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pel

neracions d'esclaus,

La trista data

convenir, estiguin

a

que

punt de rompre

les cadenes per si sois i convertir-se

fa 204

Catalunya quéia
vençuda als peus del butxíFelip V.
anys que

en

qu'estimin a la seva terra, és aquest.
L'INTRANSIGENT dedica per tal

tiu, el seu extraordinari,

a

mo

la memó

•ia deis moris que amb el Conseller

generacions d'hérois
La Ilibertat de

esclaus.

gran ciutadá de

Aques

dela nostra Iliberiat Nacional
.

la guerra

auba

mondial té d'ésser, si's vol

sigui !'última, el iriomf de toles
imperialistes, xorcs i decadents.
Es precís, no obslant, que les ge

Catalunya bé val la

d'alguns milers de catalans. Es
més; una Bélgica mar/re, i
nya és la Bélgica del 714, sempre
/robará al seu costal una Franca
'minoría/ i

Sembla que per fí s'apropa

una

Itália Generosa. I

de l' América,

terres

on

itlumina al món, la
gran

la Ilibertai

veu

d'aquest

Illnivers, la

Wilson, tornará

en

veu

a ressonar

del
vi

brant afirman> la Iliberial deis pobles
a

decidir Iliurement deis seus destins;

Catalunya,

11

i allavors

les nacions opreses pels estais

ascendirá al cim deis pobles lliures.
LA

primera

Conseller

en

cap Rafel Casanova

primera

a

nostre poble
l'any malestruc de 1714. Aquell 11 de

l'oprobiós i terrible Finis que, amb
i ajuda, cregueren haver grabat

quart

al front de la nostra nació un rei i un
poble de la mateixa calitat biológica
i social.
Els vers fills de Catalunya deis
temps nostres, malgrat que no hagin

presenciat aquel! aplanador daltabaix
del nostre poble, el veuen, el t6quen i
el senten com si la Ilur vida hagués du
rada les centúries xvt, xvil i xvin. Si
els homes tenen la vida curta els po
bles la tenen ben 'larga, i el poble
catalá d'ara com a personalitat nacio
nal, és el poble de tots els temps.
Que ara hi sien uns i demá uns altres
a les realitats del present, l'organisme
nacional hi és sempre, i per aixó gran
deses i tragédies del passat són per
durables a l'esperit nacional. Els vers
catalans en són element de resperit
nacional, i és Cldr que en senten tot
el passat com a fet de memória propi,
car el passat no s'esborra pos de la
memória de la nacionalitat.
Per la vio del sentimentalisme ridí
col no's va en lloc. Fins crec que el
més element de descatalanització ha

l'está

teniu de contentar

Ilegir

periódic, sino que teniu de com
prar-lo i propagar-lo si voleu que tingui
vida i defensi els drets de Catalunya.
nostre

a prova de toleráncia i bona ger
nacionalista es publiquen els ar
ticles firmats sense cap modificació, peró
aixó no vol dir que conzpartim el criteri
d'alguns d'ells.

dénça.
Aqueixos sentiments no són pos
vulgars són grans sentiments. Lo ve
rament vulgar és no volguer saber res

Com

manor

per a es

normals i dignes, senti
ments de vida plena, sentiments de
amor o d'aversió que cal afirmar esba
legan potents deis organismes no ta
rats per la degeneració ni per la deca

M. Balmas, Francesc Vinals, Ricard Coll i

en

aqueixa proija

sentiments

:

Serra,
Aymar Ayala, Francesc
Llach, loan Casellas, Joaquim 1-lorta, Josep Mona, Joaquint Sot, Joan Bta. Fonta,
Manel Pibes i Cots, Tomás Solé, Josep M.d Folch i Torres.

us

sempre

borrar de la conciértela nacional tot lo
que al nostre poble pot determinar-li

Ramón Rius, Rafel Arenas, Enric Rafel i Surell, laume

No

una

Barcelona arrasada, el terrer empo
brit, la pátria vençuda, la vida nacio
nal esclavitzada, el poble esmortuit,
arreu rojors de sang i de foc i negrors
de dol i de mort, i per damunt de tot

Zengotia, Josep Diadiu, losep Soronellas, Jaume Arquer, Andreu Ferrer, Josep Bas,
Casanovas,

no

esgarrifosa recordança.

Llufs Alatnán, Ricard Giralt, Lluís Marsans, J. Bas,, Francesc Corbella, Xavier
Alfons Ribé, Jaume

a

setembre será per sempre més

REDACCIÓ

corona a

per

ptogressiva conduiren al

sigut

tua del darrer

passá Cata
perdre la seva

veritable cálvari

lunya

corona

el dia 11 de setembre de 1901 al portar la

N

llibertat i per a servar en la vida so
cial fesomia i personalitat catalanes.
Guerres seguides i descatalanització

per dret propi,

que

La

deis pobles

mun

vida

Cap, Rafe! Casanova, guiats per
la sagrada bandera de Santa Eulá
ria,preferiren morir Iliures,que viure
en

o en

tanyes de morís.

Dia de records, per tots els caialans

La memória

pugui

.

de res, és oblidar-ho tot, i no conéixer
ni el bé ni el mal, és parlar amb indi
feréncia que fa fredat d'un passat glo
riós, i no reaccionar ni sentir-se con
moses pels drames de la nostra histó
ria; lo verament vulgar és no tenir-ne
de sentiments, car és ben ceq que
l'amor esquifit, que no impulsaa la

L'INTRANSIGENT

acció

profitosa, ni és

normal, no passa d'una fo
lila d'esperits desequilibrats, o d'una
trassa per a dissimular egoismes insa

sentiment

ciables.
El present no és més que una ane
lla de la cadena de la vida, anella re
blada amb les anelles del passat i amb
les de l'esdevenir. Perque hi ha hagut
passat, hi ha present, hi batirá pervin
dre. El present, per a que sia positiu,
ha d'ésser conscient, i per a que ho

sigui cal als pobles

coneguin i
sentin tota la vida nacional; el passat
ho és vida nacional i cal coneixe'l i
que

sentir-lo.
Els que no coneixen, o no senten,
o estrafan el passat, són catalans per
que han nascut a Catalunya, no són,
peró, elements normals de la nostra
constitució nacional.
N'hi han que no sois volen passar
per catalans, sinó que fins se creuen
aimants de Catalunya, i fins catala
nistes, i són predicadors de suavitats
malaltices i fins condempnadors deis
grans sentiments patriótics; mes uns
escriuen en castellá, altres atenen
abans que res el negoci personal; al
tres cerquen profits polítics, i tot són
més EI.LS que catalans, que fills de
Catalunya, que homes elements d'una
col.lectivitat.
Per aixó a mí em passa que consi
dero més denigrant per a la nostra
Catalunya el comportament d'aquel
xos egoistes conscients que són des
torb i impediment de la renaixensa de
la Patria, que malgrat ells SERÁ, que
no pas l'atuidor espectacle de la Cata
lunya yençuda de 1714. Si Ilavors el
nostre cos nacional s'escolava i moria
després de lluitar com á brau, és per
que era, existid, vivia; mes els que are
solen gastar el nostre reviure, no són,
existeixen, no viuen com a cata
lans sinó com a MICROBIS deis or
ganismes nacionals.
Els sentiments de la vida normal
no són mai sentiments dolents, d'arrán
de.terra; són sempre sentiments borts
no

i enlairats.

Faig l'apologia de

sentiments nor

mals, del ver amor, que és amor i des
amor tot d'un cop, amor per a tot lo
que sia benefactor per a la nostra Ca
lunya, desamor i aversió per a tot el
la integritat de la nostra
vida nacional. I afirmo que l'amor que
no és d'aquesta mena és amor malal
tís, és amor de flor de terra, és senti
ment de petiteses i de dolentes cobe
janses, és el ver sentiment de la mal
daf, car és perjudicial per a la vida.
que atenti

a

Declarem-ho: cal que Catalunya fin
força membria per a que's senil

ga

moguda pels sentiments normals i dig
nes que esbateguen a la vida plena
deis pobles conscients, deis pobles
forts, deis pobles que s'estimen la
vida i Bullen contra tot lo que pretén
desnacionalitzar-los.
Aix6 és vida, aixó és bondat, aixó
es

amor.

D.

Deis artícIes firmats
bles llurs autors.

MARTÍ
en

i

JULIÁ

són responsa

que.nostres fills puguin
posseidors
de l'art i la ciencia uni
ser
precisament
que la fassin
versal, cal
mer

Catalunya

amor, ni és un

persistirá?

avançar, el coneixement esdevindrá
gran, més gran encara, cada dia amb

'

V

EUS-AQUi el problema; certament,
per a persistir, ella necessita el
acoblament de dues causes: la poexisténcia de forces materials acumulades
per herencia, per seleccions, no destorbades per barrejes, híbrides i anorreadores de volurrtat progressives, i
la purificació, si aixís pot dir-se, de
l'intellecte individual, l'agermanament
de lotes les forces psíquiques d'un
poble envers un camí voluntariament
escollit i un impuls delirós de tota una
generació per empényer a la vinenta,
erillá, al camí del progrés, de l'estudi,
de la ciencia i de l'art i l'adquisició
per tot un poble del que hi ha més
avant de lo que ara es veu.
Se necessiten que d'un poble surtin
espumes d'ideologia sublím que fassin
dar un pas erina a la ciencia, al pro
grés; allavors Catalunya tindra dret,
s'haura guanyat un lloc, al costat deis

pobles progressius i persistirá.
Ja comptem amb la raça i la sellec
ció fins ara; repassem l'ordre históric
i veurem clarament en nostre poble la
raça primitiva que'l forma, els estig
no
han desaparescut,
mes clássics
arreu se veu la raça osca, els tipus
encare vivents, regulars i barbres ro
dones que desde Arlés a Valencia,
deixen efigies que semblen ressortints
d'antigues medalles romanes.
Coexisteixen en determinats pobles,
per no dir comarques, tipus de les il'o
pulacions posteriors que amb la pri
mitiva s'han barrejat, causes d'ordre
psíquic han fet que coexisteixin i for
min un lloc uniforme; se reconeix el
semblant, el perfil, els ulls, el casi
conjunt deis pobles focis de la costa
de Tarragona, les clapes de l'empelt
dóric i al-le de l'Ampurdá, Rosselló,
Provença. I a ponent, clapes no tant
unificades de celtes i eúskares; i es
campats, sois se veuen mostres de les
grans invasions ulteriors que foren de
pas -casi a nostra terra, com foren els
pobles nórdics, kamites i semites,
veient-se sos estigmes barbres encare
amb tendencia clara a la supressió,
com a gent d'altre época, que no han
d'ésser, doncs, no serveixen per a fo
nament ni materia de la darrera raça
que s'esta formant, la que esdevindrá
verament civilitzada.
Si volem pesar en la balança del
progrés humá, en les seleccions so
cials que's formen, comptant amb bona
ascendencia, amb pocs estigmes hí
brits, amb aqueixa base precisa, sois
ens cal voluntat per aixecar el nivell
de l'intel lecte, l'art i la ciencia serán
els arbitres moderns, les causes de
terminants de la necessitat de persis
tencia i dominació d'un poble, per son
estudi intensiu devem regenerar la
nostra raça aclaparada després de tres
segles de dominació d altres races
més ataviques.
Fa uns anys que

poble
periencies

els cervells de

nos-

coneixements, exi estudis, are s'inícia ja el
primer refloriment, cal sobretot, _pritre

falanges que estudiin sempre,
donguin
a la ciencia i a l'art la
que
importancia deis déus, i aixís será
nostre poble posseidor de llibertat i
capaç de persistir i no anorrear-se per
noves

•

acaparen

No

que tot,

mal més.
din lo filosop, el que
l'home o el poble fa, el dit del destí ho
escriu i res; ni oracions, ni 'lagrimes,
ni la sang vessada, ni el foc, pot es
borrar-ho ja mai més; cal, dones, que

Doncs,

lo que

es

com

fassi

sigui pe).sitiu.

Catalans, si volem persistir, perdu
rar i ésser, devem tots estudiar i posar
l'art i la ciencia dalt deis altars.

SOLÉ I PLÁ

Nacionalisnw
Radical
nacionalisme és radical
ment intransigent; a nosaltres
que no'ns vinguin amb un migrat na
cionalisme económic que té d'enriquir
menys amb el
a Catalunya ni molt
OSTRE

conte xinesc de l'Espanya gran.
Creiem que l'ideal de lliberar un poble

quelcom més important que enri
quir-lo consentint, a canvi d'aixó, que
ti sigui imposada una llengua, uns
drets i unes costums exótiques.
Perxó som reconsagrats, perxó som
és

som

per romansos, som
i el mori alió altre.

els que no estem
els del visqui alió

Un cop dit aixó, sois

gir que

no

estem per

ens resta

ara, una intervenció
forçosa per a pendre

collaboració
part en l'obra deis catalans,

o

afe

autonomies, més

menys fuleres, per avinences, ni per
federacions. Tot el que no sigui reco
néixer la Nacionalitat Catalana és
perdre el temps. Tot el que no sigui
dir-se: «iCatalans, sou lliures! Feu el

o

dongui la gana, que nosaltres, a
nostra, prou feina tenim»; creiem
que no és res més que pendre'ns el pel.
1 com que creiem que allá dalt aixó
no'ns ho dirán mal, tindriem de mirar
de guanyar-ho nosaltres mateixos del
modo que sigués. Treballem, doncs,
tots a l'hora, perque aquest somni
daurat sigui un fet; perque, a no tar
dar, Catalunya sigui, com de dret Ii
pertoca, una Patria redimida.

que us
casa

RUENSA

tral.
Aixó fou la grandesa de la Confe
deració catalano-aragonesa que tant
ha donat de parlar als historiadors an
tics i moderns.
Nosaltres, els nacionalistes arago
nesos que no hem cláudicat un sol
moment del principi mental de nostre
poble com tampoc hem tingut mal
l'equívoc que la major pan t deis nos
tres germans han mantingut i en l'ac
tualitat encar mantenen, sentiem veri
table recança no gaudir d'un estament

organisme que'ns pogués aplegar
a tots eaqueixos elements dispersos del
aragonerisme actual i dugués nostra
veu de representació en els actes, com
és la data present que tant encubreix
als catalans com a nosaltres mateixos
Ilevat d'aquell entussiasme particular
que oferiem pérsonalment. Enguany
no succeirá aixís, sabrem correspon
dre tal com la Ilei ordena i mana.
En aquesta data memorable que
tots plegats avui anem a conmemorar,
perque incumbeix lo mateix a vosal
tres catalans, que a nosaltres arago
nesos, se redreea l'esperit íber d'in
dependencia profon en les muntanyes
de nostra terna i en les costes canta
briques per els nostres germans na
varros., Es la Iluita del passat que
ens recorda lo nostre
Es el sacrilegi
de nostres iristitucions que foren tre

pitjades per les turbes castellanes
!sempre! malfactores de les nostres
riqueses jurídiques
El poble aragonés, fins a la data
.

present, restaba

mut d'abáns aquest
afer de reivindicació nationalista, mes
ara s'ha fet cárrec del valor ideológic

del mateix, i es recorda que al costat
deis martres i heróics catalans jaçava
també, mort, el gran Villarroel de nai
xensa aragonesa, que tan brillantment
defensa l'independencia deis catalans.
Per unanimitat, la Unió Regionalista

Aragonesa, d'aquesta capital,

com
aixís
mateix puc adelantar als llegidors de
L'INTRANS1GENT que no solsament aixó,
sinó que nostra entitat ha demanat
a l'Unió Catalanista, II reservi un lloc
per a pendre part a l'acte de major

importancia

que es

dediqui als martres
o

De l'Unió

i el

setembrz

acor

Findependéricia catalana,

GASPAR

11 de

va

dar fer ofrena d'un rain de roure, troç
de l'arbre de Lobrarbe, a n'aquells
martres del 1714 que saberen defensar

del 1714.

Flragó

no; prou

marcada i definida resten llurs histo
ries d'abdós pobles que saberen (mar
jsempre! plegats i saberen respectar
se mutuament, ses Ileis i costums no
obren !mal! en sentit burocrátic i cen

o

President de la Unió Catalanista

els de sempre;

busquem,

TORRENTE

Regionalista Aragonesa

Catalans, feu-vos socis de

la

fIssociació Catalana de Beneficéncia
planes de la
história de Catalunya que dei
de parlar de qualque intervenció
OMPTADES són

xen

tes

aragonesa en els afers trascendentals
de la vida catalana. Lo propi podem
dir deis catalans envers a l'Aragó

(

Iidherida a la Unió ealalanista)

té per finalitat socOrrer

catalans, i,
ii

a

en

cas

a

empresonats

convenient o necessa

Ilurs farnílies.

Quota 50 céntims

3

L'INTRANSIGENT

Pere, lloc de l'estátua del Gran Conseller, entre visques a Catalunya i a

Recordem

baix aixó i alió altre...
catalans de 1714..1 !Al
ferit abraçant la
heroi
Eulária!
A tots els
Santa
Bandera de
i
deixaren
l'assetge,
en
qui llur vida hi
de pérdrela Ilui-

els qui en perill estaren
tant, sens defallir, en defensa de les
sagrades llibertats de nostra gloriosa
Pátria.
A tots ells, avui, com cada any, glorifiquem omplint de llorers i garlandes
de flors amb la cinta de les quatre ba-

d'aquella
rres, el bronze representatiu
significada
trágica i terrible epopéia,
Cap, En
en el relleu del Conseller en
Rafel Casanova.
Aneu a veure-la, catalans, aneu-hi,
i honréu-vos descubrint-vos el cap, al
al clavani d'aquella estátua; i per
ésser aixecada en el lloc on ell caigué
,ferit de mort per una de les tantes bales que tiraren allavors els enemics de
ser

Catalunya.
Catalans, Iluitem sense repós que
el Iluitar és viure, és força i energia,
la nostra,
és digne duna raca
i procurem tothom que els petits i els
grans i les generacions vinentes, coneguin i estimin a sa História, Bancom

den" i Pátria Catalanes.
I aixís complirem un deure sagrat
envers ella, sent dignes nets de nostres predecessors, quins, a sobre de
Ilurs immortals llorers, fa molts anys

rejorn etern,

mentres nos-

altres Iluitem per recobrar lo perdut;
dones volern ser lo que abans erem,
el que tením dret a és: er.
c.

D'ALEMANY

¦=1•0•Gl7f.

Congrés de la Pau futura deu

En el

de

revisar-se el tractat d'Utrech.

Portats al

quarteret del

carrer

de

va,

J. Blanc, acompanyat d'un

senyor bravo, molt bravo, junt amb
set o vuit agents.
Uns senyors, que per cert de se-

nyors non teníen res, ens preguntáren, amb el Ilenguatge d'en Belmonte:
—?Cómo se llama V.?
Un de nosaltres contestá:

—Domenec Latorre i Solé.
—?Qué es eso de Doménec?
en

castellá, peró

talá és Doménec.
Després, el bravo
l'altre company, amb

en ca-

póli, preguntá
orgull:

volem ésser catalans; catalans i
més...

se llama?
Blanc
i Benet.
—Jaume
Replicá el
—V. se,,//ama Jaime.

—Y V. ?cómo

--

D.

—Me die Jaume—repetí ell—me dic
Jaume Blanc i Benet, si no li sab

!ladres!, Mestre Ologwer.
Finalitzant tan patriótics actes Nacio
nalistes arnb les atraccions de costum
a tals festes, i, representant-se una se
gona part a la sortida, 2mb obsequi als

Nacionalistes Radicals que

i

greu.
—M...

nostres

(aquí

una

imprecació impu-

SOLÉ

blicable). Basta; todos al calabozo.

catalá,

un amic meu;
Xaubet.
Després
i
en Francesc Palá
incomunid'aixó várem tornar a estar

gria de

veure un

cats lins que

vingueren els senyors

Albert Bastardas, V. Ballester i el
Doctor Girona.
A les cinc de la tarda ens trasllacláren en carretel' la a la Capitania General Allí várem ésser interrogats per

ARA

,

,

setembrz

Enguarty la festa patriótica déu ésser i
será forcosament, acte grandiós d'afirmació nacionalista, assenyada manifes
;
l'ació de nostra voluntat de viure plena
ment la própia i particular manera d'ésser.
Catalunya, es manifestará serena !
tota la foriitut de poble
mereixedor
de llibertat. Cata
conscient
nacionalistes
toles
les
valors
lunya, amb
manca
per
a nació
sots
li
ascendir
tant
l'esforc de voler en els catalans, la voluntal de la Catalunya conscient.
*Aquest any el 11 de setembre fluirá
més alta valor. Més que protesta per
amiga expoliació de les Ilibertais será
l'atIrmació ferina i seriosa del dret a viure
que furga la consciencia catalana; será
l'adhesió entussiasta de la Catalunya
conscient a la Societat de Nacions bellameni mostrada pel President Wilson;
será la !ella per l'Islandia Iliberada, la Et
xeco-Slováquia reconeguda i la Polonia
garantida; será el crit de coratge per les
Lituánia, Islándia, Armenia, Finlándia i
demés nacionalitats en martir i de l'iberació; será el fervor, el coratge, la fortitut
amb que Catalunya espera justícia.

magestuosa, amb

Tot aixó té d'ésser el 11 de setembre
en que la Viciória va de com
panya amb el Dret i la Justícia i, será
talment havem dit, grandióá i entenimen
tat, digne i assenyat com cal a la noblesa

d'enguany

i honor de

,

Totes les nacions tenen d' esdevenir

independents. Catalunya és

Nació.

una

res

fou el fossar de
llibertats. Per justicia volem la

Onze de

haguesin

prou satisfets.
Per localitats:
Centre Autonomista de Dependents
Centre Nacionalista
del C. i de la I
Catalá i Ateneu Autonomista del Dis
tricte VI.

revisió.

Varem estar incomunicats al cala
boço, esquerós a més no poguer, desde les dues de la vetlla fins a les deu
del matí del 11, que tinguerem l'ale

no

quedat

El tractat d'Utrech

empéesonament

claques

presencia a la festa
que sots la direcció
del eminent actor En Jaume Borrás,
tindrá lloc la vetlla del 11 de setembre
en
el Teatre Espanyo1, ben agradable
ment facilitat per l'empresari Sr. Blasco.
Heus aquí el programa de la festa:
Jordi Erín, Lectura de poesies, ! Via fóra,
Teatral patriótica,

policia bravo.

bel

•

LATORRE

PATRIOTICA

Feu tots acte de

que demostrarem als enemics de Ca
talunya, que no estem per brocs; que

a

varis oficials d'estat rnajor; entretant
hi
ens enteráren que abaix a la porta
molestava
a
havia una sen.fora que
rodo el inundo client que volia saber
rneu
noticies, a la fuerza, deis detinguts.
Era aquésta, Na Dolors Busquets,cle
Palá.
Després vingué a encoratxar-nos el
diputat
per Cataiunya, en Joon Ferrer
anys,
el
11
de
setemfa dos
totseguit reberem la visita deis
l'entusi
Vidal;
bre de 1916, portats per
<
companys F. Roig, F. Cassiasine, varen' organitzar el Grop benvolguts
tenia i Bastit, que ens enteráren qul
Catalá La Barricada».
Formavem part d'ell els nacionalis- havian anat a la delegació, al Palau
de Justicia i al Gonsulat d'Espanya
tes Barat, Carulla, Ruensa, Erra, Lanegant-los per tot arreu la nostra existorra (J.), Sánchez, Assens, Triadó
tencia.
i Brull.
manivarem
costejar
un
A la vetlla eram traslladats per qua
Entre tots,
guárdies civils al Palau de la «MoMartres
del
1714.
tre
fest i un ramell als
de10».
La vetlla del 10 de setembre ens diAl dia segilent varem rebre la visita
rigírem al GI'dIl Teatre Espanyol, on
d'en Amadeo Peig, en Rovira de
una Festa Patriótica
es cel lebrava
Tralla»
Metralla, Albert Bastardas, A. SanJoventut
«La
organitzada per la
districte
II.
salvador, el venerable mestre D. Martí
del Casal Catalanista del
i Juliá, F. Cambó, P. Corominas, RaEra allavors President en B. Balagué.
Mitjavila, Palá, Badia,
Sots la direcció de l'actor dramátic món Bonet,
Quefe Casas, famílies Guimó, Palá, Baen Farrerons, es representá «Un
dia, Casas, el professor E. Asenci,
de la Coronela. i «Mestre Olaguer».
Després de la festa, que resultá un senyors Camell, Brunet i el farmaceuéxit, ens dirigírem pel carrer Nou cap tic S. Balcells.
Sortírem al cap de vuit dies i al ser
a la Rambla.
de trobarAnavem tots en manifestació cap al al carrer tinguerem l'alegria
generació
gran
d'amics
nos amb una
monument d'en Rafe! Casanova.
esperant.
Després de váries cárregues poli- i patriotes que ens estaven
arribárem a la Ronda de Sant La primera sorpresa va ésser rebre
-

ofrena

FUNCIÓ

!Nacionalistes!

dent del Casal en Pere Manen.
Acabá l'acte amb el cant d'«Els Se
g adors.»
Avui, després de dos anys, repe
teixo mes corals merces a tots els que
per nosaltres treballaren.
I, als joves nacionalistes, els dic:
Que no han de tenir por d'anar reixes
endins, perque no és cap vergonya, sí

—Josep Fernández i Puig.
—?Y V.?—dirigint-se a mí.

—Domingo,

depositan-fhi l'agradable

de les damiselles del Grop Feminal;
d'allí varem anar al Casal Catalanista
del districte II, ahont es cellebrá un
vermut d'honor, que nosaltres acceptá
solament de germá
rem dient que era
Presi
nor sots la presidencia del Sr.

cap de pocs moments en va arribar un
en

una

dirigírem al monument d'en Casano

Ortigosa, ja hi várem trobar, esperant
torn, un jove nonienat Fernández; al
altre,

mans

GRAN

Ilaçada catalana,
de la Presidenta del Grop

toia, amb

Feminal, Na Maria Porcada.
Amb les nostres famílies, amics i re
presentants d'entitats nacionalistes ens

de-

tinguts...

ALsbrausqui caigué

que hi fan lo

varem ser

una

Catalunya.

Entre les entitats que anirán

fer ho

a

menatge al darrer Conseller en cap Rafel
Casanova hi figuren el Centre Naciona
lista Catalá, la 1oventut «L'Avancada», el
nostre periódic L'INTRANSIGENT, el Casal
Nacionalista Martinenc i la Joventut «Els
Nets deis Almogávers». Aquesta també
Iliurará tribut als martres anónims, anant
al Fossar de les Moreres a portar-hi una
corona, a quin acte convida a tots els
bons catalans.
Lacte será a la nit del dia 10.

GLOSA
DOS MARBRES
EXPLI
diu el marbre negre
CANT DECLARANT: 1: PROTES
TANT : ALS : PRE8ENTS : 1 :
DO NE N : TESTIMONI : A L 3.
VENIDERS : DE : QUE : HAN:

EXECUTAT : LES : ULTIMES :
EXHORTACIONS: I :ESFORÇOS:
PROTESTANT: DE : TOTS ELS:
MALS:RUINES: I: DESOLACIONS:
QUE : SOBREVINGUESSIN : A:
NOSTRA: COMUNA: I: AFLIGIDA:
PATRIA : I : EXTERMINI : DE:
TOTS : ELS: HONORS : 1: PRIVI
LEGIS : QUEDANT: ESCLAUS :
Més al costal del marbre negre hi
ha el marbre blanc; i en el marbre

blanc, la Estrella Solithria...

I

L'any eSiá en blanc també...
Quan se gravará? Qui sab.
hores d'ara en els camps
de la roja Europa se está forjan! el
burí immaterial que té d'afegir en
el 'libre d' or de I' Hisiórra, en el
futur Códic de la Socielat de les
Potser

Nacions,

a

un

nom

més; Catalunya.

VETLLADA NECPOLOGICA

MARIUS

Organitzada per la secció permanent
de propaganda del Centre Autonomista
de Dependents del, C. i de la I., i coinciperdua

de les llibertats de
cellebrará
una vetllada, el
Catalunya, es
10,
a
la
memória dels
proper-vinent dia
illustres
de
Catalunya,
N'Enric Prat
fills

dint amb la

de la Riba i Doménec Martí i Juliá.
De un i altre s'inaugurarán dos nota
bles retrats.

Compreu cada setmana

OCVntransigent
periódic setmanal de joventuts
Redacció 1 fidmikistració
..Zarcelona
Canuda, 14, 1.er

JI
j
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L'INTRANS1GENT

--

mentre es véia als baluarts
del Portal Nou acabar-se
la vida del últim brau,
a la Cort, al Bon Retiro,
començaven els saraus
d'aquelles nits de disbauxa,
d'asqueroses bacanals
que el rey Felip cellebrava
casi be sense descans,
i entre aquella concurréncia
que voltava pel palau
brillant d'or i pedreries,
dominava arreu el baf

Literáries
ELS NOSTRES MARTRES
11 de Setembre de 1714

onze memorable,

Volt un
una data escrita amb sang
de patricis que Iluitaren
pe les nostres llibertats;
per aixó sempre a la tomba
d'aquells martres catalans
una Ilágrima de pena
deis ulls nostres bi can' á..
Féia por la soldadesca
fent la feina deis alarbs,
i

profanant

a

tot

destruint viles i camps
amb l'escándol i el pillatge
més odiós i repugnant.
I befada
i escarnida

cada pas

sota el jou insoportable
de les tupes d'un tirá,

i veient entorn miséria,
i sentiu arreu la fam
que s'endúia i que fonia
les grarnieses del passat,
no

i era la befa escupida
sobre la sang d'aquells braus
que la pátria catalana
mai deixará de plorar.

volgué aquel' esclavatge

del afront més infamant,
i atnb la set de deslliurança
retrunyir per totes parts
aquell crit de !Via Fóra!
que era el crit d'un poble
i Iluitá amb la fé de pátría
i donar la seva sang,
!que no fuig de sacrificis
el que nei.x ben catalá!
Curullades les muralles

PEP

TRALLA

A POLONIA

esclau,

i apretats per els portals,
els valents llençaven ferro
venjador d'infátnies grans,
despreciant les seves vides
per les ánsies del Iluitar,
i deixant el 'loe de glória
plé de dol i pié de sang,
entre una muntanya horrible
de mil cóssos destroçats.
No perdien el coratge
veient caure tants germans;

DE LA

Si regnares un jorn con] sobirana
i de la pátria triomfant l'emblema
ostentares arreu com a hermós símbol
que desIliurá amb braó bornes i terra.

Que ta veu vigorosa sigui

un

himne

temps de Ilibertat i de grandesa,
aquells que als teus avis admiraren,
aquells en que't vegeres rica i plena.
als

1 hermosament superba, resplandenta,
si el dret a serne lliure se't denega,
enlairas ta bandera tretnolanta.

que el duna
les preuades

!Es ja temps de que acabi l'esclavatge,
que el sol sa llibertat radiant avença
i els 'robles fins de ser-ho son indignes
si soporten pacífics llurs cadenes!.

vida

•

llibertats,
!venerada la memória
d'aquells madres catalans!

Ecos
Els iaumins aquest any portarán una
a en Rafel Casanova, tenint en
compte, diuen, que va morir abraçat al
penó de Santa Eulária.
Molt bé; ens en alegrem, pero.
ara
s'en recórden?
corona

.

Hospital,

145 1

Cera,

4

111111111
Camisería 1 Genres de punt
Conieccions per a senyora

Vestireu amb gust i ele

gancia si

vos

proveiu

a

la

a

fer pátria

Cómpreu el número L'INTRANSIGENT de
la setmana que vé.
Publicará una extensa i detallada infor
mació del onze de setembre, amb tots els
incidents i accidents que hagin passat.
!Nacionalistes, compreu-lo!
L'INTRANSIGENf éS periódfc de joven
tuts, aixó vol dir que és un periódic de
pocs diners.
Han sigut molts els que aquesta setma
na s'han sotscrit, pero encare són pocs.
Feu propaganda, cerqueu amics, porteu
anuncis...
Vosaltres mateixos sotscribiu-se, des
de 50 céntims a 50 duros, doneu el que

volgueu.
Apa, amics nostres, una empenta més
i el nostre periódic té la vida assegurada.
I ara que men recordo: no vingueu a
cercar
exemplars del primer número
perqué des del dilluns a la tarda que está

S'apropa l'hora de la Iliberació de les
nacions esclaves. Procureu que no us
sobti en desconeixement de Ilegir i es
criure en vostre idioma, apreneu-lo i
practiqueu-lo amb la familia, amics, etz.
El sacrifici aquest no és gran.

Correspondéncia
C. d'A, El publiquem. —J. P., Tam
bé.
S. M., Queda en cartera.
F. A.,
Massa fort, peró si vol li publicarem,
deixi el nom i l'adressa de vosté.
A M., Ja estaba el número compost,
vagi enviant.—F. F. i M., Queda en car
tera.
E. de M., Molt agraits, pero... no
la podriem conéixer?
A. F. i B., Ja es
taba el número plé, vagi enviant.
—

s'equivoca ?Veritat?

—

—

--

S'ens han acostat molts nacionalistes

Paraigiles

Imp. Gisbert & Vives, Nou de S. Francesc,

La Escala Gran

Ombrerles i Vanos
BISUTERIA

Gran Sastreria

L'Estisora
de 1111ZON1 1111)11
Casa de confiança i bons preus

CE

Es confeccionen, en casos
urgents, trajos en SIS HORES

••¦•¦••1011iWild¦¦

Per

—

Fábrica de

robes per a recent nascuts

La elle Vell mes barato da (aleluya

••¦-¦

COMPANYS:

en

Especialltat

Ens diuen a última hora, que a la Festa
Patriótica del Teatre Espanyol hi haurá,
també, una gran audició de sardanes per
una renomenada Cobla.
Res, será qüestió que hi anem tots,
sense mancar-n'hi ni un.

—

El bou amic Blanc va ésser batejat la
setmana pasada per segona vegada, per
un erro, i per fer les coses depressa: Ji
diem Blac.
Qué caram, en aquest món tothom

11?

CASSIMIR OtRALT

Mentres tot aixó passava,

Job bol

11)

agotat.
llora es ja !Oh Polónia! que despertis,
hora es ja de mostrar-te ben serena
i al indigne opresor que t'endogala
aixecar amb tos clams santa protesta.

ressistien, s'esforçaven
i els féia potent el braç
el desitg de trocejar-les
les argolles del esclau,
nova

Tal com eslava anunciat se celebra
el passat diumenge en la gran pista
d'aquest Casal, els festivals amb que va
conmemorar-se el IV aniversari de la
Bandera de la Joventut Catalanista "Els
Nets deis Almogávers".
L'audició de sardanes es vegé foro
animada. La nombrosa concorréncia de
damiselles, amb Ilur bellesa caracterís
tica i son dalit per punteiar donaren més
esplendor a la festa.
A la tarda, el Concert que hi doná
l'Orfeó Gracienc, va aportar-hi nombro
síssima concorréncia. Figuraven en el
programa composicions d'autors nacio
nals i extrangers, de les que s'en tingue
ren de repetir algunes.
Tant el jove sub-director de l'Orfeó,
en Ernest Cervera, qui dirigí el concert,
com els choristes varen fer-se mereixe
dors de grans aplaudiments. Finalitzá el
concert amb l'himne nacional "Els Se
gadors" entre mitg de una entussiasta
ovació.
La fundó teatral que va celebrar-se al
vespre resulta un éxit. Es posá en es
cena el drama patriótic, original de Pelai
Briz i Frederic Soler, "La Falç". Varen
distingir-s'hi tots els que hi prengueren
part, especialrnent la senyoreta Agneta
Peris i els senyors Pere Casals, J. Rull,
F. Curto, E. Massana, J. Plá, J. Garcia,
J. Inglés, J. Solá i algún altre. Posá fi a
la velllada la cómica peça "Als peus de
vosté". Foren aplaudits la senyoreta Pe
ris i els senyors Pla, Garcia, Rull i Que
lart.
ren

l'escándol d'aquel' sarau
era l'udol de l'infamia,
l'escarni deis catalans,
era l'insult i el despreci
d'un poble valent i gran,

Catalunya,
a

CASAL NACIONALISTA
MARTINENC

de passions abominables,
del orgull desenfrenat,
de l'embrutiment i l'odi
que mostrava repugnant
la miçaga vanitosa
d'aquell rei degenerat,
i es que aquella gran orgia,

poble,

un

dient-nos que l'onze de setembre trova
rán a faltar en Bravo Puntillo, nosaltres
els hi hem contestat que ja están prepa
rats, per a suplir-16 dignament, uns
quants individus molí práctics lambe amb
el maneig de la sota de bastos.

Unió Catalanista

Salmerón, 89.-Barcelona

J. Cardús

Joan

Puig

Casa especial en vendre barato
Preus ecortómics

Porta-ferrIssa, 10 : BARCELOM1

Sempre Novitats
Salmerón,
1.¦•¦•¦••¦
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