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iAIerta ciutadà!
Passan encar que brunzentament les martiritzadores veus
de que 'ns trobem aprop d'una intervenció armada al horrorós
conflicte europeu. Nosaltres creiem que les paraules llensades
a la pública opinió, per determinats curanderos polítics, no son
altre cosa que ballon d' essai, i si el poble concedís i per lo
tant fes via paral·lela amb ses inícues idees, dur-lo a la guerra
per a ells poguer cobrar la crescuda i corresponent cantitat a
feina d'aquesta importància.
El nQstre poble no es pas tant candi i per això no se sent
disposat a fer lo que '1 clasic caballer de la clàsica terra. Però
tampoc falten subjectes hipnotisats per els grans progresjstes (?)
—que amb les teories mes atrevides han fet fortunes de prinjera ratlla— que volen lo contrari. Però son tan limitats que lo
mes indicat es compadir-los i no témels. Sapigut es que tots
els homes de sa criteri, militin al partit que vulguin, sigui cualLa Falç. 24/9/1916. Pàgina 1
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sevol l'estat social en que 's trobin, stan disposats a no sortir
de la neutralitat, costi lo que costi.
Ja ho sabeu llegidors: a certs polítics cal fer-los-hi present
lo nostre mes profoad despreci... i no perdre'ls de vista.
LA REDACCIÓ

*
* *
Es oportú manifestar que he cedit generosament a la simpàtica petició qu' em féreu l'honor de solicitarme per a poguer
veure la llum aquest periòdic, quin títol no'm preocupa, doncs
amb l'afirmació donada de que farà bona i sana feina local i comarcal, i de que tindrà Tribuna Lliure, me dono per satisfet.
M' associo a tan noble iniciativa del despertar ardit de la
joventut de nostra Vila, tot donant-els-hi el mes coratjós i fraternal saludo.
Vosaltres inspirats per la ciència sereu els propagadors de
de la cultura... la que tan falta en aquesta localitat. Per això m'
es grata la vostra obra, i mi associo perquè la veig lliure de
tot germen de prostitució, però sols ho faig per altruisme lluny
de tot lucre del partidisme convencional i sistemàtic,- sense inspiracions de res de lo que se pot sospitar.
Ni jo dels teus, ni tu dels meus, si de tots i per a tots els
que fassin higiene social.
Vos ho dic perquè sapigueu com soc i qui soc.
EL DIRECTOR
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Resum de Política
INTRODUCCIÓ.
Benvolgut lector, com llegeixis aquest nombre ja estaran
obertes les Corts o es trobun en vigílies d'obrirse i c rr>. siguen — si
no ho son— els incansables diputats nacionalistes i ;a hauran emprés en son infatigable dalit la campanya qiu- per a \v< llibertat de
Catalunya i pel resurgiment d'Espanya portar; a cap.
No sé com comensarrt l'atac catalanista ni tampoc se si triomfa
ran en la present escomesa —perquè segons i'Unamuno fer de profeta es molt exposat,— lo que si sé que o el rostre n et adelar.tarà
molt o que el present gobern no acabarà l'any.
L"s herrnoses paraules amb que habiar. fascinat al poble espanyol en Gassei i l'Alba quedarà plenament demostrat que son fulas
i com aqnei's que trobanise a les portes de la mort se donen injeccions, de quinina, igual elis fan rrorne-.-e^ que son le- .':irun'es, faraulrç i paraules de Amlet. els dol molt temr d/abardonar el poder
tot i reconeixent que'l poble no els vol i qiw ::• serveixen rer a
gobernar.
Temen de tot, en cada català hi veut IÍ un fiscal disposat a denunciar les seves in-neptituts al endormiscat poble ibèric qu encara no es '"ona compte del seu decaiment funest. Es troben completament desorientats, van de palpentes fugint del foc per a caure a
les brasses; per referse de la propaganda regionalista pel nort anunciada pels caps debanters de la Lliga, obren les Corts tot pensant
que hi guanyen; s'enganyen: si tinguessin tant sols esma per a reflexionar com se'n penedirían del que fan; empro ca, en l'esplendor
del poder uns i amb les espurnes dels fracasos els altres, han quedat
*esma-perduts i no saben el qu'es fan. O si nó en el nombre vinent
els en faré memòria
F. FONTRODONA
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Orientació política
La pàtria es una cosa natural, l'herencia dels nostres pares, el
tresor dels nostres fills, la llengua que havem après, i ab !a qual nos
expressem fàcilment; la terra ahont nosaltres i els nostres germans
hem nascut, la casa que ha sigut testimoni de les nostres alegries i
dels nostres dolors i en fi tot lo de ia Pàtria Catalana. Es un deure
patriòtic intervenir en la administració de la Pàtria, volguentla t'er
forta, rica, gloriosa i ben governada.
Tenim el deure de defendre els nostres interessos econòmics, la
llibertat dels nostres iguals, el pa dels fills, el bon gobern per tots
plegats. Es una obligació individual intervenir en els negocis comunals. La nostra condició de home, de racional i de governat ens
autoritza la crítica, en favor o en contre dels actes dels que'ns governan i administran. Solament te dret a critica els actes del govern
aquell que fa tot lo possible pera evitar els mals governs.
Tot home ha de intervenir en les lluites polítiques o sinó recordeu les paraules de la mare de Boabdil. Ploren com doncs els que
no vàreu sebre defcudreus com homes.
La política vol dir el règim del poble, es a dir, tot lo necessari
per evitar a la Societat els perills que troba pel seu camí i tot lo
necessari per guiar al poble al bon sentit; se regeix per medi de lleis.
Les lleis son de tres classes, la principal es el de v-dret natural»
que cap poble pot conculcar, com «»o mataràs», * l'home es lliure».
El dret natural uneix a tots els pobles, pro que distingeix una nació.
de una altra donant-li personalitat clara i pròpia, per això nosaltres
demanem l'autonomia, demanem lo, que de dret ens pertoca perquè
el dret natural ens distingeix Catalans de les altres regions. Després
hi hft. lleis accidentals, que son les que's van imposà després de la
pèrdua dels furs els Castellans i les que'ns van imposant avui dia*1
La indiferència política engendra al fi el caciquisme mes asquerós,
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l'entronitzament dels dolents, Y-\ ruína del bó. Els bons s'-n mes que
els mals. Aquestos en la política serien venguts si els bons lluitessin.
Si molts no ho fan, lluitarem nosaltres nacionalistes per Catalunya, pels bons goberns i pels vostres fills.
V. LOPE

Ua imposició delidioma i l'escola
La paraula es l'element essencial en la formació intel·lectual
del home. Tota representació, tota imatje pren immediatament un
contingent verbal! Quina confusió no ha d'establirse en els tendres
cervells dels nostres infants al sentir parlar al mestre un idioma,
diferent del familiar, del que viu en el seu interior. Si en 1 ordre espiritual es una profanació, pedagògicament es un gravíssim error,
dor.cs és un fet provat que l'ensenyança en la llengua materna penetra més fàcilment, més íntimament i més fondament en la intelligencia dels alumnes.
La conseqüència és lògica. Si tenim els catalans dret a la llengua catalana, en tenim també a 1 escola catalana. Es un dret natural, superior a tota llei escrita.
La imposició de l'escola primària castellana, es un atentat permanent al dret dels nostres fills; els posa en situació d'humiliant inferioritat i fa poc menys que impossible la necesaria compenetració
entre l'escola i la família.
D'aquest antagonisme entre la llengua pròpia i la llengua de 1'
escola oficial en dimana la gran extensió de l'analfabetisme a Catalunya i el poc profit de l'ensenyança.
Son molts els catalans que han passat per l'escola i no saben
escriure el català ni el castellà; fan una barreja i confusió tant
.graus, que son la millor prova de la ineficàcia de tal ensenyança.
L'escola catalana no implica la exclusió de l'idioma castellà, què
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convé sigui perfectament ensenyat. Es útil, en general, conèixer
altres llengües, com es útil conèixer altres terres i akres lleis i al* res
costums; però, per damunt de tot, memres quedi un alé de vida al
nostre cor, hem de posar i estimar la llengua pròpia. Es la llengua
ab que pensem. Una de las tascas principals del nacionalisme català, és la implantació de l'ensenyança catalana. Evidentment la trinxera que millor defensi nostra llengua ha d'ésser l'escola.
Per crear i arrelar l'escola catalana, es precís que Catalunya
tingui plena llibertat d'acció i recursos econòmics suficients,
La imposició de l'idioma és el signe de l'es lau, Catalunya, terra
de llibertat, ha de rebutjaria.
L. M.

Vía-fora cacics
in

D'instrucció
Crec que'l nostre Ajuntament se haurà enterat que'nla Barretina
hi ha un mestre i per això els preguem que siguin mes espléndits que
en el passat piofe-or, ja sabem que pel seu ideal no els i combé que'l
poble se adelariti, empro que hi volen fer, son coses de la vida.
I arc que quan un home sap el que es, no es deixa cordar les
calses. empro pensin que'n els pobles veíns hi ha una sòlida i ferma
instrucció i que com la generació de demà tingui per obligació de
combatir an els veïns de les properes viles, aleshores serà com maleiràn el seu róüim i odiaran la seva nisaga, comprenent el mal realisat pels seus aban-passats, abominant la seva memòria; trista
profesía. Deu fasi que no ho sigui, trista realitat.
Empro si an l'Ajuntament del S. J. Cardona hi havia designada
una subvenció de 500 ptes. anuals per el mestre particular que's
s' establís aquí, com es que al S. C. Pascual en tres anys sols
se ni daren 60. Siguin mes generosos amb l'actual mestre i procurin
que'l poble s'instrueixi que serà la única cosa que hauran fet
aplaudible.
F . FoNTRODONA
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FLAMARADES
Benvingut siau educador d'infants!
Dessenrotlleu amb sublim amor, amb infatigable dalit vostra
missió divina.
Fèune homes d'eixos nins que us demanen una almoina d ' e s piritualitat.
Procureu que l'atracció de l'ambient corromp'! ,!>•• impiïa no
vos els embruti.
Si logreu que'n les venideres genenu ions no rugien 'Is mèdiums
tindran la nova humanitat.
No doneu per feta la tasca que amb la societat teniu contreta,
fins que aquets homs amb tantes cultures no posseeixin la cultura
política, la que'ls hi falta per a que tot no sia res. Una volta lograt
això, veureu respecte ú'Hamlet com se'n fa via vers ignotes regions;
i aquelles «paraules, paraules i paraules» que ne Uensan a dolls la
més crudel vritat i negra filosofia ja no seran més la terrible sentencia de tota obra humana.
Treballeu vosaltres que excersiu el més bell dels apostolats, feu
que ací i allà s'arreli tot ço que s peu de jorns de benestar, i regnarà la moral del més gran martre.
Fehus.

k'afecte dels primers eops de falç \(
Al aparèixer els primers nombres de L A FALÇ fou molt gran la
indignació que produí a n'els elements principals amb que conta el
hijo adoptivo que estan a disposició de'l ex-popular... i president de
la penya conservadora que s'ha format front al carrer de Sant Joan,.
Molts dies avans de la publicació del periòdic, ja es donaren conta
de la trascendencia d'ell, que fins el personatje a que pi imer ens referim, feu trevalls i consultà amb algun de nostres companys per si
podia convéncel de que no arribés a donar llum al anomenat periòdic, pro tant lo realitzat per aquest tipo com lo per el seu consol el
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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.
/
REGENERAT DEL SEGLE XX.
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