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Lo llibre d'Honor de Catalunya
Malgratenes. Redimiu vos.
Llenscu lluny de vostres pensa*, petitas qüestions d" amor
propi, olvideu tols els favors
que se us ha·j·in po^ut fer. Sigueu una volta catalans. Demostreu qu' encara dintre vosties artèries corre sani»- d" Almogàver, d' aquells que, dcvaiit 1' espectaeió universal
s ipi^ueren portar alta, ben
alia, la uloriosa senyera deies
quatre barres, portant-la lins
a la frontera d'Armènia, fentla, vèncer devant d" Andrinópolis, ('(instantinof)la, (íénova,
l'isa,Sicilià, Mallorca, et/., etz.,
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feu que l'es trontollar 1" imperi
marroquí, vensent el mateix
a les selvatjes tribus tur<|iies i
mores qne a les a.t··uerrides
tropes italianes, franceses i
castellanes.
Xo crec jo que 'ns havem
degenerat tant en dos segles,
sinó (|ue tinc el presentiment
qu" el dia que s' agoti nostre
paciència i exclati nostre patriotisme, tornarà a reprodiuVse 1' innesborable Corpus
de Sang-, mes no, la nostre
raça no es pas amant de 'Is
devassalls 'de sano-, sols anirem a lo temerari com no po-
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guém més amb la befa i la
humiliació: ('ahüunya,torra de
llibertat, no vol ni pot ésser
esclava, per això dintre Is
cors de pur català, batega
cada dia mes i nies una misteriosa forca que 'ns empeny a
lliurar-nos de les cadenes que
ens voltegen i lligan, lo que
ens portava, a no posar-hi
prompte remei a una inhumana guerra civil, a una incivil
revolució, duanes coses que
sols porteu misèria i desolació hi això ho preveuen nostres parlamentaris, aquells
que han nascut a Catalunya
que hi viuen i que portan sang'
catalana, no aquells com el
que representa nostre districte
qu' es nat en torras estranyes
i facturat per a governar-nos
en la estació de Madrid-Atoeha, a càrrec dels madrilenys,
d' aquell quin digueren als <li •
putats nacionalistes que 'Is catalans no volíem ser lliures,
puig de 42 diputats que surten
a Catalunya, sols 14 demanaven la nostre autonomia, fent
això indigne Ms demés diputats iills de Catalunya, «que
militeu en partits diferents
com foren Zulueta, reformista:
Llosas, jaumí; Domingo, republicà: Rius, lliberal: quins
digueren qu' els demés dipu-
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tats per a nostre terra en llurs
campanyes electorals fan us
de nostre parla i diuen qu' ells
son els primers defensors de
Catalunya, anant un cop conseguida 1' acta, eontre i per
això decidireu els regionalistas fer un plebiscit, per a fer
callar les falsos acusacions dols
níinisterials.
Compreneu ara malgratencs la vostre responsabilitat,
si es que voleu lliurar a vostres íill» d' un futur perill ([110
'Is amenaça, no perdeu temps,
aneu a estampar vostre nom a
les fulles deinostradores de que
tots los catalans volem ésser
lliures, feu. no temeu. No digneu no r/'nrfrrf de 7 meu, que

no íindriau raó. Feu, no vacileu, que no contrèieu cap compromís.
iSigueu homes una volta!
KiíANcr.sc FUNTUODONA

Se recullen íirmas a .Malgrat, a casa Ignaci \iladovall.
—Carrer del Carme.
LA líEDACClÓ
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Flamarades
l>é! molt bé, nenes que col·laborareu en lo nombre passat de LA FAI.Ç.
Autor vos envia una carícia.
Que ne's per mi de dolç saborcjar
lo escrit per la tendre ma d'una damissel'la, si ei.ca certei.r en el paper,
lo que guarda en el cor!
Uui no s'extassía en front del gest
d'unes exquissides donzelles qual despertar a la vida ja'ns fan ofrena de
una gaia i sincera afirmació d'amor
a la causa santa de nostra terra!
*
* *
•Si fox dones ens enfortissin amb
llur for.ia moral, t'i/ue prompte assoliríem tot això que anhelem!
Ftci'.rs

delicadesa temtadora, que tantes
voltes ens ha saturat de felicitat,
no oblidarem .jamai: sempre restarem entusiasmats vers elles, car
elles constitueixen nostra joventut,
per elles ens afalaguem i procurem
complaure*1 les, porque ses mercéa
omplen de goig a u'el que sab relirer-les; i sa amistat obra esperan<;es, al que entorn d'elles, sal) endevinar lo que aquelles ànimes
sencilles li reserven.
I es per això, que no podríem
sofrir qui vo3 tractés amb lleugeresa; encare que comprenem, que
per a interrogar a les flors s'ha de
apendrer son llenguatge.
Ignasi 1 iladevall i Salvador
Salvador Armendares i Torrent

Harcelona, 'iò-i-l'.tlT.

Per a elles...
Sompreu sentirem veneració
per a les nenes romàntiques: trovant a les hores de ignocenta calma, plaer: somiant fen lo propi, el
somni liermób de les modistetes
fent adreços nubils, bo i enlairant
sa imaginació vers il·lusions molt
sentides.
Per àixó elles tenen nua perfecció seductora; elles posec ; xen
distinció a n'el tractar, garbo a
n'el vestir, i lo mes característic
es, sa delicadesa al sentir. Aquella
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Comentari
Se ha verificat el viatjo del senyor (^ambó a Bilbao tan desitjat
pel Uilbains,el nostre representant
de les forces econòmiques, engéndrador dels id*?als moderns, ja ha
organitzat la conferencia, que se li
havia demanat amb gran interès i
unió de concòrdia, per motiu d'alguns factors econòmics d'aquella
ciutat.Les parts mvs grans d'aquella capacitada terra s'han adherit en aquest acte, per lo cuai, ha
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tingut lloc de ser presentat verdaderaraent simpàtic i de gran trascendeneia.
Trobem molt precisos i aplaudimla idea d'aquesta interviu entre
üasconia i noatre terra Catalunya.
Sens oposicions de cap elase son
aquestes dagues regions les més
importans d'Espanya, i per això es
lloable, que sent les més capacitades tinguin dret a colocarse d'
una manera especial, en els interesos del país, pera un altre dia fomentar, una nova t'orsa poderosísima.de la cual hem d'cspcrar-nosles
més eprofitosas trascendeneias.
Avui son les dugués poderoses
í ires codcieni.'udes de la nostre
Pàtria. Son cabalmont les regions
mes àgiles suficientas pera produir
amb gran abunda el secret del nacionalisme, essent el sentiment, la
idealitat de raça, atenent sempre
d'una manera considerable aquesta personalitat, que sols els inspira remeis i consoldcioiip, i d'ella s'
enorgulleixen.
I/interès, la voluntat enèrgica,
de voler formar un barreig- entre
na i altre poble, amb l'ajuda del
treball, el caràcter optimista i el
génit desinteressat, veusaquí les
més marcades probes d'unitat de
catalans i bascongats; per totes les
coincidències de k-s afinitats amb
ordre al ideal que amb ells, els
nostres ens uneixen, veiem amb le-
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galitat, amb fonda simpatia,la conferencia regionalista a Bilbao.
Nosaltres per damunt de tot hem
de declarar que som nacionalistes,
amb igual que sentim un pur amor
a la nostre terra, amb tot el sentit
d' aquesta paraula.
Esperem d'aquesta excursió un
altre èxit, nosaltres en tot lo que
sia trevallar per l'engrandiment
de les nostres causas catalanes,
ens posarem sempre al costat, i férem els medis, per a fer sempre
nous catalans.
Això es lo que ha d'admetre tot
home amant de la humanitat, tota
persona de bon sentiment.
Aquests son els principis en quins
ens tenim de basar, i no podem separarnos d'ells, son tembé els principis de totes les rares modernes,
de totes les comunitats d'home3
clarividents. Aquests son sens duptc els verdaders principis que sens
dupte han de prevaldré.
L. M. P.

;Som separatistes?
Veus aquí una àrdua qüestió
que sempre corre en boca dels ministerials: «Els catalanistes sols volen la seva separació d' Espanya
por a formar una república independent sots el protectorat de la
França». Aberracions com les

La Falç
amunt dites son les soles ideies que
poden produir els grossos cervells
d'aquets madrilenys qual sola ambició es poder ocupar un càrrec públic, encara que sii;a el de raspallar continuament ]a levita d'en
Romanoaes o d'en Dato. El mateix
Royo i Vilanova com que veu que
el càrrec qu'ocupa es ministrable i
com que vol ésser ministre costi lo
que costi, ha agafat el procediment
de tronar contra el pseudo separatisme de «esoa malditos catalanotes» i el seu sistema no deixa d'
ésser fundat car, fixéuvos bé, que
els gossets escuàlits si tan criden
logren a la fi espantar a alguna
criatura de pocs anys, i que totom
en ells se íixi. ;} per <)ué ho som,
segons ells, de separatistes» Doncs
sencillament perquè treballi'm i no
som un poble tant mort com les demés províncies d'Espanya; veuen
ells, els amos absoluts, que tenen
de recórrer a nosaltres si volen viurer, car ells no produeixen rés o be
lo poc que produeixen s'ho emporten els extrangers, i tenen per lo
tant qu'acudir a Catalunya que'ls
hi proporciona totes les manufactures que dessitjen.
Això els subleva, i per venjansa
volen que siguem separatistes, car
es fan les següents reflexions:
<v.Doncs com es posible que Catalunya treballi si nosaltres la manem? ;.Com es que aquesca regió no
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es morta com gaire bé totes les d'
Espanya? Quan es volen diferenciar, es que's volen separar.» Aixú
ho diuen car ignoren que sempre
que Espanya ha estat en penll,
Catalunya ha vessat sa sanc per
defendrer la.
Lo sensible es que alguns catalans es fassin solidaris de les esmentades doctrines: d'aquets c italans n'hi ha de tres classes:
La primera laN formen unes
quantes persones que saben llegir
i escriu rer i que's titulen maurins
o conservadors, per més qu'a voltes res tinguin per a conservar;
aquets consideren el nacionalisme
com propi de la gent ordinària i
volen ésser fins. Mol arstòerates,
altres que ho han sigut, altres que
volen serho i altres que son imitadors formen aquesta classe.
La segona la formen persones
que devegades no salten ni tant
sols parlar: son una mena de sers
repugnants que's diuen, o mes bé,
qu'els hi diem cacics, car ells no
volen reeoneixer-3 ho de fàstic qu'a
ells mateixos aquesta paraula els
hi inspira. Aquets no son anticata-*
nistes per fer l'í, sinó per a figurar
als alts càrrecs locals i per a engreixar se; en els pobles del desditxat districte d'Arenys de Mar en
tenim malhauradament moltes curioses mostres d'aquets sers perjudicials, qual espècie del genre Jío-
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mo, el gran Linneus es descuidà de
catalogar car no crec que pertanyin a la espècie llomo sapiena L,
sinó a un altre. Si tinguéssim altre
gobern, proposaria que de la mateixa manera <|ue la propietat rús-'
tica tributa per 3es plagues dels
campa, la urbana tributés per a
combatrer la plaga dels cacics.
La tercera, per fi, la formen els
d··.·sgraciadaments nombrossos infelisaos que's deixen enganyar per
la segona, que'ls fa actuar com a
titelles. Aixis doncs, a tot bon català, la primera classe déu inspirar
res més que ganes de riurer, la segona fàstic i la tercera pena.
Fgnari YUader-all i Salvador.

Barcelona, 2v Janer 11» 17

Píirltím clar
De tota 1' anterior llegislatura
i de tota la gran obra realitzada
per part de tots els polítiehs, ;.qué
es lo que 'ns ha quedat?...
Siguem homes i parlem ami)
tota clarétat.
L' única deducció llógU-a i suprema ha estat destruir eh motllos
velh i sustituiï'-Ios per als nou».
S' han presentat projectes grans
i extraordinaris a Hisenda i Foment...
Admirem amb sinceritat el trovall gran i famós que repiesenta
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1' obra dels senyors Alba i Gasset,
l'em ensemps justícia a s' abnegació i desvetllament de sos projectes: empro no podem duptar ni un
soi instant que a dits personatjes,
els hi ha faltat aquella xamosa
llibertat que tant i tant necesitaven per a ser pura i hcrmosa dita
obra.
No; e's polítics de nostre antich
sistema parlamentari no poden
obrar amb completa independència...
Estan fortament lligats i empresonats a ne les exigències del
partit i per això la seva obra resulta sempre nula, despreciable i
ridícula.
Sols basta qu' algun diputat de
1' oposició fiscalitzi els projectes
amb ver asentiment de 1' opinió
dels pobles—ja que som nosaltres
els que paguem per a que aquestos deixin d' ésser inmednitament.
En Francesch Cambó, senyor
Lacierva, Ventosa i pochs més de
altre3 ho demostraren eloqüentment en 1' última llegislació.
,-;A quina conclusió donchs arrivém?...
Senzillament; a la que exposen
avui tots els homes de sa criteri,
tots els periódichs sensats e imparcials i tothom que te un poch de
judici.
l'n crit unúnim i com formant
hermosa creuada s' extent per
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fotes parts, pobles, regioas i províncies.
Per tot arreu se sent desitj de
regeneració i els ulls com clamant
a, la nova Regina redemptora fixant la seva mirada en el pur i
salvador Regionalisme.
Catalunya a la devantera, Valencià, Asturias i Vascongadas,
trevallan ja sens descansar per la
difinitiva Regeneració...
Bilbao, ah noblesa sens igual, al
hostatjar tan magnànimament a
nostres compatricia senyors Gambo, Sala, liahola i Sedó, i al íer se
solidaris de les nostres aspiracions,
es prova plena de que les forces
vivas de tots els pobles sospiran
per 1' unió i aquesta sens dupte no
pot venir per altre faro que per el
sa Regionalisme
Deslliguem nos sens tardar del
odiós centralisme motllo vell i denigrant i tinguem sols uu pensament, enlairar a nostre Pàtria a
costa do tot sacrifici i si es precís,
amb la sang.
POL ACÍ I.

Profecia
Llegirem en els periòdics de la
capital que el partit idóneo o lliberal-eonserviidor s'imia reunit amb
fraternal banquet, mostra palesa
de la adhesió al seu quefe Eduard
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Dato. De cert que no hi faltà el
popular exalcalde representant
dels monàrquics del districte d'
Arenys. Allí simpatisaven els
grans clàsics, j * que per clàsica
entenem al país del (^uixotisrae,
engendradorde la torería i tiamenc,
malparladós de la llengua catalana, quan ells la parlan pitjor que
un municipal aragonès ami) residència de vint anys a Rarce'o
na. En banquet, els polítics chupópters que de mica en mica
resolien fer consorges polítiques
destruiren l'imperi colonial i han
portat a Espana a la més gran
d-sventura. Sols uns quans valerosos que son catalans, no obstant
havernos arrancat les llivertats i
furs i no fruir del poder, comentaren la reconquesta; la lluita s'es
declarat cruenta, are nosaltres nacionalistes aimints do nostra terra
ens toca lluitar amb les armes que
estiguen al no3tra alcane. L'esporit d'en Eivaller es alçat amb t Is
diputats nacionalistes. El dia q; e
Catalunya consegueixi l'autonomia no &'en farà oposició, no hi^
haurà ni 1 inten de restauració de'.
regim vençut. El castellà es fatalista. Ni contra Portugal, ni contra
les Repúbliques Americanes s'ha
intentat res una volta proclamada
l'independència. Però ara, si, volen
matar la hidra separatista i sembrar

Catalunya de sal. No ens anorrea-
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ren <;o que nosaltres lluitem per la
nostra personalitat.
;.Qué no ens puguen dir que sols
la «Lliga» e3 la que vol l'autonoïníu, que el moviment nacionalista
es ben migrat, <|ue el castellà regna al llibre, al teatre, que es cosa
de bon tó parlar-lo i escriure-lo en
les íntimes relacions per les altes
clases socials? Els que això ens tiren encara son ela mateixos que durant dos segles han anat escapçant
Ics migrades facultats qu'ens deixa
aquell odiós decret de Nova Planta, basament fatal de tot cl Centralisme espanyol.
Amo l'Estat de l'escola, tribunal, església, notariat, del Gobern
de províncies, de tota la maquina
administrativa, ha imposat arreu
un criteri i una llengua, i si la catalana, no es morta i sotei-rada,
no es deu pas a l'Estat sinó a 1'
amor dels fills de Catalunya.
lla de pencar aquest polític
iareductible representant de catalans castellanitzats traidors a la
vera pàtria que l'esperit d'en Cla
ris i Fivaller ens anima que pensem amb el rei Jaume el Conqueridó i ami) aquella gran revolta
nacionalista que l'anomenen corpus de sang i que els banquets son
fatals ja que mostra ben palesa
troven a la Sagrada Hiblia al rey
dols Babilonis. Baltasar, que trobant so al mitj del banquet se li
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apareixeren. les següents paraules:
Mane, Tecel, l'hares. La significa-

ció es pot aplicar al banquet de
Madrit. Mane. Deu ha contat ton
districte, i li ha posat fi. Tecel.
Ha sigut pesat, i se te ha trovat
falsari. Phares. Dividit ha sigut
ton districte i s'ha donat a n'els
nacionalistes.
Tal es la profecia que a no
ti'igar gaire veurem complerta,alegria dels bons catalans, portant un
escaló més a la gran obra de restauració catalana.
J. V. LÓI·I:/.

Cops de Falç
/ lli han hagut paraulesde perto
nes que se han fet celebres però ni
ha hagut una de una persona que
ha ocupat un càrrec bastan important qu'el desprecia jQuatre
gats es la paraulada amb que ha
citat a un grant nombre de persones que perjudican-se portaat 1'
apostolat de Li vritat ;No valdria
mé3 que la dirigís a n'alguns que
per cert son cuatre i s'entretenen
en un qualsevol burdeli rient de un
desgraciat que perla culpa dels altres peit les facultats mei t 1\ Aro
si volen saber el persona tj > es un
que en vida, ell mateix s'ha dedicat un monument i veureu son nom
al peumateix Malgrat-CarrcrPasada la part de Pineda «pont»
Tip. «Lo Editorial

