de f@rsa,
sistema «CorliSS», alta presió, casi nova.
Tot en bon estat y à, preus reduhidíssims.
Informaran: Arrabal de dins, 22. — SABADELL
iiroi«BiÍ
Està en venda un dels millors
i p ^ i a ^ p a i c o s del l.er pis d'aquest
Teatro. En la Administració d' aquest diari donaràn mes detalls.
P i ® » a i ^ o 110118 y asscgurílts d e W
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«SS» defecte de construcció pei
5 anys. Los nous se venen desde 150 d u r e s y
son construïts ab march de metall, bona puleació y candeleros dobles.
Í « 5 i ^ í W i à S · ' "-sats n'hi hàn 5 peraven1 (Si m i
^ © drer, à, preus económichs.
Aquesta casa s' encarreg1» de tota cl»sse i e
afinacions y reparacions.
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BamMa, 93. — SABADZLL

LO CATALANISTA

Palma de. Mallorca, la pàtria nativa del malaguanyat En Mirian Aguiló, venerable Patriarca de las lletras catalaaas, volgué honrar la memòria de son fill predilecte, colocant son retrato en Ja galeria de sos fills
llustres.
La fetxa designada fou lo dia 31 del passat Desembre, aniversari de
la conquista de la Illa Daurada pel Gran Rey En Jaume, la figura de més
relleu de la història pàtria.
Lo travali biogràfich a n à à càrrech del amich dels catalans y entussiasta admirador de las nostras glórias En Miquel S. Oliver, qui ab 1' entussiasme del boa patrici, y ab 1' amor del fill que glosa los grans mèrits
y virtuts del pare, feu una magnífica oració de la quina com à mostra
aneu à reproduhirne uns quants fragments.
Vejeu quin bell y patriótich comensament ía à son travali, lo simpàtich literat mallorquí:
EXCM SR.:
Sia permès avuy que tornen à ressonar dins la Sala los accents de la
materna llengua, no tant per altreviment com per'obligació de qui vos
parla. Recordem, tant sols, los motius de la solemnitat. Bastaria ' l nom
del personatge per que, en lloch de cercada, se tingués per ineludible
consemblant elecció. (jEn qual idioma podràn dirse las llahors de D. Mariàn Aguiló y Fuster que placia à la memòria del egregi defunt, si no es
en aquell qu'estimà ab amur tant forta desde infant, en aquell à qui cons a g r à iutelligencia y voler, afanys y desficis de tota la vida, fantasia de
poeta y abnegació de fill?
Després de si mateix y de toia lley de vanagloria, sens desitjós febrosechs d' anomenada, aviat atesos, de seguir lo camí batut, reservà al
nadiu llenguatge lo tresor del enginy y las enetgías totaa de 1' ànima, escalfada y profètica, que Deu l i havia infós. (fiova. no enaltir en nostra
parla à qui per ella visqué y d' ella nodrí V enteniment, featli espolit y
sacrifici de sa vàlua y da sos aventatjes personals?.
Prest ho veurém. Peró, si aixó no fora prou, bastaria, si, girar la memòria à temps no gayre llunyans ó aísar la vista à eixas fparets ennoblidas per las imatges dels prohoms de la terra, Ben seguir qu' en los buyts
d' aquesta Cambra capitular dorm 1' eco dels antichs parlaments de la
Juraria. Apar escoltaries, reposats y nobles en dias de sossech, al tractarss en foma senzilla y casolana los quefers de 1' Universitat; bullents y
aspres, des-y-ara tribunicis, en dias d' avalot, quan la maror popular
rompia demunt las portas d{ aquest casal, somoguent 1' orde ó posant en
perill las llibertat de Franquesa. Si ma paraula pogués pujar fins als sostres artessonats y juntarse ab los ecos que hi romanen de la veu dels Concellers, ben segur que 's fondrían en una sola veu y una sola vibració.
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Els mots s' extremirían de sorpresa al retrobarse à la distancia de dos si
g!es y cobrar esment de sa pròpia durada en Is posteritat. Ben segur qu*
també saludarían desde sos retaulas, fllosophs y jaristas, lletrats y mes
tres de la poesia, defenedors de la causa comunal y m à r t y r s ó evangeli
sadors de pobles, quals imatges presideixen aquest capítol. Sas obras
tractats, ordinacions, proses ó ríms, nasqueren y 's perpetúan casi bé to
ías, arroraansadas en la llengua del territori catalanesch. Arbre d' un
soca, s'esbranca per més gentilesa en quatre grans cimalts. Dexantnf
un à Catalunya, perfuma ab 1' altre à Valencià, fins à las fitas termene
ras d' Alacant; ombreja ab lo ters gran part del Pirineu y tot el Rosselló;
y envia à las nostras Yllas, per demunt del ^mar Baleàrich, la tanyada
més florida, ja que no més fruytera.
Anys fa avuy que'1 A l t en Jaume d' Aragó entrava, seguit de sa
host, pels carrers de Medina Mayurka. Fou son darrer dia de moreaca
Junt ab lo crisme sagramental de crestiana, rebé y arrelà per sempre è
Mallorca el primer brot d' aquell idioma pla y escoltívol en que '1 Re;.
Conqueridor encoratjava à sos barons, rendia Infantinas y Emperadrius,
dictada lleys y texia de sos fets d' armas la Crònica inmortal, qui sembb
escrita per un nin, més viscuda per un lleó. En eix idioma, ple de sab;
primaverenca, esclatavan ben prompte las ufanias de Ramon L u l l , d'
nant 1' esplet.y com la collita cencera d' una literatura. Llavors omy
las planas miniaturadas dels cansoners, los llibres d' actes, los arxiu
Ressonà en lo palau-castell y en las plasas raercaderas; hi floriren poeta-,
huraanistas y arromansadors esplendents, visqué la vida dels fogars y L
pública. Sortint de las costas íbéiicas envers Orient, s' extengué fins é
Sicília y guaytà Partenope, quan j l ' havian escoltada també las ruina^
àticas, ahont pogueren los almogàvers, segons expressió del poeta, «ballar la sardana als Propileus.> Parexía, à fora, morta pel grau art, y fe
ya encara à Mallorca la darrera revivalla. En lo setzea segle jtenla esma
per engendrar lo Menyspreu del mon y la Nova art de trobar, com per ser
v i r l i d' inscripció lapidària. L ' espargian encara pel mon aquells portu
lans y cartas de navegació, obra de nostres nàutichs y bruxolers, que
havian tingut baix dels ulls, en sa travessia equinoccial los cercadors de
1' auriflca C?paM?/o
Envilida,,bandejada de totas parts, trobàrenlà poch avans de mitjansar la present centúria tres ó quatre jóvens ferits per la veu profètica der
Aribau. De tots ells, nostre Aguiló fou lo predestinat i redressar y conquerir debellnou la fortalesa perduda. L ' impuls exterior se confongué
dins el cor d' a,quell patrici, ab misteriosos llecors rebudes ab la llet,
ab disposicions providencials anteriors y superiors al mateix francharbítri, que 1' empenyeren à la restauració miraculosa del catalanesch, per ell encarnada-y principalment conseguida. Vegé lluny,; dirr
la fosca del pervenir, aquell llumaneret blau de las rondallas mallorqu:
nas, el terme del easomai, inspirador dels trobadors de terras novas; y
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à eix Uumar blau dirigí, cap dret, totas las passas de sa vida. Si no 1' ha
atès üus à tocarlo ab Lis mans, de prop y mes gran y mes encès ha pogut
veure, en los dias de sa mort, el far qui l ' atregué jovenívol y enliuhernat. Una nova literatura ha surgit; el brancatge s' ha cubert d' un nieral
d' aucells. Poetas magnes han sublimat la llengua catalana; la critica
ultrapirenenca li ha fet lloch; trepitja un teatre propi; s' espargeix en
mil fullas volants; té historiadors y novelistas de mèrit y la parlan encara à prop quatre milions de súbdits en I ' Estat Espanyol. Y , com à consagració externa del fet histórich y providencial d' eixa restauració, la
Reyna de Espanya puja al trono de sos Jochs Florals dementres la Corona fa estampar el Romancer que '1 Mestre mallorquí havia replegat.
{Gom poden semblar, donchs, extranyas la dilecció del Ajuntament
ni las despesas de la Diputació de las Illas per publicar textos antichs,
documents histórichs, eants populars y fins y tot la gramàtica de la terra?
Si tal se fà y tal se reculieix no pot ésser per embalsamar 1' aucell y
deixarlo dissecat dins los armaris del museu; serà, millor, perquè i ' aucell recobri '1 cant y la volada que havia perdut.
Nasqué Don Marian Aguiló en la present ciutat à 15 de Maig de 1825;
mori à Barcelona, enguany, dia 6 de Juny. Ne comensarem, com solia
ferse en lag biografías clàsícas, las Vidas de Plutarch per exemple, donant fe als auguris y signos extranàturais qui prebeyan una gran fortuna ó una llarga anomenada. No hi anaren las abellas engelosidas, com
de V i r g i l i se conta, à traure mel de sa boca d' infant. No sabém que la
mare de nostre poeta tingués vissions extraordinarias que fessen sospitar
el preu del tresor pròxim à nàixer. Avuy en dia no s' hi veu en tot aixó
mes que símbol y embelliment poétich, afegit per V admiració pòstuma.
Los primers anys den Aguiló passaren com passan tots; entre tendresas
y angunias, quan la malaltia posava en perill aquella existència; entre
el goig dels pares embadalits, com per santa lley de naturalesa ocorre
sempre, encara sia 1' objecte de tal embadaliment, afortunat ó miserable;
entre jochs y rondallas...
Rondallas he dit y axó du à la memòria un fet ordinari, casolà, prosaych, si se vol; peró que tengué una influencia molt assenyalada. D£
axó en dirian els francesos un prtit fet; un petit fet dels qui produeixen
grans conseqüencias. L à mare no pogué alletai per sí matexa aquella
criatura; y la dida que l i triaren, per extranya coincidència, era una pagesa à 1' antiga sana de cos y ànima, ferL'a del mal d' imaginació tant
com ho podia ésser una persona del seu estament. Es à dir: qu' era glosadora, sabia cansons, recordava cantarellas. tonadas y acudits de picat.
Quan se posava à descaptellar rondallas d' encantaments y reys qui tetían tres fillas,... era cosa d' escoltaria horas y més horas, perquè las sabia y contava de lo millor. Aqrella dona, excelent y sèncilla, havia replegat, poch à poch, el patrimoni del saber popular y era un arxiu v i -
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vent de !a tradicó poètica à Mallorca, sense lletras ni estudi, nodria 1' esperit d1 aquell menjar y apagava la set d' ideal—sentida pel pobls de
pagesia ab més forsa, per ventura, que pel senyoriu de ilas ciutats—en
la corrent raay estroncada del romauser. Nascuda eixa corrent en lo mateix cor dels pobles y en lo mateix comensament de .la nacionalitat, devalla, rost avall dels sigles, duguent frescors de 1' altura, clarors «d' ingenuïtat primitiva*, roades caygudas al trench-de dia de las civilisacions. Tot ho pren y tot ho admet de passada; torrentera que creix ab los
esforsos de l ' inspiració, anònima y convarteix en substància colectiva el
tribut qu' hi degota l4 enginy individual...
Aquexa dona, com deya, tant'com s' anava aclarint l'iutellgencia del
infantó las boyras que V acompanyavan desde '1 no res, entretingué sos
desficis contantli maravellosas historia» y endormiscantlo ab cansons de
bressol. Dolsas y anyorivolas las trobava la tendra criatura, tant que may
se las pogué traure de la memòria, ahont romanian estampadas per sempre. Tal havl d' ésser la Musa del eregi poeta: humil espigole'-a, colradapel sol y per 1' oratge del camp, afanyada à cercar lo que '1 descuyt havia dexat sens estojar en los graner de la sabiduria humana; y aixó
avans de retrobar exa Musa en los llibres del bon temps, quan era palaciana y ben admesa de tothom. La pobre dida acomplí una obra d' inicia
ciaeió més poderosa que la dels in folios y las aules; y '1 mestre, que tots
ploram avuy, no s' aturava de dirne alabansas. A i x i , sens donarsen conte,
reblani l ' ànima del futur lletrat y encunya aquell talent en disposició
tant original y lliure que no té parentiu més que ab sa pròpia terra y que
no pot ésser comparat à ningú perquè may escarni formas ni extrafé estils
ni cerca altra cosa que la veritat directa, axí com ell la veya y sentia.
Aquest era '1 primer llevat que '1 poble trameté d' un modo connatural à qui debia ésser gran cercador y endevinador del esperit popular. .
Entre la gent vulgar, com per la majoria dels entesos, tot quant se referia à la vida del poble era-objecte df aborriment y menyspreu. A i x i dels
mots com de las ideas se fugia, si conservaven regust do pobrea y humilitat. El bull romàntich no havia arrancat del tot; y una falsa idea da noblesa y entonament feya que la literatura no s' acabàs de treure '1 desfrès
de las derreriras clàssiques. Fins llavors, no sols à la ma major y mitjana
de cavallers y homens de carrera, sinó à la mateixa menestralia, era repugnant aqueixa tasca. Encara la senyorivola Inglaterra no 1' havia encobehida ab lo nom de folle lore; y se mirava lo popular ó lo anterior al
renaixement clàssich. com à ferramalla y porguera, recorts d' un barbarisme gótich y ombrívol que, per dissort encara, romaniaa drets. Basta
recordar que 'Is llibres y publicacions desudits tenian caràcter polémich
y de defensa contra innombrobles detractors del nou moviment. . .
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SECCIÓ

R E L L I G i O S A

SANTS D1 ATUY.—Sts. Simeón, bisbe y màrtir: Flavià, bisbe; Eladi, bisbe y corafessor; Teotino, prior de.Coimbra; y Staa. Prepedigna y Gandencia, màrtirs; y Cristiana,
rerge agustina.
Sant Eladi, nasqué en la ciutat de Toledo en temps dels " gods. Ministre del Key no
'« deixà enlluhernar per sa altn jerarquia, sino que en mitj del esplendor de la Cort feya
casi vida monàstica fins que renuncià son alt cànecb y 's feu monjo. Sas virtuts y son
talent lo elevaren desprès à la càtedra episcopal de Toledo, se distingí per sa inmensa
caritat als pobres. Gobernà lo bisbat per espay de 18 anys en los temps de Sisebut Chintila y Sisenando y mori plé de mereixement* 1' anys 632.
Avuy es dia d' abstinència de carn pels que no tenen la butlla de la Sta. Creubada.
PARRÒQUIA DE SANT FELIU.—Miseas en sufragi de Antònia Batet, Anton Gorina Lacot y Joseph Molins .Voltà.
PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ.—Missas per varis difunts.

N'o'fca» oficials
En lo Eegistre Civil d' aquesta ciutat s' han fet las següents iuscripeions durant lo dia 17.
Naixements: Pere Bufi Ninot.—Eamen Vallés Xarau.
Defuncions: Rafel Barbany Arpi, casat, 33 anys.—Jaume Rosés Gubern, 11 anys.

O V A S
Los mossos de la esquadra del lloch de Sant Cugat del Vallés, eoraunican que, cumplint ordres rebudas, han recullií las armas à tres individuos expulsats del cos de somatents.
Avanís d1 ahir fou conduhit à la última morada à Barcelona don M i quel Pantaleoni y Passano, fill del conegut comerciant d' aquella ciutat
don Miquel Pantaleoni que tantas relacions mercantils sosté ab moltas
casas d' aquesta població.
Que Deu 1* haigi perdonat.
En la revista publicada ahir de la sarsuela La flor dc la inmortalüat,
per un error d' imprempta, deixà de constar lo nom del jove aficionat
senyor Martínez que representava un dels quatre académichs.
Per mes que ja 's comprenia, del sentit del pàrrafo ho fem constar gustosament avuy.
Nostre company La Veu de Catalunya, en son número del passat diumenge repartí à sos suscriptors lo darrer folleti de la Llealtat Catalana y
en lo pròxim número donarà comens à la publicació d' un interessantíssim folleti, titolat [Via fora als adormits! Aquest folleto com 1' anterior,
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està basat eo la guerra de Catalunya contra Felip V y porta un sens fi
de datos interessants pera conèixer la política de las potencias que intervingueren en lo tractat de Utrech y abandono de Catalunya.
A Vilassar de Mar, s' ha fundat un Orfeó de noys que 's dedicarà especialment al conreu de la música popular catalana.
També ha demanat al gobern 1! autonomia municipal 1' Ajuntament
de Castelló de la Plana.
Los goigs à Santa Eulària que 's venien des del sigle passat en la crip
ta de la Catedral de Barcelona, han sigut substituïts enguany per altres
en català, escrits per Mossèn Jaume Collell.
Lord Salisbury ha rebut una comissió formada per los representants
de 21 parroquias de Londres, quina comissió ha proposat la institució d''
municipalitats metropolitanas dintre de ia gran capital d'Inglaterra. L*
primer ministre Inglés s' ha mostrat disposat à presentar aL Parlamen;
una proposició en aquest sentit.
La mateixa comissió ha visitat al duch Devenonshire, qui ha manifeb
tat que creu que sens destruir lo concell municipal de Londres, gran pari
de sas atribucions poden delegarse als municipis locals.
Llegim en nostre colega Revista Gallega de La Corufia que la impor
tant associació «Liga Galjega» s' ocupa en estendre son radi d' acció ti
sols à tots los pobles importants de Galícia sinó à totas las regions de L .
península per lo qual està procedint al nombrament de corresponsals y
representants seus.
La Junta Directiva de tan patriòtica associació contínuament reb co
municacions de dintre y fora de Galícia, dirigidas per colectivitats y par
ticulars, encomiant sas iniciativas y felícitantla per sas gestions en prc
de la unió de tote los pobles gallegos.
Formant part de la coleceió «Cansons catalanas originals d' Enrich
Morera» s' ha publicat 1c coro à veus solas Marinesca qual lletra es de
D. J. Pujol.
íí

En lo Landtag de Praga, los representants MM. Herold y Pacat han
presentat una moció relativa à un projecte de lley, segona lo qual la Bohèmia constituhirà un tot indivisible. Las Uenguas tcheque y alemanya
seràn Uenguas nacionals, disfrutant dels mateixos drets en tot lo regne.
Los rescriptes dirigits al Landtag, las proposicions y decisions del gobern,
las comunicacions oficials, en una paraula, deuràn ferse en las duas Uenguas. La llengua tcheque y Ja llengua alemanya seràn idioma oficial en
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totas las oficinas del Estat y en las de la administració particular del
regne.
Los empleats de totas nqueixas administracions estaràn obligats à con è i x e r las duas Uenguas. Las calificacions é inscripcions oficials, aixís
com los segells de las autoritats de la administració imperial y de la del
regne en especial, deurà ésser redactadas en las duas Uenguas. Las autoritats de las diferentas comarcas de la Bohèmia deuràn tractar y resoldre 'Is assumptes en la llengua de que sl hagin servit los qui 'Is haguessen promogut.
Per tot hi ha sentit comú menos à Espanya.
PIANOS de totas classes, nous y usats. COMAS, Rambla, 93, casa de
confiansa.
T E L E Ca R A m A S
Madrid, 17, 5 t.—Telegrafian de Washicg·ton que ha produhit molt bona impresió
en los círculs diplomàtichs lo nombrament del senyor Polo de Bernabé per aquella legació.
En lo Consell de Ministres celebrat avuy lo senyor Sagasta ha donat compte extensament de la explosió del «Maine» y las impresions deia Estats Units respecte à aquest
assumpte.
Lo Ministre de Marina ha manifestat qhe d' a-vuy à demà arribarà à New-York 1'
acorassat «Vizcaya» havent traamés instruccions reservadas al comandant de las que ' n
dona compte al Consell però no figuraràn en la neta comunicada à la prempsa. S' ha
acordat expedir un telegrama de pésam à Mac-Kinley en nom de la Reyna y '1 Gobern,
costejar 1' enterro de las victimas y '1 sosteniment y curació del feritsLo gobern dels Estats Units ha donat una nota oficiosa als periódichs yankees fent
constar que,l- accident del «Maine» ha sigut casual.
Pera substituhir al senyor Polo de Bernabé en son càrrech de jefe de la secció de
comers del.Ministeri d'Estat, s'indicà à don Eduart Toda molt conegut y apreciat à
Barcelona.
Lo comandant del creuher espanyol «Marqués de la Ensenada» està encarregat d'
instruhir 1' expedient en averiguació de com succehi lo sinistre del «Maine». No 's parla
d' altra cosa en tots los circuls que d' aquesta catàstrofe, havent quedat mortas las demés qüestions.
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una magnífica cuadra capàs pera. 14 talers mecànichs, ;.b sa corresponent forsa à vapor, y d ú a s
grants cuadras, propias pera m a g a t z é m ,

dipóçit

ó indústria, en lo vapor del Infern, carrer de Calderón.
I n f o r m a r à 1' encarregat del vapor.
Impremta y Encuadernacions de Pere Tugas, Carrer de Calderón, 36.—SABADELL

