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E S C O L E S
LEGIM la notícia, falaguera, que hi ha ei projecte de demanar a l'Ajuntament que habiliti per escoles el local on hi ha instal·lat el dispensari i el quarteret municipals del Districte Desè—el nostre Districte.
La notícia, per la lloable obra que enclou i pels temps de materialisme en els quals ens perve, és d'una encoratjadora satisfacció.
Vol dir que encara hi ha qui pensa, malgrat l'envestida anorreadora
contra els grups escolars, que la cultura és cosa que no cal negligir.
Significa que no només s'ha de pensar, per fer gran i bell un poble, en el millorament
urbà, si no que el millorament espiritual deu ésser així mateix preferit. I, encara, que
tots devem ajudar, com si en tinguéssim un deure —que si que el tenim,—aquestes iniciatives tan cares a l'esperit. Què en faríem d'una ciutat model, bella, d'estructura polida, de carreteres asfaltades, de cases majestuoses, de jardins magnífics, plena de
confort i ben segle X X , si els seus habitants no posseïen la civilització necessària i es
comportaven incultament i llur ignorància els transportés a les maneres primàries de
l'home de les cavernes? Cal que tot Vagi aparellat amb decidida harmonia, amb bell
equilibri.
Per això, ara que han arribat al Poble Nou alguns esquitxos de l'onada edificadora i algunes dècimes de la febra urbana, aquest benemèrit projecte escolar ha de
merèixer l'atenció dels bons fills i habitants de la barriada. Poble Nou és territorialment una de les barriades més extenses, i cada dia s'eixamplen més els seus dominis.
La seva extensió kilomètrica és tan important com la seva acció industrial. Cal no
oblidar que el Poble Nou ha estat comparat a una Manchester catalana. I cal dir, esguardant objectivament i també subjectivament el panorama de la nostra barriada, que,
3
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en Veritat, s'ha negligit imperdonablement l'ensenyança, factor moral de força creadora, mentre que el factor material ha estat preferentment atès.
Aquest projecte del qual parlem, ve uns moments de decisiva oportunitat. Precisament l'Ajuntament ha rebut la suma d'un milió de pessetes que l'ex-alcalde popular
de Barcelona, Collaso, ha llegat «amb el fi de construir en el nucli de la Ciutat Comtal
que en sigui més necessilat. uti grup e s c o l a n . Es obvi que és la nostra barriada la que
amb més drtt li cal gaudir-se d'aquesta deixa filantròpica. El Passeig del Triomf, avinent, és un dels llocs més indicats. L'actual immoble que fa de dispensari i de quarteret alhora, per ésser propietat de la Casa Comunal, resolt satisfactòriament la dificultat màxima, per quant en aquest edifici, de Vastes proporcions escaients, s'hi poden
habilitar unes espaioses escoles bo i conservant el quarteret i el dispensari actuals.
C a l . doncs, que tothom presti el seu ajut a l'oportuna iniciativa escolar de la
Comissió de Cultura de la nostra popular <LJiiió de Propietaris i Industrials del Districte X » . I cal que aquesta Comissió no defalleixi i que converteixi tot seguit el projecte
de demanda en una realitat. L'Ajuntament té un deure d'atendre-la per així complir la
clàusula legal i bàsica del llegat. Aquest i el Poble Nou ho exigeixen. Es necessari
i és de justícia.

AL

M A R G E D E LA

VIDA P O B L E N O V I N A

Societats Culturals í Recreatives
ni

D

'UN temps ençà hom no parla d'altra
cosa dins «l'Aliança> que de bona
administració i tant nanos com cadells es
disputen al volt d'aquest migrat concepte
de la Junta de Govern.
Cosa òbvia és que sense administració
no pot haver-hi societat per més cultural
i recreativa que sigui que no se'n vagi en
orri, però cal també no oblidar que una
Junta de GoVern no és exclusivament una
Junta administrativa sinó que pren sempre
el nom de Junta Directiva, ço que vol dir
que deu dirigir la Societat i aquest comès
es molt més ampli que el que pertoca a
una simple Junta administrativa Juntes
administratives són, per exemple, aquelles
que tenen cura de l'administració d'un
llegat, fons de cultura, fons social, fons
benèfic, e t c , on el donant ja deixa fixades les normes directives, limitant-se el
rol de la comissió a procurar i distribuir
els rèdits i conservar el capital.
Es, doncs, una manca de visió global

del rol d'una Junta Directiva el parlar d'una
faisó exclusiva i única de la bona o mala
administració de la mateixa. Ens plauria
molt més a nosaltres veure plantejades
les lluites dins una societ.it en el terreny
de la direcció que en el de l'administració,
car en el primer cas es debaten i milloren
factors d'ordre espiritual i en el segon solament d'ordre material, essent les més de
les vegades molt poc estètiques les <bugades> plantejades.
Honorabilitat, bona voluntat i un mínim
de competència són suficients per a administrar degudament una entitat. Més àmplies capacitats es requereixen per a
dirigir una Societat. En tota societat mercantil el càrrec de Gerent és de més categoria i importància que el de comptable.
Dins «rAliança> s'ha oblidat el rol de la
Gerència i siris i troians semblen cercar
més un bon comptable que un gerent d'empenta i prestigi sòlid.
Deixem de banda les irregularitats dels
uns i la dilapidació dels altrtís. afers d'ordre interior que cal escatir en família el
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més silenciosament possible i ocupem-nos
de la direcció de <rAliança> entitat cultural i recreativa.
La finalitat de <l'Aliança» és la d'enriquir la cultura dels socis bo i procurant
l'esbargiment llur. Es un xic paradoxal i
fora de lloc el donar com a prova única i
suprema de l'actuació d'una Junta Directiva l'haver avançat durant un any 12000
pessetes, eixugant amb la dita suma part
del deute contret per l'entitat i és un
minso i escanyolit programa de govern ei
prometre per a l'any següent un nou eixugament del deute per tal d'arribar en
menys d'un llustre al pagament íntegre i
total del deute de TEntitat. Excusa tindria
aital programa si la situació de rEntilal
fos engoixosa i el deute rebassés les probabilitats d'encaix i el crèdit de l'Entitat.
Però una societat que pot arreconar en un
any 12000 pessetes i sols té un dèficit de
25000, comptant per quotes un ingrés de
més de 6000 pessetes mensuals, és una
entitat amb una situació econòmica no solament estable sino sòlida i ferma que permet folgadament portar a la pràctica una
sèrie d'iniciatives en l'ordre cultural, benèfic i d'esbargiment en benefici moral i
material dels socis.
Quin benefici heu el soci del fet de retornar l'entitat 12000 pessetes anyals al
propietari? Solament beneficis negatius,
car la Junta Directiva en la pruïja d'arreCOnar el més possible, fa economies a ultrança i els balls, funcions. Festa Major,
escoles, etc. e t c , sols serveixen per a
intentar possibles beneficis amb que augmentar la suma total de diners tornats.
Cap millora en benefici dels socis que
suposi una despesa és presa en consideració, cap iniciativa Vital que necessiti de
moment una bestreta de cabals, pot surar
dins aquell ambient d'estalvi i les quotes
dels socis serveixen més per a joia del
propietari que per a profit i esbarjo del
soci donant.
Parlant de les seccions d'estalvi, instrucció, germandat, invalidesa i esbarjo
anirem veient ço que no s'ha fet i podria
fer-se si la Junta Directiva bo i conservant
una administració acurada sabés captenir-se com a veritable directora d'una entitat cultural i recreativa.
JOAN D'ICARIA

R1MS DE L'HORA
Un esport nou
Que la mania de l'esport s'escampa
per tot arreu, no em podem pas dubtar.
Tothom de campió creu teni estampa
i, quan arriba a tal, bé se les campa
car li paguen tot ço que vol cobrar.
Fins ara natació, futbol, esgrima,
l'automòbil, el rugbi i els pedals
anaven al davant. Si tant se'ls mima!
Mes ara n'ha eixit un que té la prima
de tots els coneguts: trencar fanals!
Els qui practiquen aquest «esport» salvatge
són. com bé comprendeu. gent incivil
que els peus mai no han posat en cap
[estatge
on la cultura hi tingui alberg i assil.
No van mai sols no, no; van a dotzenes
formant tot un «equip» amb capità,
i si els mireu n'hi ha de totes menes
que es fan passar molt bé les seves penes
amb practicar l'esport i avalotar.
Pel què hom veu, l'esport dón bona paga.
He dit es Veu? Perdó, m'he equivocat;
perquè al trencà el fanal la llum s'apaga
i el campió de tir ràpid s'amaga
i pels altres encara és felicitat.
Tindrem de demanar l'acetilè
i així es treurà a l'esport l'entrenament,
i bo serà també avisà al serè í*'
que no faci com sempre, que diu:— «Bé!» —
i els altres toquen sola impunement.
Només ens manca això, que els pocs que
[queden
tot fent «esport» els trenquin per què si;
ara, que quan hi ha llum, els peus s'enreden
en qualque bassalot que els peus hi neden,
qui ens mostrarà si els trenquen, el camí?
Per això de tant en tant, doncs, convindria
pogué atrapar l'equip fent el «partit»,
i un bon enlrenament també els seria
amb un bastó groixut esperà el dia
que tingués la cultura algun profit.
EL BIS-COMPTE A R N A U
(1)

Vol dir aguaita de nit» o sereno.

Aquest número de P O B L E
NOU
ha estat p a s s a t , prèviament, p e r la
censura.
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URBANITZACIÓ
Les brigades. - T o l s hem pogut veure
com algunes brigades urbanes escampades
en diversos carrers de la nostra barriada,
posen en bon estat els llocs que en són
necessitats. Entre altres carrers, nosaltres
hem pogut veure aquestes brigades al del
Taulat, Bach de Roda, Wad-Ras. Catalunya, etc.
Ara que hi són posats, els 'obrers
d'aquestes brigades no haurien d'abandonar el nostre Districte fins que no restés
cap carrer arranjat com cal. Com d'imminent necessitat, nosaltres ens permetem
assenyalar el carrer Lope de Vega (sobretot a la part del mar, on no hi ha cap camí
Viable malgrat les edificacions últimament
fetes) i el carrer de Tortellà, puix que
ambdós estan en estat deplorable i totalment intransitable.

C/ave^ueres. — Tal com diguérem al
passat número, han estat resoltes i aprovades definitivament per part de l'Ajuntament, les mocions presentades per la
«Unió> interessant la construcció de clavegueres al nostre Districte.
Un dia d'aquests—si a l'hora de sortir
aquest número no s'ha fet ja,—es procedirà a la subhasta dels contractistes que
deuran efectuar aquests treballs al carrer
d'Enna, entre el Passatge Masoliver i Llacuna, i al carrer Llacuna, entre el carrer
d'Ausiàs March i Pere IV.

Escoles, — L a Comissió de Cultura de
la «Unió de Propietaris i Industrials del
Districte X > , la qual és presidida pel
senyor Amadeu Escolà, té el projecte de
demanar a l'Ajuntament de Barcelona que
converteixi en escoles municipals l'edifici
del Passeig del Triomf on actualment hi
— 6
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MILLORES

ha plaçat el dispensari i quarteret del nostre Districte.
Es una bella idea que caldria que reeixís
esplendorosament. per quant tothom sap
ningú no ignora el molt necessitat que
està el districte desè d'escoles i de cultura.
P O B L E N O U , que veu amb màxima
simpatia tot quant signifiqui millorament,
sobretot espiritual, de la nostra barriada,
en felicitar a la <Unió> i especialment a
la seva C. de C. per la feliç iniciativa,
ofereix incondicionalment el seu concurs
per tal d'assolir la més prompte realització
d'aquesta obra cultural que cada dia s'imposa més imperativament a casa nostra.
E l carrer de Lope de l/e^ra. —Continuen les gestions emmenades a què hom
vagi a l'obertura d'aquest nou carrer poblenoví fins al de Pere IV (carretera de
Mataró).
Mai no ens cansarem de repetir la conveniència d'aquesta millora. El carrer de
Lope de Vega és l'artèria que ha de posar
en comunicació el vell Poble Nou amb el
Poble Nou nou Avui el carrer de Marian
Aguiló és insuficient pel tràfec de vehicles
i de gent que imposa el normal desenrotllament del viure d'ara. El carrer de Lope
de Vega. ultra d'efectuar aquesta conexió
del divorci que ara existeix entre el barri
antic i modern, amb la seva amplària de
carrer d'Eixampla, resoldria els problemes
de descongestionament i d'aproximació.
Per això s'imposa la imminent obertura
fins al carrer de Pere IV i, més tard, no
pas a trigar gaire, fins al carrer del Taulat.
Es una necessitat que l'exigeix la vida poblenovina i cal atendre-la.
La «Unió de Propietaris> ens té al seu
costat perquè és una cosa de justícia i de
cabdal interès per la vida del Poble Nou.
-

POESIA

CATALANA

Segimon Torrabadella no h a publicat encara cap volum i, no obstant, és un
p o e t a f o r ç a conegut. Les seves poesies senzilles, gràcils i delicades, han estat
altres tants brillants més en la gloriosa corona dels enyorats Jocs F l o r a l s .

L 'ombrel·la

Per això mireu el viure
com cel blau tacat de fum,
per això ei Vostre somriure
s'és fugit com un perfum.

i
No ploreu, no, damisel'la
per l'ombrel la que heu perdut,
doncs no val aquella ombrel·la
la gran pena que heu tingut.

Eixugueu el plor, l'amada,
que altra ombrel·la us donaré,
joia d'art més acurada
l'Art mateix no la pot fé.

Sa memòria saltirona
dintre el Vostre pensament
i Va i Ve damunt de l'ona
que ha encrespat el sentiment.

Vostres mans, com de petxina,
ben joiosa besarà
com la mà de la regina
besa el noble cortisà.

De la seva constructura.
com qui fa un ramell de flors,
us faré la miniatura
amb un pom de bells records.
Era d'una seda fina
on lliscava el sol d'estiu,
de color tan carmesina
com les galtes que lluiu.

De petons sentint fretura
nostres testes juntarem,
i als estranys nostra aventura
amb l'ombrel·la amagarem.
I ella sota de ses ales
l'ombra pia escamparà
i es perdran entre ses gales
els petons que sentirà.

I sa forma a mi em semblava,
més que un ou pel mig trencat,
niu de gràcies que abocava
damunt vós l'Amor fadat.
Era tota ella brodada
amb filat d'argent i d'or
que em cremava la mirada
com l'esguard Vostre el meu cor.

Ens direm mols que embriaguen
que ja i'altra senil dir;
mots de foc que si s'apaguen
prompte tornen a lluir.
Li direm les gelosies
que ens feriren de traïdor
i que són les bogeries
que tothom en diu d'amor.

Una randa pavorosa
hi penjava dolçament,
una randa joguinosa
qui es bressaVa al pas del vent.
I amagat el seu muntatge
per un folro vermellós
veia's sols del branillalge
els caps de Vori llustrós.

Li direm de nostra història
el brillant esdevenir
i els petits bocins de glòria
que esperem veure florir.
No ploreu, no, damisel·la,
la gran pena que heu tingut,
que us durà la nova ombrel·la
l'alegria que heu perdut,

El seu mànec, fantasia
sense escola i sense estil,
per artístic puny tenia
d'una fembra el bust gentil.

desitjant ésser un dia
secreter també d'amor
d'una nimfa qui somnia
a un donzell festejador.

L'estimàvau perquè era ella
secreter del pur amor
de romàntica donzella
i galan festejador.

SEGIMON T O R R A B A D E L L A
-
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DAGA

R E T A L L E T S

El qui fa aquestes notes li passa un cas com
un cabàs. Està intrigat perquè no sap a què cosa
és deguda que, quan surt de casa el seu barber,
totes les noies li somriuen prometedorament i fins
n'hi ha alguna que li ha fet l'ullet. Si no fos que
és casat..!

Un diari francès, «Le Journal», publicà el
dia 21 d'Abril una informació sota d'aquest títol:
«Tres empleats de confiança roben un milió».
Qualsevol s'aventura a dir què hauria passat
si no són empleats de confiança!

—No puc comprendre—s'exclama,—què hi ha
de màgic en les mans i en les fines locions del
meu barber, En Josep Ferrer, del carrer WadRas, enfront del cafè L'Aliança!—

Pel Maig cada dia un raig.
Desprès de la dimissió del secretari, hom
parla de la d'un vocal i se n'anuncien d'altres que
seguiran.
Bé. El rectificar és de savis i el penediment
sempre és lloable, però cal no oblidar que quan
soni l'hora temuda i apoliptica del judici i de les
responsabilitats, tothom ha d'estar al seu lloc.

Els minaires anglesos s'han declarat en vaga.
Totes les mines-de carbó angleses—base de la
indústria nacional—estan paralitzades i ningú no
lluca la solució ai magne conflicte.
Mines de carbó? Ho veiem negre, molt negre!

De fa dos mesos que s'han evaporat els brillants articles del cronista del «Eco» de la Societat L'Aliança.
També ha dimitit, potser?
Un soci ens ho ha aclarit amb una frase:
—«Tu heras, però ara ja no ets!»

R e c o r d
Que n'estaves d'alegroia
quan el bes pnmé et vaig dar!
Tos ulls brillaven de joia
i ta cara ho deia clar.

A l'Ateneu han posat un nou billar, més petit
que el que ja hi havia.
Que potser ho han fet perquè hi arribi el secretari?

De tan contenta que estaves
sens pensar me'l vas tornar,
quedant així segellades
nostres promeses preades
de sempre més estimar.

Saben què hi ha al final del carrer Llull? La
lletra «II».
Bé. I al final del Passeig del Triomf? Una paret que priva la visió de la mar i que pren tota la
bellesa i explendor de la nostra Rambla.

AUTO

DE

VICENS FERRER
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"Psicologismes

lUeraris"

OOTA d'aquest tema, el conegut escrip^ 3
,ür i filòsof Cristòfor de Domènec
donarà una conferència a l'Ateneu Democràtic Regionalista, del Poble Nou, (carrer
Wad-Ras, 208) el pròxim dimecres dia 19
del present, a dos quarts de deu de la vetlla.
L'anunci d'aquesta conferència ha despertat vivíssim interès, ja pel suggestiu
tenia, ja per la solvència intel·lectual de
l'il·luslre conferenciant, la qual cosa fa
preveure que aquest acte assolirà un gran
èxit. L'accés al local serà públic per a
tothom.

Una goia de rosí
Cristòfor de Domènec

U

N esperit inquiet, però clàssicanienr
c/àss/c—segons la pròpia feliç
expressió d'aquest escriptor i filòsof - és
Cristòfor de Domènec. De tots els noms
que donen qualitat a la literatura catalana,
no serà l'autor del «Carnet d'un Heterodox» un del més coneguts, però és indubtable que és un nom dels més sòlids.
Cristòfor de Domènec és més conegut a
l'estranger a través de les traduccions dels
seus contes i dels seus articles, que no
pas ací, i això que els catalans són per ell
els depositaris i els usufrucltiaris-càndids
i b a d o c s - d e les idees mares i vitals producte de l'evolució humana, harmonitzades
totes, però, dintre la gràcia perfecte de la
Grècia immortal.

Si ets un bon amic de la nostra obra,
f a r à s subscriure a tots els teus amics
en aquest periòdic.

Es una llàgrima de fada
—potser de goig o de dolor—
que la Nit pia ens l'ha portada
i que es bressola en una flor.
Es una llàgrima de fada
ara blaVosa, ara rosada
que el Sol la hi fa mudà el color.
Si és de plaer, si és d'alegria,
qui ho podria això mai dir?
Es una fada que somnia
un faune roig sota d'un pi,
el qual li ha dat fèbril besada
al llavi ardent, i s'ha tornada
feta una gota de rosi?
Si és de dolor, si és de tristesa...
Potser n'és llàgrima de fel
que d'amant cor s'haurà despresa
tal com un astre del blau cel,
perquè un idil·li l'ha malmesa
amb mancament de gentilesa
d'un cor de faune tot congel.
EDUARD R I P O L L i S E G A R R A

B o

y
(Acabament)

L

'AMIC considerà que la pena que afligia
a Boby, era la causa del seu trastorn, i res niés s'atrevi a dir, continuant fins
al Circ sense .creuar-se ni un sol mot.

Es per això que avui Boby no sembla
el mateix. Els seus companys de treball no
s"han fixat amb la metamorfosi de l'antic
Boby amb l'actual, puix ara és el moment
de fer tots els preparatius i tothom està
enfeinat. Boby s'ha canviat el vestit xop
de la pluja pel de pallàs, i ben prompte
farà la seva aparició a la sala.
En un intèrval de l'espectacle, i mentre
preparaven les gàvies de les feres captives, on el domador havia de lluir la seVa
, habilitat i la seva temeritat, soni Boby,
al·lucinat i abstret. S'entrebancà amb un
atuell que trobà pel camí i caigué donantse una forta contusió amb la terra dura.
El públic al Veure la rara forma de caminar
i la caiguda intempestiva, ho prengué com
una excentricitat del pallàs, i esclatà la
primera riallada.
Boby quedà segui a terra i tot tocant-se
la testa on havia rebut el fort cop, es mirà
amb cara estúpida aquell públic. I una
altra riallada general, esclatà per tota
la sala.
Tota la dolor de pare i tota la ira continguda contra els homes, pujà al cervell
del pallàs, i aixecant-se ràpidament, llençà
amb veu ronca el bilis de les primeres
paraules Verinoses:
—Públic imbècil! Jo et detesto!.
La fermesa de les seves paraules i
l'energia amb què foren dites, apaivagà
un xic els riures de la sala, però el públic incomprensiu, quina virlut pot trobar
en un míser pallàs, si no és fer riure? I la
rialla contagiosa esclatà novament.
— 10

— C a l l a , públic maleït!,—cridava el pallàs amb Veu de tro. —Calla els teus riures,
ira de Déu! Jo et desprecio i et maleiexo,
oh públic insài miserable, i t'escupo la cara
amb tota la força dels meus pulmons! —
I el públic, perplex, restà uns moments
silenciós, però Veient el posat estrafolari
de Boby i la seva condició de pallàs, es
lliurà altra Volta a la rialla poca-solta.
O h , pobre pallàs! Qui ets tu per gosar
posar-te seriós davant del públic? Ja pots
ben cridar i llençar blasfèmies i malediccions, que Vares néixer per fer riure i fent
riure has de morir! Viure per fer riure o
riure per viure, vet aci el teu dilema. Que
el pallàs no en pot sentir de dolors, ni pot
tenir sentiments, ni ha de tenir ànima!
Buida't de dintre, ninot de palla, i fes riure!
Fes riure sempre, per dolors que sentis,
per penes que tinguis, que el públic els
sofriments del pallàs no els entén, ni Vol
entendre'ls!
Però Boby, foll, amb els ulls inflats i
Vermells de sang, es precipità rabiosament
damunt d'aquell públic infecte, atropellant-ho tot, fins que la providència el posà
davant d'un gentil infantó, el qual somrient
li recordà la petita Mary.
I alçant-lo a l'aire se l'emporlà al mig
de la sala. boig d'alegria, mentre el públic
no gosava piular, totalment desconcertat.
O h ! Mary! La meva petita Mary!,
deia rient el pobre excèntric. Que no ets
morta, no, pobre filleta meva! Que jo ja
ho sabia que tu no em deixaries sol en
aquest món de fàstics. I se'l menjava a
petons, mentre l'infant se'l mirava esporuguit.
I novament el públic estúpid, veient els
senyals que lacarà emblanquinada de Boby
havia deixat damunt de l'infant, esclatà
-

amb una altra riallada, més forta que les
procedents.
El petit piançó es posà a plorar i Boby
mirant-lo fit a fit, bramava amb veu ofegada per la ira:

I N S T A N T S

—Llamp de Déu! Que jo ja ho sé que
tu no ets la meva Mary, que ella mai plorava i jo ja no la veuré mai més a la meva
pobre filla, que el món ja no existeix per
ningú i que Vosaltres no sóu ,res, faniasmes ridícules! —
I alçant la criatura per sobre el seu cap,
la reboté contra terra amb tota la força
dels seus nirVis. esclafani-li el crani contra
la terra dura, la qual, com aVergonyida
d'aquell sinistre, s'enrogia amb la vermellor d'aquella sang Verge.

D

Un crit unànime de ràbia i d'espant, ixqué de la multitud enfellonida, mentre el
pallàs llençava un riure idiòtic i cridava
també:
— Riem, públic inexistent! Riem tots plegats, que el poder d'aquest món és del qui
riu! I tu també, Mary meva, riu força, que
jo us faré riure sempre, que el meu fat és
aquest, riure i més riure. Vina, la meva
pobre Mary, fuig d'aquestes fantasmes i
Vina amb mi, que en el món només hi
som tu i j o , i tot ço altre és una rialla
contínua...—
Deia, i anava vers el públic, adalerat i
orb, amb els braços estirats, cridant aquell
ésser il·lusori.

Els capells i l'iéHto'UNS anys ençà s'ha operat un canvi
en els caparronets de les fèmines.
Moltíssimes de les filles de les famílies
més distingides s'han posat capell, i tan
bell exemple ha estat imitat per llurs mares.
Aquesta conquesta de les nostres gentils
damisel·les m'ha omplert de satisfacció.
Tanmateix, aquest rubor que sentien pel
capell les nostres àvies era ben fora dels
corrents de civilització europea. Nosaltres,
els catalans, acostumem a distingir les famílies de la bona societat pel capell. Així
és ben palès que a hores d'ara tenim bona
societat, tenim «élite>. Però ens cal fer
notar que aquest nucli de gent distingida
no té una regular assistència a un lloc determinat, i si bé mirem no hem fet res, pel
que atany al Poble Nou, cap aquest sentit.
No hi ha cap societat que respongui a les
exigències de confort i distinció que cal
que tingui una societat on no hi pogués
haver infiltracions de gent indesitjable.
Allavors podríem d i r : En el c o n c e r t
d'aquesta nit i havia els Rocabrunes, els
Ricmons, les Garís, els Pallussos, etc...
Ara anem aquí on fan <Naps i Xiribies» i
ens trobem rodejats d'impertinents i gent
grollera que no tenen cap consideració de
llenguatge ni de modals.
XÉSP1R

T o t d'una, però, el soroll sec i estrepitós d'un tret ressonà per tota la sala, i el
pallàs caigué aplomat, amb el front atravessat i la cara plena de sang, on s'hi dibuixava una ganyota horrible, que hom no
sabia si era el dolor de la mort, o el desig
de fer riure encara...
I els núvols invisibles, en aquella nit
fosca i freda d'hivern, anaven plorant la
immensa tragèdia del pallàs incomprès...
NARCÍS M A T E S
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Cafè de L'Al,
mnça
CARRER WAD-RAS, BAIXOS
SANDWICHS - PASTES
RESSOPONS
LICORS - XACOLATES

ESPORT

I

TEATRE

L'esporf en general

A. D. Regionalista

D

to}. M . Junoi en el seu llibre geomètricament acolorit. «El gris i
el cadmi':—<Si havem de judicar, doncs,
un esport per la seva bellesa natural i per
les seves beneficioses corporals i psíquiques resuitàncies... > — Lamentablement,
avui dia. l'esport, tal com es practica, ha
deixat d'ésser esport per atrofiar-se grotescament. per materialitzar-se, en el sentit més pejoratiu d'aquest mot.
I del públic? Què direm d'aquest públic
que assisteix als camps d'esport per desfogar la pruïja cridanera que porta infosa
al cos, per embriagar-se amb crits subversius i malversades energies emocionals?
Cerquem en els esports la bellesa natural que de sídimanen, però no oblidem
(massa fàcilment ho oblidem) els beneficis
corporals que ens reporta la pràctica de
qualcun d'ells i, sobretot, els beneficis psíquis intangiblement superiors a totes les
clàssicament saludables boneses humanals.
Partits a celebrar e l <C. D . Júpiter>
Diumenge, dia 16. —Partit contra el
primer equip del «F. C. Terrassa>, camp
forà.
Diumenge i dilluns, dies 23 i 24.—Partits de primers equips contra el «Mahó
F. C » . camp forà.
Diumenge, dia 30. Partit de primers
equips contra el «F. C. Badalona», camp
local.
IOB

A l p r ò x i m número aquest periòdic
publicarà una interessant conversa amb
el capità del p r i m e r equip del C. D .
Júpiter, Eugeni Callicò, estudiant les
causes a l voltant de no haver assolit
enguany, com e l p a s s a t , el titol de
Campió de Catalunya e l nostre Club
degà.
— 12
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RGANITZAT per r«Esport Ciclista C a talà i sota la direcció del senyor
Ramon Espinosa, el diumenge dia 9 del
corrent es posà en escena la cabdal obra
dramàtica del nostre plorat Àngel Guimerà.
Hom sap que «Terra Baixa> és unaverdadera obra de prova, tant pel protagonista com pel conjunt. Fou una veritable
«Terra Baixa» la del diumenge, puix allí
no si veieren aficionats i si un conjunt
d'actors.
El senyor Espinosa encarnà un «Manelich» donant-hi els mils detalls dramàtics
en què està escrit aquest famós personatge.
El treball d'aquest popular «amateur» és
digne d'elogi, puix com diumenge'dubtem
que torni a tenir una tarda tan feliçad'inspiració tràgica. Reconeguent-ho així el
nombrós públic, el premià amb entusiastes
aplaudiments. El treball del segon acte,
tan difícil, li Valgué una ovació total.
No són menys dignes d'aplaudir els
senyors Arbat i Vilaseró, que en llurs
papers d"«Avi Tomàs» i «Sebastià» representaren els tipus admirablement, com
així el senyor Mauri amb el paper de
«Xeixa».
Els altres, els noms dels quals sentim
no recordar, estigueren molt encertats, en
particular el senyor Florencí i l'actriu senyora Palmada.
Desitgem en aquests fervents i entusiastes aficionats que segueixin pel camí del
bon estudi, ja que són dels que estudien i
és de plànyer mollíssim que les representacions iio siguin més freqüents, puix
veient aquests bons conjunts i acurades
presentacions de decorats exprofessos i
Vestuaris, fa de molt bon anar a passar
una tarda per aplaudir el treball de veritable art que ells saben fer.
TAGORE
-

CARNET

DE

NOVES

El pròxim número de POBLE N O U sortirà
ei primer diumenge del proper mes, dia 6 de Juny.

Manuel Muganya. «La cançó dels dos amors», el
qual obtingué un sorollós èxit el dia de l'estrena.

Si a l'hora en què surti aquest número no ha
sorgit encara, és d'imminent aparició a la llum
pública el llibre «Carnet d'un Heterodox», del
filòsof català Cristòfor de Domènec.
Aquest «Carnet", curull de pensaments profunds i de concepcions agudes, -són uns fulls on,
sintèticament i amb audàcia, l'autor destrueix les
mòmies de les deitats anacròniques i hi basteix
el pla de les noves doctrines humanes, tel amb
el seu personal estil acurat i tallant com un
pamflet.
No dubtem en predir un èxit ressonant i definitiu en aquest llibre que «Brand" ja tenia acreditat per virtut dels seus «Carnets» esparsos.

La nit del pròxim dissabte dia 22 del present,
sortirà per primera Vegada a cantar les tradicionals Caramelles el Cor de la «Cooperativa Pau
i Justícia».
També a la mateixa data sortirà, amb un escollit repertori, el Cor de la «Cooperativa L'Artesana».
Força d'èxit a tots!
El pròxim diumenge dia 30 d'aquest mes, hom
inaugurarà el Jardí d'Estiu del «Centre Democràtic Federalista», del carrer de Marian Aguiló.
TRASPORTS • ACARREIGS
Servei ràpid de repattiment :-: Miquel Clivillé
Carrer Lope de Vega (enfront al camp del Club
Deportiu Júpiter) Telèfon S. M. 446

R A M O N V A L L S :-: Escuder. 17, 2." Barcelona
Tinta Adler (alemanya);-: Representant exclusiu
El dia 22 d'aquest mes, en la nostra església
parroquial, se celebrarà la noça del nostre dilecte amic i col·laborador Mimiel Clivillé amb la
distingida i gentil damisel·la Lluïsa Marí.
Rebin la nostra més cordial enhorabona els
joves nuvis i que Eros ompli d'insadollables felicitats la llar catalana de la parella poblenovina

Sardanes. - M «Centre Moral», a la nit del
pròxim diumenge dia 23 d'aquest mes, a càrrec
de la cobla «Emporíum».
Per la propera Pàsqua sortirà a cantar les
típiques Caramelles el Cor del «C. D. Júpiter».
Porta un excel·lent repertori de lletra i música molt popular, entre el qual ressalta una sardana força coneguda.

Els nostres nmics els senyors Manuel Saborit
i Rafael Fàbregas, estant realitzant els treballs
deguts per tal d'iustal'lar un confortable cinema
al carrer Catalunya, de la nostra barriada. El
local, de 24 metres de façana per 32 de longitud,
permetrà una cabuda de 1200 butaques
Hom conta amb excel·lents i novissims programes de pel·lícules i es pensa poder inaugurar el
nou saló de l'art mut a mitjans del pròxim Juny.

Petites comptabilitats :-: Copies a màquina
Marian Aguiló, 65, 4 . ' , 2 1
Corren rumors en el «Centre Democràtic
Republicà Federalista» del Poble Nou, que s'ha
format una nomenada «Penya 13», la qual farà
una excursió col·lectiva a les Illes mallorquines
per la diada de Sant Pere.

TINTORERIA L)'.\. S A S T R E
Dols en dotze hores-Especialitut en els encàrrec*
Passeig del Triomf, 58

Es compraran traspassos

El dilluns passat, dia 10 del present, l'autoritat governativa efectuà un minuciós registre en
el local que l'«Agtupació Excursionista Júpiter»
té al Passeig del Triomf.
El resultat fou infructuós.

de llotges de la Societat
L «Aliança» a 1000 ptes.

El mestre Ricard Vives, gentilment, ens ha
invitat al concert que les seves deixebles donaran en el seu domicili particular aquesta tarda,
«n el qual hi prenen part distingides damisel·les
poblenovines.
Agraïm la invitació i esperem fruir d'un concert amable i selecte.

Raó: Carrer Catal

El diumenge, dia 23 del corrent, es representarà al «Centre Moral», per segona vegada, el
poema romàntic del nostre amic i col·laborador
-
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CARTELL

POBLENOVÍ

D'ACTES

I

FESTES

Dimarts, dia 18 —Nit, conferència d'art pel
senyor Tomàs Iduarte.
Dissabte, diumenge i dilluns, dies 22, 23 i 24.
—Excursió a Ull de Ter.
Diumenge i dilluns, dies 23 i 2V. —Excursió
col·lectiva a Núria.
Diumenge, dia JO.—Excursió fotogràfica al
Moianés.

Societat Esperantísía -/Nova Sento>
Dissabte, dia22.—N\t, segona conferència a
càrrec del Dr. Josep Castro, sobre el tema
«L'alimentació com a factor de salut i enfermetat».
Diumenge i dilluns, dies 33 i 24—Excursió a
Santa Coloma de Farnés, organitzada per la
«Federació Catalana d'Esperantistes» per assistir
al XIIIfe Consjrés d'Esperanto i XIIè Jocs Florals
Internacionals.
Dissabte, dia 5.—Nit, conferència del conegut
geòleg Albert Carsi, sobre el tema «La Ciència
Geològica i el progrés dels pobles».

Centre M o r a l
Diumenge, dia 3?. — Tarda, reestrena de l'obra
en tres actes «La cançó dels dos amors» - Nit,
audició de sardanes per la cobla «Empòrium».

Cooperativa <Pau i Justícia >

Ateneu Democràtic Regionalista

Diumenge, dia /6.—Nit, ball pel Quintet
«Armonium».
Diumenge, dia 2?.—Nit, gran ball per la Banda «Juvènia».
D;7/;/ns, t/Za
Nit, gran ball per la Banda
«Juvènia».
Diumenge, dia JO.—Nit, ball pel Quintet
«Re vas».
Ayous, (#a
Nit, ball pel Quintet «Argentina».

Dimecres, dia /0.—Nit, conferència pública a
càrrec del filòsof català Cristòfor de Domènec,
sobre el tema «Psicologismes literaris»
Diumenge dia 2J.—Tarda, ball per la Penya
«Sternhut».
Diumenge, dia JO.—Tarda, ball per la mateixa
Penya.

Societat L'-íAliançay
Diumenge, dia 16 —Tarda i nit, cinema i
atraccions.
Diumenge, dia i?J.—Tarda i nit, extraordinari
ball de Reglament.
Dilluns, dia i1-/.—Tarda, funció de Reglament.
Dissabte, dia 29.—Nit, cinema i atraccions.
Diumenge, dia JO.—Tarda i nit, cinema i
atraccions.

Centre Republicà
Democràtic Federalista
Dilluns, dia 24. —Wt. grandiosa festa d'arribada del Cor de Caramelles.
Diumenge, dia J O — N i t , obertura del Jardí
d'Estiu, representant-se ires boniques obres líriques.

Cooperativa L'<Artesana»

Agrupació Excursionista Júpiter

Diumenge, dia PJ.—Nit, benefici del Quadro
Dramàtic, amb l'estrena de l'obra «Animes mortes» del company del Quadro, En Manuel Filella.

Diumenge, dia / 0 . -Excursió fotogràfica al
cim de Sant Sadurní.

COMPRESSORS
D'AIRE
BOMBES DE BUIT Sistema "Planclie" patentat
Grans" rendiments - Grans pressions - Preus interessants

FILL d'E. BRUGUERA
CARRER

RIERETA,

TELÈFON
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-
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Torrents í C.% S > L . SERVEI

RERiViAIMEIXX

C e n t r a l : A r i b a u , 18

-

T e l è f o n A . 4930

Tallers i Garatge: Consell de Cent, 450=Telefon S. P. 2117
SUCURSALS:
Passeig Triomf, 17

-

Pere IV, 282

-

Hospital, 97

Telèfon S . M.

823

>

S . M. 637

>

A. 5256
A. 4930

Casanova, 72

•

>

Urgell, 78

-

>

A. ·4930

Burriana, 6, S . A.

-

»

S . M. 8235

Trasllats d e restos a províncies
Embalsamaments

:-: i <

i a

l'estranger

Arques d e gran

luxe

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

CURS DE 1 9 2 5 A 1 9 2 6
Classe Especial de Dibuix
Linial i Geometria
P e r a o b r e r s d e l r a m de

construcció

(Fusters, m a n y a n s , paletes, electricistes, etc.)
Dilluns, Dimarts i Dijous de 8 a dos quarts de deu vespre

Professor: T a d e u Guinovart

Classe de Cultura General
( E L E M E N T A L

P E R

A

O B R E R S )

D i à r i a d e set a d o s q u a r t s d e

Professor: Josep
Es tacflitaran

tota m e n a

nou

Barbat

d e detalls al local d e

els d i e s i h o r e s d e

classe

l'Escola

