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La defensa de la víctima
No es aquet el primer cas que presenciem amb quin se perpetua
el pitxor dels crims comesos per uns personatjes incapacitats i dejenerats, aqueixos portats únicament per l'afany de governar, dominar i per ganes de representar, sense pensar i amb actitut arbitraria
coaccionan, esclavitzan i deshonran.
S'ha d'acabar amb semblant infàmia i ingratitut, quina actuació
ja indigna a n'els homes de cor i recta conciencía.
Si, s'ha d'acabar amb aquest estat tan miserable que impera a
n'aquesta localitat.
Com a catalans, com a homes sincers i compassius, desitjosos de
la llivertat i la tolerància, sens absolutismes prenyats d'humanització, tenim d'ensenyar un dia nostre génit, justificar nostra dignitat i
mostrar nostra generosa sanc.
Jo voldria trovarme de humor per a posar de manifest les conseqüències i mentides del caciquisme, l'embrutiment dels que'l secundan, la ignorància dels que apoian a un ídol, a un impostor.
I, doncs, vosaltres amics teniu la paraula.
EL DIRECTOR.

Vi«iò
Era un d'aquets bells capvespres d'estiu que tant sovinteijen a
la riallera vila de Malgrat, i que no pas per ésser abundants deixen
de reservar sempre als aimants de la Natura, gaies sorpreses que,
com la rosada damunt de la flor, revífan nostra vida coronant-la d'un
suau nimbe de poesia. Jo, ajegut a la fresca sorra de la platja fanta-
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siava extasiat per les belleses que'm voltaven. cQue 't pot mancar
hermosa vila? Tens el mar que't besa les plantes manyac com un
anyell; tens bonics turons que com a gran muralla ciclópia envolten
per ponent i tramontana tes blanques casetes i ton fèrtil pla sempre
pintat de vert; tens telers que rondinen tot el dia com si mai es vegessin satisfets de treball; tens grans facilitats per a comunicar-te
amb els llocs veins; tens aire pur i sanitós i gairebé tota la gent que
t'habita parla català. iQue't pot mancar, doncs, hermosa vila?
Enllà al lluny vaig veurer les imposants ruines del castell de
Palafolls qu'eloqüentment semblaven dirme: «No, no li manca res a
estimada vila, tant sols li sobra una cosa, un mal del que soc l'avant
passat i que'm plau conservar en càsdc de mon venciment; <;veus
l'escut de Malgrat? fixat be: un lleó esgarrapa a un castell que sembla desafiar ses ires. Sí, el lleó era el poble, el poble que jo oprimia,
el poble que era el meu esclau a qui jo sucava el fruit del treball amb
mes llegions de guerrers, el poble engrillonat que no tenia veu ni
vot; es creu el lleó haverme vensut, mes encara segueix lluitant i el
castell de son escut resta en peu: are no es el feudalisme que a ma
armada li roba els seus suors, ara a les eleccions, i valent-se de l'ignorància que sembla qu'interessa tant als governs mantenir a tot
Espanya, se li paga per a qu'ell mateix es fabriqui sa presó. El meu
succesor, la cosa que sobra a Malgrat, es diu caciquisme, i el formen
uns quants forasters de Catalunya protegits per alguns indignes catalans qu'han renegat de sa pàtria i de sa parla per a afavorir sa
butxaca i son orgull assedegat d'honors aconseguits a pes de plata».
;Ah! indigne castell, ino veus ta definitiva humiliació? £No veus
que damunt tos enderrocs triunfen fins les més humils herbes? Si, es
veritat: el lleó lluita encare, però si pogué vèncer el formidable feudalisme amb sos grans exèrcits i enginys militars, icom no triunfarà
d'aquesta colla d'interessats servilistes del més fort i de ses arques
particulars qu'en diuen cacics? Lluita, poble de Malgrat, lluita fins
al final venciment d'aquest Caciquisme qu'encara impera damunt
teu i que't deshonra, i quan la victorià coroni ton esfors, arrenca el
cast-'ll de ton escut, substitueix-lo per les glorioses i venerades Quatre barres de Catalunya i llavores que'l lleó reposi a son costat,
empro vigilant sempre que la rastrera serp del Centralisme no pugui sojornar mai més an aquesta agradosa vila de la Costa de Llevant de Barcelona.
IGNASI VILADEVALL I SALVADOR.

Barcelona 24 d'Octubre de 1916.
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Social
La tendència societaria sempre te bons resultats, si els directors
d'eixos aglomeraments tenen un punt de partida màxim per arrivar
al bon fi que llurs indivíduus ;e profesen, perquè d'eixa manera les
persones que la formen es comuniquen les seves idees i impresions
del dir.
A Malgrat ja hem vist fracasar varies vegades aquestes tendències socials, per la mala fe de persones que componen dites societats.
Jo comprenc que persones de bons sentiments al costat d'altres que
van per mal fi no poden juntarse. Es precís atacar les causes del actual malestar social i deixarse de miraments. Els problemes que sobre aquest particular interessen sustancialment a n'els obrers son
els econòmics i els d ensenyança que certs socialistes atents sols a
la resistència política tenen en el més gran despreci, ja que dit socialisme del Sr. Iglesias, encastellat en els procediments que eren
una novitat a mitjans del segle passat, ja que les seves campanyes
han sigut contra la Guardia-Civil, Governadors i Alcaldes i contra
el «régimen» com ell diu a la Monarquia. Mentres el tresor sigui pobre, per la pésima distribució dels tributs i la criminal ocultació d'
eixos que deurien ésser els més grans contribuients, mentres no se
implantin indústries noves com en certs pobles veíns; no per falta
de capital, sinó d'activitat, i per consegüent, faltats d'homens capdals pera organitzar i dirigir empreses reproductives, mentres l'ensenyança sigui tberenans» de cacics polítics ja que son gent inútil
pera la ciència, perquè tenen el temor de les conseqüències dels seus
principis, incapacitats per l'ensenyança perquè els acusa el temor
dels seus actes, i tinguem que ésser tributaris d'empreses explotadores no tindrem salvació pera nosaltres. Aquestos son els problemes fundamentals pera el nostre benestar social, problemes que se
relacionen amb el crèdit popular, la cooperació, el seguro, i altres
per aquet istil.
il en el terreno de la qüestió obrera? no hi ha res que dir de la
higiene social, de la previsió per els vells, ni del treyall a domicili,
ni de tantes coses també que afectan a la vida dels. trevaljadors.
Altres punts també de manifests que's presten al comentari i que
mil vegades han sigut debatudes, sempre desfavorablemen per aquestes solucions radicals.—Com el acabament de la guerra del Marroc—
amnistia per a tots els processats o condemnats per delictes polítics,
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periodístics i socials, la derogació de la Llei... gràcies a la qual el
Sr. Garriga i Masó, del camp lliberal, va passà al nostre per combàtrese. Es un gran retrocés en plé segle XX els ana'fabets que ja
ignal que la opinió de la classe obrera, ja que últimament la dignísi
ma «Camara Agrícola de Arenys de Man> ens va portar dugués eminentíssimes persones com tots sabeu que varen disertar sobre la
agricultura amb tots els seus adelantos, encare es l'hora que la opini 5 pública ha de donar crèdit a les seves paraules. No les va compeadre i amb una rialla ho vàrem agrair —Tenim de foragitar aquest
lamentable astat de opinió, es necessari que'ls joves que pujen se
puguin presenta a tot arreu com a instrucció ja que els avuy homes
se tro ven, vgr., com en una reunió de socis de certa Cooperativa en
que se trovaben socis per formà Junta per falta de no sebre de lletra
ja que habíen de ocupar càrrecs superiors al seu talent.
OBRERS: Tots sabeu que en varies legislatives ens representa el
Sr. Sagnier al Congrés, {i que ha fet allí? Ha intervingut en la discussió dels presupostos presentant un plan de profitosa administració pera l'hisenda nacional? £ha donat la seva opinió en legislatura
social, d'ensenyança, d'agricultura, de foment, de riquesa pública?
£Ha presentat alguna proposició en favor dels interessos obrers? jNo
senyor! la seva activitat parlamentaria, s'ha gastat com el fum que
s'evapora i queda res, i are últimament el que gestiona del Govern
per la vinguda de patates de llevor que tant interessa a eixa comarca, que es el fonament de la riquesa agrícola d'eixa comarca i particularment a Malgrat ja que els trevalladors la major part son de
l'agricultura, comportem que'l nostre diputat es quedi tant tranquil
com aquell que res afecta al districte ja que els que van a Madrid a
gestionà la vinguda de llevo son el Sr. Jansana diputat regionalista
i Zulueta reformista, i no ell com nos deia avans de l'elecció.
Doncs si an aquest moment de crisis universal en que l'obrer ha
de menester de tots els medis pera viure, no diu res, iquan ho farà?
ALERTA OBRER: El Sr. Sagnier es un contrari al benestar social
apoiant aquestos governs que no tenen programa fent impossible el
comers, agricultura i indústria.
En nom del progrés i de la llivertat, Cacics aneu a plorar com
flaques senyoretes les amargures de vostres desgracies.
V. LOPE
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Nacionalisme
A. l'amic En Celestí Pascual
Condol la lluita incestina que te lloc dintre Catalunya. No te res
d'original que hi sia, però no deixa de portar una crescuda dossis
de singularitat, doncs se sosté entre els elements quines idees al fons
son totes lliberals.
Tots els partits (i al dir partits sols abarquem tots aquells que,
realment existeixen i contem amb una col·lectivitat respectable) qu'
entre nosaltres tenen cabude, se remouhen dintre'l catalanisme, i naturalment, favoreixea a aquells que per sobre de tot volen combatre.
Catalans! ja es hora de fer-vos càrrec de les coses, i no perdre'l
temps ridicolament amb la discussió dasuntos que s'han d'entaular
una volta assolida la Nacionalitat Catalana.
Lo esencial, lo indispensable, es un llas d'unió entre dretes i esquerres catalanes; per arribar a una Catalunya lliure. Aquesta,
quant sia un fet la causa per quin triomf treballem, podrà ésser
(com diu En Prat de :a Riba) «uniformista, centralisadora, democràtica, absolutista, catòlica, lliurepensadora, unitària, federal, individualista, estatista, autonomista, imperialista, sens d'eixar d'ésser
catalana; son problemes interiors que's resolen en la conciencia
del poble».
Afortunadament es cert que entre totes les classes socials, te
aculliment l'ideal nacionalista, i d'un modo molt encoratjador entre
el proletariat a qui es deguda la notable trascendencia que l'ha
portat mes enllà de les fronteres, tot fent-lo mereixedor de 1'
opinió espanyola.
Després de la Solidaritat, la qüestió catalana va quedar paralitzada i el poble la sentia, i la guardaba en lo mes íntim del seu ésser;
no la mostraba ufanós per la sola raó de no estar amb consonància
amb quelcom d'aquell catalanisme tradicionalista del Dr. Torres i
Bages, i la proba es evident.
Quant en Prat de la Riba va pronunciar la paraula nacionalitat,
i va definir els conceptes,' quant sé vegé la seva obra La Nacionalitat Catalana sadollat del idealisme nacionalista alemany d'Herder
i què'ls polítics aïmants de sa terra, tot allunyant-se de les teories
del gran Bisbe s'apropaban a les d'En Pi i Margall, el poble qiíe
semblarà dejú de tot amor a sa pàtria, talment com-mogüt pèr üfià
forsa maraveïïosa donà senyals de sensibilitat, i dè cop presenti
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mes vives que mai ses ànsies sempre créixens d'esser lliures, de fer
una nació catalana; naturalment dintre un estat espanyol avui, la
federació ibèrica demà, i enditzan-nos per l'evolució arribar a la
meta: a l'estat Univers o l'estat Humanitat.
L'ideal nacionalista se moteixa amb una diversitat de noms que
no deixen de perjudicar-lo entre la classe inculta. No falta qui'l
tit-lla de separatista d'engendrador d'odis, tot siguent fórmula de
germanor, tant fraternal entre els pobles, símbol inmaculat de pau,
amor, í llibertat.
Altres per a fer-lo antipàtic entre les classes populars el senyalen com doctrina antigua de que posa trebas a tota evolució a tot
progrés, i res mes lluny de la vritat, doncs les demandes esencials
del nacionalisme estan totes contingudes dintre lo discurs presidencial d'En Pi i Margall en los jocs Florals de Barcelona del 1910.
L'obra «La Nacionalitat Catalana» d'En Prat de la Riba es una
producció que lluny de tot lo que es purament mecànic dona un pas
de gegant vers les teories de la mes atrevida escola progresista.
El gran pensador s'amotlla mes ala realitat deies coses actuals.
No pretent arribar d'un sal a aquell estat amb que han fet somiar
filosops i sociólecs que miraven molt enllà.

Qui dupta del triomf del obrer? Jo el veig un fet, però no tan
fàcil i ràpit com el pinta en Carles Max. Dintre mon optimisme crec
amb una pau perpetua, mes no prenc com article de fé la noble afirmació d'En Mirabeau que diu tno es lluny lo dia ..» Crec amb un
pacifisme que neixarà de la molta ensenyansa, sense admetre la
posibilitat de que mai regni el místic d'En Tolstoi, i això que mes
tan agrada l'evangèlica moral del apòstol, com abomino la brutal
filosofia d'En Nietsche.
Comprenc que vaig fugint del meu tema, però aquesta expansióf
l'he feta precisament per afirmarme en que no pot anarse directament al màxim de les coses, doncs a mes del temps material que
requereixen han de passar per distints llocs que per logro de causem
mes notables son indispensables, i En Prat de la Riba no mira tant
lluny; lo que li falta de somiador de creador de grans visio-hs. futures, ,
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ho te de pràctic, de positibista, d' home que vol i portarà a cap
el conquerir un Àtom mes de llibertat i ciutadania.
La seva obra es la base d'un mon nou. Es el solit fonament sens
el que tot lo que s'edificarà esdevindrà a terra...
Deixems d'aixó. Lo esencial es de moment fer una nació catalana, després per llei eterna portadora de tot germen progresiu ja
les tornarem a implantar les lluites polítiques civils, i a l'ensemps
Ics revolucions ideals; i Catalunya nació serà lo que disposin la pluralitat dels seus homes.
X.

Encàrrec al Ajuntament de Malgrat per a íer cultura
Compatricis: Me dol moltíssim aver de recordar-vos que dintre
aqueixa Vila impera molt poc l'instrucció i per lo tant ja sabeu vosaltres que estem completament desprovistos d' ensenyança, cosa
avui dia de imprescindible necessitat pels pobles; estem en el temps
qu'aquell que no té capital suficient per a proporcionar-se una instrucció ja no pot arrivar a les aspiracions que verdaderament sent;
això es degut sens equívoc al mal procedir dels Ajuntaments que tenim, que si s'ocupessin amb perseverancia i estimessin de bon grat
al poble de Malgrat, no deixarien de contribuir a la formació d' una
escola de primera ensenyança.
Això es verdaderament un indeferentisme de part de l'Ajuntament, i caldria també dir que no li convé qu'el poble sigui instruit
per que no pugui protestar de les lleis qu'ell possi, i al mateix temps
no fugi d'aquell patriotisme que ja sabeu qu' aquí en nostra terra
existeix; ja sabeu també que per patriotisme s'entén aprobar las cosas immediatament sens'exàmen, sens discussió, sens observacions,
sometentse a les necessitats dels gobernants, aceptant com a bó el
dictamen i com evangèlica i definitiva la seva opinió, son ja varies
les sesións patrióticas qu'aném apuntant i totes gra van al presupost
amb una porció de mils.
Fofa duptes, als únics qu'ens ha d'interesar es a nosaltres, i per
això hem de solicitar al nostre Ajuntament, una escola per a combatre aquest atràs i aquesta ignorància, per fer-nos més optimistes i al
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mateix temps menos inactius per destruir aquest centralisme que ja
nos té quasi diriem sitiats; volguém tots la cultura, no volguém ser
menos qu'ells, i d'aqueixa manera destituirem les parts funestes a fi
de que s'en presentin unas de sanas, estimulants, modernas, desentrrotlladores dels sentits de llibertat i d'emulació.
Una de les tasques més grans qu'ajuden a formar la cultuta es
la educació i per consegüent el medi d'adquiriria es mediant l'implantació d'una Biblioteca Popular, això es una de les coses qu' implica més i ajuda en gran manera a formar les primeres llums de
cultura i benhestar social: per possar remei en això es menester
llegir, es menester constància i es precís trevallar amb anhel de
part de tots demanant una Biblioteca Popular per poguer tenir a
propòsit una educació tant d'absoluta necesitat per tots.
Poso a la Biblioteca com a basse fundamental, perquè veig
qu'el poble no te molta afició a la lectura, tal vegada, no s'en ocupa
perquè no ni ha cap, doncs nosaltres hem d'empenyarnos a solicitar
al Ajuntament, l'aument i el progrés de la mateixa i cuidarnos amb
una manera especial per adquirir amb mes facilitat una idea i una
educació, ja qu'aixó es una de les coses que més s'en parla actualment, i per lo tant més trascendentals i eficaces pel poble i per cada
hú en particular, ja que com s'ha dit amb gran raó, «l'educació a un
poble es l'element essencial per formar progrés i benhestar social».
Tant important i complexa es aquesta qüestió, que ni tractant-la
sucintament podria cabre en 'o petit espai de que puc disposar en
aquestes planes, més com per altre part jo no vos parlo més que de
lo que penso que pot interesar-vos i de lo qu'ens pot donar més utilitat en el pervindre, com sempre'm concretaré a lo que crec més
necessari per nosaltres.
Doncs hem de procurar que tots els nostres esforços vaigin coincidits en un sol, i si uns i altres senten el goig espiritual que desperta
tota obra de cultura i desitjen verament l'educació del poble i l'enaltiment de Catalunya, ja veuran com sobra tota apreciació política o
egoista, no tant sols aplaudiran, sinó que propagaran i protegiran
fins allí on puguin la tasca sobressortint i meritòria de la nostra més
alta institució.
Això cal qu'es hxgï fervorosament i amb prontitut per varis motius, que sab tothom- Per difpndre la cultura, per allunyarnos dels
vicis, per a tenir UQÇS d'esbarjo espiritual, per a fomentar el bon
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gust, per a despertar vocacions, per a donar mitjans d'orientació als
estudiosos, per a possar els catalans en contacte amb les inqüietuts
del mon, però sobre tot per a superar-nos nosaltres mateixos, per a
ésser de cada dia menys inactius y menys pessimistes, més valenterosos i més trascendents.
No cal remarcar l'importància que tot això ben conjuminat pot
tenir pel nostre ésser particular i per a ki nostra vida colectiva. Individualment cadascú en pot treurer fruits inapreciables, segons siguin la seva constància i els seus ideals. Per aquest camí es redimeixen els pobles i es troben consecuencies de tota mena que mai s'
haurien pogut imaginar. No heu sentit a dir centes vegades: això
tal poble ho deu a la seva cultura, això altre a la seva educació selecta i espiritual. No heu sentit justificar l'existència i fins el predomini de cents partits polítics i pobles per llur posició enlairada en
el concert general de la civilització.
Però no cal, pel modest començament de nosaltres, arribar a
tantes elucubracions Una població, per nomenada que vulgui ésser,
sense una Biblioteca que faci pensar als seus homes, sense un lloc
escollit ont s'hi retrobin ells mateixos en els problemes que de cada
dia mes va portant e! mon no es una cosa completa.
Sols pel fet de propulsar les aspiracions regionalistes, deu haver
de ser acullida amb simpatia i adhesió qu'es mereix de quants estan
obligats i ansían qivel regionalisme pugui portarnos la regeneració
pàtria.
No més falta ara, en aquest cas, que els catalans, els bons catalans que fan honor a la raça les sàpiguen apreciar.
UN SEGADOR

Resum de Política.
IV

Dipòsit Comercial
Vens-aquf. els interpretes d'una comèdia ministerial, Marqués
de Olèrdola, Compte de Caralt. Eixos han sigut cridats per el Mi-
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nistre d'Hisenda per a fer lo donació del Dipòsit Comercial a Barcelona, pensant qu'aixís podrà reorganitzar el partit lliberal a la
Metròpoli catalana.
Ell està cregut que's pot enganyar als catalans de la mateixa
manera que a Itàlia agafen les alondres amb mirallets; i cal que'n
surtin d'eix error i sàpiguen qu'el català més ganàpia es prou viu
per amagar l'ou al més llest dels del govern; cal que sàpiguen que
per a més viatjes que fassi i creus que li donguin al flamant alcalde
no conseguiràn fer un monàrquic més, perquè aqui sols son crucificats els monàrquics, lliberals o conservadors, tres noms diferents i
una sola calamitat; cal que també sàpiguen, que quant vulguin darnos quelcom ho fassin amb tot l'equipo i no qu'ens en donguin sols
el nom, i per lo tant si es que veritablement ens ho volen donar ha
d'ésser amb les mateixes garanties que a Cadiz i per últim ha de
saber que si el senyor Alba creia haberse venjat del senyor Cambó
i correligionaris per haberli mort els projectes, ha fracasat en tota
la extensió de la paraula, puig" sols ha lograt donar una plana més
de glòria a l'Historia de triomfs parlamentaris dels de la Lliga perquè ja sïib tot català intel·ligent, qu'els primers qu'explanaren eixa
idea foren els regionalistes; sab també que si ho donen ho fan, creguts qu'aixís els nacionalistes e!s deixaran passar algun de'ls projectes; sab que ho fan amb segones de cambi per ajudar a introduir
la bruixa en forma de partit, lliberal autonomista català el qu'el dia
22 pretinguereh darli forma a Lleida i no ha trobat eco enlloc de
Catalunya i per últim saben que no'ns han donat una cosa del altre
mon puig ja fà molt temps que a Cadiz ne tenen.
I doncs ja ho veuen adictes ministerials, el seu plan n' es a 1'
aigua, no han lograt sinó fer obrir els ulls a aigú qu'encare dormia
per a poguer veurer la farsa xmb que va vestida tota eixa política
prostituida per amors propis mal interpretats, i es fassin càrrec junt
amb la inponderuble prempsa madrilenya qu'els únics beneficiats
son la Lliga en particular i Barcelona en general.
P. Ros

Imprempta Valls i Comp. — CALELLA
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