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Deu te guard Rafel de Casanova
Si per llei inviolable de la vida el que fou gran defensor de
la terra ja no es res... Si la mort tanca entre son misteri la matèria per tant com duri eix mon tal volta etern; l'esperit se trasmet, d'una a altre generació, fent-se (si se basa amb doctrines
progresives) al rodar dels jorns mes popular i naturalment mes
fort. Per això l'esperitualitat per él! vertida no ha sigut estèril:
proba convincent n'es de sa lògica feconditat el magne moviment qu'arreu de Catalunya te forma.
Sí, Conseller en cap Rafel de Casanova, tos vostres pénsamtnts rie viuen, tenen eterna estada en anà grari riluriíÒ
de penses catalanes... fan lluitar tot un poble sadollant de l<é$
niés fermes es^eranses, perquè ja divisa enllà a I' horitzó tes
neixents clarors de l'alba regeneradora; i quant eixes baiíyah la
part de la terra, que va fugint de les negres ombres ont l'ha
tingut envolta lo negre mantell de la nil, ja'l dia no tema enrera.
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TRIBUNA LLIURE
La pèrdua dels nostres furs
Amic iiegidor, crec qu'estaràs enterat del modo en que foren
perdudes les nostres llibertats en euoca de Felip V, per si ho estàs
me proposo recordart'ho, i si no ho estàs vareig a darte alguns detalls perquè no convé que cap català estigui ignorant dels fets barbres que fou víctima Catalunya.
«Felip V em via a Barcelona 20.000 homes dant comens a un seti
en que 11.000 catalans resistiren un bombardeix conünuu, en Moragas i en Bac de Roda eren els qus molestaban en gran manera al
enemic, el qu'es vegé obligat a emviari més forses, i el dia 7 de J u liol de 1714 arribaren 60 000 homes; el seti va durar 13 mesos.
Quedaven'sols 8.000 defensors, rendits per la fam i enrrunes de
les muralles, l'enemic asaltà la plaça en tres columnas de 40.000 homes cada una, els catalans lluitaben ab tant valor que feren molts
ceftteiiars de baixes a l'enemic; també éils ne tingueren moltes.
. .L'immortal Rafel de-Casanova caigué ferit el dia 11 dè Setembre
de 17,\4 abras&t a la bandara de Santa Eulària en el bahrart de Sant
Pere; durant 10 any^ el conq^ri^or-i subjecta la terra catalana esa
una espantosa tirania.
. v§Upriíçiíi]lajC'eiifiralitat-de,Cataluny;aj1-íles CortsCatalanes i el ConseU de Cçnt u Abolí ! la monada catalana,,desarmà «La.Ç/>run!ela»,,i^f
liçia poputar. Tregué J'idioma català de l'Audiència, declarà oficial
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la.castellana; va prohibir la representació de comèdies sense cap
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castellà, —des de a les hores els traïdors dels dramas parlen caste-

presonactes* i-eixïftides més de 38.000 persones, algunes penjades,
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com en Moragras i en B.u C.t: Roda; feu a trossos la campana Honorata que mca a Somatén; mana que les campanes fessin cada dia el
toc de Rei per a record;! als catalans .sa esclavitut; imposa la contribució anomenada de cataslro; imroduhí la llei de cintes; imposà el
paper segellar, les cèdules i mi! altres barbaritats i per últim incorporà definitivament Catalunya a la corona de castellà r-mb les violencias del més crudel dels conqueridors*.
, ..
Ja h<> vens amic llegidor de'la manera' crvfdel ;i despòtica 'qüe
rract'a Felip V als catalans. Doncs si abans feníem léfe ttirieVlat^ que
aYé'Uemunè'm'. iperqué 'fins hem •d'és's'er'rna'rtï·a·ctí!'!'*; pér
•qúeftèt' -òïtït r-i-opi ens ptrrany? -;No es ünacò&íijüíra !o
'«Català,'si-òí>ftes venes i'<*orríi«Sfffig·de!tf •t

h e m de c o n t r i b u i r a lurr •ta*<Stt>liíér· *fct»Prtr»1t>*qt»è íírtíta'felt*

ts pel bé de Catalunya i arribarem a ser resV. BAYERRI

,

ser vlàblé íjn perípcíiç
' J v
de una petita localitat?
Un periòdic de una petita localitat serà viable sempre que-a
semblança del arbre procuri amb gran cura posar les arrels en terra
pròpia, respiri el seu ambient, empro l'ambient reial no'l fictici i 1'
imposat. Precisa ademés que's compenetri be de les necessitats i
aspiracions del poble i dels habitants als qui va dirigit i a lograr
aquestes aspiracions encarni la seva poderosa voluntat i els seus
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esforsps. Per això deurà insertar en les seves pagines no articles de
resonancia mondial i de especialitats científiques, sinó articles i
noticies que afectin a les diferentes classes socials que integren la
població, instruint-les i fent-loshi delitosa la seva lectura. Eviti també
tota aíició merament política i partidista, buscant tècnicament la
recta gestió i administració en tots los assumptes que interessin a la
comunitat, basse de la prosperitat moral i material dels pobles conscients i de la cultura que tan els enalteix i necessiten.
La joventut que amb tanta ardidesa ha emprés la publicació d*
aquest periòdic, vol seguir aquestes sabies orientacions i en contraposició «I nom que porta, no intenta matar les herbes, sinó segar-les
perquè donguin nous rebrotis plens de rigor i eufanilat. Apa doncs,
ardida i coratjosa joventut, digna de gran lloança, a treballar
descans en ta tasca que alentats de bons desitjós aave»

ftms a conquerir el «*Me fi a que deu aspirar tota publicació
. . • - .•

El nostre canvi
Vàrem quedar tots sorpresos, quan, demanarem permís, per
surtir el primer nombre de la FALÇ, a casa la vila y se'ns va negar
No sabem a que fou degut aquest obstacle, dic malament, si ja
hu sabem, es que aquestes modestes fulles, no son del partit del
ajuntament i varen posar totes les trevas possibles per que no les
repartíssim, però, tot lo que lograren fou un dia de retart per poguerlas el púbic llegir.
Comprenent nosaltres, que, tots els esforços que a les hores haguessin fet, no serían equivalents per poguer tenir facultats per
donar llum an aquest periòdic, vàrem resoldre anar en el poble veí
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i amic de Pineda per si tindrían inconvenient per donar nos, lo que 1'
ajuntament de aquí'ns negaren, i no hi tro varen dificultat de cap
classe en cedirnos lo que tan desitjaven.
Encara que sabíam qu'aquest ajuntament no era del nostre
partit, no presumíàm que fos tan venjatiu en volguer privar tots els
fets del partit contrari, i a mes dient la veritat com deian, puig tot
son coses i fets palpables tot lo que era imprès en aquelles fulles.
Desgraciadament per lo qne'm vist, aquest ajuntament encara
que sia del partit lliberal, desde ara podem dirlis que son del partit
tirà! puig no deixan dir la veritat per mes (liberals que se anomenin,
però nosaltres desde aquest fet designarem tirans del poble de
.Malgrat, com tots els pobles que encara regna el partit cacíquista.
Desde ara ens dirigim a n'aquest ajuntament dientli: que per
araao r*nirématrovar per,segona yQlta perqué'ns dongui'l corresponent permís, pro si, u tenim que fer saber que si no'l hem
lograt es perquè no Tolen.
I ara TOS diem: com més treras eas voldreu posarnos, més feons
cop de FALÇ i haurant

Vía-fora cacics
Eren pocs i parirà l'avia
Escolti.... Que ningú se'n enteri, que's un secret.... Escolti home
escolti que no li cantarem allò de Fernando septim, no, ni li farem
pagar rebut. I doncs -^assentis que caurà— degut a les nostres investigacions, deduccions i.... hem sabut que'ls seus bull-docs pretenen
abandonaiio —are si que serà cosa de fer la maleta definitivament—
però no sabem si es degut al manubrio. La Falç a un accident automovilista o a las 10 mil vagues, però lo que si sabem es que'l aban-

La Falç. 10/9/1916. Pàgina 5

6

LA FALÇ

donen a Vel per busearse un altre amo, com taivpoc sabent qui serà
el jefe del nou partit lliberal, encara que'ns han asegurat que's un
fabricant de serradura r: i expert xófert. iAy filla!
i Quines cosas Mare de Deu i quines cosas!
P. Ros

Flamarades.

1

[ Res 'J'.ésser privilegiat del·V'XatiMi'·1'.^L'indispensable • canfitài
de sepiil propi'a'ïot'lVònr hes prCu pef'fe^sàpigüef qtre'Si rfri? Te
de sagrat, d'inyíolablel'es lo'früïf de'!^a'pé!n'sa;<ía' seVa'bí-eneia es'-iiévihg'üda ícl'eVi en la ÏÍÜfta'qiie èírtltífLi'é^dh'éfà'Ai «fístífafanalitzar el
drW i ef tóef'Üe'lhiüífi peV'ei ^vi^aP^el'frtaWif fífrtnVfflt!i^<{ WP^aivameiHrsfebre^ixïníirí^n^ 0 lí >" *'« ^ - - •'•>'->«•••** »
Penseu honorable senyor, que oienguereu, a un bon an\jp amb la
noblp^jdei^^p^ires sentiments, amb la fé que pel triomf de la ra'ió
teniu dipositada al vostre ideal, amb la fogositat i bravesa que'l defenséssiu... i amb un dret iguaraí^órt7é~*qp^^d"élneTlw'ml"'tè1heh
pera dirse i ésser lo que més els hi plagui, i, compendreu ]$. vosjra
falta que ell va per fals camí? iqué hi fà?; DèixéH·que^tòtïÀàTíÍÉaípïii^Ui^píq^laçe^^ p,er^arH dicti i la seva conciencia li sancioni; el
temps ja dirà quins foren els equivocats. L' humanitat heterogenea
te mil ideas i modos de pensar diferents, i creieu que si els que noblement les senten poguessin implantaries tal com platónicament les
posseeixen farían d'eix món miserable un lloc de benestar.
Si teniu—com jo crec—conciencia de lo que son idees i les sentiu
amb tota la força de son foc tornareu enrera vostre gest i facilitareu
el pas de quj partint de diferenta base, fa via vers el bé, on tenen per
punt màxim totes les penses dignes.
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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'».
'
'
No preteniu oposarvos al nostre pas, no hu duptett,' 'xotàríénT'i
serieu aplastat. Som el progrés; '
'
•-•...-•.• • • i - '
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Sabeu lo que*s tín cacic rural?

Febus. _

» <

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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son qui, per sortir del fanc; seguin les seves malifetes, perden viles,
juntantse amb altres, deixen sensa defensa districtes, i fan joc amb
els que esfonsen les Nacions, repertint-se, el fruit de la suo, dels
que'ii fet creurer que la llei es una mercè, d'aquella entranya viva
del poble, que se adorm, sens recansa, péasant qtte's un gran temps,
el que sols conspira la manera de líígar les voluntats, per fer-ne
un mal ús.
Fora ma tasca difícil, si com les veínes viles, haguessin tingut
la sort de reduir-los a la mes petita fracció, pro per fecilitar-ne 1'
acomesa, a Malgrat, que's de lo mes interesant, per sa decadència,
fins sab fer gràcia, car no hi ha manera i fora lidícol, pendrels
amb serio.
Mirant els seus actes, se'ns presenta com un titella dels diputats
i dels electors. Tot l'any, començan el matí, sa primera feina es ja
procurar elector; no fent res mes, fins al vespre, que's com va a
reunirse amb els satélits; essent com actua de Sobirà, permetentelshi
tota mena de escàndols.
Examinant els procediments, diu que fa favors, fins fent complir
Ja llei, de la mateixa faisó que si'n fos propietari- Essent home
públic, mai permet que se li nscalit-sin els actes; mangoneixant sens
escrúpol, la tranquilitat pública, la pau de les llarcs, i la llibertat
de les jwr#ones.
Si TOS sembla qu'he fet un retrat, aneu equivocats, car jo non
sé; sols, he procurat donar-vos una ideia d'aquesta gent que contrifettenei» a deixar districtes, sensa usa representació que satisfaci,
llars aspiracions, i perquè si pretenim fer una Catalunya forta; procurem despreciar als que ntfti ne parlen, i si ho fan, sols es per
b^scantar-la.
Nvtrus
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