Any II

Pineda 18 de Febrer de 1917

Num. 13

••

Mes 25 ets. X Correspondència al Centre Pinedene • Sortirà dos cops al mes
Deia articles n'es responsable «1 seu autor
Tío publicarem oap article que vingui amb nom desconegut

Toc (l'atenció
Meuirem d'nu autoi1 <juin
nom sento no recordar, on la
rcvií-ti de la ca]»itnl Esjuinn
de -lü 1C, (pi'ou el «Salí'm de
las eonu\i>uas . M'COUS diu en
l'oi, que'ls nostres direeíorspolhics d'opereta, que os reparteixen el poder temporalment per acontentar llur clientela, nvie.li l'et una conxorxa
política pera apoderar-se de les
1 Mputaeions catalanes, no reparar coaccions, diner ni falses promeses. Empro son partícula empenyo es apoderar-
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se de la nostra-, la de Barcelona, per ésser la millor organitzada i la. més inlluient a l a
lienemérita .Mancomunitat de
Catalunya, i poder, per lo
tant, inutilitzar la tasca lins
avui realitzada en la dita Mancomunitat per els bons patricis
que la rebien, fent, sols a ni»
la migrada subvenció-de les
Diputacions, una red telefònica, una caixa de crèdit comunal, etz. 1 això no els cap al
cap, els directors de'l centra• lisme, els fa témer <|uoaixó
fes obrir els ulls a les demés
regions d'Espanya, no podent
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eapdir que d'aquell enemic
esquitx, en tan poc teinps se
hagi convertit en un arbre tant
corpulent on si r< dossen totes
les institut-ions de cuitin a i
tots els batecs; de lViniina catalana.
«1/ inteligeneia d' aquets
homes de la Lliga, ens revenia, convé1 esporgar be tots els
brots de'l poble català' veus
aquí lo que diuen i deian a la
mentada reunió, acordant per
unanimitat fer-se amb la representació d'aquest districte,
quin triomf ja tenen per descontat, empro si a Malgrat
contribuïm a acabar la obra
de les veines viles, el xasco
serà del que sen fa historia:
tots els malgratencs, sense exeepeió de cap, a mós de no volavlos, hem de convèncer als
ignorants; hem de desenrnascarar-los,
ELECTOIÍS" MAL< i R ATENT'N

Per l'honor d« Catalunya
Per la noblesa del districte
Per la dignitat de Malgrat
voteu als centralistes!
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Flamarades
A L'NA LLKTKA FIRMADA Ï'F.R T. P . S.

/ bé, honorable senyor, ros hem dieu
que nostre "ideal ja pertany a Ihhtoria». <lae Catalunya, ésser governade per sí, ja ha sigut, (jue del pas evolutiu ens trobem en lo Hoc precís —
amb això molt d'aeort. 1 per fi, enfpfjóricainent ç/firmeu <jn' el reyimen
actual assoleix, V última paraula del
perfeccionament» •
Aivó, bnn sen i/or, voldir qu'en hi
llarga carrera erolutira de llrstoi-ia
de la ciència, </ue x'ai.ceca dels grata
inferior*, als graus sempre més enlairats de la inteligencia; ja se troba a V
última cimera, aliant no hi ha mes en
lh'i,al(ont la ciència ha de creuar se de.
hrassos i permenei.cer absorta derant
la veritat absoluta conquerida.
Mireu! L'estat d'ahi era una rea
l'dat que va morii' al néixer la realitat actual, i aqueixa morirà per la
realitat qu' engendra nostre ideal; i
demà quant ja sigui realitat nostre
causa, morirà també i així* anirem
fins asolir• nè aquella iuriea i perfecta
que vos ja os creieu que fruim, i
aquesta, senyor es tan lluny que l'humana intel·ligència no pcf pas ni sit-
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llivertat de Catalunya, hem de
lluitar al mateix temps pel millorament social de nos tro poble.
Aqueixes eleccions que s'apropen
lluitaran d'una banda gent sense
ideal ni amor, gent egoista i venjativa; gent despòtica, anulació
de tota iniciativa noble. 1> l'altra,
raonable.
part lluitaran els bons els que treballen per un millorament social,
per un rail'or respecte, els qui anhelan la veritat y la justici.?. Dintre la nacionalitat catalana t'iii
trova la Diputació, si els repme itants son uns verdaders catalans,
Lluitem
uns que no treballin a BOU 4e cap
Tots els dïas sentireu a parlar castellanitzat, si dintre son cor son
d'eixa gran lluita que assola la. hu- verament nacionalistes, jvsue.itamanitat, sentireu uu regositx quan rém aquella gloriosa Diputació deu
podreu llegir quelcom d' aquesta Claris, i ja sabeu que un mort recosa. Llegidor tu que taa encapa- sucitat ja no torna a morir mai
rrat estàs en eixa lluita que issolu més. Segurament en la nostra canlo mon, inspecciona els que bata- didatura hi anirà un gran amic
lVn i veurús que aquestos lluitun nostre, el gran home com li diuen,
per Ics nacionalitats, tan uns beli- l'home que sap quina es l'obligació
gorants com els altres diuen han de de tota persona humana ja quo ha
11. bei*ar nacior.s oprimides. Doncs lluitat sempre contra la mie-ena i
be por a tu estimat català s'acos- la fam, arrapada moltes vegades a
ten dies de prova, suposo que no l'esquena del obrer en comúim'*
regaràs el teu x^nerós esfon; per lluites per les injustícies del« de
la, noble causa. Tensa que aquells dalt, i dic ha lluitat, perquè d oi on*
Iluitan amb canons, i nosaltres som sant ;x l'obrer es lluita moltes vegames humanitaris, tan sola vull que des com molt be diu en Fianbert
lluitis amb els vots. La lluita nostra contre quelcom que'ns agafa un
es a pit descobert, i deu portar-se home, us amagreix, us l'escanya,
amb tota dignitat, ami» o igual us el diesseca, i després tira (>ls
que aquells hem de lluitar per la seus ossos al femer; quelçjm de re.
posar allú ont jeu.
Tot quant hi ha de raonable dintre
el aip dels homes esta destinat a
transformar-se en real i tot lo qu'en
el domini de Vhistoria de l'humanitat
es real deixa tard o d'hora d' ésser
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x* nu?
pógtiant, de groc, de sec, de fastigós, que se entafura en un catau
eu un pis infecte, damunt de un
trajo d'un poeta, entre ela esparraes d'un captaire. S'ha de lluitar
per millorar les elaees socials i al
aeu costat estarem, ab ell i els seus
companys, ja que amb ells se encarna l'esperit de nacionalitat catalana. ;.Oy llegidor que no liu comprens oo de la nacionalitat? Sabs
per que? Perquè l'idea dels gobernants, sempre ha estat educarte ab
un criteri centralitzador, jo comprenc que no es pot estimar lo que
no e3 coneix, però de la mateix*
manera que t'has fet partidari dels
belig·rants ja siga per la independència de Bèlgica, com de Polònia,
com de Irlanda, etz , t'has de fer
càrrec gue nosaltres mateixos nos
hem de lliverar. Com es posible la
lüvertat individual si nostra pàtria
està subjugada ni me3 ni menys
que els que t'he anom?nat. Ja res
mes bonic que el ser lliure. Doncas si estimes l'i Ui ver tat lluita el
dia de los eleccions alsj,nt alta ben
alta la bandera de les cuatre barres, fent triomfar la candidatura
regionalista. Catalunya necessita
dels nostres amors, Catalunya 1'
havem de posar devant de t«t.
.1, V. LÓPEZ
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I atenció Malgratencs!
Me deicideixo a cridar vos 1'
atenció, i a fer vos present lo meu
criteri, tota. vedada que s' acosten
dies el n ctouls: crec i estic del tot
persuadit, de que molts de vosaltres, malura teucs, esteu, referent a
polítea, en un lamentable error,
per lo que procuraré, en tot lo que
sia dàblè "ST'mcii alcans, deixar vos en persuadits.
En les eleccions vinentes serà»
portades al sufragi, les candidatures regionalista i centralista: ans
de arrirar 'i dia, o 1' hora d' entregar vostre vot, crec que deveu haver de meditar moltíssim, i escullir
el que 'n sia mereixedor d' ell, tant
per vostre propi apoi, com per
vostre pròpia defensa... Estudiant
1' un i 1" altre partit, ten en la for. ma íntegra com externa, me condolo molt de que la causa regionalista, no tingui en nostre districte
1' efecte de que 's mereixedora.
Alguns coatraris -d' aquesta,
sembla que s' empenyin, en pintar-nos la amb colors molt desfavorables, argüint el que dita causa
no porta imprès el carinyo nacional.
Jo, ara en aquest, modest trevall, rítmicament vull convencervos de lo coatrari; la causa regionalista es certa i verídica, es sella-

da amb nostre sincer ai'eete, per lo serà universal.
que 's forta, com roca de jranet: i
I així, d' aqueixa manera, pauen camvi la centralista es una com- latinament, anirem edificant Tediplerta fingirt, sagellada amb un es- fici de noatre amor, de pis en pis,
crupulós egoisme, estan per lo tant de temps en temps i d' anys en
en perill, corn les fulles a la tar- anys; costarà molts esforços i sador, que a la més insignificant ven- crificis, però serà una obra admitada son arrencades de 1' arbre, rable i sòlida; no 1' aplanarà, no,
per ser portades a revolcóns, fins la tempesta.
que aeaVen carrera tan folla, en
En camvi el'centralisme, prinun inmónd xargal...
cipalment el que impera en nostre
Els que soni regionalistes, ha- malhaurat districte, es un fingivem comensat per portar efecte a ment que sols mereix despreci, donostre poble nadiu, això es, hem neu vos en compte...com voleu que
esset nadiuiste8; després quan ha- sían verdaders centralistes, si envem vist que nostre poble ha tin- car ja mai ban easet regionalistes,
gut 1' amor suficient, havem girat ni tan sols nadiuistes; com voleu
els ulls vers Catalunya i havem que aimin la nació, si ja mai han
vist que anyorava 1' amor de sos aimat la regió, la bella Catalunya,
fills: allavers co»tant-nos com a ni tant sols han aimat ni aiman
tals, hem cuitat en íerli ofrena del son poble nadiu: Malgrat ho sab!... ,
nostre... hem esset regionalistes, igual dehuen saver ho Is altres
com que encare veyem que Cata- pobles del districte.
lunya ens el requereix, fidels aiSon centralistes, per sa convemants d' ella, seguim essen regio- niència, no per sa convicció, tamnalistes: no serem centralistes, fins poc per seu afecte. Ja vindrà 1 dia
que Catalunya siga aimada de tots que'la Ministerials, se daauin coraplos catalans, allavors quan arrivi te de I' adulació, no de '1 afecte
tan falaguer dia girarem los ulls dels centralistes. I 'n camvi veuvers Espanya, i allavors serem es- ran com la causa regionalista, es.
panyolistes: quan aquesta vessi a emblema de germanor patriòtica.
doll de F amor de sos fills, mirarem
Reaccioneu malgratencs, i proamb deleite V. Europa... serem con- cureu are i sempre de dar a Catatinentalistes i quan el continent lunya 1' afecte que vos reclama! ja
logri a copia de molts anys, ser ho serem més enllà espanyolistes;
convertit en una unió perfecte, doneu un exemple en lea vineotes
allavors nostre amor, nostre ideal eleccions, de que sou catalans! Feu

La Falç. 18/2/1917. Pàgina 5

I * JT*l9

6

que triunfí en aquest districte la
causa regionalista: aculliu-vós,
tots sota 'I gloriós emblema de les
«quatre bii'rres» í ajunteu '1 vostre
crit, al de tots, I98 que som dignes
successors (ki la rassa catalana!
;Visca Catalunya!
> ••
;
- . -o .
'' Centralistes' cïel" districte de
Arenys de Mar, vostre causa finirà
lo mateix que un gran casal, sens
fonaments, en el derruuubanient,
s'duent vostres aspiracions, la sepultura de vostre prestigi polític!.
VIRGILI
Malgrat k) dc·Vébt'er'dò'J'·LT.

{Resnrgiu Maigrótéiics!
En els principis cap moviment
pot ésser amable. No crec que cap
tingui en son comensament aquesta amabilitat. Els comensaments
son tots amb dolor i, si no es aixis,
el que vé no té viabilitat. El >cris
tianisme fou perseguit en sos co-
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menços per alguns emperadors;
nasqué entre les execrecions del
poble jueu i del poble roma. Per lo
tant es prova de la força amb que
es precís imposar-se, començant ja
d'anticipat per a la mobilització de
la lluita que en breu es verificarà
per a l'actuació dels nostres resurgimenis, a qual volta'aspirem a la
representació d'aquest districte en
la Diputació provincial, a qual
afecte ens acoplém, tinguent l'honor de presentar-vos candidat en
les pròximes eleccions al la tant
conegut amic nostre el Sr. Serra i
Moret. I en la impossibilitat de demarïar-vos un péVTúfila vòstía ajuda a tots me dirigeixo per medi
d'aquest escrit sol·licitant el vosire
apoi.
Lo més essencial que s'en desprèn es que es fill de Catalunya i
viu a Catalunya. Aquesta sola consideració me fa esperar que tots
els que per l'ideal hi poden intervenir en la vida política quan un deure de ciutadania ho imposi, al mateix temps també aquells que per
aquest districte sentiu alguna afectació heu d'acullir amb entussias
me, simpatitzant i apoiant la seva
candidatura.

No íinc necessitat de dir-vos
com pensa ni com té lo propòsit
d'obrar, si com espera el favoriu
amb els vostres sufragis i amb ells
logra formar part d'aquella Corporació, puig es de vosaltres bastant
conegut i ja sabeu com acostuma
portar-se eempre que d'ell algú necessita.
À la vostra conciencia ho enfrego, si el seu procedir i fot lo exposat ho considereu prou garantia
de que ha de dirigir els seuS esforços per a representar-vos dignament, i si al confribuT els seus fets
esmentats, vosaltres jutjeu sabré
cumplir,co;n dcsit,cu, espero qüe
li dem', s r^reu el p.óxiïn dia d'eleccions, deposilant a les urnes el
vostre vot de calitad a favor de la
causa justa que tols defensem; i
per lo tant a sustentar amb el nostre esforç tan digna personalitat
com es el Sr. Riera i Moret.
A lots ens uneix un ideal comú;
treballarem sens cansar-nos per a
que sigui arreu coneguda aquesta
personalitat catalana, amb plena
autonomia per a administrar dintre
la Diputació. Així lograrém que la
nostra actuació seré netament política, lliure per lo tant del tumor
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que tantes vegades se ha operat,
quedant sempre desgraciacfanyjut
una arrel d'aquest mal crònic que
perjudica greument al poble; cal
fer una operació molt fortament
sentida.
Pesi, a qui pesi... nosaltres
plantejarem els nostres problemes,
esperant l'hora oportuna per reinvindicarnos, fent propaganda legal
que aquest districte afecta més que
als altres protestant sembre amb
unanimitat de tot aquell que's presenti plé d'hipocritisme devant dels
nostres convenciments, i de tot
aquell qu'es manifesti partidari i
client del centralisme.
La nostra propaganda es un
fet; no es enveja a ningú. Combatím al centralisme i a tot aquell
qué propagui per la seva actuació.
Vos recomanem la candidatura en
pró del Sr. Serra i Moret per a
defensar els interessos propis i en
general.
Qui no li agradi, no sabem que
dir-li; n'hi donarem dos taçes.

U . M.

t* Patç

Cops de falç
OBRERS: Sfaeo3ten eleccions,
s'acosta Ja hora de nostra redenip' ció. L'esperit de rutina que fins
avui dia s'es portat s'ha de tirar
lluny ben lluny. La justícia ha de
ser igual per a tots, que la nostra
carapafia siga fructífera, es qüestió
ile fer triomfar als candidats que
tingan sentiments socials. Ja sabeu que el que fins avuy ens ha representat perteneix a I partit llibe
/ral-conservador, eixes llibertats
seves son com poden veure que
quan un home ha demanat pa el
tancan entre reixes, o movílifzant
l'exercit pera .fer fracaicar la lmelga ferroviària.
Hem d'apoiar la candidatura
nacionalista de la que forma part
el popular home d'eixa comarca
rubler J'una tri-an catalanitat.
No vos deixeu enganyar per
una ínfima cantitat de pa.no o va
nea promeses arriwint d'aquost
raodo a la mes desastrosa administració.
S'ha de lluiUr por Catalunya.

S'acosten eleccions, altre vegada se vos recordarà molts favors
i entre ells jo voa en recordo un,
aquets que teniu confiansa de que
el senyor vos farà cobrar les pata
tes esperant,tinguent confiansa.are
dintre vostre instint,no compreneu
de que se us burla, no veieu que no
es prou ell pera obtindré del senyor
Prats aquet favor.
••
Ara a la vila de >falgrat tothom malaiex al Batlle, si sobre 1'
impoat, ei sobre el tanc, si sobre la
mala administració, menys parau
les i mes fets. El dia de los elcc
c;ons podeu donar mostra del vos-'
tre criteri, fent triomfar al candidat contrari per ells patrocinat.

'Jrip.'*Lú Editmah
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