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iUNA RASSA SUPERIOR!
En una carta que ' I celebrat escriptor castellà, don Joan Valera,
envia à un poeta de la República Argentina, desde las columnas de
la prempsa madrilenya, hi hem llegit las següents ratllas, que no tenen desperdici per la franca confessió de preíéncíositat que enclouhen.
Encarantse ab los americans, diu lo senyor Valera, referintse al
temor de que 's perdi '1 rastre de la influencia castellana entre ells:
Gran dolor seria esto para nosotros. Esto daria indicio de que somos de raza inferior
y quitaría fuiidamento al orgullo legitimo con que, después de la gente inglesa, nos consideramos como la primera de todas las geutes civilizadas en liahcr difundido sobre la fas
üo este planeta sn lenguaje, sus creeneias. su salm; sus artes y iodas las demàs manifestacimes de su espiritu.

Vetaquí retratada da mà mestra en un sol rasgo tota la causa íatalíssima de las nostras desditxas.
Volgueren nostres ascendents pactar de bona fe ab una rossa su-
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perm\ molgueren à eüa igmdarse ab lo peu de unió: de un respecte
mútuOj y s' equivocaren de mitj à mitj en sas esperansas al olvidar
que 'Is casaments desequilibrats han de ocasionar per forsa '1 sacrifici
del contrayent menos nol·le 6 mes humil.
Segons aíxó, végis lo resum de la nostra historia. Un jove actiu
y travallador tingué la desditxa de fixar sos ulls imprudents en una
senyoreta de la noblesa, que 's distingia entre totas las de sa classe
per son luxo y gust en lo vestir, per son garbo en lo montar 4 cavall
per sa finesa en lo modo de presentarse, per sa mà petita, son peu
mes xich encara y per totas aquellas qualitats prinàpalissimas que integran la alfa educació de una hembra de su rango. Y sucseht que
aquesta senyoreta no vegé ab mals ulls la passió del jové abans dit,
ab tot y que li repiguessin en ell los modals bruscos del home mes
acostumat à travallar que à enterrarse en la ociositat de alguns sers
inútils que s' arrastran pels salons y tertulias de la societat moderna.
D ' aquí 'n vingué naturalment un matrimoni desequilibrat. Lo jove
de 1' estament mitjà prou volgué fer constar al enmullerarse que no
volia deixar ni un bri de sas patriarcals costums, prou volgué en los
capitols deixarhi consignat que sos hàbits y manera de conduhirse
quedavan en la mateixa llibertat de solter per quant se referian à la
economia ó administració, llengnatje particular y propi^ regularitat en
las .lleys de la vida y demés; pero tals pretensions havían de desmoronarse per si mateixàs, donchs la superioritat ingénita de sa noble muller V havían de regirar molt prompte de cap à peus.
En efecte; passat algun temps la aristocràtica fembra comensà sa
campanya de assimilació, ja per medi de caricias seduhint la voluntat,
ja per medi de amenassas avassallant lo cor, y avuy dia tan dominat
te ja à^son marit, que aquest després de deixarse trapitjar los usos,
costums, llenguatje y administració de sa antigua y morigerada casa
payral, ha quedat reduhit à la sola categoria de un zero à la esquerra
convertintse en degenerat servidor de sa mestressa. Ara com ara, només de tant en tant y d' amagat, recordantse alguna vegada de la
herència de dignitat que ha malmès, plora en un racó sa feblesa y per
únich consol se permet la llibertat de contar y recontar queixas en
son antich llenguatje, desterrat oficialment de sa pròpia casa.
Es Uógich pensar que, en son interior, los de la famüia de elh
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treuhen la llissó moral d'aquesta historia en, lo sentit següent: Las
rassas superiors forsosament per üey. de. naturalesa y de sentit comú lmi.de
sobreposarse y anular à las rassas inferiors gue à sa altura vidlgum ascendir. .
,, :
';
. . Pero tot aixó ja veuhen los nostres llegidors que es odiós y repulsiu.
.4).
Voler suposar que la rassa castellana, si ha , imposat son color à
las demés d' Espanya, ha lograt únicament per sa manifksta superioridad com diu lo senyor Valera, y perquè te à son càrreçh una misión
providencial com dln lo senyor Nunez de i\rce; voler escampar, pel
mon la idea de-,que la gent castellana ha dut per instint superior y
per lley providencial la uerdadera civilisadó als pobles quals elements,
característichs ha esborrat ó posat en perill, es realment una ridícula
pretensió que indigna à las víctimas de sa vanitat y de son, orgull. ..
Aquí si que hi escau alló de cornut y pagà ' l beure. Sobre ser vensuts, unas vegadas ab los recursos de la hipocresia tot passantnos la
mà per la esquena, y altras ab las anxias de la forsa multiplicadas ab
1' esfors dels estrangers, ser insultats considerantnos com à pàrias de
rassà inferior que 'ns hem deixat absorbir per insuficiència. •
Y després de aixó encara gosarem à escoltar las mal intencionadas alabansas que à ratos perduts y quan convé nos dirigeixen nostres superiors dihentnos puebïo activo y laborioso, després de clavarnos,
entre càp y coll un tractat de còrners ruinós ó una lley depressiva que
'ns vagin agotant las forsas del nostre cos anémich per la sanch que li
han xuclat.
-. •
Inútil ,es dir que nosaltres ho la acceptem'la superióritàt; de la
rassa castellana, com tampoch acceptaríam sa inferioritat respecte de
la nostra: lo criteri à que obeheix tan Odiosa clasifi'cació lo considerem mesquí „y, raquítich. Si nosaltres haguéssim, de classificar las rassas, en tot cas las dividiríam en absorbents y ecvpansivas, y entre las
primeras hi compendríam à la castellana, que sempre ha pre'tengut
dominarien contraposició à la catalana que, fins en las épocas, de son
major poder havia concedit als pobles de sa conquista ab ampla autonomia tots los drets de una entitat digna,,,encara que desditxada.: ;
Aixís ho entenem nosaltres y per aquest camí' busquém la nostra
reivindicació, ben compatible, ab las, de totas las regions de Espanya,
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quals llibertats, usos, costums y llenguatje propi ni 'ns fan nosa, ni 'ns
desagradan, mentres no 's vullguin imposar als nostres.
Si aixó no logrém, si 'Is nostres esforscs se perden en lo buyt de
la esterilitat, podrém dir que 'ns havem perdut per condescendents,
per tenir massa bona fé ó per defecte de energia, pero may per una
absurda inferioritat.
En tal cas nos haurem de doldre de la claritat de judici dels nostres progenitors, que com nosaltres pensavan creyentse de tan noble
condició com los castellans. Y nos en haurém de doldre perquè si
haguessin pensat en la major, categoria de la rassa central, no hagueran cregut ja en la eficàcia de aquell cèlebre tanio monta, monta tanto
Isabel como Fernando, y per consegüent, en lloch de atendres à tal expressió (que ha resultat una infame mentida,) s' haurían refiat del justíssim nos ah nos com diuheu à Cadaqués, contestant aixi mateix als
impulsos del cor, que s' inclinava cap à la senyoreta de rassa privilegiada, la claretat de son cervell ab la tècnica frasse de no hi ha casa
per tant mol·le.
En tal cas, mellor sola que mal acompanyada, jquan pròspera y
honrada hauria seguit sa via ia nostra Catalunyal
Acabavam de escriurer V article anterior en que parlem dels elogis interessats
que de tant en tant los castellans nos dispensan als fills de Catalunya, dihentnos
actius y laboriosos desprès de arruinarnos materialment y anularnos moralment,
quan nos hem adonat de una Revista de Madrid que !1 Diario de Barcelona publicà
'l darrer dimecres, en la qual h i va ben descuberta la perfídia del element que 'ns
domina.
En ella s' hi llegeix P aplauso als catalans, pero I' aplauso exagerat y andalús
del que n' espera del elogi la recompensa: Avuy per avuy, los catalans som la flor
y nata de la humanitat en lo concepte dels que demà han de ser hostes de casa
péro demà passat, un cop retornats à sas llars, no p a s s a r é m de ser à sos ulls a l tra vegada uns sém/^es mortals y encara de mssa in/erjo?".
Som uns grants homes, ben cert; perquè ab lo nostre propi esfors fem una E x posició Universal^ pero, aixó si, ells no seran capassos de ajudarnos en la deguda
proporció, corresponent al notable benefici que aquell certamen reportarà à tota
Espanya.
Mes, no siguem llarchs, y traduhim al menos lo retall final de la aludida Revista madrilenya, pera que pugan fersen complert c à r r e c h nostres llegidors. Diu:
"Los elogis à la capital del Primpcipat y las simpatías (!) als catalans, estan a la ordre del dia, y donaria prova de mal gust (^nomes?) qui no seguis la corrent. En Mis Metmrias Intimas. dhrlo general Còrdova; "Catalunya desde 'Is primers anys do ma joventut
m1 inspirà irresistibles simpatías que may he desmentit després, consideraut que si las
demés provincias estiguessin en circunstaiicias de igualaria en sas costums de activitat y
travsll y en sos recursos industrials. Espanya seria la primera nació de Europa." Fa molt
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pochs días vaig tenir ocasió de sentir expresarse en iguals termes à don Manuel Canete.
He de afegir que molts homes polítichs importants, entre ells Sagasta y Albareda.no .han
estat à Barcelona (ja's coneix,) En cambi Alonso Martínez parla ab entussiasme de ia
cultura catalana y la presenta com modelo; lo ministre de Marina aprofita quantas ocasions se l i ofereixen pera ponderar los elements industrials que enclou, <\\xz poden y deuhen
emplearse en la construcció de la esquadra; Navarro Rodrigo recorda ab fruició los temps
en que estava empleat ea son Gobern Civil; 'n Castelar diu que als diputats catalans se 'Is
ha de rebrer com als embaixadors (pero de paya enemich); lo general Blanco invoca com à
circunstancia felis l1 haverse educat à Barcelona y sigut alumno de 'n Piferrer; Albacete
(concertador de tractats de còrners), gobernador del Banch de Espanya, 1' baxer nascut à
Catalunya, y altre tant diu Oriol, degà dels diputats. Don Venanci Gonzaiez, agricultor y
vinicultor, afirma que 'Is vinicultors deuhen estudiar los sellers de la provincià de Tarragona..."
Dispensi '1 autor de aquesta Revista:
'Is Figuerola, y :ls Moret, y 'Is Ruiz Gómez, y 'Is Gabriel Rodríguez, etc, etc, que 'n diuhen de Catalunya?
A be que tots plegats h a u r í a n de callar com aquestos, p e r q u è la regió nostra '1
sab be prou ja de m e m ò r i a !1 carinyo que l i portan.
;Farsants! [Coneixen encara tan poch ú Catalunya que no saben sisquera que
pera obtenir en ella bona hospitalitat, es sobrera la adulació! Si no han de dir lo
que senten, al menos que callin.

SIBOOIÓ

IPOX.ÍTIO.A.

E l Defensor à e Sant Sadurní de Noya ha donat per tota contestació à nostras
advertencias del últim n ú m e r o , las següents paraulas:
<\Lo CATALANISTA toca '1 violón.»
Quan E l Defensor no ha trobat mes argument qu' aquest pera contestarnos es
proba ben eloqüent de que hem posat lo dit à la llaga.
De tots módos hem de reconèixer al colega reformista de Sant Sadurní que de
las bonàs qualitats que 1' adornavan avans de flcarse à servidor de 'n Romero Robledo y López Domínguez n' hi ha quedat una encara.
La conciencia.
Que l i ha privat, ab sos remordiments, de trobar oxeusas pera defensarse del
mal pas donat en la vida pública,
Encara no ho ha perdut tot.
Un altra noticia del «Centro Proteccionista» de Madrít.
Segons llegim en un periódich, ha suspès lo congrés industrial que tenia preparat pera celebrar en la Cort lo mes pròxim à causa d1 estar molt enfeynats en
l'Exposició de Barcelona los industrials de aquest punt que havian de pendrehi
part.
'S veu que no conta ab elements propis.
Ja'ns estranyava à nosaltres qu'una cosa aixís existís en la capital de Espanya.
Per aixó no te res de particular.
Deixeus d' un «Centro Proteccionista» que ha nascut per sorpresa.
Com si diguéssim: Set-masó.
D i u 2?^ Imparcial que 'Is diputats de las Corts de Espanya no tant sols critican
per passió y passatemps los projectes que 's presentan, sino que 'Is votan de la
mateixa manera.
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'S necessita valor, à fé de Deu, pera dir aquestas cosas y continuar encara sent
partidari d' un n ú m e r o mes ó menos gros d' aquesta colla de patriotas que aixis
s' interessan pel be del pays.
iQüina vergonya!
Los reformistas estan à punt de barallarse.
Sobres si 'n López Domínguez es mes que 'n Romero Robledo, ó si E l Resumen
pot fer programa polítich à disgust de E l Diario Espanol, s' ha armat la de Deu es
Cristo.
• . / . . . - .
É r a d e preveurer.
•
•
••
'
Casament tan esgarrat com ;1 dels lopistas y :ls romeristas no n! hi ha hagut
cap mes sobre la capa de la terra.
Y 's just que '1 divorci siga lr últim full de la seva historia política.
Aquesta gent ray que fan lo que 'Is soldats al abandonar la xicota;
Si te he visió no me acuerdo:
' •; Esta vacant à Madril la plassa de President del Tribunal Suprem per morí de
Alonso Colmenares.
Y ;n Sagasta, que de tant en tant te pensaments maquiavélichs, ha dit que no la
vol oferir à ningú fins després de discutits los progectes dol ministre d' Hisenda.
Heus aquí la manera de matar la oposició .dels .agricultors castellans als esmentats progectes.
Donguin à n' en Gamazb la consabuda presidència y adeu Castella.
Mariana los Castellanos .
se las compongan sin él.

•

EN LA EXPOSICIÓ UNIVERSAL OE BARCELONA

Lo gobern del Senyor Sagasta sembla que ha decidit concorre al
Certamen Universal de Barcelona, pera que '1 partit fusionista sigui
conegut de propis y estranys.
Los beneficiosos resultats que va produhint sobre d país, seran
aixis degudament apreciats y es molt fàcil que trobin los senyors fu•sionistas qui vulgui implantar la. seva política en las demés Nacions
ab lo qual, dit està, que 'Is noms dels actuals polítichs espanyols-correran per lo mon com los dels grans màrtirs y redemptors de la humanitat.
. . Gracias à las indiscrecions d' un alt personatje, que pot estar ben
enterat d' aquest assumpto, podem relatar alguns dels objectes destinats per lo gobern à las vitrinas de la Exposició.
Ministeri de la Gohernació.—Construheix un diorama de las últimas
escenas dels . fums. de Huelva: la escena presa del natural pochs, moments després de ia degollació dels ignocents. serà d' una veritat, tan
aterradora, que imposarà al espectador.
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Aixís pensa lo Sr. Mitiistre demostrar la utilitat de son sistema.
Res de prevenir: res de resoldre ab coneixement de causa é imparcialitat, que si'l gobern deixà embolicar la madeixa quan pega à lo moderat proba que es cap as de fer... jun es carment?; no, una barbaritat.
La entrada del diorama 'e vuerà adornada àb atributs andalusos y orlas de Iholó! Ihoïé!, com. à mostra de la oratòria del senyor ministre.
També presenta'1 ministeri una joguina curiosa; uns vellets que
reunits en semicírcul, gesticulant y diuhen amen, quan se 'Is toca per
medi d' un botó del ministeri. Es lo Consell de Sanitat dictaminant
respecte alcohols ó fums.
Ministeri d' Ultramar.—Un quadro al oli "Faraíso terrenal"; un gat
Iliure cambista y una rata proteccionista menjant en lo mateix plat,
Mostras dels sistemas de policia aplicada à la Habana.
Llistas mensuals dels que no moren assessinats per aquells carrers
ni son seqüestrats en los ingenios.
Un llibre voluminós titolat: «Medis pràctichs pera cobrar d' Ultramar fenthi anar als altres. Preparació à la corredoría y prestams d'
empleats cubanos etc, etc; ab datos y noticias referents à la impunitat administrativa de la isla; citació de desfalchs y espedients perduts
y tot alio que pot servir pera instruhir al que vulgui fer una carrera
prompte y lucrativa en la administració de aquellas islas. Per una societat de madrilenys llestos, Madrit etc, etc.»
Colecció de fotografías de Ponape.
Una barretina tínyada, una lira y alires objectes d' ús prticular
del senyor Ministre.
Ministeri cV Estat.—Grupo escultórich. «indemnisació Móra»; porta
'1 rètol «venut.»
Objecte de pastelería: Monas del mar Roig.
: ;
Joch de cuMhtes. Probar com lo país se fa rich important moltas
manufacturas y exportant pochs productes naturals.
Un tomo esmeradàment enquadernat de Candide ou l· optimisme,
par, M r . de Voltaire.
Dibuix caligràfich; Diploma del «Cobden Club.»
Ministeri de la Guerra.—Una gran cassola ahont ben remenats y
cuyts.
«Cójós y mancos iràn à campana,
:'
Serà cosa estrafta, serà cosa estrafia.»
Ministeri de Grada y Justicia.—-Nos diu '1 nostre amich que hi ha
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un caixó de magistratura espanyola... que es molt negre... y no se 'n
pot dir res.
Planter de jutjes de pau pera ús esclussiu dels caciques.
Tres receptas pera fer gobernar junts moros y cristians degudas
als cèlebres doctors Alonso Martínez y Montero Rios.
Projecte d' unificació del códich civil partint de la base.
«Ya que no tengo nada,
que nadie tenga mas, ?
*
Ministeri de Foment,—Plan d' emieració.
Mómias de mestre d' escola.
Çópia dels manuscrits de la biblioteca del Escorial que estan viatjant per 1' estranger.
Plan de una escola nacional de toreo.
Ministeri de Marina.^-'R.etratos dels representants de casas estrangeras que fan Ja cort al senyor ministre de Marina.
• Exposició de la rofera del embarrat del hèlice del «Destructor.»
Sistemas empleats en los arsenals espanyols pera fer que 's traballi poch y cart.

*

• ..*

*

Ministeri d' Hisenda.'—Corbatí inusable "pera estrangular als contribuyents.
Projecte d' aIcohols; tant acertat que tothom n' està en contra.
Mostras de dobletas de cinch duros que tenen curs actualment...
en la lluna.
Arrendament dels tabacos pera produhir millor la asfixia latent
del pobre fumador espanyol.
Plans d' aduanas ab moltas sortidas exteriors, pero sense sortida
principal.
Tipos de vistas, cegos, pera ús de las aduanas espanyolas.
Instruments de martiri del pacient contribuyent, com recàrrechs,
investigacions, multas, decomisos, cédulas, drets d' hipoteca, paper
de timbre, sellos, etc, etc.
Projecte de nova contribució sobre... ' i caminar, seurer, estar dret
y ajegut. Estan estudiantse los detalls y sembla que s' en prometen
bons rendiments.
Aquesta es la instalació que agafarà mes lloch y que hi haurà mes
cantitat d' objectes; pero 's diu que pujaràn mes los rètols que 'Is pots.
T a m b é cridarà la atenció la caixa del Tresor nackmal, qual fondo
està disposat à manera de colador.
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Presidència.—La instalació d' aquesta part es molt sencilla à pesar
de necessitarse bastanta filosofia pera compéndrela.
Un tupé monumental.
Un sistema de costipats escalonats, aplicables com à sinapismes
en los moments de crisis.
— Y res mes.
—jRes mes?
•—-Si, si, en aixó està la gràcia, res mes. Aquest es I ' art de gobernar d' en Sagasta. Res, rep, res.
—Per aixó te tan contents als polítichs; com no han de fer res
per lo pais sols se dedican à xuclar dia y nit.

*
—^Y aquest donchs?
—iQni, '1 pais?
—Dorm, y si no 1' aixeca una. sotragada forta, no 's despertarà
mav mes.
_
(De L o •Som.afent.)

A L A MEVA PATHÍA (I)
;Que beli, veure altra .volta
la pàtria benvolguda
ab lo sol esplendent del temps d! ahir!
y iluny eixa tempesta,
que ronca ab veu feresia,
fent los rceons del cor esteraordir.
;Que bennosa la pneontradà
rnblerta d: armonías
y respirant 1' alé de llibertat!
,mes ayi quanta tristesa
al contemplar la uuesa
d! un poblo lliure, avuy esclavisat.
Ahir, las veus de bronzo
brandant esboijarradas,
que ;1 plaher sòbrelxía de lo cor,
avuy, dols y amargaràs
y tristas desventuras,
que son las fiels cOmpanyas del dolor.
Ahir, vaixells que suransobre la mar imnensa.
(i)

Poesia llegida en la vetllada del «Centre Catald» de Sabadell lo dia 3 de Mars de 1888.
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com esforsats y revinguts taurons,
avuy. damunt V onatje
surant sols 1' esclavatge,
la falsetat indigna y los afronts.
Ahir, càntichs de glòria
y burbullants gentadas
festejant los guerrers rublerts de llor,
avuy, drings de cadena
y crits de doi y penaj
(jue son los tristos càntichs de dolor
Ahir. la pau, la ditxa.
la glòria y la ventura,
feyan la vida dolsa com la mel.
avuy, la greu venjansa,
la enveja, la recansa,
1; odi de mort, la ingïatitut y ;1 fel.
Fins sembla que es mudada
ia bella fesomia
de nostra Catalunya del passat,
prou mudan planys y queixas
y viurer entre reisas
y tenir lo llenguatje trepitjat.

'

f'

Be 't toca, pobre esclava,
plorar las nits eternas,
pensant on aquells temps de 1' antigor;
mos. minva '1 plor ;oli marol
que 'ns resta per tú eucare,
sanch en las vcnas y eutussiasme al cor.
;Oh dolsa pàtria meva:
nuant de conhort lo dia
que :t corone V arch bell de Sant Martí!
llavoras tas cadenas,
cpie son avuy de penas,
seran de tendres brots de romaní.
L'avors lluny do nosaltres,
veurem 1: esbart innoble
que tant temps nostre escut anà escopint,
y al brunzir per 1'' ospay lo crit de guerra,
eixirà :1 sol de glòria en nostra terra,
per ell. sortirà 1' ombra de Cain.
Mars de 1888.

JAUME NOVELLAS DE MOLINS.
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EXPOSICIÓ
DIRIGIDA PER L A COMISSIÓ DE AGKICULTüEA íi INDÚSTRIA DE L A "LLIGA DE CATALUKÏA"
AL EXCM. SE. PBESIDEUï DEL CONSELL DE MINISTRES
Acabament

Dels carbons minerals Inglés y francès que Barcelona compra/ es considerat de classe
superior lo carbó inglés y de classe mes inferior lo carbó francès. Admetent que en lo
cambi de procodeucias no s' alterissin ni las classes rii las cantitats que actualment ajusta
nostre mercat, correspondrían del gasto anyal—quan los gòberns fessen venfatjós lo consum de combustible nacional-—a las minas de carbó superior de Astuj'ias las 334,337 toneladas que avny nos envia Inglaterra. y à las minas de carbó mes inferior de distints
punts de la regió'catalana, las 59.216 toneladas que entran de Fransa.
En lo scrvey entre 'Is ports d1 Asturias y :1 port de Barcelona, un vapor pera mil toneladas de earga y de marxa regular faria '1 viafcje rodó en 20'9 días. passats com segueix;
Carga à 400. toneladas diarias
2'5 dias.
Anada: en la mar y entrada à port . . , .
G'5 11
Descarga à:300 toneladas diarias y sortida .
3:5
"
Retorn: en la mar y entrada à port. , , .
6!6 l:
Neteja de fondos, retrassos per mal temps,
recomposició d- averias, falta de flete inmediat, días festius, etc. 10 p. % sobre
19 dias
Total.

.

. «,

.

19:

días.

1!9

"

20:9 días.

De manera que. un vapor de las condicions imlicadas, faria al any ~ = 17:4G viatjes
rodons corresponents al transport de 17.460 toneladas. Per consegüent, serían necessaris
pera la conducció de las 334.337 toneladas de carbó d1 Asturias que anualment necessita
Barcelona ~ r ~ = 19 vapors; flota considerable en la que a, lo ménos M trobaríaH segura
colocació 26C homes, entre capitans, pilots, maquinistas, fogoners, majordoms y mariners,
representant 260 familias ab 4 per .260 = 1.064 ihdividuos directament sostinguts per lo
transport marítim del carbó de pedra ab destí à Barcelona, Indirectament se sostindrían
també del mateix transport lo persona] pera la carga en lo port d! embarch. magatzemistas de provisions, etc, etc,
Nos falta, are. portar al compte '1 combustible que consumirían los vapors de la flota
en las travessías.
Fixat lo port de cada vapor en 1,000 toneladas, y en 13—6!5 de anada y 6!5 de tornada—los dias de navegar en cada viatje rodó corresponent à la conducció de 1,000 toneladas de carbó desde las costas asturiauas a las costes catalanas, là partida anyal 334 337 toneladas de carbó de pedra a transportar hauria d' invertir 334 337 per 13=4,346 dias en
constant navegació. Multiplicant aquest numero de dias del promedi de carbó mineral
que consum un vapor de mil toneladas en 24 horas de navegar, que es de 6'5 toneladas,
equivalentas à 28 249 toneladas anyals que han d; afegirse à la extracció de las minas, s'
aumenta lo travall y creix lo personal d' aqnestas èn la proporció següent:
393.553 tons.s : 1,810 pers,8 :: 28,249 tons.» 129 personas

:19
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aproximadament. També à cada [una d' aquestes l i correspon en família '1 promedi de
tres individuos més, ab lo qual la xifra s1 eleva à 4 per 129=516 espanyols més, directament mantinguts pel transport del carbó mineral destinat al mercat barceloní.
Kes apuntarem del transport del carbó de pedra que suministrarian las rninas catalanas, perquè !1 tràfeeh que ell proporcionaria à las líneas férreas de la nostra Regió, seria
igual al que actualment ja tenen, puig com ja s: ha fet notar ai estampar los primers datos
del present travnll, la casi totalitat del carbó francès al que hauria de reemplassar lo carbó
català, arriva a Barcelona per ferro-carril.
Reasumint los datos exposats resulta que, si en lloch de ser extranger lo carbó de pedra que necessita ; I mercat de la capital catalana fos espanyol, se proporcionaria segura
y permanent subsistència:
En las comarcas mineras à 7,340 més 510=
En la marina
Total.

,

.

.

7,756 individuos.
1,064
"
8.830 individuos,

dels infelissos que avuy, obligats per la misèria resultant dels utopismes económichs dels
Goberns d' Espanya, han de fugir d: aquest país que tantíssims recursos naturals posseheix pera ben sostenirlos!
Ja prou aclarada la importància del nou travall que portarían en sí la extracció y '1
transport marítim del carbó de pedra que Catalunya podria en la actualitat comprar à
Asturias, més la extracció del que deurian suministrar las minas catalanas, convé que 'ns
dediquen » precisar lo capital que !1 mercat barceloní envia al estranger eu pago dels
carbons ninerals cr allí rebuts.
Havent sigut los preus mitjos dels carbons iuglés y francès durant 1' any 1886: lO'oO
pessetas touelada abordo en lo |)¥int d" embareh, pera '1 carbó inglés: y 33 pessetes tonelada sobre vagó en la frontera Port-Bou-Cerbére pera !1 carbó francès; y '1 promedi dels
fletes—cobrats per vapors extrangers—do 15 pessetas per tonelada, importaren
la compra de 334,337 toueíada» de carbó iuglés à lO'óO Ptas. tonelada. . . . . . . 3.510.538 Pia?.
los fletes del mateix carbó ú 15 Ptas. tonelada. 5.015,055 .e
la compra de 59 210 toneladas carbó francès
à 23 pessetas tonelada
1.301,968
"
Total.

.

.

.

9.887,561 Ptas.

las quals en lloch de pérdres pera Espanya anant à parar a Inglaterra y Fransa. podrían
y deurian quedarse en Asturias y las colonias mineras de la raontanya catalana.
Resulta de tot lo exposat, que 1! imperdonable oblit en que jauhen los abundants tresors de las concas carboníferas en varias regions espanyolas, es, pera la Nació, motiu evident de humiliant dependència, y per 1! aprovisionament d: un sol mercat de carbó, '1 de
Barcelona, es causa de que la riquesa pública d' Espanya disminuheixi anyalment de
9.887,561 pessetas; la població perdL8,324 habitants y al Estat l i faltin igual número de
contribuyents.
Aquestes sou pérduas efectivas, vistas y comprobaàas. D! altras n' M ha tot just endevinadas, incalculables per sa vastíssima importància.
Mentres no 's dediqui íi la cuestió dels carbons minerals la atenció que 's mereixen, son
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preu seguirà essent en Espanya molt més car que en las nacions quinas competencias sufreix nostra producció, fentso impossible '1 iogro de economías complertas cu los transports
terrestres y marítims, y privantnos de lograr en nostre país gran desenrotllo y íloriraent
industrias tan principals com las metalúrgioas, la destilació do carbons pera la fabricació
del cok, obtenció del gas pera motors ó ilummaeió, producció del quitrà y dels valiossísims
colors de amilina d' ell derivats, fabricació del vidre, cristalls y porcellanas, producció dc
sal sosa, bicarbonat y sulfat de id., cloruro de cals; destilació y rectificació de tota classe
de liidrocarburats; aplicació de tints y aprestes, y altra gran varietat d! industrias quins
progressos requereixen quantitats considerables de combustible.
L! inmens minvament que per la falta de carbó mineral espanyol y económicL· sufreixen
los interessos nacionals, unit à la enorme pèrdua de travall y capital, sols en part calculada en lo curs del present travall, nos monhen à cridar ab urgència la atenció de V. E.,
sobre '1 trascendentalíssitn problema del assortiment del mercat nacional per medi dels
carbons espanyols, problema fàcil de moldrer d! entera conformitat ab la conveniència
del país, tant sols liaventlii patriotisme y una mica de bona voluntat per part de tothom.
Per si '1 Gobern de V. E. volgués tantejar aqueix camí, en l1 actual estat de la cosa
pública 1' únicli capàs d' evitar la complerta ruina d' Espanya, la Comissió d' Agricultura
ó Indústria de la "Lliga de Catalunya" l i facilita sa obligada tasca, proposantli 1' aplicació inmediata de las següents midas protectoras dels interessos generals d' Espanya:
PEIMKEA. Concedir, per lo terme de vint anys, à las companyías explotadoras dc minas
de carbó en terra nacional, tots ios drets y prerrogativas otorgables à las crdonias
industrias.
SEGOKA. Abonar à las companyías ditas, una prima de compensació consistent en los tants
per cent que à continuació 's detallan, de 1: import que 'n la venda !ls representi à
las companyías, la rebaixa ó rebaixas que 'n endevant introduheixin en los actuals
preus à que 's. venen.en las minas los carbons nacional*. La compensació que siga
en los anys 1 y
3 lo 90 p . %
"
3 y
4 " 80 „
.\
.4:
6
5 y
0 " 70 .,
«
7 y . 8 " 60. 6
"
9 y 10 " 50 i:
" 11 y 12 " 40 "
;: 13 y 14 " 30 !l
" 15 y 16 " 20 "
" 17 y 18 " 10 "
!; .19 y 20 "
5 «
sobre '1 valor representat per Ja rebaixa introduhida.
TEBCEEA. Eximir, durant vint anys, ois barcos espanyols de vapor y de vela, que 's dediquin al transport de carbons nacionals entre ports de la Península é islas adjacents, de la totalitat de drets y tributs imponibles en ios ports de càrrecb y à més
de la meytat dels imponibles en los ports de descàrrech.
y QUARTA. Subvencionar ab un 25 p.Q/o de son preu total y efectiu, las brancas de víaférrea econòmica expressament coustruliidas pera conduhir los carbons desde las
minas als més pròxims ports d'embarch.
Exposat ja lo que à nostre entendrer es praotich y factible al mateix temps pera con-

14

L o CATALANISTA

seguir la prompte utilisació de la iiicalcuialde riquesa que 'n carbó de pedra Jau acumulada
en las entranyas de la terra espanyola, y així activar eficasment la vida. de to tas las manifestacions progressivas del travall nacional, únicament nos falta, per avuy, expressar lo
vehement desitj que sentim de veurer al Gobern de V. E. donant probas de saber aprofitar
quants medis indiquem a propòsit pera millorar lo tristíssim present de la Nació que !1 sosté.
Déu guardi à V. E. molts anys.—Barcelona y Novembre de 1887.
Bernad Muntadas.—-Tomàs Dalmau y Tolrà.—Joan M.a Mundó.—Francisco Císas y
Font.—Ferran Alsina.—Enrich Rodés.

Ab molta concurrència tingué lloch lo passat dimars en lo Gremi de Fabvicants la
reunió anunciada pera normalisar los negocis havent regnat gran entusiasme on pro de la
idea salvadora que enclohueu las bases de la Comisió.
Lo pròxim dilluns se celebrarà la segona reunió à la qual no duptém assistiràn tots los
fabricants de Sabadell à í'í de aprobar definitivament los aoorts esmentats que han de contribuir en gran part à la regeneració de nostra decantada indústria.
En lo pròxim número nos en ocuparém mes extensament.
Lo Centre Industrial celebrarà un ball de vetlla en la vesprada de avuy à las 0 del
vespre en sos salons.
Las invitacions que per tal obgecte ha passat son rèdactadas en nostra pròpia llengua,
lo qual celebrem de tot cor puig ve à provarnos una vegada mes que nostras aspiracions
han sigut beu rebudas en totas las Societats de aquesta industriosa terra.
Una numerosa y escullida concurrència omplia lo passat diumenge 1' espayós Saló d'
espectacles del Ateneo Sabadellés.
Las pessas posadas en escena per la companyia d' aficionats del propi Ateneo mereixeren los aplausos del auditori.
La Sra. Millanes cantà ab expressió y de manera delicada :1 valz de Los Mosfjusicros
grises que mereixo 'Is honors de la repetició essent coronada' de nutrits y expontàneos
aplausos.
La decoració de bosch que s' estrenà en la possa A primera sangre, obra dols pintors
de 1' Acadèmia de F esmentat Ateneo meresqué 1' entussiasta aplauso dels concurrents y à
éll unim lo nostre tota vegada qu: en ella han demostrat nostres celebrats compatricis tenir excelents dots de pintors escenógrafos.
Havem rebut un exemplar de la Ortografia Catalana que acaba de donar à llum en
Vicií, 1! entussiasta catalanista, don Llorens Portet, que es un dels ferms paladins en qui
més deu esperar Catalunya pera la reivindicació dels seus drets y de son bon nom.
La obra, presentada ab gran modèstia pel senyor Portet, no es pas un complert estudi
de la Ortografia Catalana. Son mateix autor la califica de breus documents pera escriurer
correctament la nostra llengua, y en aquest concepte revela verdadera, conciencia dels
arrels del renaixent idioma que 'ns ha tocat en sort pera glòria de nostra Pàtria.
Va precedit lo text de Quatre paraulgs per via de Frólcch, que tràsparentan ben à las
claras 1' esperit valent y decidit clel senyor Portet.
Felicitem al jove escriptor vigatà per la oportuna publicació do tan interessant llibret
que responent à son desitj, ha de fer gran propaganda de las aspiracions çatalamstas.
Llegim en E l Caldense: •
S' tracta de erigirse en Ripoll un monument para honrar la memòria del que fou digne
alcalde d' aquella important població, nostre malaguanyat amich don Anton Maria Ginesta.
Tenim notieias de que s' està organisant à Tarragona una nova associació catalanista.
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Molt nos plaurà veurer dintre poch temps als valiosos elements ah que conta aquella
capital de provincià, agrupats haix lo sagrat penó de las quatre barras,, predispostos à
sortir en dsfensa de nostra mal ferida pàtria catalana.
La mare de la Reina Regent, 1! arxiduquesaIsabel, arrivaràprobablement à Barcelona,
lo dia primer del pròxim mes de Maig.
Copiém de L ' A r i del Pagès:
Pera obtenir un excel·lent preservatiu contra las ratas aconsella un periódieh inglés 1'
empleo d! aquesta planta vulgar.
Dessecant las matas de ruda, al ombra, donehs al sol perden un poch de la matèria essencial que es característica à aquesta planta. Basta coiocar una mata de ruda en ditas
condicions y à la entrada mateixa per ahont se crega que serveix de pas à las ratas, pera
que se preservi un graner, rebost, etc, de tal invasió, podentse observar que alguns de
dits animals quedan morts sobre '1 fullam de dita planta.
Com se vulla que '1 remey es fàcil y económich, deu posarse en pràctica, ja que tantas
segui'etats dona de sa eficàcia lo periódieh d; ahont prenem la noticia.
Dintre pochs dias seran posats en lo passeig de Sant Joan de Barcelona frentre 1'Arch
de Triompli, vuit estàtuas de bronze que representan altres tants personatjes cèlebres en
la historia de Catalunya.
La bibliografia catalana acaba d: enriquirse ab un nou volum degut à la ploma del
Mestre en Gay saber y professor de la Universitat de Barcelona don Joaquim Rubió y Ors.
Se titula Lufer y està format per nn conjunt de cuadors histórichs-dramàtiohs ilustrats
ab eruditats notas .al final y format lo tot uu llibre de 171 planas d1 esmerada estampaoió.
Rebi nostra cordial enhorabona lo senyor Rubió y Ors que en sa juventut y baix lo
nom de Gayter del Llobregat, fou dels primers, y à Catalunya '1 primer capdill del Renaixement literari regional, y avuy, en edat ja avansada, conserva encara prou afecte à nostra Literatura y prou laboriositat pera enaltiria ab variadas obras, sempre dignas d' admiració per valer lo que valen y ésser do qui sou.
En Reus està acabanse la impresió, de la Cartilla Catoíctwa que ha dedicat don Salvador
Vilanova à la Associació catalanista d! aquella ciutat.
També està à punt de donarse à la estampa en la mateixa ciutat, .yin Enciclopèdia do
la Infantesa pera las escolas catalanas, que ha de contribuhir poderosament à difundir
nostre idioma.
Felicitem de tot nostre cort als catalanistas de Reus per aquestas publioacións que
portan per epígrafe "Arma Descentralisadora" y desitjém que no 's limiti à aquestos dos
llibres la biblioteca pera las escolas catalanas. si no que vagin seguits de tots los demés indispensables à la ensenyansa dels noys.
La casa d! Espasa y Companyia, editors d1 aquesta capital, han comensat la publicació
del Diccionari de la llengua catalana ab la correspondència castellana per D. Pere Labernía y Esteller, nova edició aumentada notablement, ab vocables, modismes y aforismes,
completada ab mots técnichs de ciencias, arts é indústria, é il-lustrada ab coneixements
etimológiehs y filológichs per una societat de literats catalans, amadors de la llengua.
Lo Diccionari de la llengua catalana, constarà d1 unas 1,000 pàginas de mida gran,
formant dos volums, que costaran de 34 à 26 pesetas per suscripció, publicanse cinch- entregas setmanals de 34 grans columnas, à 30 cèntims cada una
Los senyors viuda y hereus de don Julià Alvaren, de la Habaua, remeten à la Exposició un preciós /ÍÍOSCO de caoba destinat a exhibir los prodl·lcctes de la acreditada fàbrica
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de tabacos de ''Heni-y Clay" que indudablement ha de cridaria atenció, no tan sols per
la bona calitat y díversas classes de tabacos, sinó també por lo gust y riquesa de dit kiosco, porteneixent per son estil arquitectònic a 1! època del renaixement.
La estàtua de J. Anselm Clavé que ha de figarar en lo monument que en la Rambla de
Catalunya se aixeca ai popular músich poeta, y que ha modelat 1' oscultor don Manuel
Foxà, se troba ja en los tallers de fandició del senyor Comas, ahont serà executada en

LA E Q U I T A T I V A DELS E S T A T S U N I T S
SOCIETAT

DE SEGUROS SOBRE L A

VIDA

Delegació de Espanya y PoríiipJ, carrer de Seyilla, 16, Mafirií
Delegació üe Catalunya é Mas Balears, Ramlila i ' EsMis. 6. pral., Barcelona
S i t u a c i ó de la Societat en l.or de Janer del present any
Actiu
duros 8.4.378>904185
Pasiu, valuació al 4 per ceat .
»
66.274,650
Sobrant . . . . '
» ' 18.104,254
Entrada total . . . . . .
»
23.240,849
Entrada per premis . . . .
»
19.115,775
Nou seguro en 1887 . . . .
» 138.023,105
Segnro vigent .
.' . . . »
483.029,562
Honrat per la delegació de Catalunya ab '1 càrrech d! agent y representant en aquesta, de la. esmentada Societat, he cregut convenient donar à conèixer, en obsequi als nombrosos suserits que en Sabadell conta y al públich en general, 1' estat floreixentab que
funciona, tant en Amèrica com en Europa, la Societat "La Equitativa" y al mateix temps
oferir à quantas personas tingan à be suscriureshi pera aprofitar los beneficiosos fruyts
que proporciona, que en la oficina de mon càrrech, carrer de Balsas, núm. 34, se donaran
quants informes "s desitjan, relacionat sobre las diversas combinacions de seguro que
aquesta important Societat emitcix, y se demostraran los positius resultats què s' obtenen,
no tant sols en los casos de mort, sinó també si s' arriva ab vida al terme del temps d'
acumulació estipulat en lo contracte.
Sabadell 1 . " Abril de 1888.

Joaquim Miralles y P a d r ó s .

TRES TARTANAS NOVAS
Dirigirse ai guaruicioner Josepli Ouadros, carrer de Sant Joan.
Imprempta y Encnadcmacions de Joan Comas Faura, carrer de Capmany 18. —SABADELL

