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mandado han sigut trevalls inútils devant la firmesa i voluntat deia
joventut nacionalista.
Nosaltres que sol anem amb ei íi de fer una Espanya gran i íorta, una Catalunya resplandent i autònoma, un districte lliure del ca
ciquisme, i que sigui representat per una personalitat de perfectes
qualitats parlamentaries tal com ens mereixem els ciutadans d'aquest
districte, i per últim fer de nostre poble un model de civilització,
lliurar-lo de la exclavitut i posar-lo al nivell dels poblesjeuropeisats,
per tots aquets conceptes i altres tants per a eis dictadors de nostre
poble no'ls convé el desarrollo del nacionalisme.
La nostra tasta tot just principia i en elia ja s'hi veu l'esplendor
del triomf, empro no ens satisfà encara, perquè després de molta
precaució les nostres esperances podrían veures defallides, empro
de cap manera consentirem que'ls nostres propòsits es veigin irrealitzats i per això treballarem en constància, fins alcansar totalment
la victorià final de lo que'ns proposem, i per lo dit contem amb la
transformació del poble i la regenaraciò de les persones, que es lo
indispensable per nostre projecte, quan lo poble tingui fet lo cambi i
les persones la transformació amb sentit comú, emp^ndrem la marxa del triomf i detindrem en primer lloc el projecte de nostre cacic,
vividor i farsant polític local, que te'l propòsit d'adqu'irir en les pròximes eleccions municipals l'alcaldia persefrcna vegada, per poguer
amb mes facilitat dominar i dir amb l'orgull que gasta que ha sigut
dictador del poble durant deu anys consecutius, encare que oficialment en regeigi vuit. Amb la poca ilustració i ensenyansa amb que
conta el nostre poble, en tenim suficient per a aplastar aquet domini
perquè fins els cors tendres briveigen del ideal nacionalista, i hasta
la quitxalla llegirà i es farà càrrec de nostres concells que son de
una realitat clara i franca, que traspasant-la en els que'ls portaren
al mon tal vegada ignorants de tota mena d'ideal i el progrés de
nostre poble.
I veusaqui p"er els motius exposats l'impresió que produí la publicació de LA FALÇ que tot just principia a fer feina i ja ha causat el
desequilibri dels apoiadors del centralisme que veuen com cas segur
l'aplast abaix al precipici del seu ideal bruc, corromput e inservible
per la regeneració moderna.
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