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No pnbltcarém oap article que vingui amb nom desconegut

La jornada del dia 6
Joraai en nostra estimada vila,
ni en els dies explendorosos de les
victòries de la So idaçtat, en aquella
temps en que tothom se sentia català, havia donat tan bell exemple
do fortitud del ideal nacionalista,
como era gloriós de celebrar ellonx
de la primera denuncia. Sentíem
quelcom dintre nostre cor de patriota, volíem, volíem volar, donar
a nostres contraris una proba de lo
que pot un ideal ben ferm i humanitari com es el Nacionalista. I eix
dia arribà; al tren de les dugués,
a,b alegria sen igual esperàvem
nostres germans d'ideal, un gran
sospir d'alegria eixí de nostre cor
al arrivar Ics comissions que nostres pobles veins ens enviaben i amb
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un visca explondoròs lligaren els
vincula qu'en3 uneixen pera sempre més a tots els bons catalans.
En aquell moment es descorria el
vel que al damunt les penses malgratencas embotén ela sentits dels
bomens, temps ha regnaba la boirina que enfosquia la llum clara del
dia, ja que alguns desitjen envolcallarnos en les tenebres de la nit,
pera que a Malgrat hi regni el vici
i la ignorància. Ab alegria sens
igual estrenyerem la mà del nostre
popular representant Sr. Gaspar
Rosés i diputat provincial Sr. Joan
Ragué, la més franca cordialitat
regnà entre nosaltres, que junts ab
les comissions de Pineda, Calella,
San Pol, Arenys, Mataró, Barcelona, Gracia, Tordera i Palafolls, tots
junts, ens encaminarem al local
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abont debía tenir lloc el lonx, nostre formesa de joves, que pensem
en el per vindré de nostre poble, no
era prou forta per soportar els embats d'ale^ría que nostre esperit
d'humà sentia a l'hora,al lloc ahont
l'incultura tan denigrant d' unes
quantes persones 1' any avans,
ab una gestos bacanals e inmonds
dt-storbaren la tasca honrada i patriòtica del gran apòstol del nacionalisme, Oambó, els homens ens en
recordem, allí vegerem el peno de
les quatre barres de sang, qu'es
nostre senyera. Sang nostred'squella que vessà Viffred lo Pilós en
defensa de nostra terra; aleshores
dirigírem nostres pasos vers la Societat «La Barretina»; passant pel
carrer d'en Canalejas ab tota la
majestuositat d'aquella manifestació de la vida ciutadana, atents a
Ics vidrieres ve.jerera uns ulls d'eseorpò darrera les finestres de qualque cases. Això ens denotaba la ira
i desesperació de varies persones
que ab careta espiaban nostres pasos, al retorn vors nostre local altre cop ela ulls quimerosos, ens denotaban la rabía del cos que 'Is
sos ten tan.
Donarem comens a l'acte i eiis
adonarem, que entre ses flors flairoaçe i perfumades, hi brillaban
com aurèola de glòria la senyera
al·legòrica de LA FALÇ al igua), que
gentils damisel·les perfumades de
esquisit aroma, portades del gran
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amor a nostre terra i a nostre periòdic i amb la esbeltés de son cos
i amb mirada carinyosa ajudaren
a servir.
Donarem comens al brindis; qui
no es recorde de tal acte! Jamai se
ens esborrarà de nostres penses,
quan curts i petits quedarem los
qui en l'época electoral recitaren
alguna paraula an el exvicepresident Bartrina, 7 redactors de LA
FAM; dirigiren la paraula donant
lama a nostre periòdic al igual que
els de Forthut i Cau Grillat, de
Mataró, que amb entusiasme sens
igual ens demostraren lo que pot i
molt que val el temple del nacionalisme «Cau Grillat» al igual que
els senyors Cabuti i Serra i Morct i
Boix, models d'administradors i
grans nacionalistes, el novell diputat provincial J. Ragué ens entussiasmà amb sa oratòria i gran catalanitat i per final el senyor Gaspar Rosés que 'ns feu entreveure
la pròxima derrota del centralisme
i lo molt que valen els joves.
Els trens s'ens emportà lo molt
que anyorem i en nostres penses
quedà gravat per a sempre la diada del 6 i en nostres, cors la convicció de lluitar per Catalunya i per
a Catalunya, i Visca la Uivertat i
abaix la tirania.
Mdro Verdaguer López
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Recons de 1' ànima

Ahont éreu vosaltres que tan
ens despreçieu jAhont éreu vosalSadollant-se a doll d'amor i fra- tres que no sabeu capir, ela resulses respectuoses. LA FALÇ va fes- tats profitosoe que vos donaran nostejar, enèrgica i clamorosa, la pri- [tres desterres! Perquè no venieu a
mera urpadadel caciquisme... i Com seatir les paraules redemptores,
aixamplen el cor arreu les bones' que tenien de fer en vosaltres una
obres' i Com han quedat gravades transformació complerta! Lluny esdins mi aquelles estones, en que teu, sempre allunyan-vos de tot'm ens veiem dolçament breçolats en hom que vos prediqui amor! iPerun ambent de amor gran i redemp- qué no veniu a sadollar-vos de nostor! i Com han q nedat esculpides tres deetrines? Perquè lo que mou
dins mi, aquelles paraules, da con- ^vostres fets no es cap ideal perquè
hort, do encoratjament, impulsores l|no es cap impulsió pròpia... perquè
do fer mes cami en el camp de la es solsament un fanatisme que voa
cultura, que 'na dirigiren, a tots fa esclaus de la persona que tan
vents i a totes veus, nostres dipu- aduleu,unapersona qu'e» vostre rutats,'nostres protectors, noatres vol- tina, qu'es vostre enderrocament...
gudes autoritats dels pobles veíns i ai de vosaltres si sou fanàtics! Eix
Pineda i Calella... jCom m'ha cap fanatisme vos taparà vostres ulls...
tivat, aquella dolça espectació de afogarà 'Is batecs de vostre cor,
nostres germans catalans i malgra matarà vostres sentiments d'amor
tencs que concorregueren amatents f i com pedra empesa, per fatal caa dita festa, anelosqs de infiltrar | rrera, anireu rodolant, fins a estimse, en nostre auriola de amor pa •^bar-vos en el precipici, que serà el
tri! Però amb tot i el ser tots, tan ' fossar, do vostra actuació desastrobeu observats, tan admiradble sa i planyidera!
ment acompanyats, de persones,
Y aquestes persones que vos han
tan volgudes, mon cor, allí dins hi fet ésser fanàtics, amb mirada es
any orava quelcom, hi anyorava la toica y despreciativa miraran vospresencia d'aquelles persones, qae ; tre caiguda, i encare sobre el fointenten i procuren intencionada ssar de vostre mort espiritual, poment o ignocentment, destruir nos * saràn la llosa de l'ignorància, peri tre obra, despreciar nostres fets...
què no j>ogueu jamai, tindré l'orses
per aixecarvós-en, i tirar sobre
iNo sigueu fanàtics!
sos cossos, '1 terrible anatema de
;No sigueu sorvilistes!
vostre eterna agonia...
iCumpliu vostres deürers!
% Perquè haveu de ésser tan serjFeu valer vostres tireta!
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vila, germans meus, amb aqueixes
ruin8 persones! i perquè haveu de
cumplír les fatals ordres que vos
donen! jvos amanyaguen dolçament, vos fan promeses de coses
que vos usurpen i vosaltres sens
dar-vos-en compte, seguiu com ignocents anyells ses doctrines enganyoses! i perquè... perquè ho feu?
perquè vos han fet un favor, fentvos avans el perjudici! iperque vo3
allugereixen els pagos e imposts
locals, carregant-los sobre les espatlles de vostres germans, que voleu fruir de sos drets i complir vostres debers! ;No... no podeu capir
la responsabilitat que recau sobre
vosaltres! ;vosaltres sou els causants de nostre enderrocament, vosaltres sou els que amb vostre poca compenetració, en dies electorals, mateu els sants i sagrats esforsos dels que volem viurer, dels
que tenim ànsies de progrés, de llivertat! j Vosaltres no sabeu capir
que vos falta ensenyança, no sabeu capir que la falta d'aquest element vos fa anar a raurer als peus
de qui vos ho quita... no sabeu capir que quan vos fa aquell mínim
favor, vos ha fet ja el perjudici de
matar-vos la manera de fer-vos el
vosaltres mateixos., privant vos de
l'instrucció no saben capir que vostres filla creixen ignorants i que un
cop crescuts tirarà d sobre vosaltres
la culpabilitat de sa ignorància,'no
compreneu que hi ha persones que
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els priven de lo"* que tan a dreta
llei los hi pertoca... i vosaltres en
pago els aduleu eixes pereones, i
les hi doneu inconscientment vostre graó de sufragi per manténdrels sempre, sempre dalt del sou
prestigi i poder.
iMireuvos Pineda! i veureu ni
batlle sefior Serra i Moret, que fomenta les escoles, que procura per
son diminut poble una culta biblioteca, que trevalla per cumplir amb
eon deurer.
;Mireuvos Calella! i veureu al
sefior Àngel Cabuti, que com aut<v
ritat gelosa de son deurer trevalla
junt amb sos companys per consoguir a Calella son poble, un esdovenir gran.
iMireuvos nostre districte! i veureu la deficiència en vers los altres
que '1 circunden... i ansiarou les
mans, el cor, 1' efecte del nostre
diputat electe senyor Regué; ansiareu la prompta representació vos •
tre en persona que dignament vos
representi, i que sia un ver defensor de vostres fruits i furs com ho
es el senyor Rosés. <-Perqué els detesteu? perquè quins VOH manen vos
ho diuhen, no perquè vostres cors
TOS ho dictin... ;en nostre festa teníeu que sentir-los! .jalli havieu de
jutjar los!.. ;per això mon cor1 vos
hi an vora va!
I per últim ;mireuvos Malgrat!..
;\ qué hi veureu? ipotser... r«s! vostre fanatisme voi tutela la vista,
i
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no veieu que a Malgrat li fa1 ten es- primera volta el meu companyecoles per yoBtres fills, li l'a 1 ten 11 i- risme a tots vosaltres i VOB digui
<;ón9 exemplars de vostres direc- sincerament: amics. Permeteu-me
cions... penseu que encara sou a que des d'aquí estant, vos digui
temps a reinvidifiacar vos... nostre germans. Si, aqui tots ho som de
pol)'e, nostres llars, vostres fills, germans, tots nosaltres estem units
TOS ho imposen, per els cumpli- per un mateix sentiment, per un
ments de Vostres deurers, per els mateix amor qu'ena fa estimar a
'«spectes de vostres drets, al nos- una mateixa mare, a un mateix
tre crit de protesta que diu: Complín ideal, qu'es ideal de llibertat, de
vostres deurers, volem nostres drets i redempció humana,ideal qu'ens doel dia que '1 senyor vos aconselli na l'orses per lluitar contra la tiratraïdorament que no atengueu, que nia imposada per un estat, qu'ens
eesprecieu el crit do LA FALÇ... di- subjecta a un esclavatje que denigucu-li «S'ha acabat ja nostre pa- gra, qu'ens empobreix, font • r.oa
ràlisis ;volem ser lliures! volem en- ajupir el cap enfront d'inconciensenyança per nostres Jills, volem cia humana que s'enlairen en
que nostre actuació local siga pro- aquesta Espanya negra, en aquesgrosiva ..» i €l dia que se vos cridi, ta ombra de nació que va a la pos"pvv més que síga LA FAU; qui ho ta, que empesa pels destins de la
l'ara., acudiu al seu crit de convo- seua vida ensopida i del enrredericatòria, i coadjuvant en sa obra re- ment nacional, fuig cap a les fatademptora... penseu sempre, que un litats que incomprensiblement s'
aixeca damunt dels pobles inconpoble, com mes ànsies te de llibercients; damunt dels pobles que
tad, mes gran es, i que '1 mes gran
usurpen les llibertale dels altres
obstacle per arrivar a sa grandesa, pobles.
es que los seus ciutadans sien [anàties.
Voaaltes amics, sou joves enaJosep Costa i Riba*
morats de vostra lluita. An aquest
Malgrat, 7 de Maig de 1917.
poble, sou amics cantors de les
llibertats de nostra estimada Catalunya.
Deade'l vostre humil periòdic,
Salutació
el qual vàreu nomenar^o LA FALÇ,
Companys. Amics, mellor me que vàreu donar-li el nom d'aquesta
arma gloriosa i ema de treball a la
sembla anomenar vos.
Dons permeteu me qu'en aquet vegada; d'aquesta arma qu'els noa'moment de germanor, refermi per tres avans-pasaats, varen fer aer-
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vir per segar les males herbes que
creixen pels camins de nostra llibertat.
Des de vostra Falç, entoneu
cants de fe, estrofes de vida, que
son com sospirs d'ànima llensats
entre l'aspró de la vida, qu'el perdres per aquet poble Malgratenç es
transformen en ressò trista, en un
plany que sols entonem els que
tenim set de revindicar-noa davant
del nom, davant de la nova era de
civilització que neix, i per rompre
per sempre mes el cercle d'injusticies en que viu Catalunya.
Escolteu - me nacionalistes de
Malgrat, ara més que mai tenim
de lluitar per les nostres sagrades
revindicacions, ja qu'en aquest
moments trascendentals per 1' historia, es debat en Europa el plet
de la nacionalitat, el dret dels pobles; ja qu'en aquets moments lluiten els exèrcits de la justícia, del
dret i de la raó, contra l'opresió,
la forsa i la tirania.
Catalans no n volgem ésser
més d'e»claus pensem qu'el nostre
poble va ésser creat per la natura
. i tot lo que crea la natura es per
ser lliure.
Ja es hora qu'ens rebelém contra aquets antagonismes que s'interposen enfront del ideal, pensem
que tenim d'esser els precursors de
la revolució que ha j i e retornar a
Catalunya, la seva conciencia nacional.
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Treballem ara que bat en nostre cor la flama patenta de la joventud; no restem indiferents per
aquesta causa, o si nó, ens serà
la vergonya per tots els bons catalans, serà l'estigma fatal que peserà damunt de nostra conciencia,
com el pes d'una deshonra; i ens
seria el remordiment sempre, eternament, mostrariem a la humanitat nostra feblesa, pasariem per
pobres d'esperit que no ens hauríem
sapigut sublevar contra els convencionalismes creats per uns pactes
ilegals atentatoris a les lleis naturals dels pobles lliures.
En representació del «Cau Grillat» de Mataró he vingut en aquesta íntima íesta nacionalista. Doncs
en nom dels meus companys i en *
nom del «Cau» vos dono les mes
grans mercès per vostra atenta
invitació; i m'han'dit que vos digui,
que no defalliu, que ensonyeu en
aquet poble lo qu'es amor a la pàtria; qu'ela i dieu en aquet poble
traballador, que tots nosaltres trevallem per la lliberació colectiva e «
individual del poble català: que
nosaltres volem Catalunya llibertada, perquè hi hagi justícia humana, perquè hagui la redenció de
la conciencia social.
Si aixis ho fem nostra victorià
serà certa, nostra victorià serà el
trionf més gran d'un poble, perquè
serà'l trionf de dos idees, de dos
principis; el de regeneració
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na, i el de regeneració total d'un
poble, d'una nació, d'una rassa.
De avui en davant lluitem amb
mes braó; contem en lo mes sagrat
que pot un poble, tenim una llengua pròpia: Dons tenint això, ja
tenim la primera batalla guanyada; car ba dir molt be el gran Mistral. * Poble <]tie posaeiex sa llengua té les claus de les cadenes que
ha de deslliurar-lo».
Ara per acabar dexeume que
vos recordi aquelles paraules del
mestre, del apòstol del nacionalisme del I)r. Marti Julià.
«Treballant constantement per
una. llibertat perduda segarem les
cadenes més feixugues lins assolir
l'independència.
1 ara a treballar i Visca Catalunya... Visca l'emancipació de la
rassa humana.
Joan Monné

Adhesions
A la Comissió Organitzadora
LA FAM;

F.u la festa que demà celebreu
digueu als vostres companys que
m'es del tot impossible assistir-hi;
que'l meu ànim i el meu desitj fora
«estar amb vosaltres.
Totes aquestes festes d'afirmació regionalista, ea les que'l jovent
dona tant formós exemple de catalanitat son festes que omplen de
satisfacció i donen la sensació de
que n© es lluny el dia en que nostre voluntat serà realment sobirana
i tindrà Catalunya lo que sapiguem
imposar per la forsa de nostres
conviccions, que son nostre llei,
que son nostre vida.
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Hepetesc que'm dol no poguer
venir, i serveixin aquestes ratlles
d'entussiasta adhessió a n'aquest
acte.
/
Vos saluda aféctuoaament vostre ver amic i S. S.
Xavier Hastrc

Barcelona, 5 de Maig de ±1)17.
••
Comísió Organitzadora
LA FALÇ

Diferents assumptes em priven
d'assistir a Tacte nacionalista de
demà.
Per lo taüt vos prego feu constar l'entussiaeta adhessió deia nacionalistaa de Masnou i trasmeteu
la nostre més coral felicitació als
valents redactors de LA FALÇ, que
amb tant de coratge defensen la
Santa Causa de Catalunya.
Continuem pel camí emprés (ina
a obtenir pel nostre poble lo que da
dret li pertoca i cridem ben fort:
;Visca la Uivertat dols Pobles!
Maneu en tot lo que pugui convenir-vos al vostre company de
causa
A/aristany

Anticli

Barcelona, 5 de Maig de 1917.
••
Comisió Organitzadora
LA FALV

Companys: Vs prego m'excuseu
de que hagi pogut satisfer vostres
desitjós.
En quan a la meva assistència,
amb tot el condol de la meva ànima us haig de dir que m'es impossible. Obligacions ineludibles fan
que el diumenge tingui que ésser a
Barcelona per a assistir a una reunió de la que m'han de sortir bells
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plans d'actuació i propaganda per
altres indrets de la nostre estimada terrra on malauradament no
hi ha encare aquest foc prometedor
de dies de glòria que us abranda a
vosaltres, ardida joventut, bella
esperança per la nostre pàtria, pel
vostre districte i per lo vostra benvolguda vila.
Considereu me present en eàprit
en aquest acte que aneu a celebrar
i penseu que, com sempre, estic al
costat vostre, com ho està la joventut d'aquí que amb tanta joia
contempla el vostre jest viril i la
vostre patriòtica, actuació.
Esperant una ocasió no llunyana de poguervoa saludar personalment rebeu avui la meva adhesió
mes entussiasta. ; Visca Catalunya!
Ben vostre
L·luis Valeri

Barcelona, 1 de Maig de 1U17.
••
Cosaisió Organitzadora
< LA FAL<;

Salut i vida fins que Caialuuya
ens la demani
Gaspar Duran

Mataró, I de Maig de 1917.
Comisió organitzadora
LA FAU;

Companya volguts.- Reveu la
ferma adhesió de la Juventut Nacionalista d© «L'Escut Emporità»
de La Bisbal i al ensemps vos felicitem per la primera denuncia de
que he sigut víctima el vostre periòdic, lo que demostra son decidits
i ben trempats defensors dels ideals
del Nacionalisme, de la reivindicació dels sagrats drets de la Pàtria.
iFora entreoancs, guerra al tirà, ahaix el caciquisme burocràtic
i Visca Catalunya!
Salut per molta anys.
El president, Joaquim Carreras. ,
— El secretari, J. Castelló tíimón.
La Bisbal, 4 de Maig de 1917.
••
Comisió organitzadora

Benvolguts companys: Avuns
LA FALÇ
de tirar endavant permeteu-me
Volguts
amics:
Ea quan » la
que en nom del nostre «Cau» us
festa
que
tindrà
lloc
aquí a Maleavíi amb tota la anima la mes
grat
ei
vinent
diumenge
sento amb
fonda felicitació per el bell gest
amb que rebeu la primera urpada tota l'ànima no poguer assistir-hi
del poder, ço indica en vosaltres tal com fora el meu veritable debon tremp de lluitadors, que per sig, puig alires obligacions em tedisort son els que menys abunden nen lligat la majoria de festes. Preg« fassis constar la meva més covan nostres rengleres nacionalistes.
Es hora ja que s'acabin els pla- ral Balutació a tots els presents i la
tonismes i que retornem a les san- més humil de les adhesions a tal
tes estuidencies per be preparar- acte.
Vostre servent i amic
nos per la lluita Uiberadora del
Joan Noguera
demà incert.
Tots desitjém estrènyer el Has Barcelona, 3 de maig de 1!>17.
de amistat en vosaltres, braus catalanistes.
LA EDITORIAL GERUNDENSE
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