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vui, com ara fa un any, quan va aparèixer aquesta Revista, ens caldria
fer la presentació de ritual, puix que la nova orientació que la Direcció actual dóna ja avui i donarà en el successiu en aquestes pàgines, és força diferent a la que menava l'antiga Direcció.
La nova' orientació no serà pas oposada a la finalitat ideològica
en el sentit de superació espiritual que inspirava el P O B L E N O U
de la primera època, la qual finalitat ens mereix tots els respectes
i totes les lloances plausibles. Aquesta nova època que avui comencem, amb els
seus projectes d'orientació popular i d'atansament al públic- aquest públic poblenoví tan vast i disgregat, heterogeni i polièdric,- creiem que és ço que mancava al
Poble Nou. Veiem ben clar que l'error del P O B L E N O U d'adés, provenia de la
incomprensió—no pas del públic, que és cas!—sinó dels propis redactors i volguts
companys nostres que servien al públic gat per llebra o llebra per gat, menges de
<gourmet> en lloc d'un reconfortant plat de Variada verdura, celístia en comptes de
terra ferma. desVaris en lloc de realitats... i encara altres músiques que res no tenien
que veure amb les orgues.
L'absència que aquelles pàgines d'abans tenien del Poble Nou, de la barriada
viva, del nostre raVal enfangat, establia per conseqüència natural el divorci amb el
públic. Ara ja no serà així; aquestes pàgines seran pastades amb la mateixa essència i
substància prima de l'ànima poblenovina. Tanmateix, així cal que sigui i el Poble Nou
ens ho agrairà.
Llevat de les excepcions que cal tenir en compte—les quals respectem i creiem
que, així mateix, elles ens respectaran amb l'assentiment indulgent que dóna la comprensió,—tothom ens darà la raó i ens aplaudirà els nostres esforços per mantenir una
Revista essencialment poblenovina. tallada a mida com un trajo.
I res més, si no és una forta estreta de mà a cada lector—i al subscriptor dues
—de la Direcció actua! d'aquesta Revista.
-
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L'any

q u e

c o m e n ç a

C

ADA Vegada que un any s'ha escolat
sento com una esgarrifança...
Quantes d'ocasions no s'hauran perdut
de les que podíem valdre-nos-en per dur a
terme quelcom de profitós!

A n y que fuig, lot seguit l'estalona l'altre
—es un fet natural—i, a cada any nou,
diem: Vida nova!.
Però—ai las,—els que ho diuen, n'han
copsat ben bé el veritable abast?
No serà que aquestes dues paraules es
dibuixen al llavi per que si, per ganes de
dir-les?
Si quan fineix un any fem balanç de les
coses materials per tal d'escatir els beneficis que ens han reportat els nostres negocis, no fóra convenient de fer-ne per tal
d'escatir també quins beneficis ha reportat
al bé comú la nostra actuació com a
Homes?
Em cap la certesa de que hi trobaríem
moltes i moltes llacunes.
En començar l'any, cal fer sempre acte
de contrició amb el bon intent d'esmenar-nos en totes aquelles coses que no
hem sabut portar-les com calia.

aigües i a intervenir impulsant les obres
que considerem bones, minant fulminantment i fent impossible l'existència d'entrebancs que destorbin el nostre pas.
Si hi ha ganes de treballar, sense anar
molt lluny, tenim molta de feina sols per
esfondrar pedestals superbs i arreconar
trastos inservibles.
Podem formar un exèrcit; des d'aquest
moment queda oberta la llista per inscriure-s'hi.
No cal donar el nom; n'hi ha prou amb
que cada ú de nosaltres es faci a si mateix
solemne prometença de no desertar.
Tampoc es necessari posar-nos d'acord;
els Blancs els coneixem tots i tots sabem
que, tirant dret, s'encerta.
No ens han de fer por els capgirells ni
els bolets que ens puguin clavar de trascantó; recordeu el que fa el bon general:
fins dels revessos s'aprofita.
Regularment, aquell que sembra recull
fruits.
L'any que comença té bona perspectiva;
que quan agonitzi, parodiant, poguem dirnos mútuament: Mireu quina anyada!
ALEXANDRE F O R Ç A D E S

Hem de procurar superar-nos a nosaltres
mateixos; es fa precís, aixímateix, fer-nos
propi-jurament de contribuir amb el nostre
esforç a estimular a tots aquells éssers
que queden encallats girant l'esquena al
més-enllà.

Cafè de L'Al ianca
CAKREK WAD-RAS. BAIXOS
LICORS

<Vida nova!>. hem dit —i diu tothom;—
tanmateix, caldria prendre's ben seriament
aquest aforisme; caldria que tot aquell
temps que tenim per costum de perdre'l en
coses banals, d'ara endavant, ens decidíssim esmerçar-lo a educar més el nostre
esperit, a l'estudi del què desconeixem, a
enderrocar paràsits, a fer saltar els murs
que contenen el curs normal de les bones
— 4
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«GATZ-HARA»

R E P O R TA TGES

P O B L E N O VINS

Pau Mané, e l celebrat fenor

A

PROFITANT l'intèrval de lleure que la
sirena de la «Material per Ferrocarrils i Construccions> (Càn Girona),
dóna als seus obrers a l'hora del dinar,
hem procurat conversa amb el cel lebrat
tenor En Pau Manyé i Cusiné, el qual,
d'un temps ençà, tant i tan bé ha fet
parlar d'ell el públic poblenovi i també el
de Barcelona, com així mateix a bona part
de la premsa de la capital.
En Pau Manyé és un jove ben plantat,
de musculatura ferma i ben proporcionada,
rosat de cara i d'una veu força timbrada i
amabilíssima. T é 25 anys i, ara, en aquesta
hora de descans, encara Vestit amb la
seva democràtica indumentària d'obrer,
amb mocador al coll, amb una armilla mig
esparrScada segurament d'impensades carícies dels acers laminats, recorda, per la
seva Vocació, a Clavé. Un detall: En
Manyé porta embenada una mà, una de
les seves mans un xic tosques i endurides;
in mente recitem aquells versos d'essència
democràtica:
E l treballador és més honrat
com més brutes les mans porta ..

Asseguts damunt d'unes jàsseres imponderables, comença el nostre interrogatori,
el qual es veu correspost gentilment per
l'amable informació que el nostre tenor
dóna als nostres volguts lectors poblenovins.
Abans, un altre detall: En Pau Manyé
parla un català pur i cenyit^ un català net
dels vulgars castellanismes que emplenen
i enlletgeixen el nostre llenguatge parlat.
Fem notar això perquè, a més d'ésser cosa
falaguera, contrasta amb el parlar groller
-

i baix de molts d'aquests «estels Vocals»
que veiem actuar en els e s c e n a r i s .

En dir-li que som de la P O B L E N O U
i e l motiu que ens porta a interviuvar-lo,
ens respon que ja la coneix i que l'adquireix i llegeix amb fruició. «sobretot que
li plau molt aquella secció de L a Cançó
Popular», i que està a la nostra disposició
per la informació que pel Poble Nou li
demanem.
—...?
—Sóc fill de Vilafranca del Penedès i
els meus pares eren uns humils pagesos
d'aquella comarca. Vaig començar cantant
missa al meu poble i en alguna festa escolar del col'legi catòlic que jo anava, on
un capellà ple de bona voluntat va donarme les primeres nocions del pentàgrama i
m'ensenyà les primeres notes.
—...?
— Fa ja cinc anys que visc al Poble N o u
i que treballo als grans tallers de la «Material». A la nit, en plegar, estudio amb
veritable gust i amb inextingible voluntat,
puix que la meva passió i vocació al cant
m'obliga a ésser cada dia més exigent amb
mi mateix i a disciplinar-me i perfeccionarme, i per altra part és aquesta passió i
aquest daler de superació la cosa que em
proporcionaba el més bell esplai i divertiment.
—...?
—Els meus estudis els he fet i els faig
encara, des de fa quatre anys, a r«Escola
del Gran Teatre del Liceu» mantinguda
per l'Empresa d'aquest primer teatre barceloní. Els meus mestres són els propis
5 -

directors, els senyors Bonaventura Dini i
Josep Sabeter.
—...?
—Molt de sacrifici i molta d'abnegació
Vol el seguir aquest caire artístic que jo
sento tan intensament. Una carrera com
aquesta que jo em proposo de seguir,
requereix innombrables esforços i una voluntat sempre creixent, sempre nova i
sempre ferma. Tot això, sumat a la manca
de recursos econòmics que inel ludiblement calen pels estudis, els meus mitjans
de Viure que no em permeten el marge de
temps necessari per pràctiques ben fetes,
sense cap protector, amb el materialment
just per seguir avant sigui com sigui, fa que
el que en el curs de la carrera tingui una
petita feblesa, ho llenci tot en orris i engegi al botavan tots els esforços esmerçats. |o però, amarat d'un sant amor al
bell cant, passaré tots els calvaris i penalitats que el destí m'assenyali, però contra
totes les contrarietats i tots els obstacles
que se m'interposin, a la fi vencere. Tinc
prou voluntat... Si jo trobés una mà
benefactora...!

fer una tournée per Catalunya, començant
pel meu poble nadiu Vilafranca del Penedès. Desprès, després...—
Aquí el nostre interlocutor Va esdevenir
indecís, com si no gosés fer la manifestació
iniciada. Ràpidament, però. Va afegir ferm
i decidit:
— S i . Digui als seus lectors que el mes
vinent, o el més lluny pel Març, marxaré
cap a Milan. per a continuar i perfeccionar els meus estudis.—.
Ei nostre interviu arribava al seu terme.
Encara vàrem preguntar:
—Casat? Pare. potser...?
— C a ! No, senyor!—va respondre ràpid.
— Sóc solter i sense cap probabilitat de
canviar el meu estat, per ara.
—Ens voldríeu contar alguna anècdota
que us hagués succeït en el curs dels vostres estudis?
— No cap... Encara que crec que si
venço, que sí que venceré, no me'n mancaran. La vida artística, sobretot la de
l'escenari, en proporciona a cada mo«ienl...
Vàrem acomiadar-nos del jove tenor i
el remerciàrem per la seva atenció envers
nosaltres i la Revista.
I, mentre retornàvem camí de la Redacció, encara dringava dins de les nostres
oides la veu timbrada i amabilíssima
d'aquest jove estudiós encisat del bell
cant. sobretot aquells mots plens d'energia i encesos de voluntat que ens acabava
de dir: «Passaré tots els calvaris i penalitats que el destí m'assenyalí, però contra
totes les contrarietats i tots els obstacles
que se m'interposin, a la fi venceré!».

—...?
—El meu debut oficial, si així m'és permès de dir-ho, vaig fer-lo fa poç, el Nadal
passat, aquí mateix al Poble N o u , a la societat r«Aliança>. amb l'òpera «Tosca».
Abans, en caràcter particular, simplement
d'amateur, ja havia cantat en aquesta mateixa societat i en T'Ateneu Democràtic
Regionalista» d'aquesta barriada, i en altres
centres i entitats de Barcelona.
—...?
—Actualment porto estudiades ja del
tot les òperes «Tosca» i «Carmen». Ara
em dedico preferentment a l'estudi d'una
altra òpera, r<Aida>.
—...?
—Projectes? S i , prou! El meu primer
projecte, una vegada deixi enllestida
r«Aida», és recollir tot el meu repertori i
-

'
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I N S T A N T S

Q=-

pi

En el pic espadat, mireu el pi,
com l'anhel i el repòs de nostra via;
sota la fresca de l'ombratge fi
esguardarem la pau que ell hi destria.

Els senyors de lluïssors

S

ERIA tasca difícil que de primer antuvi
hom s'arrisqués a formar el concepte de les persones. Jo diria que a la faisó
d'una bisuteria i quincalleria, trobaríem per
molts recons í calaixets articles i saldos
insospitats molts difícils de classificar; així
és eternalment infinita la Varietat delgenre
humà...
Hi ha, però, una mena de senyors excepcionals que mai, però mai, han pogut
desmentir el concepte que d'un cop d'ull
he format d'ells. Aquetssón els senyors de
lluïsors. L'altre dia, en el tram vaig adonar-me que davant meu anava un senyor de
faccions irregulars i que s'abillava amb cadena macissa d'or, agulla ben farcida i
anells de lluïsors prismàtiques.

Juga amb el vent, i no es sent mai lassat,
que en el lluitar ha après la cançó seva;
cançó feta de llum i llibertat!
A dalt del mont ell batalla sens treva.
O pi, que tens el cel al teu esguard,
més ample que ningú i ets coronat
d'una eterna verdor de primavera;
quan jo arribi aquí dalt el comellar
canta de nou, l'amor meravellat,
l'amor que neix en eixa hora encisera!
j . M. ROVIRA

ARTIGAS

E3

Exposició iníeressani

A

Tot d'una pregunto a la companya:
—Aquest senyoràs és un marxant de
camells?
— N o . Es tractant d'aviram!
Es cosa disculpable aquest petit erro de
canvi d'espècie animal. Però el cas és que
sigui en pells, grans, bestiar, e t c , aquests
trafiquejants tenen una marcada predilecció en aquestes lluïsors desmesurades i de
mal gust.

les Galeries Dalmau, el nostre amic Joan
junyer fa la seva primera exposició a
Barcelona, amb una cinquantena de pintures i
dibuixos.
Aquest jove artista—tot iust té vint anys,—ens porta de Mallorca assumptes molt bent reeixits i plens de vida. Té temperament de pintor i
una sensibilitat coloristica hàbil i forta. Així ho
palesa el retrat del seu oncle Sebastià.
Dotat d'una personalitat i d'una espontaneïtat
originalissimes, pinta amb molta facilitat i la seva pinzellada és sucosa; sap donar amb molta
pasta unes games de colors riquissimes i harmonioses. N'és una bella mostra la «Donzella mallorquina».
Es admirable la seva personalitat, ço que no
sovinteja massa avui dia entre els joves pintors,
plens d'influències que acaben sempre amb un
tendenciós /s/n.
Les composicions de Joan Junyer són ben ri-,
mades, sobressortint «Festa femenina». No cal
parlar de «L'Ermità», excelient de composició i
d'esperit. En conjunt, es manifesta la seva despreocupació tècnica poc cuidada. la qual creiem
anirà depurant mica a mica.
La seva pintura no és res més que el desdoblament de la seva personalitat pictòrica, oi més
la seva gran sinceritat.
Deixem que les qualitats que posseix Joan
Junyer ens dongui amb el temps obres assaonades i definitives.
E. M .

Jo us diré que trobo tolerable la joia,
anell o cadena, sigui del material que sigui,
però en la qual l'artista hi hagi fet un treball; allavors contempleu davant dels vostres ulls l'obra d'art. Però quan veieu
aquests marxants fatuosos que us enlluernen amb un sigró i us refreguen per la cara
que tenen més quartos que t ú . . . Allavors
desseguida crideu de rera-cantó:
—Aquest d'aqui és un marxant de
kemals!.
No us equivocareu.
XÉSP1R
-

El
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Un p l a g i d e c a m í r a l
Ens plau de publicar la següent poesia del nostre car amic i col·laborador J. Duatis
Itarte, la qual fou distingida

amb la Flor Natural en els Jocs Florals Infantils cele-

brats a Blanes e l mes de Setembre de l'any 1923:

A una bellesa

que amb sa carrossa de plata
ve per Tolimpic camí.
Vostre cos és com la perla
Leme: Elogi de.tan blanc i de tan fi,
Vostres mans són d'assmzena,
vostres galtes de setí,
Són, donzella, fresca i gràcil
vostres ulls dues esteles
com les roses del jardi,
com les roses que es gronxolen que no es cansen de lluir
dins el cel de la mirada,
sota el bes de l'aire fi
cel que mai s'entenebrí.
Sóu esvelta com la palma
A i , la llum de l'esguard vostre
i lleugera com un b r i
com fa els cors esbalairl
i teniu la placidesa
O. l'encís de vostres llavis
d'aquest nostre mar llati
temptadors com un llami,
quan les ones són calmoses
esberlats per la rialla
i l'oreig perd el respir,
com magrana a mig obrir.
quan l'aurora, faç rosada,
O, la fina cabellera
anuncia el dematí

jogulneig del ventoli
on el sol s'entortolliga
sens saber-se'n desseixir
i es confon amb l'or que us vessa
sobre el coll alabastrí.
Jo diria, la donzella,
jO diria sens mentir,
blanca flor de setalia,
poncelleta a mig florir,
que talment siguéssiu feta
d'un somriure matuti,
d'una gota de rosada
i un ruixitu de sereni
i un xiquet de raig d'estela
i un perfum de gessamí.
Jo diria que sóu rosa
que cap vent no ha de marcir.

Així mateix reproduint els versos que signa el senyor Ventura Massip en el primer número, de d a t a Desembre de l'any 1925. d'una revista literària barcelonina:

Galania
Vostres ulls. donzella gràcil,
són l'estela del mati;
sóu pura com la rosada
i blanca com llessami.
Sóu gentil com una randa
teixida amb or del més f i ,
els cabells són rulls sedosos,
vostre llavi és coralí.

Sóu humil com les violes
que floreixen pel camí,
blincadissa com les herbes
que verdegen sota el pi.

i trossets d'aquelles roses
que embaumen vostre jardi.

Qui pogués, dolça nineta,
fer sentir dins vostre si,
Vostres mans són d'alabraste,
en una nit estelada,
vostres galtes de setí,
quan l'oreig és lleu i f i ,
quan rieu és vostre llavi
ruixims d'amor i enyorança
poncelleta a mig obrir
tan dolços com un llami
cobricelats d'una flama
I m'apar que siau feta
que temps ha em fa sofrir
de ruixims de sereni

"Per ésser prou eloqüent, no cal fer ressaltar amb més paraules el plagi, puix que aquest
salta a la vista. Potser no serà de més afegir que el senyor Ventura Massip fou també
premiat en els esmentats Jocs Florals de Blanes i que tenim dades irrefutables que
aquest senyor Va assistir personalment a la Gaia Festa. Després d'això, res més.

A Q U E S T NÚMERO HA ESTAT VISAT
PER LA CENSURA GOVERNATIVA

-

S

-

La filla de l'escultor

En aquella ocasió, em prengué la debilitat que generalment tenim davant d'una
persona que en sap més que nosaltres, de
fer traslluïr els nostres petits coneixements
inflant-los desmesuradament i donant-los-hi
proporcions tan gegantines com ridícules.

D

IA 16 d'Agost, any 192... Aquella
tarda, ho recordo perfectament,
m'havien presentat l ' e m i n e n t escultor
Claudi Morgan en el balneari X . en el
qual ell anava anyalment a passar-hi l'estiu
acompanyat de la seva filla Teresa.

Gràcies a mi, la conversa perdia interès
lentament. A darrera hora jo em sentia
vençut davant d'aquell home i ell no havia
dit més enllà de vint paraules.

Jo m'hi trobava accidentalment per a
tres dies només. Un amic meu tingué la
gentilesa de fer-me conèixer aquell home
de fama mundial.

Caminàvem per un bell camí dmbrejat.
j o m'hi trobava a pler frec a frec d'una
persona admirada universalment. El meu
petit somni d'artista,—d'un artista empleat
d'una casa de comerç, que no té altre
anhel que el d'esmerçar tols els seus lleures en llegir i fer versos,—fantasiava
gaiament.

Claudi Morgan, tenia allaVors uns cinquanta anys. A primer cop d'ull em causà
una dolorosa sensació, sensació que s'accentuà a mesura que la conversa anava
descapdellant-se.
Jo, predisposat per temperament a l'afalac, no és de dir com em desfeia en elogis
per la seva obra que m'era poc o molt coneguda. (En aquella conversa jo degui
emprar el mot m o l l indefectiblement). Ell
feia esment d'escollar-me sense gaire atenció; se'ls devia saber de cor aquells ditirambes ocasionals. Jo per fer prevalèixer
que entenia en el seu art, li parlava de
Picasso (o, Picasso!), de Rodin, d'Ary Bí-

—Vós si que heu gustat el triomf i heu
afressat gloriosament el vostre camí d'artista. Nom, popularitat, admiració: no us
manca res.—
En oir aquests mots, aquella pàl·lida
dolor que li velava el rostre i que jo havia
copsat a l'inici de la nostra conversa es
refermà per uns intanls. Després, els seus
llavis prengueren novament el somriure
afable de quan assentia als meus febles
arguments artístics d'adés.

Ites. de Casanoves
noms collits a
l'atzar, sense veure que deixava entrellucar d'una guisa massa evident que aquests
noms eren recaptats gairebé tots recordant
alguna revista il·lustrada i que en desconeixia les qualitats. Avui m'adono que,
artísticament parlant, devia quedaren ridícul enfront d'aquell home; allavors, però,
la meva actitud em semblà correctissima,
potser i tot, sense vanar-me, intel·lectual.

— A h , amic!—digué. Aquest qualificatiu
m'afalagà intensament.—Vós sóu jove; les
belles il·lusions us furguen encara, sóu al
començ de la Vostra ruta i maldeu per a
desseixir-vos. Totes les vostres belles preocupacions i el vostres somnis no m'eren
pas aliens dementre jove. Jo em creia que
una Vegada assolida la fama i la glòria de
les quals heu parlat, ja no em mancaria res
i... amic, jo us dic que em manca tot, tot.—

Claudi Morgan somreia i, de tant en
tant, només de tant en tant, em feia observar benèvolament qualque equivocació
meva. Recordo que Vareig dir: La clàssica
escultura de Rodin... equívoc lamentable
certament.
-

XAVIER B E N G U E R E L
(Coníinuarü)
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A

una

donzella

Tendra donzelleta aimada

T a formosa cabellera

que amb peu nu i enamorada

és la llum del sol ixent

vas davant l'herba gemada

i tos ulls dues estrelles

d'aquest prat bell i joliu.

caigudes del firmament.

Damunt teu l'encis és viu

Són tos llavis, al somriure,

i et donen les flors perfum

un clavell roig mig badat

i'el refilar del Verdum

quan tu parles molt joiosa

sembla que amb enyor pidoli

ben aprop de l'estimat.

de les teves blanques mans
la carícia que consoli.

GALERIA

v. MARQUÉS JORBA

POBLENOVINA

BODEGÓ,
per

-
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PASQUAL

dibuix
TORRES

ESPORT

I

TEATRE

La marxa ascendent

S'alça

E

NY nou, vida nova. D'ací en avant
ens serà grat parlar del nostre teatre, i en dir «el nostre teatre» ens referim
al teatre poblenovi, a les obres que interpreten els nostres aficionats en els locals
on hi ha aixecat un escenari a honor de
Talia.

Enguany com antany, el nostre club degà segueix al primer lloc la marxa ascendent i gloriosa que mena a la victòria definitiva.

Parlarem sincerament i sense embrulls.
com escau al to emprat fins ara per aquest
periòdic. De cap manera voldríem que ningú no interpretés erròniament el petit comentari que, d'ací estant, farem de les
funcions que hom representi a la nostra
barriada; ans al contrari, que tothom vegi
el nostre fervent desig de col·laborar al
millorament dels nostres actors i teatre en
general.

Cal no deixar-se enlluernar pels triomfs
obtinguts fins avui; cal, amb més braó que
mai, continuar la noble lluita i a poguer
ésser, cosa ben factible, despassar els límits assolits en el darrer campionat.
Bandejem les mesquineses que entorpiren la voluntat d'alguns dels nostres jogadors en el moment just de donar al
«C. D. Júpiter» una puixant i orgullosa
esplendor. Que els equipiers que fins a la
data han sabut vèncer solidifiquin i acreixin llur enèrgica combativitat, que el campionat serà d'ells i serà nostre.

Per començar, demanarem a tots els directors dels grups d"aficionats de casa
nostra que, com ja deuen fer tots o gairebé tots, tinguin un poc— només un poc—
més de mirament en escollir les obres per
ésser portades a l'escena.

JOB

Saber escollir una obra és una de les
bones qualitats que més acrediten un director, i aquesta qualitat avui dia Va una
mica escassa. Creiem, però. que junt amb
el desvetllament espiritual del suburbi poblenovi, el nostre teatre, mica a mica, anirà situant-se al lloc que li cal.

Dies 10, 17 i 24, a la tarda, el «C. D.
Júpiter» jogarà respectivament amb el
«Reus F. C » , «Atlètic de Sabadell» i
«Unió Esportiva de Sant Andreu», i en el
camp de joc dels clubs esmentats.

Així. doncs, saludem afectuosament a
tots els directors i aficionats dels «Grups
Dramàtics» de la barriada, encoratjant-los
a seguir avant, sense defallences, en
aquest camí artístic que encimbella el nom
cultural del Poble N o u .
tAGORE

P o b l e n o v i : Faràs una b o n a o b r a a l
i

ràpidament

eí

als feus interessos,
subscrius

en

si

aquest

periòdic.

-

feló

A

LS qui seguim frec a frec el campionat
de Catalunya del Grup B i perteneixem al <C. D. Júpiter». després de la
primera volta, gosaríem dir que albirem
les lluïssors del cobejat títol de Campions
que somriuen als nostres equipiers.

Poble Nou

el

li

-

RIMS

DE L'HORA

—Bis-Comte imaginat i Arnau també,—
que d'un cas curiós o bé d'un conte
farà el motiu per emplenar paper.

Presentació

Per començà us diré—si és que no us
[cansa,—

Deixeu que en vérs us faci el comentari,

una nova curiosa amb bon intent.

un comentari breu però concís;

També us diré... No res; que ja t'atansa

un cant que res no té cTextraordinari,

el fi de l'especial començament

un cant sense valor però precís.

í el lloc del qual disposo arriba a terme
i enrera ja no torno. Doncs no em moc

Us parlaré sovint de coses vistes

d'aquesta ruta empresa; no vull fer-me

i que alguns cops potsè haureu criticat:

pesat de bell antuvi com un soc.

res no us diré, però, de coses tristes
que no en sia ben bé necessitat.

Peucò, si ei criticar-me us toca un dia,
us prego ja el perdó—si així us escau,—

Dringant els picarols de l'alegria

que el criticà és la flor de la ironia

i fent petà el fuet del bon humor,

que galantment duré sempre en el trau

tindreu—si aneu comptant—dia per dia,

del meu jupó.—Jupó de cortesia

a l'arribà al quinzè, que aquest senyor

que sempre es posarà
EL BIS-COMTE A R N A U

que es diu Arnau i amb títol de Bis-Comte

CARNET

DE

En tornur a apnrèixer, rebin tots els subscriptors i íiitres lectors d'aquest periòdic, la salutació més cordial de la Direcció, Redacció i Administració actuals de P O B L E N O U .
Amb molt de gust i gratuïtament, aquest periòdic publicarà totes aquelles notes de caràcter
oficial o oficiós, dites «gasetilles suplicades», de
totes les Entitats i organitzacions que ens les
remetin.
Hem rebut els següents calendaris per lany
que comencem:
Antoni Puig. comestibles; Duch i Argimón,
objectes per a regals, i Establiments L. C. H.,
pintures i esmalts.
M A Q U I N A D'ESCRIURE PER VENDRE
(UnderWood)
Raó: Marian Aguiló, 124. baixos
El dia 20 del passat Desembre, assistirem a
la lectura que al «Centre Moral» donà el nostre
amic i col·laborador Manuel Maganya, de la seva
primera obra teatral titulada «La cançó dels dos
amors».
Havent-se fixat per a una data molt propera
l'estrena d'aquesta obra, ens reservem per a més
endavant el nostre comentari.

-

NOVES

El prop passat mes de Novembre donà en
l'estatge social de la «Unió de Propietaris i Industrials i del Comerç del Districte Desè, i davant dels directius d'aquesta entitat, una conferència versant sobre l'assumpte de la Carta
Municipal segons l'estatut del senyor Calvo Sotelo, l'actual regidor de l'Aiuntament de Barcelona senyor Colom Cardany.
Hom tragué la impressió que, de no tractarse d'afermar una plataforma electoral, l'aplicació
de la Carta Municipal als distints districtes barcelonins, reportaria molts i importants beneficis
als mateixos, puig que la principal base seria
l'administrució directe de cada districte.
Jove català portaria correspondència casa comercial del Poble Nou, de 6 a 8 del vespre
Escriure POBLE NOU, n." 1467
Galantment invitats pel nostre amic i subscriptor Antoni Casas, anàrem al seu domicili
particular en el qual exhibeix un artístic pessebre.
Verament, és un treball original i de bon gust
dné acredita el seu jove ^utor i el fa mereixedor
dels elogis de tots els qui han anat a Visitar-lo,
als quals ajuntem els nostres.
La «Federació de Propietaris. Comerciants i
Industrials del Poble Nou, continuant la seva
persistent tasca en pro de la urbanització de la
12 -

nostra barriada, realitza innombi'abíes i pròsperes gestions les quals prometen assegurar un
prompte reeiximent de realitzacions inn importants com convenients.
Del programa de millores publicat en Setembre darrer, n'hi han aprovades oficialment dues
que són, precisament, les que més esforços requereixen i les de més eficiència pel nostre estimat districte.

El dia 7 del present, en la nostra església parroquial, tingueren lloc les noces del nostre estimat col·laborador Joan B. Casajoana i Cardona
amb la gentil damisel·la Magdalena Vives i Soriano
Els desitgem forces felicitats i una inestroncable lluna de mel.
TIN TOKEKIA IVA. SASTRE
Dols en dotze hores-Especialitat en els encàrrecs
Passeig del Triomf, 58

Petites comptabilitats :-: Copies a màquina
Marian Aguiló. 65, 4.'. 2 "

La nostra gentil compatricia, filla del Poble
Nou. la gran dansarina Teresa Boronat, terminat
brillantment el seu contracte amb r«Opera» de
París, obté grandiosos triomfs a El Caire, país
de les piràmides
Ens en felicitem.

Al jove Antoni Daunas, fill del conegut industrial poblenovi del mateix nom. li ha estat concedida en prometatge la mà de la gentil damisel·la poblenovina Irene Domini.
Enhorabona
Jove. per sols dormir, es desitja
Escriure a P O B L E N O U , n." 1405

Segons el reglament, aquest mes se celebrarà
a la societat «L Alianya^ la reunió general ordinària per tal de proveir les vacants de la Junta
Directiva.
Hom prediu una assemblea accidentada, si
més no violenta, a causa de l'afer de dignitat societària que encara subsisteix, originat per l'actitud d'un membre de Junta en la última reunió
celebrada, la qual actitud va ésser al seu temps
enèrgicament i fidelment retratada en les pàgines
d'aquest periòdic, en un article hàbil, ple d'intenció i de doble sentit titulat oPesombres» i signat
pal batallador, noble i digne jove Víctor Lucas

En el terreny llindant amb l'actual edifici del
«Centre Moral ', ha començat a aixecar-se el
nou local d'aquesta entitat, el qual serà un dels
més bells de la nostra "barriada.
Activament s'han emprès les obres i hom creu
que pel vinent Setembre, probablement per la
Festa Major, tindrà lloc la inauguració.
Per l'interès que aquesta noble empresa mereix a tots els poblenovins, comuniquem als nostres lectors que, en un proper número, publicarem un reportatge amb el president del Centre,
senyor Ciili, el qual ens ha promès facilitar-nos
totes les indicacions concernents a les obres que
es porten a cap per tal d'aixecar un casal de propietat de l'entitat catòlica de la nostra barriada.

Es gratificarà qui hagi trobat moneder contenint
retrats, perdut el dia de Sant Esteve a L'Aliança
Escriure POBLE NOU, n.0 1466

X A M P A N Y LINCOLN'
Caves en Sant Sadurní de Noia

El pròxim número d'aquest periòdic apareixerà el diumenge dia 24 del present mes.

Ens és un deure, en reprendre la publicació
d'aquest periòdic, remerciar l'ajut que ens presten els nostres subscriptors-protectors i els anunciants, sense els quals no seria factible la nostra
obra.
M i l mercès a tots.

Els joves esposos i volguts subscriptors Rafel Pérez i Mercè Casanoves, han vist enjoiada
la llar amb l'adveniment del primer fill, al qual li
ha estat posat el nom patern.
Felicitem als novells pares i desitgem una
venturosa vida al nou nat.

COMPRESSORS

D'AIRE

BOMBES DE B U I T ois te ma
u p ]

anclie" patentat
Grans rendiments - Grans pressions - Preus interessants

FILL d'E. BRUGUERA
CARRER RIERETA, a8

TELÈFON A
-

13

-

377a

Recomanem als nostres lectors que. en fer
llurs compres, tinguin en compte les cases que
anuncien en aquest periòdic, on es veuran ben
servits.

Juli Garreta, el gran compositor català, ha
traspassat recentment. (A. C. S.)
Amb tot el cor ens adherim a l'homenatge que
a la tarda d'avui, amb una gran audició de sardanes, tributarà r«Ateneu Democràtic Regionalista» a l'inspirat músic, patriota exemplar.

R A M O N V A L L S :-: Escuder, 17, •2." Barcelona
Tinta Adler (alemanya):.: Representant exclusiu
Ha estat adjudicada l'explotació del cinema
de la societat L'Aliança, als nostres estimats
subscriptors Miquel Silvestre i Víctor Lucas.
Aquest darrer és prou conegut particularment
i industrialment perquè en fem l'elogi que es mereix. En quant al iove Silvestre, hem de dir que
és un gran esperit emprenedor i actual propietari
del Gran Teatre Principal, de Vilafranca del
Penedès—el local d'espectacles més gran de Catalunya,—i del Teatre Tívoli, del Vendrell, les
quals coses són una ferma garantia perquè poguem esperar repertoris cinematogràfics excellents i escollits programes d'atraccions i varietats.
Felicitem els volguts amics i empresaris amb
encoratjament i els desitgem ressonants èxits
morals i econòmics.
DOLORS LLOBET GODO
Gèneros d'ültima novetat :•

:

C A F È ALIANÇA (Wad-Ras)
Cada diumenge i dies festius d'onze a una, vervouth musical Tzigans «Gatz-Hara»
La Comissió Organitzadora de les festes de
Sant Antoni Abad, donarà un gran ball de gala
el dia 17 del present, tarda i nit, al local de la societat «L'Aliança».
Han deixat el món els volguts poblenovins
Jaume Puig i Francesc Pujadas. (E. P. D.)
Rebin les llurs respectives famílies el nostre
sentit pèsam.
TRASPORTS - ACARREIGS
Servei ràpid de repartiment :-: Miquel Clivillè
Carrer Lope de Vega (enfront al camp del Club
Deportin Júpiter) Telèfon S. M. 446

MERCERIA
Wad-Ras, 236

La Redacció ha nomenat un reporter especial
per tal de ressenyar les incidències de la reunió
general que aquest mes se celebrarà a la societat
«L'Aliança». A més, ha instal·lat un telèfon directe amb la Creu Roja.
L'esmentat reporter ja ha començat a posar
epígrafs a la sensacional ressenya, abans de celebrar-se i tot. Diuen així:
«Ressorts i plataformes», «La llotja dels juramentats», «El pacte del xampany», «Els trenta
sous de Judes»...

Havent-nos assegurat l'elecció del conegut
«spormen» í flamant jove poblenovi Enric Panyella, per un càrrec de la nova Junta de la societat
«L'Aliança», hem parlat amb l'interessat, el qual
ens ha manifestat que, efectivament, li fou ofert
un càrrec, havent-se ell negat resoltament a acceptar-lo. Va afegir, encara, que eu càs de volguer fer reeixir la candidatura, renunciaria el
càrrec que li pertoqués.
Un altre conegut soci, el nom del qual som
pregats de no dir. també ha renunciat formar
part de la nova Junta, al·legant que els que hi
han ara ja actuen prou bé a gust de tothom.
Nosaltres també pensem així.

CARTELL

Els balls de disfressa de la societat «L'Aliança», se celebraran a les nits dels dies 30 del present i 6, 13 i 16 de Febrer pròxim

POBLENOVI

D'ACTES I FESTES

Societat <L'Aliança >

A g r u p a c i ó Excursionista J ú p i t e r

Diumenge, dia 10.—Tarda i nit, cinema i
atraccions.
Dissabte, dia /(5. —Nit. funció de reglament.
Diumenge, dia /7.—Tarda i nit, ball extraordinari de Sant Antoni.
Dissabte, dia ^J.—Nit, cinema i atraccions.
Diumenge, dia P-/.—Tarda i nit. cinema i
atraccions.

Diumenge, dia / 0 —Excursió fotogràfica a
Montmeló, Vallromanes, Talà i Ocata.—Excursió Infantil a Martorell, visitant-se el Pont del
Diable, el Museu de Santacana, Corbera, La
Palma i Molins de Rei.
Diumenge, dia / 7 — Matí, reunió general—
Tarda, al local del «Centre Moral», festival a
profit de la Biblioteca Popular Catalana del Poble Nou, projectant-s'hl una sessió de cinema ar-"
tístic i cultural.

C o o p e r a t i v a <Pau i Justícia >
Diumenge, dia
—Nit, ball a càrrec de l'orquestrina «Joventut Artística».
Diumenge, dia /7.-Nit, ball pel sextet «París».

Ateneu Democràtic Regionalista
Diumenge, dia
Tarda, homenatge Garreta. Solemne audició de sardanes.
Dissabte, dia 23.—N\t- extraordinari ball de
Sant Antoni.
Diumenge, dia 2-/.—Tarda i nit, lluït ball de
la Penya Sternhut.

Centre M o r a l
Diumenge, dia 10.—Tarda, audició de sardanes per la cobla «Emporium».
Diumenge, dia 17. — T a r d a , festival a profit
de la Biblioteca Popular Catalana del Poble Nou,
organitzat per r«A. E. Júpiter». Projecció de
pel·lícules culturals i artístiques.
Diumenge, dia 24.—Tarda, funció dramàtica,
representant-se «EI Bordet».

— 14

-

Rròxima

obertura

de

la

Gran Empresa de Pompes Fúnebres
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LA

SOLEDAD

Torrents í C.% S.^ L.da
SERVEI

RERiWAIVEIVX

Central: Salmeron, 46

- Telèfon G. 454

Tallers i Garatge: Consell de Cent, 450=Telèfon S. P. 2117
S U C U R S A L S :

Passeig T r i o m f , 17

- Telèfon S. M.

823

Pere IV, 282

•

»

637

Hospital, 97

-

>

S. M.

A. 5256

Vifred, 4

-

Travessera, 133

-

>

A. 3420
0 . 454

Urgell, 78

•

•

A. 4930

Torres, 5

- Gràcia

Trasllats de restos a províncies i a l'estranger
Embalsamaments

:-:

Arques de gran luxe

BOIDEGUES

Salvador Moya
S.

A
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ESPECIALITATS:
Vcrmouth Moya / Vi Quinat
Ranci per a malalts i convalescents
Espumosos

