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La neutralitat le Cataluuya

A

LA

1 la guerra
la deis dernés titans de la gran

epopeia.
Si C,atalunya

que la que va pendre. Una re
volta per obligar al Estat a tren
car-la, hauría sigut més perju
dicial que beneficiosa per Fran
ça i les demés nacions aliades.
Altrement. en aquella hora crí
tica, el que necessitavan no eran
pas bornes. sino rnunicions de
guerra i de boca i l'apoi moral
que els tenía que sostenir en
aquells moments d angoixa
que's respiraba en tot el món
civiritzat. 1 tot aixó proporciona
la Nació Catalana als nobles
germans; germans en raça, ger
mans en

ideal.

La Unió Catalailista
4'

en forma de

hagués sigut

lliure els 12 mil voluntaris ca
talans haurien sigut 120 mil.
Mes la França no .era honnes el
que necesitava—les actuals cir
custancies ens ho dernostren
sino l' amor de tots els llatins,
i pel que fa menció a nostre po
ble, el seu més gran prestigi es
piritual. la Unió Catalanista, ja
li hi havía fet °frena del seu,

El triomf de la França será el nostre
triomf
Per la força de les armes s'ha
demostrat al imperialisme ger
mánic que per damunt de tot
está el dret; que té mes força un
troç de paper, si está escrit i fir

Em rebut el següent ar:icle que publi
quem com a prova de germanó naciona

lilta.

De la gran hora
de

a

Afiliats d' élla no poguent
Iluitar baix la barrada senvera
al camp de la Iluita i dispossats
a donar la vida per la llibertat
de Catalunya varen sentar plaga
a la Ilegió extrangera.
I als Balkans, a Gallipedi a
França, la sang generosa deis
heroics catalans es barreijá amb

poble...
El crit de guerra deis al-liats,
com les trompetes de Jericó ja
ressonen a l' Alemanya, les mu
rallas de ferro Krup ja senten la
tempesta que -les tenen dé fer
caure; i qui sab si abans que a
fóra aquesta esclatará

a

dintre

deis seus destíns, d'acort amb els seus
interessos morals i materials, so!ució
aquesta que será la més definitiva ruig a
elle deu arrivar-se foreosament mercés
a les evolucións de les grans
conrents

ideológiques

de l'Humanitát, hi ha un
altre segment, no gens menyspreuable,

ment

da de
ble que Iluita i triomfa amb el
poble i ha sigut aclamat per el

la justicia.
liats.

trepitjar la terra sagra
la seva patria, rei del po

Catalunya

cipitar-len en

la forma que tots presen
primer les nacionalitats
opreses per la gran Russia les que s'a
profitaren de la desfeta de l'Imperi deis
llivertat; son
zars í recobraren la llur
avui les nacionalitats de la Monarquía
dual austro-hongaresa les que's preparen
independents,
a constituir-se en Estats
gaudint de totes les prerrogatives de Ili
citm?

Foren

que

un

-

poble

aixís vegem

logismes que

eom

culte té dret

a

espe

aquests gran ideo
havien sigut

tantes vegades

calificats d,utópics, assoleixen, per raó i
forea de les circumstancies, un esPlen
dent carácter de realitat.
I en aquests moments decissius en la
vida deis pobles de tot el mórr, se'ns su
gereix i no per primera vegada, aquesta
pregunta: «1 Catalunya? » Recobrará
aquesta la siva llivertat integral per tots
desitjada? Es d'esperar que sí, i no solsa
ment es d'esperar si no que devem tenit
ne la més complerta seguretat.

Mentres que

preconitzen la cons itució d'un Es
tat Catalá gaudint d'aquella indepen
déncia natural i lógica a tota nacionali
tat, que li permeti disposar lliurement
uns

Fineix la guerra civil del món. La
rendició de Russia primer, la ,'e Bulgaria
després i les inminents, si no certes ja a
l'hora d'aparéixer aquestes reines, de
l'Austria Flongría i Turquía, obligarán
Alemanya a la total acceptació de
a la
les condicións deis al-liats.
Qui s'hauría arrivat a pensar, fa tot
just un mes que'ls esdeveniments es pre

rar.

d.:1 dret i de
la causa dels al

causa

Més aquest, quina solució tindrá?
Difícilment pot ésser fixada avui. L'o
pinió catalana no está d'acord sobre

que accepta

vertat

la

lunya.

Ene que actunnt dins d'un camp divers del
de la col-lectivitat a que pertany aqueix pe
riód;c, Ii prego dongui publicitat al present
article. puig com podrá veure si be discrepem,
pot ésser en qüestió de procediment conver
iím en la finelitat.

torna a

a

Ens trovérn dones, en revetlles de
resoldre definitivament el plét de Cata
rats.

aquest foiamental punt.

sentida

mat.

negociacións actials, entre'ls Es
bel-ligerants, giren a l'entorn d'un
principi natural i lógic: les nacionali
Les

tats

En l'hora del triomf Catalu
nya també está satisfeta, i, cu m
plerta la seva missió a la gran
guerra. espera de la França i
deis al-liats la seva llivertat.

que
despullada de aquella força de
nombre que proporcionen els
interessos creats a tots els ,sta
ments polítics, feu publica ja
quan l'invassió de la petita gran
Bélgica llur adhesió sincera i
encar

revolució del poble

germánic

que quaranta anys de pre
paratius guerrers.
França casi está lliberada del
tot. Bélgica la Martre contem
pla tota endolada per?) amb la
rialla als Ilabis, l' entrada a
Bruges del seu Rei Albert I,
Rei de llegenda i de gloria que

Aquesta entitat,

31 Octubre 1918

"UNIÓ CATALANISTA")

.

La nostra Nació opresa i es
clavitzada per l'estat espanyol,
no podía adoptar altre actitut

BARCELONA

com a

compatible

una

mo

dalitat inferior del Dret polític i admet,
per tant, la solució autonómica del plét

nacionalista

catalá,

enc

que traniitoria

Ment sigui,
Estat

dintre ;a constitució d'un
federal ibéric o pot ésser única

hispánic:
Abdugues orientacións, son 'incompa
tibles? No, per cert, puig mai pot ha
ver-hi dualisme entrels que de bona fé
volen el triomf d'una aspiració dins al
seu
aspecte mínim i altres que desitjin
la solució més radical i justa. I es per
aixó que en aquests moments decissius
es imprescindible., d'una neces,itat abso
luta, l'agermanament d'abdugues orien
tacións.
Es necessari, dones, que de Catalunya
surti una manifeatació umánim que
demostri palesament que tots tením un
mateix desitj, que pels uns será mínim i
pels altres máxim, peró que, al cap d'a
vall ens es a tots comu, i aquesta mani
festació, es lamentable haver-ho de
confessar no es pas la indicada com a
a més radical.
Tots els grans moviments, totes les
grans alliberacións, han tingut lloc mer
cés a una suma de sacrificis i per Cata
lunya ha arrivat l'hora de que tots
pensém que ens devem unir per a fer
en

tri-omfar,

com

a

mínim,

aquella aspira

ció de tots sentida.
Vol dir aixó que tot ideologisme in
dependentista deu ésser abandonat? No;
faríem mal fet aquells que sentint—el
deixessim de manifestar—el amb tota
cruesa dintre les escasses seguretats de la
Ilei; pera) cometríem un pecat de lesa

L'acal3ameril de la guerra no es altre cosa que la derrota del impem
rialisme. Cal que les Nación s M'aliadas deslliurint la víctima del impela
rialisMe del 714; cal que tornar!, per justicia i per dret, la Ilibertat a
la Naoió Catalana

1

INTRAN:GENT

2—

neguessim

Patria si

la

cooperació

i l'en

tussiasme'als que avai laboren de
provar
al món, per
Espanya'j de
de resolaie armónicament el problema
cara a

a

cara

de

Catalunya.

Els que judiquém que l'autonomía.no
que un pas que dem per ari-iva'r"
es más
al triomf pel que lluitém en els diferents
sectors de les nostres respectives actua
cións, devém pensar també que l'ideal
es com l'espai, que es inconmensurable,
que no te un fi determinat, citle sempre
hi ha un más cuila i que aixís com en
l'home la mor t sois pot privar-li que se
gueixi el camí emprés, aixis també sois la
que
mort de
la d'E
Ilá mateixa, pot privar a Catalunya que
arrivi allá on volem dirigir-la. I Cata
lunya no morirá.
Som, doncs, en moments d'actuació i

l'ideal,

repr.esentaríá
-

tasca

intensa; l'unió fa la forca i Cata

lunya deu manifestar un cop més la ve
ritat d'aqueSta máxima; pero tinguem
compte que aixís com ur desfalliment
sería criminal avzi, una'imprudéncia o
recloure's cad'un a dins del camp
&M'e del Seu lensament parític, seria una
falta imperdonable; tinguem la serena
confianCa de no negar la nostra coopera
ció. no 'una inco .dicionalitat absoluta
als que, en moments ditícils com els que
estem travessant, laboren entussiasmá
ticament per a fondre en una actuació
mancomunadi, que no n'exclou d'artres
d'isolades, les diverses modalitats del
sentiment nacionalista catalá.
Laborém, doncs, amb ánim i laborém
amb el poble, que l'hora del triomf es
pró pera.
RAM&N PEYPOCII I P1r1-1.
el

Els castelians

'1

plet

catalá

Peró9ixis que'n la 'ostra actuacio
hi sentAn fartun de sepa al mo i atxó
nols 131"-msta gairg, vos _pbandonarén
4'
-al rrmaktient i yos *lavar* les oSipla
con] a -un traidor. I aixó- e:a rambrio
que passa a la Lliga. Del pas d'aquella

Per una casualitat, vaig presenciar
la sessió del Congrés, del dijous pa
ssat, día 24. Els diaris del día abans
avien anunciat una sessió interessant
i, en efecte, ho fou. El corps a corps
Alba-Cambó no deixá d'ésser franca
ment emotiu.
Nosaltres, per la riostra part, pogue
rem fer algunes observacion d'interés.
No haviem estat al Congrés des de
molt temps. La última sessió de elle
tenim record, remonta a la primavera
del 1916 Recordareu que'n aquella
época els Diputats de la Lliga feien al
arlament espanyol una campanya
rancament nacionalista. En Carnbó
havía pronunciat aquell famós discurs
que ben poc se n'hi falta per a que'l

puTri suscriure un nacionalista radical.
La sessió en que'm va:g escaure trobar,
va ésser aquella en que'ls de la Lliga
van preserater una proposició demanant
la oficialitat del catalá a Catalunya.
Quan jo vaig entrar, En Cambó, amb
el mocador a les mans i amb la seva
oratoria castellana inconfundible, co

meneaba

defensar la proposició.
Poc ens podiem esperar nosaltres
presenciár l'espectacle que des d'aquell
moment oferí el Parlamenta Confesso
sincerament que no'm veig en cor de
descriurel. Perque tot lo que vos po
gués dir sería pablid per a pintar-vos
arnb els co'ors deguts el xibarri espa
tarrant que la inmensa tnajoría deis
Diputats promogueren i sostinguereri
obstinadament durant tot el discurs
d'En Cambó. N'hi havía per Hogar-hl
cadira. Els crits i picaments de peus i
a

de bastons es barrejaven arnb les im
presions i les amenaces de bracas i
punys 1 amb el soroll &les campana
des de la Presidencia i els rumors del
públic de les tribunes, hostil, corn tota
la Cambra, a l'orador. Lo que En
Cambó deia eren heretgies 1 els sacer
duts del «sacrosanto dogma de la uni
dad nacienal esportolas esquinsaven
Ilurs vestiduras. De Catalunya, de
l'autonomía de Catalunya, ni parlar-ne.
El sol fet d'intentar-ho, era un sacrile.

gi esgarrifós.
Avei les

coses

han canviat

un

xic.

La Diga, comprornetent gravissima
ment a Catalunya, ha empetit el pro
blema catalá en un problema de políti
ca :interior espanyola. En
Cambó
s'asseu al banc blau i al seu costat, E'n
Ventosa. Tots dos s'afanyen per a fer
aria Espanya gran (!) i els castellans
dissimulan una mica la <figura de chi
vo» d'En Cambó. Els diaris han publi
cat d'aquest caricatures i intervius
molts al parlar-ne diuen que es <un tios
Ha canviat, no obstant, la disposi
ció espiritual de'ls castellans envers
Catalunya? No. he tornat al Congrés
i ha parlat l'Alba. 1 quan ha acusat an
En Cambó arnb les paraules d'aquest,
relatives al reconeixement de la nacio
nalitat catalana en el proxim Congrés
de la Pau, un sentiment d'hostilitat ha
abrandat tota la Cambra, d'hostilitat
envers En Cambó i envers tots els ca
talans en general. El fet de que es ba
rregin les paraules nació catalaLa 1
Congrés de la Pau i autonomía integral,

etc., és

tant monstruos que amb molt
poca cosa en tenía prou l'Alba
per a que, en aquest punt, iota la
Cambra, Diputats i públic estiguésamb
mes

ell, i fer que totes les mirades, mirades
acusadores es concentrecin en la figu
ra d'En C-ambó, crucificat i no assegut
al banc blac. Després, es curiós, parla
En Cambó i tot i éssent Ministre, es
te de veure hostilitzat, no ja per ele
ments anti monarquics, sino fins i tot
per elements ministerials, per la majo
ría, per la propia clase. 1 es que'n to
cara el problema catalá,
en tocant
l'autonomia per Catalunya, no hi ha
ministerialisme ni classe que hi valgui.
En aquest punt, els castellans son uns,

ecceptuant-ne, es ciar, contadíssims
indtvidus Quan En Carnbó deixa veu
re la barretina, els castellans ensenyen
les urpes 1 no transigeixen. 1 que no
digui la Llíga que mercés a la seva
col laboració en el Gobern d'Espanye
els castellans s'arnanseixen, que aixó
no es pas veritat. En tractant-se d'as

sumptes

que's

mouen dins l'esfera de
diuen <nació espanola>,
vos aplaudirán tant com vuigueu, com
II passa a la Lliga.

lo

que'lls

ne

L.4 lter,.itio a catalana

Meadre, massa uniforme. Tots pretenen
el mateix; es pot bén dir qne encara que
reportará ni un
aquesta hagi arribat, a assolir aquella
dir des de 1:,pant de vista de la seva
Ilibernció, que no te Tes que veure amb plenitud de pereceió que sois es trova
en els pobles on el -poeta no's fd, sino
els guanys materials arnb que tal ve
gada més de qaatre es benefiea
que hi neix, que hi ha en la poesía cata
I que no's digui oue dins el noble lana pobesa de matiços.
castellá una cosa són els polítics i un
Cantar la riquesa, les belleses de na
altra és la rnassa, perque repeteixo, en
tura i fins si's vol la solemnitats deis
tocant a la qüestió catalana, salvant
cultes... peró i la vida, i les coses del
diferencies ridícules, tots' san uns.
viure i les amargors del viure?
Casteilans que regoneixin la hegitimi
El poéta per esser-ho del to té de
tat i justicia de l'aspiració de Cata
lunya a la independencia, no'n conec cantar la vida, conjunt de toles les
més que dos, molt arnics meus per coses;
de lo sublim, de lo tnonstruós. Cal
cert. En coneixen algún més vostéS?
desconfiar de aquest seguit de poetes,
J. SANZ
més o menys angélics, que pasan el
Madrid, 25 10 1918.
temps amb clays de !luna, sortides de
pel Goverti'd'Fasparis;1,

Cal‘taltin ya

no'ir
de
benefici.
Vuil
bri

-

Dugues sessiónss del Congrila espanyol

Glosa

-

sol i

blanques prineesses
tant

de dorats rulls.

tant, podes de Catalunya,

Sinceraraent ho diem: No creiém que

De

haigi separatistes. ?Separatistes
de mi? ?Separatistes de qué? ?Es que
volem esser-ho de Espanya?

homes, homes de poble; i obi
dant a la musa blava, deixeu que vostres
Ilabis es contorbin tremolosos, icono
clastras, portats per l'esprit de la Deésa
de la revol'a; i allabors... preneu la
ploma, dedicant uns versos a la musa
roija.

hi

.

1 Ohred
per la vera asentitut
?-,s-sabem sentir deis
málts d'altri, per co sentim amb pleto
ra profunditat l'iniciado del catalanis
me aintre la !orca de l'obrerisme.
Cal desvetllar dintre'l sentit analge
ssic de les clases, un sentit de propia
personalitat, dintre'ls problemes de ca
sa nostra.
Cal fer arrivar a capacitarnent la no
ble funció promotora de les foraes pro
letaries envers el sentit de catalanitat
máxima, a fi de lograr desenbuir-la
d'aquets perdis evidents de eó que
amb norn d'una política fá males usan
ces de les forces veritablement obre

en

sontinse

MA RI US

Amorosits

B-ubscr ipció

dliumans que'us

per

a

V homellatge al malaguallyat
Dr. Martí i

Recomanem a les entltats que vulguin con
tribuYr als fins económics de la suscripció sol
licitin fulles en aquesta administració. Recor
dem a les entitats que'n tenen al seu poder la
necessitat d'activar-les. Fem present a tots
els nacionalistes, admiradors de la tasca pa
triótica i social realitzacia pel «nostre» mestre
que a la redacció de «L'Intransigent» es con
tinúan rebén donatius.

18'40
0'25

Sumo anterior

Jaume Martí i Ramis
Manuel Folguera i Durán
J. Rodergas i Calmen
August Bou
Josep Bailes
Miguel Climent
Joaquim Ferraz
Ramón Peipoc.
.

res.

ni vá un sentit eminenment
patriótic, ens hi vá'i sentit alt de no
blesa a fí de lograr desembuir de ma
les interpretacións aquestes manades
Ens

de rnals pastors.
El outalanisme ampara dintryl seu
sí, la fundió nobilíssírna de l'obr&isme,
perqué la prou i alta veritat de la so
ciabilització deis principis de classe.
1 per eó, que agermanant d'aquesta
manera aquest dos sernits que s'apara
ten com la rnurtra quan s'arredoca prop
del ilorer, tenim el gran sentit que'ris
fa junyir el gran pensament que va
amb el nostre vell pensar, com a de
fensa d'aquesa dolor que flagella'i sen
tit deis mes humils com a resignats de
la sort, amb els pesars del fet maligne
i pervers.
que
deuría donarse-li vibració; puix que
está en l'encarnació d'inveritable senti
ment d'humanitat i probitat de gent que
sentima i preocupa'l mal d'altri.
1

es cosa

EULAL1A.

5
5
2
025
0'25

0'25
1

0'50

Arístides Cot i Viiá
Pere Manen i Artes.
Antoni Joan
.

2
0'50
0'50

Moisés Solé
Pere Anguera
Fraseese Brull.
Saivadó Triadó
Gaspar Terrente

Josep Serra
Dr. Joan So:é i Plá

1
0'25
0'25
1
5
5
,

.

.

Francesc Sabatés i Vilar
Total

Catalanisrnei obrerisme,

SALVVDOR TORRELL

en

1
.
.

49'40

Segueix la subscripció.
Tots els bons catalans tenen d'
radicalment nacionalistes

esser

L' INTRANSIGENT

A les Jovelltuts
Nosaltres els Nacionalistes Radicals,
que treballérn perla lliberació de nos
tra aimada Catalunya, tením de pre
parar-nos, dones s'arropen dies de
liuda, á no trigal' molt i en l'hora,
qu'es discutirá la Pau, serérn en el mo
ment en que la tara esperada Ilivertat
de !es petites Nacionalitats, la veurém
realitzada, i pensetn que entre aques
tes tením de contar-hl Cataiunya, que
després de 204 anys d'esclavatatge
vol rompre ses cadenes, i f uir per sern
pre m'es de la lliveetat a que te dret.
De tots els l'avis, s'escapa com si
talment íos una paraula rnágica, cWil
sorn, aquest es el nóm que arrea se
sent pronunciar. A vos dignissim i il
lustre presidcnt deis Estais Units del

Nort-Améxica, endreeo mon rvés cho
ral salut. Vos. sou qui tant magistral
ment dieu en

deis 14 punts.

un

<Será

formada una Societat de Nacións a ba
se d'especificats convenis, a l'objecte
d'oferir mútues garantías d'indepen
dencia política, i integritat territorial,
A

els Pobles io rnateix als

tots

ue

als

vers

niat:

grans

petits›.

'<Un principi evident comanda

a

tra

del programa total que hem deli
es

?l

principi

de

justicia per

a

tots els

Pobles i Naciona ltats i el dret
que tenen a viure en idéntiques condi
cións de llivertat i de garantías trútuas
lo niatetx si

son

torts que si

son

délas.>

Aixis fos erninent Wilson, en Vos
tením tota la confianea, i aduc en Vos
i ovirem el llivertador de les Naciona
litats Opreses.

Y, are

es

a

vosaltres

res

ne

entusiasme,

organitzem manifesta
cións, acempanyades de cants i crits
patriótics, no tením de desfallir mal ni
arrencar a correr a la més petita senyal
que facin els esbirros del govern,
dones fins a cert punt sembla que no

tinguern conciéncia de nostres actes.
A propósit d'aixó, record ° que quant
va celebrarse !a festa de posar la pri
monument al gran Pa

trici Catalá, En Francesc Pí i Margall,
va passar un incident que alguns de
voseares recordareu, de les moltes en
titats Polítiques í Culturals que inte
graven aquella gran manifestació hi
-havía el benemérit C. A. de D. del C.
i de l'1., que portant la seva forrnosa
senyera, anava acompanyada d'un es
tol d'entusiastes Catalatvistes, que a
cada moment exteriorisavent son en

tusiasme, el que escriu aquest article,
junt amb mon bon amic Calvet del
mentat Centre, portavem la bandera.
S'acavá la festa que s'esteva celebran,

estan arab

paraule

venir els agresius, arri
una infinitat de trets,
posant en perfil, constant a nostra Ban
dera i ls que la portaven. Sabeu
guatas varen quedar deis sis o set
dents que sortiren del hostatge del
Centre, per anar al acre que se cele
braba, varen quedar, vuit o nou com
parlys, -que desafiant teta agresió va
ren demorar veritabletrent que sa
bien defenear el ncstre dret del bons
Cataians. Es per aixó Joves Naciona
listes Radicals, que vos reccanano, que
pasi lo que pasi no desfailíti may en
vostre entusiasme i aduc no esmerseu
vostres energíes sino es en profit de
la futura llivertat de la Nació Catala
na. 1 are acabo aquest articie recordan
lo que deia el gran Clavé:
Fills de la terre Catalana
avans morir que ser esclaus.
van

fins

vetliamtent, no obStan, no pensa igual
la Joyeetut de !'Unió Regionalista Ara
gonesa, la crual, fa- extensos trevalls
rneditoris per dur los prompte a la rea
litat.-Aixó us dona un xit d'esperenea
l'obra
de la Joventut Aragonesa

varen
a

fer

Ciutat.

Any 204•del

nostre

esclavetatge.
ARíSTIDES COT.

a

la hita

Massa temps ja fá que sentim
el pés de les cadenes que'ns opri
meixen.
Massa temps fá, que vivim
sota les grapes de Castella, de
aquesta raga que vingué a arre

baçar-nos les
Quin jorn
catalans ens
els tirans de

Ilibertats.
será que tots els

nostres

redreçarém

contra

Catalunya?

Quin jorn

será que podrém
ovirar el xamós sol de la lliber
tat?

Catalans! Aplegats sota l'en
senya catalana, lluitém fins
•

rompre les cadenes que'ns ofe
guen, lluitém fins la complerta

lliberació

Catalunya,
arreu onegi no

de

fins
més

que per tot
que la nostre bandera de les
quatre barres.

GIRA SSOL
Ha passat el temps de les convenien
cies i els oportunismes. Es l' hora d'
obrar i fer feina.

nosaltres.

Deis valencians 'aten dupto gens,
deis aragoiresos una mica, dones re
ferirlo les manifestacións que fa poc he
fet en aquestes mateixes pagines; de
la pasivitat aragonesa eirb son des

tenen, dones bé, deis insuas de

Joves Nado

també que quant arribi l'hora d'ésser
cridats per a fer front a nostres ene
mies, penseu bé que demaném lo que's
nostre, que volem a nostra Catalunya
Halle, que no som deis del compte
xinesc de l'Espanya gran. Pensém que
si qualqua vegade, i portats pe l nostre

completatnent, ara manca saber les
respectives entitat1 que representem"

blicalisme, quan d'aquests calificatius

Radicals, a quí més directa
ment ern dirigeixo. Feu bon acobla
mentd'entusiasmei energíes, esmerseu
ect en profft de nostra Patria. Procureu

pedra del

OBITUARI
En Vicens Ton-1s i Martí de VIen
cia de la Nació Catalana i jo, ánern
de cornú acort i estern indentificats

la Banda Municipal que asistía al acte,
a prees del batile accidental senyor
Pie, va tocar la «Marseliesa, que va
ésser cantada pels elements republi
cans que integraven
la manifestació,
nosaltres el Catalanistes s'arete voler
i amb nostre dret, entonar acstre him
ne nacional (Els Segadors›, produint
se per aquest motiu una veritable con
fusió, i com si talrnent fos previst
varen comenear a Ilenearnos insults els
que blasonan de Radicalisrne, Repu

nalistes

mera

F E M

Radical

prompte tindrá certa resonarlea dins.
el Nacionafisme ibéric, i si aixó no
per cuipa
poeém teta'
la nostra fé, tota la nostra inteligencia
i la bona voluntat que, personalreent,
arriba

a

realitzar-se

no será

nostra, dones, nosaltres

,

i

sempre hem demostrat.
L'amic Vicens, (permeteu que vos
tracti d'amic, per a mí tots els bons
nacionalistes en sém d'amics i com
panys; mes, vos sou valencia i jo ri
bagorea, ect es, cataláns abdcs) vé a
parlar de l'unitat catalana i pregona i
vé a garbellar tots els de mieaga í his
Orla catalana, per a ferne un fron que
faci !rente al centralisme corrupció de
tots els pobles, 1, anar directament al
conqueriment de les respectives na
cionalitats. Moltbe aixó, pero per
arribar a eix grau de foro és necessa
ri avans que tot, que ordeném una mi
ost i aleshores, fer una crida patriótica
de resonanea veritable i que'l nostre
pregó destapi les orelles tapades que
per desgracia n'hi han moltes.... Es
dir, !remoure! lo que deia avans.
Comprometre a les entitats que no go
sen a manifestar-se i pretenen treva
llar per el reconeixement patri: ço es,

organitzant

un

important

acte d'afirma

ció nacionalista deis diverssos

EN JOSEP COMAS, un mes deis
bons. Un deis que també treballaba en
profit, encar que humilment, per la
perfecció deis catalans en els ordres pa
triótic i social, En Josep Comas ha dei
-

d'ésser....
Nosaltres que'ns honravem amb la

xat

EN JOSEP MUNTANER, ha mort a
l'edat de 31 any. Fou un ferm naciona
lista i un deis fundadors del «Centre
Nacionalista Gatalá»; el recordém quan
en's ensenyava de «esgrima» y de «jugar
al bastó» per a pogu:Tnos defensar des
enemics.

Acompanyém

al condól de la desdita

fam ilia.

aillarir~«1111111111~

Negant
com

exi.tenc. a de 1' Espanya
a Nació ni ha prou. No hi
ha nes

cesítat de

volguerse separar d'

cosa

que

no

existeix.

Literaries
Ca.m.perols.
Del jorn, les claricies esbiaimades,
sorglen, poc a poc, en l' infinit;
en el catifall de les teulades,
perlejava la roíma de la nit.
Les flors, tot just es desvetllaven,
entre'ovrint Ilur calzé amb delitós esplai;
les caderneres reftlaven,
i els estels, encar gl.den en l' espai.

Desgranava el cloquer
son

de la capella,
rosari planyívol de convifi

aubada, anava descloent-se, bella,

d'Iberia.

amoixant lá verdor del sol humit.

?No podría ésser aquest acte el ma
organitzat el grop «Jo
ventut L'Aveneada) i que tingué que
sospendres per culpa de la dalla de la

El cel, devenía blau intens,
enjoiat de púrpura i d'or vell;
en la quietut del prat inmens,
saltironejava qualqu' ocell.

mort, que fos en lloc d'afirmació des
lliuradora de totes les nacións ibéri
ques, 1, en dit acte fosin invitades to
tes, aquelles entitats 1 estaments de
carácter nacionalista, federalista i re

gionalista?
Jo crec que

nn acte aiXis tindría la
resonanea debuda i una. foro conside
rable per el moment de la pau europea
i al ensemps, feria un contra pés gran
diós al esperít d'unitat que dural

delegat espanyol al

moment de deli
berar-se els tractats de pau mondial.
Les Ilivertats deis nobles s'han de
guanyar, els Estats no les donan mai
sino es a la torea, per tant prenguem
exemple deis americans que son el
nostre espill. !Fern!

GASPAR TORRENIE.
Regionalista Aragonesa.

L'oreig fresquívol del metí neixent,
breçava les brancades dels noguers
i ens portava la flaira benolent
de la ginesta dels pujols propers.
Dels corrals, un remoreíg d'esquelles,
muntava, pausadament;
desseguit, eixiren les ovelles,

mansoies, alegroiament.
I els bous, junyits a l'aspra arada,
brandant la mía i caminant al pas,
i reflectant en llur mirada,
la serena claror dels dies clás.
Al darrera, el pastor i el goç de guarda
i el pagés, brtí del bés del sol;
després, un carro tot fent gran basarda;

dos traginers

=1¦1~1111~1111~111~I

bosquerol.

I s' ouíen cántigues de joia,
com una

tractat d' Utrech

un

Deis pous. les corrioles grinyolaven,
pés feixuc deis coçis rovellats;
les tanques delsportals s' esbatanaven,
amb greu brugit de claus i forrellats.

IN~111~~~111

i volem la revisió del.

i

al

De l'Uni5

Volem, volem

una

•11¦111¦•

pobles

teix que tenía

se

amistat recordarém sernpre al bon
amic i bou nacionalista
Rebi lawseva iamilia el nostre pésam i
cregui que sincerament la acompanyém
en Ilur dolor.
va

i

pregária matinal,

infant jogava amb una noia
el llindar rOnec d' un casal.

un

en

JCP-EP FLO

1

TRIMENS.

,

iNTRANSIGENT

4

Despertat poble
iDespertat! J'

arribat V hora

aixeca ta testa airada
de la Ilibertat 1' aurora
la claror n' es arribada.

(blanc,
fredor humida, sangnosa, de tallant,
entre calfrets de febre, corpresa sentirás...
una

--

Despertat, p ,ble oprimit
esgrimeix l'arma potenta
demostra al mon ton esprit
de llibertat, i en ton pit
brami ta

sanc

ardenta.

i la
que 't jutgi
mon
cop tes cadenes

trenca d'
que nos jutgi mal
un

aixeca ben alt
sanc

tois son

ton

nova

Despertat, que

en

tes

yenes.

opressor

devant ta gesta tremolí
que ton cant de germen«
de llibertat 1 d' amor
arreu deis pobles ressta i

Despertat, segue 1 'a histbria
puix que aguas fets de grandessa
qu' avui honren ta membria
et senyalen nova gloria
que has de conquerí amb fermesa.
*

Despertat i atnb puny potent;
aixeca ton penó harrat
que Hure tremoli al vent
que per fi

ton

dongui fruits

Ajuntament, i exposant-li
cacions nacionalistes de

rossa

El

testa rodolará.

en

fogueres les

turbes

denotan.

I masegades testes, morades, degotant,
al din de llargues piques per tot passejarán.
sobre 'Is carrera fangosos, entre frenétics
clams.
Crineres espargides, com a trofeus reíais,

sanguinosa terra per tot agranarán.
rojor d' antorxes i teles crepitants.
U' flama deis incendis pel vent serpejará.
1 els pits que 's deixen veure sota 'Is gipons
(badats,
els túrgids pits que mostren finor de Birla
(bienes,
esclataren en vives roselles flamejants.
la

•

1 de les roges turbes l' esgarrifós eixam,
revolta venjadora que aixeca les ciutats
i les nacións trastoca d'un cap a l'altre cap,
damunt les carns fumoses elevará son cant...

pensament

Vindrá, vindrá, vindrá
el terrible día de la revenja;

de llibertat.

Vindrá. vindrá, vindrá
el terrible día de la revolta;
vindrá, vindrá, vindrá
i la rossa testa rodolará.
Miraula la princesa que espléndida n' está,
la rossa cabellera en l'aire voleiant.
No quedin tes finestres obertes a l'espai,
quels vents perduts podrien marcirte la beutat
els crits profans del poble no't deuen aixordar.
Les queixes deis famélics per tu no sonarán,
plany.
ni dels soldats que moren el terrorffic
l'hora
arribará,
bé
l'hora,
Peró arribará
saltarán.
i tes finestres doses a estelles
onada
ven
s' elevará,
la
Cona una immensa
que
ignoren
la pietat
aquelles
turbes
la veu d'
i els rics encortinats
tapiços
sobre
'Is
teus
i
per la finestra oberta, oh pahorós
els caps tes cambreres per terra botarán,
pasará
i els ulls badats vidrosos en l'ombra
d'una agonía horrible i d'un suprem espant

ens

i la

rossa

Amb motiu del 79 aniversari de l'an

(La

Falg,

La Joventut Nacionalista «La Fale» ha
de Tats Sants el

organitzat per la diada
següent programa:

rnatí a les onze: En
senyança de dançar sardanes.
Diumenge, 3, matí a les onze: Audició
de sardanes, a cárrec de la Cobla Barci
no,`executant-se el següent i escullit re

Divendres

1,

de la naciona
lació de la
de
tot
el
poble Euzkar
Basca,
el
clam
litat
s'ha tet sentir espatarrant, aixecant la
la més forta protesta.
Són unánimes els acords de la Diputa
ció de Biskaia, de la Joventut Baska, de
l'Ajuntament de Bilbao, del de San Se
bastián i d'altres més. Ho cel- lebrem amb

Cançó de l'avia, Saderra.—Ja no'l
vearé mai més, Fontbernat.—La Mes
Voliaines, Bou.
tressa, Mercader.
Totes volen hereus, Pep Ventura.-0m

—

bres d'amor, Saderra.
També ens anuncia aquesta Joventut
que prepara un gran mitin d'afirmació
Nacionalista per a el diumenge día lo al
matí en quin hi parlarán diferentes per
sonalitats del nacionalisme radical.

De la secció passada del día 23, també.
El Regidor Sr. Giralt, digué amb molt
bon acert, que no son 40 els regidors que
sobran, sino que son tots 5o, amb aixó
ja fa temps que hi estem d'acord nos
altres.

Vos heu enterat de lo que diu 4.Don
Benito», l'ex... Coronel? iNo! doncs ni
vos fa; es alló, quan s'arriba a
edat, vtritablement em de reconei

falta que
cena
xer

qué's rapapieja.

*

Pobrets: Els de «El Correo Catalán»
continúen fent campanya contra
l'honorable Wilson; es una llástima que
perdin el temps; ja'Is coneix tothom i
ningú sels escolta; els seus elogis ja han
passat de l'históriá, com també han pas
aquells soldadets emboi
sat
nats que en nom de patria saquejaben...

cocar

En Plató Peig ha e trenat tratxe, Capen
fins «lentes». Mai hauriem dit que els

«incLudicables» claudiquessin.

Paraules d'en Besteiro:
u.Crec que ningú deu espantar-se de res
que's refereixi a la autonomía, ni potser
al separatisme».
Visca'

Besteiro!

en

*
Els representants 'Euzcadi han enviat

entusiasme.

Republicana>

Tarragcna

Els de Cata
la Lliga, ho
farán molt aviat... quan les circunstan
cies els ho permetin.

missatje a u'En Wilson.
lunya, que ho son també de
nn

gio~sommasseimsa~

Correspon~cia
J. F.: Li publiquen.—H. Envihi quelcom
més original.--J. D : Té d'ésser sense la de
dicatbria i amb les inicials solsament. Ja con
testarem. J. R.: Queda en cartera.—J. F. i
F.: Li contestém per carta.--J. P. i P.: En car
tera.—A. C,: Va aquest número.—F. F. i R.:
Vaigi enviant —M. C.: Es publica —A. M.:
Queda en cartera.—D. C. Era amic nostre
desde 10 anys.—J. F. Passi per la redacció.
-

'Ecos
(Ajun
De la sceció pasada del día 23
tament) «Emiliano el Gallego la) el tío
que ell cada día se
més Radical i mes
Revolucionari;d'aixo nosaltres no'n dup

del

gabán», digué

Republicá,

sentía més

Tallers
9I•

pertori:

—

u

independencia

La Joventut Nacionalisia Republicana
de Tarragona; ha dirigit una proclama a
pro
tots els joves de les comarques de la
vincia per a que s'allistin a dita Joventut,
per a quant arribi l'hora de Catalunya!

GABRIEL ALOMAR.

"

tot cor.

pas ni gota, o sino que ho diguin
els que l'esperaven per la setinana trági
ca al paseig de Sant Joan, !ay!
tem

El Nacionalisme Base

de

testa rodolorá.

La Joventut Nacionalista

hi adhenm de

(Joventut Nacionalista

Notician

El cant de les turbes

ensemps

al

vindrá, vindrá, vindrá,

Que ta patria forte i noble
pugui chr als que vindrán
per fi reconec mon poble
poble hernie, ánima grant.
MANEL. C1SA (FII,L)
Barcelona 22-10918.

Grop-Joventut L'Avengada
Grop-Joventut L'Avençada, junt

amb altres.entitats i veins, ha cursat'un
oficial Excm. Ajuntament d'aquesta ciu
tat pe a que cambii el nom del carrer de
la Canuda per a el de el «Doctor Martí i
Julia».
Col-lebrém tan noble iniciativa, tot el
de Redacció de «'Llntransigent» i
cos

la
a

les reivindi

Catalunya.

El

la gran pina ombrosa de sótal teu palau,
sobre la sang perduda i els membres bategants,

I

al ciar de les

front

hi ha

Barcelona, telicitant-lo, baix el punt na
cionalista, per l'acert tingut al namenar
ciutadá honorad de Barcelona, el defen
sor i Iliberador de les nacionalitats opr.:ses, Mr. Wilson.
També ha adrecat un comunicat al
Cónsul General dels Eszats linits, do
nant coneixement de la dita telicitació al

Vindrá, vindrá, vindrá
el terrible día de la revolta;
vindrá, vindrá, vindrá,

Despertat,

que

sobre tos ulls de nimfa per sempre 's fixarán...
Desfetes cabelleres i bucles ideals,
com a serpents innobles arreu s' espargirán.
i els seus ricets aurifics ejuntará la sang
la negra sang fumosa, perdent-se entrels bis
(seis.
1 tu, la bella reina, la jove celestial,
sobre ton coll finfssim, més que 'i d' un cigne

gráfics BELL-ART, Provence,
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Ubres docents catalans pera l'Ensenyança Primária. Ha sortit el

AJJ-004C10\

roNAj
L EVE \PACA/

11TIPAS CATZ.LA.

puoi tc
DE

CATAL

quaderns

/

Dibuixos de
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Josep
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Pompeu Fabra

—

La Joventut Nacioaalista «La Falç» ha
enviat un comunicat al Ajuntament de

S'admeten encárrecs

a

les oficines de la

«Protectora», Canuda, 14, pral.
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placioralistes radícala!

Jean

Compreu

(FITPILUOYA"

Hospital, 145 1 Cera, 4

Camisería 1 Gf111c e out
Colcociolls per a supra

Especialitat @II robes per
a

nascuts

LA QUE YEN IltS BARATO DE CATERVA

tots el 11lbre

COMP A NYS:
Vestireu amb gusti eIegán
cia si vos proveiu a la

Gran Sastrería

reeull d'artieles del malaurat

L'Estisora

Dr. Mar-tí i Juliá

de ANTONI VILA

Editat per l'«Assosiació Catalanista» de Gracia

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

Preu: 4 ptes.

Es

ven en

aquesta Redacció

Salmerón, 89.-Barcelona

