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EL NOU SENTIS

a dir-vos les paraules de comiat i
de gràcies que son de consuetut
en semblants festes.
Mercès, sierr donades; abans de
tot ensemps que la felicitació mes
sincera a la Societat deia Barretina
Vermella pol se,u feliç encert en
promoure acjuets anyals Certàmens
cridant-hi la joventut estudiosa i
entusiasta tota amarada de les belles ilusions que '1 cor sent, en la
joiosa primavera de la vida.
Benhaja també el culte Ajuntament que tan alta i justa estima^ha
sabut dar a la missió social de la Poesia, de la que, quan a rectes ideals
esta sotmesa, per la virtualitat amb
que obra sobrel'ànkna, entreuen els
pobles fortitut i coratge que, 'Is
empeny a la consecució de les gestes, rfles grans i glorioses.
, k3fi.nalj.tat d' aquets certàmens
no es pas com suposa el vulgo,
solament- cantar coses belles i agradoses sense cap utilitat pràctica.
La poesia resucita esperits i pobles, car dirigint-se a l'ànima puri- •
fica els sentiments passant-los pel
filtre de la bellesa artísticament
expresada, i tot esperit sadollat de
la bellesa, segueix dreturer el cami de la veritat, car la bellesa i la
veritat sempre van juntes.
Mercès a Vos gentil i agraciada
Regina en qui es trova admirablement personificada tota la joia
formosura i galania de la Festa i
en quin apellido o cognom per raó
de vostres ilustres abantpassats i en
troncament de la família Batlle hi
veu Catalunya la defensa viril i
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justiciera del seu Dret Consuetudinari
Mercès però mercès mes corals a
tots els qui haveu respost a la crida
de la Comissió organitzadora ofrenant algun premi o prestant-li vostre concurs moral o personal.
Sigui el mes sincer agraiment
als qui han assolit el llor de la victorià, com als qui malgrat el seu
ardit esforç no han pogut excelir
en el present torneig literari. A uns
i altres son d1 agrair els preparatius
d' armes intel·lectuals amb que
s, han presentat en Hissa per a homenatjar a les belles Muses del
Parnàs a faisó dels antics cavallers
de 1' edat mitjana. Continueu poetes i prosistes cantant la Fe i cercant dolls d' inspiració en nostra
Sacrosanta Rel·ligió i en les pietoses tradicions del. poble, com ho
feren els eximís mestres de nostre
renaixement literari, Segueix amb
espiritualitat romiatge, els santuaris i ermitatges que per plan i serralades es troven arreu de nostra
terra, ofrenant sanitós descans a
1' esperit.
He dit de nostra terra de la
qual digué el seu fervent enamorat
en Ventura Gassol farà cosa d', un
any al presidir els Jocs Florals del
Vendrell i avui aquí present per
joia nostra i enaltiment de la festa
aquestes gràfiques paraules «un
hom diria que quan Deu passà
per la terra de Catalunya fou el
lloc on en menys espai hi feu mes
;maravelles i miracles».

(Continuarà.)

