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Aplec de la Sardana d' enguany

L'

Dancém, danoém

Aplec

a

entorn de les cendres de II

de la Sardana

i

vostres

?Qui

sab? potser

misel—la
Festa de salut, testa de germa

ná, festa de poesía. De
indrets de
fer-li

Catalunya

acatament.

a tots

tuts

venen

a

pobres,
mágica ane

montanya

pla embadalida

els

Rics i

agermana la

Ha. La vella

tots

com

contem

les molti

flueixen el plaer del

am

perfums boscatants,
com aquell joven riu
alegre
ment la bellesa, del viure i del
ésser jove...
bent i deis

tacle
res

incomparable;

voleiant al

de donar

a

patriotic, i,

la

vent

festa,

tot

el

lts senye

acabant de
un

escaient

día, el rodar

endevant i endarrera de les
llanes de sardanistas.

rot

!Anemhi joves catalans! Us
divertireu i amb 'llur presencia
sempre contribuireu a que la
benemérita «Protectora de la En
senyança Catalana»

tregui
uns centims més de profit; un
Nosaltres n estém encantats día de gloria per els vostres
pol
d' aquesta festa que cada any es
monts respirant sempre un am
cel—lebra amb mes explendor. bent perjudicial; al camp, a
més,
!Anemhi catalans! es un espec
vostres pasions son mes puras
en

divertiments
us

començar

a

patria

i de

mes

sans,
da

una xamosa

espera freturosa per
idili de

un

florS,

de

amor...

L'exit de la testa será esclatant
i

joves i noias
nostra dança.

tots

la

la ballarant

La bailarán i tornarán a ba
ilarla; la sardana es la danza de
la insistencia i de la

exactitut,

la

bella dança del ritme acompasat
tot i hanant punteijant-la can
tarem

del

a

flor de llabi els

versos

poéta:

de totes les

dança
danças

que es fan i

es

La sardana

es

la

mes

desfan...

be

Ella

1L

1ji
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A

-tort

i

a

escriure

dre-t

gull de Catalunya; vaja, vaja.--I Portu
gal, també—A les déu en punt.-1 qui
nes pensades.

›,1

ja vejeu.
Ja fa un grapat de díes que desde
que em llevo fins que me'n vaig a la
nona que no

faig

altre

que cantar
<La fila del marxants <L'hereu Riera>
<Muntanyes regaladas> i <Alsa al peu,
ai Mariela, no'm trepitjess,... tot un
cosa

repertori.
Tot ho veig de color de rosa. Per
that faig els ulls grossos.
Que trobo l'arrós covat o l'escudella
freda, tant se me'n dona.
Que vaig pel carrer 1 santo parlar
en castellá, com si sentis ploure.
Agafo <La Veto i Ilegeixo <Felicita
cions an En Ventosas, no m'hi enca
parro.
Ni en' recordo que eís regidors re

gionalistas assisteixen

,

-

a

la

jura de la

bandera.
La dóna no em coneix, Com que jo,
de natural, soc més aviat surrut, es
ciar, em traben tot canviat, sentint-me
cantar tot el día, i no sortint de la me
4a boca més que aquellas paraules que
fan manjar als malalts.
'
Déu me'n guard que aquests dies

vingués ningú

enmanllevar-me calés,
n'hi deixaria parque no en

que... no
tinc. I si en

a

tíngués... tampoc, parque

me'ls voldria per mi.

meus no

els hi diré fins

a

la vi

gilia.
En quan arribada sigui aquesta vigi
lia, per a mi tont desitjad:a en havent
sopat, ha anunciaré solemnialment,
com cap de casa.
Dama és l'Aplec de la Sardana.
Aaa... ah!!!... Vet-aquillo
Aquest any será a Les Planes. Amb
aixó tothom cap a dormir, que demá
hi ha matines. A les sis, del rellotge,

d'avans

d'avençar l'hora, passatgers,

al tren.
?Jo també vindré? diu el nano, pu
jant d'un bot, dalt de la taula del men

jador.
També, bufó. Tothom a la Fasta Ma
jor de Catalunya. Tothom a Les Planes
I no es creguin que aquest desfici e!
tingui per l'Aplec de la Sardana, no
més, no: ern vénen aquests accidents
cada vegada que es tracta d'una fasta
netameat cataianesca.
Me'n recordo que quan es va fer per
primera vegada la Fasta Nacional Ca
talana al Desert de Sarria, que estava
anunciada per les nou del matí, jo a les
sis ja hi era, per por de fer tard.
I no té res de particular, dones
fan tan poques de fastas catalanes, que
quan se n'anuncia una, un hom no sab
el qué 1: passa.
Per més que en aixó de les festes,
encara que s'anomenin catalanas, cal
anarhi amb peus de plom. Estic esca

se'rk

mat.

I tot aquest trasbals, em ve d'un
diumenge que vaig veure per les can
tonadas un anunci tot aixerit que deia,
ras i curt, sAplec de la Sardana-29
de Setembre—Les Planes)

D'aquells diumenge

ença que no he
més de bo.
No faig més que sonmiar amb en
Pep Ventura i Vallvidrera.
Ja m'hi trabo enfilant•me per la dre

fet

Als

S'anuncia, amb bonbes i platerets,
gran Diada Nacisnalista. Un hom
s'ho pren de bona fe. Agafa els trastets
i, cap a la Diada falta gent. I alli hi tro
ba, la la Presidencia, mai dirían qui?
una

l'Excel-lentissim Sr. Gobernador civil
de la Provincia.

re

companyia d'altres amics tant
com jo, cantant, saltant
ballant, i bo i fent una pila de profe
cera, en

eixelebrats

cies que si es curriplissin farían escrui
xir a més de quatre.
Es la meya planeta d'aquests días,
i endavant les atxes.

Vulguis no vulguis em
aquells

versos

Avui se

del

venen

al

cor

4Canigó»

l'Aplec a l'ermitatge
endiumenjets hi van en romiatge
pagesos i ortigaires, peons i cavatlers
escau

Els passarells ne tenen gelosfa
trenen ses cançons amb l'harmonía
la tórtora hi barreja son pl
anyoradk
hi piteja el pinsá, conta l'alosa
i, eco del cel, el rossinyoi hi glosa
angéliques passades que a aprés al paradis

com

El floviol que plora i que sanglota
de sobte puja a sa més alta nota
rusc al trenc de
día la dança se remou

s'enllesteixen els

sans en ses

escales

els peus dels sardanistes
prenen ales
i al sol de l'alegría tota anima es

desclon

castellá, copieriem

el

I aquest no és un cas isolat. Es rein
cidencia. Temps enrera, també, el be
nemérit Orfeó anunciaba en casteliá
els concerts de la Simfónia de Madrid.

I ara és l'hora de 'limar eis grops:
que tots som germans i hem de fer de
la Península Ibérica una bassa d'oli;
hem de cumplir els designis de la niça
ga !latina. Tard o d'hora va a ézser
una realitat espatarrant l'unitat de l'im

S'ha de fer carrera (vol dir s'ha de
fer negoci). No hi ha ramal.

peri espanyol (remenant Castella les
cireres, com se suposa) comptant-h

res

tant.

La passa... de platzeri—Cap a Les
Planes falta gent.—L'Orfeó Catalá, or

Estic que no hi veig de cap ull.
Ho sento pero no puc plorar.
Estic content, content, recontent.
Rés del món fóra prou avui per a fer
me posar motxo. Ni que em diguessin
que van a sembrar Catalunya de sal:

-n

Els nostres artistas fan 1)re-te:ligues de
per a enlairar-se als cirns de l'Art.
Pels Gens l'escenari de Catalunya
és estret. Dones pel mateix si l'Orfeó
es !imita a les cançons catalanes, si en
tot es comporta a la catalana, si no
aixampla els braços ver al món, no pa
sará de gloria casolana.
Ei catalanisme és una cosa, el riego
ci n'es una altre.
L'Art no té Patria.
Si els artistas no tenen Patria, han
de tenir besses, entesos?
ceceo

Quan hi penso, quan hi petiso! Se
mi adrecen els cabells.
Alló era viure. Cancert que donaba
l'Orfeó, batalla de flor al derrera.
A cada concert seguia un ball de
bastons que enternia les padres.
Parlar de l'Orfeó catalá era fer fu
gir els inconsútils. La senyera de l'Or
feó era la senyera de la revolta noble
deis bons fills de Catalunya.
I avui..• oh, ja veurás, tot canvia en
aquest món. !Que n'hi ha de diferen
cia! Avans... eran els nois de l'Orfeo,
anaven amb americana i grades: ens
sajaven en una sala i arcoba: havien de
fer-se sentir a sol i serena: portaven
sempre barratina i s'aclamaven, a tort
a dret, els Segadors.
4
Avui són els senyors de l'Orfeó i van
amb trae i encara és poc. Avui ferien
un

Palau.

I

no surten d'ell ni a fum de sabatots
posen i es treuen les barratines se
gons les convinencies i els Segadors
els hi treu de demanar com qui dama
es

na

caritat, 1 devegades ni aixis:

canten parque

Avui,

en

no

no

els

comptes

d'allunyar els

messeta i acostar-se als

de la

elements de la

Terra, fuig d'aquests derrers 1 s'acosta
tant als altres qu'els va cercar a casa
mateix. I l'Orfeó Catalá s'en va a
i torna els d'allá tant manyacs,
que per prudencia, al cap de poc ha
de
plegar el <Cucuts igual que també per
seva

Madrid,

rles. Un reclam. Una colla de sardanis
tes que es divertirán amb les xicotes,
que atreurán uns quants senyors que

<Tralla>. I els cimals de la política re
gionalista fan cap als Goberns civils,

gastarán un ral per anar a veure un
ball regional, pintoresc :a sardana aixi

Congrés
Espanya;

es

gastarán per veure bailar, jotes,
zortzicos, mufleires, seriilanes i mala
guerles u balls d'indis, per parelles, a:1lb
trajos tiples del pais.
I el mateix die d'espectacles de més
com

sal

altura.

Senyors de l'Orfeó Catalá, vostés
prometen.
Mirin que arribar a publicar els anun
castellá, és tot un poema.
Es vritat?
!tal. Per les cantonadas deis carrers
hi veureu enganxats uns papessos que
arnb unes lletres de parir diuen <Palau
de la Música Catalana» 1 a baix, <Fa
biolas (cinta cinematográfica)... i, sino
que ho tenim privat del melga parlar
cís

en

prudencia plegaba,

Congrés,

entren al

encara.

i

es

I

un

xic avans, la

i més amura del

Catalunya salvará

prohibeix parlar

en cata

lá per la xarxa telefónica que ha vestit
i pagat la 'mataíxa Mancomunitat de

Catalunya; la Banda municipal

de Bar

celona, cap i casal de Catalunya, no
pot tocar els Seqadars, l'onza de Sep
tambre, devant l'estatua de l'immortal
Conseller parque ENCARA nols té en
partitura... <Ha hagut de plantejar el
senyor Cambó la quastió de les Dele
gacions a Catalunya. Apoiat pel senyor

Ventosa,

Catalunya,

sois

no

Gibraltar i

Portugal...

sino

i

tot.

A Portugal no oaldrá més que dir-li:
Pel que toca a Gibraltar, ja ho crac,
n'hi haurá prou en fer-ho sapiguer al
rei d'Anglaterra.
1 les Repúbliques hispano-america

nes? Ah, aquestes sí
son massa

que no

vindrán.

lluny.

Ja no's parlará mal més de separa
tisme.
Aixó sí, será donada !'Autonomía a

Catalunya, Valencia, Mallorca, Aragó,
Galicia
i a l'Hospitalet de Liobre
..

gat... 1

tothom que la demani; a taul
establiments que a l'aparador
hi posen aquest avis: «Si no VE11 vosté
el que cc-1, faca la mercé de demanar-ho».
a

d'aquells

Mes torném
m'hi ferina.
1

a

l'Aplec,

sino

encara

vagin amb compte els senyor de la

Comissió,doncs,
molt

prim que

aquest any tri'ha anat

no

pugués assistir-hi,

rnalalt de les resultes.
Per mica que puguin, estabieixin una
data fixa, i pel meu gust, un lloc també
triat per sempre rnés: i día i lloc que
sien consagrats per
dones aquí el
costum es llei. Aquesta tindría d'ésser
una fasta popular a tall de :esta majar
de cada poble, que tothom sab quan
cauen i, amb temps tira cálculs per a
fer-hi cap.
Ara no sabem si hi haurem d'anar
amb vestit d'istiu o d'hivern o de mitg
caure

temps, i tampoc poden] fer guardiola,
per tal que no se'ns sublevi l'armilla.

són al programa.

quines festes ben nostres, tenim,
ara com ara? Sardanes al Turó Parc,
vetilades catalanes al Parc municipal
de Barcelona. Un esqué per a fer entra
I

INTRANSIGENT

ha trobat el senyor Cambó
una OPOSICIÓ
TERMINANT de tots
els altres mernbres del Gobern, que
en aquest punt s'han
mostrat IRRE
DUCTIBLES. (De <La Veu de Cata
!Labra», edició del matí, 19 de Sep
tambre d'aquest any).

Ars que ve a tom haig de declarar
que m'agradaría que les nostres Festes
tinguessin un caient de grandrositat i

d'universisalitat,
que

proporcions tals,

en

sorprenguessin

al mon.

!Apreta!
Som aixís: posats, posats.
Les fastas Nacionals Catalanes no
han d'ésser festes de barri, de Barcelo
na; ha de fer-se a tot Catalunya.
Jo voldría portar corones a En Ca
sanova,

carretel la descuberta,
acompanyat d'una gentada entussiasta,
desplegadas les banderas, als acords
deis Segadors i la Marxa del Rei En
Joan, i, un cop a l'Estatua tenir d'atra
vessar una muralla de carn humana,
que costé l Poblet i Santas Creus atan
i allí tirar versos i parla
ments patriótics, bailar sardanas... Vol
dría que tota la ciutat ens acompanyés
en el sentiment, que barrés les portes
de les botigues... acabant en ,,n apo
teosi gloriosa, digna de la Catalunya
en

passada, i més digne
talunya de l'avenir.
Escau

-

encara

de la Ca

tot hom la modestia; mes en
tractant-se de glorificar la nostra Esti
mada, la Catalunya del nostre cor, ens
hem de liensar al carrer.
a

El mateix programa
l'Aplec de la sardana.

m'imagino

per

_

r
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?Qué és aixó d'anar-hi d'un a un com
qui sur a fer una costetada?
A colles, bornes, a colles; amb la
mere, els germans, les germenes, la
promesa, els velas i joves i criatures.
Els socis de les Entitats catalanistes
han de sortir en corporació deis estat
ges socials, fent tot el soroll, tots els

gegants possibles: aixó sí, sense ofen
dre la moral; seguits -d'un espetec de
tnúsiques, de cants, í... de trompades,
si tant convé.
En una paraula. Que davant de tanta
fressa, fós tot Barcelona, qui's pregun
tés: ?qué hi ha avui? qué volen aques
tes allaus humanes? On van aquestes
connes de gent interminables?
I que fins les pedres !les ones l'aire
i els esgurds Ilarripants, contestessin:
A PORTAR CORONES AN EN

CASANOVA... A L'APLEC DE LA
SARDANA.
EN FRESSETA

Incansablement la Iluita

nostra ha de
sempre jove i sempre ferma, que
encare que nosaltres no vég,em el fi
d'ella, :As que ens segueixen, allisonats
per la nostre actuació d'intransigencia,
tal vegada lograran veure realitzat lo
que avui nosaltres, despuilatcde tot
egoisme, irnpulsetn, cona aimants de
les Ilibertats deis pohes.
En les nostres !Multes una cosa hetu
de tindre present, i es, que no s'hi
veigi manifestat que ens impulsa un
esser

no es

totes les

cala,

es

possible unidcar la

tasca de

joventuts nacicnalistes radi
imprescindible

que hi

AGUSTÍ PEDRET

1

MIRÓ
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En les edats
les iluites de

igencia

1

BATLLE
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El tractat de
causa

Utrech, eussaqní

la

del nostre escls vatje

cel-latje

prehistórioues

entre- les

aletas, i de
conquesta, apareixía com

rnitj de nuvelades de tem
peste. un pressagi de progrés moral:
el ball de rotildna que sgnificava
en

curs

deis astres.

Reveu-la, bon ansíes, que arnb un
moment de santa exeltacio patriotica,
sens mirar la grant trascendencia de
vostre virii gest, en eixos ternos que
semblen de claudicacions per el necio
nalisme, haveu entrat a la brega per
afirmar l'inspirado col-lectiva de les
joventuts redicalment i

genuiriamen

Catalanya;

per arre

poble,
mitg caiguda per receló d'aornes poc
escrupuiossos qu'es dejen Nacionals
geá;

per

a

de nostre

patentitzar front eis Governs

d'Espanya

niçaga deis Segeaars
estingida, i que sois manca
oportunitat per a continuar amb gallar
día i breo, las gestes glorioses deis
nostres avis, de quin foc patri, abne
gació i odis ens en nornbrern herois.
enser

que la

es

no

Aqueix ball, segóns respectables
Vostre
companys que
textes, d'origen pe!ásgic, se l'adapta
editeu
L'Intransigent
es
mereixedora
ren els iadis, els xinos, els espartans,
de
tot
elogi;
de
repletas
sincer
de tot
els íbers que se'n allíçonaren a l'Assia,
,catalá,
1
mol
rnes
o será encare, si des
etruscs fins transmetre's als será, ori
del sirnal que ocupeu, en el cap i ca
ginadors directes de !a Sardana.
sal de Catalunya, procureu unir l'es
A les societats antigues amb agneix
forç de aquesta munio d'estols de jo
esplai tan noble, que conresat pels am
purdanese,s, ha conreuat l'admiracló í ves d'arreu de nostra .terra, qu'estan
homenatje de catalans d'arreu, fins al dis gregats; que Ilur tasca solitaria es
punt d'instituir-se a Barcelona, cap i engolada per manca de publleitat, per
caurer en terreny fose i de dubtes.
casal de Catalunya, una festa conegu
Unificar 1 puntulitzar !'ideal deaques
da per Aplec de la Sardana, coexistien
tes
agrupacions de joves que nien en
festes, com a la primitiva Italia, la de
llurs cors sentiments humans, que
la deesa Idea, la cuma consistía en im
molacions i jci.cs groliers, per part deis tenen fit l'esguard vers els ideals mo

anul-la.
Els pobles tenen una
sigui per a continuar-la,

Contemporaniament també,

historia,

i sois
ella debiten
allissonar-se, acomsdant-se sernpre al
estat de progrés i de cultura que la
vida moderna imposa.
Aixó determina que en les coses
que entren de pié en la vida colectiva,
cal esser intransigent per riece.ssitat, car
en

cás contrari. no logra mai cap idea
realitzar la seva finalitat, i en conse
en

qüencia, esdevé una negació lo que
en principi i en fi, afirma una finalitat
de llibertat

en tots

els ordres de la vida

colectiva.
El nacionalisme catalá le un dogma
i aquest, esperitualment es la seva

liengua;

i Pus i fioreixement d'ella há
deesser, en tots conceptes indiscutible,
i una intrensigencia absoluta !'ha de
ter mestiessa de casa seva, encare que
no en odi a les:altres Ilengiles
que els

demés !Dobles par'en, perque poden
elis estimar-la tant com nosaltres esti
mem a la nostre, í per lo tant, dignes,
totes elles, de respecte.

romans, i per la deis

frigis,

en

conduir-la processonalrnent donant vol
tes i ferint-se al só de flautes i tabals.
veiérn la
coexistencia de les de cultura catete
nesca i germanívola amb les de la bar

barie,

com

la

festa característica (!)

d'Espanya:

la cursa de braus,.que ab
sorveix moMts fills de la nostra terra,
emborratxant-los de salvatgisme. Els
cultes a Baccus foren gairebé univer
sals, i eis pobles escetes als quls, pre
cisament s'ati ibuiex al ressabi bél.lic
de la sardana, jamai volgueren partici
par-ne perque refusaren !'adorado d'un
deu qu'enterboleix la raó i conduelo
als més repulssius excessos. Per qué no
fém altre tant es Catalans del segle
XX amb la tauromaquia i altres espec
tacles exaltaclors deis mals instints?
.Fornentém sens treva la Sardana,
aqueixa dança ceremoniosa i simbólica
qual música mal prou Iloançada, es

derns que voldrien donar amb genero
citat llur sang si fos presisa, per arren
car la ilivertat de Catalunya de les ur
pes del famoleng Ileo espanol, per ai
ougar el torrent de Ilagrimes que llena
la gran familia humana, per a dignifi
car a fer aimar la societat tota; es tot
un pograma.

Es, dones,

un

deure encarrilar

vos

esforços per a federar a totes les
Joventuts Nacionalistes, per aixis for
tres

mar un

les

fort exercit de homes que amb

armes

de

l'avenç,

tribuna, lluitin fins

la premsa i la

conquerir el sna
xara de nostres somnis ideologics. Sen
se dubtes, amb intrancigencia, amb

radicalisme,
F.

a

amb la santa extridencia.

FONTRODONA I RABASSA

De la Joventut La Pa1r de

Malgrat

.1¦11111¦111¦••¦¦¦

Compreu

cadb setmana

planyívola, dolça, vibrant, melangiosa
al-legradora, es dir rica de matiços,

L' INTRRIISIGENT

també els gemats ballets fol-k
Ibries. Divulguém les antigues costums
en pié, de la tradició d'austeritat deis
Catalans i del liur sever patriotisme.

Pariódic setmanal de Joventuts

com

La Unía cerba; les aventatxes de la
línia corba, eu's-aqui concretament la
famosa Escola de la Llaga.
Sabut és: una Urda es un segr,uit de
punts; pero la trascendencia está amb
el primer i rúltirre
Escla vatxe...

Nosaltres

No's pot esser tolerant, la tolerancia,
en les idees, es una negació que anula
tota la força accional en que elles pre
nen base.
Pot l'honre, en l'ordre individual,
deixar un rime ent de funcionar com a
energía, pero quan l'home, com a tal,
es una suma de força en les tanates co
lectives, la tolerancia pot esdevindre
una força enemiga, que estorba el cerní
per on les idees avencen cap al seu
desenrotllo máxim, i aixó es lo que eis
nacionalistes no hem sabut despendre
ns molts cops,:esdevenint lo que en di
riem vici de bondat.
La raó de la riostra finalitat parteix
d'una acció ben natural, la constitució
deis organismes en llur estat perfecte,
fugint de tot artifici que els debilita i els

prétors

1..3i:scola de la táiga

Tots els dernés punts son cerní, pero
un punt tarnbé pot eseteun obstacle.

deçar l'esperitualitat

deis cuates als

Glose

Independencia...

nacionalistas de

La sardana i l'antiguitat
ferestegueses

Intran

A. FARGAS

la llibertat que

deu l'horne sentir i
estimar com a suprema cosa.
Mantingut dones aquet ideal, se sos
tindrá ferina la nostra actuació, 1 l'im
puls será de resultats positus, que afir
marán la finaiitat i la justicia de la
nostre idea.
a

la unió de les

estiguen conformes

Catalunyal

egoisme:particularista, sino que's !'amor

...7711.10MIIMM¦If

Si

I avui, amb motu de l'‹Aplec, anyal,
exclarrém els seus adrniradors amb re
verent al legría: Benhaja are i sempre,
la dança clássica de l'Ampurdá i de

Redacció

Canuda, 14,
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Adminisiració

Barcelona

unja

som

fervents devots de la

recta;

si hi ha obstacles es veuen,
es veu el camí fet, quan no's pot anar

endavant unks o m s'atura.
En Bofill 1 Matas ens deia una vega
da arnb la seva oratoria meravelosa
les excelencies de la unía corba. Nos
altres no les sabem veure. Peró cal
tenis- en conte: la línea corba s'ha
quebrat al anar apuntalar la vella Espa
nya,-1 diem vena arnb el sentit de que
ja ha viscut prou. Arnb la línia corba a
passat veritablement que no ens em mo
gut del mateix irc i la força que po
gués tenis la L'asa s'escapa pels molts

punts, principa i fi de la linea quebra
da; un seguit de líneas sense impor
tancia, curtes i migrades, al extrem de
no arribar a conseguir unes insignifi
cants

deiegacions.
MÁRIUS
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_Lek.iarior Patri
Heu-'s -agua la paraula central de la
vida, de la patria 1 de l'horne.
?L'amor patri que significa? la gran
dese majar d'un pelle.
Amor a la patria; és perqué és la
terra que s'es nat i ses vist la primera
Hura de la vida i tenim el deure nosal
tres sos filas, de estimarle amb amor
ver sortit del cor, defençarla quan
vuiguin junyirla a la més estremada

esclavitut, 1 dona-r-li el fruit de nostre
sant treball, de la nostra honrada suor.
Aixó

es

lo que tots els fills de Cata

lunya deuen obrar en benefici a ella
dones, !a l'obra jovent catalá! arreman
guem-nos de braços i a la tema que la
patria 'ns hi crida.
Seguim I' exemple dels nostres ve
savis, despertern-nos per la patria, que
hora és ja que ella sigui !Hure. Ella
ens ho prega a grans exciamacións
que la transportem a un altre tempera
ment on no s' hi senti corrupció...
Dones bé germans, posem atenció al
seu prec amb fermetat al cor, tinguem
de ses Ilastimeres queixes vera com

passió fem-li justicia com II es degut,
com il pertany, com també després
sabrá premiar la nostra gloriosa obra,
perxó som Mis d'ella perxo eras ano
menérn d'ella.
Aixó es amor-patri.
?Hl ha quelcóm més
que ramor patri?

fort, rnés sublim

?Hi aura un pob'e més fort que
aquell que sos filis sentin foc d'amor
envers

ella?

?Es veurá !ligada pels
aquella terra? jamai:

opresors
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1NTRANSIGENT

Perxó
se

a

Catalunya es

menester que

l'estimi amb foc ardent, ja per

re

cord de son trist passat com per l'ave
nir de sa gloria i sa Ilivertat.
Al jovent ca tala em dirijeixo car som
nosaltres que em de !liberar i progre
ssar la patria, perxó diu l'adagi i no
menteix:
«Am fé i amor remoureu montanyess
Doncs bé, seguim el camí iamunt,
amunt sempre! no 'ns deturem perque
al mig d'el camí hi ha una grosa pedra,
amb amor i fermetat obtindrém nostre
deure sagrat, nostre ideal que a més
que és sospirar la santa Independencie,
la patria somriurá amb son cel blau
pur, amb ses gegantines montanyes i el
mar tartibéblau d'argent cristallí besará
amb més delicia anda mas dalit les
nostres daurades quatre barres i sem
blará que de per tota la terra catalana
sortirá una veu que ens dirá amb doleu
ra: <FIN de la Catalunya amb vostra
festa heroica i santa aveu lliverat a
una terra que segles ha fea que hera
esclava, amb vosaltres já l'amor sant,
l'amor-patri, aquests son fills de la

patria!)
Nosaltres busquém lo que molts anys
ha no tenim, nosaltres cerquém un camí
plá i amb dreeera per arribar prompte
a la fi.
No ens deixém conduir i abatre per
falses ideas

pel dret !amunt i
foral i si algú ens pregunta pel camí,
on anem, respondrén: <anear allí on
l'amor patri eras gulas iamunt, amunt
sempre!
JOSEP CULLELL
em

p re
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En memoria dei amic
Un soldat del separatisrne catalá es
mort; un altre deis homes que haurien
ofrenat la vida per la independencia
de Catalunya ha deixat d'esser...
En Pere Muntané 1 Aurrell, expre
sident de la Joventut Nacionalista «La
Me) ha mort deixant en gran descon
sol a la seva esposa; eh, el bou cata
lanista no ha pogut veurer neixe el seu

fill, jo recordo que moltes vegades
parlant d'aquest fill, deia: <E1 ptimer
que dirá, será: jVisca la Independencia
de Catalunya! «Ell igual que sont pare
será separatiste.
1 el recordo, també, en mig del des

Joventut Nacionalista «LA FALÇs, de
quina entitat el difunt n'havia sigut

Noticiani
Republicá Catalá
«Sang Nava,
Aquesta entitat arnb el fi d'estimular
la jovenesa envers l'estudi i amor a
Centre

a

la nosstta Parla cel-lebrará proprera
ment Concurs de Lectura i Escriptura
catalana.
La Joventut «Els Nets deis Almoga
vers, assistirá a l'Aplec de la Sardana
amb ilurt bandera.
Els catalanistas de la barriada de
Sant Martí que vulguin acompanyar
la el Punt de reunió es a la Plaea del
Clot a les set del matí.
Una comisió de la Joventut Nacionalista La Fale, amb la senyera de l'en
titat, es reunirá el proper diumenge 29
a dos quarts de vuit del ~tí a la Pla
ea de Catalunya, junt a la estació
de Sarriá, per assistir al Aplec de la
socis

qu'hi vulguin assistir, i als

xin amb barretina.

Reunió de Joventnts
Amb representants de les Joventuts
«Els nets deis Almogavers, «La Faies
«Grop-Joventuts «La Avaneada s. Re
naixenea i deis periódics «Sorn!..
i
«L' Intransigent, tingé lloc la dita
reunió.
S'acordá unir l'acció de tots els pre
sents i entitats que s'hi volguesín adhe
rir per organitzar un acte a la memoria
del Doctor Martí i Julia i per ofrená,
per sosteripció pública, del seu retrat
a la Unió Catalanista.
Properarnent s'obriran listes de
cripció a tots els centres i periódits-)
nacionalistes radicals.
En quan a la unió de Joventuts es
prengué l'acort de convocar una altre
reunió, ont amb mes delegats de altres
entitats, s'acordará el mes convenient
per l'ideal.
Acabat l'acte es rebé un telégrama
de Malgrat adtnerinse amb represen
tació de la Joventut Nacionalista «La
Fales i periodic «La Fales

scie

Miting Nacionalista Radical
El día 6 del proper Octubre a les 11
del matí el Grop-Joventut «L'Aven

oda cel-lebrará un gran miting al Cen
tre

Nacionalista Catalá.
pendrán part oradors de l'entitat
organitzadora, del Centre Nacionalis
ta Catalá i de la Unió Cata!anista.
Hi

ap

Avene del

Compreu

Protegir la prempsa nacionalista,
fer Patria Catalana

dijous de la passada setmana, so
la pérdua de nostre volgut com

pany de causa en Pere Muntané i Au
rell.
L'acte de l'enterrament que tingué
lloc el divendres per la tarda, fou molt
concorregut Hi vegerem tot el Consell
Directiu i bon nombre de socis de la

*

*

A la fundó patriótica que cel-lebra
ren les Joventuts de la Lliga al Teatre
Espanya, commemorant l'onze de Se
tembre es representa:
L' AGENCIA D' NFORMES

'Quina

manera

de fer

patria!

***
L'Infanta Isabel a Barcelona, un gran
rebement, tropa i <elemento oficial'
s'enten.

*

Aquest dies, arrib aixó de la Mercé,
han tocat la Mareha Real).
Bé ens podien avisar que tot acaba
ría amb Marchas, que nosaltres l'han
rlem acabat a cants; amb el nos-es
oants.
*

*

A primera hora del vinent dijous com
preu (L'Intransigenta, perque sino no'n
trobareu. Será espatarrant.

**** ******* *******

su

cogwtona habitació del carrer de Au
sias-Marc total podría pendre un trist
bany de (assientos, perque la propieta
ria que viu a seta, com que necesita
rentar mol sobint, ha de deixar per
foro sens aigua als demés veins.
No es que en els lucxosos pisos del
aixampli no hi hagi prcu aigua pel
consum necessari, pero si, la justeta
per que no se'n adonguin de la poca
que hi ha.
Mes a fora del aixarnpli, entren
per aquets carrerens que sernblen lo
que vulgarmen1 se'n diu deixats de la
ma'de Deu, ni aigua tenen per ter pas
sar la set a un canari, i son els que'n
haurfen de tenir mes, ja que no's po
den permetre el lucxe de mantenir
minyona per alegrar-la fent-la anar a
Ja forta
Are resulta que tenint las dones que
anar a defensar se las garrofes ja que
amb el jornal del honre sols'nhi ha per
morir-se de gana, no!poden ertretenir
se en anar a la font a cercar tanda.
Axis és que si volen rentar els piats,
cada hú ha de rentar el seu amb la
hurnitat de la 'lengua ja que are les
aixetes sols están a les cuines con'
a obiectes de luxe.
Rés, que are com are per estar el
proletariat be, no hi ha com sufrir una
metamórfosi de persona a peix, puix
no poden élls sufrir ni de gana ni de
set, ja que de tan en tan els hi envien
un palpis
d'aquets que se'n diuen
vapors perque s'etipin. I de aigua, ja
no cal dir-ho.
MA RCELi PORTA

La guspira deis seus ulls, es flama, on s'arbora

El

es

en

El Centre Nacionalista Catalá assis
tirá al Aplec de la Sardana de enguany
amb Iltir senyera.

frirem

L'INTRANSICENT

banyaba

La dóna del venta!!

:1=

Entesos, ?eh?

?I el poble?
El poble a casa, honre.

Tothom se queixa de que no plou.
No se si ho fán per la escassetat de vi
que hi haurá a !es vinyes, o be per la
falta d'aigua que hi ha. Pero encar
que no ho vulgum dir ciar, jo crec que
den esser lo segón.
Are que el senyor Can:banal/o te que
venir per a xerrar sobres no se que.
molt segur que encare Que el foc del
sol ja no cremi, tambe el trobarem po
sanse en remad en els aristocrátics
banys de San Sebaçtian. Ja que si el
catalán se.

El Grop Catalá «La Barricadas ens
prega que participem a tots els necio
naiistes radicals que no manquin el
matí del proper diumenge al mitting de
la Lliga. El punt de reunió es a dintre 1
pels que no puguin entrar es a fora.

,

qüestió hidráulica

senvorao

Ecos

COMERCIALS

Sardana.

Nacionalistas:

Compreu SOMI...

La

cata

Casal Nacionaliste Sagrerenc
Cel-lebrará grans balis de Otquestra
el día 29 de Octubre a les 6 tarde i 10
nit per la Perla Martinense Dita enti
tat pendrá part també al Aplec de la

BLANC

tasques reivindicadores.
Descansi en pau.

Literaries

lanistes en general, que per donar mes
relleu a tan patriótic acte, hi assistei

deia—Visca Catalunya) Jo vaig fer un
jurament. El d'ensenyar al seu fill eo
que éll Ii hauria ensenyat: a desitjar la
mort del nostre tira i a vitorejar la nos
tra Independencia. Que la seva volgu
da esposa pensi que el fill que porta
dintre seu tindrá amb mi un segón
UMB

Cobría el ferétre, la bandera de la ja
dita Joventut LA FALÇ, ccrones i ra
mells de la familia, companys de tre
vall i entitats representades al acte.
Rebi la atribulada famalia i el nostre
company Jame Blanc i'expresió de
nostre més sentit condol, per la pérdua
d'aquest bon amic que cris havia acom
panyat sempre en el camí de nostres

***** *************

Sardana.
El Cansen Directiu recomana, als

van i

pare.

periódic.

"~a~ziammaamare

Nacionalisme Repnblicá
Aauesta entitat assistirá al Aplec de
la Sardana amb Ilurt bandera. Punt de
reunió al estatge social.

quan entelats els ulls i ofuscades
las idees parlava inconcientment: «Fill

President fundador: representacions del
Centre Autonomista de De pendents del
Corriere i de la Industria. Joventut Na
cionalista Renaixenea, Grop-Jeventut
L'Aveneada, i Id redacció de nostre
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J. B., Passat de actualitat. Vaiji enviant.—
Hornet., El mateix.— F. .G., Envihi quelcom
en prosa.—A. M. P., Envibi notas 1 adressa
de ~té.— G. T., Queda en cartera.—S. A.
R., Anirá el proper número.—M. P., Li hi

publiquem.— A. F. i B El mateix.—A. P.
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Imp. BELL-ART, Provença, 246

Hospital,

146 i Cera, 4

Camisería 1 Gellres c pul
Colifecciolls per a sellyora

Especialitat eu robes per
a reuní llasouts

11,ligE 1E1 ItS BARATO DE CARETA
COMPANYS:
Vesfireu amb gust i elegan
cia si vos proveiu a la

Gran Sastreria

d'amor,

el nostre cor,
la porpra deis seus llavis, pon cena

temptadora,

nascuda d'un broll d'or.
L'alé del seu ventall, fecondament amoixa
d'un baume d'inquieta fruició,
que'ns omplena de !ola i ens colpeix d'angoixa
i en s rubleix de templan ça i passió.
1 esdevenim gelosos de la seda bella,
que'amanyaguen suaus, anal) parpelleix d'es
ses dentetes, quant somrlu.
(trella,
I de les vedes d'ivori sculpturades,
que ressenten de ses pródigues besades.
l'aubriagador calla.

JosuP BRNLLZURR (PILO

L'Estisora
de ANTONI VILA
Casa de confiarlo i bons preus
Es confeccionen, en casos urgents
trajos en SIS HORES

Salmerón, 89.-Barcelona
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