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Els Catalans
Per fi s'ha acabat la guerra, els Ca
talans, es bornes que d'altres reg ons

d'Ibéria, regions catalanes, vasconga

segant sa
géneros,

en

sida, ha fet d'un home
herei per sa pátria, ut
4-rom representatiu d'una idt a, que será
eterna per nosaltres, J'idea de Lltbertat.
Cal recordar amics nostres després
de la epopeya tenebrosa deis Darda
nels, en quins cii ges i tar teres jc,tien

la Gran Guerra

noble

ment de Marcha

un

mitze, poble búlgar,

d'Africa, desde Stru

al mitg
l'hivern,
cobert de neu, varen re-

quan tot era
das i castellanas, han combatid amb
bre l'ordre de
la retirada de
ells, poden estar orgullosos d'haver
l'exercit aliat, seguint las riveres panta
prés part en una tan alta gesta, com
foses, plenes d'argemolls inmensos,
jamai s'ha vist en el more han Iluitat
on hi havia la febre mes ma,igna, les
no per defensa d'un egoisme, sinó d'un
ideal encare, doncs en nostra terra en
EN EL 711.01\TT SERBI
aparréncia metallisada, queden román
tics i idealistas, milers- d'homes han
donat sa vida, el pervindre deis seus
per terres opreses, per Bélgica des
truida, escarnida mil voltes pitjor encar
que on el temps que es espanyols do
minaven aquellas hermosas plomes, tan
hermoses que só sobre teta pondera
ció; han Iluitat i mort per Sé' bia, la
mes herbica nació que en el món haigi
existit, la que ha perdut. la meitat de
sa gent, ha quedat reduida a menys de
la mitat son poble, centenars de vilas
que no eXisteixen, que s'ha vist terro
ritzat, sens !leí, sens respecte a edad
ni sexe, que ha vist violat tot lo sagrat
a totes -las convencions
humanitáries,
que son solar es un fossar inmens,
Flirt& alce a la baionela en la memorable i victoriosa baialla del 9 de Maíz
de 1915, a ta cén t. 14 O, on hi perderen
on rnilers d'ossamentes
vida molts volantaris eatalans
escampades
fan semblar el paYs que desperti des
prés de segle d'una catastrofe sismica, centenas
Ll's t'e le neble terra ca- vibries i escarsoris mes esgarrifosos,
que las aigues d'un diluvi universal,
talana, morts n entres prevaven
bútgares o al:maiiyes.
baixant i deixant las terres al deseo
pendre peu en aquelles afraus ernias
Per aquelles terres, °fi hi sombre
bert, mostrin al reconqueridor runas i aont ni la mes.petita herba hi ha
crescut
java la rrort mes paorosa, els nostres
ossos
bianquejats diseminats arreu, jamai, mentres provaven de avançar
sens rr és queviure que'ls quels regicorn
códols pels camps
despres envers
terres pieneS encara
ments que reculaven anaven deixant
d'una inundació may vista. En aquella
del ressó
veus catalanes que amb
peis camins, sens carros ni cavalleterra jauen centenars de catalans,
Roger de. F,or, Requesens, Enteinza i ríes per ermportarsen els ferits o maamics nostres, germans de pátria nos
Muntaner, sembraren de prodigis.
lalts, anaven poc a poc, reculant,
tra, quina comuníó d'idee no s'ha in
Ha de saber tothom, las gestes deis
defensant un turó, despiés l'altre amaterromput, fins que una bala enemiga, catalans, quant
formant part del Regi- gant-se entre verdisses, enfonsantse
-
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El

diputat

donará

a

n

de Novembre de 1918
Corts

una

per les

Borges

1L—mi

nomista de

La trascendéncia deis
L'

acte

començará rigurosament

a

l' hora

mo
senyalada.

en

la gran

la Industria,

fensant-se deis comitat-gisbulgars i de
las tropes centráis que no els deixa ven,
i caminant tenint que abandonar al que
foerit o malalt no podia caminar, al peu
d'un marge, a la vora d'un sot d'aigua
fangosa, deixant allí trossos de l'ánima
de Catalunya, gerrnans nestres que

agonitzaven en aquelles llunyanes
lituts, enterbolits

so-

per las boires espe-

o esqueixades sas
entranyes per
las patrullas de gossos de pressa que
portaven las avensades búlgares o

sas

alemanyes.
Ara que laguerra s'ha acabat, cal pensar per última vegada en aquelles de
nostres homes, en sas familias que esperan als que no vindrán mai més, ni

sabran

on

són

sos ossos

coberts demol-

Sa.

Es precís que nostres homes que
aquí han estat tranquils, que els nostres capitalistes que per la guerra.
han vist creixer son trevall i sos cabals, dongui ara per última vegada tot
quan pugui, per fer una gran rebuda a
París as que ajudan i aixecar si eš

precís

a la_ Capitarl Catalana i de aqueIles solituts un monunient que recordi
eternament Ilur Sacrifici. Catalans, es-

trangers
deuse

que sou

are

a

Catalunya,

d'ells, deis
A.

que
DE

recor-

queden!
VILANOVA.

Les butxaques no són per a possar-hi
les mans i aclamar mansament, presentant

l'esquena als «ma.talassers)

sino

que

més

útil i necessari

per

a

portar-hi
en

quelcom

els presenta,

moments

Macia i Llusa

rancesc

Conferencia pública
Dependents del Comerc í de

interessant

aigues verderes, invisibles, de-

per les

Sala d' acides dei Centre auto
a

les onze del mati. Tema:

ts actuals i actitut

a

seguir

2

L' INTRANSIGENT

Catalunya

Sérbia

A

Les manifestacions d'acinesia setmana

El vostre Ilenguatge no l' enteníem
pas, com de vosaltres el nostre és in
comprés; mes, d' ençá de la guerra
que just ha vingut a finir en l' instant
de la recuperació de la vostre indepen
déncia—aquella per la qual s' abrandá
el foc—ara sí que comprenem cóm

Es indigne les barbarit?ts i atropells
que les turbes policiaques hostetjades
en nostra terra han comes aquests dies.

El diumenge día 10
Manifestació de simpatía a la França
i als Estats Units, s'inicia aquesta en
plena Rambla i en nombre de cent

parleu;

ara sí que
no ens en fuig ni un
mot de la vostra grandiosa parla!

La Llibertat! Qui no l' estimará la
santa llibertat dels Pobles! Qui no la

quanta,

simbols de justicia, d'honra i
de Ilibertat, són aquestes la de França,
la de Nord-América i la de nostra esclava Catalfunya.
Tot seguit es canten els nostres himnes Els Segadors i la Marsellesa; s'actamen els pobles lliures, arreu de les
Rambles

i

Justicia!!
VICENS A. BALLESTER.

Subsecripeió
per

a

I'

ressonen

els

aplaudiments,

per tota la cursa de la manifestació,
s'hi adhereixen els bons ciutadans.
!Catalunya /hure! resona a centes veus,
per tot on passaen s'aclama la <separació de l'Estat espanyol> la policia que
no té altra kultur que la de atropellar
al noble honrat, reparteix a tort i a

Es la mateixa nostra, amb altres sig

Salut

ferms nacionalistes radi-

res, tres

nes.

Germans nostres eren molts deis qui,
al vostre costat, Iluitant per la vostra
Ilibertat, morien pensant que d' ella
n' esdevindría també la de la Pátria.
Per la vostra llibertat, poble de Sér
bia, que ja frtfiu.
Per la de Catalunya, que té d'arribar
aviat.

tots

cals, amb el crit de !Visca Catalunya
!huye! es despleguen al vent tres senye-

voldrá, a ella que és la concreció de
totes les humanes fretures!
L' Univers ens n'ostra cóm és possi
ble ésser lliure amb tot i dependre d'
altri. La Terra, sotsmesa a l'atracció
solar, giravoita rítmicament en Iliber
tat pels espais siderals. Lliures sdn els
mars i els rius del planeta, !Dures, enc
que obeYnt Ileis fletarais. Lliures han
d' ésser els Pobles i es Homes, Mi
res, no menys amb certa dependéncia
que la relació social ha creada i que no
pot sinó canviar en la faisó d' actuar.
Ara sí que l' entenem la vostra par
la gran i eloqüent!

Sois expressa un desig; sois va a una
finalitat: la llibertat. I aquesta, la esti
mem avui que és vostra, la volem per
a la Patria, i
ens
atrevim a demanar
que voseares, serbis nobles, serbis Ilui
tadors, serbis vencedors, serbis !aires,
feu per que, extenent-se com Art,
com la Ciéneia, com la Bondat, com
l' Amor, arribi també a Catalunya.

dret tants cops de sabre com poden
ses forces, les Rambles hi ha un pánic
horrorós, entren a les farmacies varis
ferits; els manifestants que no anem
previnguts sino de altramanera que
amb les mans al cap, protestem i som
atropellats inicuament, d'aquesta barbre Kultur ne resulten ferits entre moits
ciutadans, el nostre company de v e.
dacció En F. Miralpeix i jo, que per
sor t només reberem un cop de sabre
a la munyeca no éssent
de gravetet.
Com la poli s'apodera. de les tres ensenyes Francesa, Catalana i America
na i feu lo que no degué de fer en elles,
un patrici america dit Dario Arzular i
Azule protesta energicament de tal
barbarie, la to/i torna a reproduir la
seva Kultur resultant-ne ferit el dit
americá Arzular, quedant aquest detingut (després d'ésser curat) junt amb
dos nacionalistes companys nostres

Josep Rodriguez i Huguet
Josep Torrell i Combellet (companys

anomenats

homenatge al malaguanyat

i

deixém de visitar a la mod, 1 aquets
dos nacionalistes junt amb altres que
penso ja hi són) al cap de cinc minuts
no

Dr. Martí i Julia

Ptes.

Sumo anterior

90'05

Andreu Massana i Pret.

1

Josep Riera

0'50

i Mol!

Emili Baffle i

.

Sagués

0'50
1

Joan B. Peirató
J. Fornells

0'25

Francesc Soler
Salvador Avía
Adriá Presas

0'50
1
2
Total

Segueix la suhseripeió.

.

96'80

•

!Visca Cataluuya
Gran! j-Abaix la guerra! !Abaíx l'impe
rialisme! !Abaix les armes! aix6 dóna
lloc a que la Kultur evo ucioni algunes
cargues i siguin detinguts els següents
ciutadans honrats (quins són
de are o ja deuen ésser a la

a

hores

Modt)
Joan Barbará, Josep Coli, Joaquim
Cot i Miguel Boronat.
Tornen a reproduir-se les manifesta
cions i les cargues; aprofitant l'ocasió
tres cadets militars de l'Ejército Espa
no/ atropellen als ciutadans pacifics
amb l'espacin a la ma i terint a tres
vianants de les Rambles, tenint d'ésser
traslladat un de ells a la farmacia

Montserrat

del carrer de la Porta ferri
aixo ha succeit a Barcelona i en
temps de la pau de la guerra mondial,
en temps de la próxima desaparició del
militarisme, aixó ha succeit en plenes
Rambles, aixó ha succeit amb aclama
cíons de viva el ejército, viva Jaime III
i, aixó ha succeit amb aplaudiments
dels germanofils del requeté de /Correo
Catalán, i aixó ha passat a nostra ciu
tat que si no es prepara quedará con
vertida amb ,_olonta alemana.
Tornen a reproduir-se les manifestacions i'ls cops de sabre a tort i a dret,
es difícil nomenar els ferits de sabre
de la poli del carrer de l'Hospital i
Rambles, que fóren auxiliats a les farmacies cr En Vida! i Ribas, Montserrat, Jenové,
Internacional i altres.
Entre els ferits hi figuren els que foren
detinguts Santos Mondéjar, Santiago
Pérez i joan Escat. Al Bar del Rovell
de l'Ou del cene, de !'Hospital n.° 4,
fóren detinguts (Por sospechas que des
de allí se había echado un vaso a la
ssa,

autoridad) el dependent Pacid Cosó i
els clients Basili Navarro, Jaume Crusells, Antoni Rosic, Vicents Colom,
Gregorii Pérez Luna, Manuel Rosas
Esteve i Elles Subirana; aquests fóren
cónduits al quarteret de la Guardia Civil de les Rambles.
Dirnars día 12, tarda
Con] el día abans dit es repeteixen
les manifestacions siguent aquestes de
poca importancia, la policia fa apaiga
bar l'entusiasme a cops de sabres ha
vent de rebre les taules de venedors
de la Boqueria, i detenint a qui res hi
té que veure.

El dilluns dial d

Dimecres 13, al matí

Continua mes enérgica que el diu
menge la bárbara Kultur de la poli.
A les sis de la tarda comencen les
manifestacions. Aparéixen vares sen
yeres dels paYsos aliats, entre ellas la
de Catalunya, aquest día ja no som
sols. já hi formen unió amb nosaltres
els republicans, els socialistes i els
nacionalistes ibérics, el pobie aclama
a

la

República Catalana, Catalunya

Iliura i Abaix els opressors, els Kulturs
donen varíes cargues i toquen tocs
d'atenció, son etropellades les ensen
yes nacionals; es reprodueixen les manifestw:ions i els carlins s'hi barreigen
i criden (que a prou feines se els sent)
Viva Espanya, éssent contestats amb

Del Diari
d'un ex—val ent

crits i aclamacions de

reprodueixen les manifestacions
<gritos subversivos> i ,atropells de la
poli, practicant-se noves detencions,
es

Recomanem a les entltats que vulguin contribuir als fins econeimics de la subscripció sollicitin fulles en aquesta administrado. 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 patriatica i social realitzada pel «nostre» mestre
que a la redacció de «L'Intransigent>, es continúen rebént donatius.

Espanya

i

Son posats

en

llibertat varis detin

guts, éssent els següents:
Joan Barberá, Josep Coll, Miguel
Boronat, Joan Rosés, Vicents Colom,
Gregori Pérez, Antoni Serra, Plácid
Colls, Basili Navarro i Jaume Creixell.
.

M'alegrO

de la Ilibertat de aquests
crec que aixó no es jus
ticia, perque el ternps i els disgustos
que tan als ferits com als detinguts ha
ocasionat la Kuitui poit de postra ciu
tat, no deu d' acabar bonament, devem
de venjarnoe quan arribi !'hora i fer
justicia, proclamant la Iiibertat, el dret
i la república de nostre poble esclau.
Visca la Patria !hure.
EN POLVORA

joves,

pro

jo

L'amic Fresseta en] dispensará si li
robo el seu estil; entre amics tot és
permés. Veritat?
Vet aquí que un servidor de vostés
va anar a la sortida del miting de «La

Falç>.

—A la soríida?
—Si. home, a la sortida; les coses
bones sempre són a !'acabar o a la
sortida; els postres, el champagne des
prés del pollastre; els cants i els <gritos
subversivos>, els últims núny_ros de
les atraccions, les garrotades de la
poli, l'últim acte deis drames i de les
operetes vieneses, els cops de sabre
deis húsars de la Barceloneta...
—Prou, prou, cambia de rosca.
—Dones, com te deia, a la sortida
s'organitzá una manifestacio; no més
hi mancaven timbals i trompetes per
acabar de fer bonic; renoi quina mane
ra de cridarl...
Arribem a ia Granvía; es posen els
de la poli devant de la bandera i ja se
sap: pum, pam, cop de sabre per aquí,
cop de sabre per allá i qui g-emega ja
ha rebut...
Una veu interior en-, deia:—Papitu,
—Papitu és nom de carinyo que tinc
pel meu les particular. per fer broma
amb mí tnateix—Papitu, avui rebrás.
Efectivament, arribém tots plegats a
la Rambla cridant amb entugiasme,
veiém corredises, jo també corro, em
sento un !clac! al mig de l'esquena i
atolondrat com corría, si me'n descuido
em fico amb un aparador de «Las No
vedades>.
Aixó al dematí. A a la tarda un hom
va aviat a sopar aviatper a ésser a pri
mera hora de la nit a la Rambla. Mireu
si es <pega> que hi arribo que ja este
va començada la funció. A Canaletes
en
Iloc deis foot ballistes hi havía
uns quants castellans escurant-se les
dents pe tenir-les ben netes i poguer
menjar-se millor «El microbio separa
tista que labora en el silencio de la in
significancia para destruir la madre
Espana>. Eh? que'ls hi sembla aquest
paragraf? Sempre fet per «uno de esos
jóvenes de !a prosa imbécil> que es
crinen a <La Razas... morta.
Peró tornem al assumpte; se m'ecos
ta un oficial de la poli i em diu tot
seriós: «A V. ya le conozco de la ma
nana. Mucho ojo».
Bó ja t'han calat. Ves quin modo de
fer la santíssima aquesta gent. Veig
que uns m'assenyalan arrb el dit. Aquí
perilles, penso, i per precausió miro
d'escorre el bulto, pero al mateix ins
tant veig pujar una gran manifestació
als crits de Visca en Wilson! Visca la
Nació Catalana! Visca Françal No puc
més i crido: Mori alló!
Mai ho hagués fet; veig una papa
d'un vermell de sang que's remou ne
guitosa darrera rneu. Em vaig atxará
el <melar> darrera meu amb la má al
espassí, Jo tot era parlar de pel-lícoles,
de nenes maques i de teatres.Ni a tiros.
Per fí s'em planta al devant i em diu
tot seriós: «Es V. un cobarde. Grite lo
que ha gritado antes.»
—Yo no he gritado rés.
—Cobarde; en cuanto lo vuelva a
oir, le traspaso de parte a parte...
Mosca! No estic per brocs. ves quin
modo de ferine-posar la pell de gallina
el «joven galante> de la capa de
vermell de sang.
Res. mal més valent; en tanco a
casa i no surto mai més... fíns
diu
menge al matí. Paraula.
-

-
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Glosa

CATALANS:

Per fi?

El GROP-JOVENTUT <L'AVENÇADA>amb el concurs de tots el;
joyas nacionalistas radicals de Catalunya, vos convida al

nostre;
malgrat tot, s'ovira la lita definitiva de
la nostra llibertat. Es primers wilso
nians han crescut com si la pluja els
Iniubtablement l'avenir será

!Ming

D1SASBTE día 16, a les DEU delVESPRE, en el estatje
del CENTRE NACIONALISTA CATALÁ situat al carrer de S.Honorat, 7, pral.
Farán ús de la paraula eis següents cempanys:
En R. DURAN 1 ALBESA, Secretan i de propaganda de l'<Unió Catalanista.
En F. PINEDA I VERDAGUER, Secretan i de Relacions Exteriors de la
<Unió Catalanista>.
En JOAN GARCÍA, de <Eis Nets deis Almogavers>.
En MIQUEL ALBERT I BARRIS, de <La Faiç›.
AMADEU BERNADÓ, de <Le Renaixença>.
En R. FONT I ROD
del <Centre Nacionalista Catalá>.
GASPAR TORRENTE, de la <Joventut de Unió Regionalista Aragonesa>
En ARÍSTIDES COT, del Grop-Joventut <L'Avençada>.
En P. RUENÇA 1 OLIVA
>
>

a cents, a mils
es
aquests avui; diu mott bé t'amic

Sanz: tothom wilsoniá.
No neguemque les circumstáncies están
favor nostre. Sense que siguém opor
tunistes, volem aprolitar l'oportunitat.
El jovent!catalá ja es dtsperta
ay deis

-a

z

d'allí dalt si

volem,

quan

no

ens

_

han donat el que

estigu despert

d' Afirmació Nacionalista

que tindrá Iloc el

hagués multiplicat,
conten

els pobles que no son capats,
fassi present els seus deures de inde
pendencia o autonomía amplia.
Tot te una hora solemnial en la mar
xa del temps i aíxi com els tirans que
feien grans Estats tingueren la seva
hora, en lo rellotge de la humanitat
sona la nostra.
Escoltern la seva veu; puig mai com
manen

del tot.

nim la paraula. Portugal deu tarnbe
dir quelcom sobre Galicia.
<Nostta parla> l'enllaçament de les
encontradas ale la Nació Catalana, deu
parlar. Deuen ser-ho les entitats nacio
nalistas i regionalistas de Valencia i
de Mallorca.

Parlem, parque si ara no assalarem
l'amplia autonomía obrirea cami per a

MARIUS.

«Justicia pel poble catalá i jus
ticia per la Nació Catalana.» (Aplaudí
ments.)
Ressumí l'acta el senyor Durán i A1

Catalana

besa representant de la Unió Catala
nista i parlá sobre els ideals del futur
partit Obrar Nacionalista, Ilegeix el
discurs integre pronunciat el día 5 pel

capdill Francesc Maciá éssent acullit
A l'hora anunciada i amb gran con
turréncia d'entusiastas joyas naciona
listas radicals es celebrá el prop pas
sat diumenge el mitin de la «Joventut

Nacionalista La

Falç.>

Començá

Pacte cedint la presidencia
al secretari de propaganda de la Unió
Catalanista senyor R. Durán i Albesa
qui en breus paraules doná l'acta per
començat cedint la paraula al com
pany Joan Marfany, de la Joventut La
Falc, que ambparaula vibrant de patríó
tic entusiasme disertá el tema <Cata
lunya Nació>, éssent unániment aplau
dit glosant les paraules <Fobia que
mereix ésser Mire si no li donen s'ho
prena>

Seguidament 7arlá

el representant
del Centre Nacionalista Catalá senyor
R. Font afirmant que havía ressonat
l'hora de les grans reinvidicacións de
Catalunya i de totes les causes justes.

(Ovació.)
L'Amadeu Bernadó

en nom de la
brillants paragrafs
els ideals socialistas dient que aquests
són complement deis idealls nacionalis
tas puix si uns voten la llibertat col
lectiva els altres representen la !libar

Renaixença glosá en

tat

individual. (Les paraules

son

ova•

cionades.)
En Doménec Latorre en representa
ció del «Grop-Joventut L'Avençada»

paraulas sadollades d'optimisme feu
present a les joventuts allí reunidas la
necesitat, en aquests moments de pro
en

va, de

l'abnegació

i el sacrifici. Acaba
oferint llur vida per Catalunya. (Xar

dorosos aplaudiments.)
El company Enric Fonbernat, tumbé
de La Falc, parlá en pro de l'unió de

joventuts nacionalistas radicals par
qué totes juntes, puguin treballar d'una
les

amb aplaudirnents. Acabá recomanank
serenitat i dient que l'hora del triomf
s'acostava i que l'úrric que tindría dret
a ocupar la presidéncia de la
futura
República Catalana sería el gran i ferm
nacionalista Maciá
Una llarga ovació clogué tant im
portant acte. Al cant de la «Marsella
sa» i <Els Segadors» la concurrencia
desfilá del local.
A la sortida, la majoría deis asistents
a l'acta arborant una bandera
catalana
i als crits de «Visca la llibertat de Ca

talunya»

es

avall cap

mes

Obrar Nacionalista Catalá (en constitu
ció explicá l'ideología que dit
sustenta dient que en síntesis no

partit
es

al

d,Urgell
la policía

carrer

la Granvía ont
intimá inutilment als manifestants par
qué es disolguesin: No fóren atesos en
aquest prec, i, cada cop més engrosa
da la manifestació continuá, per Ta
Ilers, fins a les Ramblas on ja els aspe
raya

la

a

policía fortament reforçada

amb les reserves de Canaletes. Es do
ná una carga, una brutal carga; que
fou repetida a garrotades, cops de ca
dira i altres efectes. Calmada l'excita
ció d'ánims es retirá la «poli> tal vega
da satisfeta de les sayas proeses.
.

Una vegada acabat el mitin
el següent telefonema:

es

rebé

Trasmeti President de <La Falç> lo
següent: <M'adhereixo de tot cor cam
panya per vosaltres, empresa, els fe
licito convençuts com estém de la
prompte victória. Prediquin ideals tota
sa

puresa, actuant

ment, aviat

enérgica i serena
i dignificació

Catalusnya

obrers. Francesc Mdciá.»

Valencians...!

L' INTRANSIGENT fa

Valencians, la guerra toca al seu fi.
Aquells folls que somniaven esdevin
dre sobirans de l'univers, veuen com
s'inicia una nova era de Ilibertat, en la
que tots els pobles postergats assoli
rán la seva independencia. Les fites
deis Estats van a ser fondatnent modi
ficadas, per a marcar altres el casal
del Estat nació.
En la Polonia tres vegades trosejada
ja reviuen gojosos Kosciuszk, Mikie

wiez, Slowacki i Krosinski, martres
de la

independencia

tan

anhelada d'

aquell poble.
En la Bohemia, son Palacky, Jung
man i Soparit, els iniciadors del sentir
nacionalista qui atien al poble des de
Ilurs tombes.
Son Silvi Pellico I Ober Mata, els

heroics de la Italia Irredenta afusellats

escopinyaven als soldats deis
tirans qui mes satisfets es mostren en
ilur eternal sojorn deis aconteixements
mentres

d'ara.
Son Kossutti, Jelaicluch,

matgiar i
qui mes beneíxen lo gest viril
de Ilurs pobles.
Irlanda, Firlandia, Lituania, Ucra
nia, etc.,.etc., totes senten l'intim goig
que produeix l'ovirar propera la inde
pendencia o l'amplia autonomía.
Nosaltres valencians, perguerem la
llibertat i perguerem el dret al 'Hure
us de nostra idioma com ho va perdre
la Catalunya estricta,
Els fills del Comptat s'afany en a
dernanar en nom deis milers de volun
taris catalans que han Iluitat en los
camps de Franca, la revisió del tractat

d'Utrech, per

el

qua esdevenien una
de culta colonia.
Germa del tractat esmentat, es el
decret d'aquel( tirá que'l va promoure,
mena

ens

seus
no

col-laboradors i
s'enfaclin

si

llegidors, que

aquest

deixa

de

probable
guerra) i «suspensión de
garantías» com som íntransigents no
volem transigir amb la Icensura»
en

el

proper

llevava

Catalunya i nosaltres que
de le mateixa nació que's ella
havem també de demanar per ella i per
nosaltres, com ella demanará per nos
altres i per ella.
Demana

som

Durán, Martínez, Ferrando, Noude
Ferrandiz, Agulló, etc., els nacio
nalistas de Valencia, deuen fer tasca
en

aquet sentit. Hl ha que encarrilar

al

poble per

a

que

virilment,

Que ens guían l'aspes it de Jaume I,
Fivaller, Vinatea, Clarís, Casanova,
Orti, Blanquer, Berardo i Eximeno.
VICENTS TOMAS I MARTI
Valencia de la Nació Catalana.
¦11~.~11~

Com la major part deis catalans ja
deuen estar enterats, l'Alba dirigí a en
Cambó, en el Congrés Espanyol les

sigüents preguntes:
1.8a----Si es que S. S. coincidiendo
lo que creen los colaboradores de
1La Veu de Catalunya>, considera a

con

Cataluna

com

de

como una

mida.
2.'—Si
ner

nacionalidad

opri•

S. S. le es igual ser
francés, con tal de obte
la Autonomía.

espanol

es que

que

3,a—Que
con

croata

que'n 29 de juny de 1707
present als

tenirla un abre día.
Diu l'himne de deslliuransa de Ca
tal unya
Ara es l'hora segadors,
Ara es l'h.ora d'está alerta...
•

la Ilibertat.

eficaç per la lliberació de publicar-se
Catalnya. (Fou.molt aplauda.)
L'Arístides Cot, en nom del partit «estado de
manera

dirigiren pel

expresar

nostre sentir. Ho ha fet Euskadi, ho fa
el Comptat; nosaltres i Mallorca, te

,

tra que

podrérn fornitosament

ara

teatro del
una

te o

es

lo que

se

propagandas tales

propone S.
como las del

Bosque:

si la realización de
autonomía económica simplemen
bien de una autonomía política.

4.—Que, si como parece despren
derse del discurso del teatro del Bos
que es una autonomía política, puede
Cambó algo de ello,
pues si en algunas índoles de autono
mía no podríamos acompanarle, en
aclarar el senor

otras, quizás llegaríamos

a

una

fórmula

de acuerdo.>

Nosaltres,
que

aon que no

fem

cas

de lo

pugui dir ni fer el <Leader> deis

Regionalistas

contestém a les pregun
tes del senor Alba de aquesta manera,
a la
1.a— Que no solsament els col-labo
radors de «La Veu de Catalunya>, si
no tots els catalans en general, consi
deran i creuen, amb tota la raó que
Catalunya ha sigut i será fins que ens

cansérn,

i ja comencém a estarne,
nació oprimida, i adverteíxis que
dic, comencém a estarce, per no dir
que ja ho estérn del tot
2.e—A nosaltres ens importa un <pi
to> si el senor Cambó
vol ser es
panyol, com flns ara a estat, o francés.
Lo que sí podém contestar al seuyor
Alba que els catalans vers, no som no
volém ser espanyols, ni francesos.
en

una

4
L' INTRANSIGENT

3•a—?Que,

lo que

ee proposa
amb la seva propaganda, pregunteu?
home... home... aixó no es pregunta,
nostre mai prou ben ponderat Cambó
es proposa donar-se el gust de cridar
<Viva Espana, Viva nuestro Rey> a
a Covadonga i <Viva Espanya Grant>
a Catalunya, i aixó del
qüento xinesc
de l'Espanya Grant ja estem tips i re
tips de sentir-ho i per més que mirém,
no veiém la grandaria de Espanya per

es

Flors del

I

en

quant

Certa matinada d'un feliç jorn d'estiu,
quan les poncelles sos pétals al nou día obrien,
Ilurs cors en ansies amoroses es fonien

i
com els aucells

fugien:

i aucellas

fugen del niu.

Cercant l'espai els dos se trovaren,
l'un dula el bec p!é, l'altre, buit el portava,
—?Mort de fam estic i tant que espigolava?

la cuarta pregunta, de

a

ESPIGOLANT

Lema:

'loc.

en

jardf

meu

—?No pateixis?;
i flors de dolcesa d'un bec al l'altre passaven.

vém contesta:

4•11—Que no volém autonomía, puix
lo que volérn i tindrém, i si ens ho ne
nan ens ho pendrém, es la llivertat,
que si ho tenen al cap que s'hoposin als
peus, que una fórmula de transacció
amb ells, es imposible, enteneo be....
imposible, puix en aquestes condicións
no la volém la Autonomía, tan si ens
la dona en Cambó, com el Govern Es
panyol.
?Que es pensen que ens hem tornat
boigos? com poden ells creure que
humil-liarém altre volta al seus
peus, a recollí una Autonomía que
ens donarien, com es dona a un cá fa
molenc un más de pa....
No, no, i sempre no, no volern res
de vosaltres, puix lo que volém i ens
negueu, ens ho peniréin.
Aquestes son les preguntes que va
dirigir lo senyor Alba al senyor Cam
bó, i aquestes també, segons crec, son
les contestes més adequades aitals

Esdevinguéren jorni, passá una mesada,
no venía, !quina anyorançal
retornava piulant, alegre i pie de frissança
—?Oh gran Zénit?

l'amor
i

quan de tot's

es

pensava oblidada.

rublert s'asfos l'amoreta
gran Déu?
(pecadora
fonen les bolbes de néu.
cort

—?Oh

aital,

com se

A. MOLINÉ

preguntes.
Ara, cada

deis catalans de cor,
que les contesti al seu modo i segson
la seva manera de pensa'....
un

NOTA.—Retirat per sobra d'original del
número anterior.

platja

com una

i de peus' dins de l'ona,

qu'eixin s'abandona
després del seu bany

verge

s'extén Badalona
sentint de l'aígua los ritmes que dóna
los ritmes d'un plany.
La vesta blanca, damunt de la sorra
de mica en mica se veu que s'escorra
ja vers a ponent,
on l'aire que corra
porta les ancles d'un temps que s'esborra
devant del present.
Pel camf del Progrés, viva tresca;
a dins les fábriques l'hom perque cresca
apar un titá,
uns altres de pesca,
van amb ses barques qu'empeny amb sa fresca
la nit mar enllá.
quan

d'engrandir-se

li toca la tanda

allarga els braços i fent la garlanda
de
on

Mongat se val

i per l'altra banda
tota l'anima i son cos hi branda
la Ciutat Comptal.

F. PALÁ
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BUSQUETS

un

a

En Castrovido acostumat a tractar
amb catalans de la pasta de la Lliga és
creia que En Macla; que'l digne Maciá
era

d'aquests;

Amb motiu del acord pres per l'Ajun
de.Valencia, en sessió cel-le
brada el día 4 del corrent, de rotular
una de les seves places amb el nom
de Placa del President Wilson, la «Jo
ventut

ha

Valencianista> d'aquesta ciutat,

dirigit al Baffle de Valéncia, el

te

legrama següent:
Valentín
Alcalde Vaiencia.—«Jo
ventut Valencianista> de Barcelona s'
adhereix just homenatje Wilson defen
sor solucions nacionalistes, quins ideals

Ferrando, President.
Gómez, Secretar'.

Catalans, compren tots els divendres
L'INTRRNSIGENT

Joventut Els Nets deis Almogá
ha cursat els següents telegrames.
Un de felicitado a En Maciá, pel seu
discurs del día 5. Un abra als dipu
tats i senadors de Vascónia pel seu mis
a

Wilson- Un altre

tos els seus treballs per

a

la

Cursa

que tindrá Iloc el día 24 del corrent.
Per aital objecte s'han rebut un bon'
nombre de valuosos premis.
Felicitacions

a

En Francesc Macla,

En Francesc Macla., ha rebut incomp
table nombre de felicitacions pel
seu discurs Ilençat al Congrés de l'es

espanyod el día 5 dels corrents;
hi figuren les seguents,
entitats: Centre Republicá (Sang No
va>; Joventut Nacionalista <La Faly;
tat

entre altres

«Soml....; Centre Nacionalista

Republicá, de Grá:ia; Ateneu Demo
°recia del Dte. VI; Cectre Nacionalista
Catalá; Electors de Les Borjes; Casal
Nacionalista Martinenc; Avenç Repu
blicá de Sant Andreu; Casal Naciana
lista Sagrerenc; Joventut Nacionalista
Social «Renaixença»; <Unió Catalanis
ta>; Grop Incógnit Separatista; Foment
Republicá, de Reus; Unió Nacionalista

Republicana, de Tarragona; Grop-Jo
ventut (L'Avençada*; Periódic Reno
vació i nostre periódic LIntransigent.

Iziciministració

Cannda,14

Barcelona

llores d'oficina: de 1 a O del veme

Correspondencia
J. D. S. AgraYin s'ens envii lo bó i millor,
obstant queda en cartera. J. E. Passi per
la Redacció. John. Si vol passi per redacció.
A. B. C. Ens va bé; vagi enviant. J. F. En
Cartera. P. C. Igual. Albet: El mateix,
pot
enviant. A. Mt B. Vaigi enviant. M. V.
R• Home está molt de broma V., que es creu
que «L'Intransigent» és el «Papltu.» A. X. R.
altar

Company,

el nostre director només

ponsable dels

articles i de lo de
pro mai de lo deis altres. Girassol,
seus

es

fá

res

redacció,
vaigi en

viant.

-

Tailers gráfics BELL-ART,

—

4Agrupació Excur sionista
Catalunya

al govern de

per haber sigut un triomf la seva
independencia de Espana i un altra a

Servia.

i

no

La

—

Aquesta entitat acaba de tenir Iles

Revista

país.

vers

satge
Cuba

a

Redacció

Els Nets deis Almogávers

tament

la seva

pregnnta de
senoría> fi con<está
«No hi tinc cap inconvenient, una Ca
talunya 'Hure, 'liberal i independent
d'Espanya.> Diuen que En Castrovido
es queda groc.

Servia

diurrenge día 17 del corrent a la
mig día els bons nacionalistes

seu

s'organitzin.

nocionalistes radicals que

del

La «Joventut Valencianistas

CORNELLÁ-GAVÁ
mar

els trevalls per a
áxit el lunch que en ho
nor del valent
diputat catalá En Fran
cesc Maciá, tindrá floc el proper
diu
menge día 24 al Gran Cassino del Parc.
En aquesta redacció es venen tickets
a 2 ptes.

al

Excursionista
Arran de

S'están activant

Sérbia, situat al
carral- de les Corts Catalanes, i Pas
seig de Gracia, per a retre homenatge

Noticiani

L'

de

Vosaltres ja deveu estar enterats de
que estémanlb plena febre nacionalista.
Cal conservar aquest estat d'arriar tant
patriótic. Per tant «L'Intransigents
aconssella a tots els seus andes que fa
cin «acte de presencia> a tots els actes

<concrete su

En honor d'En Maciá

Homenatge

Ecos

aniran al cónsol de

Literaries
'firrare

sospés l'excurció
organitzada a Sant Miguel

Consolat de Serbia.

El

sustentem.
<1~11111.1"

Serbia

del Fay per a I'día 17 del corrent, tot
ço per a poguer assistir a la Conferen
cia d'En Maciá i a l'Homenatje al

una

—

FERRATER.

que tenía

Ciutat-Octubre 191S.

ens

a

comunica que ha

ens

gire resulti

Jamai tanta sort en un mateix jorn, gran
jamai tanta anyorança encisadora,
(Déu
puc dintre eix

Catalunya

Tots els que sentiu anhels de liiber
tat i de justicia, tots els que volar la
llibertat de Catalunya, no deixeu de
passar per aquesta redacció de 7 a 8
del vespre, per a firmar a l'Alburn de
l'Hornenatje de Catalunya a Serbia.
La <Joventut Nacionalista La Falo
La Joventut Nacionalista «La Faly,,

Hospital,

%Edil
145 1 Cera, 4

Gran Sastreria

L'Estisora
de ANTONI VILA

robes per

a recellt pascilts
•

Casa de confiança i bons preus
Es confeccionen..en casos urgents

trajos

LA QUE El MS BARATO DE CATALNYA

en

SIS HORES

Salmerón, 89.-Barcelona

illacionalistes radicals!
Compreu

"PR

tots el llibre

(FrrawnYft"

reeull d'artieles del malaurat

Dr. Martí i Juliá
Editat per l'«Aseceiació Catalanista» de Gracia
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