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NADAL

H

OM no sabria imaginar-se aquesta nit de Nadal amb una altra vesta que un cel
atapeït d'estrelles diamantines, una randa teixida de cançons pastorils amb un
regust d'infinit al fons del cor i una alegria d'infant enlluernadissa.
Vetaquí una de les més pures gràcies que ens porta aquesta nit de Nadal: la
de sentir-nos infants, la d'emocionar-nos com ells davant d'aquella mica de muntanya
del pessebre guarnit de molsa vellutada, amb un petit naixement que ens fa restar
llarga estona embadalits com si la nostra ànima es despullés per un instant de la
carn i pugés frec a frec de les estrelles tremoloses. Sentir-se infant, oblidar tot el
món per un bocí de cançó nadalenca que ens esberla el llavi i cantar amb una emoció pura aquelles tonades tan casolanes, tan nostres, tan humils, però tan meravelloses i tan divinament humanes.
Aquelles tonades que llisquen sense mica d'esforç de les nostres boques, que
semblen arrancades i pastades amb els sentiments del poble, fetes si voleu, amb una
musica senzilla i gens complicada, però que tenen el poderiu d'entrar al fons del
cor i fer-nos sentir vivament tot el misteri d'aquesta nit perfumada de Nadal.
Una d'aquestes nits sense l'harmonia gentil de les tonades populars, no la
sabríem comprendre, que els nostres ulls i el nostre sentiment la té concebuda amb
una garlanda de cançons com un cinyeli de roses.
Floreixin cançons en els nostres llavis, que si acàs ens preguntessin en la nit de
Nadal: —Què donarem en el Noi de la Mare?- sapiguem respondre amb la veu del poeta:
Tothom donava de grat i cantava,
que les cançons fan et compte cabal.
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Es fem conferits

Nadalenca
Tot el món és balb de gebre;
camps i boscos desolats;
cada poble és un pessebre
amb els seus Jesusets nats.
El fred omple la tenebra
i els clars jorns asserenats,
i, inclement, clou la palpebre
dels pobrics desamparats.
Mes, dins tanta d'agonia,
que occeix prada, bosc i horta
amb son fred alè mortal,
com cada any arriba, pia,
tustant dolçament la porta
la Diada de Nadal.

L'èxit del nostre primer número ha
estat una cosa de no dir, puix que havent exhaurida l'edició de 700 exemplars
que férem, per a poguer atendre a molts
de subscriptors nostres ens veiérem precisats a fer-ne una segona edició.
Visca!
Ens plau anunciar- plens d'optimisme
per l'èxit, que des del pròxim número
P O B L E N O U sortirà amb gravats,
realitzant així un dels tants projectes
que tenim pensats.
Donem Ics gràcies al públic per la
fervorosa acullida feta a P O B L E
' N O U . També remerciem les felicitacions i els elogis.
Estem contents!

Poblcnoví: Si vols ienir un periòdic ieu, que defensi els interessos del
Districte i que sia l'esplai espiritual
dels teus lleures, subscriu-te a P O "
B L E N O U i fes-ne ésser subscriptors als teus amics.

Nií

de

Nadal

Nit de Nadal, que ets pia i encisant
i duus un gust fervent de meravella:
jo, bella Nit, per heure el teu encant
només vull una estrella
i el plor dolç d'un infant
i, lla en el lluny, el so d'un dring d'esquella.

EDOARD RIPOLL SEGARRA

GLOSSA

L'esirella de Nadal
Des duri recó del cel, una estrella xica
i lluenta s'udmiraoa oeient com tot ei
món duia ofrenes a Jesús que era nat en
una establia vella i enrunada.
Tremolaoa de fred arrupida en la sina
del Desembre i delia també per fer un
present al xic Infant.
Escorcollant la nit, però, veié que
d Orient arribaven tres Reis seguits d una
munió de patges que, perduts dins de les
ombres, cercaven endebades la ruta que
els menés a testablia, i aleshores com
un ocell de llum davallà de la volta blava
i guià els Sants Reis pel camí.
L'aire feia olor de misteri.
Un ametller florit desclogué totes les
flors, meravellat.

SALVADOR ROCA I ROCA
-

ESTEL
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LA C A N Ç Ó
El

POPULAR

Rabadà

—A Betlem m'en vull anar;
Vols Venir tu, rabadà?
—Primer vull esmorzar.
—A Betlem esmorzarem
i a Jesús adorarem.
—Massa hi ha neu!
—Sabràs com aquesta nit
ha nat un Déu infinit.
—Qui t'ho ha dit?
—Un Àngel que Va Volant,
pel món ho va publicant.
—No serà tant.
—La samarra portaràs,
de neules la n'ompliràs.
— No ne vull pas.
—Si tu de neules no en vols,
la n'ompliràs de turrons.
—No em saben bons.
—Cantaràs una cançó
al més formós infantó.
—Això, pla no!
—Mira que és el Redemptor;
oferim-li nostre cor.
—Oh! Que amor!
—Anem, anem, rabadà;
no em facis pas enfadar.
—No Vull cantar.
—Mira que et despatxaré
si no portes un corder.
—Ja me'n n'iré.

T B S .
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D

ballestat, desastrós i vell del que hem de
blasmar, sinó que també la nostra protesta
s'ha d'extendre a la desorganització completa d'aquest servei, puix que mai els
cotxes no surten ni arriben a hores determinades, sinó que moltes de vegades hom
ha d'esperar mitja hora i una hora i més i
tot, que arribi el tramvia que l'ha de transportar a la capital o a la barriada. Això
origina que el dependent sigui malmirat a
la botiga, l'escrivent reprès a l'oficina i
que l'obrer perdi el jornal que li permet
portar un mos de pa als seus fills.

UBTEM que hi hagi en tota Barcelona
una línia de tramvies tant abandonada com la del 41, que fa el trajecte Poble Nou-Plaça d'Urquinaona. Es revoltant.

Els cotxes que aquestes bones animetes
subalternes de la Companyia de Tramvies
destinen a la línia 41, cal dir que són el
rebuig de les altres línies de l'extrarradi
barceloní; cotxe desgavellat que es retira
de la línia A, B o C, per inservible gairebé, cotxe que Ve a la línia del Poble Nou.
Ens hem trobat que s'ha esfondrat una
plataforma i tot, del pes dels passatgers.
No cal esmentar que els seients salten
contínuament mancats de reforç; que hi
ha una multitud de vidres esquerdats per
on es filtra la gelor hivernal; que sovint
esclata el dispar del motor produint ensurts
al confiat passatge; que els motors s'encenen de cop i Volta en flamarades enormes; que el <trolley> fuig impensadament
originant ruptures de cables amb perill de
la vida pels viatgers; que la il·luminació dels
cotxes funciona pèssimament; que quan
plou cal estendre el paraigües... e t c , etc.
sense parar mai de contar.

Aquesta desorganització i anarquia de
servei, és filla sens dubte del pèssim funCionament dels cotxes ocasionat pels materials totalment detestables de tant de
servir. I diem sens dubte, perquè molts
dies, dels cinc cotxes que fan habitualment el servei de la línia 41, dos i de vegades tres, han de romandre a les cotxeres en reparació. La reparació consisteix
només en posar-hi un pedaç i, naturalment,
l'endemà les mateixes causes obliguen a
una nova reparació.
Cal esmentar, també, que en ple hivern
corren cotxes-jardineres totalment descoberts i airejats pels quatre costats.

El senyor Foronda—al qual un diari
qualificava suara de «l'amo de Barcelona>
—com director que és d'aquesta Companyia de Tramvies, caldria que no negligís
el càrrec i que prestés un xic de cura en
el servei de les línies de les barriades extremes. Si més no, podria donar-se un tom
Viatjant amb els cotxes de la línia 41 i estem segurs que, amb una mica d'humanitat que tingui, no permetrà que es faci un
servei amb les pèssimes condicions de material í de risc constant pels passatgers.

1 altres i altres coses l'enumeració de
les quals faria interminable aquest article.
Creiem, però, que el què deixem apuntat i assenyalat concretament, fornirà al
senyor Foronda, director de la Companyia
dels Tramvies de Barcelona, la documentació suficient perquè acabi d'una vegada
aquesta desorganització i perquè s'arrangi
el detestable servei que no deurien acceptar més temps els poblenovins que sentin
la dignitat de l'home.

I no és pas solament del material des6
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POESIA

CATALANA

Ens honorem dedicant aquests pàgina a la memòria del malaguanyat poeta
Joan Salvat-Papasseit. El seu dolorós traspàs és encara viu en la ment de tots.
Enlluernat p e r la literatura avanguardista d'Apollinaire, Marinetti i d'altres.
Salvat creà amb els seus dos primers llibres de poemes l'avanguardisme català.
Com a homenatge d'admiració, donem avui aquests poemes del poeta m o r t
recentment i en plena joventut.

Nadal

IntcrioT

Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca
Aixi el grup d'homes joves que ara passa
Sento el carro dels apis
[cantant
que l'empedrat recolsa
i els altres qui l'aVencen tots d'adreça el
[mercat
Els de casa

a la cuina
prop del braser que crema
amb el gas tot encès han enllestit el gall
Ara esguardo la lluna que m'apar lluna plena
i ells recullen les plomes
i ja enyoren demà
Demà posats a la taula oblidarem els pobres
—i tan pobres com som—
Jesús ja serà nat
Ens mirarà un moment a l'hora dels postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar

Som asseguts
al redós de la taula
i prop del bec de gas que xiula
Unes flors artificials
que em fan angoixa
perquè no tenen hivern
Els ulls de ma estimada
brillen com els d'un gat
I com l'escata
Els vidres de la sala tremolen
rondinen sobre els sotracs dels trams
El maniquí de fusta
m'apar un espectre
Suara amb el braç he tombat el tinter
S'ha extès la taca negra
I en fer entrada la superstició
HEM ESDEVINGUT PAL LIDS

Vibracions
Ara el cel és tot blau dins el mati
Només un petit núvol blanc—molt blanc:
una verge s'ha deixat el coixí.
JOAN SALVAT-PAPASSEIT

CONTE

el capital—i el pobre Jepic quedà més
pelat que una rata.
Ell es pensava que els «cabells d'àngel>
pel sol fet de tenir parentiu celestial, li
portarien una mica de sort.—Però els negocis—es deia ell,—veig que no han estat
fets per mi.—

El pobre suïcida
i

E

LL, en Jepic, era un home ni molt alt
ni molt baix, estatura regular, esllanguit de cos i d'una magror llastimosa,
d'una edat difícil de precisar a primer cop
d'ull, però que després d'esguardat uns
instants, hom podia molt bé ajustar entre
els 45 i els 50 anys. El seu rostre era poblat d'una barba esclarida i mal cuidada,
tenia els ulls diminuts i enfonsats dins
l'òrbita de la parpella, el nas aplatit i molsut i la boca un poc guerxa de tant aguantar la sutzura infecta d'una pipa cremada
i mossegada amb escreix.

Després d'aquest contratemps començà
a voltar com un rodamón del Nord al Sud
i de l'Es! a l'Oest, fent la viu viu com un
pardal.
En Jepic, com tot mortal, també s'enamorà durant la seva joventut, però quan
més enamorat estava, el pare de la noia,
com se sol dir, traslladà el seu domicili a
Puerto-Rico i des d'aquell dia tota possibilitat de casament s'esvaf del seu cor, el
que cregué que el millor a fer era lliurar-se
a les mans del Destí—l'inexorable Destí—
i no cuidar-se de res ni immiscuir-se en
cap assumpte amorós ni comercial.

El seu habillament era verament deplorable, el tclothing» d'en Jepic era totalment parrac i brutícia en fusió completa.
Ell era un home sense llar ni família, un
d'aquests homes amargats per totes les
desventurances, per totes les maltempsades i per totes les misèries d'aquesta vall
de llàgrimes.

El món era prou gran i ell també, i les
ganes de treballar li havien fugit del cos
com per art d'encantària; començaria,
doncs, a rodar i a Voltar per allà on les
cames el menessin.

En el llibre melodramàtic de la seva
Vida, no s'hi trobava ni una sola ratlla que
destil·lés una gota d'alegria. Era, sens
dubte, un home perseguit per la fatalitat.

El Destí s'obstinava en que fos un perdut i un desgraciat. Doncs bé, en jepic
no el volia pas contradir; seria el què ell
—el Destí—volgués, que a la fi i al cap
d'ésser perdut i desgraciat mai no ha costat poc ni gaire.

Colpit per tants de flagells d'ençà que
tingué ús de raó, havia cercat endebades
un bocí de pau per tots els costats del nou
i Vell continents; sempre sortí decebut en
les seves empreses, burlat en els seus negocis i no cal dir que l'Amor mai l'havia
complagut.

I d'aquesta faisó es convertí en l'home
més crapulós d'aquesta vida. Matava les
hores dintre la boira densa de les tavernes
i de les sales de joc i ben aviat fou amic
d'una colla de desvagats que es mantenien
ells i mantenien els seus Vicis excel·lint en
tota mena de negocis il·lícits.

Una Vegada emprengué amb un company d'infància—això quan encara li restaven energies per treballar—un negoci
de fideus a l'engrós i, un dia malastruc el
seu soci fugi amb els diners de la caixa—

Fins s'arribà a convertir en un comunista dels més exaltats, introduint-se en un
Comitè roig de la Ciutat, un d'aquells
comitès que sempre s'estan reunint i preparant la revolució que... mai arriba.

-
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Però això no podia pas durar, que tanta
sort no era feta per ell i fos com fos, els
seus companys el bandejaren aviat i en
Jepic, com tantes voltes, es trobà voltant
carrers i més carrers.

la dalla a l'espatlla, la qual era la única que
li podia HeVar el sac de penes que duia a
l'esquena i que a cada instant pesava més
i més.
I, decidit a no suportar més aquesta feixuga càrrega, pensà senzillament en suïcidar-se.

Ell, però, tenia casa on anar a jeure; un
dels de la causa, un comunista amb minúscula que s'havia deixat subjugar per
les seves paraules, l'havia rellogat a casa
seva. Després, al veure que mai pagava,
intentà foragitar-lo, però compadit pels
precs del pobre Jepic i de la mateixa manera que es deixà suggestionar—jo paradoxa!—s'enterní i l'hi deixà un reco de
la cambra dels «mals endreços> perquè hi
tingués un tros de matalàs on colgar-hi la
figura escardalenca i flagellada.

El primer cop que se li ocorreguè aquest
criminal recurs, en tingué com una mena
d'alegria i fins Va somriure, ell que no
somreia mai.
Com es burlaria de la mort i de la humanitat. Ell mateix faria de Mort i ell mateix
es venjaria de totes les malastrugances
que l'havien flagel·lat sense mica de compassió.
I a mesura que el temps passava, més
obsessionant la trobava aquella idea; semblava talment un morfinòman de la mort.

II

Volia esperar un quant temps per paladejar i fruir de la troballa que el lliuraria
de les mans del Destí que s'havia mostrat
inexorable amb ell fins aleshores.

Així anava tirant el pobre Jepic, arrossegant-se pels camins d'aquesta Vida i maleint aquella mala hora en la qual obri els ulls
en aquest món de penes i misèries, d'aquest
món que l'ofegava dintre dels seus braços
però que mai l'acabava de matar.
I s'anava emmagrint més i més; la barba
li creixia desmesuradament i els seus ulls
semblava que cada dia s'enfonsessin un
pic dintre l'òrbita de les parpelles.

I com que no era creient, sortí un dematí de Maig disposat a llevar-se la vida,
amb la cara riallera i mastegant un bocí
de cançó com aquell que ha realitzat un
bon negoci.

No tenia esma d'emprendre's cap treball.
Agafà la dèria de que ell, en aquesta terra,
només hi havia Vingut per patir i per morir; i de patir ja havia patit massa; ara
doncs, només l'esperava la Mort. Morir
no li feia cap por, al contrari; en Jepic pensava que com més aviat acabaria de respirar, més aviat s'acabarien les desventurances que per tot el perseguien.

Pensava colgar-se al llit suau de la mar,
adormir-se la sang amb la musica de les
ones i... bona nit i bon hora! no despertar-se mai més.

Com que no tenia família ni amics, ningú no el trobaria a faltar.

A en Jepic, li semblava excel·lent aquest
projecte, meravellós.
Passà carrers i més carrers; quan es
trobà enfront del cementiri somrigué irònicament i passà també de llarg.

I començà a pensar en la Mort de nit i
dia; l'obsessionava terriblement aquell esquelet embolcallat dintre un llençol i amb

Arribà de bon matí a la platja. No hi
havia ningú; llà endins, una vela es gronxava melindrosament com un somni blanc;

-
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de tant en tant el xisclet estrident d'una
gavina pessigava l'hora plena de repòs; la
cançó de la mar era polida, sonora; l'aire
acariciava com la mà rosada i perfumada
d'una fembra.
I en Jepic que, com tot humà, duia una
boira minça de poeta al fons del fons de
l'ànima, se senti çorpres per l'encis fetiller
de la mar blaVa i tranquil·la d'aquell matí
de Maig; es deixà enternir i caigué hipnotitzat damunt la sorra flonja. Meravellat
de bo de bo en la contemplació de les belleses que el voltaven, s'oblidà completament que ell s'havia dirigit a la mar empès
per la idea de llevar-se per sempre més
la vida.
IV

com un fervent catòlic que havia estat
durant la seva vida, volia que com a tal
fos acompanyat al Cementiri i que, per
tant, esperava que l'endemà a les 4 de la
tarda, acudirien al seu domicili dos sacerdots per acompanyar el finat a la seva
definitiva residència i donà el seu nom i
adreça.
Un cop engalipat el bon Rector, es dirigí a la Funerària encomanant un cotxe de
tercera classe, ja que l'especte de la seVa
persona, es deia ell, no inspirava confiança per una categoria més elevada. També
donà el seu nom i adreça i aleshores es
dirigí a una casa de corones; aviat s'entengué amb el seu propietari i n'encarregà
una de ben modesta.

Però aquells tràngols d'adversitat no
podien durar; el botxí de la misèria cada
dia l'estrangulava més i més, i en Jepic
estava novament decidit a suïcidar-se.

El malaurat havia decidit suicidar-se
d'un tret de revòlver, encara que sempre
havia sentit una mena de respecte i de repulsió a l'ensems, per aquestes armes que
tenen el poderiu de fer callar la campaneta del cor com si tal cosa.

Les amargors que s'havien anat acumulant com un vinagre roent dintre la copa
del seu cor, l'havien tornat l'home més
despreocupat i més cínic.
Ans de matar-se, però, es volia burlar
almenys de mitja humanitat.

Bo i dirigint-se a casa del venedor, sentia una emoció tan punyent que li entelava
l'esguard; tres o quatre voltes hagué
d'aturar-se i cloure els parpres perquè es
trobava que el pas li flaquejava tant que
estava a punt de desmaiar-se.

I aquell home eslenallat per totes les
desgràcies, sortí un matí de la cambra
fosca i humida dels «mals endreços», esgrimint feréstegament la ganiveta del sarcasme i de la ironia.

A la fi, amb penes i treballs entrà a una
botiga on ell sabia que es venien armes
clandestinament.
Amb prou feines si pogué articular la
demanda. El venedor al veure'l amb la
cara tan pàl·lida li preguntà:
— Que potser és per un duel?
En Jepic ni tant sols l'oí.
Ara, al palpar dintre la seva la mà freda
del revòlver, sentia que la sang se li gebrava dintre de les venes, que el cor se li
desbocava dintre el pit i que perdia el món
de vista; però ell era un home i calia demostrar que ho era. Sortí de la botiga
molt més groc que no pas hi havia entrat.

Arreglà un poc i tot el seu deplorable
«clothing» i es dirigí a la Parròquia del
barri, disposat a realitzar el pla que havia
projectat d'acord amb el seu suïcidi.
Bon punt hi arribà demanà pel Rector i
quan el tingué al davant, començà a descabdellar una enorme mentida, portant-se
diverses voltes un mocador als ulls. Contà
que un seu germà acabava de morir de
desgràcia, que ell, l'estimaVa molt i que
-
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A cada passa s'equivocava de carrer,
topava amb tothom i anaVa d'allà d'aci
com un ca perdut.
Fosquejava quan arribà a casa seva;
sens dir res entrà a la seVa cambra, deixant-se caure damunt del tros de matalàs
sospirant fondament. No sabia el que feia
ni el que li passava, però el desig de suïcidar-se subsistia encara dintre el seu magí
i, decidit a acabar per sempre més, s'aixecà, es tregué la gorra bruta i pestilent que
deixà caure a terra sense esma i prengué
un boci de mirall recolzant-lo contra la paret
per poguer veure ben bé allà on dirigir el
canó de i'Star. No s'hi veia. Encengué
una espelma i la deixà damunt d'un caixó
buit i corcat.
Una claror feréstega s'escampà per l'estança encofurnada i humida. Les ombres
com espectres oscil·laven fent una dansa
macabra al seu entorn.
I el pobrejepic més mort que viu, arribà
amb gran dificultat a posarse la mà a la
butxaca on servava el revòlver. El seu
contacte li comunicà una esgarrifança de
mort que el corgelà.

-

La prengué feblement. Quasi bé no podia alçar el braç. Es guaità al mirall i en
tregué els ulls esgarrifat: no es coneixia.
Apropà el canó de I'Star apretant-Io
contra l'os frontal i sentí que la febre
l'envaïa i una llàgrima li cremava els ulls.
Recolzà l'índex al gatelli tingué de subjectar fortament el canó damunt del front,
tal era el tremolor que el saccejaVa. S'oia
clarament el batec del seu cor. Les ombres seguien dansant sinistrament.
En Jepic, no s'acobardí pas; apretà ei
gatell i... caigué a terra desplomat.
Després d'uns instants obrí els ulls; no
ho entenia. Es palpà el front cercant-hi el
doll de sang i... res, ni una sola gota. Intentà redreçar-se í reeixí del seu intent,
sense mica de dificultat. Culli el revòlver
que jeia damunt del matalàs, l'examinà i...
o dissort!, la fatalitat fins en la mort el
perseguia; aleshores el pobre Jepic es recordà que s'havia oblidat de comprar les
bales.
XAVIER BENGUEREL

11 -

V E U S

I

C R I T S

El solt inserii e l número passai, i i t o l a i <El brollador que p a t i m y, ha trobat ressò
en l'article que publiquem aci baix. Creient en la cabdal importància d'una secció on s'esplanin les opinions dels poblenovins, sien del caràcter que sien, sense
mai, però, ferir la susceptibilitat de ningú, inaugurem avui < Veus i Crits > des
d o n p o d r a n assenyalar-se errors i llençar-se idees d'ordre espiritual, urbà, artístic, societari, e t c , sense que en cap cas s'entengui que la Redacció d'aquesta
Revista aprova o que s'identifica amb les idees exposades, de les quals són només responsables els seus signants. / / Hem trobat escaient el títol d'aquesta
secció, perquè h i han coses les quals basta una sola veu p e r a realitzar-les, i
n'hi han d'altres, en canvi, que amb crits, n i esgargamellant-se fins anorrear el
sistema vocal, poden veure's ateses. Un exemple: contínua encara igual e l
brollador que p a t i m .

I

SR. DIRECTOR:

NTERESSANT-NOS vivament tot ço que
serveixi per rembelliment del nostre
estimat Districte, hem llegit en la vostra
Revista una justificada queixa, sota l'epígraf «El brollador que patim>. Molt ens
ha plagut veure que el vostre periòdic
s'interessa per la urbanització a l'ensems
que per l'exornament del Poble Nou.
Ja que s'ha parlat en un sentit artístic
del brollador plaçat al Passeig del Triomf
i s'ha blasmat encertadament de la deplorable estètica que tenen aquelles malgirbades figures de «Les tres gràcies> que—
dit sia de pas—ens en fan ben poca, voldríem que suméssiu a l'esmentada queixa
la nostra no menys justificada i plena de
bon sentit.
Hom diria, talment, en veure la nostra

-

barriada, que està lliurada a un abandó
perenne. Si altra cosa no, hom no ha de
fer més que donar un tom pel nostre Passeig i totseguit se'n donarà compte, veient
aquestes fonts tan ridícules enclavades per
ci per lla. Perquè verament són deplorables
aquestes fonts fetes a correcuita amb quatre maons, les quals brollen de cop i volta
—bastant sovint—en forma de cascata
a pressió, ço que obligarà al qui li calgui
anar a cercar-hi aigua, a proveir-se d'un
resistent impermeable.
Nosaltres no demanem pas un monument
per cada font; demanem solament una
mica més de bon gust artístic, sobretot
aquest bon gust artístic del qual semblen
estar mancats aquests senyors que s'ocupen de l'urbanització de la nostra ciutat.
JACINT PORTA
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ESPORT
C,

D.

JÜPITER

Finida ja la primera volta del Campionat d'enguany, la Federació ha establert,
com altres anys, una temporada de descans per tots els Clubs de futbol. Però el
«C. D. Jupiter>, com altres, ha cercat en
noves lluites la continuïtat de la seva tasca
gloriosa mereixedora dels més sincers
elogis, i invitant a joc a altres Clubs de
Catalunya, ha palesat una vegada més la
bona marxa del futbol poblenovi.

Els dies 7 i 8, es traslladà a la terra dels
tarongers florits, a la daurada València, en
la qual, degut tal Volta a presentar-se el
team incomplert, sucumbí enfront dels
equipiers del «Llevant F. C.» ambdues
voltes, per 2 a 0 i I a 0.
També el dia 14 i en el seu camp, el
nostre club degà veié decantar-se la victòria pels sabadellencs.
Però hem de constatar que el resultat
del partit no fou el que Verament mereixien
els nostres equipiers.
Per un excés de noblesa perdonaren—
sens dubte—un penalty amb que fou castigat el «C. S. Sabadell>, perdent així una
bona ocasió per assolir l'empat.
Els dies 25 i 26, el primer equip del
«Jupiten jugarà a Manresa amb el club
d'aquella localitat.
Hem sentit rumors referents a un equip
de Rugby que es formarà probablement en
el *C. D. Júpiter> la formació del qual
— 13

L O C A L
s'està treballant activament per tal que
pugui cel lebrar properament el primer
partit d'exihibició. Potser per Nadal? Qui
sap! Tot això es diu per ara a cau d'orella.
Tant de bó sigui un fet.

F.

C.

POBLE

NOU

També el «F. C. Poble Nou> segueix
lluitant ardidament per tal de conquerir
nous llorers.
El dia 8 del present, presentà enfront de
r<A. de Sabadell» i en el camp d'aquest,
el seu primer equip. Del resultat del partit
en sortí victoriós l'<A. de Sabadell» per
2a !.
Per arribar amb retràs a l'hora reglamentària, no fou possible cel lebrar el partit de
campionat que amb el «Sitges», i en aquella vila, tenia de jugar el «F. C. Poble
Nou».
«F. C. Manlleu», reserva de r«Espanyol», «Reus F. C.» són els clubs amb
els quals té concertat partit el «F. C. Poble Nou» pels dies 25 del corrent, i 1
i 4 del pròxim Gener, respectivament.

C. D.

SANT M A R T Í

El «Club Deportin Sant Martí» continuant la tanda dels partits de campionat,
jugarà els dies 21 i 28 amb l'«Arc de Sant
Martí» i el «Fortpienc», traslladant-se al
camp d'aquests dos clubs.
Cas de guanyar aquests últims partits
que li manquen de la segona volta, del
quart lloc que ocupa en la marxa del campionat d'enguany, passaria al segon.
-

CARNET

DE

NOVES

En aquestes vigílies de Nadal donem als nostres volguts subscriptors, favoreixedors, col·laboradors i anunciants, les bones festes.
Així mateix, els desitgem un bon Any Nou.

Tomàs Roig i Llop, ha donat a la llum un
llibre titolat «Facècies». E s escrit amb una prosa clara i amable que honora les lletres catalanes. Editor Joan Sallent, Sabadell. 3 pessetes.

E l dia de Sant Esteve, en IVAteneu Democràtic Regionalista» hi haurà funció, representant-se dues escollides obres.
E l dia de Cap d'Any, per la nit, s'hi celebrarà
una gran audició de sardanes a càrrec d'una renomenada cobla forana.

Ha estat hoste de Catalunya l'eminent dramaturg italià tant discutit i celebrat urbi et orbi,
Luigi Pirandello.

E l darrer dia d'aquest any, a les 10 nit, r«A. E .
Júpiter» celebrarà la Vetllada de Cap d'Any, amb
un recital de cançons populars nadalenques.
«Fluid», primer llibre de versos de Sebastià
Sànchez-Juan, poeta avanguardista. A. Esclassans ha dit de l'autor que és «un Senyor-Poeta»
que «sap de què va». Edicions «Nova Cultura»,
Massini, 59, Barcelona-Sans. 4 pessetes.
L a diada de Nadal, en el teatre de la cooperativa «L'Artesana», s'hi representaran les següents obres: «Per a casa dels pares", «Amb
permís del marit» i «El Túnel».
A les 5 de la tarda de la diada dels Reis, el
notable i conegut folklorista Aureli Campany.
conversarà amb els socis de l'«A. E . Júpiter»,
explicant-los-hi rondalles i tradicions pròpies de
Nadal i del misteri de l'Epifania.
L a «Unió Musical» acaba d'editar un llibre
compost de sis sardanes originals del compositor
poblenoví, Joan Duran. Val 5 pessetes.
Heus aci un bell present de Reis per als adolescents filarmònics!

Per al campionat d'escacs organitzat per
r«A. E . Júpiter», s'han rebut els següents premis: Una copa d'argent del «C. D. Júpiter»; una
altra de pariona de Francesc Mèlich; una allra,
encara, de la casa Turró i Valls: 50 pessetes d'un consoci; tres volums sobre el joc d'escacs de Tiburci Pasqual; un volum sobre aquest
joc del «Centre Moral»; una copa de P. Mora i
finalment, una altra copa costejada pel Grup i
l'Agrupació.
En la propera quinzena el «Centre Moral»,
celebrarà els actes següents:
Dia 25, mati, 11 '30 sardanes Cobla «Barcino».
A la nit el drama-líric «L'Estel de Nazaret».
Dies 26 i 28, a la larda «L'Estel de Nazaret».
Dia 31. nit, sardanes per la Cobla «Barcino».
Dia 7 de Gener, tarda, Concert per l'orquestra de Camera «Farga».
Dia 4, a les 4 i mitja tarda: Conferència pel
Doctor Saladrigues, sobre el tema «L'època
Faraònica».

Aquesi número de P O B L E
H O U
ha estat passat, prèviament, p e r la
censura militar.

L'HORA DE LES CARTES
J . P.

— Com podeu veure, la Vostra queixa va en el present número, inaugurant la secció de
«Veus i Crits».
A. F . R. Sentim vivament el vostre contratemps i ens alegrem de la millora, desitjant que en sortiu
promptament i amb bé. Gràcies per la felicitació i per la vostra subscripció de 2 pessetes
mensuals Suposem que ens trametreu quelcom per publicar.
D Q M - Voldríem parlar-vos personalment d'aquest assumpte de teatre local. E l caràcter de la
nostra revista—que no é» una revista més «de barriada», sinó amb un esperit superior al
d'aquestes,- no ens permet ressenyar les funcions que se celebren, puix que pel que respecta a les obres ja els crítics autorizats n'hauran parlat i, pel tocant als actors, no creiem
necessari assenyalar excel·liments ni errors—sobretot errors—en que incurreixen les
companyies passavolants i els aficionats abnegats. Compreneu? A més a més, sempre les
nostres pàgines reservaran un lloc per parlar dels esdeveniments escènics que sien veritablement esdeveniments, ja es tracti de la representació d'una obra d'un geni—Shakespeare, Materlink, Pirandello, etc., —ja de la visita de qualsevulla artista de bo de bo—
Xirgu, Borràs, Prévost, etc.,—o de l'estrena de qualsevol assaig teatral d'un autor poblenovi, per obscur i modest que sigui. Voldríem que vós us féssiu càrrec d'aquestes raons
i que no us prenguéssiu aquest obrar nostre com una negativa. Si voleu, podem parlar-ne
personalment de 7 a 8 del vespre, en l'adreça d'aquesta Redacció.
J . C . C—Anirà pròximament. Anotem la vostra subscripció.
M. V. — Rebut i anirà Agraïm el convit a l'estrena de la vostra obra i procurarem assistir-hi.
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SERVEI

RER/V1A1NEIXX

Central: Salmeron, 46 -

Telèfon G . 454

S U C U R S A L S :
Passeig Triomf, 17
Pere IV, 282
Hospital, 97
Vifred, 4
Travessera, 133
Urgell, 78
Torres, 5
Paníssars, 8

-
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Telèfon S . M. 823
>
S . M. 637
»
A. 5256
»
A. 3420
>
Q. 454
»
A. 4930
Gràcia
Sans

Trasllats dc rcsios a províncies i a l'estranger
Embalsamaments :-: :-: Arques de gran luxe

SASTRE
La

Moda Anglesa
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PIORA

R e b u d e s l e s últimes n o v e t a t s
en

articles

qualitat,
des

per l e s tempora-

de T a r d o r

Extens

d'alta

Passeig Triomf, 24
Juncà

i

Hivern

assortit en abrics

gabanys

Xamfrà

d'immillorable

i

fantasia
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