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VEUS DE CASTELLA

brecha que hagan para huir de la opre
sión nos vayamos escapando todos,
uno

a

joves

de la

bertat de les
a

nova

Ibéria demanant la lli

vayan los hermanos catala
nes, que no les diremos nada. Estamos
se

Porque diremos,

en

secreto,

que nosotros también hemos renegado

nacionalitats i aclamad
"Barcelona cap i casal de Catalunya lliure"
roico
noles

en

en.

los actuales momentos espa
que ningún partido político,

ninguna institución, ningún credo, tie
el valor de concretarse y presen
tar sus aspiraciones al Mundo nuevo
para recibir de él su bautismo de mo
dernidad y de efectividad. Así, que
todas esas cbsas quizás perezcan y
sólo se afiance y perdure el gesto del
diputado Sr. Maciá. Y con él, Cata
luna.
nen

Cataluna, áspera y viril—como la
denominara Baldomero Argente,—ha
expresado su pensamiento republica
y nacionalista en la estridencia de
Maciá. Aspero y viril, Maciá ha encar
nado el alma áspera y viril de Catalu
na. Maciá, pues, es el verdadero «lea
der del nacionalismo catalán»: Si este
trinnfa, se deberá al gesto áspero y
viril pe Maciá.
no

RAFAEL TRULLENQUE

EL VERDADERO «LEADER» DEL CATALANISMD

Maciá, áspero y viril
Es interesante y oportuna la estri
dencia nacionalista del dipntado Ma
ciá. Encarnando el actual pensamien

wilsoniano, continuando la acción
anterior del Dr. Martí Julia, siMiendo
el fuego presente que bulle en el cora
zón de Europa, Macla no se resigna
en estos momentos históricos, trascen
dentalisimo a una componenda auto
to

nómica con los gobernantes espanol
les, sino que puro y sincero en su
idealismo patriótico pide la indepen
dencia total de Cataluna.
El gesto del diputado Madi es
•

A la hora

del

"sálvese

El

Mallorquí

Barceló

dirigint

l'Orteó i cantant "Els

Serra que morí

a

Belloy,

en

Segadors" a

la trínxera

anhelos, en
siempre del centralismo autocrático
contramos tan nuestras sus justas aspi
que soportamos. Puede ser que le tu
raciones... Nadie les podrá dar otro
viéramos apego a la idea de unidad y
dictado que el de valerosos.
que, aún hoy, en nuestro fuero interno
Ni separatistas ni malos patriotas:
de líricos sonadores, pensemos en ella
tan cautivos como los demás espano
con carino, pero ante todo se impone
les, tienen arrestos para eseapar 'al la razón y tenemos que reconocer que
yugo; su separatismo es idéntico al que
es llegada la hora del «!Sálvese quien
se establece entre los presos que se
pueda!
van y los que se quedan.
Que vayan en paz, los felices her
Los malos patriotas omos nosotros
manos catalanes. Nosotros nos queda
en nuestra condición de borregos, y lo
mos aquí desesperados, maldicientes,
seríamos mucho más si quisiéramos
a ratos nos invade una
ráfaga de
detenerlos en su heróica fuga de ciu j optimismo venida de fuera que se des
dadanos libres.
vanece al contacto de la espantable
La patria que oprime no es patria. realidad
pues, divagando acerca de
Nosotros sonamos con una que nsz:
lo inmenso de nuestra desgracia, nos
permita vivir bajo un cielo de libertad. abandonan las fuerzas y nos aterra la
Por eso no son ellos solos los que
posibilidad de acabar nuestros días
tan identificados con sus

—

quien pueda" Cataluna
se va...

—

Hacen bien los catalanes. Nosotros,
desgraciadamente, o no sabemos o no
podemos. Que proclamen, en buen
hora, la República Catalana, si logran
salir airosos con su rebeldía de hom
bres machos. Dichosos aquellos que
consiguen evadirse de las garras de
los tiranos.
Que vayan solos, que nosotros no
haremos más que envidiarlos mientras
que el rubor y la vergüenza asomen a
nuestras

mejillas. Quien

quieren

ser

catalanes, que hay

en

Samterre, amb companyia

el

pueblos que no
espanoles de esta Espana

solar ibérico otros

quieren ser
apolillada.

Va cambiando mucho el aspecto de
las cosas. Antes les llamábamos rene
gados y confesemos honradamente

con

cédula de

villanos

en

Madrid que,

hay quien lo remedie, se dispo
ne a ser, como en otros tiempos casti
llo famoso, último baluarte de la últi
ma monarquía,
corte del resucitado
si

no

reino de Castilla y León...
ANTONI GRACIANI

sabe si por la

!JUSTICIA!

Josep

tontos».

petites

Es encoratjador veure que a la ma
teixa xarca de Madrid, entre el fang
de la burocracia i la noblesa del país,
s'axequi la ven del poble en periódic
escrit pel poble i per un poble. El set
manan i «Las Izquierdas» ha compres
el nostre drét, l'ha compres i el sent
perqué la seva joventut comprén la
baixesa deis explotadors de l'unitat de
la nación espanola. Volern que els
nostres llegidors frueNin sense traduir
la virilitat de la seva prosa rogenca,
prenyada de revolta, i volem, al ma
teix temps saludar coralment a la re
dacció de «Las Izquierdas» per haver
demostrat ésser dignes nets deis Co
muners
de Castella i haver aixecat
penó de intransigencia enfront d'aques
ta unitat imposada per gent extranya i
no solament en perjudici de la nostra
Nació, sino, també, de totes les altres,
entre elles Castella.

En

a tal nos impulsaba el sentimiento
egoista sintetizado en el conocido re

que

frán: «Mal de muchos, consuelo de

uno...

Que

Els

BARCELONA
6 Decembre 1918

PERIODIC NACIONALISTA DE JOVENTUTS

Val 10 cénts.

de catalans del segon batalló de L. E.

diari local

incoárseli procés per
delictes, entre ells
un que fa referencia al torpedina
Ha sigut posat en Ilibertat provisio
ment del Mumbrú que ell hi va tenir
nal Podial ex-policía conegut vulgar
participació directa. No vaig a fer la
ment pel Pollo de la Punalada, en
história del procés mentat, doncs ja
Brabo Portillo. ?Qui de nosaltres no el tota la premsa unánim de Barcelona
recordará quan temps enrera i a la n'ha parlat sobradament, faig sola
sortida de rnitings i actes catalanistes, ‘ment una pregunta. Es just per a que
disfrutava apallisant a companys nos
un subjecte de la categoría d'aquest
tres indefensos, que no feien altra
pugui hui altra volta de la Ilibertat,
cosa que exterioritzar son entusiasMe
com
veritablement deudria d'ésser
vers el sentiment de patria? ?Qui no el
sedós o bé que el seu cap caigués
recordará pasajant-se per les'Rambles
per sempre més dintre el cove de la
de nostre ciutat provocant a tothom
«guillotina».
amb la seva hose digna d'un Kaiser?
!Aixó es justicia!
Amb motiu d'una denúncia feta per
A. COT
un

espionatge,

va

i altres

r.
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Les

causes

de la foguera
Crónica de Castella

Catalunya i Castella
disfraeada d'Espanya torna a manifes
La batalla entre

amb cruesa. El foc está encés i re
sulta veritablement difícil donar-ne una
idea exacta. Amb tot, crec que és d'una
gran utilitat intentar donar-s'en plena
ment compte i fins esbrínar-ne les cau
se

ses.

Fóren entregades al Govern les ba
ses d' una Autonomía per a Catalunya
i l'opinió ho vegé força indiferentment.
Ben prompte, no obstant, aquesta ma
teixa opinió pública aliada habilment,
directa o indirectament per la quasi
totalitat deis periódics castellans, ins
truments de cacics i oligarques poli
tics i altra farándula, despertá de la
seva indiferencia i la «reacción» fou
fet. Els capitostos, de bon principi
no s'atreviren a formular judicis. Peró
una vegada el poble castellá ha se
cundat les suggestions més o menys
hábils de la majoría dels diaris, si han
un

formulat judici, ha sigut també oposat
oposen
a l'Autonomía. Els que no s'hi
en rodó, empetiteixen, no obstant, Ilas
timosament a Catalunyal Així, uns i
altres, fan valer la seva ven com uti
ressó de la voluntat del poble.
Es just fer constar que, en mig del
grotesc i Ilastimós espectacle que está
donant aquest poble castelló, s'han fet
sentir veus amigues per a Catalunya:
Samblan-at i Graciani en «Las Izquier
das», Araquistain en «El Fígaro», Pé
rez Solís en »La Tribuna» de l'Atenéu

,

¦

on de poc en Royo Vila
ha tornat a calumniar a Catalun
ya i també en Pere Coromines ha fet•
sentir la seva ven... com és un desert)
i en «El Sol» y altres.
Peró aquestes veus resten aillades i

(la mateixa
nova

'r

ambent. Son vox clamanhi in
deserto. La inmensa majoría deis cas
tellans no fan altra cosa que convertir
en article de fer mil i mil burrades que
sense

a voltes, !oh sar
expenen els diaris
casme! amb formes que semblen de
i que tothom vos re-.
gent catalana
treu amb la mateixa i estúpida persis
tencia. Així, I' espectacle que dóna el
poble castellá és llastimós de debó. Si
los posible registrar totes les tonteríes
i inexactituts i falornies i coses per
—

—

l'útil que's cotitzen per aquests móns
Je Déu, tindríem la millor mida de
l'estat cultural deplorable d'aquest po
ble prehistóric. Tot se redueix al ma
a una ignoráncia i superficialitat
aquella superficialitat pedantesca
que'l insigne Rubén Darío creia desa
parescuda de proporcions gegantes
ques i d'un esperit polític, sino prehis
tóric, propi del segle XVII, que pel cas
és igual.
efectes d'altres
Aquestes causes

teix:
--

—

—

obren separadament en-uns
conjuntament.
La primera és la
altres
i
deplorable.
El
castellá
té el cap
més
buit d'idees exactes, d'idees, és clar,
referent an aquést problema. Peró no
causes

—

és aixó sol. El mal és.que'l té, en can
vi, perturbat d'una munió d'idees falses,
equivocades, idees que arranquen ja
de l'Escota primaria, són perpetuades
pels centres docents superiors i final
ment explotades pels diaris. D'Espa

nya, deis

pobles espanyols, de les

Coses espanyoles i fins de moltes
del món en tenen una concepció

coses

equi

vocadíssima, concepció que és la re
sultant d'una ensenyança tendenciosa
i

partidista.
Afegiu an aquesta concepció irreal de

les coses una característica inflexibili
tat de criteri i tíndreu unes de les cau
ses fonamentals de l'actitud hostil del
poble castellá envers les reivindica
cions nacionalistes de Catalunya i de
les altres nacionalitats dominades per
Castella disfreçada d'Espanya. Abd
no és estrany que al presentaf-se el
invocant
cas aquest poble s'enfutismi i
coses que no són més que mites, aca
bi amb resolucions hostils, peró ridí
coles, envers la Nació catalana.

a la veritat plena? Perqué
exigir
la
sobiranía completa, abso
no
lutament completa, invocant el princi
pi de la restitució justa, tota vegada
cine a Catalunya li bu arrabaçada per
la força bruta la sobirania de que gau
dia. Qui será que gosará mostrar-se
contrari a una separació de justicia, a

no

acudir

una

restitució

a

una

desaversió? Ben

pocs.
Peró els catalans ens hem empeti
titits i ens deixem empetitir. Acudim a
Madrid en actitud «cortesana» i no
aconseguim res. No, no és aquest el
camí. El cami de la veritat crúa, ple
na, expressada amb noblesa i Ilealtat
és el que s'imposa. ?Yergue Catalu
nya en pes no es resol a afrontar-lo
íntegrament, valentment, noblement?

En quant a la segona causa apunta
da, o sigui el. sentí polític del segle xvii,
és també caracteristic de la inmensa
majoria deis castellans. Aquestos, en
el fons, vagament o conscienment es
donen compte de que són els domina
dors. I que no es vingui amb l'excusa
de que també Castella sofreix el jou
d'oligarques i cacics perqué encara
que sigui així, Castella no sofreix com
les altres nacionalitats espanyoles, el

jou de la 'lengua, ni de Códics estranys
ni d'altres coses que, en conjunt, fan
referencia a la part més delicada, més
sensible de l'anima deis pobles. Sí, els
castellans es donen compte de la llur
dominació en aquest aspecte i aixó
afalaga el seu orgull i els costa deci
dir-se a la renunciació d'aquesta domi
nació i admetre una Espanya, en la
qual no hi hagi cap nacionalitat opre
sora. I tant és així, .que molts, fins i
dient-se demócrates i wilsonians, com
deiem l'altredia, entractant-se d'aquest
punt, tota la .seva democracia i tot el
seu

wilsonisme fan liga.
l'hostilitat

Així, doncs,

poble

del

castellá enverS les reivindicacions na
manifestades a Espa
cionalistes
nya—encara que aquestes aspiracions
—

siguin tant esquifides
d'una Autonomia

gislar

en

l'aspecte

com

aquesta

facultat de 'le
social i sense altres

sense

més essencials, i aquesta
d'una ridícola «reintegració foral» (re
cordeu-se que «fuero» és una cosa to
jo la
talment anacrónica, migeval)
coses tan o

J. SANZ

trobo perfectament
donada l'estructura mental d'aqueix
mateix poble castellá.
Aixó ens ha de ter obrir els ulls,
sobretot a aquells que s'empenyen en
seguir certs camins. Perque aixó ens
demostra que continuant acudint al
Govern amb

paliatius

i

mitjes tintes,

és, indirectament, donar la raó als
tellans. No, el que cal és parlar clar
d'una vegada, dir tota la veritat,. amb
energía, amb llealtat. Sois la maça de
la veritat, de la veritat plena i crúa,
pot enderrocar la munió de quimeres
que tenen encastellats als castellans
en la seva posició actual. Un exemple
típic que ho demostra el tenim amb el
punt concret de la sobiranía. En Cam
bó, per a convencer als castells de la
cas

necessitat de donar a Catalunya una
mica de sobiranía, fa piruetes y equi
libris. Tot per

gument

voler acudir
fonamental, que an ehl
no

a

l'ar
deu

semi:liar radical. Qué aconsegueix?
Res, absolutament res. Perqué doncs

~ME.

Catalunya en aquesta hora de jus
ticia

Nacionalistes! Obrers! Compreu
propagueu "L'Intransigent" périódic

Pels Voluntaris

Catalans.
El Comité de Germanor amb els
Voluntaris Catalans, que ha vingut
realitzant durant la Gran guerra l'obra
de padrinatge que li tou confiada en
favor deis nostres germans que han
lluitat valentment per la Justicia i per
la Llíbertat dels Pobles al costat deis
gloriosos exércits aliats, es, proposa
fer-los tramesa en definitiu homenatge'
que tíndrá lloc en la Vila de París el
proper dia primer d'Any Nou, ademés
de la festa de la Víctória a ells dedi
cada, d'una quantitat en metálic, lo
més important possible, a Pensems
que d'una medalla que perpetuY llur
herdisme í sigui ferma penyora del
pregón agrairnent que'ls deu Cata
lunya pel seu alt patriotisme i per la
seva

abnegació.

Confiant, doncs,

que avui en la
pan, com ahir en la guerra el poble de
Catalunya no ha de regatejar el seu
concurs a l'Obra del Comité i espe
rançats sobre tot per l'acord de con:
en

tribuir-hi amb 10,000 pessetes que ha
prés l'Ajuntament de Barcelona, en la
seva darrera sessió, ens adrecém a la
opinió .catalana demanant a tots els
homes de bona voluntat que cantri
bueixin amb un donatiu en metálic,
per una sola vegada, a la subscripció
que des d,avui i fins el dia 31 de de
sembre queda oberta a les Oficinis
d'aquest Comité (Passeig de Gracia,
41, 2, 1.") tots els dies feiners, de
3

a

5 de la tarda.

problemes

tat d'Utrecht.

CATALANS!

de llibertat. defensor de totes les

justes.

revisats tots els

nacionals demana la revisió del trac

nacionalista de joventuts, fulla d'es
tridencia,porta-veu de tots els ideals

causes

que el triomf del Dret fa que

en

siguin

—

lógica i natural,

AVANT
Avant els homes i avant els pobles,
avant Catalunya sens defallir.
Que els catalans diguin el que yo
len i si a la «meseta» no s'els escol
ten, millor, perqué els que per ara no
hi diuen res ja hi dirán la seva.
Avant Catalunya contra tot i contra
tots i si un maquiavélic Gambó no en
pot treure ni una insignificant auto
nomía,—que nosaltres no acceptem
perqué no resol res—un sincer i pa
triótic Maciá, potser assolira el máxim
ideal de llibertat i patria.
MARIUS

Fa pocs dies a Madrid amb motiu de
l'estrena del poema sinfónic L'any mil
d'en Vila, han tingut motiu de posar
novament de manífest el gran amor
que senten pels catalans.
El succeit és un fet conegut per tot
hom i que ha motivat una magnífica
carta del mestre Morera dirigida a En
Vila i publicada a La Publicidad del
día 25 del present.
Madrid, ha perdut la vergonya (la
poca que fins ara semblava que tenia.)
Fins ara ens havien fet creure quels
castellans, eren gent noble i cortés, pero
des d'aquesta feta slan desqualificat.
Ja n'hi ha prou senyors madrilenys
ja n'hi ha prou i acabem-ho. d'una ve

gada.

•

Mentres s'está parlant de l'unitat es
panyola i de l'Espanya gran aquests
madrilenys estan interposant entre Ca
talunya i el reste d'Iberia un mur incon
mensurable de ressentiments i• d'odis.
I ens diuen separatistes a nosaltres!
Si la fornal del separatisme és a
Madrid.

Imposem-nos d'una vegada. Amor
amb amor deu ésser pagat.
Catalans! Tinguem present que a
Madrid ens tracten a cósses; pensem
que cada any la Sinfónica de Madrid
ve a Barcelona on_lii troba una rebuda
i un públic que no es mereix. Enteren
de que una altra agrupació madri
lenya té anunciada la seva vinguda
per a d'aquí poca díes, i_que cal rebre
vos

com u cOrrespón.
Procurem que aixís com Cervantes
qúalifica a Barcelona de archivo de la
cortesía, si tornes a escriure el «Qui
xot» pogués qualificar-la de ARXIU DE

la

LA

DIGNITAT.

EL COMITÉ
Dr. Joana C. d'Oriol Marti.— Anto
nieta V. de Trinitat MonegaL—Presiden
tes d'honor.
Joan Solé i Plá.—Santiago Andreu
Alfons
i Barber.
Marius Aguilar.
Maseras.—Lluis Massot i Balaguer.—
—

Vocals.

—

Es

en nom

de dos milers de volun

taris catalans;

es

per

complir

la vo

luntat sobirana de déu mil d'ells

que moriren per la causa del Dret
que a la conferencia de la Pau es té
de reconeixer la nostra llibertat.
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Glosant

Cercant colocació

E.I Ball i la dansa

Quan passa PINTRANSIGENT,
el poble en pes, tot l'admira,
perqué es home brau, valent,

—Dué lo guart. He vist un anunci de
vostés en el diari, quels faltava un de

símbol de

Així com el ball és un
les passions humanes, la dansa és

un

femenina: la forma que, per uns
moments. sent ondular sota els seus
braços, i que, al menys, li despertará
una sensasió estética, supsosant que'l
bailador sigui un home de gust refinat.
Ara, si és un hom groller i vulgar, la

Quina concupiscencia pot inspirar-nos
la nostra sardana, tan pura de formes
com

d'espirit,

tan subtil de cadencia i

de música? Quan

la dansa esdevé sen

les danses orientals (egip
cia, turca)—és perque la nuesa o el
gest de la dona suggereix aquets ins
tints. I allavors la dansa és teta a posta
per un egoisme que pot ésser simple
ment lucratiu, o, en altre cas, bestial.
Es veritat que'ls Césars i Ptoleanus

sual—p.

e.

Ilançaven

la brida de llurs

enfront el

cos

passions

retort de les dansatrius

que presentaven les orgies cortisanes,
pero cal reconéixer que aqueixes dan
satrius s'exibien per un fi merament
interessat i metál-licament correspost;
i tota dansa individual i «pagada« ha
perdut ja la seva ingennitat y frescor
primitives, i no és més que un escarni
d,aquel art que nebsía en els esplais
col-lectius del poble. Porqué el poble
grec dançava i ballava: dançava en les
festes solemnes y castes i ballava eh
els grans tiberis i aplecs báquics; que
es com dir: dançava devant els déus

reis.D'aquí

ballava devant els homes o
en treiem, per tant, una sígnificació mí
tica i mística de la dansa: significació
que arriba al seu grau explendorós en
les festes d'Israel. Quan David traslla
dá l'Arca els hebreus no «ballaven»,
sinó que dansaven devant el símbol
diví. Així veiem, doncs, que la dansa
col-lectiva és plaent a Déu, com ho són
les arts dignes.
FIDEL S. ftni DALMAU

DISET ANIVERSARI
A En Pi i Margall

Aquesta patria trista i desolada
més ablaTt:
va perdre amb tú l'estel
cobrí el cel blau la negra nuvolada
i ja fa diset anys que és negra nit.

Brau sembrador de llevor escullida
deixares grans en l'ara i el camp Ilaurat
quin tou d'espigues en la plana ardida
feixugues doblegant el coll daurat.
L'ermot deju d'esclais de Primavera
va encendre's en floretes temporals
per caure a l'arrivar l'hora encisera
de granar en el juny dels grans ideals.
Sigueres tu el primer evangelista,
sigueres tu el profeta i el vident.
La fe del excellent federalista
roda pel mapa mundi renaixent.
J. COSTA 1 POMÉS

esdevé meravellós.

—Si, senyor; servidor de vosté.

Als vents la flonja crinera
onegi graciosament,

—Mercés. La plaga aquesta és de
tenedor de llibres.
—El meu ofici.
—Molt bé. ?Te molta práctica en Te
neduría vosté?
—Fa quinze any que l'excerseixo

Quan Passa l'Acovardit
que falfástic.
Volem sang a dintre el pit
pera donar als vils, llur cástic.

menys-prenen-lo

EMILI GRAELLS CASTELLS

la mateixa bandera
dels que avencen triomfalment.
com

Cavalcant en
al bó del poble

—Partida doble ?veritat?

Cada vespre els veig tots dos a
la cantonada i a la mateixa hora, con
versant amb ven molt baixa, quasi bé
La claror tenue i groguenca del fa
nal il-lumina palidament els seus ros
tres; el d'Ella alegre i expressiu, el
d'EH, tímit i apassionat.
Tot i passant molt aprop d'ells, cap
nit slan fixat en mí que amatent els
escoltava bó i caminant molt poc a

poquet.
I els veia a tots dos confosos en
Pombra del vespre, cada volta més
juntets i en conversació més anima
da, i veia com Ella baixaba confosa
els ulls, enrogint-li les galtes:, quan
d'orella unes belles
paraules d'amor, que eren escoltades
amb força emoció i goig... a Pensems
qu'En ji prenía la seva ma blanca i fi
na, molt petiteta qu'Ella refusava amb
Eh l

deia

a cau

temor, per qu'EH amb una, força més
moral que física Pacostava als seus
llavis fevrosos, escampantli un dolç
petó, suau i amorós, mentres els
transeunts s'els miraven amb indife

rencia, quasi bé
norant

sense

adonarsen, ig

aquell bell poema d'amor

i

jo

ventut, que teixíen aquells- dos oors
novells enamorats, fruint dé les me
llors emocions de la vida, en el temps
de nostra primavera en que tot ho
veiem
l'amor

alegre i color de rosa,

i en que

sega nostra vista per a com
prendre les vileses i iniqüitats que
amaga el món als nostres ulls...
ens

I tot anant-me'n cada nit sento un
frisament en mon sí, i tot jo soc prés
d'un anhel de joventut, d'il-lusió,
d'amor...: i també cada nit, desprsé de
veure als dos enamorats en la mateixa
cantonada, il-luminant la claror tenue
i groguenca del fanal llurs rostres, el
d'Ella alegre i expressiu, el d'EH tímit

apassionat, cada volta més juntets,
m'entristeixo i els meus ulls s'omple
nan de llágrimes... i ploro... i sofreixo.
I saben perqué? Doncs perqué jo
també estimo amb deliri apassionat,

—Sí, senyor.
—Ademés, la secció de factures

!Galopa, piafa,

i

També s'encarrega de la caixa. i per
aixó s'exigeix al dependent un dipósit
de 500 a 1000 pessetes.
—!Caram! Aixó ho havien de posar
a Panunci pero, en fi..., si les restants
condicions
sacrifici.

SALVADOR BORRUT

Una tendra cançoneta
be us la voldria cantar,
més ma lira es tan pobreta
que no te ja que rimar
Prou mos.11avis venturosos
tot vibrant plens d'emoció
vos

lira és tan pobreta
que'l cantar no ha sabut dir,
doncs la tendra canço neta
de mon cor no vol sortir.

Més

aquesta

plaga queda vacant. Allavors el sou
com pot suposar, és bastant més cres
cut. S'arriba, segons el dependent fins
a

carne)

Prou mon ánima ferida
pel mirar d'un ésser diví
vos diría d'una vida
un secret que fá entristi

de moment, 25 duros, au
mentant-se segons se vegin les condi
cions i voluntat del dependent, i pas
sats uns quants anys, quan aquest ja
está versat en el negoci de la casa,•
sou,

si

dirían, tremolosos,

d'un mortal trista

—?...?

encarregat...

SOLER

Corranda

m'agradaven, faria aquest

nomena

I

¦111,

~h.

—De dues a tres de la tarde va a
Borsa a rebre cotitzacions de francs i
lliures... Respecte a hores de treball,
les generals: de dos quarts de nou a
la una i de tres a vuit: i de dos a tres,
com li acabo de dir, a la Borsa.

se'l

trota

deixar mai el camí
traçat pel cor d'un patriqta
que al gran crim ha posat fi!
sens

registre d'entrada i sortida de géneres.

ma

'

LLUIS SABATÉS

I

VILAR

35 duros...

treballa fins a
setmana
entre
i
las
festes
les dotze,
convenir-li
gerencia.De
disposa 'la
aquestes condicions pot començar, si
sembla, al primer de mes..., i en
—Els

diumenges

cas

Anyorança

se

hauría de portar dos
darreres cases en
dues
escrits de les
declarant
bona con
que ha estat,

aquest

ens

ducta...

—!Bé, molt bé!... Ara me'n vaig a
cercar aquests documents, i quan els
hi porti, tindrá la bondat vosté d'entre
garme'n dos d'altres deis dos derrers
tenedors de llibres d'aquesta casa, de
clarant... bona miseria... Estigui bo.
J. TORRENS DAGES.

i

amb tota Pintensitat del méu ésser. i és
aquest el meu, Púnic amor pel que
visc, i que'm domina amb una força

per l'amor que al bé ens atrau
de la llibertat segura
coronant l'augusta pau.

—!Caram! avui Panglés és tan neces
sari... peró, en fi... Doncs, com Ii dic,
correspondencia espanyola i france
sa... ?Escriu a la máquina vosté?

incomprensible...

veu

convençuda Europa
escampant la llavó arreu
del goig immens que fretura

—No, senyor.

ELLS!

Pampla gropa

de la

—Sí, senyor. Bastant bé.

—?I Panglés?

ma

sensasió es ben diferent.
La dansa—sardana, farándula, dan
rnoralitat, un
ses gregues, etc.—té una
refinament més exquisits que'l ball.

preten?

ho

Gibert

Piafa, bon corcer, pjafa
ferm, arrogant, magestuós,
que, tot quan ton peu aixafa,

—Sí, sí, senyor... ?Qué és vosté qui

Quan passa el Neutre fatal
se li ha d'escupir la cara
car es feble sens Ideal
amb la llinta que hi ha ara.

El ball deixa en el nostre espirit un
regust de sensualísme i emocions ma
laltices. Es sempre una manifestació
d'art decadent; començant pel ball de
saló o etiqueta i acabant pel d'envelat
si a la majoria
o pista. Es segur que
deis balladors acostumats les tardes
deis diumenges, als giravols román
tincs, se'ls exigís a bailar cada sexe
per sí, el ball desapareixería. El ball
és, per tant, un medi lícit que té l'home
per a procurarse la possesió de la for

A l'estudiós amic
En Robert Güe11 I

pendent.

i per la Patria delira.

simple espal.

Canló contemporania

Oh, patria mia,
en

tu

dres

L'INTRANSIGENT, porteu-lo

a

la fábrica. feu-lo lleigir als vostres

espiritual incomprensible...

companys de

trevall, porteu-lo al

Pero... jo no li he dit mai encara a la
meya enamorada que l'estimo...
I per aixó enveijo a Ells, i per aixó
sofreixo!...
JOAN DOMÉNECH GILART

taller, dieu

tothom la vritat de

a

que L'INTRANSIGENT sois 1' es
criuen obrers
pa amb el

quins

seu suor.

es

guanyén

el

on

tanyora
recios,

visc

pensant-ne sospira i plora

sempre anyorant-ne ton cel blavós.
De tes muntanyes altes i belles
dins meu s'aviva grat el record
mes d'una volta pujant en elles
la ciutat veia vesant d'amor.
Del mar bellíssim, que tos murs besa,
plaume l'oir-ne son bresoleig
quan a la posta quiet tot resa
al

lluny mirant-ne m'apar que'l veig.

Tos camps visiono plens de roselles
que ufanes creixen per entre els blats,
!quan bé resalta la rojor d'elles
obrint llurs calzérs bells i daurats;
Oh, ginesteres de flors grogoses,
encimbellades jo us veix flori.
Tardes de Corpus !qu'en sou d'hermoses...I
sento el trovarme, tant lluny d'aquí,

oh,

Obrers! compreu tots els diven

mon cor

des d'eixes terres

terra

llunya,

ma

terra

amada,

rep carinyosa mon abraç fort,
com fill qu'anyora la llar sagrada
viuré estimant-te firÁs a la mort.
ANTONIO MONTFORT BOIX

La setmana que

ve

La descomposició de
1' Estat Espanyol

4

L'INTRANSIGENT
Ha

Del moment
En

Em rebut un esquella mortuória in
vitant-nos al dol de la mort del mili
tarisme... Alemany, quina ens notifi
ca el tinguem present en les seves
hores de... terrorisme per a poguer
pujar mes recte.al Poblit de tan.., ma
ligne destructor de la raça Universal.
Aquesta esquella que és escrita en ca
talá i de molt bon humor, felicitem als

braços de

sa mare el nin somreia;
—per fí me l'has portan
i batía les mans i després reja
contemplant el present extasiat...

poc, amb amor, de goig encesa
la mare desplegava
lo qu'era el compliment d'una promesa
feta a son fill quan molt malalt estava.
Poc

Ilion

a

seus autors.

prime un vermell sagnós,
després un groc daurat...
La mare es deturá. L'infant plorós
I aná sortint

Apet de germanor

Ii deia amb aire trist, desencantat:

Aquesta redacció ha acordat cele
un Apet de Germanor dedicat .als
seus col-laboradors i.a l'administrador
En Jaume Sabatés, per a primers de
brar

No més té dos vermells eixa bandera,
la meya quatre en té;
m`has

enganyaümareta trapassera,
mai

mes

Gener del prop vinent any 1919. Asis
tiran al dit Apet representants i per
sonalitats del nacionalisme catalá.
Des d'ara és vénen a ostra redacció
invitacions de l'Apet al preu de 3 pe

t'estimaré!

somriure; amb Pestisora
dividí
en qeatre
els colors de sang
i els trossos cusí abres. A poca estona
batent palmes li deja son infant:
La mare

va

setes.

A estudi en tenim una com aquélla
i tots la respectem
perque el mestre no gasti la palmella...
peró un cop gira qua... iens en riem!...

No hi ha una sola nació al món
que en aquesta hora crítica demani
una autonomía més o menys intre
gal. Es la santa Independéncia la
que s'imposa arreu.

Es gran, molt gran, pró els seus colors, sabs mare?
de guix i pols son plens
com les velles amb polvos a la cara
dissimulen la falta de les dents.

Aquesta no...; aquesta es més petita
peró molt més bonica!
I somreia, somreia llargament...

ECOS

I la besava fervorosament.

Després de cercar per tots els re
el «pícaro conde» ha arreplegat

GARCILO.

cons
uns

NOTICIARI
L'Orfeó Gracienc
El

passat diumenge

dia

1

del

va tenir 11« al teatre Eldorado,
el primer dels quatre concerts popu
lars que el benemérit «Orfeó Gra
cienc» té organitzats. Un nombrós i
selecte auditori omplenava el teatre
febrós de sentir el nostre popular «Or
feo», formaven el progránla obres de
notables autors extrangers algunes
d'elles, primeres audicions, totes molt
aplaudides. No cal dir que l'obra me
tória que realitza l'«Orfeó Gracienc» a
son mestre bon arnic en Joan Balcells,
és del grat del públic, que assisteix,
desde fa dos anys als concerts d'El
dorado. Acaba aquest primer concert
amb els cants de nostre himne Nacio

nal, cEls Segadors», que fóren aplau
dits i rebuts amb gran entusiasme.
ésser pu
el número anterior per ex-,

blicada

en

no

dacció de L'INTRANSIGENT.
MISSIÓ.

—

re

LA CO

va

cé's d'original.
Excursió.
El Grop Rafel de Casanova la realit
zara al Prat del Llobregat visitant La
Granja «La Ricarda».
Lloc de reunió; la columna ilumino
sa de la Plaça de Catalunya a les 6
del mati.

Catalunya a Sérbia.
Se prega a totes les entitats i partí
culars que no hagin fet entrega, enca
ra, de les fulles de Pálbum de firmes,

manor».

A peu dret tots els concorents can
táren «Els Segadors» i «La Marsellesa».
Badalona

El proper diumenge dia 15 a dos
quarts de quatre de la tarda, marxarán
cap

a

aca

com

en

aquests

dirigeixi

Catalans1 compreu tots els divendres
L'INTRANSIGENT
Redacció i Administració

Canuda, 14.-Barcelona
Horas d'oficina: de 7

a

8 del vespre

nostra

parla.

Es calcula amb 120,000 els assis
tents a la manifestació contra Cata
lunya. En confíança, vólen que els
hi diguen per qui es provocat aixó. Pels
acaparadors de les garrofes i la palla
que tenen por que Madrid, o la majo
ría dels madrilenys, deixin d'ésser el
que son, i no vulguin continuar vivint
amb tants nutritius aliments.

En Royo Villanova, l'Alba, En Gar
cía Prietó i l'Alcalá Zamora, están con
tra l'autonomía. Com podéu veure son
quatre individus distints que viuent
d'una sola menjadora.

120,000 espanyols es manifesten
contraris a l'autonomía. Tot Catalunya
vol l'autonomía. Per tant 120,000 es
panyols s'han posat enfront de Cata

lunya.
iVisca Catalunya!
iAbaix els enemícs de Catalunya!

moments

un

coix?

En Rocha, ex-alcalde popular ha
qualificat d'antipátic el nostre himne
nacional.
Tant ell cóm tots els espanyols de
la seva colla fá temps que's han
guanyat la dels catalans per ésser un
entorpiment en el desenrrotllo del Na
cionalisme a Catalunya.
I ara... Bon cop de falç...
11111•¦¦=1~1IL

!NACIONALISTES RADICALS!

Compreu
Compreu

Hem tingut ocasió d'obirar Pálburn
que anyalment confecciona Patracció
de Forasters. Es redactat amb quatre
idiomes, peró amb catalá no; senyors.
del Sindicat de l'Iniciativa consti que
teniu el deure de no abandonar així

rhoure's, ?qué d'estrany té

la revista mesal SOM!...

Correspondencia
M. A. En cartera; J. G. Envii prosa; M. G. i
publicará el !número vinent; G. M. J.
Passat d'actualitat. Reberem amb molt gust
algún altre treball; T. R. Es publicará; Albet.
Queda en cartera; J. N. C. No és pas molt ac
tual. EnviY quelcom més; J. D. G. Massa in
tims, Ens convé cosa que tingui en interés
general; Ha! Vosté no compra L'INTRANSI
GENT cada semana; P. C. En cartera; M. N.
Igual; L. F. Sóu lliguero i no fariem carrera;
X. N. Si no hi está conforme, ja sap el que
li "toca; S. P. Vaigui escrivint; N. B. Passi per
la redacció.
P. Es

el nostre setmenari L'IN

TRANSIGENT.
~IR

Badalona

per a celebrar un mi
ting al «Centre Catalanista Gent Nova»
les següents entitats: Joventut «Els
Nets dels Almogávers»; Joventut «Re
naixença»; Joventut (La Faly; Joven
tut «L'Avençada»; Associació Catala
na
d'Estudians; i la redacció de
L'INTRANSIGENT.
a

sap
que la
no

a

colla per

bar de desgovernar
pobre Espanya.
Veritablement En Romapones és tot
un símbol. Si Espanya
és una Nació

esgarrada, que

Avalat amb el segell de la «Joven
tut Republican Radical de Sans» hem
rebut un comunicat pregant-nos l'in
serció a L'INTRANSIGENT que el diu
menge dia 8 a les deu de la vetlla es
celebra a Pestatje de dita Joventut un
lonx en celebració de la victória dels
aliats. Presidí Pacte el regidorN'Eduard
Batalla, qui dedicá grans elogis als Vo
luntaris Catalans i al «Comité de Ger

Excursió Nacionalista

seva

la

Els radicals
co

rrent,

Aquesta ressenya

tinguin la bondad d'enviar-les a la

quants de la

En Bravo Puntillo és trova amb una
denuncia de robo de una máquina
d'escriurer, ell promete que sortiría la
máquina o ell deixaría d'existir.
D'aixó fá uns quatre anys.
La máquina d'escriurer no ha rea
paregut i en Bravo encara existeix;
per miracle, peró existeix.

HIN

COMPANYS:
gust i elegáncia
proveiu a la

Vestireu amb
si

Hospifal, 145 i Cera, 4

Camiseria i Genres de

poni

vos

Gran Sastrería

Confecclons per a senyora

LISTISORA

Especialitat en robes

de ANTONI VILA

per a

recen nascuts

Casa de

confiança

Es confeccionen,

trajos

La que un més barato de

en

i bons preus

en casos urgents

SIS HORES

SALMERÓN, 89.-BARCILONA

Catalunga
Impta.

Cavanillas. Ponent, 66, Tel. 5347 A.
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