FULLA
VILANOVINA
Vilanova i Geltrú : l.er de Març de 1919
Q U A T R E MOTS
Una circumstància imprevista ha motivat
la sortida d'aquesta Fulla, que no té altra
finalitat que la informació d'assumptes vilanovins. A r a que s'escau Carnaval, s'ha cregut oportú donar compte de bona part de lo
que a ell es refereix, sens perjudici de convertir-se en fulla periòdica i donar compte
d'e fets que ocorrin a Vilanova, d'actes que
s'hagin celebrat o tingueu que celebrar-se,
quan les circumstàncies ho reclamin.
No ve amb la finalitat d'omplir cap buit,
no és un periòdic nou, com alguns segurament creuran, puix lluny dels patrocinadors
de la mateixa és aquest intent.
Un cap de núvol que el vent fa c ó r r e r ha
deixat anar quatre gotes i han caigut per
mitjà d'unes fulles sobre nostra vila de camps
rosats i vinyes primerenques.
H i ha qui els fa por una publicació periòdica; els fa basarda sempre que s'escau l'aparició d'una revista, d'un setmanari, d'una
fulla escrita amb lletres de motllo, pel color
polític, per la sàtira o per lo que es vulga.
No vos facin por aquestes coses. T a l volta
per una sola vegada hauran caigut aquestes
quatre gotes del cap de núvol. No vos espanteu, esperits tremoladissos i atàvics; no vos
direm res del vostre quietisme; no en farem
esment del vostre insòlid entorpiment en les
coses que afecten a l'engrandiment de la vostra pàtria xica.
Per si aquesta fulla tingués necessitat de
reaparèixer, per si fos convenient en altre
jorn una propaganda més o menys interessada en els afers de la nostra vila, vos direm,
vilanovins, una sola paraula: No conclouríem
la nostra acció dintre un camp de determinada política ni de determinats partidismes,
sinó que intensificaríem la nostra feina positiva i fora nostre ideal: parlar de Vilanova.

SUBSCRIPCIÓ per a contribuir
als gastos del Carnaval.
Pessetes

Germanes Martí .
Dolors Puigdemon
Vda. Carsí .
J. S. M
Jaume Grífuls
Teresa G.
.
. ."
Joan Jornet .
M. C. Soler .
.
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Anton Grífuls
Josep Escofet
Pere Cuatrecasas
Joan Ventosa.
Joan Mero
Joan Serarols.
Josep Vadell i Giró .
Magí Soler
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Germans Ojeda .
Pere Domènech .
Josepa Coca .
Josep Oliveras Ferrct
Josep Rovira .
Vda. V i r g i l i .
Benet Carbó .
N. N. .
.
Josep Planas .
Vda. Parets .
Presó del Partit . .
Joan V e r g é s .
Jaume Montané .
Joan Casanellas .
Josep Estrada
Jaume Mestres .
Castells i Ràfols .
Anton Rius Roig.
Pere Soler Bertot
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Suma i segueix.
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Suma anterior
Joan Argelaga
I osep Morató

G.T..

V

.

2'00
0'50

Frederic Serrano
Anton Segura
.
.
.
.
Arcadi Roca
Quintí Sendra
Dolors Mata
Eduard Soler
Josep Fuentes
Josep Castany
josep Serra
Salvador Puig
Consegre
Germans Rossell
Pere Fontanals
Francesc Sànchez
Lluisa Guillamet, Vda. Parets
Josep Sancliment
foan Artigas Alemany . . .
J. B
B. R
M . B.
A.V
fosep Bajes Pascual
loaquima Cusi, Vda. de Puig
Eliseu Oliver
Josep Savall
Ramon Tomàs
fosep Senties
'losep V i l a
V d a . R. Massó
Dolors Valentí
Alexandre Raventós
N . Fortuny
Eulàlia Rovira
Manuel Saiz
Emili Bernadó
Francesc Miracle
. . . . .
Pere Pellicer
Francesc Cucurella
Frederic dAraoz.
. . . .
Cèsar Bernat
N. N
fosep Badia
Enric Juandó
Attilio Piazza
Pau Alegre Batet
Francesc Sirvent
Xavier Bofart
. . . . .
R. P
Sebastià Soler
Joaquim Escofet

Sinna i segueix
— 2 —

1*00

1

.

•

.

.
.

•

•

.

.

.
.
.
.

.

l'OO
l'OO
2'00
2·50
2·00
10|00
l'OO
5'00
l'OO
2|00
l'OO
2'50
O'SO
4'00
2'00
l'OO
5'00
l'OO
l'OO
l'OO
2'(X)
2'50
S'OO
2'00
l'OO
l'OO
2'00
2,00
0'50
5'0p
l'OO
l'OO
S'OO
2'00
2'00
2·50
2'00
l'OO
5'00
l'OO
2·00
2'00
3'0Ü
S'OO
15'00
2'00
5'00
3'00
lOXX)
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Suma anterior
Oficial de Correus
Pere García .
Joan Soler i Suau
Pere Mestres.
Jaume Carbó
J. C
Pau Andreu
Francesc Ribalta
Franciscà Soler
Jsidro Roset
Manuel Gubern
Bernat Ros
BaldomerRoca
Joan Prats
Montserrat Puig
Enric Català
Esteve V e r g é s
Isidro Mestres
Rosendo Romagosa
Francesc F a r r à s .
.
.
A r t u r Galceràn
Carles Galceràn
Enric Colet
Sebastià Ventosa
Josep A . Benach
Jaume Sabaté
Enric Raventós . . .
Cassimir Font
Josep Sala
. . . .
Anton Comas
Francisco Ferrer Ferret.
Ramon Planas
"Facundo Almirall
A r t u r Pascual
Cristòfol Ferret . . .
Pascual Ferrer
Josep Feliu
S. R
Montserrat Domènech .
Joan Magrifià
PauArnàez
Salvador Ventosa
. .
Ramon Massip
Centre Català
Vda. Font
Julià Badia
Josep Molas
Carles de Cabanyes
Anton Lluís
Josep Pujol
Anton Milà
Francesc Soler
Vda. Tatjer
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Stwia anterior .

343'00
2'50

Josep Masdéu
Josep Trullén
Anton Papiol
Albert i Enric S a d u r n í .
Joan Albet
Pere F u s t é
. . . . . .
Carles Terzi
Franciscà G a r r i g ó , Vda. de Brunet

J.c

0'50
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J. M
Joan Pastor
Miquel Savall
Manuel Serra
Dante Borghero
Conrad Folch
Fèlix Ballester
Rosendo Bosch
Pau Montaner

Sumà i segueix

2'00
5'00
5'00
2'00
5'00
382,00

NOVES I COMENTARIS
En el ball que tindrà lloc al «Cine Diana»
el propvinent diumenge a benefici del Sant
Hospital, es concediran valiosos premis, els
quals estan exposats als aparadors de l'establiment de merceria i perfumeria de nostre
compatrici D . Pau Soler i Bertot.
Els premis son els s e g ü e n t s :
Primer premi: regal de D.Joan Braquer,
alcalde.—Altre premi: un magnífic vano, regalat per D . Pau Alegre Batet, diputat provincial.—Altre premi: una moneda d'or (mitja
unsa), donatiu d'un vilanoví.—Altre premi:
un bonic estoig de perfumeria, ofert per
l'acreditat establiment de merceria i perfumeria de la «Casa Modistes», i altre premi
consistent en una lliura esterlina (25 pessetes
or), oferta per un vilanoví.
A l'objecte d'adjudicar amb fonament de
causa els esmentats premis, s'ha nombrat
un Jurat que el composen els senyors D . Alexandre de Cabanyes, D . Francisco Sufíé,
D. Amador Romaní i D. Rafel Sala.
Segons detalls que tenim, hi ha bons preparatius que fan preveure que dit ball obtindrií un èxit falaguer.
***
Per als balls de beneficència que tindran
lloc els tres dies de Carnaval en el Gran Saló,
regiran els següents preus:
Diumenge, 0'50 pessetes; dilluns, r50; dimarts, 1 pesseta.

S'ha de fer avinent que en cap
mentals dies no es donaran sortides.
***

A pesar de l'anunci del Ball Infantil en el
programa oficial, no serà per demés fer-ne
esment en aquestes columnes, car sabem que
son moltes les famílies que's preparen per a
que els nens o nenes llueixin llurs trajos el
proper dilluns, al «Cine Diana».
En dit ball s'otorgaran premis a les millors disfresses i s'obsequiaran amb rics dolços a tots els nens i nenes que hi concorrin.
Dits premis estan exposats en els aparadors de la Camiseria S a b a r t é s , com també
en diia casa i a les dels senyors de la Junta
de l'Atracció de Forasters, es facilitaran invitacions per a l'esmentat ball.
**»

Hem notat ja la presència d'alguns vilanovins residents a fora que han vingut per a
passar les festes de Carnaval. Sabem que en
vindran bastants encara abans de les festes,
com també tenim esment que hi ha forsa animació a les viles de Vilafranca i Sitges, i
demés pobles veïns, per a assistir a les festes
de nostre Carnaval i particularment als lluïts
balls que aquí es donaran.
* » »

Mereix grans mercès la societat «L'Unió
Vilanovesa» pel desprendiment d'haver cedit
el saló, llum i dependència per al ball que hi
tindrà lloc el diumenge vinent.
Dit local estarà artísticament adornat,
quin treball corre a c à r r e c del jardiner municipal Sr. Cardona, que no cal dir sap fer-ho
molt b é .
**«

Enguany la Cavalcada promet revestir
gran esplendorositat, puix s'estan confeccionant artístiques carrosses que figuraran en
dita pública manifestació en benefici de les
Cases de Beneficència d'aquesta vila.
Era la Cavalcada en altres temps comparable a les rues i cavalcades de les més grans
ciutats, i ha anat cada any en desús degut tal
volta al poc humor i majorment a les crítiques circumstàncies per què ha passat nostra vila, crisis industrials i fabriis que ens
han aclaparat, i és perxò que aquells temps
de l'antiga preponderància vilanovina han
passat a l'història i ja no veiem aquells carros al·legòrics ni aquelles ben guarnides
carrosses que eren l'admiració no sols dels
vilanovins sinó també dels forasters.
É s vritat que els temps canvien i nostra
vila t o r n a r à a redreçar-se. Aquest redreça— 3—

ment venim notant-ho ja de pocs anys ençà
amb la creació de noves indústries que farà
que la vila torni altra volta a la seva primitiva esplendidesa.
La Cavalcada d'aquest any promet tenir
un èxit, no diguem comparable amb les d'am
tany, però en camí de poguer-s'hi comparar.
És menester llençar diners, convé llençar-los
moltes voltes, car aquets son amb seguretat
reproductius per a la vila.
***

La R u a , un dels actes que abans havien
sigut del més importants, enguany també hi
ha preparatius per a que siga ben anomenada. Sabem ja de societats que estan treballant per a pendre-hi part i creiem confiadament que serà notable, al menys l'Atracció
de Forasters ha fet tots els possibles per a
que dongui bon resultat. '
*.« *

Els balls donats fins avui en les distintes
societats de la vila, s'han vist molt concorreguts, lo qual fa preveure que majorment ho
seran els que es celebraran durant els dies
de Carnaval.
***

Sembla hi ha animació en les societats
que organitzaran comparses pera que aquestes sien lo més nombroses possible, les quals
es reuniran totes cl dia i hora indicats, a la
Plaça de la Verdura on tindrà lloc la competència musical que constituïa en altre temps
un dels números més típics de Carnaval.
É s d'esperar que veurem aquella gran
plaça plena de comparsaires, com també els
balcons d'aquell veïnat, ocupats per distingides famílies i hermoses damisel·les que lluint
virolats trajos faran de marc vistós an aquell
quadro carnavalesc.
***
El ball de mantons que tingué lloc el dijous d'aquesta setmana en el Centre Català,
fou elogiat en gran manera, pel concurs de
simpàtiques senyoretes que hi prengueren
part.
Mereixen els organitzadors nostres aplausos per haver portat a cap una festa tan original i tan apropiada a aquestes festes carnavalesques.
** *
Fou un òxit el ball de màscares celebrat
el passat dissabte en el Centre Federalista,
havent-se vist notablement concorregut d'artístiques disfresses.
V a obtenir el primer premi consistent en
un rellotge de polsera, la damisel· la Fran-

ciscà Carbó que ostentava un trajo català
representant VAutonomia, quin lema era el
següent: «Si no ens la donen...». Bé se'l memereixia, tractant-se de l'originalitat i oportunitat del trajo, havent merescut per part
de tots els concorrents justificats elogis.
Els altres dos premis foren adjudicats a
les damisel·les Andrea Urgellés representant
Xapache de L a s Musas latinas, i Pepeta Xufré, qui es presentà amb tipo ^escocesa,
i

.

***

Pròximament tindrà lloc la festa de collocació de la primera pedra de nostre port,
de lo qual ne donarem detalls oportunament,
si les circumstàncies obliguen o permeten
la publicació periòdica d'aquesta FULLA que
és avui tan sols de c a r à c t e r transitori.
*• *
Igualment devem dir respecte a l'acabament de la subscripció iniciada per à contribuir als gastos del present Carnaval, referent a lo qual hem d'interessar que s'hi
subscriguin aquells vilanovins retrets que
no els agraden o son reacis a les festes públiques de Vilanova, desconeixent per complert el benefici que nostra vila ne reporta
quan de festes d'aquesta mena es tracta.
***

No podiem passar per alt sense consignar en aquestes planes la part activa que
en les festes de Carnaval ha pres el Magnífic Ajuntament i la entitat Atracció de Forasters, organitzadors de les mateixes, per
quin motiu han merescut el beneplàcit de
tots els vilanovins, car la seva acció està
intensificada i espiritualitzada amb l'amor
que aquells vells vilanovins sentien per la
seva vila.
** *
Ahir va tenir lloc el primer número del
programa de Carnaval, l'arribo del Rei de la
broma, amb l'acostumat acompanyament de
disfresses i nombrós públic que presencià la
comitiva fent cap a la Plaça de la Constitució on En Carnestoltes pronuncià cl seu discurs crític-burlesc davant d'una nombrosa
concorrència, que hauria sigut més nombrosa encara si el temps hagués sigut de més
bonança.
No hi ha dubte que el discurs fou aplaudit
i elogiat perla majoria dels concorrents, però
un xic censurat per una part de públic que
no conceptúa xisto ni sàtira allò que no va
acompanyat de la deguda salsa verda.
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