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ha que

El vell món s' enfonsa
Davant
que s'han

els
anat

quatre anys

en

aconteixements
succeint des de

aquesta

part,

hom

veu
encare que només
merament, el fracás de lo
arcaic, de tot ÇO que fins al día
d'avui ha estat predominant.
Abans que per nosaltres. ha
estat publicat l'epígraf que en

sigui

encapsala aquestes ratlles, pel
diari

socialista revolucionani
parisienc «Le Populaire de
Paris», peró, En Oulard, sig
nant del article que's feia seu el
quotidiá dit «defaitiste», abarca
va un punt reduit de la qüestió.
Avui cal, que baix el punt de
vista social, siguin tractades les
qüestions que intriguen la pen
sa deis homes. Una d'aquestes
qüestions que revesteixen una
'importancia trascendentalíssi
ma, es la de la llibertat deis po
bles.
Baix el jou d'un govern7qual
sevulga, que de la mateixa mane
ra es diu lliberal que déspota, s'hi
está ofegant el sentir més natu
ral que hom concebeix. No ano
menarem quins son aquests go
verns; tothom sab com está
plantejada la qüestio de la [libe
rado deis pobles opresos. Es

hora,

que estém
atravessant, de que fem preva
leixer per damunt de tot el sen
tir que'ns ha portat de nou a la
en

els

fer, malgrat

de la bandera de la llibertat; que sabrán
fer triomfar la democracia i conjunta
ment amb el dret dels nobles a decidir
lliurament de Ilurs destins, la seva in

acció

totuna

que depengui de nos
altres, altrernent l'evolució del
mon antic al nou, estará un

integral

macies secretes, posen de mani
fest l'impossibilitat. per l'inefi
cácia, d'un altre tractat d'Utrech.
Hi ha qui creu encare que la
guerra que está assolant al món
es una revolució i dormen al

márge deis aconteixements;

mer
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llllQYCi fl1 juramni
Ha

res

tingut lloc

a

Troppau (Silesia)

nombrosa assemblea de uns
30.000 Txec-polacs la solemn:ai reno
vació dei jurament de Praea. La assem
blea fóu un patriótic acte en pró de la
reconstitució del Estat Txec eslau.
davant

fals companys. Aquest mon
vell se'n va poc a poc, pero s'ha
de procurar crear el mon nou;
ha de mirar -se que mentres
toca llur ocás aquest que tantes
malediccions s' ha emportat,
germini el que ha de substi
tuir-lo.
Molts esperen el llorer de la
Societat de les Nacions que tam
mes

poccreiem problemática, pero

dependencia.
Quan els nacionalisles catalans?
Quan els capitosts del nacionalzsme

somni.

una

catalá obrarán així?
Nosaltres creiem que molt probable
ment quan es sobreposi a tots els sen
timents i a tots els interessos la capdal
questió del nostre Nacionalisme. Quan
d'esquena a l'Espanya i de cara a l'Eu
ropa exposem tots junts; represen

representats el problema de Ca
talunya.

tants i

R.

-

Haifar, diputat nacionalista, expressá
l'anhel d'una íntima col-laborado' per a
assclir la comp,erta independencia. El
representant de !'Unió Txeca, Urdrzer,
afirmá que Ilur Nació no obtindrá rés
del govern de Viena, afegint, que el
món enter sosté l'ideal deis eslaus de
l'Austria que s'ajunten baix els plecs

hi

Pel nostre

ponsals

periódic sol-licitem

a tots

els indrets de Catalu

nya. Preferim que

siguin joves nacio

nalstes perqué aísla tindrán més in
terés

en

la venda del mateix.

Catalans!
El Grop-Joventut «L'Avençada» amb el
nacionalistes radicals de

Miting

Catalunya,

us

de

tots

els

joves

d'Afírmació Nacionalista

que tindrá lloc el DIUMENGE día 13,
CENTRE NACIONALISTA CATALÁ, situat al
Farán

concurs

convida al

vos

de la

paraula

els

a

les DEU del

carrer

MATI,

de Sant

l'estatge
Honorat, 7, pral.
en

del

següents companys:

moments

palestra.
Una acció intransigent hem
emprés vista la defecció que
arreu domina. En les esferes de

pretesa aristocrácia humana,
també s'hi nota quelcom d'inde

cisió, igual que en les
socials expoliades se rif

esferes
ta

En R.

Durán i Albesa, Secretani de propaganda de l'Unió Catalanista.

En F. Pineda i

Verdaguer, Secretan i

En Joan García, de Els Nets deis
En J. allane

En IlfUrtín
En D.

Vilar,

Fortuny,

Almogavers.

del Centre Nacionalista Catalá.

de La

Latorre i Solé, del

En Aríatidea

de Relacions Exteriors de la U. C.

Benet, de La Ea19.

En J. Sabatés

Renaixença.
Grop-joventut «L'Avençada».

Cota,
Ciutat,

una

ferma decisió de vencer al
comú enemic.

8 d' Octubre de

1918

mes

Aquesta semblança

contra

dictoria que la circumstanciali
tat ha fet pariona, demostra pa
lesament l'estat del món antic.
Els darrers, aconteixements i
els darrers fracassos de les diplo

EL CONCELI, PERMANENT: P.

Ruença

many i Tubau; M. Çarbó i Pasqual; A. Cot i
J. Rovira i Avelló: B. Solé i

Valls;

corres

Oliva; D. Torres i Jené; C. Ale
Vila; J. Latorre i Solé; A. Huguet:
i

i D. Latorre i Solé.
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AVENQ
Als temps nostres s'hi realitza el co
mensament de la transformació mes
trascendenta que haurá soferta la hu
manitat. Poc a poc, pausadament, quel
cém que's troba més enllá de la políti
ca,goberna als esperitssuperiors; apar,
talment, que les clarors rejenques que
sempre han illuminat als gobernants
deis pobles, vagin esblaimantse i que
albes resplandors asserenin els enteni
ments deis directors de la vida política
deis estats. L'avene humá es indubita
ble. El progrés científic augnientant el
domini, per l'home, de la naturalesa, ha
aixamplat la consciéncia humana 1 el
sentiment de la vida ha esdevingut fon
dament renavador de les con .ciéncies
col-lectives La forea no té mésremei que
acceptar tranzaccions, car el dolor hu
má i el dret a no patino han assont a la
fi acció efectiva en les societats huma
nes.

Els drets deis homes, la

germanciat

humana, han realisat gloriosa ascensió
social. Se n'han corprés tots els esta
i han arribat a tocar el cor
d'aquells que sernblava havien de res
tar perdurablement insensibles a les
greus tribulacions deis bornes. Les ins
titucionsrepresentatives des estats, les
dinastíes, tot lo que significa poder su
prém, ha sofert les naturals influéncies
de l'intens espandiment de l'amor
humá. Ja ro pasa que emperadors i
...
al
aet.s,
o privats i cancillers, disposin
llur albir del desti deis pobles. La vida
ments

1

1‘

r

•

r

--a,.

s'es entrada a palaus i parlamens,
malgrat les tossules resisténcies des
més inadaptables, la continuada vida de
nova

i

relació internacional posa fré a les im
pulsivitats malaltisses deis més incoas
cients. Cal ficsarse en lo que, d'ensá uns
qua nts anys, passa. Les en trevistes, con
ferencies i sentades de reís y minis
tres no paren. L'isolament, causa pile
mária deis mals detenninis; afavoría les
Iluites inhum mes i la realizació deis
mals instints deis poderosos. Ara, el
contacte i seguida relació deis caps
d'estatelsimposen les facilitats de co

municació, i la neutralitat

diplomática

que l'avene hurná ha determinada. Eis
més greus problemes interi as deis es
tats i les c•feréncies internacionals, se
troben subjectes a l'intervencionisme
universal. Tot són problemes hurnans;
i no hi ha estat que puga rebutjar con
eells i aivertencies d'asti, fins en es
a -sumares socials 1 polítics propis. Está
ciar que en lo extsrre rest I, encara, tot
sencer l'esperlt vell, i que apar que's

conflicks nacionals i internacionals

se

medi extra hureá, allá en
resolen
mig de les Inaissors de les armes, de les
fredors diplomátiques i de les perver
sions deis poder s T3ersonals A la reali
tat, no es aixt, per?). El plany. hurrá
en

son

troba obertes les taortalades dels.palaus
1 apartd, per a passar fias a les cambres
régies, tes pesadas cortines. L'horrar a
la sang: humana se sent ibis a dalt de
tot, i presidents i monaruues, malgrat
els velS sírnao's, en esperit se troben
a tocarlde l'e3prit del poble. Travese.m
en un

'Uerfable,ule teanzicióaerlaóricae.

ment,

dogmáticament,

tot

segueix in

mutable; h solució de continuitat

en

la

vida col-lectiva no s'ha terraplenada.
Ara a la realitat, es foro diferent. Es
tacionaris, conservadors, estatistes,
caps d'estat, tenen una major conscien
cia del I ur deure huniá; i si en ralas
tracció de rés abdiquen, en lo concret

disposats

la tranzacció,
moguts per sentiments de solidaritat
humana que, malgrat ignoscentes pro
testes, orientell la vida social deis nos.
tres temes.
Arréu tot són reials visites; la diplo
macia agonisa, i és substituida per la
se

sente.n

a

discussió franca i directa de tots els
problemes. Els reis no són ja guerrers;
s'esforsen en apareixe humaníssims.
Els déspotes són abandonats, pels que
semblava havien d'apoiarlos. La supre
ma voluntat del poble s'imposa fins a
lo que té apariéncies d'interés interna
cional. Cert que l'enlairament del po
ble li ha donat foro, y que aquixa for
o ha d'ésser tinguda en considerad?),
i que, potser, la ternensa que desperta
la forea popular es element importan
tissirn en la resolució deis problemes.
Més no's pot negar que hi ha, a l'en
sems, evidenta humanització en els al
Ussims poders, i quels dolors i la sang
determinen pietat en esperits que de
seguir la tradició Ilur, restarfen masells
als atribolaments humans.
Per aix?) passa, que'is conflictes que
per anys i anys s'han succeit, i que
semblava que indefectiblement ens
abocaven a espaordidores conflagra
cions, s'han solucionat pacificament, i
sempre, per accions ben caracterisades
de solidaritat humana. Y se veu, que
tots els estats defugen per tots els me
dis l'apareixer com responsab:es del
desert rodio de tragedies internacionals
Tots, trassudament, procuren manifes
tarse pacificadors i fan remarcar que és
d'allri l'orientació bélica. La condemp
nació de l'humanitat es ternuda, i fins,
pot dirse que les consciéncies deis ár
bitres de la pau deis pobles, no se sen
ten disposades als remordiments que
segueixen sempre a les rn .les accions,
remordirnents, certarnent, foro mes
terribles quan esdevenen de malifetes
de trascendencia humana col-lectiva.
Aqueixos homes que passéixen el po
der suprérn deis nobles, malgrat tots
e s Ilurs defectes, malgrat que un hom
se t obi en franca i oberta opcsició en
front d'ells, cal regoneixeaque no són
individualitatsvulgarissimes, que tenen
el senil nent de la llur responsabil tal,
i que., per l'acció de's nostres temps,
posseeixen una sensibiltat humana
desenrotllada abastament. Cal flcsar
s'hi en les seguides probes d'hunianis
me que s'apressen a donar; cal parar
s'hi en la Ilur proija peraapareixer sem
pre bén arran de la vida nova deis pe
tales; cal adonars'en de la definitiva M
í} refleja de l'esperit p)pular, de l'espe
rit humaníssim, en es determinis des
que passeeixen les supremes investi
dures.
.

Aqueixasdecissiva

influencia

de la

vida nova social, de l'humanisme, en
Glosa
els alts poders del pobles; aqueixa
I ncornprepnai6
tran3formació veritablement iliberal,
que en les institucions sectriars va ope
Una de les últimes gloses ha sigut in
rant-se aqueixa positiva sobirania de
compr,sa. Ja está bé. No tot ha d'ésser
mocrática que s'exerceix per dessobre
llum,també i té d'haver alguna tenebla.
de les constitucións, de totes les Ileis
Dei d' armonía aixt !tu mana.
escrites i de les organisacions políti
No volem ter un plagi, tot i tenin la
ques deis estats; aqueix predomini de
complerta seguretat de que els homes de
la consciencia dei póble en el sentit hu
cervell anormal no Izo comprendrien.
má de la frase, sobreposant-se a les
Digué Maxim Gorki en un seu amic
con veniencies parcialíssimes í gens hu
que deja no entendre'l.
manes deis vells poders privilegiats,
—No m' entens; donc no em parlis.
cal recordar-les sempre, al esbrinar
No em partís que per extensió vol dir
determinar els problemr s que seguida
no en ilegeixis.
ment se plantejen a la vida Internacio
Potser si eh l no ho haguéç dit, avui ko
nal. No oblident-los les situacións són
dirieni nosaltres.
percebudes amb forsa claretat, i per
Ara sois podem ter que repetir ho.
met ademés, sentirse optimista en lo
MARIUS
que 's refereix a 'lunes armades, fins
a les
ocasions que pareix rués segura ***I» ******* ******•
i imminent una declaració de guerra.
Es

seguir les velles escotes políti

ques teme a cada pas esclatin guerres.
Per aixb, els nacionalistes posseidors
d' un sentiment d' humanitat positivís
sim, coneixedors de la transformació
universal que 's va realisant per l' in
fluencia de liur concepció democrática
de les societats, saben que es avui ex
traordinaA lo que en &tres temps era
usual; saben que els estats són gober
nats més pel sentiment democrátic in
ternacional, que. no pas per les petites
intrigues deis vells segrestradors deis
altíssims poders, saben que la vida
nova fa la seva via, i que si en les orlganisacions polítiques el nacionalisme
y
eSehmbatat per lo que té de concret,
ea la orientació política general, inspi
ra l' hora d' ara de les relacions traer
nacionals, car tot l'hurnanisme que mou
les societats modernes, es el sentiment

a

general que informa els principis

na

cionalistes.
El nacionallsrne cal apreciar-lo en la
seva sigaiiiasió universal pera com
pendre que les contrarietats que troba
en les solucions concretes, són contra
rietats passatjeres, car desapareixeran
tan bou punt I' esperit democrátic re
novador del nacionalisme, hagi infiuit
definitivarnent en les relacions interna
cionals. i, fins, en l' organització polí
tica deis pobles.
Per aixb el nacionalisme. es tot ehl
avene humá, i cal no considerar-lo tan
sois com una afirrració concreta; cal
co:npénirel com a renovació humana,
de l' intivituu a la col lectivitat, com
determinador de l' horne fort pel séu
dret a la vida, i per la perfecció de la
seva

indi viduaIitat.
D. MARTÍ

L'INTRANSIGENT
aózit d'éssar la
catalá deis
El

veu

Y

JULIA

abriga el pro

del

separa.tisnie

temps moderns.

contingut doctrinal i

Viatjan per nostra patria em

commou

que infinitat d' edificis histórics
'n van en runes, fins a desaparei
xer del tot i al trapitxar els contorns
d' aquestes sagrades runes tot d' una
veure

se

apar que

una

veu

misteriosa

com

plany eixit d' aquella desferra vulgui
esplicar-me les gestes de llur passat, la
grandesa que havía tingut dient lo que
els seus avantpassáts gaudien amb joia
al veure immaculades les costuras de la
terra per majar gloria i benestar; fins
que un día la superbia d' un tirá cercá
alianea per engrandir sa crueltat i robá
aquella pau, tranquilitat i alegría deis
bons catalans duitant aquests tan he
no queda sang en ses
ni jovent per poguer-la
derramar. Mes ai! Tot va desaparei
xent; han desaparegut els braus cata
lans que Iluitaren i lentament terne
els testimonis que quedaven de nostra

roicament que

propies

yenes

historia.
!!Ah cornpanysll

Me vingué una
tristesa molt gran dintre el cor, i mo
gut per instint miro entaire fitánt mos
ulls en els enrunaments gloriosos i
maquinalment pronuncio las segiients
paraules: <No desmaieu que '1 cor del

joven de Catalunya sabrá lluitar per
restaurar tota la terra catalana i arre
glar-la, que aquestes pedres que vos
van caient semblen Ilágrimes de vostre
plor i volem aixugar-:es,
En algún que altre poble, es veuen
alguns poce edificis restaurats que hom
encare pot gaudir contemplat-los so
bretot quan els raigs de sol eixent els
hi dona el primer petó per hermose
jarlos mes encare... i ni' caer que torni
la ,veu del trastera diguent-me <Véus,
encare hi ha algún bon catalá que con
serva un pac
sang d' aquella que
estimava taat Ilur terreny).

!Oh!

crític será

escullidíssim.
Les munifestacions de la

De la Patria

pensa

mo

companys nacionalistes- ha
veril de conservar també sang d' aque
lla; no un pac, sino tota. Si no's poden
restaurar els edificis de nostra terra,
restaurar el del cor deis catalans que
's molt -mes
encare.
Restaurant
aquests, se restaura tota la terra cata
lana, perque d' élia en sora la for.
•

derna, imposen Ilur
aitals decissious.

análissi,

i per tant

B. SABATÉS VILAR

h
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ELS EFECTES

Estridéncia

Deixem que el temps faci sentir
Des de que l' actuació del home del
xa sentir Ilur efecte divergcnt a la
d' altre home concintadá pren un as
pecte de carácter trascendental l' es

sigencia integral, ha arribat a conquerir lo que pretenía.
Fins al día d' avui, no s' ha registrat

efecte

a

les coses

TALIA

son

que lí pertanyen.

Com sia que les
Dintre deis grants nucas hi ha setnpre quelcorn suseeptib'e de fer-se compenetrar a tru majoría sempre aue ço
pretés vagi acompanyet del calor que

reformes

a

in

troduir están activant-se d'una

els anals de l' historia del món un
manera
rápida, aquesta secció
tridencia.
cás sernblant. El bandol social mes
En l' actualitat, esdevé açuesta una intransigent, és qui ha vençut
requereix.
es trasl–lada al número próxim,
Per a fer tot ço que hem anotat.
servidora d' incalculable valor. Quan
Els efe.ctes que produeixen les préhom pot considerar la dosi de convenen el mon s' está jogant l' última carta
diques arcaiques, les que no tenen rés cohibida per l'amenaça del espai.
de l' organització de la spresent casta cimera que és necessaria.
que les matitei i les faci agradables,
En els paYsos neutrals, s' hi nota
dominant, surten maravellosament, els
laon
s
sempre d'un efecte pseudo positambé estridencia, encare que en
ciárns estridents i atenúen ço que l'im
tiu, com tot lo que fins a la data ha
potencia de la que fou força, pretenía vida normal sigui una nota al tnarge, sentit dir tothom i que se l'anomena
mes, en els que sofreixen horriblement,
adelantar.
vulgaritat. Rés d'eftecte mes positiu
dats
re
en els que no és possible ftr lo que
Hem vist en uns mornents
que lo vulgar, pero rés de mes prompdreçar-se contra el manament oficial a hom creu necessari; aquesta perseve ta esfurnació.
Arreu de nostra terra trobeu ressó
ciutadans com En Haase dintre impe
rancia enorme de que ha donat proves
Per aquesta raó, nosaltres heni emproclames ieivindicadores de la Nacio
Ilur espera, te un doble fons, enigmári alemany, i crear-se entre eis mes
prés un nou ',carril en la propaganda
Ilegió
melgrat
s'
al
pero
de
desxifració
afins, una nombrosa
tic
pareixer,
nalitat Catalana. Catalunya se sent
lliberadora que verrim fent.
hagués de passar per el iloc del con tant clara que, mirat d' enfront el preEn el sentir antic del nacionelisme, frisosa en extránn i vindicant•ia llurs
vensut Liebknecht.
tes legalisme, la beligerancia d' antbs'hi venía fent (i realauradament enca- fills se sent enorgulli ia de sa passada
ktuació dues factors, sembla inclinar-se llaveA Nord-América, tot i
re continua) una ampliado en el sentit
glória. Llur historia es la historia deis
del antic cigarrer S. Gompers, avui rablement vers estridencia...
materialista d'un gust tant ranci com
catalans i perxó velém continuar la
director de la Federació Americana del
Davant de tot aixó, davant de tants
impráctic.
Treball; malgrat actuació d' aquest ciárns estridents i viat lo enigmáttc
nostra historia.
Aquella escola queda encare en peo
home que mai volgué acatar els accrds del final de la horrorosa desfeta, els
Veiém el passat U volém veurer
per la voluntat audaç d' uns individe la Internacional obrera per niés que governs fan concessións... fan prograonrreuar-la
amb
esdevenir igual.
dus q ue han sabut c
parta tingut a mes per a que puguin adaptar-se a les
en el congrés de dit
l'alicient que deu donar-se a les multiEl nostre esperit es férm ensemps
Rochester
any 12 fos elegit presi
circumstancies
aprés... més, estrituts, ço és, amb la promesa vana, ma- que intransigent per Catalunya•
dent, s' alsa potenta, encare que so dencia queda en peu, el factor estrititzada amb uns vius color de senti
Volérn que visqui mestressa i senyo
freixi els rigors brutals del govern
dent es un drac que prompte franquementalisme.
es
com ens passa a tots els que fem
jará les portes de llar gabia. S' haurá
Avui día toquem les conseqüencies ra de sa casa. Sola, tota sola marxará
tridencia—la jove organització I. W. tornat máns?
d'aquesta eficacia que l'especulació ha pel camí esplendorós i gran que li mar
W. (Industrial World Wolkers).
Nosaltres creiem que no.
carán Ilurs fills, tenint el passat com
A Anglaterra, els pacifistes del In
Tard o d' hora, al factor
Tant-mateix velen] en el día d'avui a nord.
s
dependent Labour Party, demanen la toca la tanda.
vell, aquest jovent que, tot i
jovent
1 perxó va aixecant-se dintre seu
destitució del avui ministre del treball
Endavant doncs, bornes que sentim
amb nocións de ço que liur
comptar
G. H. Roberts. Veritat és que no po
passar aquest segle.
esperit patera d' intransigencia na
alicient de base ignota ha contaminat,
den conseguir ho, pero a Italia, el ciu
MARCH FIVALL
segueix estorbant el cami deis que, cionalista, treballant Ilurs fills per
tadá Bisolati no ha fet cap prosselit 1
unitat de la tersa catalana, per l'uni
passant per sobre de tots els alteres
actuació del diputat
moit rnenys
sos que puguin haver-hi, es deregeixen
tat de nosaltres mateixos, punt d' obir
Turati que ha estat expulsat del parta
Quan sigui l'hora de les tasques més
la conquesta de quelcom mes al pervindre de Catalunya.
vers
socialista. AI costat de biXél 1 de
trascandentals, L' INTRANSIGENT elevat que l'ideal detnarcat anys ha, 1
Es la gran alba que va formant se...
tuació d' En Batisti, hi ha la Confede
que usant un sentit metafótic en el
recabará
de
tots
aquell
apoiament
de
ració dei Treball, fidel a Ilurs principis.
l'
léxic, planegen l'avenir en els dies de es alba d' aquel esplendent día que
Entre tots els aconteixerrents que
que's veu apartat avui.
vindrá... quan nosaltres ho voldrém.
l'época.
s' han anat succeint durant aquest poc
Les hores de l'oportunitat s'aproEl joyera nou, aquest que no pot
<Poble que mereix ser lliure, si no
temps, hem vist la ferma decissió d'En
l'influencia
cap
ma
amb
éll
de
escota
li donen s' ho pren».
Frederic:Adlerer unic home que, Ilevat pela,
terialista,
no resta parat, Ilurs matisos
Avant dones: units Iluitem; que l'
la relativa importancia d'En Otto Bes
son l'idealisme dintre la materialitat
uer, se deixá sentir darte l' Austila,
esperit, la fé i l'exemple del passat
del ideal.
d?, primer antuvi.
Del rneu g rbell
L'efecte... Horn veu arreu de Cata ens guia; 1 son esplendor ens il-lumina
A Fransa, entre els notables millo
vers la fita de. la tant desitjada re
lunya les tendéncies, hom pot mesurar
rameras d' estridencia, hom ha vist la
dempció.
S'está preparant amb la regla gue's ho amb la relació i amb l'estat de re
constilució del Comité de Defensa
percussió
del
ánim.
Per l' esclavatge de nostre aimada
pot la defensa de Verdun, aquell VerSindicalista. La veu d' En R. Rolland
L'áudácia no prepondera tant allá on
dun
que
encare
está
a
Barcelona
amb
Patria. Per conquerir sa Ilibertat un
que fins un deterrninat temps no po
hl ha convenciment. Portat per la
gueren acompanyar els obrers per tots els colors 1 que volen desmoralitjorn per les tupes del Ileó famolenc
confíança en si mateix, el convençut
acompanya asen
zar-los. (Ja ho han fet).
trobar-se adieta-,
de la bondat de Ilur idea, improvitza presa, liuitarém anardits fins acaba
Amb el crit de c!Vía fora coses que
día, paradoxant l'alije una devinguda
tot 10 que din, fonamentant-ho anda totes !es nostres forçes i totes les nos
mejoría... Vetitat és que a la <Senté» embrutin!), comença la defensiva.
quelcom que te de conaincent; l'efecte tres energies, fins generosamen exa
Molts creuen que l'aixarop més d'Etas'hi troven persones de tanta va'úa com
litat que pot recomanar se es el de és oposat al audaç confeccionarnent de lar l' ultier sospir en sa defensa.
En Pericat,
ure (S.) etz.. véus can
matissos.
bastó.
tarla. de 1' estridencia. Tothom recor
C. D' ALEMANY
Heu's-aquí el sentir oposat deis dos
Tots els Ilegionaris que han contridará tembé el fatuos procés de <Le
bándols nacicnalistes de Catalunya.
bita a la subvenció d'aquest recort del
Bonet Rouge,...
L'un te audácia, l'altre convenciment
No parlarém deis paYsos que perma
Verdun roig, cretem que degan pendre
en la bondat de sos efectes.
neixen neutrais, rnés que emb forma els acords necessaris.
INTRilriSIGENT
Qwn decaurá lo fictici, allavors
geaercl, i despiés de vist aconteixe
Quim
porirém °bisar quelcorn, i si en atenem Pcriodic setmanal de Joventuts
ment únic que registra I' historia del
als efectes, es innegable liur caia,uda.
m5 n.
nedacció i Administració
Els
reclamem
la
del
que
revisió
P.
A la nació que un día se b digué
en
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estridentsaturat.
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Russia, tot i havent-hi en 11 extenss
planuria un despotisme absolut que
semblava inquebrantable i invulnera
ble, la -continuada estridencia, 1'intran

tractat

d'Utrech, eridem com a homes

conscients:
—Abaix la

diplomacia secreta!!!

L'INLRANSIGENT pensa acupar el
llocr qUe correspon a les publicacions

Canuda,14

Barcelona

llores d'olida: de 7 a fi del vespre
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L' INTRANSIGENT

L'infant inepto

Literaries

Sentat amb indolencia damunt

A la bandera de

cadira

cruix,

que de vella i corcada tota

l'Unió Catalanista

una

homenatge del mestre. Per inscripció, degenerant. Are rectifiquem. En ende
vant creurém que anirá tirant si aixt
dirigir-se a la redacció, Catiuda, 14.
continúa.
Homenatje al <Júpiter,
Vaja, que <La Raza> es <La Raza>;
L'agrupació excursionista del club rés
ines.
deportiu <Júpiter), fou homenatjada

está l'infant, amb mirada trista,

guaitant com al

carrer sos

companys juguen.

Té el rostre esblaimat, la vista fosca,
i de sos llavis que arrugats s'estallen,

Bandera,

bandera,

santa

com

bandera deis catalans:
alsem•te

a

la

poncella

el vent Ji pren

la devantera

s'escapa

sobre'l pit i amb dues mans.
Ve amb nosaltres nostra

bo i fent
mire

aclapara;
fins caiguts som poble rei.

que fina

Deis braços d'En Casanova

recullit,

l'antiga i la nova,
que'ts la tcrra i l'espera.

s'aparti el

que

es

an

Mentres la
se va

i ara ets

que

sospir liarg

seu

una remor

tacant amb

es

son

bada
una,

una a

y

penós

acompassada

aléla transparencia

qual mira
con-1 sos companys i amics juguen a fóra
movent amb sos crits tanta gatzara

la dissort no'ns

Que't segueixi qui

tulles

del vidre del baleó des d'el

nostra Ilengua i nostra llei:

els nostres t'han

el

que totjust

ses

sent

dels borts.

una veu

records,
que'l crida, éll es colltorca,
tenebrosa de

tot afeblit

seu cos

La Unió Catalanista

d'esgarrifança la cadira
Pobret! ji ha dit

una

dóna forastera

mig compasivai amb

Sota terra, a cada passa,
fina estremirás als morts.

tó de llástima.

un

L'infant que ho ha sentit fa una ganyota
tota extranya, gairebé al volguer somriure

Y puix ets la patria vera,

i

dirigint

la vista

esmaperduda

será lo que Deu voldrá.

Liara volta al carrer, els ulls ploránt-li,

Avant y enlaire, bandera,

s'apoia

que la sang

Ademés de la trascendencia que en
clou el miting que's celebrará el día 13
degut als oradors anunciats, promet el
número de adhesions en perspectiva
assegurar un éxit complert.

pensa enterbolida

seva

i al moure's el

és de rassa;

Interessant

ell arriba la cridoria.

omplint

al

espatller de

ja't seguirá!

la cadira.

J. DEUI.OFEU GOL

Deslliurens de força estranya:
si erein pocs, ja som llegións.
Sant Jordi mata l'aranya,
y destría les regions!

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

Noticiani

Per qué l'ivori de ton front puríssim,
es

entel-lat d'una boira de tristó?

Per qué vols defugir les riallades,
4

de tes companyes, joioses i gentils?
Per qué tes temples sempre somrosades,
es marciren amb defalliors subtils?
Es

l'inquiet récord

d'una dolça caricia,

que's reflecta de mos
rublerta de Ilangor!

lo

ulls

en

la

clarícia,

una fonda avidesa que'l cor m'aturmenta
crudel, i que'l rostre m'esblaima. Es la punyenta

Es

anyorança d'amor!

JosaP Fi_o.
Barcelona,

27-9-1918

Romanía...
Rés, el mon

encare

volta.

Tothom dama:

—HHigiene, Higiene!!
Are que han vist quelcom de reper
cussió degut an aquests descuits, tot
hom s'esvera.
1 doncs, com ho farien eis mals de
moda, sí no fos aixó?
Ves qui bo havía de dir, Montmartre
Barcelona.
Amb l'éxit que ha assolit, no falta
are rnés que la Turcy, aquesta mont
martresca de carn i óssos.
Tot Barce;ona d'enhorabona i en
especial el Paralel i l'Espanyon Si alzó

Falg>

Aquesta patriótica i batalladora enti
tat, que malgrat el curt temps d'estar

es

guerras'

Oi?

En Llapissera, l'home mes popular
(especialment per nosaltres) diu que's
troba malalt.

Que's quedi al Hit fins que nosaltres
Créguiins Liapissera,ho diem

l'avisém.

parque Ji coneixern la flaca.

coneixen, per les en-ipreses estridentes
L'unió de joventnts

Per qué divaga ton esguard claríssim,
fit en la llunyária del horitzó?

La Junta Permanent de la Unió Ca
talanista en conceil celebrat darrera
ment, ha acordat celebrar Concell Ge
neral ordinari de delegats, segons pre
ceptúen els estatuts.
En son estatge social, Canuda, 14,
tindrá lloc dit Concell a les den del
matí del día 27 del corrent mes.
Joventut Nacionalista <La

Durant aquesta setrnana hem anat
regalats de «crisis>.
L'Alba en provoca una, Hintze una
altra; la pan, una més trascendental a

a

constituida, tots els nacionalistes la

ANGEL GUIPARSÁ

Verget

amb un sel-lecte festival el día 6 d'oc
tubre per les entitats excursioni3tes de
Catalunya, en la que s'hi distingí l'Es
bard de dançaires del Casal Naciona
lista Martinenc.
La societat coral «Catalunya Nova>
i la cobla <La Principal de Barcelona,,
Iluiren son bon assert.
La festa en conjunt fou un ext.

Reunidas les joventuts <Nets deis
Grop <L' Avençada>,
<La Palç>, <Renaixença>, <La Falç>,
de M lgrat i els periódics <La Falç de

Almogávers>,

Malgrat>, <Som!...>i <L'Intransigenb.
han acordat conjuntament obrir dife
rentes 'listes de subscripció per portar
a cap l'ofrena del retrat del malaguan
yat Dr. Martí i Juliá a la Unió Catala
nista i celebrar un gran acte en memo
ria del esclarescut mestre.
«El

pervindre

deis nois,

Hem rebut aquest fol'et que ha publicat En Francesc Flors i Calcat, di
rector del Col legit de Sant Jordi, quin
ha sigut repartit gratuitament a despe
ses del seu autor.

Subscripcio
Complint els acorts de la reunió de
Joventuts, <L'Intransigent> obre una
Insta de subscripció;per a contribuk al

que ha portat a terma; acab d'obrir una
sotscripció per a costejar
seva
L n
yera.
Demana a tots eis rajicalment nado
nalistes i simpatitzants, un petit apoi,
per a que quan més aviat millor, aguas
ta sagrada bandera, única deis cata
lans, triomfi en tots aquells llocs ont
fins avui, aquesta Joventut, había de
fensat i fet triomfar el nom i honor de

Catalunya.
Els que vulguin formar part d'aguas
ta sotscripció, poden passar a inscriú
rers al carrer d'Aragó, 135, estatge de
la dita Joventut.

A que ningú endevina per on treu
foc la Companyía Transmediterránia,
adetrés de per les calderas?

No? Homes, homes!!!
Arnb aixó del boicot deis obrers de
<La Naval>, pel llibre de caixa.
ib

Han] rebut <La Paraula de Cata
lunya >, que entre altres coses, publica
quelcom del missatge enviat per En
Wilson, quelcom referent a la pau sig
nada a la ciutat d'Utrech; conjuntament
una gran obra en pró del lliberament
de Catalunya.

*

Rebel-lió, futurisme, molt vintcen
tista>, heu's-aquí el text del primer
<
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número de <La Columna de Foc>.

Ecos

*

Ha sortit el primer número del
ciat setmanari «La Raza>.
Nosaltres créiem que la raça

anun

S'ha sospés la <fiesta de la raza>.
Ben fet.
A ningti li agrada fer papers ri
díools.

anava

Imp. BELL-ART, Provença, 246

hall bit
Hospital, 145 1 Cera, 4

Camisería i Gdllre o pul
Colifeloils per a senara
Especialitat en robes per
a recellt llagan
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Villacioralistes radicals:
Compren

"13ZR

tots el llibre

CliTi9Lonytt"

COMPANYS:
Vestireu amb gust 1 elegán
cia si vos proveiu a la

Gran Sastreria

reoull d'a.rtioles del malaurat

L'Estisora

Dr. Martí i Juliá

de ANTONI VILA

Zditat per l'«Aseosiació Catalanista» de Gracia

Casa de confiança i bons preus
Es confeccionen, en casos urgents
trajos en SIS HORES

Preu: 4 otea.

Es

ven en

R d

Salwerón, 89'-Barcelona

