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DE L A PART A L TOT
Sr. D. Joan Sardà.
Distingit amich: Arribat recieíitraent del extranger, acabo de! llegir
I^MÉ#able article «Ei auevo Egipte» que ha produhit en raott émta poderosa sensació. Plaüme veurer en óll la eonciencia de la pròpia dignitat
al sentirse trepitjada por 1'.humiliant rebaixament del gobern espanyol
qu' acaba d* entregar à Inglaterra à Willié, lo matador de don Joseph
Bofill.
Peró, parlant ab franquesa, entench que en lo càs present, y tenint
en compte sa acostumada y prudent reserva en la defensa dels furs de la
rahó y los drets del pahís y devant los poders centrals, ha exagerat
V. quelcom sa jiista indignació. Perquè, diguim sino, ^es.acàs la llibertat de Willié la primera monstruositat comesa la intrusió en 1* ordre judicial d'altras autoritats ó influencias mes ó menos llegítimas? ^Nó havem vist tots concedir 1' indult à Barcelona als acusats del horrorós crim
del carrer de Moncada, als inhumans assessins de Azemar, aquell infelis
cobrador del Baoch d' Espanya, atret al funest lloch tràgich per medi
d* una complicada y hàbilissima falsificació de lletras de cambi, practicada ab tota premeditació y alevosía?íNó teníam recentment al empedernit Salvador, al incomparable mónstre autor de la catàstrofe del Liceo,
tractat en sa presó ab no aGO^tumadas atencions per circunstancias que
no tinch de discutir, peró à ciència y paciència de la autoritat judicial,
fins que '1 dignissim fiscal senyor Tàpia, posà terme à tan odiós privilegi,
si be arrostrant vergonyosas censuras de la part que s' anomena sanay
conservadora en nostra societat? jDonchs no s' arrivà també à travallarse.en serio per elements d' ordre
V inivilt d' aqmll malvat, qual
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única p,era era no-poguer lliurafse de ia port pera^ansumar nous horri*.,
bles at<||tate?
^
S?
'
J?f"0>
f$
n^Auflt
ï ^ : ^ t t | j^Blfeïlnïíui^a^im^lp' que ,-8? havia e^ií|it d©
gfa^s rjespfefísalíilií&tà.jà'ttmtiels proèessàts^jefe de societats o^Has ^
rèsisferfeia, gí^an^ p^i^or^arf sadoí d'/ZS^<ÍÒ' y un dels eleraentl més'
n-^Mtsvàl traMll ^ &-laisoeï©féi^:a4a·íb·uhtitttaéC-íet ^ í a eficàs recomanació d' un conegut industrial que sol garantir 1' ordre de sa fàbrica y '1
desordre de las demés, mitjantsant criminals intellgencias. ab gent , per'Y} si fixem bé nostra atenció ^quí no s* ha conclolgut mes d' una vegada de la impunitat de tots los atentats anarquistas comesos- contra entitats industrials, impunitat Casualment finida devan't del primer ateu tat
contra-l' autoritat militarien la Gran VíaV. ^Quí no íecorda la sénsació
cau#àfla W ' f í poble5'de Barcelona ab ocasió del explosiu en casa del senyor Bàtlló, al córrer la noticia d'haverse capturat: à l rata, : trpbantóèlí
cert número de petardos que en '1 gobern ciyil pogueren examinar los repr.egej^çi^gKlA Í ^ S Í P ^ •P^3, explicarnos éàs .fórtnas y contingut; y
It^tep0r^-4eseng^y 4ei mateix públieb^a^
després '1 rumor
d';haversel deixat lliure per falta de.probas pera judici?
Peró, en altre ordre d' ideas, ^hauré d' evocar aquí, senyor Sardà, '1
sens número d'enormitats que s'atribuheixen de pública veu à la verinosa
influencia delsíorganismes pólítichs, prop del tribunal de justícia? Basta
sols sentar lo-fet, tal volta casual, de que i a inraensa majoria de robos,
iiyegji^jitats^ y atropells perpetrats per sectaris, politicbs, y à la sombra
de ^uafsey^íga. de las banderías que turnan en '1 poder, han quedat* imp M ^ ^ i s ài:làïét'xa. Molt soroll y pocas nous; se parla '.sovint de 'campffiyMf "moràlisàèoras; pcro '1 càs es que d' aqueixa classe de crims se
dM'èübrei-s 1' hú per cent y encare 'is conviètes y confessos sé 'Is forma
expedient ab la única trascendencia efectiva, per lo regular, d' oblígarlt(S:à'<ieixarlo pàs lliure ú sos rivals, no sent extrany lo-cMiú^que-. traiis(»rmft després:anys y^n^ anys en prudent olvít pera reaparèixer mes
^ ^ n t e g r o s com sempre al servey do sos-antichs amichs y correligionaris. Ço cert es que may ó casi may, s' enH^'l públich la grata impressió
d^.veüi'er .durament castigats als culpables,
/ ^ i ^ i r t 'd' 'àqúèixas desmoralisadoràs^oïricidenciàs y dins la corruptora
v ^ ^ ^ f e í f ^ W M t r à r i e t í i t y favoritisïae··qúèílà política espanyola dona
perjambént 4;nostres Tribunals al obligàrsàísos membres^qu' autorisin la
Ignominiosa farsa de las eleccions, pixa.periòdica carnayalada de caràct^grotesch en la que -1 públich figura ja sols com mofat espectador, di-,
guim V. ab sinceritat, senyor vSardà,, ipodom, sisquera, no ja indígnarnòs sinó asombrarnos de la gra^é ànórmaíitat ocorregudà'en 1' assiimpto
wiiiié?" •
•
.
• Àqúi, ahont algunas voltasla ínfluencia d£ un càcidh qualsevulgà, logra torser la vara do la justícia devaiít de crims dé baixa estofa, aqui
ahont la opinió sufreix é^tfiVJSíSeions tan extravagants èom la de suposar que la absolució .deiicéièbre Varela en lo.pE;océSf pei;pressuBíipt assesinat de sa mare tenia alguna relació ab la protectora amistat, que U dispensa van vàris personatges de la Cort; aqui,,-.ahont s' ha preteugut que 1'
assésinalde en Prim. podia atribuhirse à alguns de sos rivals pólítichs.
qu' ocuparen desprès ventatjosos Uochs e h l à gobernaòió del Estat; aquí
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ahont pogué essser motiu de gran maledicència y escàndol pera^ '1 nom
d' alguns polítichs, avuy encara respectables, '1 tant discutit procés Monasteri'Oj comentat y assaborit en periódichs y Casinos y ; posat , en solfa
en las mateixas Carabras del Regne ab general satisfacció mes sense '1
resultat apetescut per las ansias de la opinió pública; aquíah.ont tan;baix
judici.domina entre ' i públich sobre 'Is furs de la justicia^ diguira V,.
francament senyor Sardà ^tés lógich que 'ns admirem de que lo poderós
esfors d' Inglaterra haja arrancat, no ja del presii-i (reducto de criminals)
sinó del manicomi (asil de malalts), à un desgraciat matador que '1$ nostres propis Tribunals declararen j a previamente irresponsable', à un
assessí tal volta, pero al fí y al cap víctima de sa pròpia obcecació y desditxa, conduhit al crim per passions sempre censurables y mereixedoras
de casticií exemplar, mes, digne de compassió en sa caiguda com tots los
criminals que no ho son de naturalesa y per ofici?
Que ^1 precedent es deshonrés pera Espanya, vostè 'm dirà. Del tot
conformes; pero jqui 's recorda ja del prestigi de la nostra nació, degenerada per dins y desacreditada per fora!
Convinch ab V., distingit amich, en que la extradició-llibertat de
Willié es una vergonya que iguala à Espanya à la condició del esclavisat Egipte. Pero, £es aquest per ventura un sintoma aislat de la nostra
decadència? Precís es confessar, senyor Sardà, qu' esíém en un nou Egipte, segons la gràfica expressió de V.; mes no desde la llibertat de Willié,
sinó, de molt avants. La Espanya d'avuy es una barca sense guia ni timó
que 's troba fa temps à mercè del primer atrevit que vullga imposarli son
fré. No laraentém, donchs, un cas aislat y concret; lamentem sí, lo desordre general,,lo desgabell en totas las esferas, la ineficàcia judicial, lo
deagobern, la corrupció administrativa, tot aquest cúmul de plagas en
conjunt que conspiran al decahiment d' Espanya y la converteixen en lo
J^íjí)^ anunciat per vqsté.
. Encaro hi ha més,; amich Sardà. No solsament havem de lamentar la
corrupció de dalt, sinó la.anarquia moral do baix. En realitat, la causa
primordial de tots los abusos de gobern se basa en la mateixa conciencia
del pays. Res tan veritat com alló de que cada poble te '1 gobern que 's
mereix. Viu avuy. dia nostra societat del tot entregada al imperi del
egoisme y 1' afany ínraoderat de bens materials; 1' atmósfera que 's respira es tan impura qu' ha perdut ja fins lo criteri de la extricta moralitat. Pera compendre'hG sense equivocarse; n* hi ha prou fixantse en la
desmesurada consideració que rendeix al déu èxit ab desprestigi moltas
vegadas de la hohradés y la virtut; en la odiosa tolerància y tracte de
persQnas decents que dispensa als sers mes criminals quant saben exer-'
cir son ofici sens deixarse caure eh mana de la justícia. Al objecte de no
recórrer, en prova de lo dit, à la enumeració, sempre enutjosa de cassos
particulars (que molts s£ en podrian esmentar), serveixi la presentació
d' aquesta veritat general. Mes ó menos tothom creu saber ó presumir
ab fonament quins son los ministres prevarica dors, los diputats ílegals,
los empleats propensos à vendrers, los regidors d' unglas llargas; donchsbé, ab tot y això, asi tots, prescindint de taís pelüesas s' afanyan pera
estrènyer sas mans, los alaban per llestos y à élls s' acostan solicitant sa
protecció, no sempre de la mellor espècie. Es à manera d* una tolerància mútua, que se explicà cruelment ab aquélla gràfica frasse de presidio sucllo qu' algú ha aplicat à aquesta desgraciàdàEspauya.

4
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Aquí, amich Sardà, aquí radica la causa de tota la podridura de dalt
en 1' esceptich. egoisme en la viciosa tolerància dfeèaixíen aqueixindiferentistne rayano en la esttiliei ab que nostres homes de mes talent y nostràs classes mes.senciHas admetan los majors- despotismes y los mes graves abusos: en eixa obcecació ab la qual fins los mes sencers refujaü tota
acció enérgica de re vindicació y defensa socials, sènyalant encare irònicament devant de i a c&wtfte.pública als pochs que de: bona fé nos desvetr
Hem per 1* interès comú en perjudici dels propis hitèressos.-De tot aixó,
jo *n deduhexo, distingit amich, que no es proü fó queixarse aislada-.
ment de la botxòrnosa extradícció de Willié, per quant es solsaraent un
grahó mes de la cadena interminable que simbolisa 1* estat del pays y de
la gobernacíó pública espanyola. Comprench, sí, que à V. mes directa-,
ment l'haigi afectat per la part d'interés personal molt llegitim per cert,
que l i dona son caràcter d' acusador privat de Wiilíé en representació
de la família de la víctima. Pero es precís convenir que sa protesta es de
las que's perden en lo vuyt, per aparèixer casi aislada com las que à
diari molta gent formula no mes per lo que l i interesa en cada assumpto
particular.
••
Si en lloch d' aqueix aislament pera cada cas, ajuntéssim en una sola
las grans protestas del pays, formant en conjunt un capítul d' agravis,
devant del poder central, y presentéssim à Son costat un p(an de remeys
qtie tingués alguna garantia de curació pera los mals socíalSjaltra fora la
sort de nostra desventurada pàtria.
: Peï-ó avans dè tot y sobre tot, regenerem la concieneia moral del poble; eduquemlo novament en las virtuts civícas de sos antepassats; y tinguem energia pera ensenyarli à enlayrar la honradesa, tant com à
aborrir, desenraascarar y perseguir la inmoralitat en tots los terrenos
ahont se trobi, aíxis en la atmosfera privada com en la pública. Tal volta
ab aquesta conducta passarem per Quixots, per üurainats, per petulants,
mes rés hi fà; nostra concieneia tranquiia despreciara 'Is insults y seguirà rectament lo camí que Déu Ir ha trassat.
;
••yWaèa^tlBí·QS 1-única maneray amich Sardà, de salvar à nostre estimat
pèfelè'IR·'éflfonsarse &h\o-iú>u Ègïpte^•é.éX Estat espanyol.-•;;
Per tant plausibles rahons-l- invita à dedicar sas envejables qualitats
y talent espeeialíssim à la liuytàpatriòtica son sinceEíadmirador y amich
que sentiria haverlo molestat en lo més mínim y resta son afm. y S. S.
- '' l'erràn Alsina.
Barcelona Desembre de 1834.

S E C C I Ó P Oí ï i í T I C A
Per fi ha; tingut terme'1 deb
Després de tres ó quatre setmanas'dè dfstosfons interminables, d' escàndols monumentals, de desafios de òogwíZZa y demés ospectàdes que el argumento requiere, ba
quedat la situació politiquera, exactament igual què avans de eomensar la nova Ilègislatura.
. / , ' ...
- .Los republicans, deixats de la mà de Déu, los carlins, actuant de progressistas de
la més baixa estofa, los conservadors,: aprofitant totas las ocasions pera escalar lo peder,
y 'Is fusionlstas, à despit de tot, senyors absoluts de la menjadora.
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Mentres tant, .que la qüestió de Cuba se ,1' emporti '1 diable y í' estabilitat aranzelària quV un llamp la, partexi.. ,
.Heus aquí,los famosos resultats del debat polit
Castell de fochs artificials ab espetechs eontinuos, salvaS à desdir, qüets de fàntasííí
y tira-bombas de canalla,
;, ,
Apoteossls final: L ' Abarzuza ab las mans al cap y en Sagasta gratantse la barba;
Por això havém de sostenir las innumerables y féixugas cargas que 'ns corseeaní
Y que vagi esperant '1 pahis la seva salvació, d' aquestos homes.
iValent pervíndrer íi espera!
Los diputats catalans s'espliçan com uns. homes. . . .
Quan la votació '1 pase à las seccions del progecte derevisió aranzelària de quaranta
diputats ab que epnta Catalunya (es à dir contahauria de contari) quatre.votaren à favor
del gobern y quatre à favor de nostra torra. No cal que 'Is auomeném à aquélls una altre vegada; be prou que '1 pahis comensarà à coneixels,.
Los treinta y pico restants se Uqmaron d andana, ,;cpm diuhen en la tierra del garhanzo ó mellor dit, escorregueren '1 bulto com diehem à casa nostra.
Apretats últimament per las Associacions productoras de Catalunya, tingueren una
reunió, à la qual assistiren viutitres dels quaranta que forman la diputació catalana.
Poca cosa més de la meytat.
Y encara d'aquestqs n^hi havian quatre que no's vàn comprometrer à defensar
avans que al gobern, los interessos de la séva terra.. , , .
Y com si tot ^ ó no,-l)astés ; veigin la conducta d'en Çanyellas y 'l marqués deu
Marianao, aspirants à cacích màxim de Tan-agona^insultantee, desvergonyidament e
plé Congrés, quant més units deurlan aparèixer y tot pei:, volguer exercir .sens competència !o baix y repugnarít encarxque productiu paper de caçich de la provincià. ^ ; / ;
Un d' élls votà à favor del gobern en la votació primitivade que ja donarem compte.
L ' altre es dels quatre diputats catalans que no 's volgueren comprometrer à la defensa, .de la producció de Cataltinya.v
[Tal pera qual! D' aquestos si que pot ben dirse que Déu 'Is cria y élls s' ajuntan.
Aném prenent nota df alguns digmsssíim* diputats (juc 'ns representan., ,
.
Un-periódich madrileny y dels que-'-s donan4óf4eiBaBa-al gobern que 's desisteixi
de las vacaeions acostumadas en aquesta època y 's travalli de ferm en las dos qüestions
capitals qu' estan à 1' ordre del dia; lo de Cuba y rèirlBió'«raàzeIai:ià.
Per nosaltres nos es igual que tinguin vacaeions los pares de la pàtria, com que no
'n tinguin, com que durin tota la vida: :
- .• . e . ,
Axis com aixls lo pahis no 'n tocarà pàs may cap resultat qúé puga beneficlarlo.
En lo que no estém conformes es ab alló de que !lsiMpútats: no per això han dé
desistir; de celebratlàf Jdiadàab;^família j a que segi>ns;to;·:^9lega,.:de'idia poden didicarse al Congrés y de nlt à ias expansions de casa ,séya... ; : 1 . ^ ^ r / j ó
'",
[Peró homes de Déu, miréu que sempre seréu 'Is mateixs^!,.;
iQué per ventura tota Espanya s' enclou en Madridï'
«
éCóm ho faràtt los dlpúfàisffiiis de las provinfeiàs, Win1 Sihéú vosaltres, per anar y
venir 'cada dia de c'asïà^sWa^al- Céhgrés 5T del Congrés à ^
(jQué viatjaràn englobj»?, ;
••
. ,
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Y que saladissims son aquests periodistas de quarto ' I rengle qu' are s' estilan
Enhorabona que no celebrin las festas que s' acostan, al nieuos los més d' élls, per
que alló, de «per Nadal cada ovella en son corral» no va pels llops de la política sense entranyas"' ' •
'
'
Fero, homes pür T)òn, ni ianto n i tau poco,
Una ilea lluminosa:
Y Uuminosíssima es la que và tenir un diputat conservador respecte al arreglo ó
transacció de lo Cuba.
Celebrar una sessió patriòtica, durant la qual, de tots los partits sortissin ideas de
concòrdia, y por apoteossis la gran transacción tan esperada:
^•Co^iíé tina sessió patriòtica, eh?
(fDònchs qn1 éían las sessions d' aquest últims dias déstinadas casi únicament à lo
de Cxtba?
' :';
:
;í;Qu' eran antipatrióticas? Qu' eran criminals?
' '
iVaya, vaya y quins guassons entre la minoria conservadora!
Vostè si que serà conseqüent ab '1 partit tota la vida. ;'' •
A lo menos conservarà sempre '1 bon humor.
Per acabar.
Heus aqui una declaració d' un diputat proteccionista, exclusivament proteecíònista, sens màcula de pecat, segons s'assegurava,
«Posat à la alternativa de defensar y ajudar al Gobern ó defensar y ajudar al pahls,
sempre 'm decantaré à favor d' aquest últim.>
Sempre s' aprèn en aquest món. •
Nosaltres créyam. qú' aixó ni bavia. de dirs»; bastava la integritat de principis y la
honrada conseqüència.
•
Aixó qu'ho digui un-políticli més ó menos dels d' ofici, santó y bueno, pero un
home que và al Congrés no més que per defensar la produceiS) íhome, aquest no ho diu;
ho fà y santas pasclms.
'
í'-. •-«»•:
iNó 'Is hi sembla que solsament al parlar de decantarseà favor ó en contra del travall de nostra terra, ja fà pensar que potser algún dia no «' h i decanti?

SENYORS

FEUDALS

Tot lo que produheix la odiosa política madrilenya es dolent,
pero res tant indigne y repugnant com lo cací eh.
Lo caciquisme es la genuina representació de tota la inmoralitat que cova 1' actual política espanyola, terrible plaga qu4
ha pres carta de naturalesa à Espanya.
Molt s.1 ha dit; periòdicament (le la prempsa y de per tot
arreu surten graves denuncias contra 'Is escandalosos atropells
comesos per aquestos senyors feudals, que al amparo d' algún

Lo CATALANISTA

alt personatge, à tot s' atreveixen, segurs de que sempre han de
lograr la mes complerta impunitat.
.. ^
Lo caciquisme no desaparexerà, que no desaparexi la política d' ambicions j úq baixesas, única imperant avuy èn .aquesta desgraciada Espanya.
Los matexos que peç trobarse ayuy fora del poder son víctimas de la plaga-del caciquisme, y protestan indignats contra
ella. al arrivar, demà, al somniat tnrró, al pujar los grahons de
la poltrona gubernamental, lo primer y avans que tot es convertirse en protectors d' algun pantorríllas de poble qu1 ha de
servirli d' instrument pera réàlisar los majors escàndols, las mes
grans indignitats. L ' un es conseqüència del altre, y abdos tenen
per Deu la tirania.
Ees hi ha sagrat ni respectable per aquest aixàm de cacíchs
que com la mala herba los trobém escampats per totas las ciutats, pobles y vilas, alimentantàe de vilesas. :
Per ells lo sufragi es com lo joch de cartas posat d las mans
del prestidigitador; fan de las urnas la copa de dos fondos de la
quina tenen preparat oportunament lo gran miracle vulnerant
lo dret del poble y mofantse de la voluntat dels ciutadans. •• : Ells disposan de la justicia, ja que treuhen y posan jutges à
son capritxo; fan y desfan ajuntaments; cambian los funcionaris
dels serveys públiclïs; ofenen à Deu y renegan de la pàtria, que
per ells no hi ha mes Deu, ni mes pàtria, ni mes afeccions, que
sos fins innobles, que. las se vas repugnants concupiscencias. Aixó
es lo cací ch.
^ v-;-^•Y aquesta plaga de la actual societat no solsament no desaparexerà entant no vinga nn altre ordre de cosas à cambi de
soca-arrel la desmòraíisàdora política avuy imperant, sinó que
com la canyotà la voyem multiplicarse en propòrcions verdaderamen aterradoras..
, :o
;: ÏVÍA
Per tot arreu s' en trofoan^aó hi ha poble gran ni xieh qóe
no tinga son cacich, de mes ó mèhós importància.
r
N' hi ha dé totas las situa,cionsH#bbemah los blanchs, lo cacich blanch, està de torn; gobernan lòs rojos, lo roig està en actiu servey y lo blanch dc rellevo, esperant famélich lo dia d'
actuar (l'estira çordetas y preparant J^r^Jtílavoras las mes terribles venjansas, |Ay! del infelis que cayga à las sevas urpas...

Lo- CATALANISTA

Y com que 1' ofici es lucratiu de sobras los aspirants à tant
indigne carrech no van escassos. Al darrera dol gran cacich hi
va sempre, barret en ma j vinclan 1' espinada, lo cacich en
miniatura que l i segueix las petxadas y fins 1* ajuda à perpetrar
sas vilesas, exercitantse en 1' ofici y fent 1' aprenentatge pera
quant arrivi '1 dia que, per sos mèrits, l i donguin la credencial,
En aixó la plassa de cacich va pariona ab la del butxí; quant ne
mort un las solicituts pera ocupar lo carrech també entrebancan.
Peró també un y altre mereixen lo despreci de las persona»
dignas y honradas.

L I T ERATURÀ
EL

JAN D E LA T R E S A

Jo formava ab els dels Papiols, els incansables. En. el derrer viatje, enardits per 1* èxit, vam arriscarnos fins à: la plassa vella, Els cascos del caball,
al refregar pels cayres de la via, espeter negavan com à llenya verda. Vam
aventurarnos per aquells mons de Déu, '1 cor del poble, perquè, segons
ditas, si eran cinCh las balladoras/èràh ci'nch las macas. [Ja se sab!.. Todo
lopuede élamor... etc. De las cinch n' hi havían tres dé róssas y dugas de
morenas.

.

í -.-.'y

.^ ..

Pero... quinas róssas!.. Pero... quinas morenas!... ab aquells ulls blaus,
ensarrellats d' or, las unas; ab aquells ulls foscos, esmaltats d' atzabeja, las
altra?; riolers els uns si 'Is altres tristos^ més tots moguts, fascinadors, i n sinuants, amorosos...
" 'T
Arrencà '1 caball, trontollà 1' estótx que contenia aquellas joyas ioXxzquejat pels cantelluts palets, y ens endinzarem pèls carrerons.
A l embocar el carrer Major ó del Calvari un brugit de gent và deturarnos. Eran una colla de joves, que aitEU^d de fer tabola marejavan al infelis
del Jan. L ' havían entrat a la tenda ab 1' esqué del trago, s' eran engrescat
per la ballaruca totseguit, à la yjsta del instrument,: y ,apíés de; ferli rascà '1
pernil una bona eatòna^calàvéràs del terrós, el pagavan à mofas. Li abonyegavan el barret, li pi-enían el mocador, li estiraVàn'ía camisa pera jugar
al Jan petit quan balla, Y apedregavan ab monjètas f pinyols de préssecM-a GÒlzéjaritlo; péssigantlo, raalparlantlo/.V-èOm un dels tants, conti un
df aquells sayons, era H qui anava à la mcíZvà mà' vinguda ab el Moreno^
'1 mateix que ja 1' havia pres per blanco de las bromas après de passar el
riu, se m' afigura que no foren del poble...
.,;, .
,
El Jan, acorralat, invocava à Déu y à sa mare, pera que '1 llmressen
d' aquell trànzit, tot estrenyent entre brassos el violí cqm si fós ufta criatura y la defensés d'alguna fera. Més la jovenalla's' hi ehardí/ y el Jan,'
víctima de semblants caníbals, s' hi enquimerava, s' hi electrisava...

Lo CATALANISTA
Ja l i preníaii T instrument quan vàrem interposarnoshi... «iEy!.. Malas
entranyas!.. iQué no l l i ha vergonya pel mon qü'atórmenteu aixís à
n' aquest home?..—esclatà '1 que duya ' i latigo. / L màrtir aixecà 'Is ulls....
esbufegà... 's refeu un xich, animat per nostra presencia, y s' esquitllà uns
passos... Més los butxins no 'n tingueren prou ab estafarli la paga... y forsaren el registre.
«Jan!... iQué no la veus?.. Mirateia!.. ;La Tresa!.. Fuig... iFuig, que
vé la Tresa!.. iN.ó '1 buscavau,,Tresa?.. Es aquí... Es aquí... Veniu!..
Tombarse '1 Jan al óure ' i nom de la Tresa, al, esbojarrarlo I ' alucinanament de la Tresa, y escapar à córrer, tot fou una. Calvari avall, ab ' el
barret niitj caygut, el violí à sotaixella, penjant el mocador de la butxaca
y enlayre, arremolinats pel vent, els faldons de la que fou livita, . aixís, esvarat com si ensumés una tempesta, tal el vejerem. La silueta s' anà enfosquint, enfosquint y empetitintse per la natural distancia y pel desnivell del
terrer^o, y als pochs segons ja 1' enmórtallavan las tenebras.
El só de la cobla preludiant el primer vals ens distregué las caborias.
S* aturà ' I navarro, obrirem 1' esiotx ab tiento, trasbalsarem las cinch
j'oyàs a la comissó d' obsequis, baix rècibos d' admiracions per aquell adrés.
d' hermosura que 'ls endressavam,à derrera hora y, convertits en seguidors,
en patjes de tals primpcesas, portant que no agnantessem sos róssechs, ens
encaminarem à la sala.
.
•
L:» sala dél Sardanet, ab sas parets estocadas, resseguidas per ayrosos
relleus y trepadas per arrodonits finestrals; alt y espayós el sostre, de quins
plafons penjavari las àrariyas, las novas arariyas, esbeltas d' etxura y d ' i n nombrables brassos, qu' estrenavam aquella nit y que difundían àrréü la
llum, repercutida per í' estucament dels panys, què la tornavan més intensa; cobert el sol per allargassada catifa de morescps gustos, quins devassalls
de flors de colors llàmpants, reaixint dels arabeschs de las cenefas, se 'ns
enduyan la vista; ab un mur de gent en sos costats, de respectable gruixa,
quin macis omplian caps bellugadissos, ulls Uampeguejarits, llàbis encesos,
galtas rojas y frescas, festOnéja'nt sos baixos, ondulant com lleugera onada,
un seguit de vistosas robas; alegradas nostres orellas pels refilaments de
la Órquestà, qü' esbargia nOtas arréü, desde '1 cim de son cadafalch, snaus
y espesslis com benfactora pluja, y excitats els sentits pel esbojerrament de
de la ballaruca, la sala de 'n Sardanet, apesar del contratemps del xàfech,
oferia, com no cal dirho, '1 més brillant y rioler aspecte.
{Seguirà)

'

JOAN PONS Y MASSA VEU.
-• •
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COMPENDI DE LA DOCTRINA CATALANISTA
Premiat en lo Concurs Regionalista del «Centre Caíalà» de Sabadell

EEIVINDICÀCIONS DE CATALUNYA
P. Y. lo sistema de contribucions en quins principis se fundaria?
E. . En los següents: cap contribució tindria per base exclusiva la capitació; cap s'impesaria sobre lo consúm dè materias de primera n ecessitat; totas recaurían sobre la renda y los beneficis; y se nivellaria la pressupòsit per medi d' una contribució progressiva limitada.
P. ' Qué vol dir contribució progressiva?
E. Que lo tant per cent que ha de pagarse creix à mida que crexen
los ingressos de que disfruta ló contribuyent. ' : ' ï ;
P. Y limitada, qué significà?
E. Qué 1' aliment d' aqueix tant per cent déu deturarse al arribar à
un tipo màxim prudentment
fixat,
'.
P. Lf establiment del sistema regiónaliataYportàría cap perturbació
à la indústria y comers de Catalunya?
E. No; perquè lo régimen econóinich fora lo mateix pera tota Espanya, y en cambi, allavórs, à més del mercat: espanyol, afavorits per la
nova política, sabrian los nostres productors çonquistarsc nous y més ímportants mercats,.
'".'<-...
... .
P.. Peró, y si à causa d' àrrebassarsels ió monopoli del govern, rebutjessenlos pobles castellans los nostres productes?
E. L ' i n t e r è s particular es lo móvil de las operacions mercantils, y
per axó totas*las tentativas dr aquexa mena metivadas per rivalitats de
poble à poble, ban fracassat sempre.
.
P. No .lú ha, alguns pàyssos en los quals està^establerta una organisació semblant à là que acabém d* exposar?
.
E. Suissa, Estats-Units, Alemania, E'egfie ü h i t de la Gran Bretanya
Austria-Hungría, etc.
-;
.

TEIOMPARÉJÏ^

P, Sent com sera raenos en nombre "los catalans, es possible que
guanyém?
E. Es segur; perquè no son sols à treballar, y à més las corrents de la
època actual nos son favorables.
P, Ab quina ajuda pot contar Catalunya?
E. Ab la de Navarra, Basconia y Galicia^ à no trigar, ab la dels demés Estats de 1' antiga Corona Aragonesa. Totas aquestas regions desít-
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jan pera ellas, lo que volém nosaltres pera Catalunya.
P. De qüé més podém refiarnos?
R. De que lo desgavell ja no potser més gran, y quan tot està desballestat per forsà ha de caure.
P. Y qué es lo que substituhirà al régiment actual?
R. Lo Regionalisme, perquè tots los altres sistemas de govern iestàn
desacreditats per los resultats desastrosos que han produhit.
P. Es cert que las corrents de la època actual nos son favorables?
R. Los més eminents tractadistas de la ciència política moderna,
desde los positivistas més exagerats fins ais més fervorosos católichs,
tots combaten los principis de govern avuy establerts, y dèmostran en
novellas investigacions, la justícia y conveniència de las doctrinas regionalistas. Per altra part, es notori lo afany de fer declaracions regionalïstas que s' ha apoderat de molts po'itichs que, malgrat serne naturalment
adversaris, veuhen clar que es la idea del pervindre.
P. Quin altre fet ho demostra?
R. Un df eloquentissim: en tots los pobles de' situació consemblant à
la de Catalunya, y en los quals no s' ha implantat encara lo Regionalisme, van crexent y extenentshi cada dia las reivindicacions nacionalistas
com ne son exemple los moviments autonomistas de Irlanda y Escòcia
Provensa, Llenguadoch y Gascunya, Venècia, Nàpols y Sicilià, Esthonia
Livonia y Finlàndia, Bohèmia y Polònia.
P. Quin fet demostra que las novas tondencias de la època son favorables ti Catalunya?
',,.>.,
R. Lo renaxement que en la nostra Pàtria s' ha operat en la indústria y lo còrners, y lo que va operantse en las bellas arts, .la,literatura, la
historia y en tots los demés ordres de 1' activitat humana* „
• P. Quin renaxement coronai·à y exalsarà à tots los altres renaixements de Catalunya?
R, La renaxement polítich que tornantli la autonomia, fentla altra
vegadasenyora de sos actes, produhirà la regeneració complerta de sa
vida política y administrativa,
APÈNDIX
Los qtte vulgan ampliar las ideas anteriorment exposadas, poden acudir entre altras à las fonts següents:
«Memòria en defensa de los inttreses raorales y raateriales de Catalufla, presentada à S> M. el rey D. Alfonso X I I en 1885.
«Missatje à la Reynài Regenta en 1888».i
,
«Historia de Catàlunya;» per Antoni Auléstia y Pijoan i.
i
«Lo Catalanisme,» per Valentí Almirall;
• TC:
«La tradició catalana.» per Joseph Torras y Bages,
^
«Deliberacions de la Assamblea de Manresa de 1891.» ' '
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«Los fueros de CataluSav» per J, Coroleu y J. Pella;
«Antigüedad del Regionalismo espafiól^.ipar .F;': .Rï>m»uiii«.y • «Puigden-.

Discors^de Àngel (^üimèrà'en'loB'jç^hïiiío^al^'cle 1889;'\
Discurs do Joa» J. Permanyor ou los Jochs Florals de 1891. '
Discursos de Rarnó» P.có v Campamar en los 'Jóchs Eldrals de 1886'y
de 1892./
• ;:" ;:' :
'" •
' •u0rí· • •
^
Discursos pVesidèneials de la «Lliga de Catalunya»

Firmat per varis inclividuos del Somatent d' aquesta ciutat
s'ha^ donat circulació al document que segueix:
SR. D. ANTONI ROCA.
:;•
^ \". ' .n.--, ..

Molins de Rey, •; ,

ITonorable senyor: Enterats p e r í o Butlletí Oflciai dels Somatents de
Catalunya qu' en la última réurilb'cerèbrada per la Comissió orgànisadora
s' habia nombrat;üna Ponencja?pefà éstudiai· 1' assumpte dels pórta-escòpetas y de ia q u a í / T . molt dignament ne forma part:
: ,:,
Los abnix firmats perteneixents al Somatent d' aquesta ciutat, creyent
interpretar los desitjós de téts nostres companys, havem cregut convenient dirigirnos à V. honorable senyor, pera demanarlï-qu';en hom d'
aquèst Soinatont interposi tota sa influencia à fi de que M dictàmen de la
Ponència slga favoríible al iïs oficial,com à distihtïuydéls porta-escòpetasque ab P escut de Catalunya y róíul català han àdopïat Varis individuós
del Somatent dé Santa Coloma de Cervelló y de ifiollfts altras poblaGions.
Prou copegut es, honorable senyor, 1' amor que V. té à las tradicions
de Catalunya y al Sòmatent,pora que los que suscriuheh no pugan dubtar
un sol moment de que lo parer de V. y lo dels digriissims companys de
Ponència està indentificat ab lo parer y los desitjós de tots los Somatents
de Catalunya; pero creyém del càs manifestar ^aquest desitj à fi d' enrobustir lo dictàmen de la Ponència, y de pas§afda serveixi nostre petició
de calurós aplauso à la digníssima actitut del honorable vocal D. Francisco. Franch en dita,Tetmiójïjy/fe. enèrgica ^qtes6a à la incaliflcabie proposició del senyor D. Frahcisco Folch, la qu^líjamay podia esperarse d'
un català y menys d' un VfQa·llde la Comifsmorganisadora dels.Somatents
de Catalunya.
r/WT r:o 11 • •irc·Hí'A·'.··.i - •
'd
- : : •l·
En'espera, donchs, de que la present demanda servirà;cqm à manifestació dels desitjós y del ;criteí3,jeque informa lo S o ^ í g í t t . "de1. Sabadell,
confiém que V. honorable Senyor,-.lo-presentarà' àrl^ Pon^pGi.^ ï>$r^ enrobustir son informe, à no duptar, favorable als desitjós, dels Somatents
de Catalunya de que 'Is porta-escopetas sian de vera fesomia catalana
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còm correspon: de quins desitjós creühen serne fidels mtérpretes sos afeetíssims servidors. - - •
•
,
' '
"'
V''.
Segueixen las firmas. "':
Sabadell 11 Desembre de 1894.

NOVA S
Ab lo títol «A. los representantes de la Nación» acaban de publicar un
ben escrit y mellor pensat manifest, las mes importants associacions de
productors de Catalunya, encaminat tot éll à protestar; del Projecte do
Revisió Arancelaria, atentatoria al trevall pàtri.
Finnan 1' esmentat document lo «Foment del Travall Nacional» 1'«Institut Agrícola Català de Sant Isidro», la «Cambra Agrícola de Maldà», la
«Lliga del Principat de Catalunya», lo «Gremi de Fabricants? de Sabadell y 1' «Institut Industrial» de Tarrasa.
;
,/
Avuy deu debutar en lo teatre de Odessa (Hussia), la eminent, tiple
donya Josephina Huguet.
En lo teatre Romea, do Barcelona, sl han posat en estudi los sainotos
«De Venus à Marte passant per Vallvidrera ó la màquina per volar» y
«En Bernat Pescayie ó Barbas y Comedias», originals de reputats actors.
Ab numerosa y distingida concurrència se 'd0hà. ;lo diumenge últim
per la tarde en lo saló d/ espectacles de la Associació de Católichs la tercera representació do la cada dia mes celebrada sarsuela «Del Municipi
al mar», essent molt ben interpretada.
; -•'-^í
•
;"5; ^ ;
La direcció escènica y artística inmillorable.
En la vigília de la festa de la Paríasima Concepció morí en aquesta
ciutat donya Teresa Sallarés (Q. jAg Ç..,S.), mare de nostre respectàblé
amich lo President de la Acadèmia de Bellas Arts En Narcís Giralt. . . ; ;
, Acompanyem à nostre amich y demetúlamilia en son trist condol, per,
tant sensible pèrdua.
.-•i^^·...;-..Dissapte passat contragué matr moni en Barcelona nostre bon amich
En Joan Casals ab la simpàtica ,y jmodesta senyoreta En Josefa Grau,
germana de nostre apreciable amich y company do causa En . Joan.
'Feliçi'tém-'al«..iioja3.:ÇQ'Ptrayents desitj^^lgíhi^liçitats daraderas..
Nostre estimat company «L' Olotí» al donar compte en son últim número, de las vetlladas necrológicas, dedicadas à honrar la memòria del
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llustre patriel En-Joaquim Vayreda, celebradas à Barcelona en lo saló
«Parés» y en lo «Centre Català» d'aquesta ciutat, diu:
«Per encàrrech especial de la familia Vayreda, donem desde las columnas de nostre modest setmanari las més expressi vas gracias à tots
quants, entitats, corporacions y particulars han contribuït, directa ó indirectament, à honrar la memòria de son quefe, portant, ab sas paraulas
y obras, un consol à son atribulat esperit; >

Diu «La Rènaixensa» de Barcelona.
: -.^Í: .
Nostre paysà *1 mestre Pedrell ha sigut designat, per vot unànim de la
Acadèmia de Sant Fernando y del Consell d' Instrucció Pública en plé,
pera ocupar la càtedra del Conservatori de Madrid, vacant per defunció
del mestre don Mariàn Vàzquez;.
Lo senyor Pedrell també ha sigut proposat pera reemplassar al senyor
Vàzquez en lo silló que ocupava en la Real Acadèmia de Sant Fernahdo.
Segons noticias, lo senyor Pedrell se proposa donar en 1- Ateneo de
Madrid una séria de cuatre conferencias- audicions per 1' estil de las que
donà en lo d* aquesta ciutat ab aplauso dels amants de la música.

L4 aplaudit dramaturg català Feliu y Codina ha entregat al senyor
Mario la comèdia en 3 actes «Miel de la Alcarria», çual estreno que se
verificarà dintre de po.ch en lo tèatro deia. Comèdia, .de Madrid, promet
ser un gran triomf però 1' eximi autor de «La Dolores».

Escriuhen à' fLa Èeh^ixensa» des de SanfFelíu de Cadinas:
«Lo Somaíent d' aquexa vila, ó sia la nf^oïiaj-han rebut la faxa por.ta-escoí^as foi-àster, volguen t ab entuséíaslfféïíl de casa nostra, per quin
;S^Ttf'^'^5CPÍitirà.·à';Sa·n-ta Coloma per una^^SÍra/ à la vista de la qual se
farà la llista de tots los que la desitgen, que crech seràn tots.»
Ben fet.

A Safit Cugat del Vallés se procedirà^ihtre poch al arfeglo y restauració àéï claustre d4 aquell monastir, en lo qm\ s hi establiran algunas
monjas dedicadaa à la ensenyansa gratuita de noyàs.
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ide SABADELL

Aptet ser li J i t a »
T i r a d a iO0BSCO e x e m p l a r s
Forma 'n opóscul de 32 planas en 8.u, d- esmerada impressió
sobre paper satmat y ab cnbarta de color.
Las demandas al engrós al Secretari del Centre Català de Sabadell.
• • :> •

A las senjoretaf:fartísías
Tres mesos d' aprenantatje del art de decorar mes bonich y
de mes utilitat, pera hermosejar las habitacions-.
Lo profesor Mariano Burgués t i à d ^
de
modelar flors, plantas,: rèptils, insectes, decoratius y demés objectes propis per decorar vasos, gerros,, paletas, plats, etc.
Mediant preus especiales e z i s ^ y à r ^ ' ^ C i y ^ i i ^ 'pasta de fayance, comprometentse à esmaltarlo y coureho, quedant 1' obgecte de propietat de la alumna una!•Vegada;; acabat.
; Pera fer jregalos tijti.dias-. especials - n o ^ y ^ a c;^-Jnes -bonich y
propi que lo que un mateix se decora.

Dirigirse à ÉIIRI^IO ÍUBGUES
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CATALAlfAS-l«95.P0iIÍS Y ACUTS

Forma un block de 730 planes de lectiàra recreativa
DELS PEINCIPALS

ESCRIPTORS MALLORQUINS, VALENCIANS Y CATALANS

PREUí UNA P E S S E T A
Tarjas de fusta alegòriques fabricadas expresament per aquest
Calendari

A 1*50 Y 1^5 P T A S . UNA.

Los encàrrechs, al engrós, deuhen dirigirse à la Imprempta

LA CATALANA, 6, Dormitori de Sant Francesch, S.—Barcelona.

;

ANUNCI

OFICIAL

"

CENTRE C A T A L À DE S A B A D E L L
Per lo present anunci s' acusa rebut de las demandas del «Compendi
d e ^ J ^ o ç t r m ^ Catalanista,» als aen
203.
204.
205.
206.

Vicents Portada, de Mollet,
Francisco Gorina, de Sabadell.
.»
P. Ciano de Habana.
Joseph Calonge, Pbre. E. de Pueto Príncipe.

207. J. Casas Pallerol, de Cornellà. -

'

208.
v, 209.
210.
. aji.
212.
313.
214.
215.
216.
217.

Joseph M.a Pons, de Monjos.
Un admiradó dels Catalanista de Sabadell.
Joseph Menés, de Baracoa (Isla de Cuba)
Pio Vifialsy Amèlia, de Barcelona.
Juan Bta. Roca y Casta, dé Sabadell.
Francisco Pujol y Font, de Mòfíiïs de Rey.
ü n catalanista de Màlaga, ' V '
Josep M.a Argemí, de Creu-alta.
R. Brú, de Sabadell,
>^s- ;
Joseph Codina y Duràn, de Sabadell.
Lo que 'a posa en conexement dels interessats pera 'ís efectes con*

aegttents.
;
Sabadell 30 Novembre 1894.—P. A. del Concell General.—to
cretarif Enrich Diumaró.

Ia^«npt*d· Per». f*gas, Carrer d» Calderón, 36, Teléfono, núm. 186.—SABADELL.

