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Arc si impulsat per l:i rn.it:;r;ali!:al de la vida vos dieu el que no
sou, vostre gest n'es consecuencia ilògiea de tota misèria espiritual.
Ptró res més lluny de la vritat que això; i per lo .ant la postura que
haveu adoptat al front d'eix periòdic no pu. Jcímirla concretament,
encar que la cregui filla d'u.n.mpment d'impremeditaeió.
>lai vos he tingut per 1411 fals polític, sí per un equivocat. Desg! :•; i.it de vos .-d fos fals lo concepte qu'hem mereixeu; no vull pas
dii vos que'Is íntims potser amb mèrits i simpaues vos abandonessin;
aquestos lo que han de fer fan'M, lo mateix que sigui un tira, com
que professeu la més popular de les doctrines.
Me presumeixo que'ls armor.iosos i seductors cants amb que vos
enforteixen son de sirena. Però si 1 eniu de sebrer que'ls molts que
amb vos venen al jorn que no se'ls pogués senyalar amb la segona
i tercera paraula de ^aupcres s^iritu del Sermó de la Montanya no
s'acobardirían de dirigirvos paraules com les que del gran místic
Verdaguer eixiren per a menyspreuar i per a justícia al compte de
Santa Coloma.
Crec, digne senyor, que ja haureu comprés vostre error, i recordant los immortals versos 'del Alcalde de, Znlathea vos felicitareu de
la vinguda al món, de LA FALÇ, tot pensant: «que hi fa que's digui
nacionalista, això es el menys, si com tot esperit finament lliberal
!:
vol règims més humans que's lo principal'».
'
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No preteniu oposarvos al nostre pas, no hu duptett,' 'xotàríénT'i
serieu aplastat. Som el progrés; '
'
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Sabeu lo que*s tín cacic rural?
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» <

El nom n'es tan fastigós que fins els que'ns son vers models, i
n'exerceixen amb tot descaro, s'ofenen com se'ls anomena amb llur
títol. Pro son cacics, i ^ ^ 6 ^ £ * 6 n s Ktfòift^jn vici dels dolens, ja no
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