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Ala

meya

Regístrase

en

pátria

la historia de los

padeci

mientos humanos un cáncer de un carácter
tan maligno, que el menor tacto le irrita y
despierta en él agudísimos dolores. Pues

bien;

cuantas

veces en

civiliza
querido evbcarte, ya

medio de las

modernas he
para acompanarme de tus recuerdos, ya para
ciones

compararte con otros paises, tantas se me
presenter tu querida imagen con un cáncer
social parecido.
deseando tu salud, que es la nuestra, y
buscando mejor tratamiento, haré contigo lo
que con sus enfermos los antiguos: exponían
los erijas gradas del templo, para que cada
persona que fuese a invocar a la Divinidad
les

propusiese

un

remedio.

Y a,este fin trataré de reproducir fielmen
te tu estado sin contemplaciones, levantaré
parte del velo que oculta el mal, sacrificán
dolo todo

a

propio; pues

la verdad, hasta el mismo amor
como

hijo tuyo, adolezco

bién de tus defectos y

tam

flaquezas:
JOSEP RIZAL
'

Serían las diez de la noche. Los úl
timos cohetes subían perezosamente
por el cielo obscuro, donde brillaban
cual nuevos astros algunos globos de
papel, elevados hacía poco tiempo.
Algunos, adornados de fuegos artifi

ciales,

habían incendiado, amena
casas todas; por esto veía
algunos
hombres sobre los caba
se
lletes de los tejados, armados de una
larga caria con un trapo a la punta y
provistos de un cubo de agua. Sus
negras siluetas destacábanse en la
se

zando las

del aire y parecían fan
tasmas descendidos de los espacios
para presenciar los regocijos de los
vaga

claridad

hombres.
Habíanse quemado tambiénmultitud
de ruedas, castillos, toros o carabaos
de fuego, y un gran volcán que había
superado en hermosura y grandiosi
sidad a cuanto hasta entonces habían
visto los habitantes de San Diego.
Ahora se dirige la gente hacia la
plaza del pueblo para asistir por últi
al teatro. Acá y allá se ven
luces de bengala, alumbrando fantás
ticamente los alegres grupos. El gran
tablado está espléndidamente ilumi
ma

vez

nado: miles de luces rodean los pun
tales y penden del techo.
Delante del escenario templa la or
questa los instrumentos. La principa
lía del pueblo, los espanoles y los ri

forasteros ocupan poco a poco las
alineadas sillas. La multitud se extien
de por el resto de la plaza. Se oyen
gritos, exclamaciones y carcajadas
provocadas per un reventador que
acababa de estallar en medio de un
grupo de parlanchinas babays.
Aquí se le rompe el pie a un banco
y caen al suelo los que le ocupan, en
tre carcajadas y silbidos; allí rinen y
se vapulean porque se estorban unos
a otros. Las jóvenes dalagadas lanzan
chillidos ratoniles al sentir que indis
cretas y ocultas manos las pellizcan...
El teniente mayor don Filipo presi
de el espectáculo, pues el goberna
dorcillo ha preferido quedarse jugan
do al monte.
Comenzó la función con Crispino e
la Comare, en la cual Chananay y Ma
rionito hacían las delicias del público.
Todos tenían los ojos fijos en el esce
nario menos el padre Salvi, que pare
cía haber ido allí solamente para vigi
lar a María Clara, cuya tristeza hacía
más interesante su figura. La mirada
del franciscano expresaba también
más,que nunca profunda melancolía.
Se concluía el acto cuando entró
cos

presencia ocasionó un mur
mullo: todos se fijaron en él y en el
cura. Pero el joven no pareció notar
Ibarra;

blen

quien

—No; he tenido que acompanar al

general.
—!Pues es lástima! Te hubieran gus
tado; era muy bonitos.
El

con

levantó y acercóse

a

don

quien pareció entablar

una

cura se

Filipo

viva discusión. El
viveza, don Filipo
voz

cura

hablaba

en

poder complacer

a

baja.

—Siento

no

vuestra reverencia—decía este—; el

senor Ibarra

es

uno

de los mayores

contribuyentes y tiene derecho a sen
tarse aquí mientras no perturbe el
orden.
—Pero ?no es perturbar el orden
escandalizar a los buenos cristianos?
!Es dejar que un lobo entre en el re
bano! Responderás de esto ante Dios
y ante las autoridades!

—Siempre respondo de los actos
que emanan de mi propia voluntad,
padre—contestó don Filipo inclinán
dose ligeramente—; pero mi pequena
autoridad

no

me

faculta para mezclar

religiosos. Los que
contacto que

sol i té escombras de la

ha

no

ama

nosotros.

—Lo

sentiría muchísimo, pero

puedo echar de aquí_a nadie.
El cura se arrepentió de lo que

no

aca

baba de decir, pero ya no había re
medio. Hizo una seria a su compane
ro, que se levantó con pesar, y ambos
salieron. Imitáronlos las personas adic
tas, no sin lanzar antes una mirada de
odio a Ibarra.
Los murmullos y cuchicheos subie
ron de punto. Acercáronse y saludaron
antonces varias personas al joven, di
ciendo:

—!Nosotros

estamos con

haga usted casó de esos!
—?Quiénes son esos?

usted;

—

de comu acort en
fer campanya ferma per nostre dret
patri i desde aquestes columnes cri
dem a tots els joves catalans fentlos
ressó de nostres trevalls, perque en
llur ciutat, vila o poble formin el seu
casal de joventut i cooperin ab 'rosal
tres, puig que es un deure de con
ciencia cultivar l'amor ptatri educantlo
en nostre cor desde'ls primers anys de

no

preguntó

jovenesa.

extraneza.
—Esos que han salido para evitar

No deixarem de banda parlar un
poc del foot-boll i altres esports, sobre
tot aquest primer. Aquest sentmanari
també ficçará una seccíó que tractará
d'aquest esbarjo, pero sempre com a
cap devanter tracterá de nostre ideal,
puig si bé habem de procurar per el
nostre desarrotllo fisic, no podem pas
olvidar el nostre deurer de patria i are
que's a proposit direm que hi ha molt
jovent que sois se dedica al foot-boll
sens tenir en compte el deure que
tenim de fer quelcom per nostre esti
mada patria i aixó es un pecat de
sentiment que no tindria perdó si no
si poses esmena per tant, vos dema
nem, vos preguem, als que avui sou
aixis que feu un examen de eoncien
cia i recordeu el deure patri i tin
gueu la completa seguritat que fentho
així tot seguit entreneu en nostre
tasca i estareu tots mes cofois per
tenir ben neta la conciencia en vers la

su contacto.

exco

mulgado.
Ibarra no supo qué contestar y miró
a su alrededor. Vió entonces a María
Clara, que ocultaba el rostro detrás
del abanico. La joven sentia en el fon
do del alma la nueva ofensa que aca
baban de inferir a su amado. Estaba a
punto de estallar en sollozos. En vano
quena disimular. Sinang le decía en

•

baja palabras carinosas. Aquello
pasaría pronto. Lo que debían hacer
voz

era
I

marcharse cuanto antes

—?Pero

a

Manila.

posible—exclamó al fin
el joven—que el fanatismo o la hipo
cresía imperen sobre la razón? ?Qué
se propone esa gente? ?Qué mal les
es

he hecho?...
'Y acercándose
biando de tono:

a

las

jóvenes y

cam

patria.

—Dispensadme—dijo—;

voy a salir
un momento; volveré para acompa
naros.

—Quédate—Je dijo Sinang—; Ye
yeng va a bailar el La Calandria;
baila divinamente.
—Me están esperando; ya volveré.

(Fragment

del llibre

Vos esperem per

me

tángere"

Catalunya.
REFORT

Gloria

a

En

llibertad d'un

Rizal, martre de la
poble oprés! Vergon

.

ya

pel

seus

butxins i ódi sant

que voldrien que

"Noli

•

pro

TRANSIGENT están

con

—?Para evitar mi contacto?
—!Si! Dicen que está usted

seua

pietat.
Alguna vegada també ens hem
d'alavar el jovent i aquesta hó ferem
sincerairnent perqüe's veigi que no
gastem embuts.
Veritablement aquest periodich
nasqué per uns quants joves incansa
bles y de verdadera fé preparats per
tot sacrifici patri lo que feu que poquet
a poquet s'adjuntesin totes las juvén
tuts intransigents amb L'INTRANSIGENT
i avuy ja's pot nombrar clarament que
tots junts treballem per la fortitud y
expansió de nostres ideals.
Les juventuts de Barcelona i L'IN

dar ocasión al peligro, y
el peligro, en el perece!

es

—No veo peligro alguno, padre.: el
senor alcalde y el capitán general, mis
superiores, han estado hablando con
él toda la tarde, y no les he de dar
una lección.
—Si no le echas de aquí salimos

con

y

con mesura

su

L'INTRANSIGENT creix potser que
alguns lleijidors d'aquest setmanari já
ahuran observat quelcom al respecte i
avui podem adelantar que s'afaita tot

él.

con

—!Pero

lo, pues saludó

preguntó.

asuntos

quieran evitar

su

con naturalidad a Ma
ría Clara y a sus amigas, sentándose
a su lado. La única que habló fué Si
nang.
—?Has estado a ver los fuegos?—

en

me

r

pogues

reproduir.

pels

aquest crim

es
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Vosté diu que accepta l'Autonomia
tistes, seran també boigs els centralisrebutja, anatematitzat l'Indepen- tes, qui combaten l'Autonomía que
déncia. Qui sigui separatista ANATHE- vosté ampara. Res, que seran bdgs
rematats tots els qui no pensen igual
A Mossen Lluis Carreras MA SIT. Mólt bé diu.
Cadascú és lliure de sostenir les
que vosté. Vaja, quants més serem,
Que sigui confrare
seves opinions sobre temes humanals.
més riurem.
que prengrui candela.
RIZAL
El que no te dret vosté és tractar
Vagi amb compte que els centralisPero com jo soc confrare prenc
de boigs el seus contraris.
tes són en regular nombre i que entre
Tot el que més podría fer era dir
can !ela.
ells hi figuren persones de suposició,
Molt curiós el simbolisme deis po
-.)sté té molla de raó.
que els separatistes anavem lluny fins princeps de l'Església: i sentiriem
bles; Cásanovas, símbol deis martres
Diu: tots hem de parlar i cadascú
d'osques que s'equivocaven, pero mai que per aquest cantó li toqués el rebre. del 714; Rizal, shnbot de l'independen
des de la seva propia situació espiri
tirar-los en cara que s'havien begut
Al costat de vosté En Gambó es un
cia de les Filipinas. Nosaltres, encar
tual.
Penteniment.
que no compartin achnetem, en co que
nano peterrell. En Cambó ens ha arriDones miri nosaltres obrim la boca
No oblidi bon senyor que Deus et bat a titlar de pessimistes pero no ha té d'eminentement popular, el sinibcrl
i comencem per dir que no estem
charitas i segons l'Apóstol Chantas
Rizal eroi de l'independencia de la sena
gosat mai a dir-nos boigs.
d'acorcl arnb voslé: i ho diem sense
bonigna est, i que no hem de voler la
En els meetings que ha donat
aunada Pátria, aixi COM així es el que
perdre-li el respecte com vosté ens el mort del pecador, sino que es conver- aquest dies el jovent de la Lliga Re- va saber encarnar millor els sentimens
pert a hosa,lres ja que amb la barra teixi i que visqui, i que no hem de gionaEsta de Barcelona, qui prédica la d'un. ~le. El nzal es que la sena sang
més gran del món ens tracta
tancar els separatistes en un manico- llibertat de Catalunya dintre l'Espanya
no va enbuitar del tot als seus biztxins
ct
per un fluix.
mi, com hauria de fer-se si seuissim
i si torne's a mixer o en sortis un nitre,
gran, Déu n'hi do deis crits SUBvERSHo copiem al peu de la Iletra de els consells de vosté, car ja ditrPadagi sujs que s'han sentit i de les idees el poble de nobles i de genials esta
article de vosté aparegut a «La Veu si és boig que el tanquin.
PEcAMINOSES que han estat esposades.
distes,'e/ poble deis castells i' del lleó,
de Catalunya>, (ha 18 de desembre de
Precisament el Catolicisme ha estat Recordo que un orador va dir mica oh nzigrat simbolisnze! el tórnaria a
Pany que sacaba, edició del vespre:
i és i ha crésser el gran campió deis
més mica menys: «No ens' fa por
afusellar.
MARIUS
•Cuanto en tal sentido se diga radicalismes en les causes justes. Qué l'amenaça de les fronteres económipugna con la realidad, y por nadie,
són els martres del Cristianisme? Vol ques, car si Castella barra l'entrada als
menos si es católico, ég lícito afirmar
vosté més radicalisme que sofrir tots
nostres
els catalans ens
qué en tales condiciones más vale la els torments, perdre els interessos, els veim ambproductes
cor de conquerir els merindependencia que la autonomía. No honors i la vida avans quelrair les se- cats d'Orient».
hay tal peligro, corno lo demuestra la ves pregones conviccions?
El mateix Cambó ha dit que convé
Els castellans odien el Séparatisme,
condenación general de la opinión que
Dones pensi que nosaltres, els cató- que s'implánti a cuita corrents l'Autoha recaído solne la DEMENCIA de unos
lics, som els qui amb més coneixement
peró el practiquen.
sino volem veure separatista
pocos que as han hablado.»
de causa, amb més esperit de sacrifici tota la massa de Catalunya.
Els castellans no ens poden veurer;
Nosaltres som partidaris de la so
santifiquem els ideals de Patria, car la
A la traça es voste un apologista
i
els
sab greu qu'ens volguém sepa
lució independentista i grat sía a Deu
causa de la Patria és la causa de Déu
de l'Inquisició castellana.
rar
d'ells;
que no volguém acatar les
no so m boigs.
i som nosaltres els primers que ens
Fugj home fugi. Ja han passat
Un vespre era jo a la Rambla i sentim disposats a ésser martirs de -la aquells temps, que, per sort, a la Cata- Ileis* del Estat Espanyol: que volgpérn
vaig sentir que una colla ben nom Patria, ja que el patriotisme éS per a lunya castiça no han sigut mai.
desfer l'«Integridad de la Nación Es
brosa de ciutadans cridava «Visca nosaltres una segona religió il'adíaVosté no podria estar-se .als Estats
panola» que volguém ésser Iliures.
Pindependéncia de Catalunya> i ningú rem amb Pencantement de fanatic, Pes- Unas,. Suissa... on s'hi professen la
Aquestos nois, aquets «hijos de Ma
els va pendre per boigs.
guardem amb ulls d'enamorat i la ve- mar de cultes.
drid»
son valents, nó's pot negar;pro
Suposo que vosté va Ilegir el dis
nerem com hom venera la mare. I proDoncs sapiga que els separatistes
Congrés,
va
curs cle`n Maciá al
declarant va d'aquest exaltament d!amor a la són tolerants: que es fan carrec que
d'aixó que al cap d'un mes de fer
que ell vnlía constituir una Nacionali
Patria per part deis católics és la Lliga hi han catalans que no pensen com se manifestacions catalanistes, s'han
tat Catalana lliure, independent, per
espiritual de la Mare de Déu de Mont- ells; no obstant i aixó els tenen la decidit a sortir al carrer a contrarres
tal d'entrar a formar part de la Lliga
serrat que no una vegada sola sino
çonsideració deguda.
tarles; pero con que ho son tant de
de Nacions.
moltes s'és distingida per les més raDesenganyi's. Ha donat un mal valents (!), es fan «escoltar» (no con
I En Maciá Iluny- d'ésser boig és
dicals estridénces, i que fins fa poc ha pas.Ha tingut una hora tonta, ara tot
Phome que hi toca més de Catalunya.' estat adherida a Pentitat més intransijusta.ment que és l'hora de la vivor de fondre) per la força... bruta a les or
–Tartibé En Verdaguer i Jesucrist gent
la nostra terra, l'Unió Cataladres del Gobernador senor González
l'estornell.
varen ésser motejats
de boigs, pels
nista.
Som al cicle historie deis grans Rotwos, un altre hijo de X, el poble
faritzeus del séu temps.
Ignora vosté que Catalunya ha si- capgiraments de l'humanitat.
on nasqué; i criden; i insulten; i donen
I en les albors del catalanisme ja
gut Estat indépendent, que ha tingut
Que passaria, per exemple, si ara garrotades; i quan
ells han passat res
ho deien els de Madrid que els cata
reis, constitucions, ambaixadors, par- es posés damunt de la taula, tant de
lanistes erern quatre boigs.
lament, marina... que era mestressa del bo, la qüestió del Poder temporal deis guardats per la sus- dita força, aques
I respecte als católics jo i altres
Mediterrani i que va arribar a ésser
Papes? Senzillament, que tots els ca ta recula i es tira al dessobre dels-rna
tant católics com vosté i jo som parti
arbitre deis destins d'Europa i fins de tólics votariem com un sol home Pin
nifestants catalanistes, els que, no es
daris convençuts de Pindependéncia l'Imperi d'Orient?
dependéncia de l'Estat Pontifici. !No perant Pescomesa, reben de valent...
catalana.
Que per dissorts fatals de l'Historia
més!
i entretant els «chicos bien», slo mi
Sernbla que vosté vulguir estrafer la nostra nacionalitat es vegé obligada faltava
Suposem que tinguin bon acaba
el que va dir En Sardá i Salvany «El
a sostenir
lluites titaniques amb Es- ment les tasques de l'Assemblea de ren, i els «polis somriuen satisfets.
lliberalisme és pecat» per escriure «El
panya i França i que aquestes dues la Mancomunitat, del día 21, i que
Aquestes manifestacions contra Ca
separatisme és pecat».
nacions conjuminades davant els murs
sigui implantat l'Estatut d'Autonomia, talunya i també contra Espanya, tin
ca, home de Déu!
de Barcelona consumaren el seu saque funcloni el Gobern catalá, de bo
dran per consecuencia lo, sigüent: L'a
Justament els qui amb mes tossu
crifici?
nes en bones, units a Espanya: ?qué
creixement del odi que'ls catalans sen
deria s'oposen a Pautonomia d'Irlanda
Ignora vosté que el darrer que va es creu vosté? Hi hauran els corres
són els protestants d'Ulster, i els qui,
engegar els canons contra les tropes ponents partis, conservadors, lliberals, timt vers els castellans,, i arribará a
fins amb les armes a la má, defensen
invasores castellanes i franceses al demócrates, republicans... i estigui ben
tal punt aixó que's veura que no hi
l'Independencia de Pilla són els ca
setge de Barcelona de 1714 fou el ca- segur que no hi faltará el partit sepa
haurá cap catalá que's digpi dirigir la
tólics.
nonge Anglada, com havia estat un ratista, ni mes ni meys que a Irlanda i
paraula
a un castella; jo seré un d'elis.
Es de doldre que hom fac pressió altre canonge, En Pau Clarís, l'anima
Puerto Rico.
Per motiu de familia, de petit que
sobre les conciérteles per tal que arri
de la guerra de separació, Pany 1640?
Aquesta és la realitat. Er de,més es
bin a creure's que és un pecat el sepa
Qué té doncs d'estrany que en l'ac- somniar, ganes de dormir í de ficar la sentía odi per aquesta gent obarda,
ratisme deis catalans.
tualitat hi hagin catalans, i no tocats
fula; per aquesta gent que al devant
bruixa en els que volen viure des
Massa alta és la Religió Católica,
del bolet, que es proposin tornar a Caperts.
et llepen, i al darrera t'insultan; dones
massa alt és el sentiment de Patria per
talunya aquella gloriosa indepénden?Tot el que vosté escriu, que ho ara a consecuencia d'aquestes demos
a que hom pretengui ago.mbolar les
cia?
escriu de bona fe? Dones no
en
tracions que fan per els carrers de
boires de la basarda a Pheretgia en
I que hi ha de particular que en
caparri. Tots els católics nets de cla
un assumpte que per a res afecta Pinte
nostra Ciutat Comptal,
aquest estol separatista hi figurin ca- tem ja sabem de qué ens les havem.
organizant
gritat del dogma.
tólics si la seva conciéncia troba en
Diuen que vosté havia de donar manifestacions a les quines sois hi
El mateix Papa ha cuitat a felicitar, aquesta solució un medí de desfer
una conferencia sobre el tema: «Els
assisteixen els que viuen de la «sopa
a encoratjar als pobles que han pro
erros, de separar la més grossa injuscatólics i el moment actual>.
boba»
(Militars, alguns empleiats de
clamat la seva total independéncia. ticia que cometé la diplomacia d'aquell
Dones miri, als qui l'escoltin, di
Correos,
Telegrap i Teléfons, del Go
és
,expressant que
conforme a la Ilei
temps amb la nostra nació desventu- gui'ls-hi:
natural, al Dret divi, que Cada poble turada? si amb la fe en una justícia sobern
Civil,
Carlinots i Mandres) i que
Tots els católics catalans venen
es goberni segons el .caracter que li
brenatural ven resplandir el día de les
no tenen altre fi
que mourer escan:
obligats, si convé, a agafar el fusell
imprimeix la seva própia naturalesa. reparacions a totes les malvestats de per a defensar a Catalunya, així com dols, are més que mai juro
per lo qu'e
Exemple de tots aquests pobles és la la terra?
l'han agafat els frares i capellans fran
més amo al Món després de Ma Mare
nació Lituana.
Incongruent és la seva tesi, sempre; cesos per a defensar la França.
i Catalunya, no dirigir mai més la pa
En una controversia com cal el i més a hores d'ara que amb En WilEN
FRESSETA
primer que ha de presidir-la és el res
raula
son a la davantera tots els caps de
a cap castellá, i si ho faig será
pecte mutual de les parts conten
brot de la .ciéncia política proclamen
per insultar-lo.
dents.
el principi. de la Ilibertat de les naAixís doncs Catalans a tots vos in
Mai un hom deu mal parlar, ferir cions. La opinió de vosté és doncs esCatalunya
en aquesta hora de jus
vito
a fer el mateix, a declarar el «boi
ni insultar Padversari.
tantissa.
ticia en que el triomf del Dret fa que
cot>
als castellans; i als dependents
Aixó ho ha de tenir present tothom,
I qué enten vosté per autonomía de
i més un fill de l'Església Católica i
Catalunya si es posa a defensar-la amb siguin revisats tots els problemes del comerç especialment, déc dir-los
nacionals demana la revisió del trac
molt més qui es investit de l'alta dig
articles escrits en llengua castellana?
que's neguin a vendrer res a cap cas
nitat de sacerdot d'aquesta Església.
Si vosté tracta de boigs els separa- tat d'Utrecht.
tella.
JOHN SOLANARE

A TORT 1 A DRET

-

GLOSA

i que

Guerra Als Castellausw

nomia

—

.
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C+II=Z,C)1\T.A_
!Oh, sens pariona Devesa!
?qui no aspira els bells matins

•

somiatge

?qua]] podré de nou cercar
en tes solius avingudes
nies forces ja mig vençudes
per al men constant lluítar?
El milenari eloqué
de Sant Pere ainb goig veuré,
igual que el robust i altiu
vigilant a Sant Feliu
qui, apar qne l'home que passa
Ii digui: —«soc de la raça
d'aquest poble brau i ardit
que-treballa dia i nit».
L'Oruja, mansoi, com tornasol cascata,
a l'hora que el sol alt escampa arreu
llur força fecondanl, en himne esclata,
quina corrent, serpentejant, retrata
l'augusta silueta de la Séu.

!I, portant per companyia
el !libre, l'amic fidel,
vindré, sedent d'alegria,
a abeurám de polsía
que, enyora l'anima mía
la serenor del teu cel!
I

SOLER

TRIF'TIC FUTUR
Ja está vestida la núvia.
La seva amiga María Pabraça
rant, la núvia també plora.

espeirá

a

la

plo

es

glésia l'arribada de la núvia... Ella
arriba: ehl la rep; s'agenollan; el sa
sacerdot els beneix i un sospir dolç
i Ilarguissim surt de Ilurs cors ja per
sempre units i iliures d'agoníes.
Donen mercés a Déu; s'alcen; la nú
via besa als testimonis del principi de
la seva felicitat i girant-se al nuvi
dia:
Aném.
—

Amb el vostre radiant d'alegría, surt
-de Pesglésia i oblidant-se del món,
fixa éls ulls en el nu-vi.
«A casa diuen al cotxer... I el ca

rruatje

no pogues veure
el que ha passat durant la nit, ho en
devina, i per aixó somriu.
Per Ilarge estona contempla als nu
vis, fins que la núvia desperta y tro
bant al seu costat tot el que més esti
ma y séntint-se acariciada per el que,
més Ii agrada, que és el sol, somriu
també.
Desperta al nuvi i al veures de cara
amb el sol, també somriu, perque co
neix que 'I sol ha endevinat el que ha
passat durant la nit.—E1 sol es discret
i es retira un xic.
?Pero qué ha passat?

Nota veritat

la poca estona s'atura devant
-del Pa'. Surten darrera deis nuvis la
familia, els amics...
I els nuvis somrients reben les en
horabones i encaixades de tots i els
remercien en un somrius i un ob
a

sequi.

i

infanto. Ja no

es

un

personatje;

nou

la núvia;

es

nuvis.

L'amor, que sap els gustos de la
núvia, descorre les cortines y obra el
balcó i el sol innonda la cambra que
somriu y s'atura a contemplar-ho.
Els nuvis dormen.
•

?I .aixó l'admira al sol?
No és aixó el que '1 fá somriure.

III

CAP

Gran festa

I la mare, que sempre ha la estimat
al sol, ara l'estima més perque ehl dó
na vida a lo que ella més estima.
I dóna mercés a Déu bo i gaudint
de la Vida, del Sol i de l'Amor.
MATILDE NERIN

In.transigen.ts
nostra

bandera

qu'oneji als quatre vcnts,

mai per res tornem

tot

enrera,

intransigents.

Som els néts d'aquells vasavis
que van morir com a braus

abants que sofrir agravís,
tot, abants que viure esclaus.
Som la joventut ardida,
que asyancem sens cap temor,
que per la terra oprimida
sabrem dar la sang del cor.
El bell mot de Patria 'hure

siga el nostre crit sagrat

perqué Patria que sap viure
bé mereix sa llibertat.
F. PALA

I

BUSQUETS

placas són fets

en castellá. Merlys mal
que els rótuls d'alguns carrers són
es
crits en els dos idiomes.
Com que a les nostres escoles

a

el 1.

de Janer

no

s'ens,enya o s'ensenya molt poc la
nostra llengua, resulta que la majoría

de 1919.

m'are.

Despleguem

tampoc es publiquen en nostre llen
gua.
Per altre part veiem que la majoria
del rótuls d'establiments, d'anuncis i

patriotica al Palau de

Organitzat per les Joventuts na
cionalistes deBarcelona adherides a
la"Unió Catalanista„ LaFalçL'Aven

de persones, fins moltes
mitjanament
illustrades no saben escriure ni llegir

ciació Catalana

d'Estudians, Crop
Separatista Incognit, Renaixensa i
el setmanari L'INTRANSIGENT.
Els beneficis que se obtinguin

ingresarán

a la Protectora de l'En
senyança Catalana i de la Benefi
cencia Catalana.

CATALANS NO Hl MANQUEU

fins.moltes ni parlar correctamenl la
nostra parla nadiva.
Fem el posible, catalans, perqué
desapareixi aquest estat de coses. Co
mencem per aprendre tots ben
bé la
nostra parla i després que tothom
faci
pel seu cantó el que pugui. Que'l met
ge, l'industrial i Padvocat tinguin el
seu rótul en catala i que
Phome de
lletres i Phome de ciéncies escriguin
en catala les seves obres;
que les es
cotes s'ensenyi a la joventut la nostra
i

çada, Nets deis Almogavers, Asso

parla; que tothom escrigui en catalá a
la mare, a Pamic, al germá i el
resul
tat será positiu.

tora,

fem

revistes, illustracions, etc., la majoria

D'ANY CA TALÁ

Belles Arts per

un

la mare...

II

Novament el sol ha tornat a il-lumi
nar la part de terra que habiten els

•

EMILI GRAELLS CASTELLS

Al costat del Hit el nuvi, el pare,
contempla el grupo i al veure al sol
també u sonriu, demanant-li que cada
día s'aturi una estona y així dongui
vida a la mare i al fill.
El sol de Déu es bó i ho fá així ca
da dia i cada día rep Pagraiment del
pare, de la mare i de Pintado.
Des 'd'a les hores el sol i aquella
familia són amics.
I el nin ja no rep el sol al llit; la ma
re el porta als jardins, a
jugar í el nin
sap que'l sol l'estima i també allí ani
rá a enviarli vida i salut.
El pare al anar i venir per la ciutat
també rep la seva influencia benefac

som en

Tothom s'en vá. !Sois!
L'amor s'impacienta...
Els nuvis tornan a mirar-se...
L'amor és discret i apagat el Ilum
.corre les cortines.

"

Un día, torna el sol a somriure i
aturar-se devant d'aquel! balcó.
Ara envía més llum i més. calor a
la cambra: ?Per qué? Sobre '1 Hit hi ha

aquella húvia

talana ha produit un gran nombre de
bons autors que han brillat en tots els
géneres: tant a la poesía, com al teatre,
com a la novel-la. Escrits estan
al cos
de tots els catalans el noms gloriosos
d'en Verdaguer, d'en Soler, d'en Qui
mera i de tants i tants altres que són
Porgull de nostra patria.
No 9bstant, la parla catalana no ha
arribat encara a l'altura a quina fóra
necesaria que arribés; encar hi ha
molla feina a f2:-. A la mateixa Barce
lona hi han més teatres castellans
que
catalans i solament es publiquen un o
dos diaris en catala, i deis setmanaris,

Ja fa un any que'l metí cor lluita
entre pena i sentiment
per a culpa de una fera
explotadora d'obrers
Al saber una desgracia
ha gosat del meu dolor:
si el dol ha entrat a ma casa,
ha sigut com orat foll.
Perú', faci Déu, que un día
caigui damunt del seu cap,
la maledicció ilançada
d'una filla que casa,
per a vendre-la inconcienta
per la fam d'un grapat d'or,
morint la pobra aborrint-lo,
i eScupint-li el inateix front.

III

l'augusta

SALVADOR BORRUT

A UN RABI COM MOITS

'

Dolç paratge'

?Per qué?
El nuvi, impacient,

encara que l'amor hagi co
rregut les cortines i ehl estés il-lumi

nat altre hemisferi i

rutil-lants d'esplendidesa
i auriola de grandesa
el perfurn deis teus jardins?
en

El sol,

TREVALLEM PER
NOSTRA PARLA

I lograrem que quan vingui un
es
tranger a nostra terra comprengui
que's troba a Catalunya.
ALBET

La llegua és com l'anima d'un po
ble, és Pelement que més bé marca
son carácter i la seva personalitat.
Els tirans ho saben, i és per aixó
que quan voten dominar un poble pro
curen per tots el medis
arrabassar-li
la parla propia per imposar-li la
seva.

Toc de

En aquesta hora sagrada
qu'está la Pátria en perill
no

Si el poble ho consent s'assimila a
Pestat dominador, i pert per sempre
més la seva llibertat; pero si defensa
i conserva amb entusiaAme i
energia
la seva parla, tard O d'hora torna a
lliure i gran.
El nostre idioma, des de la pérdua
de les llibertats de Catalunya havía
entrat en un gran decatment per cau
sa de Pinfluéncia castellana
que sem
blava que de día en día anava aca
bant ab la formosa Ilengua d'en Ra
món Llull i d'en Ausias March.
Mes no fou aixi afortunadament;
doncs cap a mitjans del segle passat,

el renaixement de les lletrcs
cata
lanes.
se

D'allavors ença que la literatura

será pas

bon fill

!Cor amunt, braus catalans!
!Cants de gloria omplin Pespai!...
Si

ara

no

la llibertem
Ni mai!!!
A. PLANIN

CATALANS:
FEU-VOS SOCIS DE LA

Associació Catalana
de
(Adherida
,Té

per

Beneficencia
a

—

!'Unió Catalanista r)

tinalitat socorrer

carácter
necesari.

ca

un

qui la deixi abandonada.

ser

paraPlelament amb el desenrotllament
de les idees catalanistes, la nostra
parla comença a revificarse, originant

glória

a

nacionalista,

empresonats catalana en
i a Hura lamines en
cas

Gusta

mesa! 50 cénts.

r
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NOTICIAIRI
Miting nacionalista
El dia 15 es celebra Panunciat mi
ting organitzat per la Joventut Nacio
nalista «La Faly.
L'acte que comença amb tota pun
tualitat, Pobri el president de la entitat
iniciadora En Isern, qui cedi la _presi
dencia an En Maciá.
En J. Marfany i Fort féu us de la
paratfia en nom de la Joventut Nacio
nalista »La Falc». Digue que Pacte que
estaven celebrant era una afirmació
suprema del nacionalisme catalá.
A continuació parla En Rosell i
Vilá.
Parla

després EnR. Durán

i Al-

representació

de la Unió Ca
talanista, mostrant-se satisfet d'osten
tar aquesta representació per ésser
Pentitat bressol de tots els catalans.
Fa vots per la grandesa de Pesdeve

bese,

en

nidor de Catalunya. (Gran ovación).
En aixecar-se a parlar el senyor
Macia una forta ovació se sentí res
sonar. Una vegada fet el silenci co
mençá el senyor Maciá el seu discurs.
Anuncia la prompta formació d'un par
que defensi el nacionalisme catalá
tit
a

Pensems

que guareixí els mals so
Catalunya pateix. Acaba

cials que
aconsellant serenitat, per a no donar
pú
lloc a la intervenció de la força
blica.
Una gran ovació, acompanyada
del cant d'«Els Segadors., acaba.
1,acte, barrejat amb visques a la lli
bertad de Catalunya.
El públic desfila amb ordre del

local, tal com aconsella En Francesc
Maciá, sense haber-hi hagut, per sort,
cap

incident desagrable.

Audició de Sardaiies

Homenatge al poeta Maragall
Ahir al matí, organitzat per a la Jo
ventut Cafalanista «Els Néts deis Al
mogavers., tingué lloc al Parc de Bar
celona un homenatge al gran poeta
En Joan Maragall, en conmemoració
del tercer aniversari de la seva mort.
Assistiren a Pacte representacions
de l'Ateneu Democratic Regionalista
del Poble Nou, Joventut Catalanista
«Gent Nova. de Badalona, Joventut
Nacionalista «Renanxença., Grup Ca
tala «La Barricada», Joventut Naciona
lista «La Faly Estol Cataba Dansaire,
Club Incognit Separatista, Centre Au
tonomista de Dependents del Comerç
i de la Industria, Joventut l'Avançada,

El dia 4 de Janer a les deu de la
vetlla, l'Orfeó de Sans celebrará una
audició de sardanes per la cobla Bar
cino.

Brillantissim resulta el concert do
nat el dia 25, per Polleó de Sans ari el
Circol de la mateixa barriada; Un esclat
de hermoses damisel-les i ardids jovin
formen aquella important
massa choral, donaren goig de oir
com refilaven les belles tonades cata
lanes, amb justesa i sentiment que
tanta \nomenada han conquerit per
Pesmentat orfeó. Durant la testa om
plenava per damunt de tots els assis
tents un briossisim entussiasme patri,
ensemps que una gran alegria a tots

Obrí Pacte en nom de Pentitat inicia
dora el company Blai, fent un parla
ment elogiant el mestre. Els companys
Lonc, Marfull, Pla, Cortú, García, Roca
i el nen Sola, tots de la Joventut «Els
Néts dels Almogávers» recitaren belles
poesies, cantant la glória del mestre i
enaltint la patria. La senyoreta Maria
Dolors dels. Angels recita una poesia
glorificant el mestre de la sardana, En

Redacció i Administració
Canuda, 14.-Barcelona
Hores d'oficina: de 7 a 8 del vespre

En Cot, de «L'Avançada., dedica un
breu parlament elogiant l'autor de «La
vaca cega».
En Latorre, de «L'Intransigent., de
dica unes parau,les a En Maragall do
nant Pexemple que els homes no ven
cen amb les armes, sino amb la plo
ma, com ho féu el mestre.
La deixeble de l'Escola d'Art Dra
mátic, la senyoreta Maria Dolors deis
Angels, dona fi -a Pacte, sembrant de

el.peu del monument.

Reorganització
S'estan activant els trevalls per a la
reorganització de la Joventut Catala
nista •Els Segadors» de la barriada de
Sans:

Lo primer de Janer de 1919 tindrá
bloc el inaugural de la Joventut de
«Gent Nova. de Badalona amb un mi
tin al teatre Picarol a les onze del matí,

prenen-ti part prestigioses personali
tats del Nacionalisme Radical de aque

i de la nostra, com el presti
diputat per les Borges en
i
valent
giós
Francesc Maciá que presidirá el a cte.

ha

fin

del mitin tindrá bloc un apet,
de fraternitat i germanó Nacionalista
per a festexá la entrada a la vida polí
tica de Catalunya de Joventut Naciona
lista de «Gent Nova».

Després

Haspifal, 145 i Cera, 4

Camiseria i Genres de

Confecclons per

Especialitat en

punt

a senyora

robes per a

recen nascuts

La que yen mas

barato de

(alabo

El preu del ticket pera el apet es de
sis pesetes, es troben de venda a la
nostre redacció Canuda, 14, pral.
El

Grop Excursionista "Joventut"
Aquesta entitat ha organitzat per al

diumenge dia 29 una excursió

Caldas
Codines,
Felíu
de
Montbuy,
Sant
de
Sant Miguel del Fai i La Garriga.
Sortida

en

xardorosos

Diada de la

a

a

les 6 de restació del Nort.

entitat choral.
Nd cal\ dir, donada la valúa i ferme
sa deis ellements que formen aqueixa
nova secció i l'amor que senten per la
Natura han de fer feina llarga i profi
tosa.

Per a la Junta Directiva del Grop
Excursionista de la «Schola Orpheóni
ca» que aixís s'anomenará han estat
ellegits els senyors:
Enric Perbellini, PRESIDENT; Pere Ri
gol, VISPRESIDENT; Josep Mainar, SE
CRETARI; Joán Ferré, VissEcnErAnt; Jo

Llengua Catalana

Casal Nacionalista
(Adherit

Sagrerenc
a

la Unió

Catalanista)

Amb motiu de cePlebrar la seva Fes
ta Major, gran aconteixement teatral,
representantse el drama histór.ic en 3
actes i en vers del eximi Frederic So

(Pitarra),

BATALL4 DE REINES
Expléndida presentació
Acabará representantse

escénica
el sainet en
acte, del festiu autor Santiago Ru

sinol,

Bataneros

en

Comandita

Tot fent broma
Ens diuen que ha sigut enviada als
individus que han organitzat Pacte an
ti-catala una expressiva, lletre firmada
per varis catalans,honrats i bons fills
de Sabadell. Acaba aquesta amb el
següent paragraf: ...reciban de cada
incondiciona
uno de éstos, sus siempre
les coloboradores en materia patriótica
podrido crá
un estacazo encima _de su
fidelidad.
neo corno prueba de

Homenatje al Doctor Rizal
La data del 29 de Desembre del any
1896, bou el fusellament del doctor Jo
sep Rizal; Phome eminenf i abnegat
defensor de les Ilibertats de la seva
estimada patria *Filipinas. Aquet dia
marca el resorgiment i la llibertat d'un

poble fins allavors esclau, començant
una nova vida

més hermosa i molt més

feconda.
I el complirse els 22 anys en que
l'insigne patriota filipi deixá d'existir
la Secció de Propaganda del Centre
Autonomista de Dependents del Co
merç i de l'Industria, no ha pogut dei
degudamsnt i en
xar de honorario
aquet i el dia 29 del corrent a les 5 de
la tarda en el local social d'aquesta
entitat baluart del nacionalisme tindrá
lloc una sessió dedicada a la memoria
del gran martre que fou perseguit i
afusellat per no volguer-se deixar tira
nitzar per el poble que avui en els ca
talans

ens

Munné, TRESORER-CONTADOR; Josep
Huguet y Tomás Sentís, VOCALS.
an

aplaudiments:

Há sigut nomenat rep.resentant pel
«Centre Nacionalista Catala», a la
«Diada de la Llengua., l'administrador
del nostre setmanari.

un

ORPHEÓNICA"

constituit a la «Schola Orpheó
nica» i per ellements de la mateixa
una nova secció que's dedicará al to
men del Excursionisme en la pregona

els cors.
A la segona part els sorprengué la
agradable visita del digne Francese
Maciá, qui obligat a parlar per la jo
ventut del Circol, féu una bella oració
nacionalista que fou liorejada al ultim

ler

Maragall.

Catalans1 compreu tots els divendres Inaugural
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que

cels

Associació Catalana d'Estudiants,•Es
cola Catalana d'Art Dramatic, Centre
Federal de Barcelona, Centre Naciona
lista Catalá, Casal Nacionalista Segre
renc, Casal Nacionalista Martinenc,
Grup Excursionista Joventut, Grup Fe
minal de la Unió Catalanista.

flors

"SCHOLA

L'Orfeó de Sans

té opresos.

De Reixes Enfora
Son moltes les -damiseles i joves ca
talanistes i llurs families que arborats
del més encés patriotisme (ensemps
que profonda caritat) diariament visi
ten als empresonats nacionalistes.
Entre'ls distingits senyors que's de
diquen a tan enlairada tasca és digne
de esmentar En Vicens Ballester, pre
sident de la Asociació Cata.lana de Be
neficencia, incansable defensor dels
empresonats, i que, sens defallir sois
procura ajudar en lo possible a fer més
lleugera l'estada en la presó, a aquells
que, amb la testa ben alta, s'Elan destin
guit, valents i decidits per la nostra cau
sa, que es la de tots els bons catalans.
La Redacció de «LINTRANSIGENT»
no ha mancat ni un sol día a fer-lis la
quotidiana visita i prega, coralment i
amb insistencia, que tot nacionalista
que vulgui contribuir en bé de nostre
estimada Catalunya, no deixi de visitar
de onze a dotze del mati als nostres
amics i companys Francesc Grau i
Emili Datrnau, els quals sofreixen des
de massa temps el vigor de la Pressó
Model. Han sigut ja deslliurats els bons
amics Joan Cerdá, Miguel Cardona i
Enric Palau.

Correspondéncia
J. V. Excés d'original. Envii prosa; M. A.
Es publicará; N. C. Axó ho tradueix i.ho pot
enviar al K D T; J. S. No`ns ha convensut.
J. D. Quan aixó, Catalunya era tant exclava
com ara. Vaigi enviant. El nostre anhel es
poder-II publicar 4uelcom; M. T. Aquest cop
ens he semble que's una mica passat cl'actua
litat. EnviY prosa també; F. Pi B., Bé. M, H.Es
publica, ens falta prosa; D. J. Esta bé, peró,
no hi ha dret. Prosa, prosa i prosa; S. B. Es
publicará; A. M. Igual; J. S. Ho fa molt fort.
Li pregem que, un altre cop el firmi amb el
seu,nom i es publicará igualment arnb seu
dOmin; M. P. Aquest cop ens ha agradat; F.
G. i E. Es publicará

COIVIPANYS:
gust i elegancia
proveiu a la

Vestireu amb
si

vos

Gran Sastrería

l'ESTISORA
de ANTONI VIIA
Casa de

confiança

Es confeccionen,

trajos

en

i bons preus

en casos urgents

SIS HORES

SALMERÓN, 89.-BARCELONA
Impta. Cavanillas. Ponent, 66, Tel. 5347 A.

