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Recomaném als nostres compatricis la lectura y meditació
dol següent inapreciable escrit, publicat en sa edició del diumenge per T únich diari conseqüent y veritablement sensat de
Catalunya,. LA EEIAIZEÏÏSA, qual sana propaganda es la
única nota esperansadora de salvació pera la terrible crisis
que atravessa 61 sostre poble.
Reflexionin be nostres germans l'esperit de tan eloqüents
manifestacions j aprenguin à cumplir sos debers ab sí mateixos, ab sas familias y ab sa Pàtria.
Avuj encara potser hi son à temps; j ab prou feynas.
Demà serà tart.
LO CATALAFISTA, al reprodubir, en un número extraordinari, las consideracions del nostre estimadissím còlera, ho fa
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par crsurs que tal vegada sia urgent lo donar aquest darrer
crit d'ialerta! als impreviscrs fills d4 aquesta terra pera reuordàrloshi que potser som al punt inaplassable de obrar com à
catalans, ó dekar de ser per sempre catalans y fins esparyols,
tot y nostra mal entesa laboriositat, massa exclusivament
dedicada als interessos materials, a"b criminal menysprea dels
interessos morals de la Pàtria en que nasquerem.
Llegeixin y rellegeixin los -bons sabadellenchs:

Quan un compara 1* acoquinaraent d ' avuy y nqueli etern telegrafiar
& n ' en C à n o m s y à n* en Navarro Reverter felicitant!os per cuaísevol
cosa, aquells alegroys per lleys que se n ' enduyan !a anomenadií de protecíoras y que no feyan més que aprofitarsa de! tancament de fronteras
que determinava la seguida puja dels cambia ab las desventuras d' avuy
dia que p a g a r à n per un igual rentistas y fabricants, naviers y descarregadors de la Riba, propietaris igual que llogaters, hisendats igual qua
mas-vera y coraparets, es quan més se veu '.o curts de mida y de génit
què son los que raanejan las grans societats industrials de Barcelona.
Aquells que's deyan casi de tu ab en Càncvas y que, comparats ab
los fabricantona, passavaq casi per personatjes, avuy serablan aucells
raulíats;

ni sisquera 'ns tenen à nosaltres per simples. Tots estàn en que

no 'ns n{ aixecarém de lo de Filipinas y de Cuba y de Pnerto Rico, que
la meytat ds las fàbricas h a u r à n de plegar y que la que no haurà de tancar tindrà de disrainuhir rnoit la seva producció.
Avuy, que no tenim res més que fer, passeralos los comptes à aquells
aprenents de diputat y dispesers de ministres. Es feyna amohinosa, pero
si ho deixavam per demà, y demà per demà passat, nos entraria la peresa y acabariam com io Tribunal de Comptes que va aclarint los del
temps de la velluria quan los que'Is han presentat son j a moits y enterrats y no se 'Is hi pot exigir responsabilitat de cap mena, Passémloshi
'Is comptes als que no soran'iavan més que ab en Navarro Reverter y ab
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rebre eartetas d' en Càuòvss ó de 'n Sagasta, que guardavan després
com un recort de família, com los títols de propietat d' ona finca, tancadetas ab pany y clau dins d ' u u a capseta de sàndalo perquè no s ' h i
posessen las arnas,
No Ms lli venia d' aquí als peixos grossos d- aqueixas societats barce*
ioninas y, per diiho més ben dit, no 'Is venia d^ aqui ni als grossos ni ais
petits que ' i gobern Uensés milions y mes milions en construhir ó fer com
que 's construhissen escuadras que per barallarnos ab qui podia amenassar nostras colonias ó borabejar nostres ports rcsultarian sempre una joguina. óQué 'Is hi feya que avuy carreguessen

los tributs més de lo que

bonament poden resistir los qne travallan ab poch capital, que s.b monopolis destruh'ssen

próspèras industrias, que ab llevas aclaparessen las

farailias pobres, que ab tributs voluntaris que per fatxenderia d'uns
pochs se convertiren en contribucions novas sobre '1 tràfech y s' ofegués
ia vida dels barcos de vela d' alt port y fios deis que 's dedican al cabotttje? iQué 'is hi feya que anés à las colonias una colla d' afamats; que
de Catalunya n ' auessen borrantlo que Ji donava vida y caràcter, que s*
erapesquessen Heys de timbre que han sigut durant una pila d' anys una
arcaboteria de salta raarjes y que quan han perdut aquest caràcter per
haver entrat en arrendament particular i ' impost, han sigut un verdader
càstich pel contr'.buyent que no 's pot bellugar que no deixi en los documents de poch valor ia meytat del benefici que la operació que 'Is c r e à
li redituava?
, No s' ho creyan que ajudant à la desmoralisació general ab aquest
repugnant acatament als més tristos personatjes que ha tingut Espanya
s* auessen ells mateixos cavant la sepultura, y quan, indignats, los que
hi veyan de tots dos ulls los atacavan per tots indrets «no *n fassin cas
—1 JS hi deyan—son uns exagerats, son gent que somnia en cosas imposib'es, que- per tot veu visions, que viu sols d' esperansas tontas.» Y aplaudian rabiosament à n ' e n Cànovaa al cafè restaurant del Park quan los
feya aquella invitació que tantas vegadas hem comentat nosaltres, y que
no podém tornar à comentar avuy perquè hi ha estat de guerra, y se n'enduyan à n* en Reverter à Vallvidrera, passant de llarch pel Sanatori
pera que Sa Sxeeiencia uo vejés de prop las yictimas d e i a guerra de
Cuba y de Filipinas, y no sl L i enfondavaa

en lo que va fer en Polavie-
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Ja ab en Rizal, un novelista, un ningú, y ab rnolttts y moltas dotzena» de
tagalos als qui las sevas feynas devian tenir los jufjes militars pera enténdrels en las declaracions precursoras dels seus fusellamenfs à Manila.
No hi pensavan ells en lleys civils de Catalunya ni en autonomies colonials; tenian feyna à fer i - aprenentatje de meritoris de diputar, inentt·'js
los fabricants y fabricantons travallavan nit y dia afinant preus, aclarint
fils, buscant niés compradora. La feyna d' un home es aquesta; comptar,
los demés son faiornias.
No anavan

malament si nien tres compta van- ells y 'Is de Madrid s*

aproíicavan dels sens comptes, no n ' hi haguessen hagut d' altres que haguessen també comptat à la seva manera: lo que 'Is costaria M Ilensar un
crit de sedició; las mils armas que 's necessitan pera darlo, los mils homes de que 's podrian refiar. Tot son comptes: 1' un mirant si ab uns
quants fils menos per centimeíro cu-idrat y un xich més de m'dó te "1 madapolàm lo mateix aspecte que tenia quan lo negoci no s! havia d' afinar,
T altre calculant si 'la abusos dels enviats d' en Canovas havian fet néixer en los cors dels cubans y filipins prou ira pera dar ab é s ; t lo crit y si
en la administració espanyola hi havia prou desmoralisaeió en tots los
rams pera burlarse de deu mil soldats mes ó menos y si ciucuanta barcos
mes o menos los podrian privar de que lls vinpués ajuda de fora, de K-2y-'
West, de Hong-Kong, que en això de vendre armas y cartutxos bitllo
bitilo los mateixos escrúpols hi ha à las fàbricas dels Estats Units que à
las d' Inglaterra, à las de Bèlgica y Alemania que & las d' Espanya.
Y cuan ho tingueren plomejat tot aixó y vejeren que ab vint mil insurrectes à Cuba 'n tenia» prou pera burlarse de tot i ! exercit d' Espanyase posaren à cridar Viva Cuha libre, crit que 'Is fabricants no seatian ab
lo írich trach dels telers ni 'Ls farinayres ab lo soroll de las molas y corrons. A l vespre al plegar ó 1' endemà de mati prenent xacolata, veyan
que tot anava be, que en Cànovas assegurava que à Cuba e r a í o s a de
cuatre perdis, y que à Filipinas s' havia tot acabat ab IUIS cuans fusellamets que 'Is farian perdre las ganas de tornarhr
Y s e t y vuyt fan quinze y cinch fan vint, anavan tirant, pero ja un
xich amohiuats, perquè aquell trenta per cent dels cambis que 'ns hauria
permès suprimir los carrabiners y à n' ells los deixava travallar dia y
uit, s' havia tornat un cuaranta y ua cuarantacíach y '1 carbó y '1 cotó y
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la llana ja 'Is costava una mica massa cars. Fins à trenta està be; pero al
cuüi'Hnta los peus ja se Ms hi adormian y tenian por de ferirse.
L'avortis j a comensavan a pensar en que en Cànovas ho tenia de preveure. Pero la rahó als catalanistas, als bojos de cafcalanistas que tot lo dia
'Is sortían ab retrets de lo que erara y de lo quo podriarn torm.r à ser si 'Is
que tenen los diners no fossin tant tous, a n1 aqueixos no Ms donarian may
l i rahó, baldaraent los carabis se possesin à seixanta y 'Is feesen pagar
un any adelantat de contribució pera acabar de xafar als cubans que j a
lls tenían sota peu. Res d' autonomías ni de raves fregits: que en Weyler
acabi de desarrollar la seva política, ta) com ho havia fet en Polavieja à
Manila; ni més ni mcnos, perquè es !' únich camí.
01»! que se 'n yenjaràn... que !a pagafém cara... que no tenim diners
pera seguir la guerra... que '1 cupó no 's podrà pagar... Déixals dir que
son una colla de ximples. Espanya en cuatre dias se 'n refarà d' aquestaa
guerras. Y tornavan à sumar: set y vuyt fan quinze y cinch fan vint...
si, fan vint, no rn' erro pas... are per are que vagin cantant, encare 's pot
tr ivallar ab lo xeixanta per cent de cambis. Serà cuestió de passar una
nova circular pujant una nrca 'Is preus. No costa pas gayres pessetas.
Y aixis haurían seguit un any y dos y tres, no fixantse en que perquè
set y vuyt y cinch fessin vint s' anava exterminant tota una generació
de catalans y d' espanyols.
S' han deixond t quan s' han trobat de cop y volta ab los magatzems
plens y sense barcos que 'Is portessin las pessas y '1 sabó y la farina à
Manila y à la Habana y à Sant Joan de Puerto Rico; y una vegada à la
vida han donat la rahó als que fan travallar lo cervell en cerca d' ideals
y e s c r u h é n llibres ab la ploma que també ve à ser una mena de fabricació. Y ab la, gana se 'Is han obert las potencias, y are troban que realment això no pot anar, y pensan en unas cosas en que are no deurían pensar si haguessen sigut avans homes y no conillets de guix, si ab lo pes de
sa fortuna haguessen fet donar la balansada qu« nosaltres ab nostras propagandas fa anys volém donar, sense enviar razonadas exposiciones ala
ministres, ni comissions pidolayres, ni aixecant tampoclipartidas, sinó
demostrant caràcter^ no ajupintnos may à aquestos personatjes de trajedia
que, cone'xent'.os do prop, ni per comparsas de comedií serveixen, no
anan.tlos may à rebre ni à despedir, no inflantlos més de vent, oo sosté-
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nintlos, no dissimulant saa disbausas; no consentint que'ns omplin de
lleys empobridoras y desorgariisadoras, tm -empenyentlos per la pendent
que porta aixecaments quan los pobles .escàà: fins à la cimadels cabells de
vexacions d' empleats prevaricadors, no buscant desguàs en nostras corporacions municipals y provincials y en nostres escriptoris als morts de
gana que ab una tarjeta de personatje a la cartera, volen manar à casa d*
altri j a que de pròpia no 'n tenen ni 'n tindran raay, no consentint las
oposicions com are 's fan, que omplaa las e.scolas, las càtedras, y 'Is arxius de gent de Madrid, que 's troban casi sense competidors perquè no
tothom pot pagar viatjes y dispesas carissimas.
Las exageracions dels catalanisías: los somnis de poeta aquí 'Is teniu.
Vos los han servit tots en un plat los vostres grans homes, en Càno vas, 1'
Gamazo, en Romero, en Navarro Reverter. No venen las nova» vidas
nacionals, serenas, morals, paciflcadoras d' interesos y d'esperits. Venen
ab lo Vinchester al coll, ab io canó de montanya que en un demali han
après de manejar los tagalos, ab los acorassats yankees que abrusaran
Puerto Rico si persisteix en voler ésser espanyola.
Aqni 'Is teniu los fruyts del arbre que vosaltres regareu tant contents
y satisfets, que tant vigilàreu pera que no 1' esbrotonessem los catalanistas. Es amarch, veritat: caldrà empeltarlo pera que sia menjivo!.
Aqui ho teniu io que vos han donat los homes devant dels que vos njupian com k vassalls, podenUoa fer llaurar dret ab vostras riquesas.
La pèrdua de nostras colonias, lo tancament de nostras fàbricas, no son
obra de tres anys de revolució. Son obra de molts anys d1 inmoralitat, de
lleys vexatorias, de cobardas humiliacions per part vostre, de razonadat
expotieiones, d' anadas de comissions à Madrid, d' encalerinanients per
homes malintencionats y de cap tant buyt com de bona llàbia.
Qué n ' heu tret, fabricants, de tot aixó?
Uaas creus per los niés fanfàrrias de vosaltres, tinas quanías actas de
diputat perlos més entremaliats, uns quants capítols d-' aranzel, més que
protectors, prohibicionisías, per los més aiseriís de la vostra colla.
Los demés no passeu de senyors Paus ó de senyors Peres, que si teniu
tota la vostra fortuna en fàbricas ó en valora d' aquells que davan lo nou
y '1 deu per cent quan pagavan en. franehs, podeu tornar à quedar Paus
ó Peres com érau avans de comsnsar una vida de travall y de bon ordre
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y concert, pensant sempre en los fils que èritran per centiraetro cuadrat,
en Us Hiuras de cotó que en trau en una pessa, en los quintàs de carbó que
gastavan vostras fogaynes cada dia^ -en lòs judicis d' acreedors hont deixàvau la meytat del vostres crèdits.
Aprenéula bé aquesta llissó tant terrible que are esteu estudiant, y
quan ia sapigueu de memòria..digue;u com tíosaltres venim dihent fa molts
anys: «]No tot es lo pa per i ' Hòrneí: QO tot son lleys arenzelarias pals po-

"b'es.»

-'/i-cà^'i^ •

'

No haurian arribat Catalunya y Espanya tan avall.
Una cosa ó altra vos quedatà^diè Nostras riquesas. Però lo que salveu,
no volgueu que un altre dia q | : | ^ | p ï r d u t també. No vos feu més còmplices dels poiítichs espanyols, tfvM'si se us presentan vestits de blanch com
de color d# cendra. Ells hi veuhèfi més de lluny que tots vosaltres ab tot
y que sou ó vos penseu ser tan aixerits. Ells no '1 posan en perill lo seu
capital; lo posan en erapresaa sense competència: en accions del B a n c h d '
Espanya, en Arrendatarias dè Tabacos, sempre en negocis fàcils de liquidar, tant si 's perden las colonias com si no, tant si hi ha pau com si aquí
's desencadena després una guerra carlina. No se 'Is h i menjarà may lo
drapaire las sevas màquinas, ni '1 foch los seus edificis.
Penséu en Catalunya més que e;i res més. No ho creguéu lo que vos
deya en Cànovas al Cafè Restaurant d d Park.
Tenint una casa que no necessitava alhivoras puntals, vos convidava
à entrar m é s endins d' una que estava à punt de caure.
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Aprofitant la aparició d' aquest número extraordinari y per estar relacionadas directa ó indirectament ab las críticas circunstancias presents
donarém compte de duas novas, trista 1' una y esperansadora l ' altra.
Es la primera que la major part dels industrials cotoners de Barcelona en reunió celebrada ú l t i m a m e n t / h a n

acordat suspendrer la m c y í a t
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del travall de sas fàbricas ab io qual quedaràn infinitat de travalladors
poch menos que à la misèria.
La segona nova que podém comunicar à nostres llegidors es que la
Unió Catalamsta d'acovt ab lo Consell de Representants de totaS las
Associacions, Agrupacions y periódicbs catalanisías y de varias

perso-

nalitats ben conegudas à Catalunya està à punt de publicar un Manifest
endressaí al poble català fentli veurer las causas del

desballestament

actual y excitantlo à demanar la pau à tota costa, com mes aviat millor,
pera evitar majors calamitats y mes inminents ruinas.
Tant de bó las classes totas de Catalunya tan miserablement enganyadas fins avuy per polítichs vividors y periodistas negociants que traflcan
]a fa temps ab la sanch y la riquesa de la Pàtria, obriu los ulls à la rahó
y secundant la generosa iniciativa de la Unió Catalanista puguin deturar
à j e m p s lo daltabaix que s' acosta y en lo qual à no duptar s' h i enfonsaria Catalunya.

Lo Jurat de la Gran Exposició de Bellas Arts de Viena ha concedit
la gran medalla d' or, que tant se val com la medalla d' honor à Espanya, à nostre distingit amich l ' esculptor tortosí don Agustí Querol. A l
rebre tant agradable noticia, que es un nou y envejable triomf d' aquest
artista y à la vegada una victorià més pe! art nostra, felicitém al premiat y 'ns enorgullim de que un compatriota, al guanyar la, primera distinció d' aquell certàmen, haja posat tant per alt lo geni català.

La Comissió nombrada pera portar à cap los travalls d' organisació
de la societat de llogaters de forsa motriu, crida à tots los que desitgin
formar p a r í de dita Associació, à una reunió general preparatòria

que

tindrà Uoch lo vinent divendres, à dos quarts de nou del vespre, en los
salons del Cafè de Eufcerpe,
Entre altres varis assnmptos, se t r a c t a r à del nombrament d' una ponència que s' ocuparà del estudi y redacció del reglament pel quin deurà
regirse dita important Associació.
Unprempfa y Encuademadons de Pare Tugas.—Calílerón, 8 3 . — S A B A D E L L . -

