Any I

Pineda, 22 d' Octubre de 1916

La
PERIÒDIC

Núm. 5

Fa
NACIONALISTA

5 tests, r i [OFrEspoaieona [ire. Pinete i Sortirà dos topi al mes I i pta. raif
Dels articles n'es responsable el seu autor
Clixés K4algratencs
Netegem
Sapigueu compatricis meus que la nostra Vila, gaudeix
per sa situació i orientació de inmillorables condicions higiénicas; el ensemps que la naturalesa li prodiga lo necessari pera
hostalitzar una rassa forta i ben teinplada, les autoritats locals
geloses de son deure, ens obsequien amb un empleat sanitari
municipal, ^perquè vetlli per la salubilitat pública?
Acoblades totes aquestes circumstancies, farien de Malgrat
mes que un poble sa, una coloma aont s'hi viuria a redós de
tota malaltia endèmica; fora casi l'ideal del higienista. Mes no
es aixís, sinó que malgrat i cobrar del pressupost i de! capítol
de beneficència aquest empleat sanitari, segueixen denunciats
alguns focos, sense pendre, aquí pertoca les degudes precaucions, trovantse per això amb perill la salut pública, segons
manifest dels perits. No podran argumentar, que te excés de
feina, els que se serveixen del empleat, pera anar a pidolar
firmes, contra un digne concejal, pel sol fet de no volguer-se
junyir a les imposicions de la majoria del Ajuntament.
Tindran també de cercar una altre escusa, pera esplicar,
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que'l empleat pugui cuidar-se de !a plassa, de criat particular,
etcètera, quan no te temps, per fer que se saneixi la mala olor
del carrer Nou; pera impedir que tirin mes animais rnorts,
perquè ja ni ha prous de disecats a ne'l carrer del Tívoli; perquè
no descarreguin mes adobs animals, enfront del. Passeig... etc.
Fent obra de sanejament, me permeto denunciar un foco
endèmic, perquè tothom ne prengui les seves precaucions, i
que el dit agent desde que'n fou anomenat no se si per agraiment ei vigila constanment. Es a casa bn gran personatje del
carrer de Mar, (are via de José Canalejas), que farà temps que
estaran infectats a jutjar per les freqüents visites del curós municipal, el que li procura amb gran escrúpol l'aïllament, que
fins com al baixar del tren, arriva de viatje, ja li pren la maleta
fent-li escolta fins a llur casal. Encare li fa mes coses, pró n'ho
diem
i el mal pensats creuen que per això se li asigna el sou.
1
Malgratencs reflexionem, pensem que si tot el pressupost
s'evaporés, no tindria de preocuparnos tant com are, que pagant
del fons públic, ens priven de l'activitat, d'un-agent sanitari
que necessitem per la salut de nostres famílies i de nosaltres mateixos.
SALVADOR ARMENDARES

FLAMARADES
La mort ja vostè entre'Is seus. Ja haveu sigut. Per els escèptics
es lo mateix que no haguesiu esset mai.
Com llampec qu'es divissa a ignotes regions n'esd'esbruntzenta
la vida, i com aquets a 1 espai, vos ne doneu llum a la terra. I dintre
l'esterilitat de tot, —« Todo es nada»— la vostra guspira ho es menys
que aquell incalculable foc que tot ho innonda de llum; doncs junt
amb aitres clarianes mentals, fan la gran resplandor, la resplendor
queilumina l'humanitat vers el perfeccionament del animal home.
Fou sabí, honrat i pobre..-pobre, pergué volgué la fortuna com
capritxosa xicota vos havia obert los braços brindant-vos a estimar-
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la; no varen seduir-vos els bells ideals amb que va festejar-vos, l'esperit va poguer mes que la matèria. Volguéreu ésser sant en un
mon que sols hi ha homes.
Com hagueren plorat si !:aguessiu vist vostre enterro. Mitja
dotzena d'amics sois cle fora vingueren per a acornpanyar-vos a 1'
ultima morada.
Viiuit que ia premsa com a postrer record va dedicar a la vostra memòria senats articles necrològics. Es que trovaren més pràctic i cóiTKido es'.amp.-r unes paraules als periòdics que derramar
una ilatirima fron íí fèretre de i'umtc, del mestre o be del protector.
Ja no éreu estima;, sols vos i-dulaban; si arribeu a viure algun
temps mes ni tant sois paraules de rúbrica haguéreu fet eixir.
Teniu la gran virtut o sia e! més gran defecte, jereu pobre! i la
vostra pobresa s'havia agrabat sobre ia personalitat. L'honrades,
la sinceritat, l'altruisme, s'havia perdiu, restaba olvidat enllà lluny
amb el temps, amb íes passades resplandors i prestigis de governador, diputat, tinent d'alcalde i altres càrrecs; amb els sorollosos
aplausos d'un públic entussiasmat, amb el consell i el favor qu'en
vos trovaren tots quants tingueren de menester-vos.
*
*#

jQuina vritat més clara trobo dintre vostres duptes, Bartrinal!
FEBUS

Pretèrit i pressent
Espanya es un país pobre. Arreu falten camins reials, ponts, ííneas férreas i telefónicas, hospitals, escoles i tot ço que's palpitació
viva del benhestar i progrés. Falten canals, quins farien la riquesa
de regions enteras que avui se troben sotmeses a la més espantosa
misèria...
L'altre dia me contava un bon amic lo que prometien la generalitat de les dones d'un poble de la provincià de Màlaga a cambi d'
un plat de ranxu que imploraven a una companyia allà acampada.
Hi ha coses que semblan inverosimils dintre la realitat de la vida' i
per desgracia son vritats que a Catalunya no estem en eix llasti-
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mós estat. Mentiríem si ho diguéssim. Aqui en forses ordres ens
trobem al nivell dels pobles cap-dals a la civilització. A Catalunya
no hi ha ni en política ni en economia lo que esclavitza a regions
germanes. Els terrenys de nostra regió no se guarden erms per lo
capritxo d anar-bi un jorn de cacera tl feudal; que feudas tenim en
plé segle XX.
Espanya des de temps remot ve governada per homes que dessempenyan càrrecs superiors a ses forses e intel·ligència. Part de 1'
obra gubernamental es una parodia ridícola i tràgica. Ahir com avui
lo poble espanyol se troba abandonat a ses pròpies forses i costums.
Els qui tenien la misió sagrada de senyalar la ratlla per ahont tenien de pasar les generacions per a arribar a llocs més elevats, no
han fet altre cosa que cuidarse d'interessos particulars. Tot ho han
sacrificat en ares de baixes qüestions propias. No han aplicat la medicina instrucció qu'exigían costums propagadoras d'una ignorància suicida d'idees oposades al benaurat progrés.
Això de que'ls governs han fet tant per Catalunya es fals. Lo
que som ens hu debém a nosaltres mateixos, a nostre propi esforç i
amor al treball.
Del nostre estat i del que sofreixen les demés regions, jutjeu
vosaltres ahont es la causa. Amb les ratlles que mes avall copiu d'
un llibre que fa un grapat d'anys qu'es imprès ne tindreu prou per
a fer-vos-en càrrec
• «En Espafia no està la enfermedad en las manos, que àgiles y
hàbiles las tienen sus naturales para toda empresa, el mal reside en
las cabezas y a ellas se debe aplicar la cura
»Yo conozco provincias en Espafia en que los herreros, los taberneros, los caldereros, peltreros, silleros, no son naturales de estos reinos; però los haraganes, los contrabandistas, los ladrones y
el mismo verdugo son de la tierra
»La mas extrafta y absurda preocupación, no es la que desprecia el trabajo en general; sinó el sujeto a reglas y enseflanzas y que
forme comunidad. Esto, dicen, que desdora al hombre blanco, al
noble, al de buenos paflales; mas no el ejercicio de ministeriales y
sçrviles como de azacanes, tnozos de cordel, de compra, basureros,
cççheros, lacayos
»En los países como Catalufia en que los oficiós y las artes go-
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zan de represerUación civil, esto es, tienen una gerarquía, cada profesión es conocida por su propio nombre
»
no es de raaravillar sinó acierta en las causas del aprecio
y ardor con que se profesan en Catalufia las artes y los oficiós, de
la prosperidad con que florece !a indústria, y del contento con que
vive el afanado arte^ano. Esce djce en voz alta y arrogante cuando
se le pretende maltratar en su persona o reputación, yo soy un menestral honrado: este es su mote y su blason
»
Aquestes eren les idees dels avans-passats, les conseqüències ja
les veiem.
L'ignorància d'aquestes províncies son una barrera al nostre
ideal.
El Govern no pretent ni vol ireurels-hi.
El Govern deixa perdre uns moments preciosos per 1' aixecament d'un poble, per la salvació d'un país quin els molts impostos
matan tota iniciativa d'indústria.
El Govern no protegeix cap obra de caràcter nacional.
El Govern gasta els mil lions que tanta falta ens fan alia en terra extranya.
I el poble famules'g espera amb febrós anhel l'acabament d'eixa
guerra, vergonya del segle XX, per a emigrar a l'estranger a buscà
lo pà que li nega eixa Espanya qu'es una torra de marfil simentada
sobre montanyes d'or.
L A REDACCIÓ.

Malgratencs:
Gràcies a Deu —Aleluia. jja ens han arreglat els carrers, —es
a dir arreglat, potsé desarreglat!— Jo no vull pas ofendre a les persones que hi trevallen, però si ho dic perquè vaig sentí un enraonament de dos dels qui trevallaven que no se avenían, sobres si un tros
era fondo o alt, que no veu l'autoritat que qualsevulga cego, veu la
calamitat de aquest trevall, a fé que convé però mirin de ferho amb
altre forma i a lo menos el poble els i agrairà molt més, perquè vaja
molts carrers son fets una llàstima.
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Després vagin a mirarse el tancat d'una fàbrica de serrà fusta,
aprop del rec, que allí al costar cie la via han posat una alambrada
que podria portar desgracias, que una bèstia esvarada i pot pendra
mal, a lo meriòs ho fessin tancà d'altre manera, al amo d'aquesta
fàbrica !i donc les gràcies pel gran servei que fa ai poble, enterrant
el sot del rec perquè segons veus ao paga ell, i al mateix temps don
una llisó a ses autoritats, que una vegada per enterrà un tros al
costat del Matadero, si va gastà molts diners no servint per rés,
ara veuran com se fa per fer economies.
Per ara prou, ja tenim noticies de fets, que a segons aquí no els
i agradarà gaire però vaja paciència, de mica en mica ha de sortí,
i doncs que, jAh! m'en descuidasra per cert es interessant. El manubri
es fora del centre Monàrquic, està de dol. El Foment de Protecció
a Tinfancia va demostrà ésser a l'altura dels africants l'últim dia,
per cert l'agutzil eis va privar, menos mal.
Paciència nois encara que siguin de l'olla, sempre hi ha un
moment.
V. LOPE

Aixís com el pagès en temps de sega, s'apresura a recullir el
més necessitant dels aliments, comensant el trevall a punta de dia,
i quan després de ía sega de les garbes recullides ne forma una
garbera i d'aquestes transportant-las a la era a punt de batre, ne
forma un modaló, qu'amb la constància el trevall, la suor del seu
front, i amb els deleitosos cops de volant i de la falç, ha arribat adquirir de la terra per a sustent de la familia, jo asimilant-me al
pagès, al sentir com si apareixes al horitzont l'esplendor del meu
ideal, que ja comença extendrers per tot Espanya, faix tasca nacionalista atacant constantment i amb motiu la mala administració i
als apoiadors del centralisme, i d'aquesta campanya, podré ferne
moltes garbes, qu'és compondran amb garberes, i després en modelons que en el trançurs de nostre lluita periodística, aniré de tan en
quant fent-les públiques.
Aquestes «garbes-llissons? meves no son fruit de la terra, ni per
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elles derramo suor com e1, pai;és, empri si que per publicaries me
valc de la falç, i si no .serveixen per el sosteniment, d'una família,
serviran tal vegada d'orientació a nostre Batlle, perquè cambíi de
mudo d é;ser i de procedí par respecte d'e!I i del poble. Donaré
cornenç a la meva primera garbr.-lhssó.
Que podria culpar a toc ei Consistori, empro si una millora fos
demanada per la minoria tampoc fora atesa, per lo tant el culpable
principal es el Batlle i majoria. L'asunto es que'l sereno Sr. Mateu,
home cumpliuó i sens mena de falta amb el seu deber, fou substituir.
per un altra de flamant ;no podia amb el mateix fet eambia aquest
cant que amb paraules de Castella resendits empleiats en lloc del
nostre parla?
Vaja Sr. Batlle no es necessita pas ser nacionalista perquè els
nostres serenos-vigilants al anunciarnos la hora, i el temps no, ho
fassin en català. Els desconeguts del nostre idioma que resideixen
en aquesta xamosa vila podran repetir aquella frase cantar d en
dotide nos niconíratnos en Cataluiïa o en Castilla.
Agrahit i satisfet estaria que com a Batlle atengués dites manifestacions i
«ru recordo que no es a ell a qui havia de dirigiries,
es al Sr. Joanet per això tot pot arreglarse li consulta i lo que li
digui ell, me entén?
Regenerat del Segle ÜX

Resum de Política.
ni
Deduint
Hi ha hagut crisis, comensaren per una de salut i acabaren amb
la mort del Ministre de Gracia i Justicia, Sr. Barroso, però com que
no hi ha mal que per bé no vingui, el Sr. Cumte de Romanones s'en
felicita puix li est'alvía una altre, de aquell s que ja comensari a"
posar al govern en ridícol, siguentne nombrat per a substituirlo el
Sr. Alvarado, ven apesar del Sr. Alcalà Zamora, que ja es feia enllustrar les sabates per anar al banc blau, empro si grosa ha sigut
la decepció de dit senyor, molt mes o ha sigut la del Sr. García
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Prieto que ja es veia suplín alSr. Romanones, perquè cal fer constar
que'l Comte també va agafar la pasada com les criatures.
Segons l'opinió 1 anomenamem del Sr Alvarado per a ia cartera de Gracia i Justícia es temporal per posarse ni in tri sigui is de
com van les cosas del frucasat i xorc Gabinet actual, i ferse amb la
cartera d'Hisenda tan bon punt ei Sr. Alba hagi acabat l'enterro
dels progectes economies; a quins se'ls hi fan honors de capità general en actiu i funerals de quarta perquè de tercera seria massa
luxo i serían de fer economías, pobres progectes la seva mort ja la
pronosticarem en el nombre passat; no s'han pogut refer de 1* estocada, que li va endenyar el senyor CambO amb el discurs del
dia 2 del present. Discurs magne segons els tècnics, un dels millors
pronunciats en el parlament espanyol i aixís ho han tingut de dir fins
sos mes declarats enemics, els adictos, i la indomable i ministerial
premsa madrilenya ha tingut de confesar que'ls progectes havían
sigut brillantment tordepejats.
Com han sentit tocar a glòria, alguns envejosos del triomf del
Sr. Cambó, han mirat de posarhi la pota. empro ha sigut inútil la
mort de l'impost sobre beneficis extraordinaris de guerra, lo llop
amb pell de ovella s'ha fet sense la innecesaria intervenció dels
bull-docs Sr. La Cierva i altres....
P. Ros

Cops de Kalç
A petició d'un estol d'exuberants damisel·les, fem constar
que eixes doncelles que per qüestions de deixem ensendrer,
visitaren un poble de la Costa; no son les mes formoses
sinó els caretes,
Aixís esperem que'ls pobles veíns, no se formaran un fals
concepte de les dones que a Deu gracias tenim.
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