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; Per yué nostre periòdic
s'd nomena «LA FAJjjç»*1

Molt's i ïnolfs catalans ignoren encafe
lo que ]>nr llur terra simbolitza la Falç,
eixa gloriosa eina que nostres avis» esgrimiren en la memorable, diada,del'«7 de
Juny de 164O> contra te. raça dominadora, d'aquella gent qu'ensJposaren al damunt nostre una llarga cadena d'agravis
envers les lliyertats pogulars, cadena que
encare subsisteix.
La diada: j d'avui ens recorda un
jorn de sang, un episodi memorable en la
historia de Catalunya. Els catalans de
aïéèhores gelosos de la dignitat d'komeè
lliures i avesats a no afalagar als poderosos, poc amics d'ajupir-ae gota la superíwa dels estranys no se poderan contenir,
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devant ie« brutalitats fetes per le> tropes
castellanes que obraven igual que foragits mercenari»; doheas cometeren les mes
liorribles atrocitats amb robos, bomïcidiSf
incendis i violacioiis.
Així.s s'arriba- al tlía 7" de .Juny d<&
1(i40, festivitat del Corpus t a tot arreit
se re&piraba una bafarada de rebelió que
i'otçosamcnt tienía"d'esclatar.
fins que arribà la explosió popular i
aJ-jttlit de 4|íaByiança> Acaren, els Sega4«P
un corn i esgrimint La Falç donaren justa causa al bon ennuig.
. Le£ JÇíAçsIof^p. le% IiBidiqucs.. ejuef.d
pqnellu diada i; Ja' Falç hi·acdítnt.la t ç ^
fíeróiques i" dòcidïtíc's venjaren tots els' í
'snlts i tropelies d'aquelles feres que obraven pitjor que en pais conquerit.
Veus aqni el fonument històric deï
nom 4e nostre periòdic, molts de vosalr
tres ho ignoreu. Parlen de>^ Corpus, deSang, dels segadors en revolta i 1»

no sabfa si es tracta d'un fet vandàlic, de
un acte heroic, d'una gesta reial o facsseeia novelesca.
> Lo mateix ha passat amb el nom de
nostre periòdic. La gent educada per un
criteri centralisador que no mes fa que
tirar terra al damunt d'aqueix gloriós dia
ignora lo que simbolitza el màgic nom de
LA FALÇ, sent aixís que segons les velles
tradicions, les Falçs en revolta son mereixedores de tot, al igual que nostra Senyera
de t·ts nostres respectes i tradicions.
Algunes persones ineptes creguts i poc
instruits sobres els nostres passats s'han
cregut que es un nom com cualsevol altra
i lins s han atrevir a Intitejar-Ia amb diminutiu.
Per ço nosaltres, joves aimants de la
llivertad de nostre terra i atents en tots
els passos de nostre historia al volguer
eixir nostres inspiracions catalanistes a la
llum pública, no trobarem altre nom me's
adeenat que La Falç.
•
La Falç, eina de treball i d'historia a la
vegada no vol venjar els pillatjes i violacions a la mare Catalunya, amb sang, sinó amb instrucció i amor, segant les ma«es herbes per a que rebrotin de nou i pre parar als catalans per a la lluita social
llíveradora de la humanitat.
ELS REDACTORS

***
(Catalans! Crient que nostre deure de patriotisme, i més tinguén el nostre periòdic, l'imbo*rable nom de LA FALÇ, es fer menció íntima d'
aquell Corpus inoblidable, i voiguént nosaltres
wplir-lo m'he decidit, per la meva mínima pa <\,
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fer-vosen una detallada explicació.
Avans i fot, LA FALÇ, VOS prega, en gran
manera, que Jamai oblideu de vostre pensa i de
vostres cors, aquella diada de tant ardenta catalanitat com va ésser el dia del Corpus de Sang,,
ni els fets que el motivaren, (any 1640).

Felip IVI Entrega l'alt lloc de primer ministre,
al Compte Duch D'Olivars... qui aconsella al rei
tota clase d'odis contra Catalunya, amb l'intent
de poguer aixís castellanitzar íntegrament l'Estat
Espafiol.. Catalunya en tals èpoques, entregàba al poder subira 400.000 lliures (any 1631) va
ser-ne greument invadida i trepitjada per les tropes castellanes, fent pagar a la ciutat de Barcelona, la quinta part de ses rendes anyajs, quina
allau invasora, devastant nostres llars, cometé
tota clase de iniquitats... matant a gent indefensa. .. violant a donzelles, no respectant el sagrat
honor d'unes mares... i crement tot quan trovaven al seu pas...; nostres antepassats igual que
baluarts fermes no poguent soportar ja més, tals
injuries, el dia 12 de Maig, van donar el primer
crit de protesta i deslliurant-se, el toc de sornatent, que's sentia encoratjador, tot una inmensa
gentada sacrificada a mercè d'aquells invasors
va aixecar-se impotenta i arrolladora, corrent a
tot esforç, vers la presa aont estaven reclosos en
Ermarit, en Serra, en Claus í en Vergés, anhelant llibertar-los. Per conseguir tal llibertat tingueren qu'estellar les portes que els apresona
ven, quines impotentes a l'avalanxa redemptora,
cediren al seu pas, oferint la llibertat, als." que
n'estaven indignament privats d'ella.
jEl dia 7 de Juny! (any 1640) diada de Corpus! entraren a Barcelona tot un esclat de segadors, qu'empunyant amb energia ses falç arrolladores... i guspireijant en sos ulls, l'ardencia
de sos cors, [anhelosos de llibertats, dominats
per l'impulç de justa venjança, buscaven quelcom, que son cor malehía amb tota sa bategada.
En arrivant al carrer Ample, mentres alguns
d'ells,discutien amb un ministre de la justícia del
Virrei, sona un tret i un caigué ferit! jOh tradicional moment! Prompte sona el corn dels segadors, donant clamorós coratje als catalans, quins
al unississim esclat de sos cors, entonant ardetament els crits de «jVenjança!» 1 «jVisca Catalunya!», segadors de montanya i de ciutat, corregueren vers al palau del Virrei, sortint del
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Tons dels seus cors tota la seva indignació, impresa baix els criís de iMuira el traïdor! jMuira
el mal Govern!... La guardià feu foc, contra els
anhelants de la seva llibertat, mes aquets sense
aturar-se, com ona que íof aplana, posaren feixos de llenya per a cremar les portes de la
senyorial mansió.
Devant per devant d'aquesta hi havia el convent de San Francesc. N'eixiran els frares, amb
un Crist, posant-lo damunl la pila de llenya, per
aixís deturar I incendi, i protejir la fugida del dèspota Compte de Sta. Coloma...
Els segadors n'apartaren el Crist, calant-ne
foc a la llenya. Els frares al dar-se compte de lo
inúlil de la seva intentona, obrint les portes del
seu convent, mostrant sota pali el Santíssim Sagrament.
Tots se descubriren en senyal de no volguer
esser-ne d'assesins i ni de cruels venjadors, acotant la seva acció, i allavors el malait Compte,
aprofitant el moment de pausa dels seus perseguidors, s'escapa anant-se a-refugíar al baluart
de les Dresanes.
Amb justa indignació, els segadors cercaren
el moment de venjança, anaren a les cases dels
ministres i jutjes reals, fent-ne d'elles un munt de
rufnes i despulles de tals persones opresores.
El compte de Santa Coloma, prou anava per
eixir de la escomesa, mes els segadors per la
honra de les seves mares, de les seves filles, de
la seva Pàtria estimada... se cuitaren^en buscarlo, írovanf-Io a vora les Hortes de Sant Bertran,
aont prompte caigué, sagnant i castigat per les
falçs dels segadors; jjusíicia del poble! Per els
carrers de Barcelona resonaren els criís de
iViscaJ&lliberíai! lAbaix els mals governs!
siguení aclamats triomfalment, per tota persona
catalana, tots els que feren tant just acte de justícia.

jCaíalans tots! ja haveu oit com i de quina
manera, se defensaren els nostres antepassafs.
Si ells perderen la seva sang per a deixar-nos
«una Catalunya Ilinre, ben lliure, no'n dubteu, recordant sempre que som els descendents d'aquella rassa justiciera, que el més estricte compliment de nostres deures, es lluitar sempre sens
defallir per a reconquistar-la.
VICENS BAYBRRI MIRALI ES.

Malgrat 5 de Juny 1917.
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jRecordança!
.lii'ns h'arrivat el Corpus, I' tiermosa primavera
ami) ell, se'11 va vessant dolor
rnblerta de clavells, tendre esclat de passiouera,
curulla de fragàncies, s'extén In enredadera.'
fent dolça ombrel-le íil «or.
l.a finida, està euherta d'un verd, .iiiunciïB suau, .
qiíc's torna ros. tot, ondulant:
I .es imir^es i riberes, ne formeu un extens palau.
que amb son brancatge, entoneu el bcnvengjuts sia»,
a qui ja els va visitant.
l.a muntanya adorna's, amb colors palaus i bells.
com es cl de la ginesta:
que vistosa tioi-eix, entre-mitg, d'aquells cors novells,
de. aurells, nascuts de poc fent-so companyia urnb ells
tol «•ojitemplan la eongesta.
l'er lot aroma, per tot un H perliim se fa sentir.
entre ell. la farigola
<iuc's la gentil companya, del humil; gai romaní,
adorna sa fragància, la bella il»r del tomanyi,
semblanta a la viola.
La guatlla va cautaut, corcat de la vall a la plana,
amagaüt-?e en el ros blat;
canta fort. vn «i fiondós bosc, la tórtora, galana,
en la ribera fresca, el rosinyol cant* emana,
com els reti!» de) any passat.

Diada de Corpus
Eli mitg del canti do lauta glosa, l'home de] camp, esté,
fondament trist... amoinat!
Les atractives natures, ja no'l fan pas alegra, .
rar veu a sa collita, que nVs malmesa per la mà
rfc quins, volen fer-lo irat.
I |jf.r sa pensa vaga, el record imborrable.
d aquell ardent, Corpus de Sang;
recorda... que en aquell temps nostre rassa lloable,
va alçarse, com la mar, volguent lo indispensable;
que n'estava en mitg del fang.
I en son caràcter euérgic, de rassa catalana,
va f«TBUu-:8f el jurament;
de lluitar sempre, sempre, pera sa vida ufana,
ide cor! combatint decidit aquella tromontana,
de... aquell lloc tan pestilent.

NI amb els contratemps, ni amli el transcurs de tant»
{llargs anyg,
nostre rassa ha oblidat;
aquell dia, en que fornit» per tan terriblts enganys,
,
;9e'ms trai! tr«pitjant d'un modò indiarne.nos afanys,
amb accions, com de tempestat».

Catalunya! Catalunya.! plorosa va sofrir-ne.
de persones opresores
una forta d·nta.Ilada, d'ira que amb maligne procedència, nos acallà d'uu m·do indigne,
esporanses redemptores.
Nostre»avij .. ;n<> ventrits!.. do'orits per re.scrume.su...
íerUiment recomenarea;
qn'un record imborrable, ne guardéssim lent promesa,
de conseguir enlairar, honrameut, sense feblesa
I* Prttría que nos deixaren.
Nostres avis, greument no pogueren, nj en tuls dies,
' reír-isar-la molt triomfant,
per tenir-ne lo» camins, sembrats i plantats d'espines,
<jue mataven, cruelment sos esforços i alegries
i los sous passos de gegant.
Mes sos fets i ses accions eolosals i glorioses,
nos deixaren uns rics mantells;
en quis respiran batecs de P^ilsift, olors liairoses.
per pogiier-ne volar, rom ells.

sa. memòria nos imposü, Ics ào-eiens complidores
de la. tasca q»e nos deixaren, ses pàtries penyores.,
nos infiltren, la fortitut.
I nosaltres los seus nets, sagells, pedaços <fe son coramb na forta, jovencsa;
bateijats amb aquell Corpus, qu'ens donà tal ardentor
sots l'ombrel-la de ses glòries, cobri-cel d'nn gran valo
conquirirém, sa grandesa.
Kl Desti lio imposa ICatalunya ho reclama!
per respecte, a sa senyera;
;lio farem amb energia! estenent la proclama
per tots els llocs, i Ics llars do la terra eafalíina
enlairant nostra bandera!
1 si se presenta un jorn, qu'ens vulguin atropella.
jamb l'esclat qu'el cor batega!
demostrarem a tots los vents que'l caràcter cafahí,
si hi ha :il&'u, qu'apresar lo vulga esclavitza,
;sf romp. . però no se doblega!
.loSKl1 ( OST ^ i K l H ^ S .

.L'Historia nos recorda, tte. ses veus retronadures
lliuram/íi de resclavitut;

Un reconj
de l'historia
Corpus, festa eucarística, festa de primavera de la ginesta
daurada, ets ademés per nosaltres catalans un jorn de glòria,
ne conserves un recort que jamai s'esborrarà de nostres festes. Vosaltres catalans indiferents sols sabeu que en eixa memorable diada en nostres pobles
es celebra una processó mes o
menys lluïda i que nostres gentils damisel·les ens omplenen de
paperets; ignoreu que nostre
historia ne conserva un recort
una plana vermella qu'es la glòria de Catalunya.
Sols d'el Corpus de Sang
ne guardeu una memòria i es els
Segadors, però no sabeu lo que
aquest cant heroic representa
dintre de la vida catalana, i\
sabeu perquè? iper que en nos4res ciutats i viles hi tenim ho-
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mens que a sou de nostres oprimidors i centralistes, sa feina
ha sigut portar amagades i soterrades les gestes heroiques de
nostres avis, per a que el poble
devant les injustícies d'aquella
gent no es sublevés i no els tirés
lluny de nostre terra, i degut a
aqueixespersonesla diada aqueilla n'es per nosaltres una cosa
completament boirosa. A Castella ningú jgnora lo que succeí
el dia de Corpus i en canvi els
catalans ignorem gairabé les
dates mes heroiques de nostre
historia.
Eixa es la política jrreductible i recalcitrant dels gobernants centralistes, enmenaní al
poble per la pendent del vici, per
a que no pensi en la íespiritualitat, que nosaltres tenim una conciencia i un esperit per a regirnos i gobernar-nos.
La diada que avui celebrem
ens guarda memòria de les atrocitats comeses per les* tropes i

mesnades reials castellanes.
Aquell ingrat Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma,
que tot i ésser català fou un vil
instrument del Compte Duc D'OHvares l'enemic implacable de nostre terra.
Eran horroroses les extorsions que executaven a iot arreu
de Catalunya assassinaben, robaven, cremaven i violaben, fins
que'l poble crida prou n'hi ha
i en el dia 7 de Juny ^de 1640,
festivitat del Corpus, els montanyesos i segadors venjaren ses
tropelíes fetes per aquells foragits mercenaris... Ni els temples
pogueren oferir seguretat als
perseguits reials... Fins el mateix virrey fou atravessat amb el
punyal de la conflagració... Mes
de l'horror d'eixa sagnanta jornada ne foren responsables els
opresors qui del modo mes crudel nos tracten com un poble esclau que ha perdut tota [l'esperança de Jliverfat.

La Falç

{Català! pensa en la diada de
avui, nd sigues indiferent e injust a la causa de nostres avis,
puig un català que no lluita es
un home abominable.
Un català que no s'indigna f
devant les vexacions que sufrim
del Madrid burocràtic, es que'no
te sang catalana, es un tros de
'carn que es al mon per que li
portaren, tque no te conciencia
ni espiritualitat, els polítics madrilenys s'han mofat de la llengua, volen que siguis un esclau
d'els seus desitjós.
Ja ho veus nostres avans passats lluitaren per llurs furs i privilegis trepitjats per aquells que
no més t'odien, avui fins com un
xaieí te porten al suplici, aleshores nostres ferrenys avis, topaven cara a cara amb els embaixadors reialencs fins neganl-lis
subsidis per les guerres, ^pobres
dejnosaltres que'ls hi plantéssim
cara...
Nosaltres, fills d'una època
, de major respecte i major civilització social per als homes, no
volem venjar en sang les tropelies d'eixa gent com nostres
avant-passats.pero si hem de impasar respecte per la nostre llengua, per la historia, per la nostre raça, lenim de repel·lir totes
les alenades d'odi de nostres
opressors que desde aleshores
sont moltes les que cada moment
nos arri ven.
Tu català indiferent est el
culpable de totes les nostres desventures som creats par la naturalesa lliure, per lo tant no volguem ésser esclaus, pensa en la
diada d'avui i crida jVía fora!
iMuiren els traïdors!
IsiDHE VERDAGUER I LÓPEZ

Malgrat 3 de Juny de 1917.
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Ço qu'es el nacionalisme, ses idees i els
.\ ses homes .\

nostre vivim en eixa Espanya,
negra, que va a la posta a passos agegantats, i que figura'l
mapa per consideracions que'ns
tenen les demés potencies munIV
dials, que'ns compadeixen puig
Diferents punts dovir
els hi fem llàstima'l veurer que
per
causa d'uns goberns ineptes
Deia en el nombre passat,
ens
allunyem de'l avenç com la
qu'el socialisme i el nacionalissombra
s'allunya de la llum.
me no son idees que s'interposin i contradiguin, sinó que al
Per això catalans,si no volem
revés s'ajudan i completen mú- que'n el preciós moment actual
tuament.
no passem desapercebuts per el
1 are ha vingut a donar-me regularitzador i justicier Conraó, el cuestionari endreçat per grés de la pau, lo que significaels socialistes russos a les di- ria una munió d'anys mes sots
verses seccions de l'Internacio- l'envilatzedora dominació de'l acnal i portats i fets públics a Fran- tual esclavafje,tenim dos camins
ça per els diputats socialistes solsament a seguir.L'un es el que
ens en feia prometença en Cambó
francesos Monfés i Cachin.
En dit document donen la a Masnou,o siga.que en les pròseva opinió sobre els sólits fo- ximes eleccions legislatives li
naments en qu'es pot eixecar el donem la meitat mes un, i ell es
edifici de la futura pau, sent ses feia prometença, garantisat-nosdemandes i criteris casi en tota- :ho amb llur paraula d'honor que
la tant anelada independència no
litat nacionalistes.
sols
la fruiríem els joves, sinó
A continuació copio fidelque
també
la gaudirien els vells.
ment dit cuestionari qu'es guardat i es tindrà present en el ConI l'altre camí a seguir, es el
grés de la Pau.
d'abandonar el denigrant platoCONDICIONS DE LA PAU. nisme i recórrer a les Santes i
a") Bases generals de la redemptores estridències. Per
Piiu: El dret dc'Is pobles a dis- apel-lar a tan violent extrem la
posar lliurement de si meteixos, raó ens sobra puig tenim molts
l'autonomia de les nacionalitats, mes motius que no en els dies
les anexions, les indemnitza- de'l Corpus de Sang, i no obscions de guerra i les restaura- tant l'historia reconeix aquell esclat d'iijdignació popular com el
cions.
b) L'aplicació d'aquets prin- mes just que registra en sos
anals, per a millor puntualitzar
cipis a casos concrets.
I. Bèlgica, Servia i altres ma passada afirmació, compara
paisos balcànics, Polònia, Alsa- ré a grans rasgos les vegacions
cia-Lorena, Eslavia septentrio- d'air i les imposicions d'avui.
• Air, les tropes autoritzades
nal i Armènia.
II. Lutuania, Ukrania, els per els goberns malmetían els
conreus, avui priven els goberns
tchecs i els jueus,
l'exportació de la patata primeIII. Les colònies.
renca,
portant aixís la misèria al
Com poden veurer no hi figura ni Catalunya, çi Euskadia, agricultor català. Air cremaben i
i això no es d'estranyar, puix enderrocaben les obres d'arr,
hem de tindrer en compte que avui ha atentat al còrners i a la
encara avui dia per vergonya indústria catalana per medi de

Falç
una inicua llei d'impost sobres
beneficis de guerra, air treien
valor els decrets de les Corts
Catalanes, avui no tenim Corts,
i priven per medi de R. O. ei
desentrrot-llo de les institucions
culturals creades per les Diputacions i la Mancomunitat, i per fi,
air empresonaven els homes illusíres i no deixaven exposar
amb llivertat llurs idees i avui
son detinguts homes il·lustres e
idiotes, posen un candau a la
boca i una cadena a la ma per
medi de la Llei de...
Tenim doncs, o nó, motius
fundats per a predicar la violència per aixís lograr que els dies
que's del-liberara l'avenir universal en el tan desitjat Congrés
de la Pau,CataIunyahi tingui veu
i vot. Per alcançar això hi han
dos medis a seguir, que son els
ja exposats o sigen la força de
Fa raó, o la raó de la força. Com
homes cuits i humans demoment
anem-per, el primer i si no ens
don un resultat practit per toçunería d'els de la «mesefa» sigui
lo que Deu vulgi.
Francesc Fontrodona

Vasconia i Catalunya., que esclataré amb el llevat eficient de
la futura Espanya nova.
Els que de pocs anys d'aprop
coneixem les rejals inspiracions
d'els nostres devanters, del moviment nacionalista ens mostrem
depressa a saborejar els actes
que periòdicament s'agoten per
totes les ostentacions de la nostre pàtria Catalunya, celebrem
pro moltíssim el gran acte amb
V entrega de 1' Àlbum d'honor
que nosaltres bons catalans els
dediquem concientment.
Amb aquesta proba palesa
del agraïment envers els nostres
parlamentaris a fet un miracle,
han traduït la voluntat de Catalunya fins aquell límit en el nostre esguard avans no hi veia
clar. L'han reproduit en els exr
elusius principis fonamentals de
la nostre causa, la coexistència
dels quals es una fermança de
equilibri de la Gran Catalunya.
L entrega de dit Àlbum d'honor als nostres devanters heroics
als nostres eximis parlamentaris
del trevall dels quals ens sentim
en general legítimament orgullosos amb el vibrant esclat de:
jGora Euzkadi!
i Viva la solidaridad de Catalunya!
LLUÏS MATEU

jGora Enzkadi!
Son tants i d'una importància tant essencial, Tacte d'aquest
dia verificat a Poblet, que se
sembla pròpiament que vies nacionalitats s'imposin i resumeixin amb tanta potencia, a la vegada que patriòticament representa un esclat contra el cercle
que les oprimeix. I en el resurgimení es mostra cada un a les
seves característiques, i tots amb
un soï ideal que les acopla i els
enllassa amb la veu del himne de
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Els Segadors
Catalunya triomfant
tornaré a ser rica i plena;
endarrera aquesta gent
tan ufana i tant superba!
Bon cop dejalç!
bon cop de falç,
quins vulgui moure brega,
bon càp dz falç.
(1\ Tilctríi- dei poeta E- Guanyabens.

*
*
Ara es hora *segadors!
ara es hora d'esta alerta!
per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!
Bon cop de falç!
bon cop de falç,
si'l blat ens volen pendre
bon cop de falç.
*

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya!
com fem caure espigues d'or
quan convé seguem cadenes,
Bon cop de falç!
bon cop de falç,
defensors de la terra,
bon cop de falç!
$» <*

<*

La qüestió de
les patates
La incapacitat (to no vull
veurer la maldad... jo no puc ,
pensar la frase dita «l'odi a Catalunya...») dels homes qui son
govern, es causa de la grossa
fuida donada als terrasans d'eixos pobles del Llevant de Barcelona.
El privar l'exportació de les
patates primerenques obeiex a un
vergonyós, i a FensempS tràgic
desconeixement de les coses.
Ah! paradoxa, aquest gros
error del govern que arruina tofa una comarca, es ben vist per
el proletariat del taller de la fabrica; particularment dels que
viuen en les grans urbs, ja que
son qui menys coneixen el problema.
Naturalment que no te res de
estrany que'ls obrers se deixin
seduir per la simpàtica idea, de
no deixar sortir res per a que
vaigi en el mercat nacional més
barato.

La Falç

Ells ignoren ia veritat de la
cosa,- ells com vosaltres s'indignaríen. si com vosaltres sabesin que: o envia les patates al
extranger o pudrirse a Espanya.
Ells com vosaltres clourien els
punys de ràbia si savíen que'l
resultat d'aquesta aberració seré
la misèria dels seus companys;
del proletariat del camp, de
aquestos pobles de Catalunya
que resen ai peu del Mediterra.

Ja ho veieu amics meus, vostre sembrada, en quina com es
Hógic teniu possades vostres esperances per a satisfer les necessitats llurs, ha sigut perduda,
eixa volta no han sigut els elements qui <vos i'han arrebatada
si el vostre próxinf, els homens
en quins resta l'alta missió de
vetllar per la grandesa de la pàtria, qu'es el benestar de! seus
habitants.
Avui haveu sigut vosaltres
pagesos els ensorrats, per l'erro
del govern central. Air la incapacitat d'aquets va perjudicar als
uns i demà als altres.
Però el mateix que ara passa
inavertit això per quins no conrreuen la terra, passa quan altres disposicions han malmès e!s
interessos d'altres indústries.
això prova que no es una sinó
moltes les lleis i fets que'ms escanyen.
iAhont es la causa de tot ço
que passa? Es no més una, es
que viu plenament divorciat de
la Hógic a, governar el que no's
coneix prou be, i mai per molt
que se sàpiga pot un estrany
saber el que passa en casa d'altre, com el qui ho viu el qui ho
respira. Nosaltres som governats per els altres, per els que
mai sabran de Catalunya lo que
sabem els qui hi obrirem per vegada primera els ulls.
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i,Per ventura s'haguera arribat no sols a proposar semblant
idea de privar l'exponació de les
patates primerenques si eixa
qüestió no més, li capis el dret de
disposar-la, la Diputació de Barcelona? No, i mil voltes no. <,1
per qué? perquè coneixenf-Io de
casa els homes que ella ens representa, perquè respiren aire
de les nostres institucions, perquè sí fossin lo que anys enrera
eran, lo que seria a no tardar
les lleis que dictarien els cossos
coHegisladors, es basarien en
nostres costums, en nostres
conveniències en nostre riquesa
i benhestar col·lectiu.
Analitzant el que succeiex trovem que una grosa responsabilitat hi assoliu molts agricultors
i es de debilitar la causa catalana, de fer comunitat amb els homens que el centralisme te arreu
d'Espanya per a destorbar tots
els moviments regeneradors que
contra el seu feudalisme se rebelin.
Ja veieu el premi de Vostres
lluites entre vostres germans es
la misèria de tots; per lo tant,
ja deveu capir que la causa de
Catalunya no es clou dintre els
limiíaís horitzons d'una fracció
política, es de tothom català, ja
que de Ics llivertats que ho gaudeixi ne fruirem tots, i tots també sentirem les opresions les
humiliacions que a Catalunya se
fassin.
Avui els carlíns i els republicans agermanats cridan contra
el poder, li demanen que no vos
arruini. Recordeu-sc. al menys
qua ja mai tingui lloc el vergonyós espectacle de veure com
enlaireu els que avui malaiu.
Jo, francament, espero veurer
com vos tornareu donar cops de
puny sobre vostres caps.
X.
Barcelona, mes V de l'any XVII.

Per nostra parla
L'amor a Catalunya i a la
santa causa no ha d ésser l'amor
romàntic del cantaire feble. L*
amor a Catalunya ha de ser fent,
una vida honradament catalana,
estimant tot lo nostre en ses diferentes necesitats i aspectes i en
totes ses innombrables belleses.
L'idioma es un dels signes
característics de l'existència de
una Nacionalitat. Per això tots
els elements esclavitzadors que
tendeixen a fer desaparèixer un
poble, lo primer que procuren es
maíar-Ii l'idionifc cercant la manera d'arrancar-Io de soca i
arrel.
L'home que menyspreua la
parla de la .erra nadiua, que es
la que li ha donat personalitat
corn a tal, es digne de que se'l
separi del nucli civilitzat.
Si anelém doncs, que .llueixi esplendorosa la potencià vital
de la rassa que'ns distingeix,
fem-I i forta base amb amor a
nostra parla; perquè es aquesta
la faç d'un poble, es la força
propulsora que'l fa ^noure i bregar per arribar a un ideal.
Si volem l'existència duna
Catalunya ben nostra, hem d'
entronitzar abans que fot la nostra parla, la llengua catalana, la
que per sobre de totes les injustícies fa resorgir devant del món
una nacionalitat, un .veritable
poble; CATALUNYA.
JUAN NOGUERA SOLÉ.

Barcelona.

Vora la mar...
A la senyoret» Agna Cama
Vora la mar
quant fuig el sot
jo t'hi voldria...

Z,a Falç

Desdc cl sorram
mirant el sol
de les gavines.
Mirant venir
amb dolça pau,
les ones blaves
qu'en el morir
llensan un plany
i es torneu blanques.
Mirant el cel
joiós i blau
com se desmaia,
fruint el bes
llac i suau
qu'exten la platja...
Sentint el.cant
rondinador
d'un gran poema,
tot perfumat
de salabor
que l'aire omplena...
1 jo aprop teu
apassionat
per ta bellesa...
dirte un voler,
que et fos ben grat
a cau d'orella...
Vora ia mar
quant fuig el sol
jo t'hi voldria...
Ubliagaí
/
cantart-te el goig
que tu rn'inspiras.
i

FRANCESC ROSSKTH

Mataró juny he 1917.

Flamarades
Un hom va veure com una
senyora jove, enmaridada amb
el seu oncle,, (un home vell),
se escandalitzava de que una
donzella romàntica hagués fugit amb el seu aimant.
Pobre dona! Ella no podia
capir que una verge se donéè
a l'home per qui bull en ses
venes la seva novella sang.
Sols creia perfecta una unió
'egalitzada, què'n camhi de do-
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nar la carn se fi asegurés la
vida fàcil.
Deu-nos enguart que una
senyal externa vingués a dirnos qui son els inmorals. M'espanta el pensar amb 1' afany
que's trobarien moltes persones honrades.
Febus.

Locals
. NOTES DE MALGRAT
Una felicitació
El dia de Pascua com costum dé coda.any oe celebra en
la societat «La Barretina» un
ball de nit.
Entre mig del programa, per1
fer més esplèndida !a festa, nostra company Josep Barceló
acompanyat del. mestre senyor
Xiqués.caníà ün solo de bafííoho
que té per nom «Amor ciego»,
pel que fou unànimement aplaudit del públic, distingint-se principalment les senyoretes que enrotllaben el local, puig ja veureu
tractant-se d'amor...
Per nostra part li enviem una
felicitació.
iVaga resolta?
Es diu <}ue s'ha plantat una
nova gallinaire amb les mateixes condicions que l'actual esquirola.
Ço sembla que vindrà a aliviar Un xic el costós preu que
ve pagant-se la gallina.
No obstaut per ara, degut als
impostos d'Ajuntament, i amb
ésser sols dues les que tallen,
aprofiten l'ocasió i el comprar
gallina es fa bastan difícil.
No hay mal...

Nou local
S'estant fent írevalls per fundar un nou centre catòlic.
Dit centre està projectat fundar-lo en la antiga fabrica del
«Notari» efi ei carrer dèl Carme.
Serà un centre cèntric.

El cine
Segueix projectant-se amb
èxit en el cine Tívoli, la gran película, «La moneda rota».
SI conflicte de les patates
En l'assamblea del diumenge
de Pascua, que tingué lloc en el
local del Cine Modern, a proposició del comitè del que ja venia
gestionant l'exportació de patates composta d'en P. Badia i j .
Viladevall, foren elegits per unanimitat dos mes, en J. Torruella
i A. Vila.
L'endema tingué" lloc en el
mateix local un'altre asamblea
en que el comitè explica les úitiVnes gestions com les impresions
rebudes del que semblava eren
satisfactòries.
Entre altres acords es proposa remetre un telegrama de felitació al Governador dimisionari
senyor Morote per les gestions
realitzades ea favor de l'exportació; comitè y públic satisfets
acordaren reunir-se1 l'endemà sí
es rebien noves. Com qu el
temps anave pasant i les noticies
eren poc satisfactòries s'acordà
reunir-se el dijoqsque' aixís se teu
en que, en P. Badia, junt amb
l'Ignasi Viladevaü, després 'dé
censurar els absurds procediments que ve usant, el Govern,:
amb acord del públic, presenta
ren la dimisió, junt amb els al
tres dos comisionats. El públic
agraí les gfesiions realitzades
per el comitè.
Molts agricultors estan jnr
dignats amb el diputat d'aquest
districte, perquè essent eix íubercul l'element principal de que
viu, cap gestió, ha portat a cap
que fos digne de mencionar per
l'exportació.
El tem pa
Estem disfrutant d'un temps
admirablement hermós.
La festivitat de Corpus
La societat la «Barretina»,
ha contractat pel dia de Corpus,
l'orquesta de Sia. Coloma. Dita
orquesta, ademés de locar sardanes, ball i concert en aquesta
entitat, pendra part en la professo";
Imp.

« La Elitorial
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