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ADHERIT A LA «UNIÓ

díguint-se de dreta díguint-se d'esqueD'entre totes les nacions que en la
pel
han
lluitat
rra, que Catalunya no és altra cosa
guerra suara acabada
que una regió de la nació espanyola,
triomf de la llibertat deis pobles i per
la deis homes, n'hi ha una que és alcem ben alta la teva 'hure bandera.
acreedora a les més candes i efusives I fixos els ulls en les colors roig es i
simpatíes deis catalans. Es un poble vert diem a la gent d'Espanya. Mireu
aquesta ensenya; es la bandera d'un
ben aprop de nosaltres i com nosaltres
pertanyent a la raça l'atina. Un poble poble mes petit que'l vostre; con el
els pensaments i les idees del qual ens vos`tre situat en aquesta inconfundible
sena facilment entenedors a travers del i vella penyíscola d' Iberia i que malgrat aquesta realitat geográfica aquest
seu propi i gloriós idioma. Un poble
poble no es de la vostra nació ni vol
que ha dut a cap meravelloses epopejes les quals restaran eternament ésser de la vostra nació. Les nacions
gravades en lletres d'or en la pacífica no estan distribnides en territoris que
constituexin unitats geográfiques. La
história del progrés i de la civilització.
va
cartografia no té cap dret. Una nació
Un poble amb el qual Catalunya
estar un temps httimament 'ligada per és un principat espiritual, no una penla dolor de veure detentades les Ilurs yiscola, no una illa, no una plana, no
llibertats per una mateixa gent ufana i un f ontinent...
La bandera roja i verda és la bansuperba... Una terra que més afortud'un poble que durant uns quants
conseguir
en
el
dera
nada que la nostra va a
segle XVII trencár les cadenes que la anys estigué confederat amb vosaltres,
junyien a la tiránica i avassalladora espanyols, i durant aqnest temps fou
Espanya deis Felips IV i deis Comtes- victima de tantes deslleialtats, de tants
Ducs d'Olivares, reconquerint amb la atropells, de tantes injusticies que tant
prompte se li presenta ocasió de fugir
seva independencia política la garande vosaltres ho len sense dubtar.
tía i protecció més fermes de la seva
!Portugal! !República Portuguesa!
llibertat espiritual.
Portugal
vulguis jamai entrar a formar part
que
abans
que
No
Catalunya,
confederació ibérica, monárquila
seva
d'una
intenta també reconquerir
bertat, creant així una situació que pa- ca o republicana, si no veus que dintre
ella Catalunya és 'hure, gaudint deis
trioticament aprofitá Portugal, continua
mateixos atributs i prerrogatives de
avui junyida encara a aquella terra
qual,
són
amb
raríssimes
que tu gaudeixis. La nostra llibertat ha
els fills de la
d'esser la garantia de la teva.
i singulars excepcions, tan déspotes
!Portugal! Capdevantera de les na
i tan tirans con' els seus ascendents
cions ibériques en la lluita contra la
del segle XVII.
I no solament está avui Catalunya dominació;la tiranía espanyoles!Ajuda
políticament esclava, sinó que també als altres pobles ibérics en la seva
regions senceres de la nostra patria,— creuada 'liberadora! Ajuda a Galicia,
Valencia, Mallorca
estan en la se- que quasi no es altra cosa que una
generalitat desnacionalitzades, en
virtut, principalment, d'haver els Ilurs
fills rebut l'ensenyament en l'idioma
castellá imposat per l'Estat espanyol.
Portugal! República portuguesa! Quant
sentim a dir per part deis espanyols,

Catalunya i Portugal
a

Espanya

—

hem

perqué és veritat,— están
en grossa majoría els germanófils,
els quals tenien per cosa segura, o
quasi segura, el triomf deis Imperis

de dir-ho,

centrals.

<

El catalanisme polític té tres grans
problemes a resoldre: el nacionalista,
l'iberista i l'internacional.
El primer, el nacionalista, el té re

PORTUGAL

va

solt. Ja avui no hi ha catalá ,que no
tingui consciencia del seu patriotisme.
Catalunya está amarada de sentiment
nacional, de dignitut nacional. Els Ca
talans han retrobat la seva Nació i al
véure-la opresa 'tinten braument per
la

seva

nalisme,

desIliurança. Digueu-li regio
o autonomisrne o nacionalis

aquest sentiment patriótic és l'ex
pressió viva d'una nacionalitat.
El segón, el problema iberista, Cata
lunya el té perfilat, peró no defina.
Per damunt deis separatismes nacio
nalistes peninsulars, hi paira, agerma
nant-los, la supra-condició ibérica que
agafa totes les poblacions que Vitien,
pensen i senten en el vell Casal hispa
nic, limitat pel Mediterráni, l'Atlántic i
me,

que els catalans
no ens podem substreure d'aquesta
fatal supra-condició ibérica, hem de
resoldre la nostra situació enfront o al
costat deis altres pobles peninsulars
que hauran de fer amb nosaltres o no
saltres amb ells la \TM de l'avenir. Els
el Cantábric. I

com

termes

d'aquest problema

gen, al

meu

es

entendre, de la

plante
manera

següent: de la existencia virtual deis
divers nacionalismes ibérics, n'ha de
sorgir una solució política que reco
neixent l'absoluta i l'integra sobira
nía de cada ún d'ells pera governar-se,
estableixi i consagri el futur contacte
que'ls ha de agermanar. Es a dir: la di
versitat nacional i la 'libertad política,
dintre una justa equivalencia o ger-

neren.

ibérica. Aixó no es resol amb
la fórmula imperialista, sinó amb el
lligam federatiu. D'aquí vé que quan
alguns mal aconsellats catalanistes,
seguint l'ideal a la faisó teutónica que
somnía amb «l'Imperi ibéric de Lisboa
al Ródan» o aquella altre insensata
aspiració del borbonisme espanyol
compartida per alguns catalanistes in
conscients o pedants
de refer l'im
perialisme ibéric, llencen a la faç de

Catalunya, que amb son predomi
nant aPliadofilisme es una excepció
dins PEstat espanyol, ha de preocu

agressiva equivaldria avui a posar
se al costat de PAlemanya i contra
els alliats; i tercera, perqué un

perllongació de la teva nacionalitat,
ajuda aBasconia i ajuda a aquestavella
terra de Catalunyá, els fills de la qual,
malgrat els esforços deis nostres ene
mics, que són els teus, t'aúnen i te

ve

.

par-se de les relacions

tugueses per tres

perqué

primera,

agressiva d'Espa
respecte a Portngal ens

tota acció

nya amb
afectaria

segona,

hispano-por

raons:

com a

perqué
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súbdits de PEstat;

aqueixa actitut

manor

—

—

cop contra la llibertat de

repercutiría fortament

Portugal

damunt de

Catalunya i comprometría Pesde
venidor del nostre ideal naciona
lista.
A. ROVIRA

I

VIRGILI

Portugal aquestes folles aspíracions,
dignes de un mosqueter castellá, els
portuguesos se malfiin o al menys es

dblguin

de que a la nació germana,
Catalunya, se sentin veus que parlen
un llenguatge atentatori de la sobira
nía, de la dignitat de la nació lusitana.
No. Fóra una insoportable pedantesia,
ridícola inconsciencia que la
o una
Catalunya sotsmesa encara al centra
lisme embrutidor de l'Estat espanyol,
vingués a parlar
en aquesta
hora
solemnial del triomf al món de tots els
nacionahsmes vius d'un imperialis
me ibéric, sots Phegemonia de les
—

—

quatre provincies catalanes encara ju
nyides al centralisme de l'Espanya de
D. Alfons xin. El problema ibéric se
resoldrá amb la coexistencia, dins un
regisnae democrátic federatiu, de les
nacionalitats amb plena i integral so
biranía, una higa de les nacions ibéri
ques ,més estreta i amorable
degut
als vincles de llatinitat i raça
que
les
aquesta altra Lliga de
Nacions que
vindrá a garantir la pan al món.
El tercer gran problema nostre, es
l'internacional. Déiem en un deis nos
tres estudis politics, fa quinze anys,
que el cas de Catalunya no es resoldría
fins que internacionalitzessim les nos
tres aspiracions, donant-los furs de prli
blema humá, de llibertat i de dignitat
humanes. Desgraciadament, els qui
han portat la direcció de la política
catalana, han sigut uns desditxats di
plomátics: la política internacional se
guida per ells, ha constituTt una serie
de tremendes errades. Darrerament, a
l'esclatar la guerra, el problema de
Pactitut que havía :de pendre Catalu
nya va sorgir amb una timidesa insos
pitada: Catalunya havía d'inclinar-se
decididament cap al costat d'aquells
pobles empesos a la lluita per la de
fensa deis principis de Llibertat i de
Justicia i que proclamaven bravament
aquest principi: tot borne 'hure dins sa
nació, en contraposició amb aquells
altres pobles que proclamaven la força
damunt del dret i l'Alemanya damunt
de tots els homes i de totes les pátries
de la terra. Els directors de la política
catalana, en 1914 i anys successius
fins ara, han sofert una enorme equi
vocació que ha fet mol mal a Catalu
nya. Tinguem l'esperança d'altres
catalans, amb una visió més clara del
—

—

problema nacionalista i amb

un

ment de 'libertad més arrelat i

sentí

cordial,

sabran conduir la política internacio
nal de Catalunya en l'avenir, per ca
mins de més eficacia i dignitat.
J. RIBERA-ROVIRA
Barcelona, 1 de Desembre de 1918
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A la porta del Restaurant, a la part
de fóra, hi formen dos rengles polis;
nosaltres ens veiem obligats a passar

A TORT 1 A DRET

pel mig.
Sant
per

Macla

glorios!

nosaltres.—Senyals

temps.
fotge.

—

pregau
de bon

Un berenar de sang í

?I la Lliga del bon mol?
colla de Parrós, l'acade
—

—

La

mia deis desconfiats o el sector
deis

pessimistes.

—

El gran pro

jecte d'Autonomia. Els minis
tres d'Espanya ja s'han posat a
—

estudiar-la Oidá!

Vos que heu estat Púnic que heu
cantat les quaranta an aquella gent
tan ufana i tan superba, i que heu
tingut prous muscles per a posar-vos
front a front de l'espantable poder
d'aquella altre geht tan divertida i tan
dallonses veniu en nostre socors sino

tiberi que varen oferir-vos al Restau
rant del Parc.
Un tríst berenar és res pel que us
mereixeu. Preneu-ne la bona voluntat.
I ara que ve a tom. !Quina sor

presa!
A la Presidencia, al costat d'En

Macla, com áliga que a l'áliga acom
perduts.
En tot aquest bullit d'autonomies i
panya hi seien En Guimera, En Fol
guera, L'Aldavert, En Laporta, En Mo
fleumeries heu sígut vos. tot sol que
heu donat la nota justa, patriótica. Vos rera...
!Salau! Els vells soldats tornen a les
heu sigut el clam de la Nació Cata
lana.
rengleres. ?Es que ha sonat l'hora de
les batusses?
Llegia el v3stre discurs boi tremo
estem

lant.
—Es de casa se'n adonen i excla
men: ?que tens fret?
—Fret i calor. Veus-ho-aqui.
—?I ara?
—Teniu: llegiu.
—Oh... oh... tens raó. Aixó és gros.
Hi passaba els ulls una i altre ve
gada, i cada cop hi trobava més suc.
?L'heu capída bé, catalans, Iota la
valor d'aquella magistral oració par
lamentaria?
Jo clec dir-vos que

encal'a, avui,

no

me`u se avenir,
•
Sí acabada la lectura tina En Maciá
a tret, encara
que mancant-li al res
pecte, li dono una abraçada.
Si sembla, em deja jo a mi mateix,
que En Maciá l'hagi estudiat a les pla
nes de L'INTRANSIGENT aquest discurs,
o bé que L'INTRANSIGENT interpreta a
tot hora el pensar d'aquest home extra
ordinari.
Els que som de la crosta hem
assentat el vostre nom al Santoral de
.

Catalunya

i us diem pare nostres i us
fem cremar ciris.
El dia que Catalunya sigui etcétera,
tots els catalans us reterán honors
aixi com a un heroi de llegenda i fins
portaran la vostra estampa al medalló

de la cadena del rellotge.
Us fem fill adoptiu de Barcelona,
Tarragona, Lleida i Girona i de totes
les ciutats i viles i pobles i masies de

Jo, desde el

del meu cor,
lluit estol, que és com
el nostre Estat Major,

aclamo aquell
si dígnessim
aclamo els parlamentl, i la meya veu
interior resta apagada. «Un devassall
de Ilágrimas em nua el cor, aixis que,

lunya.

bons.
Mireu si us en restem d'agraits jo i
tots els companys de L'INTRANSIGENT
que si necessiteu les nostres vides, no

estígueu.

gentades

orientals per a donar
probes d'admiració als profetes Ilurs
besaven les vores de ses vestidures.
Ara cam ara, nosaltres (jo, al me
nys) ens hem hagut d'acontentar en
retre-us homenatge assistint al petit
•

anava

a

lunya».
Jo ja els ho volía escriure als

mes

fer-nos costat. No
ha calgut. Venen per ells mateíxos,
doncs veuen que és arribada l'hora
d'anar de dret a l'assumpte.
.Si. Veniu cap a nosaltres que sorn
d'alió més bona fé del món.
A l'hora del perill ens hem trobat
tots. No ens separem més.
Mes tornant-hi, allí m'estava tot tran
quil, cruspint-me la meya minestra, i
com qui mal no fa mal no pensa, no
em va venir mai al cor que aquell be
renar pogués acabar amb sang.
—Qué dius ara?
—El que senten. Tantost que morim
tots alli dins, de mort violenta, pels
confits del mauser i el filet del sabre.
tres que tornessin

a

de l'Autonomía, s'estrenyerán encara
més els 'lagos de germanor entre cata
lans í castellans.
La senyoreta Autonomía viatja per
Europa. Per uns punts, triomfalment:
per altres, d'incógnit.
Ara és a Madrid. Diuen que vindrá a
Catalunya. Jo no Iro crec.
Els nostres alines de la Cucuratxa,
ai, de la Cucurulla, ja se'n han ado
nat que som molts els qui no ens ho
creiem. I com si ens perdonessin la vi
dr., donen noves de la nostra existen
cia, qualificant-nos de sector deis pes
sinzistes. Ens donen belligerancia.
Sempre hi ha un pitjor al món. Ja som
un sector d'opinió. Mai menys.
I En Francisquet, en el Congrés deis
lloros, ha promés que an aquests pes
simistes, ja se'n cuidará ehl de fer-los
Osar el peu pla. Sant Marc, Santa
Creu.
Vaja nois; que ara us apalliçarán de
Madrid estant, i a Barcelona mateix.
Per fi: és tret a faro el projecte d'Au
tonomía.
Es tot un projecte; no són romanços.
Oue igual pod servir per Catalunya
com per Extremadura.
Figurin-se que
comprén tot: Par
lament regional, aduanes masures mo
nedes... tot, tot, menys l'oficialitat de
la Ilengua catalana.
Ha estat un descuit. Vol callar...
Un altre descuit. Els ambaixadors de
Catalunya feren a mans d'un Prieto
l'Estatut de l'Autonomía catalana, re
dactat en llengua castellana.
Homes! jo no soc cap catafalc, mes
'

Figurin-se vostés que cantaven tots,
i jo també, «Els Segadors».
Se m'acosta un subgecte que parla
va d'aquella mena i em diu, tradult al
catalá ,que ara es parla: «faci la bon
dat d'anarse'n: del contrari s'exposa a

si en aquest moment históric em trobo
President de la Mancomunitat, repre
sento millor el papé, dintre l'escola de
la Lliga, doncs porto al Gobern espa
nyol el projecte d'Autonomía de Cata
lunya en dos exemplars, l'un, redactat

que el matin.»

en

Mosca! Quin avis més galdós.
Jo, en comptes de relirar-me, allí

vaig romandre; glaçat, empedieit;
peu ni

sen

Ara la

poguer moure
si que la conserva car seguía can
tant «Els Segadors» fins esgargame
se

cama...

veu

Sou fill Ilegitim, honoran, cap de
brot de la niçaga catalana.
Bene'ida la Mare qui posa al mont
fills tan ardíts, de tant de senyi tan

Les

poguent-me ja con-tenir,

no

cridar amb tota l'anima "Visca Gafa

Catalunya.
Y aixó encara es poc.
A Vos us ha parit el Cor de Cata

pregón

Aixó sembla la sortida del Liceu.
Cá! avans d'acabar de passar sento
un policía, d'uniforme i actuant com a
guarda de seguretat, i per tant en pie
exercici de les seves funcions, sento
que crida me cago en Dios.
Carai! quina finura! No m'hi havia
trovat mai: !Sí ho sent l'Escop!
Es ven que aquests polis estan de
broma. Deu ser perque ara amb aixó

llar-me... mes ep! sense desentonar.
Acabats «Els Segadors» es comença
«La Marsellesa». Encara no és cantada
la primera posada... que jo no se pas
el que va passar... s'arma un tripijoc
de mil dimonis... i la musica i les veus
callen en sec.
Ara van a fer foc: penso: pero no.
Un de la Presidencia recomana que
ens en anem.

I efectivament, tots sortim.
I em sobta un altre esglai.
Está dit: aquesta tarda no guanya
rem

per.sustos.

catalá,

i l'altre traduit al castellá.

No costa res de quedar bé.
I tots conients i enganyats.
Altrament, ja deuen saber, a hores
d'ara, els optimistes la resposta deis
ministres d'Espanya: que ja izo estu
diarán.
Sí. Que estudiin: que estudiin.
EN FRESSETA

C÷1 0 S a.
Les teneres de la Bit
Al cinz de la

monta. nya; els

clucs, caminán d'esma,

m'es

mig
grat per
ulls

drem-hi entre les tenebres de la nit.
Sembla que siguis tot sol al món i
que allá on s'acaba el teu esguart
s'acabi el znózz.
El cerbell quan s'está sol esdevéTen
sament, un pensament original és sem
pre Ilunz. 1 aixl un hozn entretnig de la
foscuria resta voltat per un cercle de
claretat com un apóstol biblic.
Quina llástima allavors deis éssers
que están a la planuria i no dónan
llum...
I cada cop més, el cercle es vá en
grandizzt i ro que'l dia abans eren tene
bres és a la matinada una claretat en
lluernadora, pero, encar qne la llum
arribi a la plana, els raitxos queden
tots a la montazzya atrets pels cercles
deis escollits que durant la nit vetlla
ren entre tenebres pero, alpunt més alt
de la montanya.

MARIUS

!NACIONALISTES RADICALS!
Compreu la revista mesa! SOM!...
Compreu el nostre setmenari L'IN
TRÁNSIGENT.

Un discurs de TeophiloBraga
Publiquem a continuació fragrnents
del magnífic discurs que pronuncia
l'any 1907 l'ex-president de la Repú
blica portuguesa, Dr. Theophilo Bra
ga,

en

la testa celebrada el 19 de

març de l'esmentat any al Reial Insti

tut de Lisboa, en qual festa va donar
una notabilísima conferencia el nos
tres amic senyor Ribera i Rovira, el
Dr. Theophilo Braga, amb Passenti
ment unánim de la distingida i nom
brosa concurrencia va proclamar a En
Ribera i Rovira, ciutadá portugués.
Un deis seus fragments:

relaçao intima entre Portu
que fulge na histo
e
ria pela simultaneidade da Revoluçao
de 1640, guando repellindo a unifica
çao iberica on propiamente catelhanis
Ha

gal

una
a

Catálunha,

ta, reivindicando á autonomia de Por
tugal, e da Revoluçao da Catalunha,
que l'uctava com heroismo sublime
pelo seu nacionalismo, que ainda hoje
irrompe noforma integral e plebis-cita
ria da solidaridade Catalá.

Obrers! compreu tots els diven
dres

L'INTRANSIGENT, porteu-lo a

la fábrica. feu-lo

lleigir

als vostres

companys de

trevall, porteu-lo al

taller, dieu

tothom la vritat de

a

que L'INTRANSIGENT sois l'es
criuen obrers
pa amb el

quins

seu suor.

es

guanyén el

C' sobre este relaçao tao extraordi
naria e interesante, que vea fallar o
illustre Ribera y Rovirá; m'ella funda
a verdadeira doutrina da Federaçao
ou melhor, da Confederaçao dos po
yos peninsulares, determinando o. re
conhecimento da tres Nacionalidades

hispanicas:

a

na, e a Catalá.

Portugueza,

a

Castelha

L'INTRANSIGENT

desagravi

En

Viatge

a

la Bandera Nord-América
representació deis
sentiments de les Jov'entuts Naciona

—Que ella

Nacional a Sabadell

El día primer del corrent anaren a
Sabadell amb el fi d'oferir Pensenya
de la gran República Nord-Ameri
cana a al circol Federal de Sabadell
en desagravi pels actes comesos per
uns
analfabets, tal volta pagats per

gent extranya

ideals.
Al sortir ens venen a despedir-nos
a l'estado
un bOn nombre d'amics i
companys i simpatitzants a Pacte que
i sense

realitzar. Al arrancar el tren
amb un esclat d'entusiasme tots els
congregats allí entonen «La Marselle
sa» i <Els Segadors» seguits d'una so
rollosa ovació.
Al arrivar a Sabadell tot just es ven
l'estado del Baixador de la Rambla
es reprodueix l'entusiasme entonant-se
novament els himnes de Ilibertat. El
públic que impacient esperaba nostre
s'anava

a

arribada al sentir-nos ens ajuda
tonar «La Marsellesa» i «Els

IN%

a

en

Sega

dors».
La primera encaixada que rebem és
la del honrat regidor de la industrial
ciutat de Sabadell el senyor Ninet,
acompanyat dels consallers del ,Cír
col Federal de la mateixa, amb nom
brosos associats del mateix, socis i
consell directiu del Centre Catalá,
junts d'un sens fi de ciutadans no
mancant-ti un bon piquet de la bene
mérita guardia civil amb el fusell a
les mans; tampoc hi mancava la vale
rosa guardia de la muerte. Pujaren
Rambla amunt amb la senyera dels
Estats-Units amb un ramell de llorer,
roure i olivera lligats juntament amb
la senyera nacional catalana.
Al_ entrar els manifestants a estatje
del Circol Federal es donen visqu es a
la Ileberació de Catalunya republica
na i
al gran Wilson. Al ésser als jar
dins, la casa Pathé impresiona una
cinta cinematográfica de tots els con-.
gregats allí. Tot seguit entren a la
gran sala, l'orquesta del Círcol entona
«La Marsellesa» mentres s'estava his
sant la bandera Nord-Americana fent
li de pal, dues columenes.
Tot seguit s'inicia el mitin. Presi
deix tant important acte Dn. Jaume
Ninet, president de la Joventut Fede
ral i regidor de la lluitadora ciutat.
DeSprés de breus parlaments de salu
tació concedeix la paraula al com
pany Obac de la Comissió organitza
dora. Aquest ofereix la senyera dient:

es

la

listes de Barcelona, simbol actualment
de la gran democracia Nord-América
na, del Dret i de la Justicia quina ha
de lliberar les petites nacionalitats
opreses, creyent que'l gran Wilson no
oblidará que Catalunya es un poble
esclau (ovació).
A continuació parla En A. Cot pel
«Grop Joventut L'Avançada— diu
aquest—que baix son concepte hi ha
dos polítiques oposades que Iluiten en
la nostra Catalunya, l'una es la Lliga
Regionalista i l'alba es l'Unió Catala
nista—diu que la primera no pot sa
tisfer els nostres sentiments democrá
tics per ésser aquesta defensora del
capital i no del poble obrer, quins
slan aprofitat de la representació de
Catalunya enfront Pestat espanyol no
havent-hi altres representants a nos
tra única patria lque la Unió Catala
nista—acaba dient—que avem de de
dicar un record a la memoria del gran
president En Pi y Margall. (Ovació).
Parla siguidament en representació
de Joventut «La Faly En Jaume Blanc
—diu que no comprén que els germa
nófils tot hi creient amb Deu hagin
insultat a la nació que degut a sa in
tervenció en la guerra a portat la pau
del mon evitant que's reproduisin
nous rius de sang, defensen Pestret de
Gibraltar bo i fen el Quixot de la re

—que els estudiants son els primers
revolucionaris del poble i prova son
els fets de Raivellech qui mata a En
ric IV, l'heróic estudiant serbi qui matá
el tira de la seva patria a Sarajevo en
Prinslep, i que ells son els que han
lluitat i mort par la libertat en l'actual
guerra (aplaudiments). Acaba dema
nant que el públic amb respecte i
d'admirado als herOics s'alsi dret.
(Tot seguit és complert lo que éll de
mana en mig de gran ovació).
En Clotet te la paraula en nom de
la Joventut Renaixença, ataca dura
ment a la Lliga i a N'en:Cambó essent
aquest un traidor de Catalunya—diu
—que éll ha deixat el problema so
cial de nostre terra en mans del govern
central al demanar l'autonomía (ova
ció)—acaba—que adquirin la Iliber
tat de Catalunya podrem tenir uns
1 governants que es preocupin de les
reivindicacions
obreres.
(Aplaudí

ments).
Parla en representació del periodic
L'INTRANSIGENT en Latorre—diu—que
aquest piriodic no es una gran edito
rial, perque aquest no es pagat pel di
ner guanyat amb l'explotado del obrer
com alguns periodics rotatius de les
mans burgeses, sino, que del trist sou
que guanyem els que som explotats,
per-xó aquest te més importancia te
nint quatre planes que no «La Veu
de Catalunya» que en te 8 de diaries
(ovació)—dedica grans elogis el ora
dor—al gran mestre Pí i Margall, al
patrici Dr. Martí i Julia i a Phonrat
Francesc Macia qui deixa la seva ca
rrera de militar per defensar la lliber
tat del poble i del obrer (ovació). Aca
ba dient que admira als ,Estats Units
perque aquestos sempre han Iluitat
per la libertat, prova és els treballs
que ha fet aquella República deis Ros
sevelt i Wilson per a portat la separa
ció de Cuba i la Pau del Univers. (Per

conquesta contra PAnglaterra, no vol
guent veure aquestos quins es nome
deixebles del gran Deu, que si Gi
braltar hagués sigut d'Espana no ens
trovariem vius aquí, sino que presos
per les urpes del militarisme mort en
els camps de batalla. (Gratis aplaudi
ments). Segueix dient que si Deu no
és amb ells i és amb nosaltres jo erec
amb Eh. (Aplaudiments).
En nom de l'Associació Catalana
d'Estudiants te la paraula En Manel
Cisa— diu-- que PAssociació que ell
representa, al pendre part a tan im
portant acte, els seus associats senten
verítable admiració pel Poble america
i per la Nacionalitat Catalana. Fa es
ment que ells senten bategar en el
cor les actuacions obreres quines tre
ballen per a el seu benestar, i que els
estudians treballen per la cultura i ins
trucció del poble, i que Pobrer també
trevalla per la reconstrucció del poble,
setn aixis que l'un braç no pot mai
dexar a Paltre (ovació)—segueix dient
nen

llongada ovació).
En

1

dels federals de Barcelona
:la
té
paraula En Pau Cot. (Es rebut
amb grans aplaudiments).
Fa referencia al mestre Pi i Margall
dient, que ell fou un dels que acom
panyaren a n'en Pi en el Círcol d'on
de
es trova—diu—que ells no són

caigut un nou govern del centralisme
ESPANOL, i en caurán tants com ne pu
gin mentres aquests no resolguin. el plet
de Catalunya nació i el problema de la
llibertat deis pobles ibérics esclaus.
No ens dol que caiguin peró si ens sap
greu que el poble pagui a nous minis
tres sens

resoldres

res.

les

na

heróiques Joventuts de Barcelo

(ovació).

Tot seguit en Obac de les Joventuts
de la ciutat Comtal ofrenen al senyor
Ninet el ramell de llorer, roure i olive
ra amb una llagada catalana.
En mig d'aplaudiments entusiastes
es canten <La
Marsallesa» i <Els Se

gadors».
Acabat Pacte ens dirigim acompa
nyats del senyor Ninet i altres senyors
del consell directiu de la Juventut Fe
deral de Sabadell a visitar la casa de
la Vila, el Centre Catalá i els afores
més deliciosos de la ciutat. Al retor
nar al Circol, la Joventut d'esbarjo
ens dedica un ball de germanor a tots
els visitants. En nom deis de Barcelo
na, dóna les mercés per tots els ofe
riments en A. Cot.
Tot seguit ens dirigim cap a l'esta
ció acompanyats per un gran nucli
de ciutadans, anant al front de nosal
tres el regidor senyor Ninet.
Al arrencar el tren amb visques a

Catalunya,
i al Circol

a
Sabadell, a Barcelona
Federal, s'entonen <La Mar

sellesa» i «Els Segadors..
Tenint un feliç viatge i a l'arribar
a nostra Ciutat ens esperen un bon
nombre de amics i companys donant
nos la benvinguda. Temerós el delle
gat del Gobierno Civil d'una possible
revuelta avisa al jefe provincial, que
nosaltres baixabem, i per aixó a l'esta
ció ens esperava també un flamant
i ridícula representació del escuadrón
de la muerte.

Catalunya reclama

per dret pro

pi, la revisió del tractat d' Utrec.

Montes

parturientill

nom

aquells federals que's titulen históri
cos; i altres coses més de la <Casa del

Pueblo de Barcelona»; afirma que
ells senten la lliberació de Catalunya
i que lo que avui fá En Wilson es se
guir les doctrines del gran mestre en
Federalisme en Pi i Margall, (Xardoro
sos aplaudiments). Acaba llegint un
missatge enviat pels federals a n'En

Wilson, demanant-li el reconeixement

Ha

a

de la Nacionalitat Catalana.

(Aplaudi

ments).
Doná fi

Ninet, amb

a

Pacte el regidor Jaume
brillant discurs, diu, a

un

n'els joves de Barcelona que la ban
dera deis Estats Units que acaven de
oferir al Circol Federal de Sabadell,
no la deixará cremar com ha succeit
fins ara—fa present—que les anteriors
banderes no han sigut cremades en
senyant la cara, sino valent-se de la
fosca de la nit. (Aplaudiments).
Acaba fent grans elogis a Wilson i
als Estats Units i donant en nom deis
ciutadans de Sabadell grans mercés

No pas sorpresa, sino verdadera in

dignació m`ha produit la lectura del
famós manifest que'ls representants de
la Mancomunitat junt amb altres tito
lats representants de Catalunya, han
presentat al Govern Central, demanant
l'Autonomia.
La vella faula, ha ressucitat. Els
udols de les montanyes, que anaven
de part, posaren en alarma y conmo
ció a tot el poble... i d'aquell sorollós
part en nasqué un ridicol ratolí.
Pero lo que fereix mes a l'anima de
tot bon catalá, es que en el famós do
cument no's dedica ni una sola parau
la a la revindicació més preuada, la
més pregonament arrelada al fons del
cor: la llengua catalana.
?Es aixó tal volta, un hábil escamo

teig, que's reserva al futur Parlament
de Catalunya? En tal cas, tots els cata
lans de cor, devém protestarne, car no
es amb revellits maquiavelismes com
devem assolir les nostres revindica
cions, sino exigint-les amb veu clara i
sense
equilibris dialectics de cap
La
revíndicació de la Ilengua
mena.
catalana amb caracter oficial devia ser
la primera que havia de figurar en el
document presentat al Govern Central.
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Mes lo pitjor de tot, es que de ser
aixó una habilitat diplomática, resulta
rá en favor de la llengua castellana,
car si, segons el document esmentát,
se reserva al Poder Central les rela
cions internacionals, la legislació pe
nal i la social, les vies de comunicació
de caracter general, els correus tele
grafs i telefons, la formació i manteni
ment del exércit igual que al restant
d'Espanya, es clar que totes aquestes
funcions dites de caracter general, tin
drán sempre per nexe oficial la llen
gua castellana i veus aquí com segons
aquet document, la majoria de funcio
naris serán cestellans, i nosaltres sois
podrém usar la nostra llengua per es
plicar rondalles a la mamada al escalf
de la llar en les nits d'ivern.
?I per arrivar an aquest resultat

vetlla, ha organitzat per la Joventut

L1TERRRIE5

,

amb dret civil i penal castellá, com
slan de veurer sempre mes garantides
les justes reivindicacións de la nostra
aimada terra?
I ahont resta la magna qüestió de

l'ensenyança? Será també considerada
com una qüestió social i pertanyent,
per tant al Pcder Central? ?I els proble
de beneficencia i caritat? ?I el ser
vey de funcionaris publics, alguns tant
importants per la vida i el dret de Ca
talunya, com els notaris?
Vulga Deu que'l Parlament elpanyol
rebutgi de. plá aquesta migrada auto
nomía que se li demana. Estem segurs
que en el fons del seu cor, la majoria
de catalans la rebutja també.

P. de la Unió Catalanista.

L'INTRANSIGENT

Horas d'oficina: de 7

a

8 del vespre

boja»

Casal Nacionalista Martinenc

'

Dinar d'Honor

L'Avenç del Nacionalisme Republi
cá de Sant Andreu ha iniciat en «Di
nar d'Honor,
dedicat a les nacions
aliades en homenatje als publes Mit
res. En aquest dinar hi asistiran els
senyors Maciá, Dr. Solé i Pié, i Durán
i Albesa. L'acte tindrá efecte a la una
del migdia i el preu és de 6 pesetes.
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Per la Victoria deis aliats
El Centre Republicá Catalá «Sang
Nova, de Hostafrancs, té organitzat
pel prop vinent diumenge día 8 del
corrent, un banquet en celebració de
la victória deis aliats. Presidirá tan no
ble acte el valent diputat a Corts per
Catalunya En Francesc- Maciá. Aquest
banquet es celebrará al Restaurant
Moritz a la una del del migdia. El preu
del «ticket« és de 7 pessetes.

42i€477-.

14‘441gl>4/

El

Grop

Feminal de
Unió Catalanista

Amb motiu del quart aniversari de

Al M estre
Jo

a

!M'estimes!

-

admiro inmensament
tot festiu i a tot-hora,
vos

i em corprén profundament
el saber que Déu vos dóna.
Sou el poeta exquisit
que a tot cor teniu estada
i embaumeu nostre esperit
amb vostra lletra prensada.
Glóries ne teniu guanyades
i llorers mai prou tindreu.
!Vostra pensa és tant formosa
que tothom la guarda arreu!...
Per tots els llocs on aneu
mérits i honors se us dará
boj aclamant vostre nom...
!Oh inmortal Angel Guimerá!
DOLORS

fundació, te organitzats aquest
(Grop Feminal de Unió Catalanista>
varis festetjos, entre ells celebrará una
sa

No m'ho diguis que m'estimes
prou que endevinar-ho sé,
de dir-ho sé que't reprimes
sois perqué no t'está bé.

Quan

a ton costat

audició de sardanes a cárrec de la co
bla. «Barcino» el prop dissabte día 7 a
les deu de la vetlla, a l'estatje de la
«Schola Orpheónica,»

faig estada,

4111~ZillIr•-

si vols negar-mlo no pots,
si m'II° dius enamorada
amb cada batee de cor.

Correspondencia
J. D. i G. Anira la setmana entrant; E. F. i

Sempre que'm tos ulls, me mires,
en cada refrec de braç
quan arrulide suspires
de mos braços dus el llaç.
F. PALÁ BUSQUETS.

NOTICIARI

MARFANY. I FORT.

La

Joventut "La Fale

Ha quedat constituida la Junta di
rectiva d'aquesta entitat de la següent
manera:

•

President, Josep Isern; vis-president,

ION

Hospital, 145 i Cera, 4

Camiseria i Genres de

punt

Especialitat en

robes per a

recen nano%

Redacció i Administració

Canuda, 14.-Barcelona

les cinc de la

Aquest Iluitador Casal está activant
el programa que a benefici del seu
soci fundador en Lluis Gómez, cele
brará el proper diumenge día 8 a les
4 de la tarda. Sots la direcció d'En
García i de la xamosa i aplaudida ac
triu, es representaran les abres «Sere
na», «La Segueta, i «Les Carolines».

Confecclons per a senyora
Catalans1 compreu tots els divendres

a

comédia en 4 actes «La Fortuna
d'En J. Morató.

MONTSERRAT

DR. XALABARDER.
J.

lluit ball blau que

diumenge dia 8

Pel

mes

De la

un

promet ésser molt concorregut.
tarda, tindrá lloc una representació
teatral, posant-se en escéna la famosa

han hagut de cel-lebrar tantes delibe
racions secretes els representants de la
Mancomunitat? ?Es aquesta la verda
dera interpretado del esperit que va
informar el célebre plebiscit deis Ajun
taments de Catalunya?
Bon començament te el plet de la
llibertat de Catalunya; una ridicolesa i
una vergonya.
El famós document, Iluny de plante
jar les bases de una Autonomía mitja
nament discutible, ens fa l'efecte d'un
senzill tractat de comerç.
En aquest document no s'hi veuen
mes que orientacions económiques;
mes tot lo que constitueix l'essencia
deis problemes vitals de l'espiritualitat
catalana resta totalment absent,. I no
solsament aixó, sino que a semblança
de la qüestió de la llengua, deixa tam
bé aquesta migrada autonomía que's
demana, la porta oberta al Poder Cen
tral, per a que a pretext de la legisla
ció social, de les lleis penals, de la
plena potestat sobre els documents pu
blics i de la conservació íntegra de la
força material, vagi poc a poc intro
duint a Catalunya l'espera del Codi Ci
vil castellá, qu'es l'essencia del seu
dret. ?I es amb llengua castellana i

d'aquest Ateneu

La que ven més barato de

Catalunga

Jaume Blanch; secretan, Miguel Al
bert; vis-secretan, Narcís Vellbé; tre
sorer, Joseph Folch; comptador, Manel
"Sandé; vocals, Enric Fontbernat, Joan
Marfany, Antoni Alegre, Ramón Ma
yol i Francesc Catatá.

Grop Excursionista "Rafel

de

Casanova"
Per

al

dia 8 del corrent al matí

aqueix «Grop» ha organitzat :una

ex

cursió a Moncada i els seus contorns.
Sortida a les 6 del mati, de la Dia
gonal en el lloc del Monument d'En
Pi i Margall.
Ateneu Nacionalista
Pel dissabte día

7

R., Vagi enviant; M., Vagi enviant; Joanet,
queda en cartera; J. F. i B. !Home! aquí som
a Catalunya i no ha espana! no podem pu
blicar-li; R. i B. H., no's publicable; P. C., Va
be, anirá la setmana entrant; LL. P., !Home,

home! ?encare es monárquit vosté? l'envía
rem a Madrid.
F. C. i T., Recordis que som
republicans. F. R. i L., No admetem articles
escrits en les dugues cares.
P. V. i P., El director sois respónd deis
seus articles i de redacció.
I. B. i S., Anirá
la setmana entrant. J. N. i T., Queda en car
tera. D. S., Ens agrada, degut a la manca de
espai no hi va, vaigi enviant. T. S. Ll., Ens
agrada, anirá el nombre vinent.

COMPANYS:
si

les 10 de la

vos

Gran Sastrería

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

SAIMERÓN,

"Verdaguer"
a

gust i elegáncia
proveiu a la

Vestireu amb

Impta.

89.-BARCELONA

Cavanillas. Poniente, 66, Tel. 5347 A.

