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Mes 25 ets. X Correspondència al Centre Pinedenc • Sortirà dos cops al mes
Deia articles n'es responsable »1 seu autor
No publicarem oap article que vingui amb nom desoonegut

Voteu a In candidatura nacionalista integrada per en

Joan Bagué i Camp
Francisco X. Sastre i Aldrofeti
Antón Miracle i Mercader
i votareu el següent programa:
Disolueio" de la san!>TÍa del
Marroc, Llivortat i justícia
soci:\l, Nacionalitat catalana,
I'Yateniitat obrera.
.Voteu-la pares, sinó voleu
que. Nostres filis morin al Alarroe.
Voteu-la obrers, si sou ainianIK de vostra reivindicació.
Voteu-la catalans gelosos
de la j>atria i del progrés, per
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esserlacandidaturanasciida del
poble i por lo tant de un's pnra catalanitat.
No es com les contrincants
una venuda a Madrid i l'alt re
pagada per la primera per a
fer fracassar a ]a nostra qu'es
la demòcrata, popular, lliberal, transigent i catalanista de
soca a arrel.
fer l'honor df (
' ÍY-r !<l itnb/rsfi del Distric/r
Per /</ tliïjiul·ií ([c Mahjvut

SL penses i tens criteri i
dignitat, vo'aras la candidatui-a avant dita.
LA

K'KHACCIÓ

La Falç

Poble, llegeix i jutja

ha sigut fundar institut3 tècnics i
culturals, protegir 1' ensenyança
Miilgratoncs. Ja mai en els anals primària, crear una red telefònica,
de 1' historia política local, se V03 una caixa de*crédit cumunal, un
había brindat tant vostra reivin- niuseo social, construir i reparar
dicació ciutadana com avu^-11 de carreteras, ponts, iniciar Bibliotemarc; de K)iï. El terrible mal que ques populars, en fi, posant nostre
anorreava a nostre vila, el fastigós terra a 1' admiració de 'Is extrancaciquisme, que vosaltres sens gers, com ho proven les paraulas
esperit ni orientació pròpia el se- de Mr. Poincaré, quan vingué a
guiu rutinariament, havent sigut fer-nos ofrena d' u"ha biblioteca
sempre dèbils i covarts devant les francesa,, col loborant'ht les demés
exigències de '1 cacic, i amb ver- minories de les següents mancre*:
gonyosa humi.lació haveu junyit Radicals, combatent i fent obstrucvostre cap incapas de fer preval- ció a tota iniciativa cultural. Ela
raaurins per vies de '1 senyor Mai!drer el dret i la justica.
Alseu avui vostre veu al crit de ra, apoyant als radicals. Els jaui Via fora cacics! i feu-vos dignes de mins creuança de braços, i els daostentar el sufragi fent triomfar la tistes anel-lant malgastar eh quarcandidatura regionalista. Nosaltres tos, prova en tenim en el senyor
per endevant ja havem alçat la Bartrina que pretenia un lloc a
bandera de la veritat i la cultura, Madrid, cobrant un grapat de mils
ajudeunos hi, contribuïu a, nostre pessetes de sou.
tasca de purificar nostre vila de
Comprens are, malgratenc consaquest ignominiós microbi que se'ii cient, la tasca d' uns i d' altres, ai
diu indiferentisme i desenmas >a- desintoresadament es capit i anarar al hipòcrita traidor de sa pà- litzat lo que t' acabo d' exposar,
tria.
o seràs un ser sens conciencia, ni
Dics electorals se'ns acosten i escrúpols, ni dignitat, o seràs un
es precís no obrar tant lleugera- brau defensor més de 1' causa honment com les altres voltes, fer un rada que tota els aimants de ta
minuciós examen de conciencia, terra i ta hisenda defensen i propéndrems la molèstia de pensar paguen, converteix-te per art de
encantament en orador improvisat
1' acte que anem a realitzar.
L' obra de la minoria regiona- per a convèncer a tos conveïns
lista dintre les Diputacions catala- que no siguin materialistes ni cones acoplades tx la Mancomunitat, varts, que nostre triomfes el triomf
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de 1 poble, que '1 triomf contrari
es de '1 govern.
Lluiteu sens temor, cara 'Is contraris que la falta d' raó els fa covarts.
Preneu exemple de nosaltres.

ra començarà la reorganització
municipal.
Prosurcm auuú nostres esforços,
car si per malvolença hi perdem,
tots en surtirém perjudicats.
VJEKDAGCEK LÓPEZ

FRANCESC FOXÏEOUONA I RABASSA.

Ep interès de tots
Dediquem estimats catalans en
eixa lluita tots nostres esforços de
manera que tots contribuim a que
la candidatura regionalista resulti
ben trionfanta, que tots nostres esforços no resultin estèrils, ja que
nostra estimada vila de Malgrat
ha estat fins avui junyida al caciquisme.
Vosaltres, els que llegiu, veureu
que la única minoria respectable
pel talent dels homes que la formen
ee la regionalista, devant d' això
deixem nos d' partidismes convencionalSjComençant pels anarquistes
mes exaltats fins als reaccionaris
de les dretes fins a les esquerres
primerament que tet Catalunya.
Ajuntem nostres esforços, malgratencs, en eixes horas 'de angus
tia i desig del triomf depèn la
orientació de nostra vila tant adormida com se troba, i d'eixa mane-
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Electors de Malgrat
Avans de movilitzar les forces
per a l'actual campana, avans de
preparar vos per l'ofensiva que ha
de influir a la derrota ja pronosticada ab verdadera seguritat per
part de tots aquells homea que anhelan impacients el nostre progrés
i la llibertat de conciencia inciúa
amb l'ideal, per tots aquells que
combaten la política invasora,
aquesta, vella i passada de moda,
que per honra nostra ja no deuria
haver d'existir; avans de tot es"
precís organitzar el plan de batalla
perseverant d'antenià que la victorià es sens dubte del regionalista.
Molts anys havem passat baix
el jou d'aquesta política xorca, d'
aqueíssustentadors,queno més van
encarni de entorpir al poble; d'
aquets que anys i anys han tingut
les rriendes del carro municipal ;,i
que Srf'Js veu fer? Are jo te pregunto, estimat lector, siguis qui siguis:

La Falç
•.Quina proba n'han donat de merèixer lo teu apreji?...;.Han vetllat
mai per a l'instrucció? No! Mentrea
que en teca xellis i tonteriqs, scua
valer proiit al poble, la caixa municipal se buida': els bons mestres
que antes teníem es varen veure
precisats per culpa dels amos qu'
ens representan, ve.jentse obligat
a abandonar el poble, quedant la
nostra cultura en estat de complert
abandono, ;.qu'els importa a ells
qu'envien als seus fills a millors
colegis qu'ela del poble?
Tal volta, encara te diran aquest
dies que l'aprecien, que trevallen
conciençudament, que's desvetllen
pel poble someten te a compromisos verdaderament falsos. No'els
creguis elector. Mira com se porten
ïvvuy, i veuràs que no volen ies
armes per a la reproducció del
adelanto, i que íius els espanta la
cultura, i l'instrucció teva, perquè
segurament amb ellaí tu te faràs
home, Ien te valer els teus drets, i
al fer-te tu capàs,C0Hi-ells, per 5hi
ineivitable, cauran del prdostal
que abarcaren abans, quant tu no
habias obert els ulls a la realUat.
No tina necessitat de dir te que
cu els moments que atravessem,tenim molta manca de bona administració, ja que a ella està basada 3l funament qu'ens conforta la
llevor del nostre ideal, per a un al
tre dia, fomentar el nostre b?ne;-
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tar social.
Vosaltres que teniu vot ja «fitareu ben caracteritzats de coneixements, i no vos enganyaran tan
fàcilment, depossitaut, quan sia
hora la vostra candidatura a favor
de Ics nostres causes, per contraurer el deure que teniu a la vostra
pàtria. I nosaltres que are som
nois i tenim una cultura superior a
la vostra, hem d'arribar fins al sa- ,
criiici.
Vosaltres jovenetes que ens enfortiu amb la vostra tan digna tíbllaboració, no oblideu de preparar
el terreny simpatitzant a favor de
la nostra candidatura ja que no
podeu fer-ho d'altra manera.
Mediteu solsament en el pervindre, i demà totes sereu l'esealf de
lills que apreciareu i voldreu com
els altres, vencent sempre tot lo
que s'oposi al vostre progrés en la
vida. Dixeu lo que diran; per a les
bones obres no havem de témer
mai res.Col·laborant la nostra candidatura e impresionant la a favor
nostra teixireu la corona de glòria
que en els dics de demà coronarà
el front dels que vindran.
Es hooa, doncs, que els malgratencs consients mirin el que fan, si
no volen anorrear la seva persona
si no volen abstenir-se sacrificantse al antic titol del centralisme,
com a poble que te dret a ésser
respectat i assolir una vida molt

La F*í«
més profitosa i enlairada que la
de avuy.
La victorià es nostra ;no hi ha
dupte!
Procurarem amb totes les nostres forces de joves i decidits, lluitar amb braó per a no desdir. Per»
ei, el que ens falta, es que tots
aquells a qui pertoca ens prestin la
seva ajuda. De fer-ho aixis no dupto que la nostra empresa serà coronada per l'éxit mes falaguer.
Li,. MATKC I PONSA

HeDflneixent nostre Malgrat
jAnémica!
Volguts lectors... segurament
que vosaltres haureu experimentat, que a vegades, durant les estones que el coa no vos requereix
vostre atenció pel trevall, això és,
durant les hores de calma, la vostra pensa s'escampa íins que trova
algun Hoc predilecte, i vessant-se
en éll allavors vos reprodueix, com
en una espècie de letarg, cuadros,
escenes, fets, segons el pensar de
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cada cual i l'auriola de cada un,
que vos extasien o vos apenen,
cuan se vos apareixen o representen per medi de la memòria. Jo
ara en aquest cas i trobant me en
aquets moments, considerant què'l
meu humil pensament, discorre
molt diferentment de molts de vosaltres m'he proposat am cuatre
paraules, de fer vos una explicació
referent a les apariencies, i cualitats interiors i exteriors de nostra
vila.
Tota vegada que del nieu pensament, ha de sortime, un trevall
tan difícil i delicat, vos demano,
que'l jutjeu sobre'l verdader sentit
de la paraula; fetes aquestes aclaracións cedeixo la paraula al pensament; per lo tan es ell qui vos
parla...
«He començat per enlairar me
amunt per a poguer aixis a vol de
aucell regoneixer i estudiar nostra vila sobre les apariencies; al
primer cop de vista he quedat extasiat contemplant ho; al veurer
los camps, hortes i vinyes, tot tan
admirablement cultivat, aqui veig
una colla d'homens que ab lo semblant falaguer i comunicatiu, es
dirigeix al trevall, all» un altra

X.a Falç

que travalla am verdader entusiasme, somniant l'anyada vinenta,
acullà veig tot una profes3ó de
gent, que esperant l'hora se prepara per a donar vida a la maquinaria, enllà d'enlkí, altres i altres
grupos que anyoren ja'l grinyolar
de les serres, per tots els carrers i
tot prenen el sol aprop de la porta
veig grupos de dones que per medi
del tipic coixí s'afanyen en escampar les seves puntes a tots cuatre
vents, demostrant s'habilitat tot
educant amb es'mero sa tendrivola
mainada... he considerat que la
nostra vila aparentment es sana i
robusta, que trevalla amb l'hanel
de procurar se un relatiu benestar; pro doloroses el dir-ho, me
sembla que, regoneixent la interiorment, me trobaré amb que tot
lo que exteriorment revelaba salut
i vida, moltes coses interiors me
faran l'efecte d' anèmies que si
no-les combatim amb verdadera
resolució, seran a no tardar la
mort de nostre preponderància.
Resolt a ccrtifiearme'n, descen
deixo i m'en entro dintra la vila...
al entrar hi, passo per un pont que
segurament es del sistema i construcció «esqueixat» i no puc menys
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que dirigir un somrís irònic a una
casa que ha lograt el respecte de
la carretera, i una mirada de planyidesa a unes altres que amb un
poc meSjhagueren quedat sens portalada... fet lo qual, prosegueixol
regoneixement.
Arrivo a la plassa i me trovo
devaiit de una taberna, que hi ha
un rótol que diu «Raza N.° 1» me
la contemplo uns instans i me recorda l'estancia en ella, de uns
senyors que'l seu deurer seria freqüentar societats, escoles i biblioteques donant vida al'ensenyança,
i no fan mós que frecuentar cafès i
tabernes donant vida a la 21! apenat per tal record busco consol i'l
trovo mirant un edifici, que se trova un xic mes avall a ma dreta, i
que's mereix'l nom de «Societat
Rcnaixensa», ja que ea ella si veu
l'emblema de germanor, d'instrucció, de progrés, de cultura i m'en
formo l'ideia que d'ullí ha de sortir-ne gràcies a la coadyuvació de
molts i a la iniciativa de uns quants
homens que sens dubte's mereixen
honors efectuosos, una pròxima
generació de homens, que seran la
medicina, per a combfl.tir el ma I
crònic que oprimeix nostra ainu-

La Falç

da vila.
Seguint mes avall, trovo un carrer a ma dreta i'rente a la plassa
del Dr.Robert, i dirigint'hi una mirada hi veig la silueta d'un café,no
poguent menys que tributar una
felicitació al amo del establiment
perquè t<; la dignitat de comportar
que en sa casa els homens se juguin lo que demà'ls farà falla per
Ica necessitats 11103 apremiants de
la vida i un plany en els que en
lloc de apartarsc'n hi concorreixen.
Proseíxuiní ma tasca, a la primera creuada <|iic trovo, oviro a
rna dreta, a nostra Gasa Consistorial, que me recorda, fets que me
recreien, i fets que m'han causat
vivísima pena... vaig seguint i trovo un altre carrer a ma dieta, en
el que hi veig un altre cafè com el
anterior, i allí llenso una mirada
d'abu'rriment i despreci.
Després, seguint un i mi :a més
avall, m? trovo devant d'un Í líre
casa, que me recorda tantes coses,
que necessito posar en ordre ma
memòria; devant meu se reprodueixen escenes doloroses en les
que veig que la major part de nos-
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tres amics i conciutadans, hi han
de passar hi, llevant-se gairabé la
gorra amb respecte, obligats per
el pago a uns favors rebuts, i'm
sembla veurer com dintre pocs dies
d'allí han de sortir-ce requisitoris
recordant els favors fets perquè se
estarà en dies electorals...
Vegent que amb tan poc camí,
hi he trovat ja tans punts de foscor
que s'afanyon en apagar-nos, i
confondrernos amb les tenebres
els po(|uísim8 llums que 'ns il·luminen el camí instructiu i cultural, i detingut forçosament, per la
fetor de fang que s'aspira procedent d'un carrer inmediat, deixo
per finida ma inspecció... i'm concreto en fer vos algunes advertències i. súpliques a tots els que com
jo sou malgratencs...
Quant se fan favors, no se retreuen com vos fa el senyor, ans
al contrari se cubreixen amb una
capa de modèstia: per lo tant, desprecieu els favors bescantats, i no
volgueu que entre vosaltres i Ml
vos hi retingui la cadena dels tals
favors; procureu en lo successiu de
que 'n lloc de matar el temps en
un racó de cafè o taberna jugant o

•

conversant de coses rutinàries,
1' empleieu on instruir-vo3 i conversant de coses que vos siguin
profitoses, i aixís d' aqueixa manera sabreu rostres drets i debers
i nu haureu d' anar amb un petit
assumpte que resoldre a casa del
senyor per lo que no li deureu f;i
vors, i éïï no vos j odrii reclamar
arrivant aixis a formar una generació de lioracna de pròpia convicció i acció, aquest es 1' únic remei
que 's pot aplicar a lea anèmies
que sufreix nostre estimada vila.
Detesteu, avorriu'l joc! Acullin,
apoieu 1' ensenyança! Els que esteu ja en la edat de poguer usar
vostres drets de ciutadà, cumbatiu
amb resolució cixe3 anèmies, sinó
$eran vostre ruina... i a vosaltres
jovineels, de vosaltres ha de sortir
la reivindicació, ans de divertirvos, ans de arrimar-vos al joc, i
passar cl temps amb coses vanes,
concurriu a 1' escola, desplegueu
vostre pensa, entercu V03 de lo que
en sos llibres vos diuen ela graus
homes, i així vos fareu dignes de
vostre mare pàtria, constituint al
mateix temps, una generació de
homes de pròpia convicció i acció,
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»

•

sens haver de recurrir al senyor i/ne
dant ros una agiti rol recullir de rosaltri'n un roure.
.losi;r COSTA I RIBAS

Malgrat i:l de Febrer J'.»I7.

Cops do falç
El present nombre per causes
ajenes a nostre voluntat surt mul»
4 dies de retràs. Esperem que nos
tres llegidors sabrà» perdonarnos ho.

En el nombre passat Va fèiem
eco d' un rumor, que ns siguó desmentit per vios de '1 aludit. En altre lloc de 'I pe-riúJk' ja va esme
nat degudament.
••

Divendres gran míting de propaganda electoral. No hi falteu,
ma'gratencs.
Jmp, *La Editorial

