EL AUTONOMISTA •
amb una mica mes el Principal de Catalunya:
nou sacriflci de Catalonia! Sota Caries II perd la
Franche Comté, Valencienn.es, Cambray, Ipres,
Saint-Onier: la Flandes actualment francesa.

I ve la gran Revolució francesa, forta sotrágada en tot 1' organisme europeu. I" ve Napoleón, el gran propagador militar d_' aquella, a
amparar-se del govern d' Espanya; i les provirx
cies, desfet .el lligam governamental espanyol,
Pero 1 temperament dominador de' la raqa lliurades a sí mateixes, recobren de fet-la llur
castellana, és constitucional, dones incambia- personalitat política, i no volen esser franceses
ble. No aprén mai en les pagines de 1' historia. i fan la guerra. D' aquella crisi política CataloQuixot eterna!, vol conquerir i dominar el món nia surt transfigurada, empero dividida,. Els franper la violencia, sense adonar-se mai déla debi- cesos parteixen venquts, empero deixen en la
lite t de les seves forces i de lafortesa deis seus nostra térra, com poma de discordia, poma venenemichs.
•
turosa, 1' idea de llibertat. Per ella s batan catalans am_catalana, els uns volen la llibertat noDesprés de la terrible guerra dita de succes- va, els altresla tradicional, tots inconscientment
sió a la corona d* Espanya, i mes ben nomena- volent la llibertat de Catalonia. Ni ls uns ni ls
da guerra per 1' hegemonía a Europa, a Ameri- altres triomfen, empero"la llibertat de Cataca i a i a India, resta esquarterat 1' imperi cas- lonia avanqa. Eal'entremitg, i sobre tot en
tellá. deixant a les urpes del lleó británic, Gi- els períodes de pau, creix la vida económica nabraltar, Menorca, i, lo que és pitjor, grans avan- cí o-nal, i la artística, i la literaria, i la científica,
tatges comerciáis i colonials.
anant-se integrant en la nació. Catalonia ja menCatalonia es de moment la mes sacrificada a ja. Comenta a poder mantenir els seus literats,
Utrecht. Les nacions congregades, vencedores i els seus artistes, els seus homes de ciencia; I
vengúeles, heuen part"en el" butí *. Catalonia quina sét d' apendre i d' imitar se desperta!
no es tinguda com á nació: sucumbeix, am tot Vol coneixer la seva historia-naciona-1, 1' art i la
i son heroisme, davant les forces concertades de literatura antigües; pero també vol viure la vida
la Franca i de 1'Espanya. El seu vigor nacio- moderna. I quin tip d' estudiar 1' art i la literanal, debilitat per dos segles de decadencia eco- tura contemporanies deis pobles europeus! I irinómica, no pot conservar el regim polític tradi-. troduhint i assimilant-se elements i formes, mecional, que ja no és sino un marc sense pintura; todes i procediments d'afora, va desiñtegrantla pintura no existeix, el marc ós inútil, fa no- ne de sí mateixa d' incompatibles amb el >eu
sa. L' estat Cátala passa a essér una provincia esser nacional. Am qo que aprén del Nort i de
espanyola. Catalonia es resigna.
1' Est se treu d' assobre go-que li ve deT Oest:
la tramontana i el llevan i netejan co que ha
Mig guarirles les ferides de la guerra, apareix portat el ponent. I 1' esprit de Catalonia s va
el decret de 16 d' Octubre de 1765-. Caries III revelant!
hi diu:";< Tot espanyol pot anar. a les Indies. •».
La lluita am la nació occidental té lloc sobre
Els Catalan&'ja son espanyols. An ells s' obre tot en 1' esfera económica. Empero ara hi porta
per primer cop 1' Atlántich. Les naus catalanes .1' avantatge.. La renaixénca del Mediterrá es forsalpen deis nostres ports cap a America. Reneix ta i rápida. L ; aplicació del"vapor a la locomo-el comerq, reneix 1' industria. Torna a esser ac- ció 1' afavoreix forqa. L' imperi ture va decaient.
tiva la vida de la nació.Comenca la renaixeñqa Els francesos preñen Alger i s' hi estableixen,
económica, comenca la renaixénca nacional.
destruint el principal fogar de piratería. Helias i
les nacionalitats balkaniques resurgeixen, afeblint en Europa la poixanqa turca. La Franga s
* Pels tractats d' Utrecht 1' Espanya cedeix: a la Prnssia la. fa seva Tunig, 1' Inglaterra 1' Egípte. Entremitg
Gfieldres espanyola i el país ds Kienskanbec; al duc de Savoia, la
trenca la Franca 1' istme de Suez: l'obra de LesSicilia; a 1' Austria, la Sardenya, el reialme de Napols, el Milaseps fa inútil 1' obra de Gama. El Mediterrá
nés, els Paisos Baixos espanyols (Flandes, "Braband, Hainaut,
diicat d&Luxemburg. )
torna a esser el carní mes curt pera el corriere.
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