CIUTADANIA
que el camí que la nostra entitat cabdal

L'Orfeó de
«La Barretina»

tenia de pendre, enfront la renovació constant de la vida moderna, si no volia ésser
absorbida per altres entitats locals de re-

Va ésser el formós concert que a ld vi-

cent constitució, i quedar arreconuda i es-

gilia de la passada Festa de Sant Nicolau,

bandida al marge del rilme del progrés i

donà l'esmentat

Orfeó, que ens feu pen-

del avenç, caient a una sopor semi-agòni-

sar amb la bella realitat que havia esde-

ca que acabaria amb la vida de la nostra

vingut del esforç i de l'abnegació

d'uns

entitat, al igual com s'esllenguí el Casino

coratjosos cantaires, secundats per la fe i

de nostra vila, que tots sobradanient re-

l'entusiasme

cordarem

posat a llur obra per el seu

mestre i jove compositor en J. M.a Tòrri-

Per això diem, que cal portar a nostra

des en la creació i formació d'aquest con-

entitat moviment, que el moviment és

junt, que dies de glòria donarà a la nostra

vida, és joventut i és força, i per fer efec-

volguda vila de Malgrat.

tiu aquest caldria organitzar el seu interior

Els que In assistirem,

vàrem copsar

tots la influència benefactora

d'aquelles

cançons entonades amb tant d'art,

amb

a més de les seccions ja existents de l'Orfeó i Sardanística, quina bona tasca és ben
evident i que cal confessar són els únics

tanta il·lusió i amb tant d'entussiasme per

que (ins la dada han portat una mica de

aquell estol de joventut.

moviment en la mateixa. Caldria, doncs,

I tots comprenguérem

la necessitat

com dèiem,organitzar a més,altres seccions

absoluta de prestar el nostre més dicidit

d'esports, cultura, excursionisme i teatre,

apoi d'ajudar per lots els mitjans al arrela-

e t c , e t c , per fer que l'entitat ofereixi

ment i prosperitat d'aquesta

llurs socis uns atractius, que els inviti i

agrupació

choral.

a

tempti d'anar al nostre local social i que

I tots diguérem íntimament que calia

faci que hom s'hi trobi bé i casa seva.

abrandar el caliu i fer que tots els joves

Voldríem que aquestes breus latlles

de nostra vila amb qualitats ingresessin al

tinguessin la virtut de trencar la muralla

esmentat Orfeó, ja que l'obra de saneja-

de l'apocament de nostres damisel·les i fes

difícilment, pot

que les que tinguessin qualitats ingresessin

coinparar-s'hi la de cap altre institució de

seguidament com a cantaires del nostre

caràcter cultural.

orfeó.

ment moral d'un

orfeó

Pensin que les hores allí esmer-

I tots comprenguérem i vegérem cla-

çades mai els seran malaguanyades, i que

rament la fibra vital, que ha fet nostra en-

llur gentilesa In sortirà beneficiada al eni-

titat popular per entremig de crisis i nial-

par i gràcia de llur col·laboració amb una

volences

ferma i vi-

obra d'art i bellesa, que llur contacte amb

brant per la raó de tenir una espiritualitat

aquesta cisellarà la seva formació espiri-

tant ben definida.

tual i refinarà la seva cultura, i que tota

surés victoriosa,

I tinguérem tots la noció ben clara de
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la vida s'en sentiran cofoies i orgulloses

