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MERCÈS
És de justícia que les endrecem des de
aquestes planes a tots els vilanovins per la
bona acollida que han donat a nostra FULLA;
moltes mercès en particular a aquells bons
amics per l'encoratjament en la tasca que
havem començat, tasca que pensàvem ja
finir amb la publicació d'aquesta segona
FULLA, per a donar compte de les festes carnavalesques, puix lluny nostre era la feina
periodística; mes, aquest mateix encoratjament ha fet que prenguéssim una resolució
respecte al particular, i aixís és probable,
quasi segur, que complint amb els deguts
formalismes que senyala la Llei d'impremta,
per a la publicació de periòdics, convertim
en un d'ells a una fulla llençada a l'atzar,
única i exclusivament per a donar compte
de les festes carnavalesques; per altre part
ens ha encoratjat notablement l'oferta d'alguns bons amics en prestar-nos el seu apoi
moral i material per a que convertim la nostra FULLA en publicació periòdica, haventnos promès coliaborar-hi a mida de les seves
forces sempre i quan aquella no es desvií de
l'orientació a seguir i insinuada ja des de la
FULLA de la setmana passada, això és, circumscriure la nostra acció, no dintre d'un
camp de determinada política, car d'altres
és aquesta feina, ni entrar en polèmiques
xorques que no condueixen a altre cosa que
a rancúnies personals, sinó parlar i comentar de tot ço que és vilanovisme, tot lo que
pertany de plé a la Vilanova nostra.

DE CARNAVAL

ja ha passat, com passa tot lo del món,
amb aquella calma aterradora del temps que
ho arrecona tot a l'abim dels records, pèíò
no serà per demés que'n fem una petita ressenya per a deixar-ne un petit esboç gravat
amb lletres de motllo per a satisfacció de
tots els que han pres part directa o indirecta
en unes festes que d'aprop o de lluny repercuteixen en bé de Vilanova, nostra preuada
pàtria, per a la que hem d'esmerçar tots els
nostres entusiasmes i activitats.
En el moviment, en les festes populars,
consisteix la vida dels pobles i no hi ha dupte
que aquets dies han sigut de moviment per a
nosaltres, aquets dies han vingut a visitarnos immensa munió de forasters que han
donat vida intensa a nostra vila i això ens
enjoia, ens alegra i ens anima a que seguim
la nostra vida d'esbarjo que és vida comercial i industrial.
L'arribo de S. M. En Carnestoltes fou el
primer nombre, que posà en moviment a tota
la vila, i més nombrós hauria sigut el públic
si el temps hi hagués sigut favorable; això
fou un preludi de les festes que havien di
celebrar-se i que anirem ressenyant molt lleu
gerament ja que les dimensions d'aquesta
FULLA no permeten, actualment, cxtendre'ns
com fora nostre desig.
A totes les societats hi vegèrem conco
rrència de màscares, socis i forasters d'una
manera extraordinària com poques vegades
s'havia vist, lo qual vol dir que totes elles,
Mercès bestretes als bons vilanovins per en tractant-se de festes populars, no tenen
tots els seus oferiments, quines mostres de repares en posar a contribució tot el seu essimpatia acollim amb gust, mentres posem forç per a que aquestes siguen lo més lluïdes
aquestes planes a la seva disposició per a possible, complimentant aixís els desitjós de
tots aquells afers que afectin a l'interés ge- llurs socis i a l'ensems complaure als forasneral de nostra vila.
ters deixant-los en ganes de tornar a visitarnos a l'any següent.

La Cavalcada
Entre deu i onze del matí del diumenge,
es reuniren a la Plaça dels Quarters representació de l'Ajuntament, les Juntes de les
societats recreatives i culturals, Establiments
benèfics i Atracció de Forasters, les que ocupant luxosos carruatges, seguiren el curs
dels altres anys, a l'objecte de recollir almoines que foren destinades a les Cases de
Beneficència.
Hi concorregueren les societats següents:
Club Ciclista, Orfeó Vilanoví, Grècia Groga,
Foment del Treball, Centre Català, Centre
Federalista, L'Unió Vilanovesa, Atracció de
F'orasters, Juntes del Sant Hospital, Patronat
de Pobres, Casa d'Empar i Sala d'Asil, figurant-hi també la carrossa al·legòrica de la
Casa d'Empar amb nens i nenes asilats, nutrida representació del Magnífic Ajuntament
i bon nombre de cotxes de particulars.
Dues bandes de música durant el trajecte
executaren escollides i airoses marxes.
Sentiríem incórrer en deficiències que ens
perdonaran, devent fer constar que la Cavalcada d'enguany ha sigut una de les més lluïdes que s'han celebrat d'alguns anys ençà.
Fou recaudada en aquest benèfic acte a
favor de les Cases de Beneficència, la quantitat de 2.343'00 pessetes, que ha sigut distribuïda equitativament entre el Sant Hospital,
Casa d'Empar, Patronat de Pobres i Sala
d'Asil.
Lo recaudat aquest any supera a l'any
anterior; tal volta els vilanovins s'han donat
compte de que aquests establiments benèfi'.s
estan atravessant una fonda crisi i aixís han
volgut contribuir a alleugerir un xic la carga
pesanta que els aclapara.
La Rua
Feia anys que no havíem presenciat una
kua tan ben organitzada, tan atractiva i
composta de carrosses de bon gust, com la
efectuada el diumenge a la tarda a la Rambla Principal. Aquest nombre del programa
va atraure al nostre passeig principal nombrosa concorrència, entre la que hi vegèrem
munió de forasters que comentaven favorablement l'èxit d'aquella festa.
Entre els carros que formaven part de la
Rua, hem de fer esment dels següents:
La societat choral L"Unió Vilanovesa,
tingué una bona pensada amb la carrossa
representant la pau de les nacions que combateren durant quatre anys per la equitat i
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la justícia, en la que vegèrem enllaçades
munió de banderes de distintes nacionalitats
com donant-se les mans, abraçant-se amigablement... i entre una boirina de color de
rosa vegèrem també un símbol: la pau, la
germanor, la confraternitat que deu o deuria
regnar entre nostres conveïns baix un sol
ideal, sens partidismes ni recels de polítiques
de campanar, baix l'ideal de inlanovisme
per l'engrandiment de ço que és la nostra
pàtria.
Xo menys interessant fou el carro del
Centre Català representant un camp de blat
destacant-se entre les espigues les vistoses
roselles, muntat per distingits joves amb
trajo de segadors. Bona idea per a representar a Catalunya, nostra pàtria catalana benvolguda. Fou també objecte de comentaris
ben favorables; llàstima que no haguessin
completat el quadre empunyant la falç, capell de palla apropiat i la faç colrada de pagès castiç.
El Club Ciclista, tot just naixent, ja va
donar senyals de vida en el present Carnaval
prenent part en la Rua, representat per un
aeriplà, molt ben confeccionat, sobre dues
bicicletes. Cridà l'atenció per la originalitat.
Seguien quatre damisel·les, del mateix Club.
muntades en bicicleta.
Un carro que simbolitzava L a tragèdia
del pierrot havia sortit del Centre Federalista. Les colombines i els pierrots molt ben
abillats anaven escampant paperets i serpentines i movent la gatzara pròpia d'aquestes festes.
L'Orfeó Vilanoví hi portà també la seva
representació amb dues carretel·les: de personatges xinescos l'una i de pierrots l'altra,
molt ben caracteritzats.
L'Agrupació Artística de Apolo, guarní
amb molta destresa un carro al·legòric de la
Mantxa. Importava una feinada la confecció
d'aquesta carroça, puix estava admirablement bé de detalls.
Hi vegèrem també una barcassa molt ben
arreglada que la ocupaven bon nombre de
joves i estudiants vestits de pescadors,
acompanyats de distingides damisel·les vestides també amb trajo marinesc.
Ademés dels carros i carrosses esmentats
n'hi havia de particulars i finalment el de la
Comissió on hi anava representada l'Atracció de Forasters.
Sens dubte haurem tingut alguna omissió
que ens perdonarà la benevolença de nostres
llegidors i interessats.

Els balls
Aquestos han sigut concorreguts a tot
arreu, sobre tot els extraordinaris del Gran
Saló i del Cine Diana, a benefici de l'Hospital d'aquesta vila.
En el celebrat al Cine Diana, varen concedir-se premis que foren adjudicats segons
judici del Jurat, en la forma següent:
Primer premi, del Sr. Alcalde, consistent
en una joia, a una parella d'hebreus.
Premi d'un vilanoví: mitja unça d'or, a
un grup representant les quatre províncies
catalanes i Mallorca. (Els agraciats cediren
dita quantitat al S;int Hospital.)
Premi del diputat provincial D. Pau Alegre i Batet: un preciós vano, a una parella
de segadors.
Premi del tinent d'alcalde D. Pau Soler i
Bertot: un estoig de perfumeria, a una parella d'infermeres de la Creu Roja.
Premi d'un vilanoví: una lliura esterlina,
a una parella de gitanes. (Les agraciades
han fet entrega d'aquesta quantitat al senyor
Administrador del Sant Hospital.) i
Per no fer-nos interminables, sols direm
que el Jurat va obrar molt bé respecte a
l'adjudicació dels premis, quina actitud meresqué l'aplauso de tothom, i els premiats
foren objecte de felicitacions per l'acert dels
seus trajos i també els donants de la quantitat en metàl·lic pel seu desprendiment a favor de l'Hospital.
A la tarda del dilluns es reuniren al local
on hi ha instal·lat el Cine Diana, nombroses
i aixerides parelles per a pendre part en el
anunciat ball infantil. Hi havia una animació
extraordinària en aquell espaiós saló.
Hem assistit a ajgan ball infantil celebrat
en el teatre de Novetats de Barcelona, però
devem confessar que aquells resulten migrats en comparació del celebrat el dilluns
passat al Diana.
Hi havia unes seixanta parelles, totes de
bon gust; de manera, que l'Atracció de Forasters va veure's obligada a augmentar els
premis a fi de complaure a moltes altres parelles que bé s'ho mereixien, i aixís va concedir-los pel següent ordre: 1, Mariners; 2, Negrets; 3, Vellets; 4, Bohemis; 5, Romans;
6, Sultans; 7, Gegants (antics gegants de
Vilanova); 8, Patges de Rei; 9, Mejicà i holandesa; 10, Una parella de la obra Mamxa,
i un últim premi otorgat per nostre compatrici D. Ramon Masip, a uns pagesos molt
ben caracteritzats.

A les restants parelles de disfresses se
les va obsequiar amb rics dolços i bombons.
Fou una festa atractiva i que constituí un
dels nombres més selectes del programa.
Comparses
Sobre aquest particular ben poca cosa
ens toca dir sinó quatre paraules ben clares
i categòriques: Si els forasters haguessin tingut de jutjar l'importància del Carnaval per
les comparses, ben poc falagueres haurien
sigut les impressions, puix apart de la comparsa infantil, les demés foren tan migrades
que amb prou feines ens donàrem compte
d'elles.
Tots recordem haver vist en altres anys
la Plaça de la Verdura plena de gom a gom
de comparsers de les societats recreatives
precedits de ses respectives banderes, mes
enguany sols hi notàrem la presència de les
del Centre Federalista i la de L'Unió Vilanovesa augmentades per elements dispersos
d'altres entitats, que pel reduït nombre de
parelles, no pogueren formar comparsa.
Això senzillament demostra que les societats no posen especial interès en exterioritzar llurs entusiasmes en aquets dics de
Carnaval, preferint que els seus balls respectius tingueu més lluïment dins a casa seva.
Per altra part, aquest retraiment alguns
l'atribueixen a la crisi que tothom està atravessant, i el no pendre part activa en les
comparses, és més per economia que per
aversió a aquest espai carnavalesc; la prova
és ben palesa amb l'escassetat d'ametlles
llençades durant el trajecte i a la Plaça de
la Verdura.
No obstant no podem dir que no hi hagués
vendadera animació de concorrents als volts
d'aquella Plaça i en els balcons i terrats de
les cases veïnes que feia goig de veurer i
que constitueix una de les notes més típiques
del Carnaval.
La comparsa que no porta relativament
cap gasto és la d'En Vidalot, que com sempre, fou nombrosa i escampà el xibarri a
desdir durant la tarda del dimarts.
Enterrament d'En Carnestoltes
No pot faltar-hi cada any aquest nombre
obligat de l'Enterro, que consisteix en sortides al camp organitzades per les societats
recreatives, ajuntant-s'hi també varis particulars, que de retorn se reuneixen en sos
respectius estatges socials per a llegir el
testament del Rei de la gatzara i organitzar

després l'acostumat ball. Aquets actes foren
també celebrats amb forsa animació i bullici,
donant-se per acabat el Carnaval de Vilanova.
*

* *

No compliríem amb nostre deure si no
consignéssim aquí la part activa que per al
bon èxit del Carnaval hi han pres el Magnífic
Ajuntament, societats recreatives i l'Atracció de Forasters. A tots se'ls deu haver de
felicitar coralment perquè els esforços esmerçats han sigut reproductius per a la vila,
car ho demostra el bon nombre de forasters
que han vist en nosaltres un esperit de patriotisme en l'organització de festes populars
sempre ben rebudes.
Que semblants festes es reprodueixin en
nostra amada vila, car del moviment recreatiu, cultural i artístic, n'esdevé el moviment
industrial i comercial que fa els pobles grans,
enriqueix les viles i les ciutats i triomfalment
corona ses augustes testes amb l'auriola del
progrés i del treball.

SUBSCRIPCIÓ per a contribuir
als gastos del Carnaval.
Pessetes

Suma anterior
Francisco Sufíé .
Amador Romaní.
Raimunda Prats .
Dolors V i d a l . . . .
Antolí Miguel.
Joaquim Pons
Roig germans, S. C. .
Orfeó Vilanoví .
Heribert Ferrer .
Francisco Queralt
Josep de la Presilla .
Josep Muela . . . .
Jacinto Gil . . .
•
Lluís Bullich . . . .
Ramon Rigual
Jaume Romagosa.
Acueducto Villanovés
Suma total .

. 382'50
2'50
2'50
.
2'00
.
0'50
2'00
2'50
. 25'00
5'00
2'00
SO
'O
. IO-OO
2'00
0'50
2'00
2'00
l'OO
.
5'00
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L'Atracció de Forasters ens encarrega
fem públic que els industrials que tingueu
comptes pendents, se serveixin presentar-los
al senyor Tresorer de dita entitat.
* •*

En els balls celebrats al Gran Saló aquestos últims dies a benefici del Sant Hospital,
hi va haver les següents entrades: diumenge,
643; dilluns, 784 i el dimarts, 982.
* **

Demà tindrà lloc a l'Orfeó Vilanoví la
Exposició anyal de canaris, organitzada per
r«Agrupació d'aficionats a la cria del canari», la qual promet tenir excepcional importància.
Procurarem visitar l'esmentada Exposició que estarà oberta des de les deu del matí
a les quatre de la tarda, i enterar-nos de tot
quant tinga relació amb la cria d'ocells tan
volguts entre els vilanovins.
** »

L'Excm. Sr. Ministre d'Instrucció Pública
i Belles Arts ha donat ordre per a que sien
girades a favor de la Biblioteca-Museu-Balaguer 2.500 pessetes que figuren en el presu
post de l'esmentat Ministeri, quin institut diu
tan en bé de la cultura vilanovina.
***

D'una reunió d'industrials celebrada no
fa molts dies en el local de l'Orfeó Vilanoví,
convocada per la «Lliga de defensa industrial i comercial», no'ns és possible donar-ne
compte a causa del poc espai de que disposem; però esperem poguer donar-ne coneixement a nostres llegidors tan prompte sapiguem quelcom referent a l'assumpte de
cabdal importància que allí es tractà, que és
la manera de recollir fondos per a millorar
l'estat precari del Sant Hospital.
Quan tinguem determinat en concret la publicació periòdica d'aquesta FULLA, eixamplarem el tamany i ens podrem ocupar extensament de assumptes que interessen en
gran manera a tots els vilanovins.
«**

Dilluns vinent, dia 10, acaba el primer

. 451'50 plaç per a fer efectiva la contribució corres-

Hem de fer avinent que son bastants els
vilanovins que han promès contribuir als
gastos del present Carnaval i als qui, degut
al trasbals de les passades festes, no se'ls ha
passat a recollir les quantitats per les que
es varen subscriure.
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ponent al primer trimestre de l'any actual.
La cobrança estarà oberta al públic de
les nou a la una del matí cn el lloc de la recaudació, carrer de Sant Anton, 8.
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