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LES NOIES ENS PARLEN DE LES NOIES
La Joventnt Femenina de
Vilafranca està d'enhorabona.
Sembla que la nova sava de
la Primavera que s'atança,
ja fa vibrar les ànsies deii^entusiasme amb que es treu de sobre seu aquesta letàrgia engorronides que dóna l'hivern.
Tots els estaments feme.nins,
crit unisson de la necessitai
d'elevar el,seu nivel! cultural,
han respost ja amb projectes
ireaiitats. Cada ú ha profunditzat en els seus elements,
ha estudiat la seva forma de
vida, relacions, necessitats,
problèmes i amb tota cura
ha preparai els mitjans per
alcançar un miilorament en la
peva vida familiar i social i poguer proporcionar Tajuda per
aquests problèmes que es
plantegen a la joventut actual.
Avui dia, la noia ja vol
èsser «algú»; e» dóna compte de les meravelles que Déu li ha
donat. es sent responsable ja dels seus actes, mira el món amb
els uils plens d'ansietat, busca afanadament la barca que l'ha
de condrir a bon port. Per això amb el seu sentit pràctic
i realista, ja la
\

ha sigut de les p.imeres que ha sentit
pquesta necessitati les seves conferències—és la F . O . C . F . que
actúa-que ja s'haniniciatreflexen tota la realitat de la seva
Vida de treball amb tots els problèmes abocats ja des d'un
principi, perqué aqüestes noies - les aprenentes - tinguin ja
des del començament de la seva vida obrera una força cultural,
i coratjosament sàpiguen sortejar tots els contratemps. Les seyes conferències són dedicades ali» temes univcrsals de la familia, de l'amistat—que bona part pren en la direcció d una
ánima-a l > p b i e n t de treball, a les seves inquietuts espirituals, a 1 amor. Destaquem també la feliç entrada al món
del teatre de gran nombre d obreres. Amb la seva empenta han
contribuât a despertar Tactual afieló al teatre que hem sorprès
al Centre de ÁC,
NOIA

OBRERA

LES NOIES J O V Ë N I L S TAMBE VOLEN t E R S E P R E
SENTS i a m b « D I S S E N Y » , e l s e u nou butlleti, demostren les
ànsies que tenen per sortir d'aquesta societat. Com ja fan les
aprenentes, han pensât també e l l e s - é s tot just un projecte—
organitzar una sèrie de converses sebre els temes que més els
afecten. Pensen així mateix en el gran valor espiritual i cultural
de Texcursionisme i en sessions de cine-fòrum. . .
LA J O V E N T U T

FEMENINA

DE

LA S E C C I Ó

D'ACTIVI-

DEL M U S E U lé unes aspiracions estupendas. Parlant amJb una d'elles, molt dinàmica, he quedat
parada de les diverses activitats que tenen en perspectiva.
Des de lassistència colectiva a una Sessió de Ballet clàssic
al «Gran Teatre del Liceo» de Barcelona, fins a classes de lien6ua anglesa, el teatre llegit i excursions artistiques. Es d'alabar
aquesta iniciativa: els hi demanem que malgrat de les dificultatsquetindran d e s a i v a r n o e s d e s m o r ò n i aquest entusiasme,
que trobarà eco en les sensibilitats més refinades i aimants
de perfeccionar els seus coneixements a r t i s t e s Í culturáis.
TATS C U L T U R A L S

í^A <CA1XA D'ESTALVIS DEL PENEDES>. com l'any
passât, ha organitzat també un cicle de conferències i no ha
eseatimat cap esforç per presentar nos véritables personalitats.
W magnifie escriptor Josep M.® de Sagarra, 1 eminent cronista
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de «Destino», Santiago Nadal, el gran coneixtdor de la nostra
meravellosa naturalesa, Josep M.^ Espinàs, i el Dr. Gonçal Lloverás, són noms tots prou coneguts dels cercles intel lectuals
per a felicitarnos de poguer escoltar tais personalitats* No
acaba aqui Imterès de la «Caixa d'Estalvis>: ha lograt que la
Orquesta de Cámara que dirigeix Lluis Millet, vingui a delectar
els aimants de la música clàssica.
En fi: la Cultura està en acciò.
*

*

*

• La noia, com tot ser humà que pensi una mica, té latent
en ella el problema d'eternitat. El misteri de la vida i de la
mort amb tota la seva bellesa, realitat i cfuesa, moites vegade»
l'obsesiona.l'entristeixidesmoralitza.Només quan l'alimenta
una fe vigorosa i constant, és feliç del tot.
• Una bona amistat complementa la noia. Trovar una
amiga a qui poguer confiar les preocupacions, les il lusions^
les penes i alegries és per ella trovar un trésor de molt preu!
Però no es trova facilment aquesta ànima generosa que sàpiga
fer "se càrrec, quan •^àplga donar un conseil sense renyar i
sobre tot que la comprengui i l'estimi sense egoïsm.e.
/

• La noia té mol cor. Es més afectiva que cap altre cosa í
per això la fa més feliç una mostra dehcada d'amor, un present, una finesa, una deferéncia. que no pas un amor apassionat. I es trova moites vegades amb el pioblema de ser incompresa; l'home no sap apreciar els seus sentiments, no sap entendre la manera de ser de la noia.
• Concretem les nostres diversions en dues o tres petite»
coses, fora d'aliò tot ens sembla negre; no hem d'admetre exclussivismes, que ho compliquen tot. La cosa més insignificant té,
si se li sab trobar, un caire amé i intéressant. Volguem èsser
descobridores del que ns entorna, ja sigui Jpel bé dels altres a
per afany de superació; però fem ho.
• Per la noia arriba una edat que sent damunt seu le»
parets de la llar paterna. Té el llògic desig de tenir la seva
pròpia on ho disposa tot sense contradicció,..
Perqué no considera necessari aquest entrenament de no
prescindir dels actes, pel seu dia de demà.
• Falta possiblement entre les noies de Vilafranca afany
de superació, espiritual es ciar, pero no aquesta solsament, sino
també humana. Ens falta afany de saber, de coneixer. de parlar
d'altres coses no tan nostres, tan vilafranquines, sinó més uniTersáis. Afany de millorar-nos, i no externament, perqué això si
que ho volem totes, sinó intelTectualment.
• El treball per molte» noies és una obligació ineludible
dons tenen que ajtidar en el sosteniment d'una familia. P e r
unes altres és la justificació a la seva egoiste independència^
Llástima, no sempre se sap veure com font de miilorament.
• La falta de relació amb el sexe conirari és un altre dels
inconvénients de la vida de Vilafranca amb què es trober
les noies que passen dels yint'i'dos anys. En aquesta e d a t ,
ja s'han vist tant els nois i les n o i e s . . . Però no és també bonic
ue parlin junts de cine, teatre, llibres i de lo complicat queestà el món, encara que sigui inicjalment sense cap altra finali
tat que canviar opinions?

