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Núm. 17

Mes 25 ets. t Copspoadencia al Centre Pinedenc X Sortirà dos cops al mes
Dels article» n'es responsable el »eu autor
Ho publicarem eap article que Tingui amb nom desconegut

Lletra Desclosa
Sr. Director de LA FALÇ
Pineda
Molt Sr. meu: Li prego l'inserció de la adjunta carta.
t De V. attnt. i H.
q. 1. e. 1. m.
Ramon Aymerich Iglesias

El dia 24 de Marc;, vaix tenir el
gust de llegir una de aquelles fulles tan brusques que varen repartir pér el poble volgueut atacar al
jove Josep Costa, per haver dit la
veritat, per això amic Costa, uo
en tinguis cap pena.
En primer lloc, se ha de mirar
qui es que fa les coses, i en segon
lloc, ja no eta tú el primer. Recordat que fa ja mes de un any que
el meu nom va ésser passejat per
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el poble amb una protesta firmada
per 178 homes entre legals c ilegals com entre ignorans e indignes.
Segons tinc entès tampoc te varen portar a casa teva l'original
que per dignitat es lo primer que
deu haver de presentar-se antes de
passejà el nom d'un home per un
poble i amb això demostraren que
son uns covarts.,
Recordo que lo primer que vau
calumniar me va ésser de informal,
que es recordi aquell senyor que
a dintre de casa seva volia posar me uu trajo mol gran amb la
intent de que tirant me un eurdill
desde certa distancia pugues ferme ballar all i dintre com ell voldria, doncs la primera no li va
sorfir be.

La Pala

Després també me digueren que
vaig desertà abandonant el meus
drets i obligacions en el Acta de
Constitució ^del nou Ajuntament i
«ixó es una falsetat vaix cumplir
tal com devia amb la meva conciencia com prova va donar-ne el
egcrutini, de lo contrari haguera
faltat molt per deixar-rne tirar el
curdill i per.aixó ja som grans.
També me van tractar de egoista i mentan ja saben ells que lo
primer que els vaig dir que jo no
volia cap càrrec important, que'ls
donessin als veteranos.
Després me digueren que ja
hauria dictat la meva conciencia
com ja be dit anteriorment que
que amb ella havia obrat; i pregunto jo (>ells hi varen obrar amb
conciencia quan varen fer aquella
protesta que deien que si legalment poguesin destituir me del
càrrec ho farien? prova de que no
obraven amb concieneia quan ells
mateixos confesen que volien fer
un acta ilegal.
I no vull molestar me més sobre aquets personatges indignes de
fer-ne menció sols repasar els firmans i compendràa qui son, com
se comença per un bunyol i se
acaba amb un carbó per enmascararho i embrutir-ho tot.
Després ,de pasat tot això un
dia estant jó dret al portal de una
casa sense dir res ni molestar a
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ningú se'm presentà un senyor a
certa distancia volent regalarme
una corbata; de moment volia dirli que mes valdria que hagués pagat les que havia deixat en dcuta
a certa casa, però vaix creurer
que lo millor fóra no contestar-li i
aixís o vaix fé i el senyor es ficà a
dintra sa casa secsa dir ni un mot
més.
Ramon Aymerich Iglesias
llegidor d« l'Ajuntament d« Jlaljpràt

Tenim de fer
Unitat Societaria
Totes les Nacions beligerants se desprèn de la seva
orientació,, el contínuament d'
aquesta catàstrofe del segle XX
que fins se'n ressent l'Humanitat entera, es lluita per deslliurar la Uivertat dels seus
Paisos respectius peraseguranea del dret personal.
Conseqüents tocants de lo
que encara nosaltres els Malgratencs desconeixem, (el dret
del home) i sabedó d' alguns
problemas importants que afecten a la part social, que sols
se han resolt amb la unitat
obrera, i essent aquesta indis-

pensable per un poble industrial ahont serveix per brújula, respecte, debers i progrés
del trevallador, quant ell li sigui el moment de fer constar
el seu dret, m'apareix la maquibilació de pensar: (Ahont
constarà 1' actitut del obrer
malgratenc el dia que justicialmént tingui de fer-ho, si
degut a la seva pasivitat careix dels medis necessaris per
ejecutar-ho? Contem amb societats recreativas, Monte-Píos
per asegurances de la vida,
Cooperati vas, institucions, ete;
;.i no podem formar una Unitat Societaria? molts pobles
no tant extensos per la indústria
i el tro vall com el nostre, no
.han mantingut aquest entorpiment que ens fa responsables
tie totes les ca usos sofertes, p a rque no hem tino-ulel noble gest
com elis de mvir-nos per defensa condicionalment ois nostres
drets i respectuositats. Moments son aquets que la part
social es molt buscada, i de
que tots sens distinció de ideas
políticas ens unim per si es
convenient per ara o }^er des-
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prés, que si el trevall es útil i
profitós per els que el donan,
deu haver de serho també per
que amb ses forces i suors el
produeixen.
Insuficient personal conta
alguna indústria o trevall per
formar una Entitat o Societat,
de qui ve que es urgent i de
grant necessitat la formació
de la Unitat Societaria, amb
la conglomeració de totes les
parís socials, que per la direcció molt bé podria formar
part un perit de totes les distintes clases. de trevalls que en
ella fossin associats.
Avant, doncs i sen* recel
formem aquesta gran obra colectiva que no sols seria un
exit personal ?sinó"que te mbé
local, perquè es vergonya que
el poble de Malgrat estigui per
aquest concepte amb tan mala desorientació.
Salvador Bunol Begi.
Malgrat, 28 mars 1917.

Evolució
Al publicar per primera vegada
un eBcrit en eixes pàgines adresso
ma salutació a tots aquells que de-

tingudament les llegeixen per a
beneficiar se de lo que continguin
de profitós, i la recomanació, a
n'aquells que les llegeixen esclussivament animats d'esperit de critica, de que no deixin mai de llegir les, puig tal volta, malgrat sa
voluntat, algun dia esclariran vagues idees o enderrocaran falsos
perjudicis que, degut a la impíerfecció de l'home, abunden on tots
els humans.
Un d'aquestos arrelats prejudi
cis es el de que, «la joventut, per
la manca d'experiència, està incapacitada per a fer obra profitosa i
qu'en conseqüència res pot fer de
bó». Això sols pot califlcar se d'ahsurde, puig la joventut porta en
son sí, un cor obort a tota causa
noble, altruiste, i una independen
eia i virilitat en sa acció, que, tot
ignorant ho, constitueixen una. forsa que l'empeny a apoiar lo just i
a combatrer lo injust, mentres
l'home d'experiència atenent a les
mires individuals, a fins pr.-íctica
ment egoistes i a presions contra
les que no s'atreveixen a lluitar
per lo que la mateixa experiència
'Is ensenya, resten en la més deplorable inacció.
Prova de lo dit es el camí fet
per la joventut que publica «La
Falç,'» i la evolució realment cultural que'n ells mateixos s'efectua.
Al comensar a publicar se eix pe
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riódic 8a ge9tió era poe més que
protestataria: avui al combatrer
als que estan obligats a vetllar per
els interessos eolectius de Malgrat,
ve a senyalAls hi'l camí que deuen
seguir i al ensemps els mateixos
joves que publiquen eixea pàgines
donen una tanda de conferencies,
prova palesa de lo ^que pot la jo
ventut.
Al observar eixa evolució m'he,
decidit a cooperar hi en lo que pu
gui per a obtenir la satisfacció pro
pia de tothom que fa quelcom de
lloable.
Homes d'experiència, que feu?
./. de (iarriqn

Expansio

• ••IMIIIIII

Les clases directores de un poble, pera donar plena proba de que
l'aprecien, de que volen contar-se
com a dignes fills del tal, han de
procurar enlairar-lo, donar-li un
impuls gran de crescuda, matar-li
de soca arrel els vicis qu'entorpeixen lo seu desentrotllo, donarli am
son propi exemple e impuls,les for
ces neeesaries per empendre lo seu
vol vers el progrés,instrucció i cul
tura.
Hi el poble que dirigeixen es un
poble que dorm en un son de mort,
%

Falç
qu'està amortallat dintre una capa,
de indiferentisme, (jue no te prou
ensenyança per fer li capir lo que
li convé pel seu nivellament de
perfecció vers ela pobles germans
que'l circunden, ai es un poble qu'
estú fortament aplaBtat i enderrocat per la rutina, han de procurar
avans que tot combatrer (ells los
primers i totes eixes misèries que
materialment i moralment el maten v si no poden am son esfors,
han de fomentar, han de procurar
un cúmul de afeccions, una iniciativa de desvetllament del són terrible, que 'Is i'a tornar de pedra, i
aquest moviment han de iniciarlo,
per medi dels joves, que son els
que tenen el cor, fi pensar, tot lo
seu cos disposat, per empendre
enèrgicas reformas, per dignificar
son poble, per arrivar amb la sa va
de sa juvencut, a conseguir rie sos
esforços una època de reivindica
ció i grandesa.
Han de procurar ademés, fomentar les escoles, entendre que
d'elles depèn Ja iniciativa de tot:
per lo que han de sacrificar se pro
piament, en q e el poble qu'està
sots la., seva direcció, s'instrueixi,
fent per manera de conseguir, que
desde 1' infant tendrívol al jove
conaciensut, concorrin a l'escola, i
que sentin dintre si, sensitives ganes de trevallar, de córrer, de volar progresivament
Aquesta es

La Falç. 15/4/1917. Pàgina 5

la indiscutible tasca i el sagrat
deurer que ha de cumplir tota persona directiva, que estimi son prestigi i dignitat.
Are jo pregunto an aquells senyors ;,se procura en nostre Malgrat tot aixóv Malgrat, ens consta
fatalment a tots los que 'n som
fills, saber que es un poble indiferent i fret, qu'es un poble que'n
molts anys d'enclavaeió, encar no
havia experimentat la sotregada de
vida i energia.
Com per encant, ne surt, d'entre ses tenebres un esclat de rege
neració, un crit d'uns quants joves, que sacrificant nostre descans
en el procurament del benhestar
comú, combatim amb energia tota
coaa viciosa, que'ns humilli, i en-,
lloch de fruir de la coadyuvació
dels elements avants esmentats,
som ultratjats, amenaçats a boca
plena, i odiats a cors que vessen d'
odis i rencrries... no 'ms importa!
No desfallirem, no... en primer
lloch perquè havem lograt, a cert
punt Jo que amb ànsies grans esperàvem això es que s'enterressin
certes bromades i certs vicis.
I en segon, perquè, si b3 som
ultratjats, odiats i amenaçats per
pereonesverinoses sabem que nostre tasca es gran, que es una tasca
de redempció, de logrgr una verdadera unió fraternal, de desvetllar nostre poble que dorm iiidife-

rerit, i per sobre de tot perquè trevalíem amb 'Is anhela de fer que
nostre Malgrat arrivi a ser digne
penyora Catalana.

tre ambient de salut, coneixesia oi
lloc en que retroban els pares de
aitals vulgaritats, donoa està escrit
en un llibre Sant que pel fruit se
Josep Costa i Riba*. coneix l'arbre.
Malgrat, 9 d'Avril 1917.
Amics meus! Tot ço que ka pasat no ho animava res* mes, que la
idea inicua de portar-vos per una
pendent resbaladiça, dalt una eimera, a quin^peu, ixeit un1 profon
Fonda pena me ha donat ;com abim; i una volta en sa crespanys de l'ànima!, la polèmica es ta, no haguera faltat' un esperit
devinguda entre nosaltres i altres restrer, capas de ferir vos en lo
el·lements de nostre volguda vila mes íntim, per a fer vos perdre el
equilibri, i d'una envetzida llensarde Malgrat.
Jo, bons amics, ja mai sostin- VOB al precipici...
Prou! prou, amics!! Recordeu al
dríe qüestions, que si be per un lloc
lluiten les idees de engendre una sensat article «Les diferencies» del
causa santa, les altres les ama nostre gran company En Serra i
* manta la materialitat abominable. Moret.
No combatiu els homes, això
Recordeu, amics meus. que'n lo
camp del honor, no lluitem espasa pertany per exòtic als pobres de
en ma dos homes, quina diferencia esperit,i per repugnar als indignes;
de caballerositat sia, masa diver vosaltres haveu de combatre les
idees. Siau sorts en determinats
guen...
Si una veu entre nosaltres tro c»8os, doncs hi ha etzegell&des que
va ressò, siga nostre contesta en embruten al qui les hi don vida.
noves aventures—donat lo fas de
*
esser-hi—la publicació integrada
Avant joves! Feu via vers nosen vostr* simpàtic i sa periólic.
tre horitzó; deixeu enrera tot (;o
Del article que voa insulti en la vell, el mon camina, i amb ell el»
forma inealifieable que ho feren homes i les coses. Fugiu de» les
valent-se d'unes fulles impreses, polèmiques que vos entaulin «Is
hi fore al ensems que un irònic des- que per sa ignorància,per son indi*
prec, la mes eloqüent defensa, ferentisme, be per sa poca escru
pro vosaltres, ja que d'eix rnodo pulositat s'han quedat emboeallats
fari au que arreu de ont arriba nos entre les tenebres. Divulgueu vosLa Falç. 15/4/1917. Pàgina 6
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tres redentores doctrines, entre
els homes de demà i no ho dupteu
que'l que he aerabre abundoses
anyades recull.
Barcelona II de IV any XVII.

Primelian
Comprenc, no es pot aimar el
que no es coneix, i per això jo,des
de eixes humils pàgines me proposo^modestamentineulcar ai sentiment popular l'ideal nacionalista,
i aixis per, anar desepereixeot de
ta, bon malgratenc, al ignominióe
germen de'l indeferentisme, vivjficada de'l nostre actual caciquisme.
Si no't convenço, me té sens cuidado, puix jo he fet i faig tot el
que de mi depèn, i si te faig sene •
jar ta esperit de la present; ronya
que'l denigra, me daré per satisfet,
més tant si no ets de'ls nostres
com si ho ets, continua la sèrie
d'articles que avui organitzo.
Per certs personatjes," mal intencionats o per persones ignorants
o fanaticadea, el fons de'l catalanismes una baixa conxarxa econòmica entre'l maurisme adeptat al català; per altres, un conjunt d'am
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bicions de cert) polítics catalans i
escriptors fracassats; i per últim,
ni han que diuen que Catalunya no
es Nació, ha passat de sa historia,
sa parla,sea costums i son esperit.
No obstant, hi ha un dato el locuent; que desmenteix tots els
dubtes expresats, els diputats catalans. Asceptuant En Salas Antón, que ha viscut molts anys a
Londres; En Sagnier, En Lourrux;
En Giner etz.;que no son catalans,
lo mateix els de la Lliga, que'ls republicans, que'le afiliats en partits
dinàstics, tenen una dominadora
dosis de catalanisme. ;.Cóm se explicaria això si no Lhi hagués una
t'or<;a social prou potènta per a em
pendra en lo intim una idea política tant semblant?
Nostre desitg, es que'l públic
malgratenc en particular, i al català indiferent en general,'!creat
amb un'ambieut de centralització,
sàpigues quelcom més de lo que li
diuen elB centurions governants i
quelcom més de lo que conten alguns escriptors taurins a les hores
de mania d'inspiració per a res-

t

senyar las verònica» i pares den Bel·

raonte i En Joselito.
Doncs doac per avui, iniciada •
eixa tasca tot i diente quen o escatimaré estudis i que la llealtat
mourà ma pluraa,
Francesc Fontrodma

Presó «Torre del Castell» 11 417, Sant Genis.

La Faig

el Poble. I el seu quin es, que defensen? jutja be i ho veuràs.
I are referint-me en lee aludiAmic, el teu article està molt
des
tinc a dir que me estrabé pro l'altra vedada ja era tart nya fulles
molt que volguent nos atacar
per enviar-lo i eix cop .ja es un ho fesin en semblant forma; jo
asunto massa vell, com que degut sempre he vist que quan se cones deid que's denonciaba al perio testa amb un article es fà per medic í algun cadernera ja parlaba de di d'un altre periòdic; ^mes amb
quin periòdic contestarien? <jquin
presó, ens veiem obligats a no pu es
el periòdic que en eixa comarca
blica'l per no sabé la seva íirma. cursa els seus ideals? son ben clars
Consti que encara volem viure i i es podrien molt ben contar i en
som joves per continuar nostra cambi com el nostre ae'n troben
tasca amb valentia, i encare tenim arreu casí en tot Catalunya en tots
els pobles hi ha compost un eBtol de
algú que també vetlla per nosal- joves
com nosaltres que s'interestres.
sen i se sacrifiqueu pel seu benestar
PUM
local.
I els sacrificis i trevalls que
ells fan per la localitat quins son
Jutjeu... companys
r.si sou legals perquè no els espoAmic llegidor, llegeix i jutja: sen devan d'el poble? ;.perque no
;,Cou comentat l'article que en nom- funden ells un periòdic on hi poden
bre passat publicà el company exposar son ideals, i a que venen,
i aixís no ignorem lo que avui no
Costa? si, no l'ou, comentadíssim.
coneixem? íestàp potser per falta
Encare no eixí nostre periòdic de
çls grans trevalls
tothom i amb gran interès sembla- comcol·laboració?
discursos
que
fa en el Congrés
va desviar-lo amb ses mirades, qui el seu diputat Segníer,
trevalls
amb el somriure en els llavis, qui que en pro de la culturaelse instruc•amb indignació; l'eco 1 ou gran. I ció local ells realissen, els ingreare tu amic llegidor, si te entereasis sos que entreu dins la Casa (Iran
de les fulles que en vulgar expre (si ela saben >, tot això per extens
sió s'escamparen per nostr#vila, i que fos el periòdic amb poc ^revall
eonsideran-te com a purament neu- es podria omplir i un altre cop
tre, i lent un resum de tot, diguem quan ens volguesin atacar no ho
«i qui del dos, nosaltres o be els ferien com o feren perquè hasta
del senyors... i eompanía que tan
se iriteresan per obstruir la tasca pasar fulles fa no se que de...
Jutjeu companys i veureu si es
que ens hem emprés,presenten mi
llor programa? El nostre,tothom ei lloable nostre casca.
sal) perquè essent una cosa justa,
«/. Bufi Robert
una cosa legal no ens cansem de
pregonar-lo i expoaar-lo devant de
Imp. *La Editorial Gerundenses

Notes de Redacció
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