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Nostre

amor

natural, que el nostre
Franga és en nosaltres

Es tant
amor a

quelcom

França

a

paraula
ens va

nostre amor a

fer

Als Obrers

duptar quin

era

el

doctrina deslliuradora

aquesta

grises i fredes del seu país el cant
del gall francés saludant l'alba
de la seva llibertat, com a Na
cionalistes i com a francófils,

francófils, doncs,
per llatinisme; per afinitat espi

cridem amb ella: Gloria al cap
dill Foch! Visca Franga Eterna!

nacional

i

Por

en

perqué

social

creiem que són les nacions alia
des les que defensen
causa.

Som

ritual;

per admiració

ciéncia i al

seu art.

a

la

Nostre

el que sentim per

Catalunya.

que'ls

barbres del

Perx6

Nord retrocedeixen

amor

Franga es sincer; es pur; es
sant. Quan els Barbres del Nord
estaven a les portes de París, la
ciutat-llum, vem fer el vot de

Nosaltres, intransigents,
tra tot lo que

'1

les

terres

conf

nostre

fer

perque enteníem que
la pena de viure amb

no
una

valía
civi

esplendent pero amb i m
poténcia pera fer triomfar el
dret damunt la forga.
lització

No

ésser aixl. El vell mon,

va

En aquests dies, trascendentals i

so

lemnes, per a la vida deis pobles opre
sos, pesqué el nostre únic organisme
nacional,—la Mancomunitat de Cata
lunya—,

no

s'ad' essa al President de

República Americana, adherint
se al seu noble i justicies programa
favorable a que totes les nacions,
grans i petites, puguin disposar Iliure

ja gran

Anglo-saxona,
conjuntament ambaquesta raga ment deis seus destins?
En aquestos dies, vigilia de la ilibe
jove i nova que ens ha demos
sació de tantas nacions cierninades,
trat en fets el seu profond idea
lisme, plantá cara a l'invasor i pesqué les entitats nacionalistes de
la nostra terra, no s'adressen al Presi
fu compendre que París no
dent, o als seus representants, de la
volía que homes molt científics,
gran República
la raga llatina i

Americana,

pero

molt poc airnants de les

riqueses artístiques, profa
néssin el seu recinte, per nos
seves

adherint-se

principis de Ilibertat deis pobles,
connnguts en els seus misatges?
als

RAFOLS CAMi

altres sagrat.
I haurlem ofrenat la vida per
la

santa

dret

tot

nostra

justicia i
créien que malgrat

causa

i

de la

modéstia, Catalunya

ció necessitava el
per

petit

que

concurs

sigués.

el
la

Na

de tots

En

Per

a

fer

vera

l' intransigencia, cal

disposem per a afrontar tot
lo que pugui sorpendre'ne.
L' Intransigent pensa haver resolt
la part d'aquest problema tant im
que 'ns

portant.

una
.~.111111MIMMOINIMR¦i¦

e

en

comú

1='s:o
La Unió

Catalanista,rebé el día de

la data, poc més

o

menys, aquest maní

test. Alguns quotidians

i setmanaris

publicar-lo en el t.xt cas
teliá d redacció. Fins avui, no s'han
organitzat els actes que aquests homes
obrers

varen

demanen, si exceptuem els
sindicats obrers, que ,sempre ho fan i
tant humans

están di

poseas

a

Fora llástinza qae obra tata humana

caigués al huid; mes, l'cEspa".rialdo

Catalans;

humansi

Atenguenz

un

clánz sin cer.
pes exces
siu d'una pena que'ns causa gran mo
lesda; estenallats nostres esperits per
la dura mossegada del lent pero conti
nuat patir; desnodrits físicament per
estar apilats en aquestes fosques pa

sets,

com un remat

d'éssers inmunds;

per la intensitat d'una atmósfera rari
ticada, per la falta absoluta d'aire pur,
oxigenat per respirar, per la absencia
del sol, que no s'introdueix aquí i no
conviu sino diariament amb nosaltres
per curtes hores, esporuguit sens dup
te de restar presoner amb nosaltres,
allunyats, tal volta per sempre, deis
éssers estimats, adhuc siguent ignos

cents,

abandonats per tothom,
patint l'aspror del contrariat Destí,
suftint la pena per una culpa que jamai
incorregueren; oblidats i separats, en
mig d'una societat inexorable i parcial
per a imposar penes, d'crelles sordes
pels precs, i que s'oblida del perdó;
abra vegada recorrem a voseares de
manant-vos vostte auxiii, per a que
juntant tots nostres esfercos, empren
guem al mateix tói una activa campanya
en defensa d'un ideal equitatiu i huma
nitari. Si la missió del horne (principal
moren

oprimit Gire és qui illéS ne
cessita de l'unió per a defensar-se de
les escomeses feces del Destí) es la de
protegir-se a sí mateix i mutuarnent;
tindréu mai triéS l'ocasió que ara us
proporcionem per a emplear totes les
forces físiques i mentals de qué clispo
seu, ni menys d'empendrer una tasca
que porti amb sí pensaments més no
bles, més enlairats quels que vos
oferim? No es nostre lema emancipar
mesa la del

nos

per nostra obra

que

s'escapi de la vista

del més poc
observador, que la
tasca amb tant empenyo comencada
peis reclosos de tota la península, peis
que sufrim persecució, per la matrona
inconstant de la balança infidel,tendeix
a beneficias:sois als penats actuals, sino
que arriba en Ilur mes alt grau fins al
pres futur.
no

viu, del més

tose

Volem, volguts

ter-ho.

Companys: Oprimits pel

signifiqui tirania,

Preguntes

perqué creiésim que

esforg personal pogués
decantar la balanga, sino

estem

costat de tot lo non.

fer-nos voluntaris del exércit
no

a

seva

a

francés;

are

organitzats

Franga

més sant, el que sentlem per ella
o
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amb que ja naixem.
Perxó des de les planes del nos
tre periódic, sense dir-nos fran
cófils. hem preclicat sempre la
dre

BARCELONA

propia? 1 ademes:

companys, ja que
objecte demanem vostra
paderosa ajuda, que's renovin les re
pugnants i incongtuents Ileis per les
que's regeix nostra judicatura; volem
que desapareixi, que sigui desterrat en
el més gran oblit aqueix antiquat Có
dig Penal, aqueix Códig que per a
esser en un tot paradoxal, unes voltes
castiga per inducció moral, mentres
per aquest

que altres, séns tindre en compte la
conducta observada amb anterioritat a
la concissió del acte delictiu, imposa
penes crudels que'ns avergonyeixen
davant les nacions civilitzades.
Volem que siguent un deute que el
delincuent deixá liquidat en-lb la socie
tat, sia suprimida la reincidencia, puig
amb els procediments fins ara utilitzats,
resulta una liei d'usura que cobra en
sang els interessos de la falta comes a.

Volem l'enderrocament d'aquests ve
tusts casalots, engendradors de la tu
berculosi; l'establiment de colonies

penitenciaries que com les del extran
jer, pugui el reclús extendre son decaí
gut ánim pel abatiment, la consurció f
altres forts dolors que son anexes a
l'expiació de la culpa, respirar a pié
pultrió les emanacions saludables de la
natura.

Volem,

en fi, que se'ns tracti, no
besties de bast i de remat, sino
com a essers racionals que en hora
infausta tingueren la dissort de caure,
impulsats per un !orca irresistible in
currint, per tant, en les penes que
marca un Códig arcaic i gens caritatiu.
com

a

Totes aquestes millores, estimats
companys, son d'imprescindible neces
sitat per a tots els reclusos, presents
i

veniders, i

voseares per algunes
ajudar-nos; per conve
niencia propia, car havent coniés l'sho
rrorós» delicte de néixer en luna llar
pobra, teniu continuament penjant
sobre vostres testes l'espesa de Damo
cles, i per tindre la satisfacció propia,
l'orgull intern d'ésser contribuidors d'
raons vos

a

toca

2
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obra precursora de rendiments be
néfics incalculables. Els mitjans de pro
pagació son molt senzills i els seus
resultats, séns duptar, produirán aben
dants fruits, que amb tant desig espe
rem. El plan es tant factible, tant fácil,
que ádhuc la Societat o Corporació
una

més ínfima en número, pot portar- ho a
cap séns gran esforç, segura de con
seguir lo apetesen. Consisteix en fer
la suselita propaganda publicant arti
cles a la prempsa, sonlicitant un apoi
decidit deis clirectors de periódics i els
demés escriptors i periodistes, aixi com
també celebrar mitings 1 altres actes
pública, enviant al Govern les conclu
sions de vostres justes peticións, ja
per medí d'instancies amb la signa de
les juntes directives o per mitjá de la
Prempsa, digne portaveu de les aspi
racións d'un noble conscient desitjós
d'esser escoltat pels que tot ho poden
en aquest desventurat país.
Mai heu deixat d'escoltar la veu de
vostre cor, que en totes les ocasións
i sempre us convida a practicar el bé
pel bé mateix; I com ho sabern, estem
convençuts de que estéu disposats a
Iluitar per la causa del oprés, que és la
vostra, en vosaltres confien i de vos
altres esperen els que fraternalment
vos abracen
Els Penats
Per tots MIGUEL GLEZ TERUEL

protestar deis atropells inicus

sabes' que contesta? <que acostumbra
ba a cargarles la multa de 50 pesetas,
pero que esta vez les cargaría 500,›

!quina desgracia! amb ceet duros es
treuen els comprond cs i es perdonen
els mas efectes; després de tot ço ex
es feu l'enterro a les 7 del ves
pre. !! O les Pompes Fúnebre!! !!0

posat

Ajuntament

El

Els nacionalistes radicals estem de
dol; la dalla de la mort ens ha pres de
nostra pátria un estol de germans.

disapte día 12, deixá de existir

la xamosa Srta. de 16 anys, Montse
rrat Grant i Buxó, fila de nostre ben
volgut ande el Conceller en Cap de
Acció Política del Centre Nacionalista
Catalá, En J. Grant i Sala.

Josep Aladern
El día 14, es despedí de nosaltres I
de tots els del món; el patrici editor,
En Cosme Vidal, qui amb humiltat es
crigué sempre firmant amb el pseudo.
nim de Josep Aladern; tenía xeixanta
un

anys.

El día 15, a les deu del mal tingué
la dissort de acornpanyar al fossar
del Cernentir Vell, a la germana del
nostre redactor, Na Quiareta Ruença
1 Oliva, de 26 anys, junt al-1lb la seva
desconsolada familia, figuraven a I'
acompanyament, representacions de la
Societat L a Violeta Gracierça›, Grop
(L'Avençada) i <L'Intransigent›.

diumenge día 13, els catalanistes
haguéren de despedir a un ferm separa
El

en

que 'mi escatimá sos
bé de nostra volguda

aquest

En Ramón Roca i Santamaría

qui morí a l'edat de 37 anys, cobría el
féretre la Senyera del Centre Nacio
nalista Catalá, figurant a el acompan
yament eis <Centre Autonomista de
Dependents del C. i del I.) <Centre
Nacionalista Catalá> <Agrupació Ex
cursionista Catalunya7 <Grop Excur
sionista Rodamón, <Patronat de les
Escotes del Dte. III> <Tertulia Catala
nista, <Unió Catalanista» (Casal Sa
grerenc, <Grop Separatista Incógnit,
« Nssociació Protectora de la Ensenyan
ça Catalanas <Grop Joventut L'Aven
çadat, <Joventut Nacionalista Renancen
ça« «Joventut Nacionalista <La Ealç,
(de Ciutat), Periodic <Sorn!...› el nos
tre setmanari <L'Intransigenb, <Coo
perativa Mutual Catalana> i

<Comité

Pro Aliats›.
INCIDENT
Com l'enterrament tenía hora senya
lada per a les tres de la tarda, i éssent
ja les sis del vespre que encara no ha
bía arribat el tailt on devía anar el nos
tre malagtoinyat ande Roca, els allí

consregats formárem
ens

dirigirem

a

una

.

rem

0E3ITUARI

interessos
pátria; fou

Barcelona!!

Quimeta Ruensa i Oliva

anissweettimm~s.

un

de

Montserrat Grant i Buzó

Valencia, Penal.-20-9-18.

tista catalá,

i barbres

manifestació

l'Ajuntainent

per

a

nalista Catalá»

«Grop

Excursionista

Pompes Fúnebres. En arribant Redamón» «Grop Joventut L'Avença
enfront a cá la Ciutat, es sentiren crits da» varis ( mpleats de la Companyía
i xiulets com a protesta, sobrepujant Catalana de Electricitat 1 nostre perio
les paraules de lladres, abaix les potn
die «L'Intransigent».
pes lúwbres, abaix i'Ajuntament, ?la
Josep Morató i Grau
dres (L: mals ciutadants de Bareekna;
El dijcus últim a la n'atinada morí
al cap de mitja hora, el bat le demará
nostre arnic redactor del volgut con
que pugés una comissió deis manifes
tants a parlar amb eh, aixi es feu: ?i forre La Veu de Calalanya en Josep
de les

earme Buxó ettatrecaeas
El día 17,a les tres de la tarda s'efec
tuá l'enterrament de la muller de nostre
arnic J. Grant i Sala (fent tot-just pua
ranta vuit bores de la mort de sa vol
guda
la Sra. Na Carme Busó
Cuatrecasas. Hl assistiren nornbroses

Is1orató i Grau, a l'edat de 42 anys.
El recordem quant anavent a la redac
ció de dit periodic catalá demanantli
la publicació de una gacetel-la, i hu
milment sens presentava En Morató
per a prornetréns la publicació de nos
tra solicitud. Era trebaliador i ferm

nacionalista.

Que tots els nacionalistes catalans
tinguen presents als rnalaguanyats

els

companys;

monlegern

i a llurs families els testi
el nostre profund condol.

saElhallaWallEEISEIMIEISE

Nacionalisme
ruIles al vent
de la revifalla
del darrer segle, sembla que terna a
deturar-se, mercés a la política atempe
radora de la <Lligas, que, amb la seva
tasca maquiavé !ca, va ensenyorint-se
de per tot Catalunya, í no solarnent en
lo que podriem di:- ne el noble, sino
en les propies esferes literaries, en
pensador, i cal que no deixém
prosperar, pel *be de la nostra tersa,

lítilement

<Diga>

tan

poc

vol dir una

nacionalista.

Espanya gran,

i
nosaltres mi podérn demanar una
Espansia gran, la qual es convestiría
enduiperialista, allunnyant quasi per
sempre mes, es nostres &sitios de
reivindicació, cal no solament, que no
volguem una Espanya gran, smó uaa
Catalunya gran, per a lograr el nostre
ideal de iliberació 1 d'adependencia.
De la Iniga no padéln dir-ne un par
tit merament naciora Ilsta, ans, mes
aviat, tendeix a centralitzsr-se; cal

representacions d'entitats polítiques i
industrial, entre elles recordem les
següentes: <Centre Nacionalista Ca
ta á> <Unió Catalanista, (Grop Joven

dones,

tut L'Avencada* <Centre Autonomista
de Dependents del C. i del la> (Assa.
ciació Protectora de la Ensenyança

ernmirailém arnb els nostres cernpanys
de causa, els iriandesas, nostres dig

Catalana>

•Agrupació Excursicnista

Catalunya» «Patronat de Escoles del
«Cooperativa Mutusl Catala

Dte. III»

na»«Comité Festa de Infants i de Flors,
periodic Som!... i nostre setmanari

«L'Iniransigent».
Jaume Martin.

Fortuny

El prop-pasat dijous acompanyarem
al cementir nou les despi Iles de En
Joume Martín Fortuny, de 25 anys,
que fou secretan i de la Joventut Cata
lanista «La Tralla» i últimament de
sempenyava el mateix carrec a la
Joventut «La Renaixença». Al doloros
acte hi assistir en representacions de la

<Societat

(quina
tut

Choral

Catalunya Novas

tatit), Joven
Nacionalista Renaixença>, «Joventut
senyera cobría el

Nacionalista «La

«

Falç» «Centre Nacio

que esmenin la seva tasca o
nosaltres treballem per enderro
car-la, aixecant, per dennint d'ella, un
que
nou

partit nacionalista. Cal que'ns

companys que, sens dupte, com
nosalt es esguarden d'enllá del mar les
deniés petites nacionalitats opreses,
nes

Polonia, Armenia,
i enve igen, també
sort de

ses

Epir, etc., etc.
nosaltres, la

com

cornpanyes

Fittándia,

Po

lonia, Ukrania i les denté.; nacionalitats
que han trencat el ion despótic de la
vella Russis.
Catalunya, perxó, no dorm, sinó
que resta continuament al aguait deis
trebalis central tzadors pera desfer-los.
Els temps romántics de la nostra
Catalunya han passat ja, mes persó
encare alenten en ella. Sois falta un
borne concient de son deure. que les

Roger Casament, tot i reco
neixen que Anglaterra en el -ás concret
revifi,

La liuda del borne, en les

seves

múl

tiples manifestacións, ha sigut sempre
cercar un
perfeccionarnent que fos
ibri exacte de les Beis humanes.

Cansat de romandre esclau, no ha
trobat alise remei que entregar-se a la
'Irrita brutal d'horne a home, a fi d'es
tablir un principi absolut de llibertat
social i económica.
moment les époques
amigues, aquElles en que l'home era
considerat cosa, quin valor s'aparella
va al de la bestia de carga, per quan,
com aquesta, les funcions del trc-ball
s'igualaven; aqueles époques en que
la societat humana es classificava en

Estudiant per

castes,
una

un

tot estava

en que

subjecte

a

Ilei de tiranía, que tant la sentien

els homes com els nobles; i seguint en
l'estudi, el transcurs del terrps, les
evolucions en que la hurnanitat ha es
tat subjecta, les Guitas que ha sestin
gut. la Sang que ha vessat, no n'Os
colas en cerca de la seva llibertat, que
a! contrari, en benefici precisament
dels que's creien amos i senyors del
mateix home, acomulant-se en ells la
força, que era el poder que's trasmitía,
anl-lant a l'home com a ésser supe
ans

Catalunya, desptés

aquesta política

N ostra actuació

un

de l'actuai guerra, també Iluita per una
hibertat
M. SALVAT PAPASE1T

rior i únic.
moment toles
aquestes
es troba tres encare
el perque de les liuites modernes, llui
tes pura i simplement d'ordre material,
que interrompen arnb lógic aclapara
ment, el carni de les reivindicacións
morals colectives, on s'hi troben, entre
aquestes, les nostíes de carácter na
dona ista.
Estudiaat

per

un

coses,

Aixó ens ve a cenfirmar, que no po
déis' ni devérn sustreure'ns de les Hui
tes secials modernes, que impulsar les
es cieure que tenim, ya que'ris corsi
deren conscients Iluitadors de la !liber
tan i la

justicia.

les !Irrites de la vida
les modernes concep
com
cións de les coses socials devern es
mersar una part considerable de les
nostres energies, can no devem negar
el nostre amor al progrés de les Ileis
que'ris deuen regir, en el demá que
l'hurnanitat espera.
Sotrnesos
a

a

bornes,

en

Encare que nacionaliste som bornes,
í easernps que liuden; per una llibertat
essencialment moral, no devérn olvi
dar, que si en l'ordre polític tenim un
enernic que'ns nega la nostra persona
litat nacional catalana, en l'ordie eco
t'ende ne tenim un de mes temible
encare, car ens nega el dret a la vida,
i l'un i i'altre cal cornbatre, com al
mants del progrés i la llibertat en tots
els ordres de la vida humana.

Aquesto

ha d'esser la nostra actua
a homes, i
com a poble,
volem gaudir de la llibertat necessaria,
car el no fer ho, sería un egasme que
repugnaría als nostres sentiments Ili
berals i progressistes, en tots els or

ció, si

com

dres de la vida.

AGUSTí PEDRET

1

MIRÓ
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Glosa
Einceritat
Per damunt de lotes les virtuts
aixecári ben alta la sinceritat. L siu
ceritat al nostre tnodest entendre es la
més llotible de lotes. A rn b un horne sincer
éS

o1

a tot arreu; i

anar

a

tot

arreu

ki

ha camins de riolor i d gloría; <a tot
arreio•no hi ha catnins partits; col fer
via serrip,e. St's cau a mig camí, cauen
lob juras i arnb ells l'home .incer. Si
s'arriba a la lit,t, la gloria es (L, tots
l'home sincer es retreu al pais de origen.
Cf;rqueu-lo amics tn:us l'horne sizeer;
cerqueu-!o si podeu..„ perque Phome
sincer hl es per ell soli
pel Suyo
ble de l'incomprensió una indiferencia

absolut?:.

•

M A RIUS

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

En l'hora de

l'apelació

catalans que han fet que espiritualrnent
deixen de ser-ho, qui tenían qne dur a
cap aquesta lleven
Per lo que a mi em pertany, mal
mes posaré cap disfresa als meus sen
timents nacionalistes, en les nieves

predicacións
seguen los
la beacia no

a

Valencia, malgrat

meus

mo

talons els gozos de

ja de les velles digarquies
sino els mateixos ce l carrip
valencianista, que haven surgit a la
vida política purs i ben orientats al es

politiques,

devindre amics de la colla fenicia, sens
abre ideal que les realitzacións mone
tarjes de 'es gentades de la Liga, l'han
fet del mateix avirám que dls.
Les ligues del Jorda del :die' par de
la espiritualitat nacionalista, donen Le
vor, a d'aquets joves de Valencla que
un día, malavisats escoltaren la veu de
sirena d'uns vividors polítics disires
sets de nacroralistes 'Unen dedespre
ciar ço'que sentect si encar sentc n qua'.
cac osa, 1 dessfiant a l'ambient opatic, a
l'esperit gregori de la gent de cerveil
tancat, proclamen
lanitat de Valencia i emb el Comptat,
amb Mallorca, donara-1i a l'Eurcpa
que'ns dona la Ilibertat que devem te
nir com a nacionalitat esclavitzaca.
alela salero la cata

a

l'Europa

En mg deis horrcrs d'aquesta guer
ra, en inig de les hores d'angustia i de
dol, deis cainps desolats i fangosos
per la sang de mil-lions d'homes, iiá
sorgit lo blanc coloro tner ce ¦E,
bertat Idels pobles C0111 aquel' que va
dur a Noé lo ramell d'olive, a. Aquest
colorín du a la Polonia, a la Irlanda,
Lituania, Ucrania, el misage de la se

VicEas TomÁs (MARTÍ.
Valencia de La Nació Catalana.
IRME.

.M del
seva

ara

es

la

l'hora de Catara

nya.

va independencia.

Lo vell pensarnent de Masar, mes
grandiós que cap ccncepció utópica
del segie, fa que cada poble ecIavii
zat °vire propera i'liera de la seva III
beració. La Nació Catalana, deu tam
be fer avinent al mon deis seus debers
de llibertat; deu arnb fort clan] derna
nar lo que un día sang 1 foc ens arre
bassaren.
Mes en l'hora de fer aquest dema

namInt, surgelx un obstacle que fa
arrugar lo ceny. Catalunya, la istricta,
n• o

Mitin T
El prop passat din merge día 13,cntre
una. gran expcctació i amb tira con
currencia que ampiia la sala d'actes
del Ctntre Diaciónaliste Catalá de
goin a gorra en deltgats i represen
tants .de les entitats <Joventut La

segles d'ignominiós esborrament.

Roca i Santamaría.
Devant de tot aixó pregunta als
presents quina era la seva opinió.
Varis deis concurrents indicarent la

veu recuniora del
centralisme faría aixecar centuplicats
els rezels que ha vingut sempre aixe
cant. Som los fiils d'aquests indrets

<

<Casal Nacionalista Ssgrerenc}, <Cen
tre Nacionalista Republicá Sang No

Faly, Periodic +La Falç de
Malgral», «Comité Republicá Derro
crátic Federalista de Bsrct lona>, <L,in
transigent, i <L'Unió Catalanista›.
S'obrí l'a:te baix la presidencia del
company R. Duran i Aibesa, que rrolt
emocionat posa en coneixenient de la
vel, <La

,

concurrencia que varis deis cradors
estaven malelts cona En J. Blanc i Be
net, J. Martín Fertuny, J. García la
seva germana malalta, que hi tenía la
seva també, En Ruensa i Odva i per
completar el quadre ens comunicá la
mort de una filia d'En J Grant i Sala
1 la del ferm nacionalista i fundador del

Centre Nacionalista Catalá En Ramón

seva

Abrís

de
es

acabat.

sospendre
feu,

patriótic de les jovestuts
saber afii mar la propia

en

personalitat

en

ts n'ornen/si

hores de no actuar

aixfs:

a

tetes

no telien

raó

d'existir.
Per fer una vida moderada i reposa
da n'Id ha prbri arnb les classes con
servadores; a la joventut ti pertany
remoure les entranyes de la patria i de

Joventut sigrifica renovació, vibra

Remoure'ns. Fer-nos sentir al indret
del món. Organitzar creuades de pro
paganda. Organitzar mitings, confe
rencies, actes públichs. Demanar lo
que es nostre. Exigir lo que'ns han
prés uns poders estranys en nom d'
una nació...

Aquí
joves.

deure

com

a

GASPAR TORRENTE
Regionalista Aragonesa

MI»

ML.1111119.30.111121a1

Reneguem deis que amb la capa del
cordre) satisfant llurs concupiscén
cies,

i no 'as fa rés afrontar-les des

d'on

sigui necessari.

Quan va a començar l'actual guerra
europea, va ter se una ferina carn
panya en pró del reconeixernent de les
petites nacionalitats i, a mida que ha
passat el temps han sigut accentuades

anatornssusunTa .1.,marnamo.rmawasnumvemr,sar.,,Eatmamme.acsnr.x.noracruenwr

8-uloscripció
pera I' homanatge al ifialaguallyat

.

1 discutides a ganes de les en les can
cilleríes i llocs de dipic macla fins que,
actualment, en Wilson, n'ha parlat
desde 1 sitial presidencial fen-ne qües
tió de dignitat, no reben, empero, una
reposta categórica i afirmativa deis

está el nostre

De la Unió

ció, vida feconda

Dr. Martí i Juliá.
<L' Intransigent,
Jaume Sabalés Vilar.
Josep Sabatés Vi ar

2
1
1

.
•

.

M F.

0'50

O 50
Domenec Latorre Solé.
bel-ligerants.
reconstitució
de
Bonaventura
Sabatés
Vilar.
1
la
S'ha parlat de
i
reintegració
P.
Ruensa
Oliva
0'50
Bélgica, de Servia, de la
0'50
a França, de Alsacia i la Lorena, del Joaquim Homet
O 50
reconeixerrient de Polonia, d'Urania, C. d' Alemany Tubau..
parlat—per
part
deis
no
s'ha
etc., mes
Total.
750
anglesos—del reconeixernent d'jrlen
da. Aquí no era de voler anexiona
******************
estats

.

•

.

das forsosses sino voluntades.
Tarnpoc sha parlat per a res de les
nacionalitats ibériques que tenan tanta
raó d•existir i gandir independencia
propia con les del reste del mon.
Tener] raó d'existir per la seva ho

-•1

seu

Falçl, <Centre Nacienaliste Catalá›,
Casal Nacionahsta Martinenc›, Jo
ventut El s Nets deis Almogavarsl,

talunya estricta. La

El déure
Consittlx

mogenitat,

es pas tota la Nació.
Es un indret
cale mes bracorosament que cap altre
de la mateixa ha Iluitat per la seva III
bertat conservant liurs caracterisques.
Mes, avall de l'Ebre, mar endins,
amunt del Pirineta en la tranouila
Cerdenya, per les terres d'Osca, Te
ral i Saragossa, hi han vistes que per
tanyen a la Nació Catalana. Hi han
pobles que esblaimats tenen lo cut, la
historia i la sang de Catalunya. Hi
han ciutats qu'el centralisme espanyol
ha procurat desnacionalitzar amb un
glas de sentiment de la veritat.
Hi ha terres que si els fills del
Comptat demanaven la personaittat de
Catalunya, val esser no serien indio
ses en aquest reconeixement.
Cal que renacionalitzem aquestes
leals. Cal dir-las que tets som germans
d'una Nació que ha sofert uns grans

Mes els sindicats per a dur a cap
aquesta tasca, no son los fills de Ca

de

patriótic
les joventuts

•

.

pollo que deixa pausar

hora; i

El déure

Pacte i aplaçarlo.
donant-se aquest per

per la seva

Literaries

naturalesa, pel

Catalans, al crit de Patria i Lllibertat,

dret de nació.

acoblem la nostra empenta
que enderroca tiraniesl

El sacrifici que personaiment pres
ten Ihirs nacionalitats a la Legió Ex
trangera de França, oétt d'ésserrecom

perisat

Catalanista

Himno

Catalans, al crit de Patria i Llibertat,

imposem

a viva
nostra voluntat!

per el reconeixement absolut

de les respectives nacionalitats.
Hl han dintre la Leaió, catalans,
aragonesos, naVars, vallencians, ga
ilecs, asturidns, écetera, tots ells
ten per la Llibertat i per el Dret deis
pobles, per tant, es de del, que siguin

DeslIturar Catalunya
és ránitna tota

força

oprimida

de nostra ideal.

D'Almagávers la raça extingida
reviu

en

nosaltres

recompensades aquestes accions.
més forte que rnai.
de
la
joventut,
la
es
la
feina
Aquí
Refarérn riostra Patria somniada
joventut déu vetllar per tot aixó.
sens trabes que lliguin
La tasca de la joventut es sempre
conciencies ni cors!
de doble acció. No enclou precisarnent
i onejant-la bandera barrada
el romanticisme historie de les pátries
veurem com tremolen
opreses, sinó de l'efectivitat present.
butxins i opresors!
L'intransigencia é,z l'esperit d'indis
ciplina que mou a les joventuts, per Catalans, al crit de Patria i Llibertat
.

•

nosaltres que s'tns deu con
fiar teta acció de revoita, cucar que
siguem mal vistos per els senyors

tant,

es a

Esteves.
que evolucionen
social, van—pau
latinarnent—apartantse de ço que re

El bornes, al pas
el seu estat polític i

volta els gennis. de l'idea primitiva,
pero, tot-seguit, sorgeixen novel divi
sións, que son les joventutsi, aques
tes, vulguis no vulguis, superen sem
pre als primers, fent resó de l'avenç
efectiu que revolta els pobles i'ls man
té amb I,ur intransigencia.
?Que'ns toca fer, a nosaftres, joves
per conquerir nostra personalitatpatria?

acoblem la nostre empenta
que enderroca tiranies!
Catalans, al crit de Patria i Liibertat,
imposem a viva força
nostra voluntat.

J. iota FRANcÉs

L' INTRANSIGENT
Periódic setmanal de Joventuts
Redacció

Canuda,14

i Administració

Barcelona

Les 'elida: de 1 a 1) del vespre

Alga
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L' INTRANSIGENT

2.

una

Qiiina

Em sentit a dir que es prepara una
gran manifestació per aclamar al gran
Wilson; per aital objecte es confeccio
nen una col-lecció de senyeras estre
lladas! Hl anirem:

Com

un

ens

cel seré, tot blau...

I diría sa palia dolça
I son esguard seré,

com

sa

imatje tota

Dins me'n servaté.
La conegui en la cassa
serenitut estival.
I el seu riure i la seva ánima
serán mon goig eternal.

jo cantaré les rialles
Que ressonin de sa dolça majestat
I es clourá el llibre de esposalles
Aquell idili Ileu, reposat...

I

vida,

JosEP RoviRai

florida
els clavells del teu balcó.

En Wilson ciuta,dá catalá

nova

F. PALÁ

1

***:*** ***•** 41:11,11**

BUSQBETS

Noticiani

TEMPESTA
Fragrrleant
fosca nit,

que'l temporal bramava
quan a ma casa m'estava
amb grat repós arraulit.
Amb ma esposa i mos dos fills,
son rem creixent escoltava
i rondallas els contava
per guardar-los de perills.
Al esser allí nit midiera;
la tempura continuava
i amb sa furia s'emportava
verus i tells la torrentera.
Febrós surto a la finestra
i al obrir-la contemplava
com el liampec clareijava
la negror de la tempesta.

1

Degut a estar malalt l'administrador
(de L'Intransigent) En Jaurne Sabatés
i \Mar; al enterrament dei ferm catala
nista i bon cornpany R. Roca; a la mort
de Quimeta Ruença, germana del re
dactor del mateix nom; i de la senyo
reta Montserrat Gran, va acordar-se
aplaçar la scrtida del periódic fins el
día d'avui. Ho fem present per a evitar
males interptetacions.
Lac Unió Catalanista)
Els socis protectors de la Unió Ca
talanista celebrarán concell general,
diumenge, día 20 del corrent mes, per
a elegir es representants que han de
pendre part al concell general de dele
gats que tindrá lloc el día 27 del
mateix.

L'Ajuntament de nostra cjutat ha no
menat ciutadá de Barcelona al Presi
dent deis Grans Estats lliberadors En
Mr. Woodrow Wilson.
«L'Intransigent» i els seus redactors
s'hdhereixen a tan noble iniciativa.
******************

Ecos

L' allre día

alçat la

ens -varen

dir que havien

censura.

menja aixó

un

pergami

nomenant-se'l «presid-nte honorario
del Centro de Defensa Mercantil y
Patronal de Madrid».
Després dirán que no fa nacionalis
me. Amb uns quants progectes com els

?š\\

AJJOCMCIO\
PROTECroR :1

Segóns les agencies d' informació,
emperador d' Austria vol adressar al
poble una proclama donant facultat als
pobles opresos a disposar élls de ilurs
l'

destins.

Home, home, tot será en va; que no
que, vulgui no vulgui tot se fará?

veu

El Kaiser diu que vol abdicar.

Que no ho faci en bé del
(que esperi que '1 treguin).

poble,

Els socialistas minorsitaris alemanys
han fet una crida per a que 's retirin
les hosts del Kaiser dels territoris ocu
pats i es declaren partidaris de la re
pública social.
Está clar, están tan prop de Russia.

Y després dirán que '1s
fet rés.

russos no

han

Finlándia ha escullit rey.
Els ex companys de causa no s' hi
han mirat al fer sembiant cosa.
Paró, allá hi ha una «Higa» mes po
derosa que la d' aquí.
?Quan escarmentarétr?

Corrspond,encia
R. M.: Aneu enviant. —M. P.: Queda en
cartera.—J. F.: Igual que abans.— N. P.: No
rentenem; pasen per la redacció.— Hornee
Necessitem saber qui son.—S. R.: Passat de
actualitat.—J. R.: Queda en cartera.

Imp. BELL-ART, Provença, 246

Azud Prolfflord (12 l'fundo bldlall
Ubres docents catalans per

a

l'Ensenyança

Primária. A punt de s.orti

I
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Cinc quaderne
Text de Pau Romea

Grop-Joventut "L'Averçada" ha
acordat celebrar novament el mitng de

seu

**** -1-'1********* ****

En Francisquet ha rebut

Grop-Joventnt "L'Avengada"

I era més fosca la nit
el temporal fort roncava
quan a ma casa m'estava
amb grat repós arraulit.

JAUME SABATÉS

célebres de l'Alba, aviat el <líder» se
ría amo de tots els calés d'Espanya.
Després dirán d' aquella valla.

Vostés saben amb que 's
quan n'hi ha?

Al moment de cloure aquesta edició,
arriva la nova de que'l "Foment
Autonomista Catalá" ha acordat con
vocar una reunió d'Entitats Naciona
listas, per a tractar seriosarnent de la
manera de fer sentir la veu de Cata
lunya al Congrés de la Pau.
La base d'aquesta actuació és el mis
satge del President deis Estats Units,
Mr. Woodrow Wilson.
En el proper nombre en parlarem,
comentant-ho extersament i no cal dir
que de l'iniciativa d'aquella Entitat en
surti una gestió conduidora a l'asso
liment de les nostres aspiracions na
cionalistas.

I el soroll suau
De son bell riure

de ton canti, rosavera,
sois veig sor tir diamants.

una

la dolcesa

En Wilson

Ultima hora

Tú n'ets d'ell la jaréinera
(luan ei raguas amb tes mans,

Era

11/11 S.

a

Jo diría el ritrne

la puresa,
porporenc al raig de sol,
va brandant-se amb gentdesa
quan el besa el ventjol.

Sempre fan

es

na

I l'encant
De la suau deesa
Que jo aim en el treball?

Un clavell que mig s'esberla
en la branca coll-torçat;
en cada fulla una perla
la rosada n'ha dt ixat.

Tot está roblert de
de tendresa i ufanó.

211

nina

Un matí, a trenc d'albada
contempli el teu balcó
i vaig veure enjoiallada
per les gotas de rosada,
una molt formosa flor.

Es tot blanc

Per

A la 'latiera deesa

Els clavells del teu balcó

Dibuixos de

Josep

Obiels

El

Afirmado el día 27 del corrent, al es
tatje del Centre Nacionalista Catala,
Sant Honorat, 7.
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Fabra

les oficines de la «Protectora», Canuda, 14, pral.
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1

rialacionalistes ratficals:
Compren

Vestireu amb gust i elegán
cia si vos proveiu a la

tots el llibre

Hospital, 146 i Cera, 4

"S'IR VIITRLOOYA"

Camisería i Goures do pul
Confecciells per a sonora

recull d'artieles del malaurat

I

Gran Sastreria

'Estisota

Dr. Martí i Juliá

de ANTONI VILA

a recent pascuts
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Casa de confiança i bons preus
Esconfeccionen, encaros urgents
trajos en SIS MORES
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