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Si no ho haguéssim vist, no ho creuriam.
Dihém aixó referintnos à las consideracions que ' I senyor Manyé
y Flaqué li ha dedicat al Missatge dels Catalanisfas, com 1' anomenan
per Madrid.
;Ahont s' ha vist que '1 degà dels periodistas de Espanya, 1' infalïble Manyé, se rebaixés fins al punt de llegir y mencionar y judicar
un document de actualitat com lo del Missatge?
Generalment quan lo Diario de Barcelona pren cartas en un assumpto, ja està passat de moda, ja casi bé pot dirse que no crida la atenció;
pero lo que es aquesta vegada, prou ha sigut ben amatent lo periódich barceloní. No sembla sine que hagi rebut indicacions de h alto
pera donar norma de opinió en un assumpto que podia tenir perillosa
acullida.
Y cuydado si ha sigut dura la seua acomesa considerant que 's
tracta de una publicació regionalista à ratos. Sense mirar la respectabilitat de las firmas que '1 Missatge suscriuhen, sense fixarse en que
moltas de ellas perteneixen à personalitats que repetidament han demostrat tenir un cervell claríssim y una ilustració sobressurtint, sense
atendre à res, 1' acreditat publicista me 'Is encaixona en 1' argument
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de qüe no tenen sentit prdctich, perquè desconeixen las lleys de la
histona; y 'Is hi califica '1 document de anacrónich perquè vol ressucitar cosas que 'ns arrebassaren fa molt temps.
De: manera que segons aixó, ni ' I Diario de Barcelona, ni son digm'ssim Director, son ja partidaris del Poder Temporal del Sant Pare,
perquè ^com fà ja tant temps que li varen pendre?.. Ni tampoch '1
Diario y son Director deuhen ser ja entussiastas del restabliment de la
Monarquia à Fransa perquè... jcom fà ja tant. temps que ha. deixat de
estar vigent?
;Vaya una brillant defensa de la teoria histórica-conservadora que
sustenta '1 senyor Manyé! jDonchs no havíam, quedat en que 'Is drets
y las tradicions históricas no s' esborran aixís com aixís?
Pero es que 1' argument del Diario ni en cap rahó natural pot basarse. Si à una família li roban descaradament una fortuna, lo dret de
Recuperaria per las vias legals subsisteix de pares à fills y nets, etc._,
mentres la evidencia del robo pot demostrarse. No faltava més.
Y aixís y tot, es fluix lo rahonament sobredit per la sensilla rahó
de que nosaltres no demanem ' I passat pera present, sinó que fonamentem nostras aspiracions autonómicas en lo dret antich perquè es la herència de nostres majors y aquesta herència no pot prescriure, afirmantnos
en 1' esperit de la època que vol que 'Is pobles sian senyors de
l l u r casa y guardadors y llegisladors de las propias lleys.
Ademés de que fem constar que si hé nosaltres per nostre amor
a l p r o g r é s no volem fer p r e v a l d r é las lleys que hagi esborradas
de l a vida moderna la m à del temps, no podém abandonar avmj ni
may las que hagi esborradas lo dret del mes fort. •
Naturalment de tot aixó ' I senyor Manyé ni ha llegit res, ni tampoch ha volgut Ilegiro.
' • T a m b é lo Diario de Barcelona censura la inoportunitat del Missatge
en una època en que tantas protestas se han hecho de espafiolismo.
Pero per Deu, ^espanolismo vol dir anti-catalanisme? y si ho vol dir
jahont sN' han fet tals protestas? ;En las poesias llensadas al pas de
la Reyna, catalanas totas menos una y catalanistas per mes senyasjEn los regalos fets à la Reyna, alguns de llibres catalans, y composicions de música catalana? ^En los coros catalans cantats en son obsequi? ^En U visita à Montserrat? ;En las moltíssimas aclamacions que
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se li han fet à S. M . com à Comtesa de Barcelona? jEn los Jochs Florals? etc^, etc.
Y si espafíolismo no vol dir anti-catalanisme iEn quina contradicció
íncurnm nosaltres respecte de la opinió general? ^Per ventura solicitem que Catalunya 's separi de Espanya? JNO incluhim entre las atribucions de las Corts Catalanistas. la de votar la caniitat ab que té de
contribuhir nostre pays als gastos generals de Espanya? JY al
parlar de las llibertats de Catalunya no las demaném també pera,las
altras regions, desitjant que cada arhre arreli, creixi y tregui brotada y
fruits de son terrer y de la sava de son terrer, fent vots pera que s' otorgui
à las regions desposehidas tot lo que 'fe hi hagi arrebassat la cobdícia mal entesa del umiarisme? JY à continuació no s' envia, per mediació de la
Reyna mateixa, una salutació y una abrassada de pati a totas las regions
características de Espanya, tant d las que son germanas propias de Catalunya
(Valencià, Aragó y las Balears) com à las que ho son per la adopció?
jAhont es, donchs, la negació de espafíolism, entenentse en son bon
sentit aquesta paraula?
Mes, no cal refutar ab major detenció las absurdas y lleugeríssimas
é informals apreciacions del senyor Manyé y Flaqué, perquè aquest
célchre polemista no acostuma à discutir res, ni '1 mes delicat. Obre la
boca, llensa la acusació, acertadísssima unas vegadas, desacertadas
altres y... ja no s' en cuyda més succeheixi lo que succeheixi. Las rahons y las rectificacions las deixa pera qui 's vullgui embolicar com
éll embolicà en las inolvidables batussas que sostingué ab \o Correo Gatalàn alguns anys enrera sobre la qüestió de íntegres y mesíissos.
Nosaltres, fentnos càrrech de aquesta circunstançia, compendrém
perfectament que '1 Diario de Barcelona no 's rebaixi à discutir ab cap
altra publicació del mon. •
Peró al menos, faigi una cosa '1 senyor Manyé y Flqué. Ell s' ha
demostrat catalanista una pila de vegedas y nó dels fluixos; digui,
donchs, ara que es ocasió oportuna, en que consisteix son Catalanisme.
Expliquins cóm entén ell que deu presentarse aquesta salvadora tendència, y allavors la opinió sensata podrà jutjar y comparar ab coneixe
meni de causa à qui es mes llogich seguir si al Diario de Barcelona ó à
tota la comunitat catalanista que pensa en català, sent en català y escriu en català, pera honrar aixís à la mare pàtria.
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Si tal actitut no adopta '1 senyor Manyé y Flaqué, no farà altra
cosa que un trist paper de adotsenat crítich incapàs de crear, corroborant aixís una vegada mes las especials aplikits que segons fama 1'
adornan.
Diu gran part del públich que te opinió pròpia que '1 degà dels
periodistas espanyols may accepta invitacions pera organisar, intervenir, ni pendre part en-cap acte (menos lo de visitar à la familia real),
pera poder després ab major abunbancia de llum indicarlo sense cap
mirament, ni responsabilitat, devant de sos efectes. Aixó que à primera vista es una bona condició pera '1 crítich, es una censurable costum
pera '1 ciutadà que te obligació, no de destruhir, sino de edificar,
aprofitant las dots propias en 1' hora de las dificultats pera major
glòria y benefici del pays.
Desmenteixi de una vegada aquesta acusació 1' ardit defensor de
Catalunya devant dels atachs anti-regionalistas de 'n Nunyez de Arce.
No vullgui tenir, no, un remat de micos al radera que obrin la boca
quan ell la obre y al contrari, despreciant lo que ell sense rahons aténdibles desprecia ó considerantho important quan ell ho pren en compte.
Consideri qne 'Is seps cegos admiradors han de defensar la seua
última humorada sense cap punt de apoyo sólit, movent no més lo
cap d' assí d' allà y tocant 1' ase en só de menyspreu. Per caritat,
quant menos, lo digníssim Director del Diario de Barcelona deu retornar sobre son pas y parlar altra vegada de Catalanisme, precisant
sas conviccions, que podràn ser aixís las dels incondicionals partidaris de totas las setias dominicals.
jTandebó ho fassi abiatl jTandebó en lo mateix número de avuy
s' hagués decidit lo senyor Manyé y Flaqué à difundir claríssima llum
sobre la qüestió catalanista!
Discutint sobre '1 Missatge catalanista, en lo Congrés s' han insultat à tols sos
firmants de la manera mes ignominiosa y despreciable que darse puga, y cap d i putat català ha pres la defensa dels ofesos per por à sos ge/es respectius.
A nosaltres nos inspira tristesa aquesta abdicació de voluntats en los nostres
representants.
Probablement dintre de pochs días, tornarà à obrirse debat sobre '1 mateix assumpte. ^Se 'ns podrà tornar à insultar impunement pal mateix istil?
Sobre '1 particular volém d i r i g i r l i una excitació al diputat pel nostre districte
don Joan Maluquer y Viladot.
Senyor Maluquer; Vostè que no ha tingut cap inconvenient en mostrarse entus-
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siasta partidari del Missatge, com nos consta per bón conducte, Vostè, que fins và
oferirse pera presentarlo personalment à S. M . la Reyna en la hora oportuna)
Vostè, que de cor es catalanista y guarda pera la Pàtria 'Is mateixos sentiments
nostres acudeixi al Congrés quan destempladamenty sense rahons y sols ab i m properis se 'ns ataqui, vagi a l l i à defensar, sinó las ideas, quan menos las persones trapitjadas per los inviolables d' allà dàlt.
Pensi que si no ho h a g u é s de fer per Catalunya ó per los digníssims amichs de
Vostó insultats, hauria de ferho sens dupte per lo bon nom de la mateixa investidura que porta, rebaixada per los mots de pescatera que s' estilan en la Cambra à
que perteneix.
Li prega que tal noble defensa emprengui, aquesta modesta publicació, tant per
lo que té de catalanista com per lo que té de sabadellenca y en conseqüència mes
ó menos directament representada per Vostè.
Y si no ho fà; si ni esperonat per la Pàtria, per la amistad, ó per los compromisos de representant del districte, se decideix ú fer un acte que puga ehemistarlo
ab lo gefe del Gobern, que Deu l i tinga en compte.

SJBOOZO
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OPINIONS
Tants caps, tants barrets.

Tots nostres lectors tenen ja de segur coneixement complert del Missatje entregat à S. M . la Reyna Regent y per lo mateix, poden haver vist la sintessis de
las doctrinas catalanistas que no son altras que las nostras mateixas y avuy al
dir las nostras be podem dir las de casi tots los catalans ja que aixó significa las
valiosas firmas que '1 document porta y las adhessions que a ell c o n t í n u a m e n t van
reben tse.
A l ferse públich un document de tanta importància, tots quants viuhen; pretenen viurer à costas del Estat y de las marfugas politicas que sufreix, han vist
com se 'Is tancava de cop 1' únich recurs que pera portarnos la contraria havian
tingut fins ara, aixó es: j q a é volen los catalanistas? jqué pretenen aquets quatre
somiadors?
Pero en cambi ja han procurat treurer 1' orella per altre cantó y clamant contínuament queT acte portat à cap per los catalanistas no revesteix cap i m p o r t à n cia, treuhen los uns rabiosa y mal .disfressada bilis y altres desde ' I lloch que sols
camarillas de partit y vergonyoses trampas sostenen, profereixen las frases mes
íncultas en contra los autors y firmants del Missatge demostrant no tenir la educació precisa pera cubrir apariencias n i 'Is modos necesaris pera presidir com
demana tota nació civilisada, una sessió del Congrés.
Anem à las probas.
Un dels periódichs que mes de dret han tirat contra '1 Missatge catalanista es
lo Diario de Barcelona.
Y no dihem mes de dret, perquè 1' hagi atacat ab mes rahons, ni perquè 1' hagi
censurat mes vegadas.
Sino p e r q u è T considera t a n / a n é s * que atribuheix ó son triomf lo ^ m s Ca*«tewruo?, ó sia'1 fi de Catalunya.
T a m b é pensava y deya :1 mateix de la Exposició Universal lo senyor Manyé y
Flaqué.
Y ara ha hagut de rendir la confessió forsosa de que 'Is catalans han fet mes de
lo que ell se creya.
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jNo 'Is h i sembla als nostres llegidors ab aixó que '1 senyor Manyé abans no
coneixia prou als catalans?
no 'Is h i sembla que potser actualment tampoch los coneix prou encara?
Aquestas preguntas son naturals, perquè !1 Director del Diario de Barcelona
suposa que Catalunya no sabria fer bon ú s de la seua autonomia.
Y aixó es ferli molt poch favor.
Donchs la arriba à suposar menos digna y civilisada que en altres sigles anteriors en que gosava y sabia gosar de tots los drets de nacionalitat.
Deu l i pagui tant bon Judici.
Pero lo que 'ns ha s o r p r è s mes del Diario de Barcelona es la protesta en dar
lo crit de exclamarse.
Y aixó que las pressas algunas vegadas l i han reportat disgustos y.... gat escarmentat-ab aygua tèbia-'n te prou.
Sense anar mes lluny, quan hi va haver en lo Congrés 1' últim debat económich
important que inicià '1 senyor Cànovas ab sa proposició sobre 'Is blats, lo senyor
Mayné y Flaqué publicà una de sas dominicals proteccionistas.
Aquesta domical era conservadora, aixís com de tant en tant n' escriu altras
de regionalistas.
Y anava encaminada à donar llustre al mónstruo per son últim discurs, aíirmant que las teorias proteccionistas eran patrimoni exclusiu dels conservadors, y
que !s davan cops de puny ab lo sentit comú tant los conservadors no proteccionistas, corn los proteccionistas de la Escola lliberal.
Donchs be: tot just sentats aquestos principis, lo senyor Cànovas, la setmana
inmediata al article aludit, en sas rectificacions feu constar que ell en teoria era
lliure-cambista, acomodantse no m é s al proteccionisme per la virtut de las c i r cunstancias.
Y naturalment, lo senyor Mayné, periodista emancipat per excelencia, al d i u menge següent p r o c u r à guardar la roba, fent distinges, salvelats y equilibrios,
pera no darli un disgust al ilustre ge/e.
Ara be, j j a ha consultat lo senyor Mayné sa conducta ab lo mónstruo, en la
qüestió del Missatge'?
No fos cosa que mes tart h a g u é s de fer las mateixas salvetats y distinges que
en aquella altra ocasió.
Lo qual es molt sensible pera ;ls catalans, que poden tenir una eminència periodista ben independent, la veuhen supeditada à determinadas inspiracions, sempre humiliants per molt d' amunt que provinguin.
La Publicidad ab son article Siempre extravagantes critica à la vegada al senyor Romero y Robledo per la seva actitut y als catalanistas per la sevas pretensions; en altra secció fa la bromela ab lo senyor Manery Flaquer y per últim desp r é s de pegar al senyor Rius y Taulet nos encaixa las següents ratllas;
«Perquè ha de saberse que '1 catalanisme militant es avuy una negació engendrada pel desengany, desengany produhit principalment pels partits reaccionaris,
pels que mes exageran lo principi d' autoritat.»
Deixant à part lo de la negació, trobaréra que '1 diari posibilista creu ab nosaltres que la culpa de nostra actitut la tenen los sistemas politichs; es precis que l i
consti que dintre aquestos sistemas nosaltres no n' excluhim cap; n i '1 presidit
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per l'insigne Orador digne també d' ocupar un lloch y de preferència, en lo banch
de los exíravaganien.
Lo Diario Mercantil s& despenja fent cabriolas de pallasso.
Y à ie que l i escauhen perfectament, perquè no sortint may de nostra terra los
que 's dedican al trist ofici de fer riure, fins la nota extrangera d' aquesta gent lo
distingeix.
Volguentnos insultar, diu que.no sab si àlvwos folls ú boixos. Boixos y plens de
nusos senyor Mercantil, y si vol probarlos, posis à tret, confonentse ab los politiquers c a u s a d ò r s dc las desditjas del pays.
Tem que en las Corts que pretenen, hi haguin cortès de cuenias:
[Lo que pot la forsa de la costum!
En aquestas Corts deuhen votarse lo,s gastos ab que ha de eontribuhir Catalunya als del Estat.
Y à Espana contra la esquina; afegeix..
Està clar; Catalunya no està obligada solsament ú pagar lo que deu com preteném, sino que 's precís que 's deixi e s p r é m e r com fan avuy, del mateix modo que
fos una esponja. ^Es aixó lo que tracta de demostrar lo senyor Mercantil?
Al parlar del exercit, diu que pot ser ab lo de la vermella barretina entusiasmariam al resto d1 Espanya.
.
•,
Eniussiasmar precisamont no es la paraula, perquè es de creurer que no faria
aquest efecte al Marroch, alia à Tetuan, ni al F r a n c é s , ni al Bruch. jLlastima que
per ara no pugan probarlo los que ab tanta descortesia nos atacan! Los entussiasmats seríam nosaltres.
Per últim, diu que lo que volém es nna federació monàrquica.
Mona... jeom?
Conmuiativa descendente. Y bufa.
.
Ara, vagin à veurer d e s p r é s d' aquests disbarats, qui es lo bufo..
Hasta E l Barcelonès, te la seva brometa.
... y los catalanistas estaran satisfets y creuran que son y que representan a l guna cosa.
Aquest es qui. menos parla, pero casi estém temptats de creurer que si no escriu mes es p e r q u è te las mans ocupadas gratant.
Alguna cosa l i pica.
L a Dinastia, ab mes formalitat, censura lo pretengut per medi del Missatge, y
acaba dihent que Catalunya està disposada d sostenir la unitat nacional y d donar
per ella la seca generosa sanch.
Remetém la lleugera afirmació de La Dinastia a las consideracions de La Publicidad. Y fins aquí, periódichs.
Aném als polítichs.
Romero Robledo porta la bandera y aixeca la llebra. Lleuger y cap de vent com
es, demana explicacions al Congrés per la qüestió del Missatge califlcantlo d'irreverent.
Aixó en primer lloch demostra qu'e no 1' havia llegit y en segon, nos parla de
la seva pillería.
Ell sab molt be alló de que d rio revuelto... las carbassas suran.
Y las carteras.

à
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Los Sres. Vega de A m i j o y Gamazo, pretenien que havian d' ésser entregats
als tribunals, los que '1 firman y 'Is que H van entregar.
Per la nostra part no !ns doldriam de l'injustícia que aixó representaria, si no
estigués inclòs entre'Is segons lo pobre duch de Medina-Sidonia que cap culpa'
h i té.
Perquè finalment, una cordada d' uns quants cents catalans à la presó, faria un
espectacle artístich y moral à la vegada.
Seria de segur 1' única ocasió en que Catalunya en pés menjaria à costa del
Estat.
L ' amo del galliner va ser induptablement lo Sr. Martos.
Per única resposta à las interpelaclons que van ferse, respongué que era precís
distingir los presiris dels manicomis.
Aquesta resposta ja no la fà ab mes desvergonyiment un boig ó un presidari.
Tota vegada que 1' autor destina à qui pertanyen los manicomis, à nosaltres nos
toca destinar à qui pertanyen los presiris. Falta sols que 'ns digui '1 Sr. Martos si
vol passar per boig.
L ' héroe del esvalot promogut à Madrid ab motiu del Missatje entregat à la
Reyna Regent ha estat lo cèlebre Romero Robledo.
Y aixó que dit senyor quan à sa estada à Barcelona digué; Podeis contarme
como un caialan mas.
[Fins renegar de sa pàtria!
Sort que no 'n férem cas de tals paraulas.
Y férem bé.
Ab un català com éll, ní hauria prou fperque à los catalans se 'ns pogués dir,
en veritat, tot lo que nos han dit aquestos últims días los benemèrits espanyols y
pares de la pàtria.

ACLARACIÓ
Moltas son las barbaritats comesas per los partits polítichs espanyols que no sembla sino que a altra cosa no 's dedican, tota vegada
que, descontents de la última, no paran fins à ferne un altra de mes
grossa.
Un dia ab los tractats de comers que 'ns arruinan, altre ab lo de
Rio Tinto, després ab la circular sobre la emigració y aixís succesivament, no 's deturan ells per res del mon mentres consegueixin fer
mes grossas cada dia las barbaritats políticas y antipatrióticas à que
'ns van acostumant de mica en mica.
Y es tal 1' afany de figurar y voler pera '1 partit tot lo que de bo
's faigi en Espanya, que no reparan .pas en medis pera apropiarse
tota la glòria y repartir als contraris los ridícols que resultin.
D ' aquí ve qu' un diputat de la majoria, qual nom hem procurat
olvidar, sostingués en plena Cambra que 1' èxit brillant de la Exposi-
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ció, com també la rebuda digna de nostre poble a la Reyna Regent,
's deu al partit lliberal capitanejat per 'n Sagasta y format entre altres, per beneyts per 1' istil del que 'ns ocupa.
Sempre havíam cregut qu' un polítich madrileny que com la inmensa majoria, desconeix los interessos del districte que representa,
y sols procura son propi benestar, tenia la suficient tranquilitat de
conciencia, pera no cuidarse mes que dels toros, dels escàndols parlamentaris y altres bestiesas per '1 istil; pero may haguérem dit. com
podem dirho ara, que '1 cinisme de tota Espanya, s' ha juntat únicament en lo cor dels quatre valientes de la política madrilenya que
viuhen en plena disbauxa y en continuat despilfarro.
Es ben be cert. Suposar que si Barcelona y Catalunya ha hoqrat
à Espanya ab sa obra colosal y bona rebuda à la qu' avuy regenta
'1 trono de la nació, ho deu als mèrits del partit lliberal, es sols possible en los caps vuyts del centralisme.
Un partit que, com ' l de 'n Sagasta tant ha contribuit à la ruina
de la indústria y agricultura, à la corrupció del sistema administratiu,
y al major esplendor dels escàndols parlamentaris, deuria callar en
aquestos moments solemnes pera Espanya; en que 's veuhen los esforsos de las provincias lluytant desesperadament pera presentarse
d' un modo digne devant del mon civilisat y lluytant precisament,
vergonya 'ns causa '1 dirho, contra '1 mateix gobern que deuria ésser
lo primer en protegirlas y es lo primer en enfonsarlas.
A l venir los ministres à Catalunya han de passar 1' afront de contemplar ab sos propis ulls com una de las regions mes travalladoras
de Espanya, la que en tot temps ha dat jorns de glòria à la Pàtria,
abatuda y arruïnada, ni esma te pera enpagar las màquinas del travall sobre las quals ha posat sa ma lliure-cambista lo gobern sagastí;
privant d' aquest modo, que inumerables familias obreras no pugan
guanyarse lo pa de cada dia com no siga gracias à la actualitat y
energia del caràcter català que quant veu amenassada sa riquesa y
tancadas las portas de salvació, obra omniosa sa capa y ab ellas son
cor generós y compasiu pera honrar fins ab sas estremituts derreras
als mateixos que 1' han portada à la mes espantosa misèria.
Y en tant es aixis que no amagan pas los ministerials 1' alegria que
senten al creurer que, gracias à la rebuda à la Reyna en Zaragosa y
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Barcelona com are I ' hi seguirà Valencià, està assegurat per un quant
temps mes lo poder en sas mans, y podràn aixís manejar las cireras
al seu gust fins qu' al Arbre del piís no 1' hi quedin ja ni fullas.
Mentida sembla que personas que deurían tenir un bon tros d'
enteniment, no comprenguin la diferencia que va de la rebuda feta à
la viuda, à la dona^ al cap de la Nació, com deu fer tot poble cortès
y civilisat; à la aprobació de la política mes desastrosa que s' ha conegut en Espanya desde temps inmemorial.
Barcelona al rebrer à la Reina Regent ha fet un acte de cortesia
y de respecte, no un acatament à Sagasta y còmplices. Si aquestos
han sigut rebuts deferentment, deuhen agrairhò à la cultura barcelonesa, que ha olvidat per uns quants días que entre sos hostes, hi ha
havia qui; ignorant ó mal intencionat, ha conseguit ab 1' ajuda de son
partit la ruina total de nostras fonts de riquesa.
Qu' ho tingan entès aixís y pensin quan sigan altra vegada lluny
de casa nostra, que nosaltres tornem be per mal, que fos egoistas catalanes no desitjem altra cosa que '1 be de Espanya en general, com
aixís ho hem demostrat ab 1' Exposició de Barcelona y que no tenim
altres miras que las patrióticas de la regeneració de Catalunya y de
la nació espanyola per mes qu' al intentarho tinguem de combatrer
als que com ells han sigut causa de tots los desgavells qu' avuy nos
afligeixen.

Bmühmmrkh
(PREMI EXTEAOEDINARI DEL CONSISTOBI TSK LOS JOCHS FLORALS DE 1888)
Catalunya y avant.

RESPOST.
Catalans, ja ha arribat 1' hora
de cridar agermanats;
Via fora, via fora
per les pàtries llibertats.
Bona ha estat la re?!valia;
Nom de Deu, quin respirar!
lo que 's creya ser mortalla
bandera 's veu volej'ar-;
aixequemla alta, ben alta,
que abrigue tot lo casal,
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y entorn d: ella ningú ki falte
t'í lluytar pol dret payral.
Parlant la llengua dels avis
nos hem eutes desseguit,
íi mel ha sigut pe 'Is llabís
focli ha estat per l1 esperit.
Hem sentit tots en les venes
com un bull do vi novell,
y hem oblidat fondes penes
cantant coses del temps vell.
Retrayentles à n' el poble
nos hem anat escalfant,
y 1: amor que ara !ns acobla
es un amor sncrossant;
amor que viu d' anyorançes
y de fe en l1 esdevenir,
fent brotar grans osperançes
que arreu se veuhen florir.
Les ones de la mar Llava
y '1 Pirineu blanch de neu
nos han conservat la sava
de poble lliure per Déu;
si Ja ofegaria volguessem
es tal 1' ardor que la mou,
que si pàtria no ünguossem
la creariam de nou.
D' haverla tant estimada
eixa pàtria se 'ns fa crim;
.fins enveja 'ns han mostrada
del treball de que vivim;
no 1' havem aixís entesa
nosaltres la germanó,
aumentant nostra riquesa
no empobrim pas la nació.
Mes, no esmentem fets innobles
ni parlem ja de greus torts,
gemega es propi de pobles
decadents ó casi morts;
No captem lo dret de viure
dret que no 's compra ni !s ven,
poble que mereix ser lliure
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si no l i donan s! ho pren.
Front altiu y parla franca
y ab lo cor esperançat,
conquistarem lo que 'ns manca
guardant be '1 que 'ns ha quedat.
Germans! nostre crit retruuya
ben alt, y à la llum del sol:
iVisca lliure Catalunya
dintre '1 reyalme espanyol!
JAUME C O L L E L L , PBRE.

Van adelantantse en Camprodon los travalls pera la prompte y complerta organisació
d' un Centre Catalanista, ab aplauso de tothom.
A tan patriótich fí, hi contribuheixen las mes influyents personas del poble y sas rodalies.
Ara es 1' hora de que s' organisin Centres y Associacions de las nostras ideas per tots
los pobles de Catalunya à fi de que serveixin de protesta contra 'Is insults que nos han
dirigit als fills d1 aquesta terra, ab motiu del Missatje entregat a la Regenta d: Espanya,
los que no 'Is animan altres sentiments que 'Is de viurer y prosperar à costas de la malèfica política que tant mal nos causa y à la que debém la paralisació de totas las nostras
fonts de riquesa.
Provemlos una vegada mes que '1 poble català ni es hoig ni uecesitan sos fills podrirse
en un presiri, sino qu' es un poble sensat, actiu, honrat, laboriós y verament pràctieh y
que està ja del tot cansat y desenganyat del sensfide collas politicas quemedran à la sombra del pays.
/ Catalunya y avant!
Lo distingit escriptor Don Agustí Caze està traduhint al francès lo Missatge presentat
à la Reyna Regent per lo Catalanisme y que tant ho donat que fer y pensar al Sr. Romero
Robledo, olvidantse tal volta de que sen éll Ministre consentí que los catalans presentesin
al difunt Don Alfons X I I altre document igual al que tant 1' fa esgarrifat are no estant en lo
poder.
Per causas imprevistas tingué que suspendres, en 1: Ateneo Sabadellés, las funcions
anunciadas pera '1 passat diumenge.
La companyia Ecuestre que actua en los Camps de Recreo donarà avuy, tarde y nit,
duas variadas y escullidas funcions en las quals hi pendrà part '1 cèlebre domador espanyol don Eduard Díaz ab sos toros amaestrats.
Ab motiu del Missatge del Catalanisme entregat à la Reyna Regent, en la "Lliga de
Catalunya" 's rebé lo següent telegrama que traduhim:
"Madrid, 3 Juny, à las 3'30 tarde.—Estudiants catalanistas à Madrid, felicitan en cas-
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tellà per privarho en català à la "Lliga de Catalunya," per 1' acte trascendental realisat
en reivindicació de nostra nacionalitat. Per la comissió: Faus, Esponellà, Balaguer, Jaguer,
Font y Millàs."
Tot seguit los hi va ser enviat la següent contesta, que també traduhim:
"Lliga de Catalunya" agraheix la entussiasta adhessió dels estudiants catalanistas que
hi ha à Madrid. Energia y constància. La nova generació conseguirà la reivindicació de
nostra pàtria."
Com se veu, segueix la ridícules política de no permetres 1! ús de la nostra llengua ni
pera comunicarse uns catalans ab altres; per lo tant debia cometre una falta '1 telegrafista
de Bilbao que días enrera permeté que se 'ns dirigís un telegrama en llengua catalana.
Quanta tontería, quanta misèria imperant encara sobre Catalunya!
En la ultimà funció del Teatro Català (Romea) s' estrenà ab aplausos la comedieta
en un acte/iUfassa ^odt/original del llorejat poeta don Víctor Brossa y Sangerman, qui
fou cridat à escena en companyia dels actors al final de la representació.
Algunas de las escenas de dita comèdia y varías ocurrencias de la mateixa foren celebradas, sí bé en conjunt se ressenti de certa precipitació.
La execusió confiada à las senyóras Pallardó y Coello y als senyors Goula (director),
Fuentes y Virgili, presentà algunas vacilacions; à pesar de lo qual mereixen elogi 'Is citats actors per la bona interpretació que donaren à sos respectius papers.
La professo del Corpus que celebrà en la tarde del passat diumenge la parroquial Iglesia de la Puríssíma Concepció se vegé molt concorreguda.
Es digne d' aplauso la Escolania de dita Iglesía per lo ajustada de veus y agradable
afinació ab que canta lo qu1 honra molt à son director lo Rvnt. Miquel Ferrer.
En lo matí del passat diumenge, víctima d' una breu maleltía, morí en aquesta ciutat,
nostre apreciable compatricí Don Joan Figueras y Betlloch (E. P. D.)
Las generals simpatías que lo bondadós caràcter del difunt Sr. Figueras s' havia conquistat se vegeren ben manifestadas en son enterro al qual hi assistí un numerés sequit,
figurant'hi las personas mes distingidas de nostra ciutat.
Nos associhem à la fonda pena que deu experimentar sa desconsolada família per pèrdua tan irreparable.
Lo metje forense d' aquest districte D. Narcís W. Mundet, ha trasladat lo seu "Consultori Médich Quirúrgich" à la Rambla, número, 55, casas de la Trescents.—Visita tots
los días de 11 à 3 y de 7 i 9.
Gratis als pobres.
L ' Iglesía de la Puríssíma Concepció se trobava lo passat diumenge plena de gom à
gom per celebrar sa primera missa lo Rvnt. Gayetà Clausellas y Ballvé qual acte fou verdaderament imponent.
La missa que 's cantà composta per lo Rvnt. Miquel Ferrer, podem dir qu' es de primer ordre, essent admirablement executada per la orquesta Muixms y cantada ab afinació
y colorido per la Escolania.
A la sortida foren moíías las personas qu' esqueixaban de que la cera que queya dels
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ciris de las aranyas los H havia tacat sos respectius trajos. Cosa es aquesta que 's deuria
tenir en compte y procurar evitar'ho.
S. M. la Reyna Regent ha remés al Excelentíssim senyor Capità General de Catalunya
75.000 pessetas pera ser distribuhidas entre las classes neoessitadas y establiments de benificencia de la-capital, recomanant especialment que s' atengui a socórrer las familias
sense travall tant de Barcelona com dels pobles del voltant. També ha donat 5.000 pessetas com a gratificació als dependents y servidors del Municipi en. que s' ha hostatjat y
3.500 pessetas ab igual concepte a Montserrat, havent també abonat 7.037 pessetas pera
menjar extraordinari do las tropas de la guarnició d' aquesta plassa y sos contorns, que
concorregueren à la gran parada del dia 38 del passat mes.
La primera do 75.000 pessetas ha dispossat S. M. se distribuheixi baix la direcció
d' una junta presidida per V Excm. senyor Capità General y formada per lo Gobernador
Civil, Bisbe, Alcalde Contitucional y president de la Diputació Provincial.
Avis als viticultors.—Pera comprobar 1: existència de la filoxera en las vinyas, ó millor,
pera conèixer si un cep està invadit, basta arrancar del mateix alguuas fullas y fagintse
sumergir en un dipòsit d' aigua per espay de sis boras; passadas aquestas las fullas tornarantse d' un corlor roig, si tenen la filoxera y conservessin son vert nataral sino fossin atacadas Aixís ho ha apreciat un inteligent agricultor que uo :s cansa en estudiar quant
per ésser útil à 1' agricultura j en especial pera combatrer la plaga filoxcrica.
S: ha posat eu venda, magníficament imprès, lo drama en 3 actes, de la celebrada escriptora catalana Donya Amparo Arnillas de Font, que té per titol Lo Pafgc dc la Comjitesa.
SMia publicat lo número de Xa r^síractó Ccítetóïifí coresponent al 31 dc Maig. Lo
sumari de tan notable publicació cs lo següent:
Text.—Nostres grabats, per Eduart Tàmaro.—-D. Atigel Guimerà (acabament), per
J. Sardà.—Satiras algneresas del present sigle per Eduart Toda.— Actasde la nació polonesa y dels pelegrins polonesos (continuació), per J. Franquesa Gomis.—Notas útils, per
L. Garcia del Real.—Diari d' un pelegrí à Terra Santa, (continuació), por Mosson Jascinto
Verdaguer, Pbre.—Las conseouencias (continuació), no vela, per Antoni Careta y Vidal.—
Llibres rebats.
Grabats..—-Mariner, testa d; estudi, per Dionís, Baixeras.—Traginer, dibuix de Joan
Llimona.—-Claustres de Sant Cugat del Vallés, composició de Modest Teixidor.—Lo port
de Barcelona, dibuixos per Joan Baixas.—Barcelona.—Ün trós dels encants, dibuix per
Aroadi Casanovas.—L1 arch triomfal dedicat per 1' Ajuntament de Barcelona à SS. MM.,
dibuix de Subietas Lleoparts.—Mar de Galilea.—Magdala, Ilustracions per A. Solà.

CAIXA DE ESTALVIS DE SABADELL
Han ingressat fins aquesta fetxa 3,378 pessetas procedentas de 316 imposicions,
essent 5 lo n ú m e r o de nous imponents.
S' han tornat 6,928 pessetas 25 cèntims à demanda de 18 interessats.
Sabadell 3 de Juny de 1888.—P. lo Director, lo Tresorer, Pau T u r u l l y. Comadrdn.

Lo CATALANISTA

SIBOGIÓ
S

B

IDEÍ
IEI .A.

15

^.nsrxj^rois
H i

I-i B

IR

Especialitat en cadenas pera' rodas c's engranatge de totas m/das.
BARCELONA. ~ Olm, n ú m e r o 27. — BARCELONA

DE

aliunesíMi criticli ie JOSEPiï IXART
Aquesta obra ricament impresa sqbre paper Brístol y que và ilustrada ab mes de-80 grans composicions dels artistas Joseph Lluïs Pellicer y A . Pabrés, forma un tomo en foli.de 328 planas.
Preu: 20 pessetas, en r ú s t i c a .
'j
25
»
luxosament enquadernada.
S' e s t à à g o t a n t la edició. .
Pot encarregarse al Centre de Suscripcions de Llorens Lladó, carrer de Sant Pau, núra. 4.—Sabadell.

.URA-LLA. DE FERRO
DRAMA E N T R E S ACTES Y E N V E R S
DB

,

•

S: ha publicat aquest' obra elegantment impresa y 's ven al preu
de 2 pessetas en la llibreria de Llorens Lladó, carrer de Sant Pau, 4.
En los tallers de Joan Comas, Capmany, 18, s4 encuadernara luxosament dita obra. al módich preu de una pesseta per exemplar.
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FABRICA LA MES ANTIGA
DE

T O T A C L A S E D ' E Y N A S DE T A L L Y DE A G R I C U L T O R
Ouynas económicas de tots tatnanys y sisteinas, baterías de ferro
estanyat y de porcelàna, pessas de ferro, fogons de tots tamanys y de
diferents classes, etc, etc.
També s' adoban ouynas vellas y demés acessoris.

GRAN DIPÒSIT B E CARBÓ DE S. JOAN Y DE COK
DE

GRAUPERA GERMANS
PEDREGAR, NÚMS. 15 Y 1 8 . — S A B A D E L L

AVIS A L PÚBLICH
Lo taller de ENCUADEENACIONS y OBGECTES DE ESCRIPTORI se ha trasladat de la R A M B L A , NÚM.
70, al

Carrer de Capmany, núm. 18, Imprempta

JOSEPH

PUIG
«

Gran dipòsit de licors, vins y champagnes de totas classes à preus
de fàbrica.
Rambla, 223 y 225.—SABADELL

ORTOGRAFIA CATALANA
Ó BREUS D O C U M E N T S
PERA ESCRIURER CORRECTAMENT NOSTRA L L E N G U A
PER

HiI-iOIRIEiTsrS

HPOIRTET

Preu: 2 rals
Se ven en lo Centre de Suscripcions de Llorens Lladó, Sant Pau, 4.—Sabadell.
A Barcelona 's ven en la llibreria de Eudalt Puig, Plassa Nova.
Imprempta y Encuadernacions de Joan Comas Faura, carrer de Capmany i S . — S A B A D E L L

