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Pineda 29 d'Abril de 1917

Núm. 18

Mes 25 ets. X Correspondència al Centre Pinedenc t Sortirà dos cops al mes
Dalt artioles n'ea respo&aabie el seu autor
No pnblloaróm oap artíole que vingrnl amb nom

per a festejar la priïnem
denuncia soferta per

Grran acte de propaganda
nacionalista amb parlament de
els senyors Gaspar Rosés, M.
Serra i Moret, Lluis Valeri,
Àngel Cabuti, Xavier do Prats,
Jaume Maristany, Franciscò
Xavier Sastre i altres, a menel
diputat electe En Joan Ragué,
i el senyor J. Víladevall de
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eixa localitat junt amb els joves de la mateixa En J. Verdaguer, En Lluís Mateu, En
Josep Costa i Ribas i En Francesc i onfradona..Sfir^ dfoTHfi11ge, 6 de Maig, a les 2 i mitja
de la tarda. ,
.
,
Preu de '1 ticket, ÍW pessetes. : •• •..-••;. >: r .- 'ïff;
Se 'n despatxan a Malgrat
Vicens Bayerri, Cafineií.
Pineda, Centre Pinedenc.
Calella, Associació Nacionalista.
.
- Mataró, CanGrrillat.
Masnou, Jaume Maristany,
!
Desitjada, 18.

Barcelona, Lliga Regiona- fluencia d'un ambient físic, altres
marxen d'un concepte exclusivalista, Boters, 4.
*
ment antropològic i afirmen que fa
Gracia, Joan Noguera, nacionalitat es una raça per a 1'
Mfromany, 28.
escola històrica, es un criteri o un
Solsament se vendran tic- sentiment jurídic: sostenen els més
kete fins dijous dia H de 1 prò- que la llengua es el ser i-1'easencia
de la nacionalitat i finalment per a
xim.
l'escola psicològica, la Nació es un
El liinch serà servit per a
esperit social o públic.
1» casa Llibre de Barcelona.
Cada una d'eixes corrents, a
, En tots els pobles aon no mentit se troven mogudes per una
hi hagi qui vengui ticketg po- tendència cxclusivista i parcial, reden dirigir-se a J. Verdaguer portadft d'un o varis elements que
agrupats en una superior unitat sisL<5pez, Cubi, 41, Malgrat.
La festa se celebrarà en mi temàtica, com la de les altres corrents, ens donen la fórmula ideoespaióe local de Malgrat.
lògica de la Nacionalitat.
La Nacionalitat es un principi
I AI Comissió organitzadora espiritual, es una unitat social de
cultura o civilització, en posició
de temperament i caràcter especial.
I aquest esperit nacional no existiria si l'extructura o la situació del
territori l'hi hagués sotmès als
Lo qu'es el Nacionalis- seu
seus habitants a unes mateixes inme, ses idees i els fluencies climatològiques, econòmiques i polítiques; si una mescla
de races no hagués engendrat certs
homes.
tipus físics espanyols o hagués fet
pervaidrer una raça determinada
ii
sobre les demés: si l'unitat de la
llengua no hagués vuidat un motlle
LA NAOIÓ
únic al pensament colectiu.
Per a uns la Nació, es una coL'Estat es fundamentalment disIcctivitat purament geogràfica, de- tint a la Nació. Al revés d'eixa, no
terminada per el territori i de l'in- es una creació de la Natura, sinó
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de la voluntat dels homes. Es una
organització purament política, un
poder independent al exterior, i suprem al interior, amb força material per a mentindre sa independència i son autoritat. Una Nació
pot perdre la seva organització política independent, pot deixar de
rsser Estat; empro per això no pert
el seu esperit nacional, no per això
d'eixa d'esser Nació.
FRANCESC FONTHODONA.

Després de la victorià
Nostrea lectora saben verdaderament el que ha passat amb el resultat del judici conciliador darrer,
motivat pel ja tan conegut autor
d'aquclics .desgraciades fulles que
no fa gaires dios van passar se pel
poble.
I en conseqüència en això dec
enterar al públic, que en resul
tat: hem tingut una victorià ex
plendorosa, més forta, i més decisiva que la de les passades elec cions no sols contra el mateix
autor, sinó contra les conxorxas i
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coaliccions de desferres caeiqui»
tes, d'odia, d'ingratitute, que ama
guen en el fons un sentiment anticatftla, que per una idea i una
finalitat d'indígenes «on somogudes
i dirigides.
La vergonya seva haurà estat
en aquests moment* un aprobatiu
de la seva infecunditat, del poc
ambient, que en el poble nostre
han trobat pensant se tal vegada
proporcionar-se una arma per a
interrompre'ms el nostre cami emprés, que pel Íntim sentir i pensar
dels catalans, totes aquestes coac
cions dels adversaris tindrien d'haver fet, més catalans actius que tot
un any de campanyes electorals.
Sembla talment com ai la respectable personalitat que apareixia
firmant 1' anterior fulla realitzés
amb la seva presentació un acte
acatador d'esterilitat i de ridiculesa.
No hagués comprés bé avaos,
que son negoci es per aobve el
pob'e.
l'a te digo i/o...

L'absurde es que l'aludit s'ha
*spantat i que s'ha carregat ben bé
els neulers. L la veritat, això de que
quan es veuen derrotats haigin de
pensar amb el rebaix, mal conceptuats de tot el poble i confondres
amb la retirada, vegent al ljuny
l'aplastdel seu esdevenir, trobo que
fa poc guerrero després de tant,..

I * Falç
Vergonya del règim, bogeria
de la seva derrota, suicidi per imposició de la por, tal ha estat la
il·legalitat seva contra la qual ha
dé protestar tota conciencia lliure.
Avui l'estat del règim centralista,
de l'imperi caeiquista es més greu
que la malaltia. I també haurà de
mostrat als defensors que tot règim
administratiu que no tingui l'apoï
del gobem, del poder, no es més
que una concesió, perquè mai falta
als centralistes un imitadó de Judes
sobre el qual aixeca una actuació
méB o menys complicada, per a
conservar èl poder. I a l'ensemps
és forma íntegrament una colla de
«segons» dèl poble que no tenen
després de vendres, ni el remordiment qu'ell impulsi al tó de sa
eonciencia, i es precipitin a penjar se d'uo Bostre.
Endavant jovee decidits, no
volguem l'entorpiment qu'ells segueixen; volguem ser defensors
dels nostres ideals per a adquirir
un jorn la nostra llibertat, amb
complicitat del nostre dret, i així
formarem un núcle d'homes convensuts, i donarem una embranzida en el moment decissiu per a
conseguir aquesta autonomia, que
a no tardar molt tots gaudirem.
dQué m'en dieu malgratencs
d'aquets de la conxorxa?... V.Son
rabioBos, eh?
Pels devantera centralistes,
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pels sustentadors caciquistes, i per
la nostre victorià bevem*hi.
L·luis Mateu i Poma

i i es el s
Es la pregunta que molts espanyols i generalment el proletariat entre ell mateix la medita i en
penyes tt·etmiOflS lrcoTtiénta; com
a tocant consecuent de la contínua
alça de preu, de lo tan indispensable per lo vida. Quan un.se írova
amb l'incert de topar-se amb persones que ignoren totalment la marcha (fúnebre) de la política que
impera a la península Ibérica, i que,
desconeguts de la falta d'actuació
i criteri, de que disposen certs elements com a «caps-pares» per la
solució d'aitals problemes, que tan
afecten als que han de viürer del
esforç de sos braços, i se els sent
brotar de sos llavis aquella frase,
«la guerra es la culpable de tot
això», devant aquesta manifestació afirmativa no es de retenir-se un
allò de «perdoneu-los Senyor, que
no saben lo que idiuen». Sí be el
conflicte europeu, es responsable

en la part mínima d'aquesta alça,
ja mai deu haver de dér-seli la plena culpabilitat de ser ella l'únic autor. En els pobles no dèbils d'ensanyança, i anivellats per arrivar al
alcanç de les ciutats models per a
quelcom, no ocurreix aquet desconeixement, que amb certs assumptes provoca l'indignació de les persones, que no ignoren lo que als
pobles el fa víctimes, anti-progresius i humiliats. Cs una cegetat del
coneixement, portada per la falta
del desarrollintel-lectual, la de donar la responsabilitat a la guerra
de que es faci cada dia més difícil
el sosteniment per la vida, perquè
de la part màxima, n'es culpa exclusiva la mala governació d'Espanya
i la pèssima administració dels pobles.
No hi ha dupte que portats i seguint per aqueix camí, que no es
altre que el del precipici, la situació del proletariat es fa cada dia
més difícil, i en el futur sucumbiré,
si després de ser dogalats per la
política centralista e incapacitada
que regna desde la ciutat lineal
(que diuen) acabi de oprimir-nos la
falta de rectituf,activitat i orientació
dels que amb aitals cassos deuen
de preocupar-sen per al progrés i
ben-estor dels pobles.
SALVADOR DUSOL I REGÍ

Malgrat Febrer 1917.
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IL·LUSIÓ
Can-ta amor meu
canta
que'l teu cant farà
recordar
aquell amor del temps
passat
en que al teu cant
hi alegraba
i els cors va fer
ajuntar
Canta amor meu
canta
que mentres tú
cantares
jo aniré recordant
coses
de l'amor que ja
ha passat
ENRIC SANCHEZ.

De hmibent filial
i germanívol...
Malgrat n'estaba trista...! Sa
cara marcida, sa mirada amagada,
son pas dominat per greu penombra ens ho demostrava;... tenia set
d'avenç, de renovació, tenia anyorança del amor de sos fills, .acaparat per aquell fantasma tan terrible

i raatrer, que s'eri diu indiferentl·ine...
***
Nosaltres, un estol de joves,
rebel-lantnos contra tal actuació,
sortirem del interior de nostre vila,
apenats per nostre deflcencia, en
vers los pobles vehins, i vàrem dirigir nostres passos, cap a la platja, creguis de que l'oratje del mar,
dissiparia nostres tristos pensaments, i allí com en somnis, nos
aparagué l'efígie de nostre Malgrat, en la forma ja descripta.
Com més abstrets estàvem, dominats per nostres cavilacions, ens
sentirem dolçament atrets, per un
cant germani vol, que vjenía d'enlla,
d'enllà... d'ultra-mar, un cant d'una
entonació sortida del cor, que com
veras Gotes de Sang de'l que'l
cantava, ens transmetia amb étl
notes d'anyoramenf, de desenganys, d'amor patri, de reflexions
conciençudes, basades tal volta
en sentides ttecapckw».
Al profundizar-lo, sentirem una
vera^dmicactó* per nostra germà,
autor del cant poètic, en Josep Fradera i Camós, a la par que ens
semblava sentir, com si La dolça
efígie mare nos digués...
Sí amor filial rebo, ve precedent,
lluny de nostre terra i de nostre gent.
Es trist per u n a m w , h*v*>r d'escoltar
un flü seu que canti des d'ultramar*
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I més, »i tes «uwes 4e sa partida,
son, perquè aquí, en aa terra nadiua,
no troven l'apreci ni'l eami d ésser graus
tinguin que buscar-lo lluny de sos germani
***

Verdaders admiradors, de son
llibre «Gotes de Sang», portador
del cant aquell, fomentaba^íal admiració, per ia vivó de nostre juventut, nos decidirem a dar-li una
proba patent, de que sabíem apreciar lo sublim, i més, procedent d'
un germà nostre... Totseguit nos
tre gest va unir-se, amb el d'altres
persones, que també sentien admiració, verséll, i com havíem rebut,
son preciós llibre, com a delicat
Fegalo de sos sentiments, vers la
nostre Societat «La Barretina Vermella», sots la direcció de la Junta
Directiva, va'm dcdicar-li; lo dia 15
del actua), una vetllada-homenarje;
en ella satisfets per la personificació de tot el poble,que amatent collobora amb explendidés a tan her
mosa festa, inspirat nostra gest
per la grandiositat del acte, i encoratjats nostres cors, per la benvolguda presencia de la família del
homenatjat nos desferem en poguer
correspondre, a l'expléndlda delicadesa, i magnífica pensa de nostre compatrici el poeta Josep Fradera i Camós.
La festa va verificar-sc, plena a
doll, d'afecta germanívol, «stànt

z*
tots los concurrents satisfets, d'haver contribuït a l'ennaltitnent d'un
germà nostre.

** *

Sortim de la festa, dominats
nostres penses novelles, per lo sublim del acte realitzat, pensàvem
en nostre germà, íníe essent é» ferres Hunyanyes, estava privat del
escalf del patri solar del amor de
sa família i de nostre afecta germànfvol, i tots units en un sol pensament, li enviarem, sortit de l'interior de nostres cors, una viva aglomeració de recordança i profond
respecte...
Mentres pensàvem en éll, sentirem una veu misteriosa que ' ns
deia...

i

Aixis ha de fer-se ;progreseu!
aimext B vostre germà.
qn'enttAltits 1 gratu sereu'.
Mmoor, a vosaltres va!

I dolçament sorpresos, nesaltres en preguntàvem...
,>,L>e qui serà, ;n|Uesta veu?
,\Vtn Fradera o d» Malgrat?
JOSEP COSTA I RIBAS.

Malgrat 24 Abril 1917.
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... i ©a tot temps, i en tot lloc,
foren com son combatuts, els homes que sacrificaren les seves
energies i intel·ligència, en ara*
de la veritat.
El formigué humà, maneijat
per adversaris denigrats, ha entorpit el pàs dels sers que'n el
camp de les arts ciències i política
lluitaben per l'enlairament, i ben
estar de tota la societat.
Naturalment, que tots aqueixos
que portats per els maleits, se
limiten a possar-ee d'entrebanc
al bell mitg del aspre i dolç camí
per aont fan via tots* els aimants
delaavençoB; ne son (deixant apart
els indignes) els dejuna de tota ensenyança; doncs l'home que malmet la flor de l'arbrada de quint
fruits rics i sabrosos podria nutrir-se éll i elg seus, no te r©e de
delinqüent, de maligne, si dé malalt, d'imperfeccionat.
L'home incult no pot c&pït la
seva personalitat, se sent poseit
d'una inferioritat, i fins a voltes
sa fosca pensa, trova fina l'inhumà
esclavatje de que n'es víctima per
part deia opreaors...
Es mol cert per aixó,que la Veritat sempre ne surt victoriosa, i
ço es per que ella se trova esperant-nos enllà, d'enllà dels segles,

i quant mes jorns rodeu mes ena hi
a propém i més ella ens banya
amb sa llum regeneradora; sa flamarada ee eBdevém es clara, entra
•n mes llocs, i il·lumina mes cranis. Per ço de la nit de l'historia
dita l'edat mitjana n' havem passat al nostres dies; per ço dels besali n'ha nascut l'obrer i el proletariat.

manitat va morir en el mes espantós dels martiris, en la Creu... no
triunfant.
FEBÜS.

Cops de falç

Agrahim ia delicadesa de «La
Veu
de Rivas» per haver reproduït
I per ço mateix, per llei evol'article
«Sommiani» publicaí en el
lutiva, triomfareu vosaltres joves
nombre
15.
redactors de la FALÇ, lliurant el
Però
els preguem que una altra
vostre poble de les urpes del cacivolta procurin senyalar el periòdic
quisme.
......
Es un gros error que'ls que vos ont ho copiin. *
fan la contra, per la sola causa de
* *
que esteu enamorats de la Veritat
Per el mateix assumpte «Gertriunfant, vos esclavitzeu; y^no sa- manor» portava una ressenya tituben ells que quan menos drets te lant an el autor del article, nostra
un poble mes ànsies de llivertat ne caríssim redactor En Josep Costa i
veu?...
Rivas, com colloborador i nosalAvant joves, que del mitj de tres fem constar que ja mai ha «instotes les opresions i de totes les pirat» tal «honor» puig sols fa una
iniquitats que sofriu, ne surtireu petita poesia, a precs de la direcmes valents mes forts i a l'ensemps ció del periòdic de marras.
mes dignes...
***
No vos estranyi que i haigi qui
L'article «Evulució» del nombre
renegui de vostres doctrines i campanyes d'alta moralitat i pública passat degut a un erro d'imprenta
salut. Es lo més compatible predi- apareixia firmat per en J. Garriga
car amor, i ésser odiat per quel- sent en realitat fruit de'n Joan Pau
qún; ço es perquè encara hi han de Garriga.
ignorants i descendens de Cain...
El qui més va estimar la huImp. «La Editorial G*r*nd«nM<
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