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Porta15 per l'entusiasme patriótic,
grop de

jo ves nacionalistes hem

decidit, malgrat les excepcionals cir
cumsláncies, publicar un p'eriódic
que pugui ler-se ressó deis nostres
5entiments.
El

nostre

concret, és

propósii, ben ciar
solament:

.un

i ben
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Ter ~Ha.
Abans que tot, la nostra coral
lulació

a

Iota la premsa catalana i

nacions de la gran lb?ria, que

nosalires trehallen
mateix ideal:
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sems
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periódies de les diverses

restants

les obreres,

a

l'en.-

elledrd

que

algunes d'aquestes vulguin deseo
néixer el fet real de Ja nacional/tal
catalana.
a

iota

per fi, a bis els catalans,
aquesta joventut que té per

credo la SdIlid esuidencia, que

no

sapiguer res d'avinences ni de
Espanyes grans i resumeix lotes les
seves aspiracions amb un sol con
ceple, ami) !ni sol ideal: Calalunya.
vol

El record
del

EN

Plestre,
aquest primer número

no hi po
el record del Mestre.
Nosaltres, els mes modesis, peró els
mes tidels deixebles de la seva doc

dia
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-UNIÓ CATALAN1STA")

A LA

STILUTIICIÓ
un

JOVENTUTS

mancar

trina deslliuradora, servem i servarem
sempre el consell de! plorat Doctor

Martí i Juliá.

Mis joves

LA

impaciencia i la manca d'austeritat
han de,svlada la conciencia de mol
Iíssims esperits que s'havren ofcrt salce
rament per a servidors tidelíssinis de la
nostra Catalunya. No cal: fér7los-en un
gran refreí. fina persistenta bafarada de
prematura senectut ha ataren sentiments,
expressió d'arclencies de jovenesa i ha
convertit en mesquineses egoisles Iota
-

l'exuberancia de generositat i de sacrilici
qui brollava del coi' i de l'anima de tota
una generació de joventut qui
semblava

redemptor i sha adressat al professiona
lisme polític. 1 es 'roba, ara, aqueixa ge

neració de jovent qui un clia feu estremir
al nostre poble amb frisances de vida
nova, abatuda i astorada, pe.rque li man
quen energies i ha perduda l'orientació
de fa seva vida.
Áqueix joven' propagador de l' idea
nova, era un jovent triomfant; el poble
renaixia esponerosament i tota l'oligar
quia social i política fins aleshore.s exer
cícia per les colles amorals de la política,
se'n.venia depressa daltabaix per la sola,
acció de la pardula 'sincera qui sembrava
llavor de vernal- a la conciencia catalana.
Mes, rnalgrat qüe no ho semblés, aquell
joven( eslava mancal de fórtnal, l'esplet
de generositat no era prou lateas, ni proa
aniaral dé vida, i la constancia en l'acciO
no era so'stingada per una paciencia in
conmovible, rota ella al servei de l'ideal.
I per xó ha passat, gneis qui avençaven
triomfants, delnals amb manya per les
males mis de la política professional, han
abdical i s'han Ilevat virilitat, convertint
se en rettits, ells qui, ja amb el !lamer al
frian, avensaven arclidíssims a la davan
tera de Id vida social i política del nostre

den pams sota terra, per a que per
mai més tingués acció a la riostra so
cietal catalana. Mes ja ho veiéu: la fe
blesa, lo inactual, lo oposal a les reali
tats de la vida, sols determina impoten
cia i no guanya ni un cor, ni convens qn
esperit. Jo van preguntar-vos, a tots els
joves qui havéti caigut en renunciarnent:
?ClUé havéu fet? ?que feu? Que no res
ponguil'ara de la vostra vida; que con
testi Ici,que en vosaltres resta deis vos
tres bells lemps de propagadors de l'ideal.
L'ara de la vida vostra respondría amb
desacert, perque l'ara de senectut vos fa
suposar que l'idealisme, és quelcóm ridí
col; lo que román en vosaltres deis bous
temps.vostres, no vos deixará contestar,
perque vos l'ara sentir en les pregoneses
de l'esperit, voslre avergonyiment de
sentir-vos subjugats per la decrepitar

poble.

i fius per pertorbadores, s'esvaeixen i no
deixen rastre en la conciencia de l'home,
ni en les orientacions de la colectivitat.
Els joves, són els reformadors; els vells,
els residus impolents de les accions qui
han sigut triomfantes. Vosaltres, joves,
encara vos
havéu inclós en els veils;
mes podéu
i devén tornar a la joventut,
a l'ideal, a la sinceritat, a la generositat,
a l'acció positiva de refer la nostra vida
catalana.
Ben a la vora vostra ja surten veas
sinceres que ho diuen:
prou política,
que n'hem fet massa;
altres qui sois
coneixen el nostre problema en les abs
traccions subjeclives iltirs, i no en la rea
lital de la vida, tan bou piad s'han acos
tal a n'aqueixa realitat fan afirmacions
op,<Mdes alot lo ábans propagat.
La reacció vers la salut del no:in-e re
náixer és començada, i será del poble
estant que pujará als seus representants
la força instintiva que obligará a laborar
per l'enfortiment de la vida nostra.
S'han passades hores ben atribulades,
i, VLlil dir-ho, io n'he passades de ben
crudels. Mal rri'lla deixat, peró, la segu
retar de que tot tornarla al sért camí na
tural, ni la paciencia per a esperar i per
a sofrir resignadament l'anar-sen d'espe
rits estirnadíssims. Per xó, jo no he sen
tida l'acció d'envelliment que per arrea
m'envoltava i segueixo fidelíssim a l'ideal
de toia la nieva vida, no per a yantar-me
de conseqiient, que abans que la virtut
defectuosa de la conseqüencia, hi ha el
bé del poble; no m'he aparlat de l'ideal
perque és el mea ideal de vida i de !oven
tul, perque és ideal de sentiment i de
convicció, perque és ideal que esdevé
de la ponderado científica de la realital,
tant en el sentit concret de la nostra
terma catalana
com
en
el senil' ge
neral humá per a el desiliurament del
iudividu. Per xó, ara arriben per a
mí les hores aconortadures; ara lot
retorna .0 l' ideal i cal. que, ami) bell
gest, hi retornéu vosaltres els joves que

Per aquesta causa la política vella fa
ara la revifalla de la rnort, i els interve-,
s del nacionalisme frueixeil el seu
moment de passaiger triomf; i per xó el
rosec del remordiment atribula al jovent
ben intentionar, al adonar-se que per fe
blesa seva, que per censurable ignoseen
cia seva, s'es interromptida l'ascensió
gloriosa de la renaixensa catalana. 1 bé,
jovent, a la fi setnpre generós, qui al eo
niel-ajumen' de la vostra jOVCI1CSd, havéu
trua el goig suprern d'ésser tot cor, de
ésser verb propagador de les sineeritats
de l'esperit vostre, i d'haver enhal a la
plenitut de la vida social esseni-ne refor
madors, jo vos veig abatuts i concirosos,
jo m'adono de que esféu locals d'escep
ticisme, jo reparo que sou ja vells, vos
altres que havieu de servar joventut per
Iota la vida VOSII'd. VOS heu cregut, per
Lit& enganyoses sirenes vos ho han dil,
que és pecat ésser irreductible; els vos
tres sentiments havéu consentit que 's
desviessin perque vos han fet malenten
dre que no era generosa la vOstra cedió
intensament catalana; vos haveu adherit
a les fórmales rnentideres d'un progrés
negatiu i opressor, vosaltres qui labora
veu per la positiva clesIliuransa política
i social dels bornes; per a perdre l'ente
ninient vosIre en el laberinte de la farsa
política, vos han ofert cada dia, una nova
orientació i una nova fórmula; i ara vos
trobéu que ja no ho sou triontfaciors jo
ves
i ardids; vos trobéu sense acció ni
influencia social i seguint amb docilitat
i d'esma, dIS fracassats de la política que
Shan apoderat de sentiments i d'idees
vostres i vos han deixat per a que les
propaguessiu i vos desacreditessin, totes
les velles fórmales, tos els conceptua
lisnies, tots els odis de sectari, lotes les
abstractes adoracions, tota la degenera
da ,fraseologia i, per a dir-ho Watt cop,
Iota la repugnanta carcassa de la política
d'ofici,. que vosaltres per a bé del poble,
individu i colectivitat, tenieu ja Casi COI

gada
un

prematura.
Jo vull dir-vos que l'ideal deis joves és
superior als arraniaments utilitaristes
deis vells; jo vull dir-vos que l'ideal és
constant

en

l'humanitat i que les barra

bassaides de la senectut, per infecondes

—

—
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per

instant

un

vos

nels senils qui preten

Nols teméu
drán deturar-vos, tot cridant:—!Reaccio
narisl
Son animes mortes sense cap
acció efectiva a la vida social. Deixéu-los
i responéu -los: !visca la joventut! Ells
a la futuritat de Cata
no deixarán res
lunya; la vostra acció de joves propaga
dors (le. la vida hi esbategará perdura
blement.
No ho consentiu que la fortitut i la ge
nerosítat de la vostra vida de joves se
refregui amb la feble sa i la concupiscen
cia dels vells sensuals de la política que,
fins fa poc, vos execraven; no volguéu
quels decrépits i desacreditats se revifin
xuclant-vos dolls de la vida catalana qui
brolla arrán del sser vostre; no vos hi
aplanéu a que visquin en la vida vostra
i que descansin en el vostre repós, com
les setáries qui per contenir la senectut
improductiva viuen i dormen arnb ado
lescentes verges; nols deixéu el vostre
pensament, non feu renuncia deis vos
tres sentiments patriótics, no abdiquéu
de les sanies ingenuitats del vostre vo
ler. No destorbéu que fassin la Itur via
els utilitaristes de la política, i si és cert
que en ells hi ha resurrecció del sentir
catala i condempnació de greus faltes
comeses arnb la terra i amb els hoines
qui han determinada i encarnada la re
naixensa de la nostra Catalunya, nols
barréu el pos, donéu•los l'abracada pu
ificadora i que s'adressin al lloc d'expia
ció que pertany als arrepentits; mes no
permetéu jamai que ocupin el vostre loe
d'apóstols, qui és vostre i sols vostre,
de vosaltres qui haveu nascut i viscut
per a racció santa de les desIliuranees.
a
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havéu apartat.

en

!La Espanya gran!
?I a nosaltres qué?

—

Les hores doloroses ja han passades;
ahir. que
me sembla, talment, que
era
cada setmana me comunícava amb el
jovent catalá. Els tocats de senectut han
errades les profecies. Lo que suposaven
finit, és jove com sempre, i els falsos
profetes amb el cap cot cerquen en la
riostra vida social, el 'loe ont enterrar
les despulles corrompudes deis Ilurs
erros politics i socials.
L

La

meya

Es

llógic

.

MARTÍ

i

JULIA

que essent joves

sigueu
joven

joventut és al cor aon radica.
Conservaren la vostra joventut

interessa més gran

al servei de
no en

Catalunya trobi escolls

sortiu,

no

estigueu parats,

re

de nou, siguen optimistes.
El Nacionalisme més que mal ne
cessita del .caliu deis vostres amots.
Catalunya per culpa d'uns i altres
está compromesa en empreses terne
ráries que poden retrassar robtenció
de l'autonomia que cobejem els nacio
nalistes; qui sab si vindrá un moment
que tots plegats ens donarem compte
deis errors soferts i recomenparem el
camí per abres rutes.
comenceu

Prediquen

un

intransigent haciona

lisme entre els joves, que sou les no
ves lleves, sense les quals no tindrien
hereus els nostres ideals.
Siguen avars de les vostres follies,
mediten les accions freda i serena
ment, no vos emborratxeu d'entussias
me
endebades, volgueu deixar mar
cada la vostra petjada en el camí.
Catalunya l'haurá la seva autono
mia; quan un poble com el nostre s'ha
donat compte deis seus dreis i duna
o d'altre faisó els seus fills laboren
per la lliberiat, la Llibertat nols aban
dona.

Laboren, siguen ardits, joves amics.
Volgueu que a la Catalunya deis
vostres amors siguin impassibles ex
plotadors sense condénela; humils que
hi puguin dignament viure; sigui
desconegut l'analfabetisme; siguin im
possibles els politics d'ofici; la xula
perla exótica; el mal

tracte i befa a
les nostres costums i 'lengua, i per
damunt de tot combaten la ignorancia,
destruiu els odis, prediquen l'amor.

Aleshores, coto déia l'inolvidable
Dr. Martí i Juliá, «Catalutiya será al
món; viurem figualtat del no pa/ir».
Aleshores els autonomistes haurán
acabat la seva missió, els naciona
listes no encara.
1. GRANT 1 SALA

pobletna de Catalunya Nació es
solament an els catalans a qui interessa.
El

tort i a

dret

men

Volem, volem I volein.—Cosea
de l'avlor.—Els reglonalistes

visqueu.

Si no vos templa l'orgull i la pre
tensió.
Si procediu noblement i sense gelo
sies amb els vostres companys
Si no aspiren a cárrecs i distincions
per

no ens

resposta

inteansigents. La vostra
tut manteniu-la encara que els cabells
blancs vos facin semblar vells, que la

tres

A nosaltres

desa que la de Catalunya.

vanitát.

Si manteniu la vostra espiritual in

dependéncia.
Si estimen a Catalunya.
La nieva ven no és pas la d'un vell,
faig Izi) que vos aconsello i em con
servo jove, per aixó a Catalunya l'es
timo més cada dia.
Haveu trucat a la meya porta reque
rint ajuda: hi poden comptar, hi ha
cor obert.
No hi fa res que la vostra empresa

la riostra santa causa.—Franea
classiticació dels catalana.

ir

ORNEM-HI

que

no

ha estat

res.

—Quel'aprenguin.
Volem que a les audién-cies, judicis
orals, acusacions i defenses, apunta
cions, declaracions de testimonis, etz.,
és cursi tot en nostre idioma.
Volem que a les escotes, des de les
primáries a les d'ensenyament superior,
escotes especials i Universitats, i con
terencies d'extensió universitaria 1 d'alta
cultura. mestres i deixebles s'expressin
en plá catalatiesc; que libres de text i de
consulta aixf com resums manuscrits
sig uin redactats en nostra filOsÓfica parla.
Volem que les caneons de l'escota i
del carrer, així com els jocs infantívols,
tinguin tot l'aire de la terra. Que ens
ataca ala nervis sentir a la mamado coto
canta «materila, materila›, «San Seranb
i sities carrincloneries, en boca deis nos
tres ballets, i voten-) que en el seu !loe
juguin a uEscarbat, bum-bum» i (Puput,
don vens?—De Roma —Que portes?—
Corona. —Qué cerques?—Muller. —Fés
tres satis i cerca-la bé».
Volem fer fugir el couplet foraster per
a donar pos a l'aixerida canló popular
catalana.
Volem bandejar agriest divertil dialecte
castellá de Barcelona, que s'esten coto
lo cugula.
--Pero si l'idioma oficial és el castellá.
Ai, Senyor! i qnants ne va deixar el
rei Herodes. També bades tu? Eni fas
l'efecte deis choristes d'en Clavé, que

porten barretina 1 a la gira de l'americana
hi Ilueixen l'escut d'espanya, i, que amb
la mateixa ignocéncia, per no dir altra
cosa, que canten «Les flors de maig» 1
.Els Xiquetsde Vals», engeguen el «Glo
ria a Espana».

Delxi'm acabar, que tinc el pap pie i en
cara cm

quedaré

Volem que

tot

a

mitg

comí.

foraster que vingui

a

Barcelona

s'adoni hen bé que es troba
a Catalunya i no a espanya.
Els sabis estrangers ja fa temps que
ho saben. Mes al comú deis nostres visi
tants cal que els hi feto entrar pels ulls
i per tots els altres sentits externs.
Volem que a l'actual restellera de tes
tes en remernbranea del davallament de
Mare de Déu a Barcelona, d'on esde
vingué l'advocació de la Mare de Déu de
la Mercé, l'Iglésia, el Bisbe de la nostra
ciutat, qui té l'obligació de sortir a la
defensa deis perseguits, dels humils i
deis arreconats, remogui una creuada
per tal de tornar al seti d'honor que li
correspon, a nostra excelsa Patrona San
ta Palada, la bandera de la qual aixugá
plorosa, al caure ferit, el darrer Conse
Iler en Cap, Rafel Casanova.
Volem que desapareguin les corridas
de toros (no traduiti mal, catalans, aques
tes paraules) i les odioses quintas.
Volem que en lots els nostres esbar
jos, al din de les entenes de tots els
envelats, als balcons de tots els centres
hi onegi només l'immortal senyera de
les quatre barres. !Ben alta, ben dreta
i ben sola!

1 amb

*

* *

aquella alegria.

Volern que els catalans parlin i escri
en catalá.
Volem que els comunicats, anuncis
comercials, de festes de barri i festes
majors, libres de comptabilitat, targes
de visita, rétols d'establiments, partici
pacions de bateig, casament i canvi de
casa, etz
etz
sigui tot en catalá. I en
cara Inés: que a fadressar-se Catalunya
a les altres potencies, có que en podriem
dir relacions iniernacionals, usem a tot
drap la !lengua catalana.

guin

,

—1 els que

,

no

la saben?

Volem...

—Amén, aixó sembla una Iletania.
Prou, car si arribes a voler quelcom
més...
—Dones mira que si
car el meu
programa

—Altrament aixó qae dius, Fresseta, és
més vell que lunar a peu.
ambé és més vell que l'anar
peu
el menjar, 1 encara menjem
—Pero de quin sant vé el repetir-ho?
O, perqué encara no ho tenim
-

* * *

—No haviem convingut, ja des de l'any
passat, que l'Autonomia de Catalunya
trucava les portes de casa nostra? No
déla un senyor que mai l'havia vista tan
a la vora? No pregr.tva als reconsagrats,

l'aplec de l'Orteo Catalá, que si no
fajudaven, al menys que no li fessin

en

la traveta? No semblava alló del .pavo
s'és feto la gairebe
revolucionaria Assemblea de Parlamen
taris? No ferien raó els espanyolistes
de protestar del que protestaven els re
gionalisles que a Barcelona fos elegit
un Arcalde no catalá dient que ells do
naven dos ministres catalans a la Coro
na d'Alfonso XIII? Qué s'és fet alló de
tormar un Gobern espanyol a base del
reconeixement de la personalitat de Ca
talunya? Que és aixó de tornar-se els
catalanistes puntals de l'Estat espanyol
al qui combatien feio poc a foc 1 a

republicano«? Qué

sang?

-

—Pobre xai del

cor! Que vius als
planctoni que es diu
ten-a, a l'Europa arcádica o a l'Europa
de la gron guerra?
Aguaita, i no siguis o no facis el pa
ges. ?No veus de quina faisó endaguen
Ilurs afers les grans potencies en pie
segle vint? A canonades, home, a cano
Ilims

me-u

al sistema

o

nades. Ves-los-hl amb sermons, amb
assemblees de parlamentaris, que et res
pondrán, per ara bons. 1 el món sempre
ha estat, és i será el mateix.
Ara que hi ha les seves excepcions.
Hom s'embadaleix davant l'exemple
que donen qualques Estats del Nord.

Noruega

diu que ja és prou gran, que
vol sser independent; i Suecia respón,
passo, i vet-aquí que Noruega ja baila
sola, i tots els altres estats muts i a la
gavia: i Noruega és 'Hure i Suecia també,
i cadascú a casa seva. I tot sense re

bombori,

sense fer-se ni una esgarrin
xada.
Ara mateix, Islandia, nació que no
passa de cent mii habitants, obre l'ull,
i sense giragonces declara que vol anar
per les seves: ho fa saber a Dinamarca
que és la mestressa, i aquesta ho troba
la cosa més natural del món.
1 es compren. La llibertat és muja vida.
Peró aixó passa al Nord. Que en són
de trempats. Mes la Península ibérica
cau una

mica més cap

de

raure

al recurs suprem de les

proposés abo
i si no fos el
Consulat d'espanya... Mareta nieva, tinc
por,—deixeu-me dormi a la falda,--que
avui l'avia vera el foc—m'ha contat fets
i rondalles,—de gegants que es mengen
nins,—d'encantadors i de Iladres.—Ma
reta meya, tinc por,—deixeu-me dormí' a
la falda.
.

armes.

Tornant a la vostra réplica us haig
de fer avinent que heu tocat un punt
molt relliscós: com que és un afer de
família i lo que m'estimo tant als meus
germans, que els trobaré culpa més no
voldré que un estrany me les retregui,
veig que l'escatir aquesta táctica deis
de l'altea botiga, és més llarg que un dio
sense

Una

pa.
cosa

procediment

és el

gionalistes (que jo
cm

enca.

1, apa, esinenteu cap poble que s'hagi
separat d'espanya, que no hagi tingut

no

deis

re

admeto, rnés que

considero que ells el poden creure en
cena° i altre el sentir duna gran massa
que camina per viaranys bon xic més
essats i radicals.
Paré aquí una aclarado: annb tot i els
diferents pensars és convicció meya pre
gona que en moments suprems els cata
lans tots serem uns.
-

*

* *
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Parlem ciar.
De catalans n'hi ha de quatre menes:
Primera: inconcients, qui diuen que les
qiiestions nacionalistes són falórnies,
itegoi-i- de quatre vividors, per la qual

propaganda

nostra

s' escollen la

cosa

ploure, i tenen per única
máxima la qiiestió són quartos»; sego
demúnen l'Auto
tia: regionalistes, que
a les bone:3,
Catúlunya,
pero
nomia de
qui

con,

sense

sent

lraijastalIS, ;finte l'Estat espa

i sense rompre els Iligatus amb les
que ells atiOrnenen (regions germanes,);
tercera: nacionalistes que cerquen l'Au
tonomia amb la soberairia de l'Estat es
panyol o d'un altre Estat qualsevol, tant
s'els endona, i parlen de federació, de
poder regional, poder central, eh z ; quar
respectable, de
ta: una colla, bou xic
Inés o menys
endintre
i
en
forma
portes
velada, anc que serribli esquifida, de fóra
estant, que no está per brocs, i, de toles

nyol,

de bondat i justa com mal fos
estada.
NOV(3 llibertat será oferta als homes:
la lliberació deis pobles amb el deure
sagrat de respectat-ne el dret Ilur a
disposar de sa vida.
La urania, enderrocada per sempre
rosa

Inés, no gosará aixecar noves ergas
tules; trement, esguardará el Progrés

de Ilavis d'En Cambó en l'apat de
l'Unitat de Catalunya.
Nosaltres saberrt que Mr. Wilson no
pot mentir i el President Wilson, ha
formulat l'estatut de la futura Societat
de Nacions i quelcom més encare.
Nosaltres tením confiano amb tots:
En Cambó, avala l'Espanya. El cas
rem

fent sa via al cant de Ilibertat de les
nacions Iliures.
Remembrem, catalans: La gloriosa
revolta de la Franca del xvin segle,
homes.
ens feu ciutadans a tots els
més
nacio
Confiera-hl, catalans: La
contin
nalista de les guerres per llur
gut d'ideologia, en fará de tots els

passades, exigeixen l'absoluta indepen
ancla de Catalunya.
—Crítica d'aquests quatre sistemes?
—Sol, no in'etriboliquis.

Es l'hora de les nacional-liáis, l'ins
tant de Catalunya. El pervindre está
nos
en les 'filtres federacions; el futur

No's tenia de contentar ami) llegir el
nostre periódic, sinó que teniu de com

fingid
Catalunya.
vida i defensi els drets de

prar-lo !propagar-lo,

si voleu que

,

més que el
comentari dan moment; es el resul
Una glosa

és

no

res

duna impresió, l'exteriorització

iat

de nostre esta! d',Wiinz.
Una glosa, amics meus, poi ésser
can! a la vida o una dolora a la
un

mort.

Un hom resta
duna dalia

l'alegria del
us

pidola

impresiona! pel

maca, un
seu

una

amic

viure,

un

pas

us canta

captaire

almo/no, pasad

un en

terrament...

L'excitada del

nostres sentiments

!'alegría o
glosa...
el dolor... i neix la

ematius s'es

produrda

per

MAPIUS
-----sk..---ersz¦-•

•

Catalunya, espera
atenta la

CEIQTA

seva

hora

n'és i n'havem goig
molt gran en dir-ho: la Iluita
que venen sostenint el Dret i la Foro,
disputant-se el predomini en les veni
deres

cosa

organiizacions socials,

ventu

decidida amb l'actual
brega de nacions. Aquesta guerra, la
rosament está

més gran que han vist els homes, es
troba a punt de fluir, som a les aca
bailes, a la victória Retuda la Foro,
bentost el Dret pregonará el triornt de
la Justicia que ens és promesa de Ili
bertat. La Pau será de nou entre els

peró més
abans, rejovenida, esplendo

homes i les nacions;
rosa que

amo

a

Aquest

comés,

tort

en

Ja fZ-1 una pila d'anys. En 1714, Ca
talunya fou vencuda i junyida al carro
del triomfador, En Felip V,rei Borbó.
Tots en tingueren gran culpa i tant
sois la Catalunya en fou punida. Gue
de Corones reals fou la de nostra
mallieurança. Avui, en fá 204 anys!
Per si governaria l'Espanya En Fe

el

per tal que l'Espanya
vulgui noblement produir-se com Di
namarca, fent-nos justícia i presentant
al món la segona Islandia. vindicada,
Catalunya.

Caries d'Austria,
esclatá
de
l'Europa,
entre els Estats
la guerra, camí de dolors per a Cata
lunya. D'una banda la Franca- pode
Santa
rosa amb l'Espanya, d'altre la

P.

i

DOMENGE

partit

per l'Arxiduc Caries i per

ses

Ilibertats enterdites, mal comportades
pel Borbó.
Després de gloriosa Iluita s'esde
vingué un jora i en la ciutat d'Utrech,
la treva entre els combatents de ma
jor poder; fadigats de la !multa i mal
fiant-se del nou jóc de corones de
terminat per la mort de l'Emperador
d'Austria, pactaren la Pan d'Utrech,
essent-ne sacrificada, al egoísme de
les Corones, la malaurada Cata

lunya.
Unid de Menorca, el Penón de Gi
braltar i qualques indrets més que
romanien a l'Espanya de Ilur imperi,
fou la fermança de pan, l'oferta. Tant,
per corona de rei. Per Felip, el Bor
bó, la real de l'Espanya i la sotmisió

revoltada Catalunya, la
Ventafocs, i, aleshores, les pobretes
Ventafocs no trobaven Ilur Príncep
total de la

enamoradís;

tots eren inercaders. Ca

talunya l'espera endebades fins a cau
re vencuda, lluitant heróicament, sota
el poder de la Foro en el jorn inobli
dable; avui en fa 204 anys!
*

*

*

Nosaltres Ilegím sovint l'Histbria de
Catalunya i qualque vegada la de
M. Lafuente. Nosaltres sabem que la
actual Iluita, ont tants germans nos
tres hi son formant-ne Regló, acabará
amb el triomf més esclatant del Dret
i de la Justícia. Nosaltres recordem
els propósits d'apel-lar al món per la
nostra Catalunya perque ho escolta

dirigit pel

mes

nina i el motiner» (popular), Pérez
Moya; «Sant Josep 1 Sant Joan» (po
pular), Pérez Moya; «Sota de l'Olm»
(popular), Morera, i «Les neus que's
fonen» (Sardana), Morera.
Segona par!.
«Pel juny, la falç al
puny», Clavé; «Himne de l'arbre frui
ter», Morera; «Les ginesteres», Bal

cells; «Nocturn», Balcells; «Serenata»,
Otto; «L'hivern», Lully; «Scherzo»
(humoresca) Martini; «Crit de guara»
vuit veus en dos chors, Schumann.
Nit a les 10.
Solemnitat Artística
Teatral, baix la direcció d'En Joan
Garcia i amb la col- laboració del
Elec

Unió Catalanista

en

Aliança: Anglaterra, Holanda, Aus
tria i Portugal. Cataiunya prengué

concert será

—

OLIVER

rra

o

pobres

Ernest Cervera
col-laboració
la professora
la
de
amb
Na Raquel Gaspar.
Primera parí (per les tres seccions).
—Voltant la senyera› (himne de l'Or
feó), Balcells; «El desembre conge
lat» (popular), Romeu; «L'Hereu Riera»
(popular), Cumellas Ribó; «Muntanyes
regalades» (popular), Barbera; «La

l'Espanya mostrara

l'injustícia, el

benefici deis

tre sub-director En

pacte d'Utrech
*

* *

lip de Franca

GLOSA

les, apel-lará

a

de la barriada.

fidelitat de Ilurs bornes. Catalunya es
pera de la Gran Espanya la revisió
de Ilur procés históric. Cataluilya creu
i confía que, des d'ah, el nostre Cant
bó, fidel a Catalunya i a llurs paran
los-hi

federada.

La saludó al número vinent.
EN FRESSETA

Joan Balcells,

de Dinamarca pot repetir-se i noves
Islándies sobtar al món.
L'História mostrará ses pág,ines i la
revisió, que en l'ara la Justícia, anirá
i la Lorena. Ca
Inés enllá de
talunya está atenta i confía en l'amor
i el seny deis pobles de l'Ibéria i en la

pobles, nacions Iliures.

tre en l'Iberia

A les 5 de la tarda es cellebrara un
concert popular per l'«Orfeó Gracienc»
que dirigeix el rnestre compositor En

JUNTA PERMANENT
Forman actualment la Junta Perma
nent d'aquesta patriótica entitat, els

segilents senyors:
loan Solé i Plá, Presiden!.
Pere Manen i Artés, Vispresident.
Josep Serra, Tresorer.
Ricard Margarit, Secretari General.
Ramón Durán i Albesa, Secretani
de Propaganda.
Frederic Barceló, Secretari d'acció

cultural.
F. Pineda

i

Verdaguer, Secretani

de Relacions Exteriors.
Eduard Xalabarder, Vocal primer.
Llorens Pla i Mars, Vocal segón.
Miguel Galí i Figueras, Vocal ter
cer.

Ramón Soler, Vocal quart.

d'aquest Casal,

se

posará

en

es

cena el drama en tres actes, i en vers,
original deis Srs. F. Pelai Briz 1 Fre
deric Soler «La Falç».
Per a fi de festa se posará en es
cena la xistosa comédia en un acte,
original de M. Pala «Ala peus de

vosté».

Catalunya deinana la revisió del
tractat d'Utrech.

CASAL NACIONALISTA
SAGRERENC
La Comissió de Pestes d'aquest Ca
sal es complau en convidar a tots els
joves a la excursió que té projectada
per el dia 15 de setembre a Reixach
i La Conreria, retornant per Badalona
i Sant Adriá.
Al ensernps, fa públic, que té en
projecte importants actes de propa
ganda nacionalista.

CASAL NACIONALISTA
MARTINENC

Heusaquí el prograrna ainb que la
Javentut «Els Nets déls Almogávers»,
secció de propaganda d'aquest Casal,
el IV aniversari de l'inau
guració de Ilur bandera:
Diumenge dia 1.er de setembre de
1918, a les onze del matí, Audició
de Sardanes a can-u de la Cobla

DL

LENJEAWINCAI

conmemora

«Principal Barcelonina», que execu
tara el següent programa:
«Amorosa», Estela; «Anyorança»,
Morera; «Evelina», Vallespí; «El plany
de la núvia», Vicens; «Regant les
fiors», Saderra, i «Saltant del niu»,
Riera.
Com de costurn, queden convidats
a n'aquesta festa tots
els verdadera
aimants de la Dança Nacional de Ca

talunya.
Per
millor Iluiment
sardana de Garlandes.

se

bailará la

CA TALAN/1/

! NACIONALISTES 1
Es la Protectora l'en
titdt que més treballa per la
total nacionalització de nos
c

tra fem.".

Feu-vos socis d'ella per tal
de que la seva tasca arribi
a fecondar en sentiment na
cionalista l'esperit pertorbat
de Catallunya

4

---------

Polítiques

Albesa. Dedica

signe,

ell

ditunenge 25 del co
rrent 'jugué Iloc en son hostatge el
mitin inaugural de la Joventut
«La Falk.:».
nombrosa concurrIncia

co

us

«Lliga», dient, que
abandona les Quatre BdITeS pel PaldU
la

a

d'Orient; t'etnia

de la paraula el President de la

joventut Sr Muntané. Fa

avinent que

Ealc» no defensará cutre ideal que
la Santa Intransigéncia Nacionalista.
«La

El Secretad Sr. Albert, doná compte
de les adhesions al acte que són les

junts,

Repetint, que per Catalunya está
disposat,
precisés, a donar iota la
sang,.

seva

Catalá», Periódic «La Falç»,
de Malgrat, «Jóventut Renaixenca» i

acte

a peu
dret i descoberts, el
hiinne nacional, que ressoná

nostre

vibrant

con

cant,

un

com

una

oració

la Patria Lliure...

J

«Ateneu Dernocrácia del Dic. VII».
Parla després del Sr. Blac atacant
durament als polítics.

JOVENTUT «L'AVANÇADA»

Recentment constituit aquest Grop,
saluda coralment

radicals,

nacionalistes

Diu que aquests no senten

a

la pátria.

d'aquí, amb els

la

que pocs han

encar

Entre altres

actes

no

ració de

no som

poli

Inés treballarem per la !libe

(Forts aplaudiments)
el

seu

Ilin

Jo fora el fill del Rei
regne de Poesia;
jo fora el príncep Blau qui un dematí vindria
amb la primera Ilum. Vostre esguart me veuria
arribar coronat de la claror del día.
Per fé-us acatament, entrant en el jardf
aprop de vos, a manca de Ilança o d'espasí,
us rendirla dócil un vers alexandrí,
toles les armes, la més

entre

Li n plomen de les
fer per vos, i

va

de trencál

Mon

vers

de mí.

vos,

a

en

homenatge...

Ji féreu gran
us diu mon

ulfratgel..
vasallatge.

marxant us doná
raig de sol treballat,—
per orná-us els tapins, un sivelló daurat...
vostra canibrera, amb ell, les festes sha en
—

[joiat...
Mon

vers en

homenatge,

a

vos

s'és inclinat.

Es parla de

convocar

a

una reunió

qui

en

us doná una rosa

vostre

pul fulgura...

rosada
La má se'm torna

lotes les

Joventuts nacionalistes ra
dicals, adherides o no a la «Unió Ca

ja

talanista»,

occiral caballer per

a

per tractar de que la unitat

alegrariem

Ens

que dita reunió

es

realitzés.

ajuda... (aplaudi

inents) poden comptar,amb ella.
A continuació parlá el representant

[airada;
no

us

rendeixo el

veis

que ell

arma

[enveninada,
una

rosa

de !'Unió Catalanista

Sr.

Duran i

periodíc de Iluita
i de propagado incansable deis

Calaitois a.

drets de
no

té la

creant

que

En

are

La riostra modestia

números

una cosa

vinents

les

hi ha.

A Inés de les

personalitos

nalisme radical,

del Necio

Jo foja el fill del Rei d'un regne de Poesía;
jo fora el prínéep Blau qui un dematí vindria
amb la primera Ilum... —Mon vers us rendiria,
Inés, vostre Ilavi abatís, son bés m'oferiria.

roses en

Jo

partidari, jo cree que els re
podem admetre aquest senyor,
mentres no hagi posat en ciar la pan t que
no soc

blicans

no

tenir en els successos de Sabadell
Sense comentaris.

Passem pel earrer de la Portaferrisa:
Colls Gambó.

Passegetn pel

carrer de Ferrán:
En un aparador un servei d'aigua, i a
tots els gerros i gots, amb pintura al es

rnalt, Ilegítm

!Gambó! !Gambó! !Camból
Més aval!, en una altre botiga, figures
d'en Gambó, de tots tamanys.
Anem als banys:
En Gambó s'estaba banyant; fui° CO
no paro firts
Un revenedor que
crida:

a casa.

passa pel carrer,

!•PI discurs d'en Gambó!
Un hom no pot més, i contesta:
—

111

La federado de jovenints de la Lliga
ha organitzat un acte en conmemorado
del 11 de setembre.
Esperem que per dignitat nacionalista
no'ns parlarán del quemo xino de la Es
panya gran.

Imp. Ciisbert & Vives, Nou

pit.

en

són responsa

de S.

Francesc,

22

(miseria, Cerhateria, Genres de punt, Milgeria
PER

A LA

MIDA, ESPECIALITAT

MA1/,ROCA

quiscuna

de les temples,

bruna
de tant rosa...
rosa

145

1 Cera, 4

joves que tinguin la llengua clara
pluma !larga.
Publicarem LITERARIES, aont al cos

tots els
i la

-

11} 1E

tat de les millors

tres

Cantiseria
1 fienres de

Especialitat

el

En la falda, roses roses
ja Ilaugint de tant descloses
Roses té damunt del pit
ros? encar no ben florit
En

-

n'el!.
I per fi, escriu en Samblaneat amb la
seva prosa iconoclástica:
a

Deis anteles firmats
bles llurs autors.

Damisella rosa,
roses j9,>1
Roses en la falda

son

coilaboradors nostres

Hospital,

sembla

antrem

seccions i millorant

noves

República,

la

un

pretenció d'haver fet

perfecta.

a

dada.

DAMISEL LA ROSA
éS

qu'ell

rrents, i
Un caballa

defallir per la Pátria i que si

necessiten la seva

punt

en

robes

11

La que ven mes hago de Colulonya

algunes

i

produccions deis mes
traduceions deis grans

eseriptors extrangers hi haurá les prime
res flors de la nostra
joventut. Tot aixé
per mirá de que el nostre

amé i

per a receta mullís ::

1

oferí

displicent,

rendit

digne

aigües del brollaclor, un patge
us

.1..In
una

—

Renaixença,

actual President, diu que treba

isens

celebrará

d'acció de lotes elles, potser seria més
profitós que fer la tasca separade.:1_

Catalunya.

En representació de fa

JO FORA EL FILL DEL PE!

Q.?

Pregunta quan seguirán a Catalu
nya aquestsexemples (Aplaudirnents).
tics i

apoi per

commemoració del Onze de Setembre
junt amb altres entitats afins

donat llur vida per la Pátria.

Acabá dient: Nosaltres

seu

republicá.

quels republiçans l'hi tinguin de servir

Catalunya

de

causa

de

verarnent

ntocrátiques, oferint el

xec-eslovacs i amb els Nacionalistes

irlandesos, dient deis primers, que Ildil
sabut publicar un manifest separatista,

toles les entitats

a

en

que més

va

GROP

a

Jo solament accepto els serveis deis
honres que'm poden servir.
Llegím a Espana Nueva:
Molt bé aquesta decisió d'en Márquez
en el seu temps oportú; peró no ara, per

Literáries

abans ento

sens

no

creiem

En Márquez s'ha fet
I diu en Lerroux:

!comprendo!

Entre visques i aplaudiments acabá
el patriótic

qtle'S porti a cap el des
Marcelí Domingo, mes si's
cel.lebrés, nosaltres hi anirem i dema
narem la paraula.
No

agravi

»ves sinfeins catalans

per la Pátria opresa.

cionalista

i deis segons, que

els dits.

després dintre un calaix...
(Llares aplaudiments). Explica com
éll ha sigut sempre fidel a Catalunya.
tancar-la

nar-se
se

güents: «Centre Autonomista de De
pendents del C. i de la I.», Grop
Joventut «L'Avançada», «Centre Na

Fd comparació deis

batirá per Ilepar-se'n

servir de passera per

S'ofereix als joves per fer tasca tots

acre.

Entre deldfllaCiOnS deis congregats
feu

El nostre extraordinari
del 11 de Setembre, ni

deis fundadors. Ataca

un

durament

El prop-passat

mença l'afalagós

Ecos

Joventut «Els Muntanyencs» de tagua],

ACTE NACIONALISTA

Ami)

recort a la célebre

un

L'INTRANSIGENT

cap

puga

es

sens

Damisel la rosa
roserá escollit;
damisella rosa,
roses per vestit...

periódic sigui
cansanci, de

j.

LÓPEZ PICÓ

io
o

a

peus.

Finahnent,
rem

llegir

en els llavis, rosa foc
qui s'esfulk poc a poc...

I

tot el

un

preg; nosaltres hi posa
esfore i tot el nostre

nostre

entusiasme; vosaltres el menys que po
deu fet

s

donar

algún quarto,

pocs

o

molts, serán ben rebuts; vetain si entre
tots podem andar el setrnanari, que
bona falta

en

tenirri.

Conipreu

cada setmana

.C`Jntransigent
periódic
setmanal de joventuts
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