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«UNIÓ CATALANISTA»)

A LA

Catalunya

la guerra

a

"15,000 voluntaris
espanyols, d' ells 12,000
catalans, acudiren desde
el

primer

moment

a

po

sar-se baix nostre senye

rendils-bi aquí 1'
bomenatje que mereixen
ra.

Vui

vui rendir el mateix

menatje

a

Catalunya,

la capital de

En

la ciutat de

a

Jofre condecorant als eroics voluntaris catalans

Barcelona, que quand la onada

alemanya

sobre Ver

dun, enviá sos més célebres oradors î sos más eminents
ciutadans per a propagar sa fe en nostre victoria. Un
del s seus més

rán", i

no

han

célebres poetes digué
passat. Deis

també "no passa
12 mil voluntaris catalans

quedaven

I' últim any més que 2,000.
oblidar aixo, ni ho oblidará."
no

1

Manifestació

de

Catalunya

de les Nacions
Festa literaria

en

Aliades

honor
e

organitzada per el

lndústria (Rambla Santa Mónica)

ALOMAR.—ANDREL.-BROSSA.—FOLGUERA I DURÁN.
HURTADO.-MACIÁ.-MONTANER.-N1COLAU D'OLWER.
ESTEVE.—SERRA I MORET.--SOLÉ I PLA

Barcelona, Nóvembre 1918.

o

Ha parlat l'home que en pie Con
gres de l'estat espanyol plantejá d'una

digna, d'una manera radical
el Problema de
El que havía dit allí dalt ho repeteix
aquí. Totes les teories que's volguin
opossar al seu pensament cauen per sí
mateixes; nosaltres desafiem als necio
nalistes de cdouble» de la Lliga a

Catalutiya.

que'ns citin
Nació que

un

sol

,exemple,

halgi cregut

una

resoldre el

sota
seu

problema amb una autonomía mes o
menys integral. I en el cás concret de

FC S

Ciutadans,

1

menys declarats de Catalunya i
arnb indirectes miserables pels falsos
amics.

Eseolteu...
manera

que tindrá lloc diumenge prop—vment día 24 del corrent. a
les lo i mitja en punt del matí en el hostatje del
Centre
Autonomista de Dependents del Comer9 i de la

—PUIG 1

no

deu

Cliputat Rossellonés

Comité Pro Aliat.s

FR A ID

no

1111r. Emanuel Brousse

Voluntalis cataians defensant la ciutat de Verdun

Gran

França

hi manqueu

la gran guerra, senyors posivitistes de
la Lliga, totes les nacionalitats opréses
han aprofitat <l'ocasió per asolir la
seva

independéncia.

L'enteresa d'en Maciá defensant el
dret de Catalunya a ésser ella mateixe,
ben lliura i ben sola, a sigut rebuda
amb befas i escarnis pes enemics mes

Nosaltres advertim a uns i altres que
els insults de reptils no són capassos
de molestar ni a la terra que trapitgen
els bornes honrats; i que'n el terreny de
les amenaces vaigin amb molt de
compte perque som deis que responem
al insult amb l'insult; a l' browing amb

l'browing...

E.scolteu doncs, canalla germanófila

requeté sino's moseguéu la Ilenga
esperarem que s'ens vingui a trobar
perque ja us buscarem nosaltres, no
per demanause explicacions sino per a
del
no

aplastau-se

com

a

asqueroses vívores.

Les butxaques no son per a durles
buides i aclamar mansament, pre
sentant

l'esuena

als

sino

‹matalassere,

que per a portar-hi quelcom
més útil i necessari en els presents
moments
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La Conferencia d'En Maciá

Tots wilsonians?

pié a vessar va tenir Iloc el
passet diumenge día 17 del corrent
mes, la anunciada conferéncia, que'l
digníssim diputat per les Borges En
Amb

Crónica de Castella
Fa
rres

uns

quants quels

vetas

castellanes semblen

vents de llibertat que

de les te

respondre als
arreu

del

mon

triomfen. Sembla que de cop i volta
els castellans

es

mostrin favorables

a

la Iliberació de les nacionalitats opre
ses.

La paraula autonomía s'ha posat

de moda i no més fa que correr de bo
ca

en

boca. Tot-hom fa

gala de Lieolo

gies autonomistes. Son molts els que,
donant prova d'una flexibitat verita

(?) declaren que's
fan seu el discurs pronunciat pel relap
se Cambó, el 25 del mes passat. Peró
blement moderna

no es

Polónia, d'Irlanda, d'América... Hl ha
sí, qui ES vanta de reconéixer que'l cas
de Catalunya es de la categoría del
Peró aquest mateix,

d'Irlanda.

cas

es

que's plantei
gi al Parlament espanyol el plet catalá,
no sería dels que menys regategerien.
No. Aquí no hi ha wilsonians, ni au
teu segurs de que, el día

tonomistes, ni

cosa

que s'hi assembli.

Tot el wilsonisme que sembla que pu

gui haver-hi, es un wilsonisme ful, de
paquetilla. O sinó, feu la prova. Ras
queu una mica la crosta i parleu-els-hi
de Catalunya i de Bascónia i de Gall
i veureu com t3t el flamant wilso

cia,

nisnie deis castellans fa

aixó sol. Ciutats casteilanes de

I

es

que'l

liga.

castellá sembla incapacitat

categoría de Santander i Cartagena -per a centrar-se substancialment dins
nombren fill adoptiu al gran Wilson.
la complecitat de s problemes humans.
el defensor de les nacionalitats opre
S'aferra a lo millor a nocións d'Epito
ses. D'altres, com Cádiz, li dediquen
me, i d'allí no hi ha qui l'entregui. Sem
un carrer. Fins Madrid, la capital per
bla el prototípic de la incomprerisió i
excel-lencia d'un Estat ofegador de de la inflexibilitat intelectual.
pobles, declara també, per boca del
Hl ha qui té fama d'enterat, i no per
seu Ajuntament i de la seva Diputació,
aixó es caracteritza per a una mes
Ilur simpatía envers els ideals que'l
substancial flexibilitat de criteri. L'au
que avui és el primer ciutadá del mon tor que'l escolleix será En Pi i Mar
pugna per a convertir-los en realitat gall, que es quelcom mes que un Epí
esplendorosa.
tome, peró l'a manera de tractar-lo és
Davant d‘aquests fets, i tenint pre
la mateixa. S'aferra En Pi i Margall i
sent que també a Catalunya s'han en
com si aquest tos la última paraula sur
viat missatges de simpatia a En Wil
gida en el desvetllament del poble ca
n'hi
han
adregat
un
son, i quels bascs
tala, vol que'l nostre plet es resolgui
pre
veritable
trascendéncia,
hon
es
de
en absolut de conformitat amb la doc
gunta; es que aquí tots som wilso
trina pi-margallesca, sense posar-nhi
la

nians?

més ni treure'n gens ni mica.

Ah! A mi

en

talans que,

cialment,

fan 'lástima

ca

jutjant les

coses

superfi

fan

veure

que ho

creuen—o

creuen—en

aquells

la sinceritat substancial de

simpatíes wilsonianes deis caste
Ilans i que per lo tant aquests canviant
de prompte la seva manera d'ésser, no
son refractaris a satisfer les aspiracións
les

Si per tí

trusten

a

les

portes dels

que's diuen democrátics i esquerrans,
en treien també una esperiencia dolo
rosa. No hi ha ningú que's dongui ple
nament compte de la realitat deis plets
nacionalistes plantejats dins el territori
de l'Estat
els

no

espanyol.

Tot el que

veuen

permet més que assentir en la

de llibertat de Catalunya i de Bascónia

concessiód'unaautonomía detal

i de Galicia.

lesa

natura

un

Francesc Macla va donar al C. A. de
D. del C. i de la I baix el següent te
ma:
<La trascendéncza deis moments ac•
tuals, i actitut a seguir.> Ja molt abans
de l'hora anunciada, una multitut inva
día la grandiosa sala d'actes del Cen
tre, febrosa de sentir ta autoritzada
,

paraula del polítíc honrat.

CODIM a l'acto
A l'aparéixer a l'escenari En Mació
junt amb En Folguera i Durán, Mar
sans, Durán 1 Albesa, representacións
de diverses entitats catalanistes. obre
culturals, comissio organitzadora
del Partit Nacionaliste Obrer, i tot el
cbs de Redacció de nostre periódic, va
esclatar una sorollosa i .perlIongada
ovació, acompanyada de crits de Vis
ca l'Indepent?éncia de Catarunya, •Visca

res i

el polític i

Diputat honra!,

i altres. Fet

el silenci comengá la conferéncia, que
no va ésser més que una ampliació del
magistral discurs que va pronunciar al
parlament de l'Estat espanyol, fent re
marcar que estava discomforme amb la
solució Autonomista, perqué dóna mas
sa atribucions al poder central, i ade
més representa a son entendre servi
tut. Fa referénda també a la seva ca
rrera militar, que diu va deixar amb
Motiu de presentar-se diputat amb oca
sió de la Solidaritat Catalana, feu
constar que li havíen ofert la reintegra
ció a l'exércit ei pujava les escales del
Palau Reial, refusant sempre, tal pro
posició. Diu i afirma que prefereix les
balances de la justicia a l'espasd.
Invita als obrers a que s'organitzin,
per que aixís eviterém conflictes sag

nants, i acaba dient que per aconseguir

l'independéncia de Catalunya

La sortida. El Barbarismo
-

No. El que

estigui

en contacte

direc

vulgui dir (a ve
ritat, dirá que, malgrat haver-se pro
duit alguna variado en la ideolcgía
tradicional del poble castellá aquest
en lo referent als problemes naciona
listes piantejats dins Espanya, segueix
essent, fonamentalment, lo mateix que
te amb els castellans i

era

abans de la guerra. El fet de que

que's fa
seus els ideals.que aquest defensa, no
vol dir res. Perque ell segueix creient
que Catalunya es una región de la
<nación espanola, de la mateixa ma
nera que ho es Extremadura o Murrcia,
i que per tant, aquí no hi ha cap cas
semblant als cássos de Bohén-da, de
feliciti

a

En 'Wilson i declari

que'l sol fet d'anomanarla es un
escarni per Catalunya.
Entretant, que fa, que fará Cata
lunya? S'acontentará també en felicito
platónicament a En Wilson i fer-lo chi
tadá catalá honoran?

Catalans: si passeu
supremes

sense

aquestés

hores

que resoltament,

no

blement, francament fem sentir potenta

petició de tlibertat i acense
Iliberació
llar la
de la nostra Patria, se
rém un noble vil i desp eciable.
J. SANZ.
la nostra

No

es

l'autonomía go que resol els

problemas nacionalistes del mon, sino
la Independencia

no

ens

fan por ni els canóns ni les baionetes,
(forts i llarcs aplaudiments.) Durant
l'acte va aparéixér un carteli que deia:
«No voléu4 anar de la ma de ningú,
Visca Catalunya
El públic entona <Els segadors, i le
<Marsellesa›, abandonant el local.

en

acoló

A l'aparé'xer al portal del Centre el
digníssim diputat per les Borges, va
esclatar una delirant ovació, amb Vis
ques al nostre diputat, Visca Catalunya
lliure, A ba,x l'estat espanyol, cants de

Segadors, Marsellesa, formant-se una
manifestació, pel que's veu el gover
nador tenía l'ordre de privarla per tots
els medis, perqué en el precís nioment
que embocavem per la Rambla
va

oficial de la mateixa nomeriat

do,

amunt,

presentar-se la Poli, manada per
recomenant

un

Izquier

que'ns disolguessitn,

contestant-li En Maciá que no feiem
cap mal, i qne baix la seva responsabi
litar i com a diputat de la nació, i si
guent la manifestació pacífica, no hi
havía cap dret de privar-la, es veu que
la contestació del nostre Maciá no va
satisfer a la Poli, doncs allargant el

organitzesin

gran
reforsos
mes amunt. Arri ven els manifestants a
la Plaga del Teatre, torna la Po/7 a dir
que'ns disolguessím, i seguidament do
nant un toc d'atenCió, donáren la car
ga més brutal que s'hagi conegut. Te
nim de fer constar que la Guardia
Civil (Ilegeixi Inc,vil) va fer lambe el
pas i

com

si

ofensiva, varen

anar a

una

cercar

paper durant la caça de Catalanis
tes, no respectant a ningú, insultant a
tothom, indas a En Macla que tot i
dient que era diputat, se li va faltar al
respecte, rebent un cop de sabre que
sortosament no va causar-li la més lleu
ferida. Segóns un testimoni presencial,
persona que'ns mereix crédit, al dir
En Maciá a el sargent deis Civils que,
seu

ell era diputat, Ii va contestar V. es
mier... Aixó dernostra í posa de menl
test amb quin grau de cultura es tro
ven els súbdits del governador civil,
que passant per damunt de kit i no

respectant ni a la inoestidura parlamen
taria, atropellen als ciutadans com si tal
ment Catalunya tos un pais conquistat.
Ls corregudes i cargues es repetí
els carrers afluents a la Rambla,
prodtant molta confusió la que es doná
na
a la Plaga Reial. Nostre digníssim
que
per
evitarpuja
carrer
Ferran
da.,
manifesta
veurel,
reproduisin
les
al
se
ren en

cións.
Hl hagué alguns contusos que. foren
curats en Ilurs domicilis. No es practi
caren detencions. Ens oblidarem de dir
que els Polis que més se distingiren
pegant cops de sabre, ostenten els
nambres

37,

i

90, respectivament.

Mes trets y avalets
Per

petits grups

varem mar

fins al

Consulat de Sérbia, situat al Passeig
de Gracia cantonada Corts Catalanes.
A l'entrada del Consulat s'acabava

d'omplir les tulles destmades a engros
sir l'albúm de simpatía que els Nado
nalistes intransigents dediquém a l'he
roica Sérbia. Aviat ,hl hagué davant
l'edifici una grosa gentada. Entremitg
ocasionant discusións rondaventalguns
individus pertanyents al Requeté. De
sobte resonaren alguns crits que foren
corejats per els nombeosos nacionalis
tes, els del Requeté cridavent: <Viva
Espana>, nosaltres, <Visca Catalunya
naire.» Amb una rapidesa gran caigue
per damunt deis carlírs una influí
tat de paraigues, i prompte es sentí,
l'espatéc sec de les detonacions de re
vólver.
A la vora del Palau del Marqués de
Marianao, un individu amagat darrera
un arbre engégá alguns trets, nosaltres
ren

els Nacionalistes varem plantar cara
als del Requeté enpaitant-los bon trós.
Naturalment la Poli enterada de lo
que passava va venir a corre cuita,
per a maniobrar,fent quatre detencións.
Pocs moments després arrivá al con
sulat de Sérbia En Maciá, qui es con
dolgué i protesta de la brutal i incalifi
cable agresió deis eterns provocadors
del desordre, dignes émtils deis Bar
bres del Nort.
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La

Aquesta despectiva protevisió de
la !lengua catalana es un irritant menys

de les places de braus, cansats de cri
dar 1 ter el bestia (desfogament necessa

Glosa
gata d'aiglia

rí als

seus

instints

matonescs) vagin

i

endilguin, sempre cap mena d'es
crupols, les seves indigestes i desaqui
ens

plogut. Un sol lila blau tenyeix
el gris perlat de l'inmensitat del celt De
tot.arreu regala l'aigua•, de'l or vell de
Ha

tulles

les

de l'arbratxe rítmica i

acom

passadament degota com obeint una
llei de mágica harmonía. A la punta d'
una tulla
la gota oscil-la ttemolosa;
!lágrima
abrillantada i es
apa una
pura i trasparent com el cos de la prin
cesa

de

(Tírant al blanc).

Sers que heu passat per la terra com
una gota d'aigua i que com ella correu
envers el.mistéri del más enllá...
?Quin ha se gut i será el vostre destí?

MARIUS.

Per vorgonya callell!
tes

d'aquests díes passats, arriba

meves

mans, per pura

a

casualitat,

exemplar d'erx setmanari que porta
•per nom <La Raza>, on hi escriuen
mitja dotzena de marrecs que's titulen
amb énfasis, intel-lectuals essent aixís,
qu'en Iloc de intel-lecte, lo que tenen és
un

4.

gran dosi de cinisme i de barra...
El primer amb que topá la meya vista,
fou amb una curta i saborosa compo
sició poética, que mi deis redactors,
en un moment de genial inspiració, va
parir, per a esplai dels que a Déu grá-.
cies! havem tingut la sort de que mal
ens passés pel cap, !'idea de volguer
una

ridiculitzar la !lengua de Cervantes.
Sois vull fer avinent a aquest gran
poeta, que, per sis ralets, trobará en
qualsevulga parada de llibles vells, un
modest tractat de retórica i poética,

puig per a comeriçar ja en te prou...
Pero, bé, anem al grá. Després
de Ilegir les insubstancialitats de la
majoría d'aquests liberals en ciernes,
(fém salvetat de váries i honroses ex

cepcíóns)

cridá l'atenció un articlet
firmat per un bon aficionat al sel i mig
i futur candidat a la plaça de maló de
don Lacandro. De moment, m'indig
naren les injuries i grosserles dirigides
per aquest imbécil, a l'esiimat i batalla
dor setmanari <LI'ntransigent>, pe ró
me

després, reaccionant,

d'aquest periódic, escrigué en certa
ocasió parlant d'un individu de l'any
1800 i: pico i que el cregué oportú
muy siglo XX. Deu ésser per aixó,
que's titulen muy siglo XX, i es que
van errats de

Gota d'aigua, gota d'aigua que fas
la 'erra feconda; gota d'aigua que de
raig el tornes r u i de rius formes mars.
Quin ha sigui i será el leu destí, gota
d'aigua que com toles les coses som
atorn: insignificans de l'Ir nivers.;.

Un

librades proses.
Com també, es el oomble de l'igno
rancia ço que un audaz redactor

pogui menys
que esclatir en una forta rialia, rialla
que per si sola, no esplicaría als ama
no

bles lectors les causes que la motiva
ren. Doncs bé, els ne faré cinc cén
tims.
Aquestos marrecs de «La Raza>, (i
tinguis present que deixem de banda al
guna honrosa excepció) indigestats de
literatura barata, que en sa vida han
posat els peus en cap Biblioteca i
que's titulen amb un cert deix de mas
cle averiat, sonadores y poetas, no són
res més que una colla de fatuos, de pa
rássits i de pedants.
Se necessira tot el cinisme que te
nen alguns d'ells, per a que, en sortint

dates.

Ademés ?no es ridícol que aquesta
colla de bohemios de sarssuela, per a
demostrar que són intel-lectuals, cada
vespre, en sortint del treball se posen
la clássica xalina i el no menys clás
sic barretet negre, i se'n van a donar
un tom per les Rambles, a on, amb la
seva pose interessant, fan estragos
entre els cors sensibles i romántics de
les ninas clorotiques?...
Pobra Espanya si la joventut que
ha de regenarar-la, compta amb tan bo
na representació, sa poden dir que,
está ben apariada... Pero no, que
aquesta no, és la forta i veritable jo
ventut: la que treballa, la que Iluita, la

estudia...
Aquests individus no són res més
quels residuos inservibles que ilençen
cada any les Universitats d'Espanya.

que

Son els fracassats, els arrivistes, que a
manca de força i noblesa per a lluitar
en favor de cap enlairat ideal, s'acon
tenten en esgrimir, amb notória mala

té, les úniques

armes

que'l

seu

despit

de sers inservibles ha posat al seu al
cançt L'odi i l'injúria.
B. DELGÁS.
Barcelona, 14 Novembre 1918.

PETITES CAUSES
Viuen a Catalunya, especialment a
les grans poblacions, uns quants milers
de castellans, que per la seva profe
ssió o per les seves relacions, han de
estar en contacte constant amb cata
fans, alguns deis quíns no saben el cas

preu que arriva a l'anima de tot bon ca
tala. Pero no n'hi ha prou encare. Si
trovant-se reunits una vintena de ca
talans, arriva en aquell moment un
casteliá, tothom te de parlar aquesta
llengua, perque és la oficial y per cor
tesía:

dugues

raons

pais

on se viu, no solament se ne
guen sistemáticament a parlar la nos
tra !lengua, sino que ni tant sois la
volen apendre amb tot i que'l saber
una !lengua més, ve a augmentar el
cabal de cultura de cada hu. Vritat és
que aquestos, en general, no saben
mes que el castellá y amb prou feines,
doncs jo n'he sentit que'l destrossen

despiatadament.

Per aquesta gent, tot
siga el caste'lá, son dialeztos.
La única i verdadera Ilengua es la me
liflua y armoniosa. Alguns arriven a
ço que

no

certa transacció pero troven que
el catalá es sec y adusto. Una senyora,
en certa ocasió, me preguntava amb
una

una
no

ingenuitat encantadora.—?Porqué

lo suavizan ustedes?

quincalla

bara

-

ta.

Car una reunió particular no és un
acte oficial, ni le cortesía obliga a una
sola de las dugues parts, sine a totes;
y mal els catalans havem vist el oas
de que un castellá ens tingui aquesta
cortesía que sois per a elis reclamen.
La 'lengua catalana és pera nosal
tres el dó mes preuat que la Naturale
de
sa ens ha donat, y la oaracteristíca
mes

relleu que exterioritza

a

nostra

personalitat. I aquesta sistematica

ac

titut deis castellans envers la nostra
llengua, és un esclavatje espiritual a
que sets té sotmesos, y que estém su
frint fa ja molts anys, després d'haver
foragítat el catalá de totes les oficines,
tribunals, documents notarials y altres
seinblants, fins al punt de que dos ca
talans no poden usar la seva !lengua
si han de pássar per la estafeta tele
gráfica o telefónica.
Aquest eaperit anti catalá, és el que
inspira totes les relacion de Espanya
envers Catalunya, y fins quan se sen
ten bondadosos no podan abandonar
aquell aire de despectil a superioritat
y sintetíca la nostra gloriosa história
amb el titol de la rwronilla de Aragón.
Doncs be; aquesta tirania moral que's
vol esclavitzar el nostre esperit, pesa
sobre la nostra dignitat de catalans y
d'homes, de tal manera que desvetlla
vives ansies de resistencia lliberadora.
La celebérrima unitat d'Espanya fou
una federació quines cláusules han si
gut posteriorment rompudas violent
ment fins a rezittir a Catalunya al més
humiliant esclavatatje. 1 quan se tren
quen aixís els pactes més sagrats, la
mateixa unió resta virtualment desfeta,
conservantse sois com una ficció que
esposa la mes petita oportunitat per a
manifestar-se com una realitat viva,
imperiosament inevitable:
DR. X.

tellá, i malgrat la influencia del medi
que per llei natural tendeix a la propia
assimilació, y fins malgrat les més
elementals regles de bona educació,
que'ns obliguen, mal siga alguna ve
gada a retre homenatje a ço que és
més car y mes pregon a's naturals del

de

De la J. P. de la Unió Catalanista

talunya sería
seu patrimoni,

del
el temps d'ara.
Per?) el que ens ha abstret l'atenció
i ha estat motiu de que prenguéssim
la ploma per a fer-ho resaltar, és el
número de socis que figuren en les pa
gines de la Memoria corresponent a
l'any passat. D'un a un els havem
comptat, i de les xdres anotades n'ex
traiem les segtients: Socis a C?-..ta
lunya, 684 individuals; 42 col-lectius.
Socis a América, 685 individuals; 14
col-lectius. Socis a diversos estats
d'Europa, 14.000 oue evidencia clara
ment que capim més la significació de
l'obra de la Protectora els catalans exi
lats que els de Catalunya mateix. Es
catalans!
un cas únic i ben suggerent
On es aquell esclat d'amor a les co
ses de Catalunya, que ens fan veure
els periódics que ens arriven de la pá
tria? On es el patriotisme d'aquest
ínmens conglomerat que segueix les
orientadóns de la dreta del catalanis
me? On són els homes de sentiments i
d'ideals catalanescs? Ah, que és molt
diferent el dir ho del demostrar-ho que
s'és catalá i nacionalista?
Corlee de nom centenars d'homes
que ostenten representacións púbiques,
o les han
ostentades, que no figuren
en les !listes de la Protectora. On són
el sentiments de catalanitat d'aquei
xos bornes? Fa pena haver-ho de cons
t:tar, catalans!
Es precís que sapiguém distingir,
d'ara en a vant, entre els homes vers
patriotes i els que solament s'en dinen.
<L'Associació Protectora de l'En
senyança Catalana> ens en donará co
neixement en ses llistes d'adherits. Ja
no es possible ésser catalanista o na
cionalista i desentendre's del deure de
figurar com a soci de la Protectora.
La última Memoria es un !libre d'ho
nor pels catalans d'América, i una
demostració palesa de la poca unsis
tencia ideológica deis catalans que
víuen sota el cel blau de la pátria.
Pels primers es motiu d'orgull pa
triótic; pels altres mntius de vergonya.
Cal tenir-ho ben present.

Dei

periódic <Ressorginient> de Bue

nos-Aires. copiem aquest article que
hauría de ter meditar a tots els catalans:

DADES CONCRETES

Esperávem amb anhel rebre la me
mória anual de la capdal <Associació
Protectora de l'Ensenyvnça Catalana>,
perqué ens assabantés ampliament
deis progressos de l'entitat i de l'acció
portada a terme durant l'any passat.
Amb amor i atenció t'avena llegit to
tes ses pagines, tal com si seguissim
el breviari del temps que'ns manca per
a tenir Catalunya el !loe que li pertoca
entre els nobles Iliures de la terra; per
qué no hl ha dubte que si vint anys
enrera la Protectora, s'hagués trovat
amb el número d'associats d'avui, Ca

en

P.

DE

REIG.

Literaries
DEL MOLIENT
1

un

jorn,

poble Iluitador qu'en la sang porta
tot rorgull de sa for ca i son passat,
el

inflará

pulmons i ubrlac de joia
escampará pels aires
alguns de sos drets Ii haurán tornat.,.

sos

cançons de triomf
perque

fin anide

mestressa absoluta

Riu sobreeixit, creuant carrers i places
semblará la plebs tumultuosa
escamoant el seu goig per la ciutat,
veurém onejar, en cada casa,
sota del cel gloriosament exteses
les ditades de sang i Ilibertat...
ens

1 Cataltinya somriurá encisada...
1 els enetnics ens mirarán contents...
La gran Ileona restará callada
perqué una perla entretindrá ses dents.

Pró, Iluny de l'entusiasme, concirosos,
la tristor al rostre í l'esperança al cor,
els Ilavis tremolant, d'ira els punys closos
i els u Is llainpegiiexants de sagrat foc,
un grapat d'irredents, dirá a n'els febles;
recobréu lo que 's vostre poc a poc,
i amb ço que us donguin comenceu a viure...
cantéu, cantéu, oh catalans que al cor
ja no hi sentiu la Catalunya Iliure...
1 fort, potent, del mar a les montanyeá,
fervorós com jamai s'hagi escoltat,
«133n cop de falç» ressonará pals aires...
1 els febles cantaran co qu'els hi han dat.
1 els forts conquerirán la llibertat!

-4111.
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L' INTRANSIGENT

Tota la carlinada de Barcelona les
emprés contra l'honrat polític Ma
cla, per a haver parlat ehl sobres el
problema catalá i fins voten fer-lo

Noticiani

ha

Lunch Maciá,

rectificar.

A la redacció de IlL'Intransigent» es
vénen «tikets» al preu popular de 2 pe
setas.
es

Co que pensará la op;nió
Barcelona.

Cal apuntar-si aviat pérque sino

corre

perill de

el

no

esser-hi

de

sana

Brams d'ase

no

arriven al cel.

a

temps.
A Bilbao, el capitá de tropa Don Be
to, ha detingut al jove nacionalista J.
M. Balanstetuigoitio per donar «gritos

Els nacionalistas aragonesos
Com a prova de que no som sois els
bases i els catalans a afirmar la nostre
nacionalitat, publiquem els següents

subversivos», ingressant aquest a la
preso per ordre del jutjat.
Si segueixen per aquest camí en el
temps que correm, encara ens farán
portar morrió.

telégrams:

Saragoça 10, 23'50-Maciá Diputado.
En el mitin republicano se ha procla
mado la solidaridad iiimiiada con na
cionalistas republicanos catalanes, cu
yas aspiraciones compartimos.—Ma

Puede el baile continuar.

El nostre digne
amb el següent:

Saragoça.

diputat ha contestat

Marraco.

—

Diputado

papiexen. Temps

a

imperialista

rno uno

na

pretendemos que ninguna de las

nacionalidades

sea

dominante. Aún

Estado formado autonornicamente

en

una

región puede sobreponerse perjuicio
restantes, lo

cual sería contrario idea

libertad, justicia, democracia. Mis
deberes oblíganme ir Barcelona unos
días y luego tendré satisfacion confe
les

rendar con

ustedes.—Francisco Maciá

ja els hi

re
yo

liem explicar la trascendencia que tenia
pels nacionalistes l'exportació de
melóns exótics.
Diuen aquests senyors:
aLa autonomía de «Els Segadors» és

Cortes.
Solidaridad proclamada mitin repu
blicanos Zaragoza, considerámosla o
de los actos de más valor y
trascendencia de la política actual. Las
nacionalidades únense así expontánea
mente. Al proclamar libertad Catalu

enrera

sellesa»

,

es

i

l'entrega

l'autonomía de «La Mar

nostres

va

Missatge

de les
la Mancomu

nitat

Redéu quines coses s'hi varen veu
ren Els (pollitos» de la Joventut Na
cionalista (?) de la Lliga es varen po
sar la roba bona i la <chistera>. Quina
planta feienl S'ensva dir qu'aquel! tra
jo eral d'uniforme de la casa, també no
menada «Escola de Regidors» i que'l

Catalalls, compreu tots els divendres
L'INTIRFINSIGENT
Redacció

Paveros!!!

i

7zidministració

Cannda, 14
Es convida

a

Barcelona

l'enterro i funerals del

<Maximalista> sortint de la

seva

llores d'oficina: de 1 a II dI Yesera

coba

cabalgata córnica-mími

humorística,

anant al devant i per
ordre sucesiu, tots els veYns del Ma
tadero de Grácia, «La Verité», (La
Tribuna>, «El Día Gráfic> i demés

gent coneguda, com en León Roch,
porten les butxaques girades al rebés i
porten els ganfaróns del Consulat
d'Alemanya, porten a la boca una ba
de pega dolça, seguint asondarreira
David Copperfiel redactor de cLa

rra

Caram, caram; nosaltres ens creiem Lucha», tocant les trampes i marnant
un gros biberó marca «La Gaita.>
que «Els Segadors» era l'himne Sepa
De la organització, caixa, i demés
ratista Catalá, tant deis de dreta com
d'esquerra i que «La Marsellesa» era gurniments s'en cuida <El Trust>, de
l'himne de !'forma de govern de la frescura, l'Unió d'Empresaris de
Pompes Fúnebres.
determinats nacionalistes.
Pero aixó de dir que «Els Segadors>
r.11
reacció i «La Marsellesa» es Iliber
tat es volguer enredar als pobres es
panyols o a quatre catalans que no
saben lleigir.

De <El Diluvio.»
Los huevos... podridos.
No podém estar conformes amb ço
que diu «El Diluvio>, i seguim creient
que de ous, no n'hi ha ni de podrits ni
per a podrir.

portaben per a distingirse deis demés
pobres nacionalistes sense aspiracións.

en

democrática.»

del

Joventuts Nacionalistes a

ca

Decididament els de «El Liberal»

rraco.

a

amb forma de

*

•

Algún !Nacionalista deis
assistir

es

Eugeni Noel, diu que

a

Espanya

tot

mossega, ?i doncs que fá lo Dr. Fe
rrán?

Correspondencia
Rafols. O. Anirá la setn-ana que vé. J. M.
P. i V. Queda en cartera. B. D. Es publica.

J. L.

i S. homa vosté ho fa mol

anat al

fa els

cove.
versos

elshi

no

malament, a
J. F. Vaigi enviant. R. B. Vosté
a máquina, i per aquesta causa

publiquém.

A. B. i G. Aneu enviant.

J. P. i O. ?Qué no ho sap que els de «L'In
transigent>‘, no som militaristas? P. Y. N.
Queda en cartera. M. T. i F. Igual. S. T. i C.
El =tela. F. B. i O. No li publiquem per
manca de espai. M. O. El nostre
periódic no
es

sicaliptie.

i Marró.

Moliné.

Teniu

Queda en

molta raó

en

cartera. J. M.
vpstre article

?i3ro que voleu
ésset molt gran? Per

de «Al Vol de la F. V. de J.»
ferhi si hi ha qui
manca

de

es creu

espai no li publiquem.

Tallers gráfics BELL-ART.

Provença,

246

La Joventut Nacionalista «La

Aquesta Joventut fará l'inaugural
del seu quadre escénic el proper día 24
dos quarts de deu de la vetlia, si
sos beneficis a profit de la seny
era en confecció de dita joventut.
Serán representades les següentes.
obres: El carro del Ví, per les senyo
retes Folc, Paquita, i els joves Mira
a

guent

bet, Sunyol, Albert, Sucarrat, Alegre,
Altaba i Otero i Les Joies de la Rosser,
per la senyoreta Folch, í els joves
Guarro, Sucarrats, Subirats, Mirabet,
Isern, Ciurana, Altaba, Diumenjó (E.),
i Diumenjó (P.).
Agrupació Excursionista «Catalunya,
Diumenge 24, tlndrá efecte la Cur

Cornellá•Gavá, orga
Agrupació Excursionista

sa-Excursionista
nitzada per la

Catalunya. Per

a

detalls l'entitat ini

Honorat, 7, pral.

ciadora St.

Ecos
L'any 1918,

any d'economies, el go
ha gastat els vuit mesos

espanyol
primers al Marroc,
vern

mes de vuitanta
mil-lions de pessetes (set mil-Ibas i
mig més que l'anterior).
Veliaqui el que fá aquesta gent es
oenya al poble per a enterrar-lo allá

bala.
Per aixó

es

deien «notables'.

*

Ni don

Benito, (el Bueno

ni en don
vist cap día per la
Rambla, el primer hagués sortit si
hagués pogut anar vestit de mili, i
altre no te res de estrany que no s'ha
gues
perque encare li fan mal les
costelles i rárnica va molt cara.

Josep (Sorel)

De la Raza
ném al gat.

els

em

Marsillac,

a

casa. ho do

Totes les Nacionalitats oprimides es
revolten contra els opresors amb el crit
de Visca l'Independencia. I ?Cata
lunya? O a Catalunya encare estem en

perióde constructiu

o sino que ho digui
de la Plassa Cucurulla,
aquí tots dorment i somnien de que elS
de la Lliga els portarán l'Autonomía
a domicili amb safata, com el (pavo Re
publicano) que promete en Lerrux que
encara l'están esperant.

La Pau de la guerre i deis miracles.
Á la Lliga Regionalista i els seus oo
sinets, han posat bandera.
Aixó sí que
sempre.

es

ésser

oportunista,

COMPANYS:
Vestireu amb gusti elegán
cia si vos proveiu a la

Gran Sastreria

com

*
Una de fresca.
Marxen a París per a pendre part a
les festes de la Victoria, els coros d'en
Clavé pera cantar la Marsellesa»,
corn un cop varen anar a Madrid a
cel-lebrar la coronació del reí deis es
panyols, i tan canten la Maixa Reial
com el Gorigori, Baixán de la Font del
Gat, les carnes d'un catre o com un
matrimoni mal avingut.

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

Salmerón, 89«-Barcelona

l'emperador

Arnic M. Pagés: Els carlíns i els de
la Lliga diuen que en Maciá es baix,
los primers ho diuen perque no es carlí
i els segóns perque no es !liguero, per
ésser carlí, s'ha d'ésser de en Cucala
1 per ésser 11íguero s'ha d'ésser Sinic,
Maciá no es ni una cosa ni l'altra,
i quant als burrus els fan pessigolles a
sota la cua, tiren coses.
i en

Un diumenge ja passat, i al carrer de
la Canuda.
Lo moment mes important de la llui
ta entre aquets homes, que són parits
per encárrec, i nosaltres, es tanta la
fam que tenen, que tot lo que tiraben
deis balcóns i finestres, com orinals,

olles, escupidores, cantis, cadires 1 al
tres proyectils defensius, es pensaben
que

eren

En

pans de

nou

Iliures.

Layret... Layret... de

da, digué

a

bloc, que eh l

la matina
la confevéncia que doná al

separatista. Encare
que se'n hagués dít, nosaltres tampoc
no era

l'haguerem cregut.

ion bilis
Hospital,

145 1 Cera, 4

Camisería i Genres de punt
Confeccions per a Huyera
Especialitat en robes per
a recent nascuts

LA QUE U In BARATODE (ATENTA

