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Dels articles n'es responsable e! seu autor
No publicarem cap article que sia amb nom desconegut

L'extraordinari del 6 de desembre
Preguem a iots aquells que tinguin ideats
nacionalistes i a tots ejs que sentin vocació per a
Us lletres catalanes que no deixin perdre tan preciós número en que hi hauran treballs de ressonància mundiaik
També ho diem a tots els Royos YÏUmovas,
pessimistes de nostres glorioses lletres i reneguis
de sa pàtria catalana que 'ns el solicitin, puig el
miracle de la redempció serà un fet.

.. Pòblè dels meus amors! Terra estimada! Tu guardes entre
ta falda ardoròsà als sers del meu ínsorrií: Aquells per qui m'
éts tant grata, quins fan que t'anyóri si a voltes m'expandeixo
més enllà, de ton beneit cercle. Aquells que'm donarí l'impuls
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que jn'alenta a la lluita per assolir causes, encar que tingui la
convicció de mai poder fruirne tots els beneficis que com a
penyofa ne porten.
Entre l'humà sols hi ha de diví lo pare qu' amorosament
diu: "que hi fa que no disfruti jo de mes economies, si. això
serà'l patrimoni que farà la vida fàcil de mon fill", 1' home que
lluita en lo camp de la política per destruir règims immorals,
perquè la voluntat sobirana nascuda de la conciencia dels homes, d'aquells que seran part d'ell mateix no siga mermada,
substituïda per l'imposició d'una voluntat agena. Per aquets
batallo; per ells ets el primer entre tots, Malgrat adorat!.
Sens eixos que m'omplenan el cor de dolçor, hi porto ses
imatges grabades dintre mon cervell, qu'en ales de la fantassía
els contempla sempre amb claretat enllà entre el buit infinit;
sense aquestos sers que fins me semble oir les seves veus entre'l mormureix del mar vensut i joganer, no series per mi el
més perfeçt; a les hores tindria a mon veufe totes les belleses
que t'engalanen, to poble que seria l'estotx de mes preuades
joies.
*
Qu'entens joh Malgrat! de perfeccions, que formoses causes reuneixes mirat arrib els ulls de la poesia. Quins himnes
més replets de enlluernadores pedreries, podrien" entonar-se
per cantar lo esplendorós que t'aixecai eri lo ítell miíj.d'aquçsta plana que parla a tots els vents, de sa abundosa fertilitat,
dels sabrosòs frui.s que dona en cambi dels molts suors dipossitats dintre ses entranyes' per los nobles i dignes conrreuadors.
Mirat així qui no s'extasia? Qui pot tenir idea de les bai-
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xes passions que al dintre hi regnen? de la misèria social en
que vivim?...
***
"Que't pot mancar hermosa Vila?" deia un amic amb un
brillant article insertat en lo nombre passat de LA FALÇ, i res
hi trovaba a faltar el pulcre escriptor. "Sols una cosa te sobra:
el caciquisme"' i es cert. Però que hi faria sa miserable existència, sinó faltés aquell grau d'esperitualitat a tot ciutadà per
a senyalar als renegats de sa terra amb les paraules del Pant:
Vergonya eterna...
***
Tu amic somiador, cantes com el poeia l'idealitat en
que vius.
Ens parles tot fantasejant de ta "estimada Vila", "d'aquesta agradosa Vila de la Costa de.1 Llevant de Barcelona". Jo en
tes paraules hi trobo mes qu'espàtecs del càp, batecs del cor;
hi noto en elles un viu bellugeix d'amor, de mirada passional.
Les lloances que gloses en honor de nostra Vila, van acompanyades d'un suau romanticisme, fen-te semblar amb un. trobador que canta a-l'estimada d'ulls glaucs, d'ulls qu' empresonen les ànimes.
Tot lo que tú tens de poeta delicat, jo ho posseixo de vulgarnaturalista. Tu ubriagues d'un plaer místic als esperits, jo
amb ma tosca prosa si digués lo que sento faria cloure'ls punys.
No 'm senyalis irònicament per cobart, llegidor; doncs causa de la meva cobardía es l'inconciencia dels homes. Jo callo,
tú tal volta reculls una part de responsabilitat.
•
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Hi are amic meu te diré algunes de les coses que falten.
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No tenim cap escola. Serveix per això un lloc qualsevol.
No hi ha prous mestres.
Falten associacions que sien garantia de la personalitat
obrera.
S'han d'implantar iniciatives de regeneració.
El poble sols col·labora amb entussiasme quan se tracta
d'uns esquellots.
No es donen conferencies de cap classe.
No hi ha cap biblioteca pública.
X.
Malgrat - XI de 1916.

Resum de política.
La llei de subsistències

V
Fins que'l comitè general de treballadors ha amenaçat al gobern
amb una vaga general per tot Espanya els nostres gobernants no s'
han recordat de que'l poble no pot menjar i a correcuita han presentat una llei de subsistència fentla aprobar sens admetre modificacions, a üna llei que tal volta es la sentencia del actual gabinet puig
han de tenir en compte les paraules d' en Ventosa: «Este proyecto
—digué—es como úna espada de dos tallos, con uno se puede matar
la crisis, con el otro se puede herir al país, por eso me hace el efecto
esa ley en manos tan poco hàbiles como un arma de fuego en manos
de un nifio», profecia que per desgracia's cumplirà o sinó mirin a
Barcelona, tot i aquesta llei el pà puja de preu.
Ja tenia raó aquell castellà que deia *JVo se pueden pedir per as
al olmo».
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Pressupost extraordinari

Després de dos consecutius sustos que va proporcionar el senyor
Carnbó al Sr. Alba en la discussió de la totalitat quins feren tambalejar al gobern i obligar a dir al ministre d'Hisenda que'n presentés
uns de millors el Sr. Cambó admetent aquest la greu responsabilitat
de presentar un contra-projecte devant la espectació de tota la cambra el pressupost del gobern queda per a la papelera mentres que '1
del diputat de barretina—segons en Junoy—avença com una seda.
A que's degut exclamen els que han passat per el banc blau que la
minoria composta de 14 diputats puga fer i desfer lo que vol contra
un gobern que conta amb la aliansa de les demés minories?
Es degut a que son una minoria que pensa, que conta, que va
guiada per un ideal pur i noble i per lo tant mentres els demés xaferdeigen per els passillos ells meditan com podrían salvar al país com
podrían reorganisar Espanya i lliurar a Catalunya.
Els demés no son pas aixis, la meitat son elegits per l'anti constitucional article 29, no aspiran pas ésser diputats per a treballar en
pro de la nació; ho desitjan per a tenir un títol per a llurs tarjetes,
fent un pacte amb el gobern de secundar la seva obra en canvi de 1'
acta per més dolenta i ridícula que sigui la dita obra, L'altre meitat
de la majoria o siguin els adictes, lluiten per adquirir l'acta mes no
amb una lluita legal i noble sinó repartint plata a dojo, que més tart
se cobra deu vegades. Tots o casi tots d'eixos ministerials son advocats o procuradors d'empreses explotadores i no 'Is repugna posar
un jou més al poble que representen mentres puguin servir a la companyia que'ls paga.
Per això, per més que siguin no poden oposarse als que ho deuen
a un poble que pensa i que vol sa llibertat i en cas de faltar els sabria cridar a to, puig els nacionalistes poden, volen i lograràn un
àtom més de llibertat i ciutadania.
:
iGloria als aimans de'l proletariat!
P.Ros.
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À la defensa de la Nacionalitat
Al'ensem ps que la natura nos brinda la cruesa de l'entrada
d'hivern amb los arbres despullats de fulles, los camps a punt de
sembrar, les fulles dels ceps caut'n de llurs brasos que 'Is aguanta
fentnos passar desapercebuts d'aquest tedi que se ns apodera de nosaltres. L'altre dia llegint quelcom que va venir a les meves mans
ef tedi se'm va apoderar de mi com si les fulles caiguessin en plena
sava del cep perquè vareig veurer que lo que m'havia fet una ilusíó
i una esperança s'ha via desvanescut. Germanor, el capdeyanter ha
dut adherit al Bloc no responia a les meves;nesperances, la crònica
setmanal deia que a Espanyà el plet Nacionalista era vell, les llibertats de un poble son velles, aquí'ahont son les idees més noves i; de
més sava del mon ahont se redresan nacionalitats oprimides vaig la
férrea. dominació de l'intrús, no perquè es modern devant d' aquestos governs ha trovat aculliment, sinó perquè es el símbol del dret
dels pobles oprimits i de les nostres lüvertats, no ha tingut aculliment com vostè diu en tots els catalans, fins els propis adversaris
polítics, perquè vostè pot veure que ni han molts d'aquestos que li
fan guerra a tort i a dret renegant de la terra que'ís ha vist néixer,
al mateix temps qua 'I partit per ells simbolitzat es el Centralisme
germà del caciquisme i no se pot ajuntar amb el Nacionalisme!
L'èxit nacionalista no depent de que sols poden juntarse totes
les idees com diu sinó perquè es el dret de Catalunya i l'idea Nacionalitat no es sols temporalment sinó are i sempre, tingui les idees
que vulgui; però aquestos Judes Iscariots que nos fan veure una cosa per altre no'ls volen i si la direcció artística del esmentat periòdic fa que dit article va firmat amb pseudònim, porta una altre finalitat de lo que el meu pensament s'ha format, no falsifiqui l'ideal Nacionalista perquè en la nostra carrera vertiginosa toparíam i desemmascararíam a eixos Judas que amb un escrit que es de lo més sa-
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grat, ja que S. Agustí diu que val més un bon periòdic que cent predicadors, tractan d'amagarse amb pell de ovella.
V. LOPE

La nostra, autonomia
Catalunya va perdre sa independència a l'any 1714 i des d'aleshores que ve subjugada pels governs de Madrid. Desde les bases de
Manresa son molts.els treballs que s'han fet per a la seva deslliuració, mes desgraciadament casi tots els fets fins avui han resultat inútils, i si cap petició s'ha fet ha sigut refusada (excepte la Mancomunitat que no pogueren negaria).
Als governs de Madrid no'ls convé nostre independència iSabeu
perquè? Perquè nostra terra enèrgica i treballadora se faria dintre
poc rica i forta siguent una burla i una vergonya que nostra pàtria
anés de bracet amb els pobles industriosos mentres el rest d' Espanya se quedés inculte, despoblat, amb la típica guitarra i castanyoles i conreuant la salvatjada nacional: els toros.
Catalunya amb el còrners i l'indústria ha arribat a ocupar un
lloc eminent; però no ha tingut el mateix assert amb tot, trobantse
que'l caciquisme arruina encare a molts pobles com el nostre, fent
obstucció a tot lo que significa educació i réteriint:los amb lleis absurdes, no protegint res per c-1 desenrotllo de sa riquesa £De qué serveix doncs que'l capital cata à pssi una indústria nova, que Tagricultor a força de treball pu a treure pa de les mateixes roques, que
nostres establiments de crt-dit siguin exemple de bona administració
si una política interior, que te en olvit el càlcul i la prevenció, que
no vol pensar en demà i fa gala i ostentació de que no mida les con-,
secuencies de sos actes, posa en perill totes les creacions del poble
català? [Catalans! tréieus d'una vegada aquesta ronya i trovarem
per a nostra pàtria la glòria i l'esplendor.
•
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De quinsena a quinsena
Deplorable es el retrahiment de 1' opinió amb el parlament; sols
aquesta posa atenció cuant ens trobem en època d'Jeleccions i aleshores encibornada per 1' oratòria de cafè o comprada materialment
jutja i no es d'estranyar que obri moltes voltes tant malament. Are
es el moment que hem de dirigir la mirada al parlament per anotar
el que fan aquestos que demà ens demanaran el vot dientnos que'ns
han fet això que tal vegada haurant combatut, i de fiscalitzar i anotar quins son els que lluitan per amor al poble que repfesentan i volen el ben-estar dels seus electors,
Per això et recomanem que cuant agafis un periòdic no, passis
per alt la sessió del Congrés i no posis l'atenció a la crònica negra o
a la ressenya dels toros puig aquestos no poden pas dirte quins son
els que volen l'engrandiment de Catalunya, el progrés del còrners i
la indusíria, i la llivertat i el ben-estar de i'obrer.
I si ho fas aixís, dintre poc podrem contarte entre nosaltres,
'
F, F.

Contestant
Estimem sa bona intenció, jove director de «Germanor» avans
«La Razón», per l'article que en defensa nostra inserta en lo variable periòdic de sa direcció... Però ens creiem, en el cas de ferli present una confuBsió que segurament haurà sofert, doncs lo que senyala que li digueren i «-ganes de treballar tinguessin» no serà com
vostè creu referintse a nosaltres, ja que tothom, inclüs vostè, sab
que treballem.
i Vol dir que no 's referian a vostè únicament?... ,
Imprempta Valls i Comp^— CALELLA
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