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El nostre nacionalisme
Som nosaltres uns braus defensors de la
pròpia personalitat de nostre terra i l'ensemps
uns esperits amarats de hurnaníssims sentiments.
El nostre esguard patoneix a tot temps
la veritat, la justícia i la bellesa.
Ens vàrem imposar plens de joia la dolça
carga de portar a terma per tots els ambients
ont arriben les nostres alenades, una creuada;
la creuada de escampar la llevor del amor entre els homes. I aquesta obra que plens de
bona voluntat emprenguérem un dia, i que ho
feretn revestits de grossa fermesa, no ha decaigut en res, molt al contrari, que'l rodar
acompassat dels jorns, han nescut noves forces i més energies.
Les idees que nosaltres escampem a tots
indrets, podran ésser tal volta equivocades, o
per falta de intel·ligència no esgranades amb
aquell bondós reudalt de termes brillants i
precisos per a infiltrar-Ies als esperits dels
nostres germans; o dejunes d'aquelles cascates
de formoses imatges en que ho saven fer els
cinsaladors de la parla; però si llegidors, que
ixen de nostres llavis i de nostra ploma tal
com esrevol-quen per nostre servell, i tal
com les acaricia el nostre cor.
Si havem tingut l'atraviment d'anar en
peregrinatge per els contorns nostre ben ai-
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mada Vila glosan la doctrina social qu'estimen, es per creurer que a l'obra de renaixement debem de contribuir-hi tots, i a mida de
nostres forces.
Nosaltres avants que tot som catalans i és
per això que volem ser el que fórem, el que
tenim dret a ésser. No fem política, fem Pàtria, fem homes catalans, sens preocupar-nos
si blancs o be negres, per que al front de tot
això d'aquesta divissió d'estaments, interior
i llogicament reonable quant la deslliuració
de la Nació Catalana sigui un fet, i geu l'esforç de gegantí civisme, demanat amb fortes veus desde llunyanes èpoques per Catalunya, que diu: jHomes que sostenc! (arrenqueu-me de lés urpes de l'estat espanyol.
Havem dit que fem pàtria,'i cal fer-nos
entendre com la imaginem, [la nostre pàtria,
o mellor dit la nostra nació. Ens la imaginem
sensata i humana, no una nació velica nntampoc dejuna del que passi enllà d'enllà de
les fronteres. Si tal com l'han cantada en Guimerà, en Maragall i l'Iglesias.
El primer i gran pas de nostre programa
social consisteix amb el triomf del Nacionalisme, ja que a nostre entendre, això és la via
per aont han d'encarrilar-se les conseqüències eminentment renovadores que de tant
formosos principis se'n desprenen.
Avui per avui caben entre nosaltres tots
els homes de tendències finament lliberals, en
que divergegin un dels altres en qüestions d'
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ordre interior, forma de govern, assumptes
relligiosos, etc, etc.
Els viaranys que havem seguit en tot çó
que atany al plet nacional de la terra, son els
que seguirem, son els que també va marcar el
mai prou plorat E. Prat de la Riba; son els
que s'enclouen en aqueixes paraules: «Catalunya per els catalans».
Però que consti, que aqueixa Catalunya
ben ella que inspirem, se cimentarà sobre la
més alta democràcia. I això cal que ho sàpiguen tots els estaments socials. En la nostre
Catalunya, triomfant en l'esdevenir, no seran
tant marcades les diferencies, en la nostre terra els obrers ocuparan en la festa de la vida
el lloc qu'els hi pertany, i no s'els tractarà
aleshores com a paries socials, que'ls obrers
no ho son pas els advorts de la societat... com
hi ha qui creu.
Sàpiguen també aqueixos rutinaris que
sens despendre's dels abits del conserbadurisme es diuen en mala hora nacionalistes. El
Nacionalisme es el crit popular contra les actuals formes de govern, contra totes les oligarquies funestes, contra tots els caciquismes
inhumans, contra totes les falses conviccions
embrutidorés de la raça...
Nacionalisme! Renovació!, es. equitat, es
justícia, és progrés, es fer amants de la nació
llur sens fer-ne objecte esclussiu dels nostres
amors ja que la gran pàtria dels nacionalistes
es la humanitat.
Aquestes son les nostres teories i n'estém
enamorats, i per això en fem sabedors als
que no pensen com nosaltres, acariciant l'idea
que tothom que s'en fassi competent compartirà les nostres obtimistes creencies i viurà al
redós d'unes mateixes esperances.
Aquest es el nostre programa, l'havém
esposat tal com el sentim bregar dintre nostres cranis.
**
Pero més enllà d'aquesta restan altres batecs de la vida, i nosaltres no en som pas dejuns, nosaltres en som contents i l'enSemps
entussiastes de totes les manifestacions de'ls
diver-sos estaments d'arreu de la terra, que
lluiten per un esdevenir més notament humà;
que breguen per esmicolà els vells motílos
de forgar grans imperis amb les armes. Hi
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escampen les ensenyances de pau i germanó.
Nosaltres som nacionalistes precisament
perquè volem en nostre ideal el primer gran
pas de la causa socialista d'aquesta causa sacrosanta que sota eJs plecs d'una bandera
blanca entona, el brivant himne d'amor a la
família humana.
Nosaltres lluitem per a que's respectin totes les nacions, per a evitar l'odi que neix en
tothom al veures somés al jou d'altri.
Nosaltres lluitem per a romprer les lligadures teixides per la força fratricida que encadenen les petites nacions als forts estats, tot
fomentant odis i allunyant les voluntats; i així
deslliurant els pobles es compenetreràn cors.
Volem que tota comunitat d'homes dicti
ses lleis conforme ses nobles i justes conveniències, ses bones costums i creences dignes.
Volem que es cambi-in les lleis que brutalitzen per altres que purifiquin.
I finalment anhelem que s'esborrin les
falçes fronteres signades a l'ampar de la raò
de la força. Que no hi aixin fites, sobre la.
pell de la terra per dividir les races. Que
aqueixes ben lliures ben cultes amb el cap
alt i el cor content sàpiguen allunyar-se de
l'aire pastilén que asficia a la humanitat, i l'empeny en mil pendents resvaladiçes i avims llotosos; que ha sigut causa de la vergonyosa
matança que fa trontollar el mon; que fa assesinar germà contra germà, homes que ni
podien odiar-se per que ni tant sols es vien
vist mai...
El triomf de la nostra causa es això, que
cap poble es trobi substituït ni armat per un
altre, i que tots es donguin les mans i formin
la gran, l'inmensa sardana de la societat Iliberada.
ELS REDACTORS.

Grata nova
Després de llargs dies d'engoix sens es
donada la gran noticia que la salut ja ha
tornat al gran company i mestre En M. Serra i Moret.
Per la causa de Catalunya entre moltes
d'altres li desitjém llargs anys de vida.
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Nostra, reapareixensa
La llei de tothom és la liivertat
V. Hugo

Es lo que repetim nosaltres al retornar a
la llum pública, després de un forçós repòs,
obligats per la suspensió de garanties, fa que
no avesats nosaltres que per demunt nostres
voluntats i conciencies, s'embrutin i enrogei- xin els pensaments, amb el llapiç vermell.
Veus-aquí doncs el motiu de nostra arribada, venim a omplir un buit que havíem deixat al sospendrer la publicació de nostre periòdic, fa que cap organitsació de Malgrat, ni
publicació, ha arribat encare a omplenar-lo,
semblava que hi faltaba quelcom que desde
nostre desaparició no s'hi trovaba, és l'ambient de renovació que impera, i ens suplica
ens tirem altre volta a la brega, i nosaltres, .
bons amics del poble ho fem, segurs que mereixem ta confiança i que no ens abandonaràs.
Seguríssims estem que en l'ordre Social,
farem trontollar als usurpadors dels drets
del poble i si les falses institucions trontollen,
sa conciencia de segur no estarà neta de tota
culpa; jo oviro que dintre son .'cor, escrites
estan les següents paraules: Tot està perdut, el
poble és il·lustrat. Nosaltres els hi responem:
Tot està sajvat, essent ilustrats no abusarem de,
nostra força, volem nostres drets, tenim ressentiments, pro els habém oblidat, érem esclaus, podríem manar, i solsament volem ser
lliures, i la liivertat es la justícia.
Seguirem are més fort que mai, lluitant
fermament per la causa Nacionalista, per !a
liivertat d'els pobles. La causa Catalanista a
nostre entendrer ja es prou discutida, es
qüestió d'aceptar.
Som els de sempre,jtothoin ens coneix, retornem a empendrer la creuda de la liivertat,
amb l'esperit més amarat de les doctrines socials, durant aqueix temps de repòs habém
meditat i estudiat la sociologia humana, i fitant la vista per les flamoses de l'Univers, hem
sentit amb angoixa, els crits de misericòrdia
d'els eterns explotats d'els asedegats de justícia. El poble te fam, el poble te fret, la misèria l'enllota en el llac pestilenc del crim i el *
vici, segons el sexe?" El cos social té un vici
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dintre la sang, ocupeu-se d'eixe malaltia, estudiéu-la millor, cuidéu-se del baix poble,
necesita escoles gratuites i tallers.
Tot això nosaltres ho sentim i ho veiem,
i com no pot tenir el cor de roca qui té els
sentiments humaníssims, venim altre volta
a escampar la llevo de doctrines morals, les
pacificadores de l'esperit.
Estem segurissims que no ens abandonareu en aquesta lluita per la vida qu'ens correspon.
Nosaltres convençuts de que tots els homes som iguals en l'ordre de la Naturalesa,
que la balança de justícia no deu desafinar,
sinó que deu regnar la igualtat esperem de
tot el poble qu'ens apoiarà moral i materialment i ens ajudarà a portar a terme aquesta
forta càrrega.
Poble de tú esperem que resoltament et
posaràs al nostre costat; tots hi cabem, nostre
ideal es gran, i 1' ensenya tot ho aclaparà
jAlcém-la overta al vent nostre senyera santa,
i tremolin les oligarquies al crit de
Pàtria, Justícia 1 Liivertat.
ÏSÍDRE VERDAGUER.

Diseftaeións soeials...
...sobre anaaubada de glòria
Tot cambía en el mon; tot reneix i tot fina, i amb ei transcurs del temps tot evoluciona. Es cert i ben evident que en mitx de les
evolucions socials, tot se transforma i renova;
costums, lleis, códigs, mides, prevensionals
que han regit durant mitx segle, se transformen, se moralitzen i el viure en societat se va
fent gran; moral i espiritualment, caminant
amb ardidés, i amb convenciments virils, vers
uns punts, precursors de una aubada gloriosa
i que marquen el camí dels pobles...

Progrés, cultura i moralitat
Es innegable que un poble un cop constituit, te el deure ineludible, de omplir amb
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son avenç, el lloc que els demés pobles l'hi
guarden entre ells, i procurar assolir al ensemps
que conquerir un setial preeminent en la societat humana.
Eix conqueritnent te que fer-se per mitjà
de les masses qu'el formen, mes jjamai! per
medi de doctrines violentes i dominadores...
jjamai! atiant l'odi i les venjantçes entre els
homes, servint l'ambició de combustible a la
foguera del caos. Aburriment i detestació vers
aquestos procediments que corquen que minvan la vida i el desenrrotllo humà.
Poble què inculca en ses mases, la sed de
la prepotença l'aspiració al predomini, es poble que està condemnat a caure en el més
fondo dols abims fracasatoris; la seva sed de
poder, la seva sed de dominació l'hi marca
una ruta, la mateixa que l'Historia ens ensenya
de tots els pobles ambiciosos i tirans.
No s'es vingut a la vida, per omplenar-la
de lluites materials* baixes i rastreres. Si es
vingut per lluitar... si! però esperitualment
amb nobles fins i honrades. Poble que abomina les lleis, les costums opresores i dominadores, es poble que ha nascut per ésser
gran. Poble que inculca en ses masses la sed
d'amor, de progrés, de cultura, que ses lleis
i sos codiçs, en lloc de imposar i castigar, exhortan, empenyen, corretjeixen, transformen
i perdonen, és poble que ha nascut per no
morir mai més, i per servir de eix, de nort, i
de guia, a tots els equilibris financiers, de les
nacions guerreres i predominadores. Aixís
ens ho diu, i ens ho ensenya aixís la Historia.
* *
El món està format per continents; els continents per estats, els estats per nacions; les
nacions per regions, les regions per districtes
per ciutats, viles i pobles, aont moren i resideixen els individuos; de aqueixes petites societats humanes, te que sortir-ne, l'impuls al
avenç, mínim en proporció però que després
però que després ajuntat í aglomerat, forma
l'impuls total de l'avenç social, lo mateix que
l'aigua delsxargalls, rierols i rieres, es un res,
es poca en sa potença però tota en conjunt, don
forma i virió a un riu caudalós i sublimador.
• *
I això tots els pobles, deuen pensar-ho,
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compendro i fer-ho; aixís fent eixes disertacións jo me dirigeixo a tots, com també en
el que m'he bressolat en el veivé de ses onades desde mas edats infantils. A tú, Malgrat!
doncs me refereixo.
Tú que ets estat (i no fa molt) enfangat i
oblidat en mitx del xargall retrospectiu, tú
que ets estat sots l'actuació de persones lamentablement equivocades, una nova era s'ha
obert per tú, i com fill que anyora les carícies de sa mare rríoral i culte t'has reivindicat, i en l'estat present, has derrumbat de
tots tos centres de vida, a tot lo que representava llavor retrospectiva, i en ta casa Comunal i fins en totes tes societats, hi has plantat els gèrmens de una generació fecunda i
bona. jDitxós de tú, joh poble! que a la fi has
comprés, lo que de tant riecesitat n'estaves!...
I are últimament t'he vist córrer amatent, vers
un acte de vida literària cridat per la resor
dels plantóns tendres que han brotat ,de ta
soca... jOh Malgrat com compleixes are, el teu
deure de poble! Segueix eixa ruta, que te anivellarà t'agermanarà amb tothom, segueix
eixa ruta, que farà de nostre poble una germandad, aont se perdona a l'equivocat qui
fracassa i segueix eixa ruta sempre més i sens
defallir un moment, que nosaltres tos fills poguém dir amb veu sincera, clara i potenta:
» i Oh món cúlt, Malgrat f ajuda!
JOSEP COSTA I RIBAS.
Malgrat, Abril 1918.

Justícia humana
Totes aquestes camarilles de gobernants
despòtics, que miran de que un poble no puga progressar, amb lleis noves: Que's posen
al mix de aquesta corrent humana i volguent-la
privar del progrés que ella desitja; fan Hissà
perquè no puga passar, hi van logrant de que
no adelanti; perquè la mota que fan de mica en mica, la vant fent alta: Aquesta mota
per més bons funaments que tingui, a mida
que la vaigin aixecant, per força la tenent que
anar aprimant; quant més prima serà menys
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corrent podrà'aguantar ells ignoren que quant
la corrent aquesta trenqui la mota; quant desboqui ells que son els autors de fer-la, encara
aniran posant més sorra per a aixecar-la, quant
la bassarada de aigua trenqui ells encara estaran darrera la mota que els trobarà improvistos, i els arrastraràn amb la corrent: mola de
aigua que's pot dir formigué humà, que's
molt mansa quant el tenen content i enganyat,
però que's molt sanguinària quant veu l'engany; la trampa que li han posat, de moment
per l'esglai; tot mansament avisa els seus dèspotes: iQue no fan cas dels seus gemecs i ses
queixes? amb un obrir i tencar els ulls, arrasa
la mota que li han posat per treba, allevores
ja no son arrestrats per aquesta corrent; amb
la mateixa sorra que han fet la mota queden
aplastats jensurrats...!
els seus apresors Catalunya farà el
mateix? no hi ha dubte: Els tirans no la ignoren aquesta profecia, estan creguts que la

mota pot aguantar molt més, però no conten
que de dia en dia, molts riarots se van afegin
amb aquest riu, no saben que'ls funaments
son petits per aguantar tanta aigua estancada
i que ja coment-se a filtrar la aigua per el seu
cantó... que senten humitat... que's mullen.,
que's neguen... estan perduts...
Allevores pregunteu en aquest formigué
humà, que ha sigut que fes tant de mal: Desegú que la contesta que fa un butjí, quant se
deixa de fer una mort amb tota serenitat contesta, a la pregunta que li fan dient-li: Qui ha
mort aquest home? sense perdre la esglai diu
la llei! iLa mateixa contesta vos feràn aquets
cossos que hauran estat tant de temps estencans? no! no diran la llei que ha aplastat tants
homes, sinó que vos contestaran sense intnutarse; sense penedir-se obtindreu per tota resposta: A sigut la justícia humana!
A. S.

SECCIÓ LITERÀRIA
Amorosa
D'una nina encisadora
jo n'estic enamorat;
d'una verge encantadora
el meu cor n'està prendat.
Jo divago en l'ideal
d'un ampr que presenteixo,
d'un amor que concebeixo
per ma glòria terrenal.
Mon amor no es pas follia
ni estimació d'un dia;
mon amor és purament
per a sempre eternament.
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Prou he probat d'oblidar-Ia
i deixar-la d'estimar
mes en lloc d'aband/mar-la
més la tinc de recordar.
Son record es tan gravat
"dins el mes fondo del cor,
que ni matant-la, el seu fat
podrà borrar mon amor.
JOAN NOGUERA SOLÉ.
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Drama a les fosques
Lema: Tenebres
Premiat amb l'excesit del
tema XII en la festa df
Poetaires i Murguistes
celebrat al Orfeó Qracienc en lo dia 30 de Desembre de 1917.

Una sombra verament misteriosa
amb gran sigili. n'estava esperant
que fes sa passada el vigilant
per ovirar sa víctima negrosa.
N'era fosca nit, el vent n'era fret
de cop se sentí remor de baralles,
xiscles i gemecs, com notes de gralles
i el crim nocturnal estava ja fet.
üran fetor de sang, el mon omplenaba
mentres l'assesí sota d'una mata
amb un goig ignot son treball acaba.
La lluna sortí amb claror de plata,
un darrer sospir allí resonaba
i per fi el gat es menja la rata.
ARTUR CASAS ROSALES.

Reemprenem la tasca
J'havém passat els moments que ia febre
electoral absorveix l'opinió pública vers un
camp d'ofuscacións, produides per els castells de focs que se disparen, i que per consegüent al parlar d'una nova idea, tothom
pensa, qu'es pretent favorir a calque del candidats.
! per lo tant, es precis que totes les Joventut::, entussiastes del projecte de la federació
de les mateixes de la Costa de Llevant de
Barcelona, per a solidaritzar i sintetitzar
llurs forces; reemprenguém novament la
creuada per a fer més adeptes i sempre mes
catalans.
Si dins casi tots els pobles de la Costa, si
troven estols de joves adherits a eixa geganti-
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na tasca, deuen doncs, donar fé de vida, espurgar la llevo nova, procurar redresar l'espiritualitat de son poble, organitzen actes de tota mena i aixis anar desvetllan pausadament
la consiencia ciutadana.
I vosaltres juventuts pessimistes, que per
a justificar vostre manca d'accio, el-legeu que
l'anoreament popular de vostre vila, sagellat
dels mes denigrats iridiferentismes i rutinarismes, amb gent jove mancada de virilitat i
idealegia, tingueu present que la victorià es
sempre del persistent.
Organitzeu inmediatament mitins, conferencies, vetllades teatrals i veureu com de
mica en mica anireu allunyan las tenebres de
la ment de vostres conveins i els hi anireu enfiltran sense sebrer i ja aleshores eureu lograt
el miracler de la redempció de vostra vila.
I quant això sigui un fet, enteularem la
lluita de serveil contre servei], llum contre
mes llum, amb Vaseguransa de que pervaldrà
sempre l'inteligencia i l'honradeç.
Doncs a la brega local, companys, avivem
el foc del patriotisme colgat per a las sendres
del convencionalisme i egoisme.
Dignifiquem al nostre poble, qu'es dignificar-nos nosaltres mateixos.
F. FONTRODONA I RABASSA

Inauguració de la Joventut
Nacionalista de Badalona
El dia de la passada Pasqua, inauguraren
en aquesta Ciutat, una nova agrupació de joves nacionalistes; demostrant una vegada més
son amor vers Catalunya.
i Es difícil fer córrer la ploma per a donar
un significat d'els ànims que regnaren en tots
els actes, en pró a la Nacionalitat de Catalunya. A una hora, aquella hora tant ansiosament esperada per els cors joves, es presentà
Don Jaume Bofill i Matas junt amb els senyors Isamat i Pagès diputats provincials, els
caps devanters de la Joventut i la Junta del
Centre Regionalista.
El Sr. Bofill donà una conferencia, comensant amb breus paraules per a fer res-
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plandir el sol de la veritat, tot per a una novella joventut, qui amb xardoroses ovacions
feu veurer la puresa de son entussiasme.
«Recordeu al mestre Prat de la Riba que
era la llàntia del santuari de Catalunya.
Frenètics els oients, no deixent sentir ses
darreres paraules, que responen al final de
son discurs en un estrepitós aplaudiment.

L'apat
A la Fàbrica d'Anis Perla, uns 150 comensals estaven preparats a respondre al
segon acte.
Ostentaba la sala, guarnida artísticament,
la bandera catalana, ses cuatre barres, simbol
d'amor a la pàtria.
Parlà D. Martí Pujol, D. Bonaventura
M.a Plaja, D. Leopold Botey amb delegació
del diputat D. Joan Lligé i finalment l'esplicit.
Bofill i Matas, qui al aixecar-se, tothom permanesqué dret i un jVisca Catalunya! resonà
a l'ambient del.local ahont se finalitzaba amb
ovacions la demostració entussiasta del segon
acte.
L'endemà a la Plaça del Duc de la Victoria, unes notes als acords de una cobla, es ballava l'hermosa dança catalana, els- joves en
el trau de l'americana portaben la senya de
Catalunya i formoses damisel·les els acompanyaven al só de la sardana; amb son somriure mostraven son esperit alegrai al jovent nacianalista.
L'espectre del passat es presentà a la ment
de tots, els ciutadans s'hi congregaren a cents
en el renovat hostatge social, en tots els moments de prova i al sentir les belles paraules
d'En Bofill vegeren son porvenir realitzat.
Respongueren amb grans salves, s'havia
vensut per complert l'ànim, el crit de jVisca
Catalunya! que exiren involuntàriament de
les goles dels joves, era el goig que sentia el
novell cor nacionalista.
Ja han passat aquests dies tan entussiasmadors, cada dia el vespre, el transeünt sent a
cantar «Els Segadors» qu'els nacionalistes
aprenent amb esperit alt i tremolant d'emoció.
jPer Catalunya! seguim al mestre.
MIQUEL VILA.
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les damisel·las
Malgrat pot estar joiós de vostre cívic gets,
amb l'oferida costegar la senyera catalana que
deu onejar a la façana de cala Vila.
Poc, vostre ànima modesta i gentil, pot
capir la magnificència de vostre resulució patriòtica, que a fet que vos en-Ieiranse al simal
de la cultural fembre.
En la vostre merescuda fama de ésser las
dones mes belles i exeburants de la Costa de
Llevant de Barcelona, caldrà efeguir-hi una
formosor inapreciable, la de vostre esperitualitat catalanesca pet excelencia.
Si fins avui, vostre concurs moral ens havia alentat per a la lluita, are vos prometent
que la senyera qu'ens confieu sols podrà es-\
ser abatuda com cap dels de LA FALÇ resti en
peu.
Si a l'havior els caballers devant de las
mes xamosasdonçellas, empenyaven llur paraula de conquerir glòria i defensar son llinatjes, també l'empanyem nosaltres.
I es per això, que la noble matrona Catalunya, vos anomena filles predilectes.
F. F. R.

La Nostre Joventut
Aleluia companys!! El desitg de fundar
un Centre Catalanista fins a la médula pronta
serà un fet. La nostre infatigable joventut
alentada per son amor a la terra mare a portat a terme uns trevalls encaminats a la constitució al veurer que tot el jovent respont amb
entussiasme al petit sacrifici de ajudar amb llur
esforç la nostre somiada obra. Avui ja es contan per dotzenes els que figuran com a socis
de la Joventut Nacionalista en constitució, i
que amb ver dalé esperen poguer definitivament anar a la lagalització de una entitat ben
de la terra nostre finalitat que llarg temps
perseguim.
Companys volgueu aser-hi tots a la nostre
tasca perquè aqueixa es tasca de la joventuj
tota. Tots hi cabem, tots ens trobarem be, que
proban a tot català les coses que porten llur
honrorós segell.
X.

LA FALÇ
de redacció i altres Srs. que sentim no recordar.
No saverem veuri cap consejal de la minoria? que estan enemistats amb la memòria
d'en Prat de la Riba?
A la tarde tenia de se!abrar-se la festa de
l'abre però degut al molt que plogué va haver-se de suspendre.
Amb tot el sentiment tenim de fer constar
que l'orquesta va tocar tant en el presis moment de issar-se la bandera com el ser descoberta la làpida, una MARCHA! ens va semblar la del gall!!!—gallo.
Un altre vegada esperem quels que axin
de tenir en compte aqueixes coses procuraran
evitar la plancha.
De la iesta de l'abre
I después diran,' mireu qu'es prou.
El dilluns à la cultural festa del abre els
nens i nenas de las escoles cantaban en castellà, per cert que nosaltres o escoltabem atentament i no entenguérem un sol mot. Es clar
la cosa es sensilla i prou entesa.
Que potser també els Srs. directors
d'aqueixes festes, tenen la dèria, del/a mes fi,
es mes elegant. Vaja no siguin tant carrinclons
que aixi es fa molt poc honor a Catalunya.

Informació de Malgrat
Festa memorable
Aixi pot calificar-se la que portà a terme
al passat diumenge en nostra Vila.
Al mati las gentils senyoretas que costejaren la gloriosa bandera de las quatre barres
en feren entrega al digne Ajuntament. Quin
va fer que moments després onegés a la
façana de la casa Consistorial, pronuncian un
brillan discurs el batlle en Ignaci Viladevall.
Per volta primera un jorn d'abril- el poble
avist en la casa popular la senyera de la terra;
per volta primera els fills de Malgrat han sabut per veu dels seus representants que Malgrat no era de Andalucia sinó de Catalunya.
Després varen ésser descobertes las làpides del carrer dedicat a perpetuar la memòria
del gran fill de Catalunya En Prat de la Riba.
En front aquella làpida on està grabat tant
gloriós nom, el batlle fe un brillan parlament
bibliografian el que fou primer President de
la Moncumunitat de Catalunya.
Vegerem entre les autoritats—ho celebrem
— els Sr. Director de l'«Avenç» i el de «Bona
Llevo» als senyors presidents de la Barretina
i del Casino.E1 quiscuns de nostres companys
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