7 .Març cle 1926

Val:

POBLE
PERIÒDIC

5o

centi
tim.s

N O U
QUINZENAL

1

(Foto Gros)

La sala a g r a d o s a , p o l i d a i q u i e t a , d e l l u m r e p o s a d a , d e l a B i b l i o t e c a
P o p u l a r Catalana d e l P o b l e N o u
(Vegi's reporíaige a l a p à g i n a n." 9)

TURRÓ & VALLS
M||{|l"n||||MH|||im||||»U|||||Mq|||MI||||||IU|||||IM||{||lll||p

Joieria

Orfebreria

Plateria

Perfumeria

Rellotgeria

Bisuteria
Ò

P

T

I

C

A

HllIllMjlllMlHlIll.UllIllllllIlllllllIlllMllIlll^^

Marian Aguiló, 8 bis - BARCELONA - Telèfon S. M. 506

FOTOS-RADIUM
"||||IH||||MM||||!lll||||llM||||im||||llH||||l"l|||||M||||||ll|^

Especialitat en treballs fotogràfics d'art,
comercials, a l'oli, aquarel·la,
pastell, areograf, etc.

PASSEIG

BARCELONA

DEL TRIOMF,

9 i

11

POBLE

NOU

ANY

Poble N o u (Barcelona) 7 M a r c

III

1926

N." 28

POBLE N O U
PERIÒDIC

REDACCIÓ
CARRER

DE

MARIAN

AGUILÓ,

124,

i

QUINZENAL

ADMINISTRACIÓ:

BAIXOS

SUBSCRIPCIÓ
B a r c e l o n a , trimestre
I b ò r l a . un any
K a t r a n g e r , un any.

E L

P R I M E R

-

BAltCELONA

(POBLE

NOU)

S ' a d m e t col · l a b o r a c i ó en v e r s i p r o s a . — D e l s
1-60 ptes.
760
>
12'
a

treballs publicats

són

responsables

a u t o r s . — N o es r e t o r n a r a n

Número solt: 30 cèntims
S U R T

-

T E R C E R

els

llurs

originals,

es p u b l i q u i n o n o — A n u n c i s segons

tarifa

D I U M E N G E

M E S

DE

C A D A

T O L E R À N C I A
ui no rellisca en aquest món? Si l'home just peca set vegades al dia i
convenim que els homes justos escassegen extraordinàriament,
quantes i quantes relliscades no cometem els homes d'un cap de dia
a l'altre? C a l , doncs, no ésser massa exigent amb la manera d'agir
del pròxim; el mateix pròxim del qual blasmem, més d'un cop, no
és res més que el fidel espill de la nostra pròpia conducta. No per
aquest motiu hem de deixar de redreçar les nostres passes quan oïm
una veu que ens faci adonar dels nostres defectes, ni amunteguem
inútilment l'orgull tara immensa de tots els mortals,—quan hom pretengui emmenar-nos
assenyadament. Si per una banda hem d'imposar-nos una saludable tolerància pels procedirs aliens, per l'altra no hem de negligir mai per mai fer remarcar una mancança als
nostres consemblants. Es a dir: aquilatem la nostra pugna criticaire per les obres dels
altres amb una intel·ligent manera d'assenyalar els torts i acceptem aquest mateix sistema en ço que ens atanyi personalment.
Preveiem que algú, maliciosament o sincerament, ens encomanarà a seguir
aquest procedir, al nostre entendre tan humà i tan noble. No en defugim pas, ben al
contrari, però tampoc defugim d"encomanar-lo a molts qui tenen una susceptibilitat tan
singularment sensible que els fa protestar al més lleu comentari que hom fa de llur obra.
(I en aquest sentit recordem haver parlat en aquest mateix lloc, poc temps ha.) Aquestes persones tan susceptibles acostumen a ésser, massa de vegades, les qui estan més
mancades de tolerància. 1 la tolerància no és res més que una lliberalitat ben entesa.
Per tant no havem mai d'entestar-nos i aferrissar-nos estúpidament a la nostra
manera de pensar; posem una mica de lògica en tots els nostres actes i deixem que
hom exposi ço que pensa (siguem tolerants); corregim a hom si creiem que hom
té un concepte equívoc (assenyalem els torts): d aquesta guisa assolirem un grau de
perfecció que ens manca i ens atansarem una engruna més al super-home, a l'home-just,
a l'home que viu per damunt les mesquines mesquineses de la societat corrossiVa que
només cerca i retreu les tares i els defectes dels altres, descuidant de superar-se a ella
mateixa i àdhuc contribuírem a perfeccionar indirectament una mica als qui passen la
vida tancats hermèticament dintre llurs ideologies, tant si són bones com si són errònies.
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Ja

A

em

conec!

RA que les ales de l'atzar m'han portat a viure solitàriament en aquest
bosc a l'alta muntanya, i el meu palau és
una cabana menuda i humil, sense altre
confort que un jaç de fullaraca pel repòs
nocturn; ara que les nicieses dels homes
no arriben a les meves orelles aci dalt, la
qual cosa fa que el meu viure sia més
serè i reposat, sense cap noció del temps
ni de l'espai, faig un inventari de la meva
vida pretèrita, i trobo dintre meu un ésser
foraster, totalment desconegut.
A m b els punys closos, m'apreto els ulls.
velats per les cortines de les parpelles, i
resto com si amb una ungiada me'ls hagués arrencat i tornat a posar-me'ls al revés, amb la retina mirant a dins. Tot el
món exterior ja no existeix en aquets moments per mi, però veig clarament que
l'ésser a qui més desconeixia, era jo
mateix; i ara em miro fit a fit i em sembla
impossible que tants esforços com havia fet
per conèixer els altres, sien un contrast
amb l'absolut abandó de fer la meva pròpia
coneixença. Jo, que quan tenia una conversa, dues paraules, amb un hom. m'intrigava sobremanera. i escorcollava psicològicament les seves entranyes per saber
el seu tarannà, i que sabia tots els punts
febles i els punts forts de totes les meves
enemistats i amics, del meu yb no en sabia
ni una paraula. Ignorava, fins i tot, que
existís. Era com una màquina imaginària,
la qual es dediqués a esbrinar el caràcter
dels altres, com si jo no en tingués de
caràcter i no tingués ànima per estudiar-la,
ni vicis per corregir, ni franqueses per extingir. I Veig que tota la Vida l'he dedicada
als estranys, sense servar-ne gens per mi,
que no m'he preocupat mai del meu pas
per aquest món. ni d'aprofitar-lo tot el
possible, i he dedicat tots els meus esforços al benifet d'altri tot inutilitzant-me
d"una manera inconscient, fins arribar a
l'oblit absolut de mi mateix.
Ara que res del que no veig, m'interessa,
podré saber què cosa sóc jo. T o t ço que
els meus ulls no veuen, és per mi inexistent.
I els meus ulls només em veuen a mi, els
meus dintres. que el meu exterior és també
ben secundari per la vida. I confesso que

tanmateix m'és força plaent traVar aquesta
nova coneixença amb el meu jo i preveig
que serem bons amics i que tots dos sortirem guanyant amb aquesta mútua comprensió. La meva dèria psicològica, es
reduirà a conèixer a perfecció el meu j o
íntim, i faré de mi l'home feliç per excel'lència. Ja han finit els plaers dels
sentits; ja han acabat els plaers corporals.
Comencin ara els esplais de l'ànima.
NARCÍS M A T E S

Temps

d'amar

Per què ens fem mal i ens amarguem les
[hores,
si ara és l'instant que el cor ens diu d'amar?
Per què ploro quan rius i per què ric-quan
[plores?
Tot aquest munt d'orgull quin tort que
[ens fa!
Si ens disfressem el cor amb la paraula,
ens enganyem tots dos inútilment.
Per què seguir teixint aquesta faula
i fer jogar l'amor i el sentiment
com si fossin titelles d'una farsa
que fan riure a tothom amb els seus planys,
ara que és temps de viure per amar-se
i al pit duem la flama dels vint anys?
Ja no ens escau giravoltà en la dansa
quan sòna la musica del mentir,
ni deixà escolà els jorns sense recança
com si tornés el temps que ja es marfí.
Era antany que fou bella la mentida
perquè encenia el foc del nostre anhel
i ens feia més humana aquesta vida
i ens dibuixava un núvol en el cel.
Més ara no, puny massa la fretura
i se'ns fa sang tot aquest temps perdut:
aquella bella il lusió perdura
i ens canta dintre el pit la joventut.
Deixem l'orgull, deixem aquesta farsa,
que la vida que passa té un marc d'or.
Si ara és el temps de viure per amar-se
que a la paraula la governi el cor.
XAVIER B E N G U E R E L
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I N S T A N T S ^ " /
Dels

sastres

E

N algunes escaparates dels sastres
que tenen més prestigi, hi ha encara l'americana posada en tota pompa amb
la retolació de consuetud que diu «Model».
Com és aquest model? Està en un beli torç
de figurí decapitat que giravolta opulent i
embafat. Sembla que tota la bella escaiença que té. és que la forma s'adapta impecablement en el figuri sense fer ni la més
lleu arruga, tot seguint aquella afectació
decadent, absurda i afeminada de quatre
anys enrera. Dic j o : és aquesta la moda
d'ara? Segons els magazines angleses i
americans, que saben el què es fan,
d'aquesta important matèria els dandys
d'allí han canviat radicalment.
Els pantalons tirats de dalt a baix,
amples, tapen mitja sabata. L'americana
marca un torç allèlic i comença ampla en
la caixa toràxica i va aprimant-se fins a
cenyir-se a baix de tot.
L'abric tutankhamen és l'altra innovació
que cal que sabeu, perquè no us donguin
gat per llebre. Consisteix en un drap (en
tota la dignitat d'aquest mot segons el
nostre filòleg P. Fabra) en mostres petites
i cau tot tirat, curtet, fràgil i lleuger.
Tot plegat no us fa l'efecte d'una disertació de la mena de L a dorm Catalana?
Nosaltres no volem pas molestar els bons
«tailleurs» molts dels quals tenen l'afalac
d'ésser titllats de mans d'or, però en
aquesta ocasió, amb l'estisora als dits, he
volgut fer aquest retallet que em plauria
que servís als bons sastres per fer un
model escaient de «dernier cri».
XÉSPIR
-

M o m f de h

ciència

La gran ciutat jeu tremolosa encara
del ressò d'aquell tro que l'ha sobtat...
Un llamp fa amb sa claror mostrar la cara
que la por el terror hi ha retratat.
I sembla aquell tronar com la rialla
que riu la malifeta de l'espant,
que gosa espaordint a la xicalla
i als homs mostrant ses gestes de gegant...
A una espuma mancada d'éxperiència
l'ha engelosit la feta del tità
i en el puntet brillant— fruit de la ciència—
d'un parallamps, sa fúria vol provar ..
S'esberla el cap i el tro, sense conciència,
sa rialla de burla fa esclatar.
M.

MAGANYA

Curs per la cultura professional dels obrers

L

'ESCOLA del Poble Nou (Wad-Ras, 206)
ha inaugurat el present curs per a
obrers del ram de construcció (fusters, manyans, paletes, electricistes, etc.) amb
classes especials de dibuix linial i geometria 1 classes de cultura general, a càrrec
dels professors Tadeu Quinovart i Josep
Barbat.
Per l'èxit que el curs passat assoliren
aquestes classes, no dubtem que el present es veurà així mateix força concorregut, ja que avui és innegable la necessitat
que els obrers tenen de perfeccionar la
llur cultura pràctica amb les lliçons dels
tècnics i dels moderns sistemes pedagògics.
Com podrà fixar-se el lector en l'anunci
de la última pàgina, aquestes classes són
nocturnes i l'Escola del Poble Nou facilitarà tota mena de detalls (inscripcions,
matrícules), a qui ho soliciti.
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L'hostal

de

can

Met

Records d ' u n M e r c a t a

E

RA el mercat de Tots-Sants: jo hi
havia anat amb ma germana per fer
les provisions de tota la setmana: havíem
quedat amb els masovers que a les onze ens
trobaríem a I hostal de can «Met>. Vers la
mig-diada va girar-se un Vent glaçat que
tallava la cara i nosaltres, cansades i mortes de fred. entràrem a l'hostal. La «Meta»
una dona d'uns 40 anys, grossa, ben feta,
molt encotillada, amb una bata de percala
blau marí, ens rebé molt complimentosa i
ens Va fer seure.
Dintie l'hosial no hi havia més gent que
un xicot d'uns 25 anys, molt brut i deixat,
amb la gorra torta per sota de la qual sortien uns cabells molt negres i arriçats. La
mestressa Va dur-li el dinar i es van posar
a enraonar, quan tot d'una Vareig sentir
que li deia:—Tu ets Vols casar, essent esguerrat?.—Vareig mirar-me'l i Vaig comprendre tota la cruesa d'aquelles paraules.
Efeciivament. li mancava una mà. —Si no
em caso, es perquè no vull! va dir amb
Ull to lot estrany. — Fa cincs anys que tinc
promesa, perquè al passar-me la desgràcia
va dir-me que ella m'estimava igual.—I
doncs, per què no et cases?—va dir la
«Meia>, somrient maliciosament.
Perquè
haig d'arreglar un assumpte: tinc de Venjar-me de qui ein Va fer desgraciat.—Una
esgarrifança Va recórrer el meu cos i emocionades vàrem escoltar amb silenci el relat de la seva desgràcia.
Va ésser a la fàbrica; ell guanyava setze
duros setmanals i un amic seu que no
n'havia pogut guanyar mai més de deu,
va engegar un teler el qual va emportarse-li la mà per sempre més. Van agafar-lo
i el condemnaren a deu anys de presidi.—
Però això no és res —Va dir el xicot,—
comparat amb el què va fer-me a mi, car
ell ara sortirà i com si res podrà guanyarse la vida, mentre que j o , que no tenia
culpa, tindré que demanar caritat per
sempre més. Fa molts anys que espero
dia per dia que surti, per decidir la meva
sort: el mataré o em matarà, però serà
cara a cara i no de traïdor com ell,—va
acabar dient.

Granollers

• O h ! què no hauria fet jo per a convèncer a aquell xicot del mal pas que anava a
donar! Però, per desgràcia, la meva eloqüència deixa molt que desitjar i no trobava paraules per a convençe'l. Vareig
parlar-li de la seva promesa, la qual havia
demostrat estimar-lo tant, i que per comptes de pagar-li com es mereixia, la faria
desgraciada per tota la vida. Que ésser
esguerrat no és cap deshonra, mentre que
l'haver estat a presidi és una taca que no
es borra mai més. No sé quantes coses
més Vaig dir-li, doncs estava emocionada
i enraonava acaloradament.
Ell m'escoltava en silenci, movent a estones el cap com un infant quan el renyen
i sap que té culpa, i fins un moment Vaig
fer-me la il·lusió de què el convenceria, però vaig desenganyar-me'n aviat. - Fa masses anys que ho porto al c a p , - Va dir-me.
Vaig mirar de convencé'l amb altres
raons, tot dient-li que, com Veia que era
instiuït, sabent de llegir i escriure, podria
mirar de fer alguna cosa, però Va ensenyar-me la mà i amb uns ulls plens de tristesa em va dir que ja ho havia provat tot.
Arribà la masovera que ens venia a cercar, car era tardissim; jo molt emocionada,
Vaig despedir me. i agafant alguna cosa
del moneder, vaig posar-li sobre la taula,
demanant-li sobre tot que canviés de pensar. Ell va obrir desmesuradament els ulls
grosos i tristos, i Va anar per dir-me alguna
cosa, però es Va quedar amb la boca oberta sense poguer-me donar ni les gràcies.
No l'he vist més i és fàcil que no torni
a Veure'l; però molt sovint penso amb
aquells ulls de bon xicot que potser ara seran els d'un criminal ple de remordiments,
i pateixo pensant-hi. M i l coses se m'acuden ara del què hauria fet per a impedir-ho i que aleshores no hi Vareig pensar.
Fa pocs dies va Venir la masovera i va
donar-me un sobre clos. En Veure'l, el cor
va fer-me un salt... Mes, oh desil·lusió!
Eren els diners que havia deixat damunt
la taula de can «Met».
MARUTXI
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TVo sempre la culpa és nosfra
( Continuació)

L 7 NCAKA avui, si teniu la Voluntat d'atansar-vos al carrer de la Pietat, la
Veureu. No és molt gran. però prou per a
donar certitud a tota la història que en
ella Vaig viure-hi...
lli
Alli dins era feliç.
Vaig oblidar tot el què Volia oblidar, i,
prompte, tots els personatges de la meva
existència foren uns altres.
No aquella lady Madelina que, àdhuc, a
l'eVocarla m'esgarrifava. N o , la visió satànica de son cos nu, que m'assetjava tothora. No. la bestialitat de sa sangxorrant.
que hauria estat el meu anhel, ni tampoc
l'excelsitud d'un amor platònic i impossible...
Totes aquestes ànsies havien fugit a
l'encís d'aquells carrers de Barcelona Vella,
que sembla que el temps no hi passi.
Sembla que no Vulgui destruir aquella obra
de segles pretèrits, que ens fa viure generacions que dormen ja el son que té de
durar sempre...

LES G R A N S I N D Ú S T R I E S

Sembla que cada pedra
d'aquelles
tingui coneixement de sa bellesa, i perquè
l'admirin, no vulgui desaparèixer...
Doncs, enmig d'aquella grisor dels
Vells carrers de la ciutat del meu cor,
d'aquesta Barcelona que em sembla que
no adoro prou. al cor del meu cor. com si
diguéssim, vaig poder oblidar-ho tot...
I fou allavors. en aquells dies que la
calma començava a renéixer en el meu
esperit trasbalsat, que Vaig fer coneixença
amb Maria-Clàudia.
Tant que ha influït en la meva Vida el
seu encontre, i vaig conèixer-la indiferentment, sens pensar que el Destí inexorable
me la posava enfront per a que aprengués
a lluitar amb la vida...
Però j o , allavors, no podia pensar-ho
això: era tan divinament formosa! Era tan
febrosament, tan crudelment incitant!...
tan femenilment temptadora, que no Vaig
reflexionar res. Absolutament res... i vaig
caure en sos braços de verge britànica...!
La vaig invitar a visitar la meva botiga,
i vingué.

POBLENOVINES

(Folo Ciorosiieía

E l cotxe més g r a n d ' E u r o p a ( 2 2 metre» de llarg p e r 3 m . 2 0 c m . d ' a m p l e ) , p r i m e r de l a i è r i e
de 12 cotxes que construiex l a • M a t e r i a l p e r Ferrocarrils i Construccions, S. A.>, p e r encàrrec
d e l <F. C. Metropolità T r a n v e r s a l de Barcelona»
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Em digué que coneixia l'art de les antiguitats, i, efectivament, m'anava desxifrant, un a un. l'edat, estil, probable pertenència, valor, e t c . de tots aquells
objectes que, cada un, guardava un tros
de la meva vida... Després, s'adonà de
que en un recó hi havia un petit pianino i
s'hi assegué davant i començà una sonata
que penetrà dins la pobra ànima meva i me
la deixà sofrenta i intrigada.
Una sonata com potser mai no n'havia
oit d'igual. Uns <crescendos> que t'arrabassa ven tot l'ésser... Uns diminuents que
et feien pujar a la glòria, tot amb una
barreja d'apassionament que excitava els
nervis, feia botre els ulls, i escalfeir el
cervell.
Vaig anar acostant-m'hi amb un deix de
vacil·lació, perquè notava que cada pas
que avançava era un tros de foc que em
cremava l'ànima.
Però, no obstant, feia com el papalló
que volta entorn la llum i sent que sos
tènues èlitres Van cremant-se, però Va e s trenyent el cercle, fins que r a u , debatentse inútilment.
Aquesta al·legoria, amb tot son aspecte
de romàntica i crudel, me la puc fer meva.
Com he dit, sentia que cada passa que
avançava, un nou foc encenia la meVa
sang i això m'agradava. Els polsos feien
un «zum zum» que privava el meu respir i
jo notava que aquella escena hi estava
molt ben posada en aquell recó de la botiga d'un antiquari.
Vaig anar escursant la petita distància
que ens separava.
Ella, amb son vestidet flonjo i blanc,
com d'escuma, provocant aquella melodia
que l'envoltava com una aurèola, em
semblà una estranya Visió patètica que
mals gnoms haguessin posat davant mos
ulls.
Aquella música que anava apagant-se
lentament esmortuia mos passos, fins que
a l'últim acord, quan aquella sèrie de
planys fou finida, vaig trobar-me besant
aquella nuca esplendorosa que m'ofrenava...
Ses mans. no es mogueren del teclat
com volent que l'encís d'aquells besos no
fós orfe d'aquell altre encís que ens fa
tornar sensibles í romàntics...
LLUÍS J O R D À
(Continuarà)

Canto la teva amada
A l ' a m i c M. de P r a d a

Ditxós de tu que tens una Teresina
per contar-li les joies i els dolors;'
jo duc al cor l'horrible espina
de no tenir a qui dí els meus amors.
Si jo tingués una beutat morena
d'ulls feridors i negres com tu tens,
crec que la vida em fóra més serena
i em foren més suaus els meus turments.
Sóc desgraciat per aquesta cosa.
el goig i la dolor a ningú els puc dir;
sóc branca de roser sense cap rosa
que el gran sol de l'amor no em vol florir.
T u rai que tens una bella Teresina
d'ulls de nit que llueixen com estels
i que té una ànima tan delicada i fina
que emplena de llum tots els anhels.
Si jo trobés l'amiga venerable
que calmés amplament el meu neguit
sens que m'encomanés ni a Déu ni al diable
l'estimaria de seguit.
Diga-li. amic, a la teva Teresina
que té una sort com ella poc ho sap,
perquè apar una rosa sense espina
i de roses així no n'hi ha cap.
I estima-la com cal a totes hores
i que t'estimi ella a tots moments,
que et dongui el mar del cor sens fons ni
[vores
amb tots els somnis, neguits i pensaments.
Que si hi ha res al món que Val la pena
és el viure estimat i estimant
i ella dú a sota de la pell morena
un cor per estimar sincer i gran.
Ditxós de tu que tens una Teresina
per contar-li les joies i els dolors...
Jo us vull la vida sense cap espina
i que siguin sublims vostres amors.
SALVADOR P E R A R N A U

R E P O R TA TGES P O B L E N O VINS

La Biblioteca Popular Catalana d e j / V A E. /.>

P

O B L E N O U , el periòdic popular de
la nostra barriada, falaguerament
sorprès per l'agençament de la novella biblioteca tot just oberta a la cultura poblenovina, no podia mancar a l'avinentesa
d'incloure dins la seva Secció de «Reportatges poblenovins> una conversa amb el
president de la jove i inquieta agrupació
deportiva de la nostra Rambla.

— T o t lector pot endur-se'n el llibre que
més li plagui a casa seva i tornar-lo quan
l'hagi llegit.
—...?
— Nosaltres som els que restem agraïts
als que ens demanen llibres per a llegir a
la sala o a casa seva. No som cap Biblio-

Un Vespre, entre dues reunions, reeixírem a immobilitzar en un angle de la còmoda i luxosa sala de lectura de tons seriosos i catalanesca ornamentació, a l'actiu president de l'Entitat, l'amic Mateu,
tot pregant-li reposés uns minuts bo i satisfent la curiositat dels nostres lectors.
—...?
— N o , no parlem de res del que ja havem fet; és ja del domini públic. Prefereixo
dir-li ço que els meus companys de la Directiva i de la Comissió Tècnica pensem
fer.
—...?
— S i , una biblioteca, però no una biblioteca per l'estil de les que tenen la majoria
de les Societats, plenes de molts llibres,
de molta pols i d'una solitud eterna. Una
sala agradosa, polida i quieta, de llum reposada, de tons nostrats; unes estanteries més o menys plenes i força jovenalla
llegint...

President de la Comissió Tècnica de la Biblioteca Popular Catalana del Poble Nou

—...?
— A la nostra biblioteca el mateix lector, ensinistrat pel catàleg, agafa ell mateix el llibre que li plau, el llegeix i el torna a lloc sense protocol de cap mena.

teca Museu que vol tenir exemplars rars
o de luxe; som una biblioteca popular que
vol tenir més llegidors que llibres.
—...?

—...?
— N o cal ésser soci per poder ésser lector. Es suficient ésser de la nostra barriada. La sala de lectura resta oberta a tots
els poblenovins.

D o c t o r Josep R i e r a i P u n t i

—Tota classe de llibres i millor dit, els
que més interessin als nostres lectors que
són persones ponderades i cultes i que
cerquen en la lectura la instrucció i l'esbargiment.
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RIMS DE L'HORA

—Aspirem a fer de la nostra biblioteca
un element de cultura de la nostra barriada
i al voltant d'ella volem crear-hi una atmosfera el més densa possible de cultura
i civilitat, per tal de convertir-la en el fogar de tots els poblenovins inquiets que
malden per estructurar el novell esperit
col·lectiu de la nostra barriada avui ofegat
per un baix materialisme propugnat maquiavèlicament pels que s'interessen en
mantenir Velles posicionsquese'ls escalen.

J o v e n t u t de s i m i
El metge Voronoff, aquell rus savi —
el món ha capgirat amb son invent;
tothom té la lloança a flor de llavi.
Ja no hi ha por de que aquest món s'acabr
car tindrem joventut eternament.
L'únic que haurà pagat la conseqüència
si l'operació es fa molt sovint
—pagant-li el gran faVoramb inclemència—
és el qui ens ha donat la descendència
segons la teoria de Darwin.
Si un jorn et trobes Vell. xaruc, reumàtic,
impotent per lluitar contra l'amor,
és molt senzill: compra un simi asiàtic
i amb l'operació Veuràs, estàtic,
tornar-te un Don Joan conquistador.
Els taverners, amb eixa cosa nova.
intranquils, es comencen a escamar.
S'acabaran el «monus» si això prova;
i fent servir les «mones» són al cove:
també s'acabaran i, au!, a plegar.
Eterna joventut! Vina en bona hora
si amb ella ens duus també felicitat.
Mes per tortiar-nos sols àgils per fora
i l'ànima envellida per dins plora...
no hi guanyarà pas res la Humanitat!

-...?

—Conferències, lectures, comentaris,
àdhuc petits cursets gratuïts, seran el complement natural de la nostra obra d'avui, i
per damunt de tot empendrem una vasta
obra de solidaritat cultural, tot procurant
mancomunar totes les biblioteques de les
Entitats establint un intercanvi de llibres
per tal de fornir als lectors poblenovins la
possibilitat de llegir qualsevol llibre sense
perdre temps en viatges al centre de la
nostra urbs.

-...?

—Volem treballar com escau a gent jovençana; la nostra biblioteca no és més
que. una eina més per a intensificar la nostra obra cultural de cara al progrés i benestar de la nostra barriada. Ens donarem
per satisfets si reeixim a despertar l'afició
a la lectura entre els nostres veïns. i el
nostre goig serà complert si Veiem que
les quantitats que mensualment destinem
a Tadquisió de llibres són insuficients per
a complaure els desitjós dels llegidors.
Així caldrà fer nous esforços per trobar
noves subscripcions i donatius que ens
permetin engrandir cada cop més la nostra
tasca cultural.
—...?
—Treballar per un ideal és sempre faedor. Aquells qui es pretenen arborats per
una fe i porucs resten reclosos davant les
circumstàncies adverses, esperant temps
millors, no són del tremp dels apòstols ni
dels lluitadors. L'onada de materialisme no
ofega més que els ba jaus i els «femelletes».
Els decidits i els forts saben heure profit
àdhuc de les maltempsades.

EL BIS-COMPTE A R N A U

Els
nostres
subscriptors - protectors

E

NS plau donar la sisena llista dels qui
afavoreixin amb llur ajut l'obra i la
continuïtat d'aquest periòdic:
Josep Aulet, Miquel B a d i a , Rafel Rernaheu, Tomàs B u r n i l l , Domènec C a n t i ,
A m a d e u Bscoià, Esieue Figueres, D o c t o r
Ramon G a l l a r d o , J o a n Massip, Andreu
Padró, J o a n Parés, Josep Piqué, J o a q u i m
Ribera. J o a n Riera, Josep Serra, Felisa
Torrella.

FURA

-
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URBANITZACIÓ
M o c i o n s presentades a l ' a p r o v a c i ó
dels T è c n i c s , - El Consell de Govern de
la «Unió de Propietaris i Industrials del
Districte X» ha lliurat directament a l'alcalde de Barcelona, per mitjà del seu
President, una bona colla de mocions interessant la realització de clavegueres, empedrats, afirmats, e t c , per a la nostra barriada, les quals ja es troben en poder dels
funcionaris tècnics per tal d'activ'ar-ne llur
aprovació.
M i l l o r e s p r o m e s e s . — Q u a n la darrera
visita feta a aquest Districte pel seu tinent
d'alcalde senyor Escales i pel president df
la Comissió d'Eixampla de l'Ajuntament
senyor Rafel del Rio, acompanyats del
Consell Directiu de la «Unió», de la qual
ja vàrem donar compte en el número passat, els esmentats funcionaris varen prometre prendre's amb molt d'interès les següents millores:
Donar impuls a les obres d'explanació
del carrer de les Corts Catalanes fins el
de Sant Joan de Malta.
-Esfondrar la casa del carrer de Marian Aguiló, xamfrà a la de Pere IV, la
qual l'Ajuntament està conforme en pagar-ne l'expropiació, tota vegada que
aquest immoble dificulta extraordinàriament el tràfec per dit carrer.
—Empedrar el c'arrer de Pujades, des
del de Marian Aguiló fins al Passeig del
Triomf.
Altres millores prometeren també activar, les quals no detallem avui per manca
d'espai. Ho farem en un proper número.
Protesta j u s t a . — E l passat dimarts, dia
2 del present, va reunir-se el Ple de la
Junta de Govern de la «U. P. I. D. X.>,
per tal de prendre acords referents a la
proposició que té presentada a l'Ajuntament l'industrial senyor Godó. el qual demana la concessió d'una mansarda industrial que abarca els següents carrers de
la nostra barriada: Enna, Lope de Vega.
Taulat, Roger de Llúria, Degollada, Plaça
Unió i Castanys.
-

I

MILLORES

Va acordar-se presentar a l'Ajuntament
un recurs de protesta contra l'atropell que
significa, no pas la concessió, si noia sola
proposició de tal projecte.
També va acordar-se cridar els elements
que integren l'altra entitat d'aquest caire
del Poble N o u , la «Federació de Propietaris, industrials i Comerciants del Poble
Nou», —els quals donaren 'l'assentiment
de bon principi,—i també a tots els propietaris i industrials afectats per la proposició, per tal de formar conjuntament un
bloc, un front únic, que s'oposi al reeiximent de ia pretensió del propietari de la
fàbrica de paper del carrer de l'Amistat.
P O B L E N O U . comprenent així mateix
que fóra una cosa perjudicial i ignominiosa
per la barriada la realització d'un tal projecte, publjcarà en el pròxim número un
documentat article posant de relleu l'atropell i els perjudicis morals i materials que
per la barriada representaria l'aprovació
de la injusta mansarda industrial.
L a r i e r a d ' H o r t a . — ] m \ . amb altres
mocions presentades a l'Ajuntament, a les
quals ja ens hem referit abans, n'hi ha una
demanant l'enfondiment o rebaix de la
Riera d'Horta, puix que el seu estat actual posa en inminent perill d'inundació —
per poc que plogui seguit i la riera baixi
plena,—els camps que hi llinden i, també,
els nostres barris.
El president de la «Unió», senyor
Tomàs Burruil, ha parlat peisonalment
d'aquest assumpte amb l'Alcalde, fent-li
sobretot esment del perill que existeix,
havent contestat el senyor De Viver que
ho tindria molt en compte i que s'hi interessaria vivament, prometent també, a invitació del senyor Burruil, de fer-hi una
visita.

Aquest número

de P O B L E

NOU

h a estat p a s s a t , p r è v i a m e n t , p e r
censura.
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TEATRE
A . D.

Una mala tongada

E

L «C. D. Júpiter» passa una mala
tongada: és evident.
En el número passat, parlàvem de la
davallada que segueix el nostre club degà
i, avui, tot i dolguent-nos força, hem de
constatar que aquest segueix el pendís que
es bada al seu davant. Hom ha de cercar
un remei sense perdre mica de temps; altrament, preveiem que davall d'aquest pendís hi ha un precipici que arrastrarà, si
hom no té cura de reaccionar vivament i
aviat, tot el prestigi que havia assolit el
<C. D. Júpiter».
Es necessari per reaccionar com cal,
una gran dosis d"energia i fer senzillament
ço que calgui fer per emprendre de nou
una ruta ascendent.
Aquesta temporada ha estat sens dubte
una temporada perduda i malaguanyada,
que, a més de portar greus perjudicis, sobretot morals, al nostre club, ha defraudat
un bon xic l'afició dels nostres amateurs.
Una barriada tan populosa com la nostra, la qual hauria de figurar esportivament
entre les primeres de Catalunya, marxa a
un lloc bastant inferior i, si sovintegen gaire tongades com la que passem, si ara
anem rerassegats en l'ordre de la fama,
arribarà dia que la vida esportiva del Poble Nou serà nul la. I abans de descendir
a aquest nivell, val la pena que tots lluitem
per a fer reeixir novament aquest Club
que ha donat jorns de glòria a la nostra
barriada.

Paríiïs d ' e n t r e n a m e m
Diumenge, dia 7. —Partit contra
F.
C. Marlinenc», camp foraster.
Diumenge, dia 14.—Partit contra r«lluro de Mataró», camp local.
Divendres, dia 19.—Partit contra el «F.
C. Martinenc», camp local.

JOB

Regionalista

TT L passat diumenge, dia 28 de Febrer,
t -j a la tarda, el «Grup de Declamació» d'aquesta entitat posà en escena el
drama en 4 actes, original de Victorià
Sardou, <La Tosca», i la comèdia en un
acte «Un bon debut».
Tots els papers foren ben interpretats ,
pels esforçats aficionats, destacant-se els
senyors Espinosa. Arbat i Gironès. També mereixen elogi els senyors Vilaseró,
Mauri. Cahué, Balaguer, Prades i Soler,
i la senyora Soto.
El públic, bastant nombrós, aplaudí insistentment als intèrprets.

Centre

U

Moral

NA obra ben bé de prova per als actors aficionats, fou la posada en
escena el diumenge 21 de Febrer passat,
en el «Centre Moral», «El Plor de la Madrastra», en quatre actes i en vers, del
malaguanyat Pitarra.
L'argument, desenrotllat i inspirat en
un assumpte històric, és un bon el lement
per a que l'interès del públic es desperti i
segueixi àvidament les diferents situacions
dramàtiques i d'efecte "de les que tan pròdiga n'és l'esmentada obra.
De les actrius, ni parlar-ne; malament
del tot. De les dues se salvà encara la més
jove, de bona dicció. En Forradelles, en el
seu difícil rol del Rei, que era l'os de
l'obra, se sapigué salvar bé, que ja és molt
per un paper tan complicat. L'Hortet, amb
tot i que el caire tràgic no li va bé, es feu
aplaudir en el difícil de «metge Jueu». En
Maganya bé també en el «príncep Ferran»,
encara que bon xic desapassionat en algunes escenes. En Marti ( A . ) molt bé en
el «Patge Lluís», pel que fou aplaudit. En
Casanoves, com sempre, molt bé i el més
regular. En Canals que debutava amb un
paper d'importància, un xic desorientat,
però encertat. La presentació esplèndida i
de bon gust.
TAGORE
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CARNET

DE

Aquest periòdic publicarà en ei pròxim número un reportatge amb i'il'lustre músic Cassià
Cassademont, ben conegut a la nostra barriada,
del qual s'estrenarà a l'«01impia'> l'òpera «La
Mare», que no dubtem per les referències que
en tenim, assolirà un èxit d'interpretació i de
públic.
RITMES S E N T I M E N T A L S
Poesies de Salvador Perarnau
De venda a lots els quioscos. —2 ptes. Volum
Catalunya ha perdut en un període ben breu,
dues figures representatives de la seva espiritualitat: Joan Llimona i Joan Alcover.
Compartim el dol de tols els catalans, aconhorlanl-nos amb el fruit saborós que ens han deixat
aquests patricis suara traspassats. A. C. 8 .
TRASPORTS - ACARREIGS
Servei ràpid de repailiment :-: Miquel Clivillè
Carrer Lope de Vega (enfront al camp del Club
Deportiu Júpiter) Telèfon S. M . 446
A partir del dia primer d'aquest mes, començà, com anunciàvem en el nostre últim número, la
circulació a domicili dels llibres de la Biblioteca
Popular Catalana de l!«A. E. Júpiter».
Demà començaran a la nostra Parròquia els
exercicis espirituals que, com cada any, s'hi donen per la Quaresma, a càrrec del reverend caputxí P. Alfons Maria, de Barcelona
R A M O N V A L L S :-: Escuder, 17, 2." Barcelona
Tinta Adler (alemanya):.: Representant exctusui
Pel dia 30 d'aquest mes r«A- E, Júpiter» organitza una vetllada literària amb motiu de la
mori dels eminents escriptors mallorquins, mossèn Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover

NOVES

El president de I' Ateneu Democràtic Regionalista», En Joan Duran, Va tenir una extensa
conversa amb bona part de socis joves, en la
qual va exposar els seus desiti'os de donar una
més intensa i interessant vida a l'esmentada entitat poblenovina.
Amb tal objecte, el divendres passat, a la nit,
i sobre el tema - Pep Ventura i les belles tonades
de la raça» el mestre de la Secció de Rítmica i
Plàstica de l'«Orfeó Català», En Joan Llongueres, hi donà una conferència, la qual sigué il·lustrada musicalment pel professor de tenora Albert
M a r t i , obtenint un assenyalat èxit.
Altres conferències i actes porta en cartera
l'actiu president de l'Ateneu. El noms, entre
altres, de Pere Coromines, Llorenç Riber, Cristòfor de Domènec i Ferran Agulló, són una ferma esperança de l'èxit que, cada dia més, assoliran aquestes vetllades.
DOLORS LLOBET G O D Ü
Qèneros d'última novetat :•

• MERCERIA
Wad-Ras, 236

Hem estat atentament invitats pel propietari
del modern establiment fotogràfic del Passeig
del Triomf, "Fotos-Radium», a les proves d'un
modern i perfeccionadíssim aparell que permet
treure la fotografia amb el màxim de detall.
Ens plau amb aquest motiu, felicitar al senyor
Baftos per la nova adquisició.
Petites comptabilitats :-; Copies a màquina
Marian Aguiló, 65, 4.a, 2.a
El proper dissabte 13 del present, se celebrarà en la Cooperativa «Pau i Justícia», un Festival benèfic a profit de l'adquisició deRadium per
la Vil·la de Salut «L'Aliança».
L'elenc Dramàtic que dirigeix En Francesc
Vilà, amb la cooperació de la primera actriu
Dolors Carnicero, posarà en escena la formosa

COMPRESSORS
D'AIRE
BOMBES DE B U I T S istema ".Planclie" patentat
Grans rentlinients - Grans pressions - Preus interessants

FILL d'E. BRUGUERA
CARRER

RIERETA,

TELÈFON A 3773

3S
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tragèdia del malhaurat Guimerà La Boja», i la
xistosa comèdia «Ditxosos Coloms!».
La massa Coral de la mateixa Cooperativa,
també cooperarà brillantment en aquest lloable acte.
Donat el f i benèfic de la festa i tenint en
compte els valuosos elements que hi han de prendre part. no ens és gens dificil preveure el gran
èxit que assolirà aquest Festival.
TINTORERIA D'A. SASTRE
Dols en dotze hores-Especialilut en els encàrrecs
Passeig del Triomf, 58
Els qui estimem l'Art en tots els seus aspectes, hem d'agrair al «Centre Moral» l'interès que
té en donar actes culturals a la nostra barriada.
Començant la tanda de conferències artístiques i apologètiques que ha anunciat per la
Quaresma d'enguany, el dia '27 del Febrer escolat invità al senyor Dàrius Vilàs, el qual versà
sobre un tema tan suggestiu i instructiu alhora
com " L ' A r t aplicat».
No és de dir com es féu interessant aquesta
conferència, si bé el senyor Vilàs, adonant-se
que una gran part del públic estava integrat per
l'element femení, donà a la seva diserlació un
caire amable d'intel'ligent causerie, que plagué i
interessà força a tots els oients.
Per a una data propera està ja anunciada en
aquesta entitat, una altra conferència a càrrec
del poeta i crític musical Joan Llongueres, el
qual desenvoluparà el tema "Els cants de la
Passió».

CARTELL POBLENOVÍ
D ' A C T E S I FESTES
C o o p e r a t i v a <Pau i Justícia >
Diumenge, 7.—Nit, ball pel Quintet «Mora».
Dissabte, dia /J.—Nit, festival benèfic, posant-se en escena "La Boja» i «Ditxosos Coloms».
Diumenge, dia /•/. - Nit, ball pel sextet artístic «Puig».
Divendres, dia
—Nit. ball de Sant Josep
per la Banda «Jovènia».

A g r u p a c i ó Excursionista J ú p i t e r
Diumenge, dia 7 — Excursió familiar a la Serra de Sant Mateu.
Diumenge, dia /-/.--Excursió a la SauVa Negra.
Divendres, dia /S.—Tarda, conferència pel
senyor Jaume Ribera i Llopis, amb el tema: «Un
viatge per l'Espanya artística», il·lustrada amb
projeccions. Finirà la festa amb una audició de
sardanes.

Societat L'<Aliança»
Dissabte, dia ft—Nit, cinema.
Diumenge, dia 7 —Tarda i nit, cinema.

XAMPANY LINCOLN
Caves en Sant Sadurní de Noia
El passat dissabte dia 2^ de Febrer, víctima
d'un atac cardíac, va traspassar repentinament
el nostre subscriptor i volgut poblenovi Frederic
Prat, el qual de molts anys ençà era encarregat
en els Tallers de la «Material per F. C. i Construccions, S. A.»
D. E P. i rebi la seva desconhortiida família
el nostre pèsam.

Cafè

cle L

Aliança

CARKER WAD-RAS. BAIXOS

SANDWICHS - P A S T E S
KESSOPÜNS
LICORS - X A C O L A T E S

Centre M o r a l
Diumenge, dia 7.—-Tarda, conferència pel
Rvd. Alfons Marià, de Barcelona: «El Cristianisme en la vida racional de l'home».
Diumenge, dia /-/. — Tarda, funció a càrrec
del grup escènic: «L'enredaire» i «La guerra a
casa».
Diumenge, dia P/.—Tarda, selecte concert.

Ateneu Democràtic Regionalista
Diumenge, dia 7.—Tarda, ball per la Penya
«Sternhut».
Diumenge, dia /-/.—Celebració del primer
Aniversari de la fundació de la «Comissió Sardanista''. Coblas 'Catalònia» i «Emporium».
Divendres, dia / f . —Tarda i vetlla, ball de
Siint Josep.

A n u n c i a n t s : A n u n c i e u els vostres
articles a l'únic p e r i ò d i c que s u r t en
aquesta b a r r i a d a n o s t r a .
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Gran Empresa de Pompes Fúnebres

LA SOLEDAD
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Torrents í C.% S.^ L.da
S E R V E I

RERiVIANElVX

Central: Salmeron, 46

-

Telèfon Q. 454

Tallers i Garatge: Consell de Cent, 450=Telèíon S. P. 2117
SUCURSALS:
Passeig Triomf, 17
Pere IV, 282

Telèfon S. M.
.

S. M.

823
637

Hospital, 97

A. 5256

Viíred, 4

A. 3420

Travessera, 133

Q.

Urgell, 78

A. 4930

Torres, S

454

Gràcia

Trasllats de restos a províncies i a l'estranger
Embalsamaments

:-: Arques de gran luxe

Escola dd Poble Nou
W A D - R A S , 206 / B A R C E L O N A

CURS DE 1925 A 1926
Classe Especial de Dibuix
Linial i Geometria
Per a obrers del ram de construcció
(Fusters, manyans, paletes, electricistes, etc.)
(Z0

ALUMNES)

Dilluns, Dimarts i Dijous de S a dos quarts de deu vespre

Professor: Tadeu Guinovart

Classe de Cultura General
(ELEMENTAL
(10

PER

A

OBRERS)

ALUMNES)

Diària de set a dos quarts de nou

Professor: Josep Barbat
Es facilitaran tota mena de detalls al local de l'Escola
els dies i hores de classe

