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Núm. 1

La correspondència al Sr. Director

COLOFÓ
AMIC llegidor:
Si ets dels nostres, si has trobat que la nostra tasca ha d'
ésser profitosa per a Catalunya, no 'ns abandonis i compra el
número vinent. Pensa que les publicacions escrites en nostra
preuhada llengua es menester que visquin i 's multipliquin per
a que 's pugui respondre a nostres enemics amb el testimoni
d'unes xifres numèriques.
Si has soferi una decepció i el periòdic no t' agradà prou
per manca de gràcia o d'esperit, les seves columnes —com les
d' un pòrtic— t' ofereixen franc aculKmént i lliure tribuna destí' on aportant-hi el teu saber i la teva voluntat, pugues propagar els nostres cQmuns ideals.
LA REDACCIÓ
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Deu

te guart

, ütfà
,
sa n' es arribada a tes mans tal volta per etzar. Llegeig-la, t'ho
preguem, però avans de donar ton lleial judici tingues present
que 'Is pares d'aquest periòdic que amb ton esperit parla, son
joves, provablement molt mes joves del que 't pensses.
Si ets home que tens plena conciencia de totes les missions que la vida imposa, sentiràs una onada de satisfacció que
invadeix la teva ànima, sinó per la pobre intel-ligencia que demostrem, per la gran forsa de voluntat que'ns anima.
(iVols nostre programa? Aqui el tens: Trevallar amb infatigable dalit per a lograr totes les llibertats noblement sentides
que per la grandesa de nostra terra son indispensables.
No consentir que nostres costums i modus d'ésser siguin
mermats i substituïts.
Dir la vritat de tot i per sobre de tot, i consti que per rés
violarem lo concepte que'ns mereixen els homes i les coses.
Protestarem amb energia de tota obra indigna.
Res pectuosament admirarem al qui de son impuls surti
quelcom lloable, sigui el que sigui i pensi com vulgui.
Sempre farem obra pacificadora, i si algú creu que a lssém
bandera de guerra, s' enganya llastimosament.
La nostra doctrina política son les nacionalitats, per creu-
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r-ho amb mes consonància amb el dret natural. Mes que una
Catalunya lliure, voldríam una Espanya ont totes les regions
fossin federades, i aixís s'acabaria la política inepte.
Els catalans trevallem en primer lloc per a europeisar una
part de la nostra Pàtria. Vosaltres que no 'n sou feu lo mateix
per la terra que us ha vist nàixer, i aixís tots plegats salvarem
aquesta Espanya nostra, que tots estimem i que 'ns omple de
fel el cor i la vida de desditxas, veient com s'enfonsa.

Via=fora cacics
Un examen de conciencia
I
No se si —pacífic malgratenc— t' hauràs enterat de la manera
forta i expléndida que 'Is diputats nacionalistes demanen les aspiracions de 1' anima catalana; crec que si, com també crec que estaràs
enterat dels insuls que se 'ns han dirigit sense tó ni só. Doncs si fas
un repàs a la teva conciencia de segur qu' ella t' acusarà per haber
donat el vot inconscienment al tteu particular enemic, puig aquest
descuida els interesos del poble i de tot Catalunya en general, perquè com a representant d'ella no's trobava al seu costat en les Corts
passades.
*
Es intim amic d'En Collaso, i prefereix trair al poble que amb
tota la bona fe li va donar la seva representació, avans de perdre l l
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amistat d'aquest senyor, Es un segon Salas Anton, un desagraït Si
fa això perquè la seva acta la va guanyar gràcies al caciquisme que
impera al nostre districte, nosaltres li retirem la nostra confiansa i
iniciem un acte dr: protesta com al districte de Sabadell contra el diputat falsari.
Ell sigué un dels diputats catalans, que no arriban a cinc. que va
lluitar contra les nostres reivindicacions: puig en els moments que
a Madrid era necessària tota la forsa, ell celebrava una festa en un
cassino lliberal de Barcelona.
Demanant la nostra autonomia si trobaven els diputats regionalistes o nacionalistes senyors Cambó, Ventosa, Plaja, Bertran i Musitu, Morera, Ferrer i Vidal, Rusiftol, Albafull, Marqués de Camps;
Farguell, Claret, Bertran i Serra, Jansana, el de la reivindicació
republicana Marcelí Domingo, el jaumista L'osas, el reformista Zulueta, el lliberal noble que estima la seva terra Emili Riu, colaborats per els senadors nacionalistes Abadal, Garriga, Seció, Rahola
(P.), Soler,Rahola (F.), Vallés i Pujals, i els lliberals Junoy i Roig i
Bergadà, siguen lo mes notable que també 's trobessin junts amb
dos diputats un vasc i l'altre gallego, que també lluitan perla llivertat del seu poble oprimit pel centralisme.
Temen que la generació de demà els demani comptes dels actes
avui dia realit-zats, ells que de mica en mica, en la boja mania del
centralisme essent incapasos de fer res de bó per el poble han devastat el gran imperi de Carles V, no reconeixen encare la seva incapacitat, i aixis quan el poble te un aspecte de regeneració demanant els seus furs, allavors els oligarques de ía rància i fracassada
política, claman al cel, titllant-lo d'antipatriota, essent ells els qu'
han fet mes mal a Espanya.
Per això doncs ajudemnos tots, a la nostra obra de restauració,
de la que tots ne sortirem beneficiats. Unimnos tots i al crit de ;Viafora cacics! donem començ a una lluita en la que 'n sortim victorio-
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sos, perquè segons podem comprobar amb 1' historia, la voluntat d'
un poble es la única i sobirana. Contra delia no s1 hi pot imposar ni
el caciquisme, ni la tirania.
Per avui fem punt final, esperant el pròxim número per a tractar aquesta cuestió a fons.
F.Ros

Poble de Malgrat
Salut te desitjo poble de Malgrat, perla de Catalunya, joya del
districte d'Arenys de Mar. Ets per això ingrat vers la mare Catalunya, que no respons als seus crits d'amor; bona proba n' estàs donant pel teu indifereatisme, vers les coses trascendentals que estan
ocurrint dintre Catalunya. Jo no sé si estàs enterat del moiment de
Nacionalisme que te lloc a Catalunya per a lograr les nostres llivertats y reivindicacions; com és la oficialitat de la parla catalana y la
autonomia complerta de les regions espanyoles. Potser es degut
aquest atràs a que estem molt faltats en lo que pertoca a l'instrucció, perquè avuy dia es pot dir que no tenim estudis perquè no hi ha
qui s'en cuidi, y com que això es un dels elements mes indispensables d'una persona per a formarse judici de com van les coses d'aqui
y de fora, e indispensable avuy en el dia per a viure, es precís treballà per a trovar qui fagi els medis possibles per a lograr bons estudis y millores possibles.
. D'aixó resulta que'ls pares abans de deixar anar el noys perduts
pels carrers els porten al trevall als 10 anys, y aquest jove creix
sense normes d'instrucció, arriba a l'edat que ha d'explanà les se-

La Falç. 28/8/1916. Pàgina 5

6

LA FALÇ

ves ideas, y es trova que no sab res, no entén de política ni res de
lo que si asembli, li parlareu dalgún ideal y dirà que l'enganyeu;
després per cualsevulga cosa, siga per debilitat de pensament o
falta de haver llegit, vé el caciquisme 3- el subyuga y us trubeu amb
un home completament indiferent, tant se li endona ei bo com el
ma], com que no hu compren; y d'aquí resulta el gran mai del nostre poble.
Doncs nosaltres som aquí per lluità contra tots aquests abusos,
avuy dia segons va la cosa, recomanem les idees nacionalistes, pro
ferms, no d'aquei.s que fan veure una cosa per .altre no, d'aquets
que donen la cara per tot arreu, y si convé la sang hem de dar per
Catalunya iijual com faríem per la nostra mare. Per això nosaltres,
malgratencs, estem sempre en peu de guerra. No deixarem els fonaments fins que siguin prou sòlids per sostenir l'edifici. S'ha d'
obrar ara mateix. En favor de la • Liga Regionalista» o en favor de
qualsevol altre força social que vagi contra els partits dinàstics y
en favor de Catalunya y de la llibertat. No us han de fer por els que
lluiten. Som del poble. Lluitem per al poble y enfonsant al centralisme el poble g u a i t a , y guanyant obtenim les llibertats que amb
tant de precs s'està demanant a Madrid.
Doncs sí, l'indiferentisme d'aquest poble ha d'acabà, la Joventut
Nacionalista no hu permet, convé que la màscara amb que 's tapen
els ulls deseparegui, y d'una forta esbrançida tirem al caciquisme
per terra, fins avuy ha durat, pro ha d'acabà; aquests esbatecs que
nosaltres sentim dins dels nostres cors d'amor a Catalunya y a
Malgrat, ha de surtir a l'exterior. Lluitarem contra el caciquisme
encare que l'humanitsés, fa que dignicarse no pot. Lluitarem amb
armes lleals; sabem on comencem, no ahont acabarem; sabem ahont
som, però no ahont anem a parar; però anem amb pas segú a la
victorià perquè la raó sura com l'oli.
Aquestas pasades eleccions, Malgratencs, les nostres aspiracions
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les representaba el senyor Rosés, persona plena de prestigi dintre
la Lliga Regionalista, estimat dels barcelonins per ses gestions com
a tinent d'alcalde, es a dir una meritísima pei sona que tot lo que va
prometre ho ha complert si ho ha pogut éll, a les Corts h••> hant fet
de sobras sos companys, ademés el senyor Rosés va dir que estaria
al no-tre costat y ho ha complert, vetlla y trev;.:I.i per el districte
mes de lo que vos penseu.
En cambi l'altre li varen donà els vots ;pro de que han servit?
heu de saber que han servit per a donarnos una estreta mes a tots
els catalans, es un representant del centralisme cruel y despòtic y
un dels seus últims faluars a la nostra pàtria. No heu llegit a n'els
diaris durant les sessions de les últimes Corts. S'ha maltractat a la
nostra-llengua, que's lo mes sagrat que tenim, s'ens ha tractat com
a Colònia o pitjo, y en cambi el senyor Sagnier, representant d'un
districte de Catalunya, encara es l'hora que s'ha de aixecar per a
defensarnos; com que no te els sentiments com nosaltres. Si era,
fóra un costat més dels «Sí y No».
Doncs ja veyeu lo que és el senyor Sagnier, un home que'ns vé a
demanar els vots per a entregarlos a la férula de! centralisme.
En cambi el senyor Rosés representava les nostres llibertats, la
nostra estimada Catalunya, un brau defensor dels nostres pobles y
camps; y Joves de la Joventut Nacionalista, s'ha de lluitar, sabeu
que'ns trobem en un poble indiferent que el caciquisme treballa per
sota ma, pro amb la nostra constància guanyarem, no cal espantarnos, la sàvia renovadora que portem dins dels nostres cors ha de
créixer fins a conseguí que Malgrat y el districte d'Arenys vagi per
bon camí, amb bons representants que's cuidin de les viles que tanta falta ens fan.
Via fora els caciqs.
V. LOPE.

La Falç. 28/8/1916. Pàgina 7

8

LA FALÇ

Cops de F^alç
Un desacert sigué l'anomenada Festa de !a Flor, que'l calificatiu a que's mereixadora, es: festa del timó, puig les senyoretes poden posar una, fins dugués flors, però no poden atropellar al transeünt com feien encara que aquest ne dugués cuatre o cinc.
Sigué celebrat el concurs de Sardanes, en el que hi contribuïren el joves de la patriòtica colla "Emporium" que la dirigeix tant acertadament .el jove Miquel Cursenyes.
Des de aquí els hi enviem una estreta de mà, dohant-lis
ànims perquè continuin la seva obra mereixedora de toia
Uoansa, junt amb les simpàtiques i xamoses senyoretes que'ls
acompanyan.
S'ha procesat al general Reinbotch, ex-governador de Moscou, per corrupció y abús d'autoritat.
Als paísos lliberals això no's veu. Els governadors corrompen y abusen cuan volen.
Se diu que aquí a Malgrat se forma un.Círcol Monàrquic.
Deuran ésser aquestos que han poseit un manubrio y van a
despertà veins pels carrers.
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