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?ictuació Naciona
lista Radical
la política de la Lliga;
resultat d'haver anat a apunta
lar el régimen en lioc de contribuir a la
seva caiguda; resultat d'aquests procediments, beneficiosos si es vol per
ESULTAT de

determinada classe social, peró

Pletament negatius
cionalista, del

per

com-

l'ideologia

na

tot ineficassos per la

Catalunya, han sigla
aquest acoplament de catalans que
lliberació de

veient ben ciar que no és aquest el
camí a fer, s'han decidit a dir-hi la
seva.

Es precís, dones, de que l'esforç de
aquests nacionalistes no sigui inútil,
de que s'uneixin per a fer tasca posiuva toles les entitats nacionalistes ra
dicals i de que, sens defallir, seguei
xin

treballant, predicant, els drets de

Catalunya Nació.
Aquesta campanya té de fer-se mi
rant a la Europa i a tots els pobles

la

lliures, a toles les demarcacions mon
dials; és també necessari que'l fractal
d'Utrech sigui Ilegit i discutit a les
Corts, aixís l'estat espanyol sabrá a
que atendres; o l'amplia Autonomia o
la total separació, o la doctrina de
amor o la relligió de l'odi.
El món marxa molt depressa; han
passat ja de moda les polítiques de
renovació, els governs d'altura i la
camándula de la espanya gran.
Tantmateix, no és aquesta la hora
de resoldre el problema de espanya;
més val tornar a la moda primitiva;
crec que com a catalans que som, ens
escau molt béaquell movimeni d'opi
nió que es produí quan el banquet de
la Unitat de Catalunya. L'apel.lació a
la Europa torna a estar de moda—i
aquest cop va de veritat—segulm la
moda, dones, nacionalistes catalans,
l'hora de espanya ja ha passat; ara és
la hora de

Catalunya.

A LA

l'article 96, en la que dema
concedissin dietes ais di
putats. Després de contestar-li En
Sánchez-Guerra manifestant que no
podía ésser aital concessió, En Barrio
bero rectificá dierit que si el Govern
s'oposava a l'establiment de les matei
xes era per por de que podessin anar
al Parlament les verdaderes democrá
cies: 1 aix?) és una gran veritat. Tant
més si s'inclou dins el dictat de verda
deres democrácies a Factuació obre
rista i es té en compte el que econó
micament ha de resultar cosa:5s el fer
de diputat en un Estat aon la capitali
tat del qual, donades ses extensions
territorials, ha d'estar per força molt
allunyada de la major part deis distric
les electorals.
En aquestes condicions, ésser dipu
tal ha d'ésser sinónim d'home de di
ners.
Un obrer, per talen! que tingui,
si no troba qui el protegeixi, no pot
aspirar a ésser diputat. Está ciar que
obrers de Madrid, Toledo, Guadala
jara, Villalba, Getafé, etc., podrien
exercir una diputació. Pero aixó, so
bres donar lloc a unes condicions de
superioritat als castellans, ve a sentar
nava

que

aquest

es

els obrers de Ca
els de Vascónia, Astú
ries, Galícia, ValIncia, Mallorca, An
dalusia, Aragó, etc., no tenen maneres
d'enviar un represestant seu que sigui
obrer i que sense deixar d'ésser obrer,
els representi en el Parlament de l'Es
cas concret:

talunya,

tat

com

espanyol.

Els obrers, els que treballen per a
viure a Catalunya, ben bé constimei
xen un setanta per cent del Cos elec
toral. I no gens menys, aquests nuclis
que constitueixen la verdadera demo
crácia de Catalunya, no tenen, no po
den, ni podrán tenir mai ven i vot di
recte, en la Cambra popular de la
Ilegislatura espanyola 5'han de refiar
de les democrácies demagógiques, ne

polítiques i absolutament repre
sentatives d'interessos burgesos mal
grat l'etiqueta doctrinária. I encara que
tament

aquest setanta per cent del Cos elec
toral catalá, arribés a aconseguir treu

Ilegislatives, la
majoria de diputats per Catalunya i
resolgués el miracle d'organització

en

son

as

pede materialista i les rei
vindicacions obreres
de doctrines fonamen-

unes

eleccions

que suposa el pagar tots els

representació, no's

creguí ningít

verdadera democrácia catalana, se
trobaria ofegada, se trobaria neutra
litzada dins él bullir de polítiques am
bicions i intrigues que monen les ac
cions de l'Estat espanyol, cristalitza

i anem a analitzar la suprema
realitat deis fets. En la discussió de la
reforma del Reglarnent del Congrés,
el diputat Barriobero va presentar una

des

l'actuació parlamentária del
i del Senat.
Aixó és evident; aixe, són realitats
incontrovertibles. I aquestes realitats
en

constitueixen el principi básic del meu
sentiment nacionalista catalá.I el cons
titueixen, perque soc democrátic. De
mocrátic, no de la democracia cierna
gógica, sinó democrátic per convicció
i necessitat.
Jo tinc fe en les concressions del
nacionalisme catalá, per la raó de que

aquesta

leona ve a quedar reduida, en
aspiracions generals, a que Catalunya

tingui

Parlament propi,

un

aon

se

re

solguin les qüestions Ilegislatives de
Catalunya, fent als que viuen a nostra
árbitres deis seus destins nacio
nals.
Per lo tant, si triomfa el naciona
lisme, la capitalitat de Catalunya resi
diría a Catalunya mateix. Del que se'n
dedueix net i ciar que les representa
cions democrátiques no necessitarien
dietes per a poder actuar dins el Par
lament liegislatiu catará; el proletariat
de Catalunya no's trobaria amb des
aventatges respecte deis de arrán de
Madrid; no tindrien de passar per l'es
fore,d'apendre una mica decorosameM un altre idioma que el seu. I sobre
tWJ, amb un xic de bona voluntat i un
trocet d'unió—i no ja de l'unió utó
pica, de l'unió general i total, sinó de
l'unió en cada localitat, sense obeir
disciplines superiors—podria dur al
nostre Parlament, sinó la majoria complerta, una d'aquestes minories que
pesen i decideixen en els destins deis
terra

Pel nostre
sol•licitem

corresponsals

periódic
a

tots els indrets

Catalunya. Preferiní que sigmin jcves
nacionalistes perqué aixís tindrán mes in
de

terés

en

la

venda del mateix.

Els Segadors i la Marsellessa d'en
Clavé.
Els seus cants, tant si eren ale
gres com tristos, ienian >oís ells un
no se qué de dolor.
I aixís anys i anys...
Pero cada jorn tenia la seva veu
un accént 177é5 adolorit.
Un dia !oh trag-édia del pobre
II várem sentir cantar un
«couplet» de moda. Els 5egadors ja
no's califa més.
Elrepertori embruticlor i exótic aná
sustituint les xamoses canpons del
ierrer i avui el pobre captáire toca!
de capell que té quelcom de «cordo
bés» passa entonant tristament una
canpó de la Raquel...

para//tic!

El para//tic ha fet bé

en can

es

de [am.
Tothom té dret a viure.
Pero el!, solament ehl sab el dolor
de la seva vida tancan1 dintre seu
/'amor a Catalunya, /'amor d'un
pobre para//tic en un ric cant de pa
triota
mona

MARILIS

Es precís de que'ls obrers se con
vencin, com en Mirbeau, de que la
Intria és una realitat. 1 de que les Pa
fries naturals són la més absoluta de
les necessitats
No's pot tenir cap dupte respecte de
aixó: de que el triomf del nacionalisme
fora bó en resultats práctics i positius
per

viar de

repertori si amb el de la lerrá,

pobles.

el benestar obrer; de que la victória del nacionalisme catalá fora la
victória fonamental de l'estament obrer
de Catalunya.
Totes les realitats de l'estat actual
de coses ens ho evidencien a so
a

brança.
F.

PINEDA

i

VERDAGUER

Secretad de Relacions Exteriors
de l'Unió Catalanista
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Protegir

la prempsa nacionalista és

fer Piltria; feu Alti-la, dones, naciona
listes radicals comprant,Ilegint y propa
gant 1_,INTRANSIGENT Periódic Naciona
lista de joventuts.

El 11 dz setembrz

A

yLIEST any no'ns a local a nos

altres el
rebut ells.

rebre; aquest any han

Impossible ressenyar l'entussiasme
i lotes les festes que s'han cel.lebrat;
entre elles fou un gran éxit la de l'Ateneu Democrátic Regionalista del Doble
Nou.
Es representá, per la companyia
Pons-Comellas, «Un Quefe de la Co

que

tal cúmul de sacrificis tingués cap efi
cácia, puix la ven del proletariat, de la

Congrés

BARCELONA
19 Setembre 1918

gastos de

tals, de drets histórics i de tot
guata pugui ésser ilegal o afirmat, se
gons l'estat d'espera. Prescindim de
leones

JOVENTLITS

—UNIÓ CATALAN1STA")

esmena a

re, en

El nacionalisme

NACIONALISTA DE,'

ronela».

GLOSA
EL CANTA/RE PAPAL/TIC
Des de que tením ús de raó que el
coneixem. Abans, cubría la seva
testa una barretina vermella, Ileu
ment apoiat amb un bastó corría
pels carrers de Barcelona enIonant
canpons catalanes iniercatlades amb

Sobressortiren admirablesenyors Pons i Botey i es
feu aplaudir moltíssim la Srta. Come
Ilas, arrodonint tots els demés l'interpretació de la obra.
ment els

L'estátua del Conseller

Ja

en

Cap

a primeres hores de la nit del 10
gran ranimació i aquesta es con
vertí ami) esclatant entussiasme al
apareixer la primera corona. Era la
era
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ofrena anyal de la Joventut Catala
nista «Els Nets deis Almogávers».
Amb grans aplaudiments fou colio
cada la dita ofrena i volem remarcar
que eren els obrers catalans vestint el
trajo blau i les honroses espardenyes
deis fills del Treball, els primers que
roben al descans unes hores i posseits
del fervor patribtic de la gran causa,
honoraven la tnemória deis Martres
del 714. I ja desde allavors les coro
nes i rams seguien una darrera l'altre.
Recordem entre elles: Esbart Catalá
de Dançaires, Casal Nacionalista Mar
tinenc, Esbart Dançaire del C. N. Mar

tinenc, «Unión Regionalista Arago
C. Republicá Catalá Sang
Nova, Els Segadors, Orfeó de Sans,
Ateneu Democracia i moltes dines. A
muja nit hi varen portar formoses co
rones
la Joventut Nacionalista «La
Fale», junt amb la Joventut Naciona
lista «Renaixença›. Venien en mani
festació des de les Rambles i cantant
«Els Segadors» que al arribar prop
d'allí es confundiren amb els visques
nesa»,

deis que els rebien.
Es

.

precis unificar la

tasca de les

jo

ventuts nacionalistes radicals de tot Ca

talunya.
Un incident
L'entussiasme

era

sublim; els

em

pleats del Consulat de Espanya dei
fer; calculen com la devien
deixar pobreta. Comprenent-ho aixís
i responent als crits que eren corejats

xaven

tothqm de: jFora la Espanya
Gran! iVisca la revisió del Tractat de
Utrech! jVisca la Nació Catalana! i
altres per l'istil, 1, sense cap malicia,
sortí d'uns arbres del davant un fort
critade: !Viva Espana! !Viva Cata
luna espanola! Bona l'hem feta, el
Quixot de tanda havia aparescut. El
home tot era cridar i desafiar a tots
plegats amb paraules malsonants i de
burdel! 1 tant i tant va abusar que li
varen administrar una racció doble de
cops de puny de primera calitat. Des
prés, els mateixos que aixó havien fet,
impediren que altres ho continuessin
i el varen portar a fer g-asío
Ah! se m'oblidava. El que va rebre
dejan pers allí que era el Director de
per

,

aquell periódic germanófil

que

va

pu

blicar un dibuix insultant als nens i
dones de França. El que vol dir que
ésser germanófil, equival a ésser dos
cops espanyol; nosaltres, al saber
aixó, varem estar molt contents. Ca
talunya, la CataIunya Nacionalista,
havía venjat a la dolça França.
Per
tat

dignitat volem la revisió del

trac

d'Utrecht.
El matí del

onze

A les set del matí, ja una gran gen
tada omplia de gom a gom la placeta.
I altra volta l'arribar de corones: Grop
Feminal de l'Unió Catalanista, Grop
Joventut l'Avançada, el nostre periódic
L'INTRANSIGENT, gerrnans Joan i Bal
domer Borrell, Ateneu Nacionalista

Verdaguer, Josefina Carrero, Grop de
Separatistes, Ateneu Obrer del dis

tricte Segón, Escoles Mossén Cinto,
el periódic Som!!!
Associació Catalanista de Gracia,
Maria Smarats, Foment Republicá de
Sans, Escoles gratuites del districte
tercer, Agrupació Nacionalista Repu
blicana, Un nacionalista, Associació
Nacionalista Gent de Muntanya, Eu
sebi Albert, Unió Catalanista, Cen
tre Catala de Mendoza, Associació
Protectora de la Ensenyanea Cata
lana, Voluntaris catalans en la Llegió
estrangera de França
Escoles del
districte tercer, Ateneu Democratic
Regionalista del Poble Nou, Ateneu
Obrer Catalá de San' Martí, Un grop
de ferroviaris de 1\4. Z. A., Orfeó Lle
vant de la Barceloneta, Lliga Regio
nalista, Centre Regionalista de Sant
Joan Despí, Dolors Baffle, Associació
Nacionalista de Calella, peribdic Vida
Nova, de Pineda.
,

Lfig-,a Regionalista, Foment de la
Regionalista, de
Mataró; Joventut Republicana Nacio

Sardana y Joventut

nalista, Manel González. Escola del
Temple de la Sagrada Família, Sar
nanistes Manresans, de Manresa; Cen

Radical, de Mataró;
Catala, de Mataró; Montserrat
Vila, loventut Nacionalista, de Man
resa; Ajuntament de Tarragona, Jo
ventut Nacionalista de Tarragona, Pa
tre Nacionalista

separatistes, Orfeó Barcelonés, Ger
manes
Moller Creixell, Montserrat
Jordi Porcada, Maria Rosa Carrera

Batile, Núria Sancho Parsiva, As
sumpció i Albert Aubeyson Josep
Cabré i Maria Segura.
Al mitgdia, una manifastació que
per les Rambles es dirigia al Fossar
de les More_res, portant desplegada,

Regionalista de Badalona, Orfeó
Canigó, Joventui Nacionalista del dis
tricte quint, Agrupació Feminal Cata

tre

lana del districte quint, Orfeó•ra
cienc, Afeiten Autonomista deJ distrt te
tercer, Club Muntanyenc, Ateneu Au
tonomista del clistricte sisé, Esbart
Folk-lore de Catalunya, Joventut Na
cionalista del districte seté, Lliga Re
gionalista de la Creu Cuberta, Joven
tut Regionalista del carrer de Rocafort,
Joaquitn Gelabert, La Veu de Cata

lunya.
Joan Ciurana i família, Teresa Cot,
Xavier Pegas, Centre Nacionalista de
Vendrell, Foment del Teatre Catala,
Aplec de la Sardana, Associació Na
cionalista de Terrassa, Pere Monta
ner, Gent Nova de Badalona, Agru
pació Excursionista de Catalunya, Jo
sep M. Carbonell, Centre Autono
mista de Dependents del Comerç i de
la Industria, Grop Feminal d'Unió Ca
talanista, Joventut Tradicionalista de
Barcelona, Cassino Regionalista de

La Bordela, Casal Catala Autono
mista de Gracia, Cassino Regionalista
de Sans, Lliga Regionalista de Gra
cia
Foment Autonomista Catala,
Associació Catalana de Beneficencia,
Societat Som, Lluis SoCarrats, Cen
tre Catara de Valéncia, Catalanistes
d'Arenys de Mar, Orfeó Mataroní.
Catalanistes de Tordera.
,

Municipal
A la tarde. Més

,

al vent, la bandera catalana, fou di
solfa per la policia a cops de sabre.
Estava formada, aquesta, per ele
ments del Centre Nacionalista Catará
que, encara que momentaneament des
fets, es referen més avall entonant al
tra volta aEls Segadors» i cridant:

«jAbaix l'opressor! iVisca Catalunya
nació!»
Pel carrer d'Escudillers, entre vis
ques i llares aplaudiments, es dirigi
ren al Fossar de les Moreres, ont hi
havia ofrenes de vares entitats, entre
elles la deis iniciadors d'aquest borne
natge «Els Nets deis Almogavers».
Immediatanient es té de constituir el
Partit Nacionalista Radical Cataló.
La Comissió de

l'Ajuntament

A les dotze en punt del mitgdia va
arribar enfront el monument la repre
sentació de l'Ajuntament encarregada
d'oferir la corona, formada per el ti
nent d'arcalde senyor Vila Márieges
i els regi'dors senyors Companys, Gi
ralt, Xicoy, Círera Laporta 1 Sabater,
acompanyats del quefe de cerimónies
senyor Ribé
Precedien i seguien els landós, ocu
pats per dits senyors, batidors de la

guardia municipal.
Feta la entrega de la magnifica co
i col locada en el monument, el
senyor Vila Mariagrs pronuncia breus
paraules dient que l'Ajuntament anual
ment acudid a tots els actes en honor
del patrici que va caure defensant les
Ilivertats patries, i digné que Barcé
lona no era una ciutat de pedra, sinó
la ciutat més aimant de la Ilivertat.
El senyor Durán i Alberd, en nom
de la comissió organitzadora, va
agrair l'adhessió de l'Ajuntament de
Barcelona i digué que en aquests mo
ments en que el president de la gran
República nort-americana havia dit
que en l'actual guerra s'estaba Iluitant
per la llivertat deis pobles oprimits,
era precís no oblidar que
Catalunya
es comptava entre aquests.
«En conseqüencia
acaba dient
tots esperem que l'Ajuntament de Bar
celona treballará per a alcançar la Ili
vertat de Catalunya.»
rona

—

—

Manela Puntí, Germanes Francisca,
Josepa y Maria Parellada Buxó, Ju
ventut Nacionalista del Poblet, Taller
de joyeria de Jaume Mercadé i opera

Acabats els parlaments, un grop
numerós va demanar que la Banda
Municipal toqués «Els Segadors». Ha
vent comeneat aquesta a interpretar
una altra composició musical, hi ha
gueren protestes i xiulets, mentres que
els del grop entonaven «Els Sega
dors».

ris, Comité Democratic Federalista de
Barcelona, nena Montserrat Forns Pa
rellada, Germanes Grant; Maria, Mí

Pera acallar les protestes, el senyor
Vila Marieges va donar ordre a la dita
banda per a que interpretes l'himne

ria i Mercé Carrasco Azemar; Bona
ventura Riera Salades, Leopold i Ma

demanat. No's

nel Sandé, Rosa Coscoll Ferrer, Nena
Adela Oriol, Félix Ferrer Mestre, Dos

pers de música corresponents.

manat per

no

va

poguer

cumplir lo

tenir, dita banda, els

espanyols

que reben
Continúa l'homenatge deis catalans
constantment; ara era una criatura de
volquers que hi portava un ramell de
flors, un grop de xamoses modistetes
que també volien complir els seus deu
res amb els Martres de nostra Patria,
un
noiet d'uns vuit anys, explendida
flor de la escola catalana, la florista
que hi porta unes hermoses i olorants
barres de nardo, la velleta de cara
arrugada, tota endolada, que amb els
ulls espurnejant hi dula l'amor de mare
i l'amor de fill; l'amor a la Patria i
l'amor del seu fill que va morir a vint
anys i era catalanista...
A quarts de set del vespre, pocs
moments després d'haver arribat la
corona del «Grop la Barricada», un
nombrós grop de concorrents entona
«Els Segadors». Al acabar, es senti
ren crits de !Visca Catalunya! i iVisca
el Partit Separatista Catala! Un jove,
amb tota la bona fe del món, proba

Cau

tufet, Escotes del districte tercer, Di
putació Provincial de Tarragona, Cen

ta, el senyor Vila Mariages va donar
ordres per a que's retires la Banda

pa

Veient de que aumentaba la protes

un deis comptats partidaris de
l'espanya gran, contesta amb un iVisca
Espanya!

blement

En bones paraules el varen acom
panyar a la plaça d'Urquinaona tot i
dient-li que ells no estaven per roman
eos. Resultat d'aixó, un senyor pro
testa dient que casi se le había pega
do per cridar Viva Espana; com que
no callaba i ja cornençaba a fer
se'l va treure d'allí a cops de puny. El
bon home no se'n sabia avenir i tot
era dir i repetir:
—Yo que creía encontrarme en

Espana.
Un, tot fent broma, li contesta:
—I ca, home, l'han ben enredat.
Ell, tot desconsolat, va anar a tro
bar la parella de «polis».
—Escuche; allí me han pegado por
gritar Viva Espana.
Ells, res.
--?Qué no me oyen? ?Es que no
quieren escuchar mi protesta?
Un deis polis no podent més:
Vaya V. a protestar a Colón
Davant d'aquesta respósta, el pobre
espanyol se'n ana tot ensopit.
—

Joves: Feu-vos socis de qualsevol enti
mentres aquesta sigui marcadament

tat,

nacionalista radical.

Vetllada
Martí i juliá
Fou

un acte

necrológica

Necrológica
Prat de la Riba

solemníssim la vetllada

que per honora la memó

ria deis grans patricis En Martí 1 Julia
i En Prat de la Riba, se cel-lebrá en el

C. A. de D. del C. i de la I.
El local presentava un bellíssim cop
de vista, espléndidament il.luminat,
pié de selectíssima concurréncia.
L'escenari era ocupat per la Junta
Directiva del Centre, representants de
entitats nacionalistes, el senyor Fol
guera i Duran, el diputat senyor San
salvador, qui tenia la presidéncia,
Martí Esteve i Alcántara.
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També hi havia la magnífica ban
dera catalana, els retrats deis dos pa
tricis i la estatua de l'immortal Rafel

cions de sardanes als intermedis. Per
entussiastes joves de l'«Orfeó Gra
cienc» i dels «Nets deis Almogávers»,

Casanova.

es

Comeneá Ilegint el seu treball, En
Mane' Alcántara, trebáll d'un merit
considerable i fel amb gran amor. No
és possible donar-ne comp.te, ni lligar
en una senzilla ressenya. La figura
del gran patrici En Martí i Julia, após
tol del catalanisme, era reviscut en les
planes del biógraf amatent. Posa de
relleu, el conferenciant, els diferents
matissos, els diferents cassos de la
rica i complexa personalitat del doctor
Martí: les seves virtuts cíviques, la
seva
amor del
poble, la seva honra
desa exemplar, la seva conducta pa
tribtica en tots els problemes
dien afectar la causa de Catalunya.
que po

(Grans aplaudiments).
Seguidament En Martí Esteve va
Ilegir la biografia d'En Prat de la
Riba. Es un treball interessant que
traspua la veneració envers el Mestre
de Catalunya. Tractant-se del primer
president de la Mancomunitat i de la
actualitat de la seva tasca, el parla
ment del biógraf agafdva un to roent
i cordial. A grans linies descriví el pas
d'En Prat per Catalunya, deixant per

actuació,
invisibles, els altres visibles,

tot arreu

els

uns

senyals de la

seva

peró

tots sobiranament eficients. Aca
ba amb l'elogi de la seva mort que és
el segell suprem de la seva existencia.

(Grans aplaudiments).
El senyor Folguera i Durán, des
prés, fá una oració eloqüent, parlant
d'ambdós patricis, estdblint una ména
de paralel entre les actuacions de
cadascú i fent remarcar la col.labo
ració que existia entre ells per la glo
rificado de Catalunya.
Acaba parlant amb veu tremolosa,
completament emocionat; emoció que
fá més visible al referir-se al plorat
Martí i Julia, dient que tots els catalans
els hem d'aixecar un monument al fons
del cor... (Ovació).
Clou l'acte un parlament resum del
es

diputat

Sansalvador, que re
cull les glorioses impresions que han
brollat en el transcurs de la vetllada,
senyor

felicitant el Centre per la seva tasca
patriótica i indicant l'avinentesa de
trobar-nos també en la commemoració
de l'onze de setembre. Pau als nostres
herois, als d'ahir i als d'avui. (Grans

aplaudiments).
I desde ara els retrats deis dos pa
tricis catalans honorarán l'estatge del
Centre de Dependents del Comere i de
la Industria perque pugui servir de
exemple als homes, el seu amor a
Catalunya i als catalans.
La gran Funció Patriótica

recitaren poesies patriótiques; lam
be l'«Orfeó de Llevant» sots la batuta
del jove mestre Fontbernat, executá
qualques peces del seu repertori. Al
sortir del teatre la majoria deis con
currents improvisaren una manifesta
ció que, portant al front una bandera
catalana, es dirigí cap a les Rambles
cantara «Els 'Segadors» i aplaudint
i donant visques, frenéticament, a la
llibertat de Catalunya. També hi va
rein veure, i ho consignem a titol de
informació un rótul que havia sigut
ostentat al teatre i que fou recuIlit i era

portat

individuus, ens va semblar,
de la Joventut «La Fale». El rótul deja:
per

acon

teixement sens temer a pecar d'exage
rats. El teatre estava pié a no poguer
més. Tot, llotges-, pati, seients i pisos.
Van transcorre les representacions
«Via Fora Lladres», «Jordi Erin» i
«Nlestre Olaguer». que sots la direc
ció den Jaume Borrás es representa
ren amb forsa interés i acert, regnant
entre el públic molt d'entussiasme.
La

Principal Barcelonina dona audi

ratxada

d'esperarlo amanyagava

el meu cor, encare els catalans tenien
conciencia de llur situado, encare sa
bien omplir de flors el símbol d'aquell
defensor de la nostra Ilibertat...
Semblava que els incidents tinguts
amb els opressors feia poques hores,
ens posaven de manifest els braus pits
dels catalans, que sabien amb un gest
altaner plantar cara a totes les inso
lencies guvernatives.
Encara hi havia patria, el nostre
poble tenia dret a arribar al bell cim
de la muntanya sagrada, tenia dret a
esguardar plenarnent el sol de la vic
toria definitiva.
Aquets pensaments anaven desfilant
per la meya imaginació, quan d'un
grop de joves sortiren, encare que tí
rnidament, les primeres notes del
nostre himne nacional, unes guantes
veus disperses semblaven que volien
comenor a donar l'exemple a seguir.
Un deis joves, que amb posar bon
xic recelos, romana a vóra meu, de

Voleml'independencia de Catalunya.
Continua la manifestació Rambles
amunt; al ésser a la de les Flors, ens
sortr la poli al pas volguent disóldre
la; no logrant-ho arnb amenaces, ho
conseguí a cop de sabre com qui tracia
amb selvatges; no'ns ve de nou per
prompte digue: --Fixi's, vaja, ja deuen
que ja sabem que no serveixen per
volguer que tornin a correr el sabres,
altra cosa. Torna a refer-se la mani-_ que callin d'una vegada i aixís no hi
festació seguint per la Rambla de Ca-' haura por de res-- i rápidament diri
naletes tías arribar a la Plaleta d'en
gint-se al grop esmental els digné al
Casanova ont s'entonaren «Els Sega
eant una mica la veu —Calleu, no
dors
Seguidament marxá la mani
sigueu ximples, no veieu que hi ha
festado al historie Fossar de les Mo
la policia de cavall aquil darrera
reres. I allí, damunt la terra que guar
mateix?..
da les cendres deis anonims Martres
El joves, mirg avergonyits, callaren,
del 714, es canta novament el nostre
mes, a mi, la indignació en] feu
himne Nacional. En el silenci de la nit,
pendre la paraula dient:
semblava que aquells centenars de
--!Qui és el poruc que us recaí-nana
joves cel.lebressin raissa, una missa
No companys, ben fort, tots
rara, 'peró patriótica, a la llum de les
its, amb bon entussiasme vinguen
estrelles. 1 el nostre himne, sortint del
Segadors, apa bon cop de falq, sí,
cor, pujava al cel com un jurament de
tots cantem, cantem ben fort. !Visca
eterna fidelitat a la Patria esclava...
la Ilibertat de Catalunya!
Aquell jove, tot confús es retira a un
costat,
em va semblar que comprenia
Nacionalistes: Compreu SOM!...
L'INTRANSIGENT.
la
raó,
mentres el nostre himne triom
Compreu
Protegir la premsa nacionalista és fer falment era entonan amb dalit per tot
Patria Catalana.
hom, les notes vibrants i rublertes
d'emoció anaven ascendint i revolote
jant per la estatua del Capdill gene
un
rós i fías les miloques policiaques va
ren esdevenir sugestionades per aquell
esclat expontani i vivificador, encare

s.;j1enci!

,

s

Recordant

11 de setembre

que poc

D

compres

unes terres

VEN les flors una penetrant
fláire que embaumava tota la
pido. La estatua del conseller sobre
sortia triomfal; la noblesa del seu
posat m'admirava i commovia a l'hora.
Era ja el capvespre i una munió de
joves silenciosament romanien en pe
tits 'grops tot al voltant.
Jo estaba parlant amb un altre com
pany, comentant els fets ocorreguts a
la vigilia i mati, amb termes no gáire

gent vinguda de
miserióses i momificades.
per

ONA

afalagadors pels subjectes
del govern rnadrileny.
Per disort

Es pot ben bé calificar de gran

una

ens

a

les ordres

tractaven com

a

pais

conquistat, una glopada de sang feia
enrogir nostra cara, al pensar que
érem esclaus. !Ah! com la comprenia
allavors tota l'immensitat del nostre
dol nacional.
Les ombres de la nit s'andven en
senyorint de la espaiosa platea i els
capdemunts deis edificis com retalla
des figures de sumptuosa decoració
se fixaven al cel.
I en mitg deis pessimistes records,

Montserrat i Guart, i la senyoreta Garau.
I per últim es representa la marina en un
acte d'en Bori i Fontestá Gent de platja,
posat al escena per la senyora Montse
rrat i senyoreta Garau, i els senyors
Bigorra, Soria, Safont, S. Ramón, R.Ra
món, Surinach, Collera, el noi Baldrich
gent de platja Foren sortejats magní
fics objectes «art. També foren mol ben
representades diles obres en conjunt per
tota la companyia, de la que en sortírem
molt joiosos.
Hem rebut invitació pel Consell Direc
tiu del dit «Aveny de Sant Andreu, per
a la gran Audició de Sardanes, que baix
el segúent programa i per la Cobla «La
Principal Barcelonina» s'executarán el
día 22 del corrent a la verlla: Amorosa,
Estela; Recorts de ma terra, Serra;

Capvesprada, Gratacós;

Empordá,

L

Morera; La Primavera, Casademont;
Voliaines, Bou. Es sortejará una magní
fica

garlanda Preguem

sardanistes que

no

•

a tots els bons
deixin d'assistir-hi.

VETLLADA PATRIOTICA
La Joventut del Centre Popular Cata
lanista de Sant Andreu, ha cel-lebrat
enguany un festival patriotic en comme
moració del 11 de setembre de 1714.
A les 4 de la tarda del dia 15, tingue
bloc una vetllada literária-musical sots el
següent programa: 1.a Part.
Simfonia
a piano, Lectura de poesies patrietiques
pels senyors J. Esteva i A. Bach, Peca
a piano per Na Aurora Amorós, Peca a
piano i violí per Na Amorós i En R. L'irá,
Discurs per En J. Decás, La Ploma de la
Percliu i Bon Caçador per N. Nato,
Cancó per Na A. Rimbau, Voreta la mar
per M. Parcerisas. 2.' Pan.
Peca a
piano per Na R. Cararach i N. Amorós,
Lectura de poesies J. Boté i M. Servent,
Muntanyes Regalades per J. Bagunyá,
Discurs per P. Marca, Peca a piano i
violí per Na R. Cararach i R. Giró, Can
çó per Na A. Rimbau, i monólec per
P. Sabatas.
També per la nit es celiebrá una audi
ció de Sardanes per la Cobla «Barcino»,
es sorteijá una estatua de bronze d'En
Rafel Casanova. Foren aquests actes
molt concorreguts assolint un immens
exit la senyoreta 12. Cararach.
-

—

—

Compreu

el número que vé de L'IN

TRANSIGENT; portará un article del
popular "Freseta", el resultat de la re
unió de joventuts i una notnbrosa col
laboració literária.

FIDEL

BOSCARÁ

PRADES
EL GROP JOVENTUT

Polítiques

«L'AVANÇADA

Al igual que altres entitats i amb per
fecta unió amb algunes d'elles realitzará,

properament,

propaganda

una

important

tasca

de

nacionalista radical.

AVENÇ DEL NACIONALISME
REPUBLICÁ
En el Centre Avenç del Nacionalisme
Republicá de Sant Andreu, s'hi cel-lebra
el diumenge dia 15, una funció extraordi
naria

a

benefici del Rebrot d'Art Dramátic

«Avenç».
En mitg de una immensa concorrencia
es posa en escena la comedia Gent d'ara,
d'en Coca i Vallmajó, quina obra fou
posada al escena amb iota la propietat
pels senyors A. Colom, J. Morante,
A. Afier, F. Bigorra i J. Surinach, junts
de les senyores A. Guart i M. Montserrat,
i la senyoreta Garau.

Seguidament

representa el drama
d'en P. Crehuet La Moría, pels senyors
Salva, Estruga i Alíen, 1 les senyores

REUNIO DE JOVENTUTS
Convocada per la Joventut Catala
nista «Els Nets deis Almogávers» es
cel-lebrá el dia 15 una reunió per a trac
tar de la confederació de totes elles.
Assistiren en la rnateixa representants
del Grop J. «L'Avancada›, J. N. «Re
naix-nça», j. N. «La Falc» i l'entitat
iniciadora «Els Nets deis Almogávers».
Entre altres s'acorda cel.lebrar una
nova reunió per a poguer assistir-hi altres
joventuts que no foren invitades, per el
-diumenge dia 22 del corrent, a les onze
del tnatí, al estatge de la «Unió Catala
-

-

es

La comissió fa present que si per des
cuit involuntari no ha sigut invitada

a

4

L'INTRANS1GENT

alguna joventut pot donar-se
dada a la próxim-dita reunió.

per convi

himne Els Segadors, i sol.liciten de dita
Corporació que acordi que l'expresada
Banda incorpori al seu repertori el cant

lOVEN-Ityr NACIONALISTA
«LA l'Al

repre.sentatiu

(.2.)

dels

ideals

nacionalistes

catalana.

S'ens prega la publicad() del segitent:
Per mirar de que els actes nacionalistes
no siguin disolts facilment, com a passat
aquests darrers dies, prega a tots els
joves nacionalistes que es fassin socis
de dita entitat i aixís constituir un fort
nucli anda la deguda organització pera
réalitzar quants actes creguem conve
nients el nacionalistes radicals.
La quota a pagar és insignificant,
seixanta céntims mesals: poden passar a
sotscriurer's al carrer d'Aragó, 135.
El Consell Directiu de la Joventut Na
cionalista «La Falç, fa present al ensems
que recomana l'assisténcia a tots els seus
associats que, «havent l'Ateneu Demo
cracia del Districte VII organitzat un
envelat a l' encreuament dels carrers
d'Aragó i Urgell, en quín lloc hi cel lebra
ran grans festes els dies 21 al 24 de se
tembre, ambdós inclussius, en mitg de
quines després de grans balls, hi consta
pel diumenge dia 22, a les onze del mati,
una
solemne repartició de prernis als
alumnes que assisteixen a les escotes
catalanes que sosté l'Ateneu i una. gran
funció teatral pel dilluns a les deu de la
vetlla,› que ha obtingut del referit esta
ment que els socis de la Jovenlut, acre
ditant-ho, amb el rebut del mes en curs,
tinguin les mateixes ventatges que els
socis de l'Ateneu.

En Canibó a Covadonga. Acabament
discurs: «!Viva Alfonso X1111 Viva el

sea

Rey! !Viva Espana!».

Contesta deis separatistes catalans:
'Hure!

Serra, Dr. Solé i Pla, J. DelcIós i Dois,
F. Pineda i Verdaguer i P. Puig i Pey,
«en representació deis tres mil concor
la Funció Patriótica» que es cele
bra en el teatre Espanyol per a comme
morar el 11 de setembre, han enviar una
instancia al Ajuntament, en la que recor
den el incident que es produí devant l'es
tatua den Casanova al demanar el públic
que la Banda municipal interpretes el
a

COMPANYS:

Gran Sastrería

VESII5Ora
de

1711611

Casa de confiança ibons pretis
Es

confeccionen,

urgents, trajos

en

en

casos

SIS HORES

Salmerón, 89.-Barcelona

Catalunya,

Catal U nya
tú endreço aquest recort,
ja que de tú avuí m'allunya
una Ilei que no te cor.
a

ARIST1DES
any 204 del E. de C.

COT

VIA FORAL.
L'INTRANSIGENT apareixerá tots

els

Ens diuen que un grop de joves nacio
nalisres aria a la Mantel a portar una
corona
a en
Bravo Portillo, heroi deis
submarins i martre deis náufrecs ibérics.

casualitat!

Preeisament,

La Joventut Nacionalista (Renaixenea»
per la confecció de la seva bandera, ha
obert una solscripció, a la qua' poden
contribuir-hi tots els nacionalistes.
Per inscriures al estatge de l'enfilar

Canuda, 14, pral.

des

CENTRE NACIONALISTA CATALÁ
S'han inaugural la tanda de festes de
carácter catalanes que continuarán cada
diumenge. La primera d'elles es veigé
forsa concorreguda.

sera.

Arriba el 11 de setembre i el natural és
que la bandera onegés a mitg pal. Puig
res d'aixea ni a mitg pal, ni a pal enter.
!Pobre Marcelí1 Ja pots ben bé dir que
l'han vist el Ilautú.

Compren

cada setmana

arjniransigent

ciares, Marcelí!

pericklic setmanal de joventuts

1?elacció .79-dminislració
Cal-zuda,
1.er
arceionet
•

Parla

un

senyor Esteve:
crec que den
Carnbó

treurem

alguna

Literáries

Un revolucionan i de persianes:
—Jo crec que en Marcelí ens portara

A

Una mbrnia dissecada, resurnint:
poca solfa! jOué ximples!

a

tu

de

Barcelona» que fassi rietetar la Plaça

que

no

te

per teries africanes

moren

joves eatalans

Perque si ella, cor tenia
no'ns els robarla, no
als sers que per força lluiten
per defensar el nos-be honor.
Si vosaltres

!LUIS G.

arrelada

graná.

SABATÉS i VILAR

Correspondencia
F. P., Masso fruim. Vaigi enviant.
P. B., Queda en
cartera, pero, que és de la redacció voslé? —1. B., Vaigi
enviant.
F. F. IR., Anirá al número
vinent.
Quimet, L'escrit de vosté es propi de redacció, aneu
enviant.
J. F., Li contestem percarta.— J. M., Vaigi
viant.
J. N. R. entitat), Va gazetilla, conterénciaenfa
ruassa temps.—B. M. O., Per motiu
aplaçament peribdic
ereiern inoportú pr l'esmena d'en
V. Marieges.
S. C.
N. A. (entitat), Ardra un altra dia.
—

--

—

—

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

SEPAPATISTES!
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Tots els que volg,ueu

(
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I PPOTEC

vos

agradi gastar bons
perfurns, useu

Hospital,

145 1

Cera,
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Aigua Colónia

Camiserla 1 Geures de punt
COIlfeCCIOriS per a senpora

preparats

1

químicament purs per

1

I

Dornénec Latorre

a

nova

,•or.

Quant

sapiguessiu
1.1115111111~SIMILYIltstalitélindll~nerd.aattamedoyaner~r

__ag...

terra enllá!..
de saya assahonada

volt

penso amb la marastra
que ens roba als nostres germans.

coneg,uda vulgarment
Aranyes. Del contrari,
ens exposern que algún
SalaverrUI, Inés
o mensas
viu, vingui a deseobrir, no ja
Catalunya ni Barcelona, sinó la Plaça
de Sant Agustí.

Quina

herba, camps enfóra,

la Ilevor

no mes

de Sant Agustf,
per Palau de ies

Rorn

la mala

endreeo aquest recort,

una

i

lluitarán.

ja que'de tú avuí trl'allunya

Sti

elegants

Altra volta amb gents tiranes
nostras barras catalanes

Catalunya, Catalunya

—!Quiria

ésser

Altre sol plé d'esperança.
Áltre join de benhauransa
prest vindrá.
Altre poble en llur defensa
a venjar-ne tota ofensa
tornará.

Que

Pecort

*constitucional

1 entre bombas que esplotaven
i entre espases que es creuaven
fent brugit
nostre brau poble es bada;
i Iltutant héroic media
cor ferit.

cridarán:
—Via fóra, gent traidoral..

CATALUNYA

Un altre espectador:

—!Mau!

-

Altra volta gents forçudes,
altra volta veus temudes

Cosa.

Un que els sent:

Demanem al «arcalde

--Gent de niçaga envilida
ans que tot arena la vida
i la sang
que no veure trepitjada
nostra ensenya ar rossegada
entre'l fang.

••¦

—Jo, la venial,
en

—Via fóral.., veus cridaven
que a la Pátria defensaven
virilment.
—Via fóral.., repetien
els canons que ho espargien
per l'ambent.

«RENAIXENÇ.A»

prés de la bronca que va tenir a Belles
Árts, parlant anib la !lengua d'en Llapis

coses

-

JOVENTLIT NACIONALISTA

Marcelí Domingo (a) el diputat de lea
planxes, regala una bandera a l'Ajunta
ment de Tortosa.

iQuína

(1714 19..)

Protectora de l'Ensenyança Catalana»,
voluntaris caralans a França i l'artística
corona de bronze del Centre Catalá de
Mendoza i porta la seva la Unió Catala
nista. No cal dir que foren rebuts amb
grans aplaudiments i visques a Catalunya
i a la Unió Catalanista.

dijous.

!

Vestireu atub gust i ele
~cid Si vos proveiu a la

Lo mateix que a tots nosaltres
que ens han prés les nivel tats,
(ievem fer per obtenir-les
lo rnateix que els Rifenys fan.

són responsa

quelcom.

Els senyors Vicents A. Ballester, P.
Oliver i Domenge, Antoni Carbonell,
P. Ventós i Bosch, J. Grant i Sala, Josep

rents

en

ells lluitn
perque els roben lo que es seu.

Junt arnb les ofrenes de l'«Associació

Un

SOL.LICITUT

Deis artícles firmats
bles Ilurs autors.

aquells Rifenys,

entengueu que tots

Unió Catalanista

Per a menor propagació deis ac
tes que es cellebrin els diumenges

!Les

Pendrant part al acre representants de
entitats de Barcelona i de diferents
indrets de Catalunya.

lo que són

—

Ciutat,

Ecos

PROPER MITING

d'aquests dies es cel.lebrará a
Malgrat un miting de propaganda Nado
nalisla Radical. Es organitzat pel periódic
«La Falç, i per la joventut de dit !loc.

Catalunya

Visco

INVITACIÓ, Hem rebut váries invi
taciona de les festes que cellebrará el
Ateneu Nacionalista Verdaguer. per la
diada de la lalercé. Ens fan present que
per inillor Ilriiment han ~Mal un enye
tar a la Diagonal i Sicilia, ont s'hi baila
rán sardanes i balls -de societat.
Els donem molles merces,desitjant-los
un bon éxit.

1

Especialitat

en

robes per

recent nascuts

a

11} II 1E

tu flIP vell ills hdraio (12 tulnlullya

NIACIONALISTES1
Es la (Protectora l'en
titat que Inés treballa per la
total nacionalització de nos
tra terra.

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