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De retorn a la llibertat
Ja s' han obert les portes de 1' ergàstula, ja
han eixit d' aquell aire pestilent, carregat dels
gèrmens de totes les desgradacions, i nodrit de
la llavor de totes les males herves una gran munió de dignes ciutadans...
Mireu com el poble, per quina emancipació,
ai igual un nou. Crist han sofer, quiscuns de
ells, privacions i befes, els aclama, els hi entona
un Glòria {Glòria als fills del poble!, >
• 'Nosaltres én~ som rcontiïflfcísisitns d' aqueixes
manifestacions tribntadès. En som contentíssims,
no per el que àtany de tribut a ï* hbíne, que a'ixò tkjit hi fa, per donar actes d4 aital fàissó, a 1'
estament proletariat molta d'aquella força moral
que íï falta assolir, per ,el mellorament llur.
i Quin sacarcasma! quines paradoxiques escene« te de contemplar la humanitat.
Là gent fcèncillà, la" getlt qUe la societat no
li fecilità médits per il·lustrar-se, que per falta
dedesentrofllointel·lectual no poteapir clarament
llurs drets í deures; guiada tant sols per els batecs
d&tseu cor, a donat proba palesa* pér carrers i
places del plaé que amanyagava les seves ànimes
al ésser sevedors dé là^boca ftora^ d' baver-se
posat punt al capíiverï 9e forces ciutadanes.
I mentres 1' onada jda goix s'r agegantava entre molta homes, d' altres ni havia que restaban
en mudits sentint la nostàlgia que'ls hi eugeadre
tota benaurança popular. Entre aqueixos forces
n' heran dels que ahir quan la bullanga baren
obrir soscrïpcions perles «víctimes de l'oídre»
sens pensar tant sols que ta, fam també capgirava
eïs tendres estpmaca àelsfijtlets de quiscuns obrers
honrats, i fins els de foribons revolucionaris que
aix&res hi^fa q«wa ©» paria deCíaritat i de Hu-
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k FORA; I pesseta irimtstr·

No publicarem cap original que vingui amb ptedónim.

manitat, finalment cap fill es responsable dels
fets de son pare...
Quines ensenyances mes punyents es desprenen d'el llibre de la vida.
Nosaltres front això sentim que roents ferides
malmetan nostres esperits} i a mida q[ue esplaném
1* esguard per 1' alta i la baixa terra, i mes arüples horitzons abarquem, mes fondos son nostres
desenganys...
Però no es tot pervers, força en resta dè bó,
aixi com viu entre el carbó el diamant, també te
estada entre aqueixa societat fangosa làT Hévor
£ V homa altvftistal i_aue maL.8j acabarà mentírès *ïentï la humanitat.
; •
..». .• ,•
Avui veiem en el catedràtic que sacrificà sa
carrera i fins sa pròpia llibertat en aras de la
causà del poble famulfnc, un d' aqueixos apòstols quq de tart €pi tart petfan la pell de la terra.
Salut amnistiàtg iote, salut els que havíeu sofer fam i àk a l jüAiòiÀH vosaltr^» del *GomÍté
de Vaga» rebeu suara les nostres sinceres gràcies
en motiu d' aquella tan «tejjtta com inmereseuda lletra que en agraïment & nostre campanya,
pro amnistia vàreu adreaat-nos. ÈÍ8 ÈEbÀOtORS.

Sembra de cotó
Informats per persona ben autoritzada, podem assegurar,
que el nombre d' agricultors que han fet «embras de dita
plantà per via d' ensaigs, no baixan d' una cinquantena ea
diferents trossos dels plans anomenats de Úrau i de Pineda
habenthi també algun que n' ha sembrat en terres de sequé
i lloos frescals. També 'n fou eatregada una cantitat de llavor quasi igual ala sembrada per els agricultors de nostre
vila, al Sr. Gili de PaUfoll», pera que dit «enyor la repartís e»tfè 'li agricultors d' aquell terme i pla del Tordera, a fi de

LA
que la proba de dite sembra abrassés una extensió i diferenciació de terrenys al objecte de recullir major nombre de •
detalls indispensables per una breu estadística, si be 14
mes exacta i orientadora possible, que deurà ésser portada a
terme per qui, tan patriòtica com-desinteresadament ha vingut divulgan ia propaganda de dit cultiu amb aquella energia i constància ben característisques. aixís com defagide tota ,
coloraina de publicitats partidistes i exclusivistes desgraciadament tant en ús.
.......
Se.tr.acta.dojafià deier en serio aquí, lo que ja 's.beu.fenten altres comarques espanyoles des de fa alguus auys i de
lò qüe nostres llegidors deue'ü estar-ne plenament enterats par
un sens nombre d- articles que des de in algunes semanos Vfinen iusertats en tots els periòdics i cusi a diari.
»••^s''^^t^tn^f" q;ue~Tes'"plugp""'&"r3b tanta persïs-tp.ncía estan
malmetér* les sembres primerenques.de-monjetes, i umenassen
1' últim periode de la de pstates, 'serà un fort contratemps
pera la germinació de.les l.leyors,del cqtó que re^fca pecarà
sota terra, quant ja deuria ester bea .n^scyda, i lai'siqus a cara de terra,, per a florir,a últim de,mes o a primer, del JUDJ,
no obstant dit contratemps deujÀ e^ser pijiguc ea compte en
son dia a.fi de que,,al jutja,r.1' éxit:mep;o m&oy* faUguer, no,
sja causa, d'equivocades interpretacions que portarien; $}
defalliment per a noves tentatives que sens dupte hauran do
dona^r m.illorsT.e^uJtats.
, _,.,, ,„ . . . , .; ^.>
,", ." {
,Tot es composar, i; per,,avui sia nostra enhorabona per
iguals pntr.e:iniciadors, i,secuadadors de, .dj|;a sembra i; Deu.
vulga que.lef;çonjdicic;ns ,d,e clim^ i terreny resgonguiQ. favor
rablemsnt a tant nova comprometedçrn semhrí. del diçnà, ja
que. ay.uj" sabem bé quant hp^asf^r. ^ltrie8·.paÍ8,oa.BtenïJ>laq'^ al
1
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Un altre any ha passat, i de nou estava péfníent "sdbra
altre any ha passat,, i de non s' havia cobert de mr>
botiada malèfica vostre d,efenfcr.atUpj ,ma.(ie/iiajví,1., • !;: •;,;. (
Un altre any ha passat, i al iguals d' altres anys, veieu
com íès disposicions superiors merman considerablement
tat*.,ua**.boa». dispoaició.
Però no cal distreuros podrien les protestes d' algú perjudiear-vos.
y •;-,'.." t - - h p ^ - r i " . « v ^ *
Hora es jaV^Ag^Bültotis^ der'-dèíiüsírar, -a tothom qui
interringa en vostres assumptes, que també constituïu' una
massa .important del poble, i que vostre causa es una de
le» mes impoctauts dej món; de demostrar a tothom que no
solament sou pagesos sinó que sou,tamb(»,una part del poble,,
lo que mes trevalla, i la que mes impuls dóna a la preponderància del país; de demostrar a tothom que t«mbé sou ,
homes de conviccions fermíssimes i qúé v·leu se vos tinguin^
léà éonsideraeiens, que a vostre clasé partanyen."
Es nrolt trist, agricaltors, amics oarissims, qxxe duranttot ua any de, trfl¥a.ll,,després que h,aveu. regalat amb vostpes
srors. i * pic de brasos, vostre sembrada, dçsgrés. de h|v»rvos sacrificat corporal i materialment, per a combatre i
salvar vostre anyadé, de les malures naturals, que vinga
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qui B' imposi, i vos arruini, no deixant-vos donar sortida,
de vostres prodactes t u 1 els mercats mundials.
Es completament necesari amics, que vos ajunteu tots,
'qiis formeu una massa ben compacte, intensament agermanada, com algunes de le*. masses obreres, i qua escampeu, ,
a tots els indrets ahoüt puga trobar ressò vostra veu,
les vostres necessitats, vostres conveniències i pel damunt
de tots vostres dret?, con tal n& sigaa en perjudici de
vostres germans de poble.
-. .,. No vos adormiu, mirant com vostre anyade croix migrade \
i amenaçada de ruinaj no. yps aile.targuè}i..,d,evajjs.....Yoatres.í
innombrables sacrificis, i no vos acorraleu, frent a les
.protestes-equivocades, de qijms podíian piTjudicar-yos... , t _ ,*.Feulos-hi entendre que vau equivocats sens ells pensar1
s ho, i. que de vosaltres d·pent, íerlos hi eampendre són
erro i fer prevaldré vostre raó; penseu qae... «qui no fa valer
s'ori ctreï,"nè"se"ln adona que "'l'perï» 1 que per~To tant mòltes*
coses... «han resultat perdudes, perquè no Tian esset pre~
valgudes».

Teniu f^ri .vostres,,, maus;, pera jii*ific»p, "vostres, queixes,
••1' experiència de 1' any passat, i podeu parlar ben alt de
vostres perjudicis, però parleu no a tots los qua varen
e.^ser ne culpables; penseu qu« no va ésser el Goberji sol!..,
penseu que raoh i mdlt'vàrèh contribuir hi:, les associacions'
obreres, protestant do ]'• exportació de vostres productesjjust es que els obrers; procuresea per sa manutieneió, però;
es moit iujust, que ho fessen, al extrem 4« perjadiCaEr
vostres jnteresses agr.itols.
, ; '
i'
Pla bé podeu dir-lo3 hi ara, que fóreu massa particulars
i que rodàn, rodàn, tots haveu pagat els perjudicis, obrers
i sgriüúltors, doncs àtjraparàes fels últims per' la füina, no
poguéreu donar el'curs> jidrmal a1 ïfes altres sfembiiadés^' • * ' ' •''
Recordeuios h-iv;, agríoaitora, per vostre ,.pari< an els
obrers, qu^jmolrts d^.ïyoBitfres productes, faltats
en;elsJ3Qreca^s pu«diali, tinguéreu queperdrer^dreten primpr.
lloc les pata,tes, doncs el país no pogué consumàr;leí, ^i
tingueren qú» líensàr-se i tirarl.es al bestiar, en tant que hi
ha^ía mèrcàb·' i coolarqtíés extraíjjeres,' íiont 'les persones'
neoesitantes, nopóguèten alimentar-se d'eïls.
••••••••-'• • .
I exigia de^voétres x·preseata.ntsí dóaoa es undeuíèt/ séu,
el recordar al G-overn actual, l'arrajde d'el Q-or^rn ,paí$at i fer
que, lls governants, d' ayu^ dia,, se senti^ geloses del, benestar
de tothom, i vulgan vetllar pels interessos de? tots, sens U
dar els dels Agricultors.
' '
,'
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De la funció teatral
Tal doni estava aüuncla^ en feï passat nombre dé Li FALÇ
organitzada perla éecòiò1 de festeijos de la nostra; «Joventut»
se pbsàenescetía. £o ferrer dfi talli
:;
•.-.-.
Degut al pónflicte d*l, paper, i poc amics de tocar el bombo
no hi afegiré la;salsa que la funció fent iustieja requereix. ...
La gentaUa que omplenà '1 local a la tarde entre els quin»
n' hi havia molts, què ja coneixien 1' obra, per haver-se repiesóntat qualques voltéfe a Malgrat se emportaren tan gran
impressió, que' f?u, qne a i a riif fins se desin 7 pessetes
d ' a n a butaca.

ÍK ?

i :>

•-:

- La presentaeíó fon eç·el·nt, contribuint al, èxit obtingnfc,..
tant la decoració d' En Arques, veritable obra d' art, com
l'instalació elèctrica que corregué a càrree d' En Joan
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Prats, quin féu una combinació elèctrica, per simular el
foc de la fornal que meresqué un sincer aplauso.
El Sr. Ventura, s' ens revelà el gran actor que tants i
merescuts Ikiorers ha obtingut a la1 peníusula i ultramar, con1
siderant per tant nostre pluma, incapaç de calificar llur trevall;
En Bayarri interpretà amb tanta justesa son paper d U s querrd que meresqué les intnenses ovacions que se li tributaven ben sovint, i acabà de consolidar-te com un gran
actor, que 'Is arudús ja no dupten en senyalar-li; En Verda*
guer estigué itimens, al igual' qu' Ea Matea, quins maravellaren el públic qu' els hi tributà meresèuts aplausos després
de quissuns passos del drama, doncs no es possible fer-ho
millor. La comparsa trevallà amb laolt conjunt, i "tenen
doucs, també dret ais aplausos incabables qu' els finals dels
actes, se sentien^ rebin en Rufí, Mestres, Robert, Formentí,
1' abraçada^ qug^faig. ajs^a^tistes que d' ayui en avant, aniran
a la vanguardia de tots els aficionats de Catalunya i fins
de quiscunes companyies!'
••
'
La Parreüo, sols dirjém que 's lja, gran, la tràgica actriu
d'.ahir i per cousegrontPemoGionà'··er públic quin sapigué
far justícia; La Q-elabart, es una preçós artista que permet
far .els mes afaiagador-s i -segura pronósfctea de llur -carrer»
d' artista, llur recort perdurarà a la ment dels quins la vegeren el passat diumenge, tant com sa vida, i el croniste
trova ajustat 1' apodo de Petita Xirgu que meresqué,
junt amb entu^siastesaplausosi, del públic. La Valor bé i la
.Llobet desentonà eL quadro al ïMtg de.tanta dbre d' art.

FRANCESC FONTRODONA.

NOU LLIBRE
La coneguda escriptora Na Sara Llorens, esposa del nostre estimat company i mestre en Serra i Moret acaba de publioar un alt*e Uifere. A<p»ix varSéàrtírcat «hr jovenéts*; per
això en llur portada diu, «Monòlegs per Infants». Pertany
dita obra han aquest genre de dolça literatura infantil, que
ambi41|n^qg^s|fi|ill i 1' eiífBnJanarn?5iyió§eÍ5aí4dn^I|B^ /mes
l
belles coses.
Obres dc aital faissó son d' up jgran ^rofiji pec la causa de
Catalunya, ja que infiltren en els tendres cors de' nostra mainada una rera estimació a la nostra llengua i. ,a tot açó
característic de la terra catalana.
No yolém .estendrems mes, sobre aquest llibre, per que trac-,
tant-se de qui es tracta podrien semblar nostres paraules interessades...
. ., '
„!
Fem callar la ploma i deixem que parlin les seTes lletres:
«ESCOLTEU, INFANTS
Veus* aquí que un dia jo, que tfoc úríà persona gràngran
aixis com... com us diré!... com la vostra mare! jo, doncs, vaig
pensar: «Fes un llibr&per els nens!». - Però no ua •l-volü fer amb parla de, grans, com solen
íer-vosels alguns escriptors. Jo volia que resultés escrit com
per un de vosaltres mateixoB; ja que sols aixis 1' entendrien
sense cap esforç, i sols aixis us semblaria una joguina com
us Haurien de semblar tots ele llibres!
Com els hi faré aquesta joguina de lletres, pensava jo? I
escolteu com ho vaig fer.
Me vaig tornar petita com vosaltres. Pera conseguir-ho
vaig haver d'arreconar els coneixements que tine»de persona
gran. I vaig posar-me a jugar amb vosaltres... I agafant després una taula petita, i un tinter petit, i una pluma petita,
vaig escriure '1 llibre.
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Us agradarà tant com un company, com un jóc?
Es fet amb idees vostres; es pastat amb vostre sentir, el
clar i treqcadiç sentir vostre es contornejat amb els fils de
llum dels vostres gestes i de la marevellosa expresió de tot
vostre moure 's.
. • ,
El trobareu petit, entenedor, i lieminer com una joguina?
Tant de bó.»

Del Museo Humorístic
Tal com estaba anunciat al passat nombre, va obrir-se .al
públic durant els dies 9. 10, 11 i 12 del corrent, en el saló de
actes de nostre redacció local, un grandiós Museu, quin fou
visitat amb ver entussiasme per una inmensa gentada.
L' especte humorístic que hi donarem, i al haver sigut
col·locat al peu de cada objecte un lletrero qua amb tous xistosos esplicaba ds> que es tractava, feu les delícies dels
profans en aitals coses, i els erudits prescindin del humor
que vesava a tot arreu, restaban sorpresos front aquella
ejípléafliííaríMHeceió·cie· valioses«ntigüetiats. — .". •• • • •• ••-•Els objectes qae més despert&r811 1' atenció, entre altres
foren els següents: Uga col·lecció de 200 monedes ont ni
havia quiscuna de 1' èny 900. Üg iadsai» rorrïlí valorat a una
crescuda quantitat. Uns^ artístics candaleros art plataresc. Uns
braçalets d«l segle XV. Una pila de joies antiquísimes.
Uns quants mocadors de seda amb singulars dibuixos brodats.
Unes armes de foc primitives. Quisquns quadros brodats sobre paper. Vàries ptóftttes. Un Original objecte de fasta" treballada i d' una sola pesa construit a la Xina a mitjans del
g
p
?
i
I no* pila iSés dixosee que seria molt llarg tmir-le* de
nomenar.
Entre els objectes de broma foren molt celebrats un aparell que degut a una combinació amb miralls a la faissó dels
binocles prismàtics -és Veia dintre tin crani «Is ulls del qui ho
mirava També tingué un èxit una imitació de sortida, al
igual la que tanta gent s' ha enganyat el Refectorium.
Un curiós llorito mecànic, etc. etc.
brada per portar ho a terme, i que ho feu d' un modo insuperable. També felicitem al jove Eugeni Formanti per haver
pintat u.ns chietosoe cartells'inuncíaa el Masau., ; . ]

DE TOTS COLORS
Llegirem, ea el nombre passat de «Vida Nova» un treball
referent*» la gent del mar, ferit resaltarT alarma extèsa entre
els pescadors d' arreu de la costa, per kaver corregut la nova
de que hi havia a Malgrat qui intentava possar trainya.
Per evitar calques confussions que podrien tenir peu, oal
dir que 'Is que això pretenen ,soat gent estranya 'lg que ferts
de la pesca, i que 'Is pescadors, d' aqui ajuntaran llur esforç
a la general protesta, ja que tinguent conciencia del que 's la
tràgica trainya, no toleraran que passi avant sens fer patent la
seva enèrgica ce ntrarietat. Els nostres pescadors per dignitat
i per alta ciutadania no consentiran sens ésser vensuts 1' arrelament de la misèria i la desolació.
Una eolla de bons amics representaren en 1' entitat la «Barretina Vermella»,el prop-pasat diamenge un bonic programa.

LA FALÇ
-feries*rmCTewïnts TiptsOToaper h r coBOorrencia que omplenava el local. Sentim no poguer detallar aqueixa
festa per exeés d' original.

vòTen* pondre l'ofensiva! <jhi qué? nosaltres volaríem pèndre
per asalt a unes xicotes forsa xamoses.

Llegirem en un setmanari local, una «Oda a Malgrat» aumentada y corretgida que publicarem nosaltres en el nombre
vuit de LA. FALÇ, però BO hi ha la mateixa firma ;ijMare do
Deu!!! Mare de Deu!!! quines raons que hi haurà quant se
n' enteri la «Delia de Xipre».
Agraím les paraules d'atenció i remerciamenfc que amb motiu de nostre «Museu Humorístic» ens adreçan, els diaris,
«Las Noticies», «La Lucha» i la «Vanguardia».

Mireu si ens tenen tirria a cala «Bona Llevor» que tot hi
haver-los invitat, i enviat entrades, i visitat per lo tant d' arços al Museu, no en parlen enlloc.
jQuina poca importància que hi donen, tot hi haver-hi, passat un de la casa estudiant llarga estona un aparell de tortura,
que teníem exposat, i que en realitat no Jera altre cosa que
un eina de sabater.

Hem rebut la «Novela Nova» i de dia en dia reconeixem
qua 's indisp·nsable en totes les llars catalanes.
Les falles que 1' altre dia s' escamparen per Malgrat es
Teu que deuen aiser fetes per un germanofí!, doncs s' «splican
belicament. Nosaltres com que no hi entenem amb qüestiona
d' estratègica, consultaren el cas a dos ex artillers de segona
qne« tenim a la colla, i ens digueren: Que ells volen «formà
«1 quadro» bueuo! nosaltres «Is hi farem el marc. Què ells

L'article titulat «Llibertat» que publiearem el pacsat nombre, hi que no hi havia firma es del nostra company de redacció que signa X.
Par haver arribat tart a nostres mans un article amb fetxe
del passat diumenge no ha pogut ésser ins«rtat. Dit article
contesta a unes fulles. Serà publicat al nombre pròxim.
Imp. Suàer S. F .

Compraré
Contadó Elèctric d' ocasió. Dirigir se » L A FALÇ.
Periòdic Nacionalista

— Surt al menys dos eops al mas.

Anuncis,
trimestre
.... a, 6
., ;i, a .,8 pessetes
^
.^ ^

LAMPISTERIA

Pagos rigurosament a la bestreta.

Instalacions d' aigua i electricitat; de

J o a n í*ar«s/t
ViaCanalejaV

MALGRAT

Menolecs per a infants
:-:

La Indústria lletera S. A.

g(è ÏTà S a r a X l o r e n s d e S e r r a .:—:
Obreta destinada alaí nens dè Catalunya.

De venta éa la sub redaéeíó àè L i FALÇ, Bellaire;7 • Malgrat

Fàbriaa dé llet condensada.—Marques: «El Pagès» i «Iberia»
Superior calitat

Preu l'5O pessetes.

Elaboració especial

Les mes altes recompenses en tots els concursos.
Trafalgar, 64

Telèfon 17ü7

BARCELONA

ANTONI GILI
PINTOE

DECORADOR

Gran economia amb col·locació de papers:: Pintats :
• : : Obres : : Rotuls : : Fatxades :•: ,
Carrer Forts, 12 -,2:a — Barcelona (Gracia)
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