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Pineda 7 de Jenei' de 1917

Núm. 10

Mes 25 ets. X Correspondència al Centre Pinedenc t Sortirà dos cops al mes
Dels articles n'es responsable cl seu autor
No publicarem cap article que vingui amb nom desconegut

La Diada de la Llengua Catalana
Que la llengua os cl prin- per a Barcelona, sinó per a tot
cipal nus que lliga una vaca? alhi ont se parla català? Es
Que'l tloreixent imperi de.Jau- indiscutible la solució clara i
mo I existeix després de nss categòrica la dona'l dia 1 de
anys? Que no s'ha mermat 1! Jener de 191 (i — primer any
amor patri a pessar de les apa- d'eixa celebració — i aquest
rentes separacions — Roselló- any aixis com els veniders o
Savdanya de 'França, Catalu- afirma amb forma indiscutible.
nya, Valencià i Mallorca d'EsTotes les branques de'l pí
panya—tansols pogueren sem- d'en Maragall, tindran llur
brar odi? <L)ue la Xar-ionalitat representació en el cap i casal
catalana es un dels problemes de Catalunya, Barcelona, formés vius d'Europa? Que'l pen- mada voluntàriament pur a
sament de la llivertat catalana fills generosos i patriotes de la
no es un plet mogut i defensat terra. Tots el dia (i del actual
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—data que passarà a la història - se donaren un fraternal
abril':, un coratjós saludo un
sincer jurament de continuar
trevallant desinteressadament
per a contribuir a tornar a la
doK'a Catalunya tot l'explendor, tota la glòria que n'es
mereixedora, i tornantme visionari veig- a una Nació,rica,
forta adelantada i generosa,
que com amorosa mare obra'ls
brassos a una corranda de fills
pròdigs que abandonaren sa
falda per a buscar aventures.,
trobant sols fatigues,penes,humiliacions i penedides, plenes
d'angoixa, tornan vers a la
llar de sa despreciada mare
pidolant que les reculli, veig
Valencià i Mallorca demanantli clemència per a que les sostregui del despotisme de la
vella i caduca Castilla, veig
Cerdenya i Roselló pregant-li
son apoi per a que les tregui
de la tirana opressió de la república unitària centralitzadora que se'n diu Fran'ja, veig
com bondadosa proteigeix a
la poètica Sicilià sobjugada
per a Itàlia i per últim veig 1'
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enderrocament de la tirania.
Confesso soc un visionari.
Fdrrún Condof Fecs

El catahí
dialecte o idioma?
En el darrer article que vaig
publicar en aquest periòdic tractant de la Parla Catalana, vaig
deixar per a tractar el punt que
poso ara per titol a aquest petit
treball que ve a ésser com una
continuació de l'esmentat primerament.
Per mes que la cosa sembli
gaire bé impossible per la enormitat de l'aberració comesa, encara
hi han certes persones que saben
llegir i escriurer, que sostenen que
el català es un dialecte. La raó
que donen es tan absurda que es
destrueix per sí mateixa: diuen que
essent l'idioma oficial (ja vaig explicar lo que significaba la paraula «oficial») d'Espanya el castellà,
t'.'tes les llengües que'3 parlen a
províncies han d'esser dialectes de
la parla de la central madrilenya.
AixÍ8 doncs, segons aquesta teoria,
idiomes tant variats com el català,
el gallego i l'antiquíssim vasc vindrien a ésser dialectes del castellà,
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però com resulta que el català i el
vasc també es parlen a França
també el francès pot atribuir-s» «I
dret d'easer llengua matriu de les
dues anomenades.
Encara no està apuntada tota
la aberració que tanca la teoria d'
aquets grans intel·lectuals centralistes, car seguint de deducció en
deducció vindríem a trobar ;ok misèries humanes! que la armoniosa
paria que Cervantes inmortalitzà
amb son «Q.uijote», la bella parla
castellana que Santa Teresa gaire
bé divinitzà, n« seria més que un
humil dialecte del aixut i ariscat
idioma anglès. M'explicaré: tots
sabem que a la gran i massa ai xe
rida República del Dollar, vull dir
Nort-Àmérica, qual idioma oficial
es l'angléa, hi han uns'quants estats com el dol Nou Mèxic, Califòrnia, Texas i altres que parlen
en gran part el castellà: senyors
sabis intelectuah de la Vila de l'Os,
apuntin el resultat que les seves
teories inspiren.

quant en quant, es cosa que fa pena i riurer al mateix temps.
Dialecte, es tota parla local
<iue amb la mateixa construcció
i molt semblant ortografia pero en
diferenta pronunciació i algunes
paraules pròpies, es ben compresa
pek? que se serveixen en ses conversacions i escrits de l'idioma
matriu; aixis podtoi apuntar com
a dialectes del català, el valencià,
el mallorquí, el menorquí, l'aranès, el rossellonès, l'andorrà i fins
si voleu la bonica parla de Blanes i Lloret que en Ruyra ha transformat en literària: seran dialectes del castellà, l'andaluç en ses
diverses variants, l'aragonés, 1'
asturià, Ics moltes i suaus variants
del Castellà a l'Amèrica Llatina i
fins si voleu podeu posar l'estúpida
barreja que amb un accent deplorable i amb una construcció gramatical ultra desastrosa parlen
habitualment per fer fi uns quants
catalans que's posen a sí mateixos
en el més trist paprr que imaginar se puguen.
Això es podria tolerar si ho diAixò no va pas per vosaltres,
guessin en Joselito, en Gallito, <f
estimats
malgratencs; vosaltres
quansevol del* (/vans home/s conreuador del art {'.') taurí que tant parleu en català perquè en catabé produeixen Ie3 províncies de la là pronunciareu vostres primers
«Meseta», però que ho digui tot un mots, i catalanes seran, si Deu vol,
Royo i Vilanova quan ea Romano- les darreres paraules qu'articulanes li fa la gràcia d» la gent sen- r«u en aquest mon. Quant accisata, de treure li el morrió que dentalment si parleu en castellà se
perquè no mossegui li posa de us conegui, com s'ens coneix a tots

La Falç. 7/1/1917. Pàgina 3

La Falç
els catalans, que Catalunya, es la
nostra pàtria' i per això algun mal
educat de fóra en lloc de lloar l'esforç que feu en parlar amb ell una
llengua qué DO es la vostra us digui: «Es V. catalàn ,;no es verdad?
Ya 8e le conoce a V.» contesteu li:
«Amb moltis3ima honra» i véreu
com el sabi foraster es queda més
escorregut que un pardal mullat.
IííNASI VlLADKVALL I S A L V A D O K

Barcelona 15 Desembre lvilf..

Als fills de Catalunya
Catalunya esta acostumada a
sufrir en silenci i ara farà lo mateix de sempre. S' equivoca qui
tals plans concibeix perquè hi ha
moments en que rebosa 1' alsgría
i enaltiment de la nostra mare si
nos desalaga bé qu'esplota, i com
que els nostres defensors i«leade"s»
polítics que actuen en pró dels nostres interessos, pera la nostra autonomia, no volent que això sucçeiexi procuràn per lots els medis
qu' estan al seu alcans aliviar els
Bufriments, perquè roneixent d'
ahont procedeixen es fàcil aplicar
el remei que necessita amb urgèn-
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cia font política general que a Catalunya afecta mes que a les altres
comarques d' Espanya quant es de
partit de bandería de clientela del
centralisme.
La nostra conmoció i la nostra
fonda pena procedeixen delcarinyo
i la patriocitat que sentim per a
aquesta desgraciada i profanada
terra nestra, i per la mort que reb
per impremeditació o tal vegada,
i això es lo mes probable pera salvar ta vida,Catalunya, qu'ens est i mas amb tota sinceritat, i si aqueix
sublim rasg no mereixés ei vols una
llàgrima del que a causat la teva
mort, COM a recort de tanta abnegació pel va orgull de que tothom
te creu superior a les demés comarca?,quan en realitat ho ets; ara
digam apreciat lector c.quín desengany tan cruel rebería aqueixa desgraciada Catalunya si aixequés el
cap i veigés a un fill seu en qui té
cifrades totes les seve3 esperances
en qui ha donat medis de guanyar
la vida per a conservar la seva, i
que aquest ha permanescut devant
del seu dret i deber ineludible, indecís, com si fos un delit mostrarse català, obogar en favor dels que
avui se interessen tant per la nostra conveniència i al mateix tempi
pel nostre pervindre.
No vos té d'inspirar rezel a vosaltres bons catalans que fina avui
heu renegat anant contra la vostra
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terra mare, no sols pel fet de portar en e]s vostras cervells un ideal,
sinó per atencions i per satisfer els
A'ostres estómacs, pareuvos i profunditzeu una estona i veureu al
moment, que tot lo que se vos dona en aquelles ocasiona es per benevolència seva per a alcançar galans que han d' induir un dia de
benhestar seu, demà que obtinguin
una cartera, sens reeordarse de vosaltres, quedan muts i creuats ela
brassos devant dels problenias que
podrían atacar els nostres interessos: no tingueu temensa amb la
acentuació catalana de les nostres
encontrades, quan més català nís, siraas, no solament mes veres, sinó
íins i tot mes redemptores, quan
mes pregona es iasi V arrel catalana més posibilitats venidorcs per a
Catalunya. La nestra acèrrima
idealitat no solament es font de riquesa per nosaltres mateixos. !?er
sempre més catalans es 1' únic deber de no ser mai egoistas.
Si tens el cor més dur que roca,
plora de bon gust verdader català,
sens pór de rúliculitzarte perquè si
aixís l\s, aquest acte, en lloc d'
engrandirte i honrarte t' empetitiria als ulls de tot el mon.
I ara amics meus, si la vostra
causa es convertida, serà admirada, perquè en lloc de ser disolta s'
identificarà amb la de tota catalanitat. Vosaltres triunfareu amb
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el final i formidable triomf de la
nostra hermosa terra Catalunya.
M. /.. /'.

Bel dia
;..Ja slian acabat les gallines?
L'Ajuntament amb la escaséa d»
«cabals» que té, vol posà un tan
per cap qu'cs mati i com es natural ha ocasionat la revolta de dites
dones qu'es dedican a tal negoci.
;.No valdria mes qu'es dediqués a
capturà «certs vius» que entren
l'rau a l'engrós •yenent-lo al mateix
preu que com si lo matesin al matadero públic d« Malgrat, anant
contra l'erari municipal i contra
el poble qu'es qui reb indirectament en tals ocasions. Suposo que
tals exigències ho fan per for<;a
per falta de «pistriacs» però me
sembla que si es volgués ja trobarien un medi per a fer ne.
No els hi sembla que a la casa
de la vi;a ni han uns de (}... que
rondeijan tot lo dia i a voltes pel
pob'.e que son un xucladero de
cuartos, voleu dir que desembarrasaiit dita casa de tals coses no quedarien mes dinés a la caixa municipal i a lo menos es podrien des-

6

La

tina a altres coses de cultura.
Preguem a *tots ela caritatius»
que per cert ni ban molts qu'es
donguin ànsia a pagà les cuotes
del m«s als mestre», perquè deeprés ho han de pagà qui menys
culpa hi mereix i al mateix temps
ens estalviarem les üiscusions i
males llengües.
Va eom als reis, de tot cor felicitem a totes les persones en general i en particular a les xamoses
senyoretes qu'ens felicitaren tant
d'aqui com de fóra enviant-els hi
un cordial saludo en nom de la redacció.
Al mateix temps estem molt
agraits a tan limpàtiques senyoretes per l'amor qne tenen al català i al mateix temps amb el gust
que llegeixen LA FALÇ.
l'oli Zaguerdo Daverii

arrenquin ens devindrem a res: el
poble s'els escolta, els comprèn i
aitalment com lo poeta diu «avans
caurà tallada la mà del que això
pretingui».
lli ha qui diu que no es armuniose la nostra parla, sapigan ei
IOS, que be ho es la glosada p«r
en Mar gall i en v Verdaguer, i ho et
tan com la castellana d'en Cervantes: l'italiana d'en Annunzio, la
portuguesa d'en Dantas, la francesa d'en Fenelon, i fins son sonores l'inglesa i l'alemanya que escrigueren en Shakeapeare i en
(Joethe.
Vritat qu'el català del clàsic
Andreu Febrer tenia forsa brusquetat i incalculable riquesa, era
a les hores la nostre parla la primera d'Buropa. Diguiu sinó la traducció de la Divina Comèdia, ahont
hi corren a reurals els termes per
a expresà en català lo que amb sa
llengua digué el Dant, el no del
tot comprés poeta florentí.

Flamarades
.1 l'amic Ferran l'oca

Avui s'arrela la parla catalana
«a mon sentí mes dolça que la
mel». Uns homes excels diuen al
poble que l'estimi llur llengua, que
ai deixen que'ls estrany* ens 1'
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» Fills pródics te Catalunya que
buacan la fama amb altre llengua;
eixos si com sol ésser fracasan,
com lo fill pródic bíblic tornan a
sa casa i aqui a voltes logren la
popularitat.
En lo monument etern dels cabdals genits mols noms en català si
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troben, qu'en català s'han fet grans
i en català s'han fet dignes. Are en
eix moment son mes de cinquanta
les obres dramàtiques catalanes,
que traduïdes en diferents idiemes,
corren arreu de la terra.
Les grana creacions son grans
en qualsevol parla: però la sublim
grandesa sols està en la pròpia
llegua.
L'Etern Uomero no va escaure
en llatí perquè era grec, i en Virgili no escriçué en grec perquè era
llatí
FKÍUS

mics de Catalunya. Ai, amb aquets
en Dato troba el que busca.
••
De Sociedaa: Digno y merecedor de todo elogio son los festejos
que continuamente se celebran en
el Casino Malgratense (Malgrat),
debido al buen celo, unión, esplendidez y constància del iucamable
sexo joven masculino que componen dicha entidad.
Per olvit dels periòdics de la
capital creiem convenient la publicació de ai tal nota.

Cops de Falç
Amb quines prestigitats conta
el partit conservadó a Catalunya,
que amb la dimissió del quefe dels
mateixos de la regió catalana, en
Dato proposa la quefatura per a
cubrir la vacant, a n'en Sagnier i
en Jjartrina, aceptantla l'últim
que encara deu fer baballas d'alegria. El generalíssim dels conservadors devia pensà: n'om complau
que siguin eminències, sols me resta que procedeixin com ferms eneLa Falç. 7/1/1917. Pàgina 7

Acertadísim amic X, aquell escrit «Per les noies», del nombre extraordinari, esta admirable
Aixis li pasa a ella que té 1'
hermosura de Venus.... que talment sembla esculpida per una mà
inimitable...., que te la excelsa figura de unes cualitats indefinibles...., en fi, que es una imatje
que reuneix un do de bellesa
Mes ai; si es un motllo perfeccionat, poseieix també la pretensió
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d'alcan(;a un jove que pugui t'erla
felis8a amb mils pessetes.

Nosaltres creiem que sola se
tractaba de una visita a sos correligionaris a l'ideal Hant Diner i
Si vol nostre consell, deixis d' prompta un amic ha vingut a treuaquesta mania i vagi per el camí rer de la confussió que ens trovaque te de duria a, bon fi, perquè, es vem digen-nos que'l viatge hateía
tan difícil alcança aquest propòsit tingut per objecte posarse d' acort
com el eeu Papa entendres amb 1' per a entorpir la publicació dels pef
astronomia i no obstant vol ser as- riòdics qú eixen a llum en aquesta comarca per a defensar rels intrólec.
teressos dels electors d'aquest desgraciat districte entregat a la
t'erula del caciquisme. Y nosaltres
En le» properes eleccions, els al conèixer aquets dos plans hem
electors (de la fartanaria •, amb abandonat a 1' imprenta Materiaque conta el senyo Juanet tindran lista.
que ferse asegurn el rancho per no
Ara electors del districte d'
repetirse el cas qu'els passà a Ca- Arenys vos donaran arròs per a
lella cuan en recompensa de haber després expiotar-vo3 sens compafet de bulto, tenien d'assessiar la ssió.
i;an;v.
La Fal<; sols morirà quant al
Voleu encara mes desenganys. districte se acavi el caciquisme.

Llegirem en «Laa Noticias» del
dia li. El Vicepresidente de la Diputación provincial Sr. Bartrina,
recorre el distrito de MataróArenys, preparando las próximas
elecciones en las que espera volvrr
íi, ser reelegido.
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