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A és una notícia a l'abast de tothom que la societat tL'Aliança» ha
estat sospesa goVernalivament. Àdhuc la premsa ha publicat aquesta nova amb un lleugerissim i sintètic coinenlari. Els poblenovins,
gairebé lots, són, però, els qui han fet les més suculents i virolades
A^" - j — _ A
enraonies al marge d'aquest conflicte, el qual ha estat un desorien&/~~_3tZ^^
k·doi '-píleg a la qüestió, devinguda popular, que es debatia en l'entitat que esmentem i que no cal retreure perquè tothom sap de què Va.
Es de doldre que aquest bell casal, el més escaient de la barriada i el més luxós,
tingui de romandre amb la porta tancada i sotmès a un estat de paràlisi com una mena
de mort en vida Certament és de doldre, però, tanmateix, no és pas de lamentar. Ens
explicarem: si ara repasséssim, tan poc profundament com volgueu, l'aliment espiritual
que fornia al Poble Nou «L'Aliança>. Veuríem, sense gaire esforç, que aquest era nul.
Indubtablement, sobretot d'un temps ençà, en aquesta entitat s'hi representaven espectacles ben poc edificants i tant sols equiparables als que es donen als teatrets més detestables del Paral lel. I això, no es pot negar, representava un seriós perjudici per la
nostra barriada. Oi més encara, al nostre entendre, una societat que es concreti, com
feia «L'Aliança», en organitzar saraus i més saraus i sessions de cinema, no és cap
societat. Per damunt de tols els espectacles hi ha quelcom que val un bon xic més í
que si no ho tenim mal entès, se'n diu espiritualitat o ideal. Quan aquesta condició primordial no existeix, una societat no és una societat, és un lloc comú en el qual la gent
hi afluiex atreia per l'espectacle que s'hi dóna, no per l'olor cultural que s'hi respira.
Aquest letarge que pesa damunt «L'Aliança» pot produir-li un gran bé. Mentrestant que faci penitència i que mediti. Que quan arribi la metamòrfosi i es deixondí de •
nou, pugui dir-se vertaderament «societat», fent escoltar a tothom els batecs espirituals
que abrandaran com una pira l'ànima que li cal per a regenerar-se.
-
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Q u a d r os

L

A frase del meu amic Xèspir de fa uns
dies, o bé l'encert del meu amic
Xèspir en recollir la frase del senyor de
Sagarrra, que deia diu: — «De quadros no
se'n venen perquè cadascú es fa els seus>
i que aquell va transcriure en un dels seus
per mi deliciosos «Instants», encara que
potser sigui bastant exacte, no deixa d'ésser una frase que fa bonic i certa gràcia
perquè està condimentada d'una ironia
molt picant; al meu entendre, però, no
és justa.
Certament que. a Catalunya, ^embruta
teles n'hi ha un a cada escala (i un que
faci Versos, sense buscar gaire també li
trobareu). Però tampoc és menys cert que,
a casa nostra, l'intel ligenl bon gust de
comprar quadros és ben escàs i molt escàs; ei nostre amic ho deu saber millor
que nosaltres.
La gent d'aci s'acontenta de decorar (?)
les parets de la casa amb nus pocs quadros
de cartrolina i estampeles enribeiades,
sense depetisar ni una engruna més que el
què materialment Valen els marcs. Es a
dir, es preocupen més d'un marc que faci
goig (gairebé sempre fa riure, o somriure,
que en aquests casos és pitjor), desentenent-se per ignorància de l'escaiença de la
tela. Tots vosaltres n'haureu Vist de munís
i munts d'aquests fòtils de drapaire escampats com una plaga per les paiets de quasi
bé Iotes les cases i no caldrà insistir sobre
la Veracitat de ço que diem.
I què passa allavores? Que els nostres
artistes han d'emigrar i han de portar a
Ventil lar a l'estranger els quadros que aci
se'ls floreixen pols tallers o es consumeixen
pel tedi de Veure's infatigablement exhibits
en les sales d'exposicions. Als nostres
pintors, no els resta cap altre recurs que
anar a aquells països en els quals no solament s'acontenta d'elogiar-los, sinó que
adquireixen ço que ací menyspreem.
Això sí, estem molt contents, àdhuc
orgullosos, quan llegim a la premsa els
'triomfs que els artistes catalans assoleixen
a l'estranger; aquesta qualitat no ens manca, n'estic convençut. Però de cap manera
-

sabem recompensar amb una mica de benevolença i acolliment l'escreix de benevolença i acolliment que els do fora de
casa prodiguen als nostres pintors, t'ertament, deu ésser que aquell càrtellet que
diu Adquirit ens fa mal als ulls.
Si més no. hi ha un número reduït de
persones que compren quadros i saben
agrair l'esforç que representa pintar molt
i bé i vendre poc i malament. Aquestes deu
o dotze persones que avui dia fan obres
tan lloables, s'han convertit en nua espècie
de Mecenes pels pintors. S t m p i e s ó n ells.
els mateixos, els qui tenen la qualitat alliçonadora d'exornar llurs demores amb les
belleses creades pels artistes d"ací.
No m'arribo a imaginar com la gent no
sap comprendre la Valor que un mateix
s'atorga tenim un bon quadro a casa. Un
només, si voleu, però un. No quinze o
setze teles d'aquestes que es Veuen a tant
el kilo.
Si jo fos propietari del clos d'una llar.
fóra una cosa que em plauria a bastament,
emprar tot el bon gust que pugui tenir, i
permeteu que així m'expressi, en procurar
adquirir un o dos o tres quadros de debò.
Els nostres pintors d'avui no són pas tan
exigents per fer pagar quaniii its fabuloses
de Tes obres llurs. Per tant. és a l'abast de
moltes families atorgar-se la satisfacció de
comprar una obra pictòrica almenys. Oi
més, jo us advero que hom ha de sentir-se
orgullós de poguer dir por exemple: — Veu.
senyor Fulano, aquest quadro dol menjador és de X . i allà al salonet en tenim un
parell del pintor Z —i no acoiilentar-se
com ara de veure penjar de les parets les
escenes de la guerra d'En Prim i els paisatges nevats que tan abunden i que fan
suar d'angúnia només i de fàstic.
XAVIER B E N G U E R E L
COMPREU!

PROPAGUEU!

SUBSCRIVIU-VOS
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La c o l o r

cara

OEWTOB B i i r b a : - NO noteu que cada dia
^ 3
es Veuen més dones pintades?
Senyor Xo:—Fa de bou veure...
Senyor Barba: No digueu això, Sant
Cristià! Amb quins ulls podrem desxifrar
la santa honestedat, s: aquell mirall de
l'ànima que és el rostre se us presenta en
dues capes de comprimií?
Senyor X o : —Però Vós s'entreteniu en
fer deduccions de l'honestedat de la dona
només que mirant-li el rostre?
Sen3'or Barba: - Al meu temps de quan
era en plena joventut i els nostres desitjós
ens guiaven als llocs on hi hagués dones
predisposades a l'amor fàcil, sempre que
havíem vist uns llavis carminats és que hi
havia mig camí fet.
Senyor X o : -Ben segur que a vós
sempre us agradava conversar més amb la
dels llavis pintats?
Senyor Barba: —Es clar.
Senyor X o : - 1 feia més bonic, i tenia
l'admiració de molts festejadors que en
paraules galants es volien guanyar la seva
Voluntat...
Senyor Barba:-- Cap de bona fe, però;
tots hi anàvem per perdre el temps.
Senyor X o : -Justament aquella jovençana pintada era la beutat preferida del lloc
i de les altres que potser s'ho mereixien
més i que es quedaven de recó. Des del
Vostre temps ençà, la dona que tenia
l'assignació d'ésser neta, endreçada i feinejadora, no podia piniar-se, car altrament
la hi hauríeu dit'que era això i allò.
Senyor Barba: Naiuralmenl!
Senyor X o : —Ara, però. la dona que es
soltera i fins algunes casadetes joves—
no és cap cosa de l'altre món que per fer-se
niés atractives i seductores emprin coloret.
I la que no ho faci, en qualseVulla ball o
reunió quedarà una mica fora de temps i la
seva cara natural la trobarem bon xic
estranya.
Senyor Barba—A mi em caldria sempre
distingir la dona que és de casa o la que
és de carrer... ja em compreneu! Ara ja
no ho sé!
-

Senyor X o : — B é , per terminar. Vós,
davant d'uns llavis pintats, no heu fet el
desentès. Les dones només es pinten per
fer-se agradables. La Vostra dona tant us
fa que e s pinti com no. encara que Vós s'hi
oposaríeu per por que els altres no tinguin
la mateixa opinió que Vós.
Senyor Barba: — Deixeu-la estar la meva
dona!
Senyor Xo: Deixeu de primer que
llisquin les opinions, tot respectant, però,
els Vostres prejudicis honorables. Havem
de judicar això com un cas consumat i així
hem de procurar que l'estètica i la bellesa
no hi perdin res; les dones quasi totes
porten alguna mixtura de tocador a la cara,
petó ha d'ésser tant ben portada que hi
càpiga aquest elogi: «Va tant ben pintada
que no se li coneix».
XÉSPIR

Església cristiana
O-capella pulcra en matí eucarístic,
ei sol ros i tendre com tos estrangers
beu. damunt la taula parada, el místic
vi ranci qui evoca profunds esbarzers.
Quin goig fa la Bíblja de gruix vermellós
damunt les tovalles blanques de l'altar;
quina prometença de dolces sabors,
la fruitera clara amb trossets de pal
i j e o v à , defensa r n d e l s m e u s e n e m i c s ,
a m u g i í m u l ' o m b r a d e les teves a l e s .
Com he d'eslimar-te fortalesa meva,
feouà, m a roca, m o n castell, m a llum/*

» 0 , de tal manera Déu ens ha estimat
que envià a la terra son Fill amantíssim
perquè les ferides del Crucificat
ens purifiquessin perquè no moríssim>.
Caixa d'harmonies, diversos alens
en unes mateixes canlúries sagrades.
Mon cor bategava amb goig més intens
quan deia ma boca, Jesús, tes tonades.
Que en ta nau jo sigui mariner de vida,
de l'eterna vida qui m'esbalaeix;
fossin malaltissos d'amor infinida
l'ànima enyorosa, el sagnant panteix.
SEBASTIA S À N C H E Z - J U A N
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URBANITZACIÓ
Trasllat de l a < Unió». - Des del dia
primer del pròxim mes de Juliol, l estatge
social que la «Unió de Propietaris i Industrials del Districte X> té actualment al
carrer de Marian Aguiló, serà traslladat
al Passeig del Triomf, 64. pral., I/.
En aquesta adreça, doncs, caldrà dirigir
toies les sol·licituds i queixes urbanes que
hom desitgi formular.

I

MILLORES

Carrer Vilanova, des de Independència
a Catalunya
Carrer Catalunya, des de Ali-Bei a Pere IV.
Carrer Independència, des de Ali-Bei a
Pere IV.
Carretera Antiga València, des de Marian Aguiló a Passeig Triomf.

Clavegueres. - Dintre el proper mes de
juliol, començaran les obres de la claveguera del carrer de la Llacuna, des del
carrer Ausiàs March fins al de Pere IV.

Empedrament del carrer 5 í . - H e m
vist amb molt gust atesa la nostra notícia
del número passat, referent a la conveniència d'empedrar aquest carrer.

L a R i e r a d ' H o r t a . — l a m b é en el mateix mes. hom procedirà a enfondir la
Riera d Horta, millora des de fa temps
sol·licitada.
Es començarà aquesta operació per la
part avançada al pont que hi ha a la Carretera de Mataró, i així s'evitarà que en
temps de fortes pluges s'inundi la part
baixa del Poble Nou.

E l P a s s e i g del Triomf.—També s'ha
procedit a l'arranjament i alineació de les
voreres del Passeig del Triomf, davant del
n.0 87. evitant-se així possibles atropells.

Més clavegueres. —Ittmn notícies que
s'està fent l'estudi per incloure en el nou
pressupost les següents clavegueres del
nostre dictricte:
Carrer Pujades, des de Padilla a Passeig
Triomf.
Carrer Pere IV, des de Padilla a Passeig
Triomf.
Carrer Pallars, des de Padilla a Castillejos.
v
Carrer Pallars, un tros des del Passeig
Triomf.
Carrer Ali-Bey, des de Igualtat a Llacuna.
Carrer Almogàvers, des de Independència a Luchana.
-

Ara, efectuada ja la millora, els passatgers poden prendre sense perill i amb seguretat l aulòmiíibus, la qual cosa ha beneficiat tant a aquests com als Veïns de
l'eniorn.

Aquesta setmana començaran les obres
per a rectificar l'entrada d'aquest Passeig,
tal com indicàvem en el passat número.

E l carrer de Castillejos. - S'han donat
ja les ordres per tal que s'urbanitzi el carrer de Castillejos fins al carrer d'Enna.
Totes aquestes millores són degudes a
l'interès i gestions que constantment realitza la nostra benemèrita «Unió de Propietaris i Industrials del Districte X>,
apoiades amb molt de zel pels treballs de
l'honorable regidor i soci de l'esmentada
entitat, senyor Andreu Framis, i també
per la incansable activitat del seu digne
president, senyor Tomàs Burrull.
6 -

Oh, la cultura!

N o pretinc sentar càtedra de moralista,
però cal fer constar per a donar una idea
exacta de Iot quant he apuntat, que fóra
precís escriure coses que fins la ploma,
metall insensible, es resisteix a destil·lar
damunt del paper.
Està bé que una Junta procuri per tots
els mitjans al seu abast, sempre que siguin
de bona llei, el fer pessetes.
Però, ço que no pot tolerar-se de cap
de les maneres, és el fet de permetre que
uns senyors empresaris, portats per l'amor
excessiu a la bossa pròpia, prescindeixin
fins de les més essencials nocions de respecte a la moral i a la cultura, principis
que profanen estampant-los al programa
amb una ironia baixa i insulsa.
Cal pensar que. una empresa, dintre de
una societat Viu del faVor dels socis, ja
que són aquests, amb les seves corresponents famílies, els que formen el major
contingent d'espectadors,
I, si bé en un lloc públic, verament
públic, l'empresa pot servir tot quant li
sembli mentre les autoritats li ho permetin,
en una societat particular la cosa ja Varia

S

KMBLARA e x t e m p o r a n i aquest escrit
perquè l'Entitat a la qual ens referim
està tancada, però cal dir que és senzillainent vergonyós ço que succeeix en els
espectacles de l'Aliança del Poble Nou.
Una entitat que, pel nombre de socis
que figuren inscrits a les seves llistes,
hauria d'ésser l'emprenedora de totes
aquelles obres de caràcter cultural tan necessàries a la nostra barriada, ens trobem,
per un cas ben original, en que Va a remolc
de les altres, sien recreatives, esportives,
polítiques o religioses; millor dit. sien del
color que hom vulgui.
Prou sabut és de tothom que, a l'Aliança,
hom hi dóna sessions de cinema amanides
amb una altra mena d'espectacle batejat
amb el nom d'atraccions el qual atreu
únicament els alimentadors inconscients
de la poca escrnpolositat de l'empresa.
Sovintegen les mal anomenades artistes
o estrelles—eclipsades, naturalment
que
giten per la boca disbarats amb la qualificació de coupletSy quan tots sabem de
sobres que el couplet, ha d'ésser una
cançó, si bé lleugera, graciosa; no pas indecent i pocasolta com les que ens ofereixen aquestes desgraciades que prenen el
nostre escenari per les quatre fustes polsoses d'un music-hall de terça categoria
de ço més rebentat existent al Paral·lel.

d'aspecte.

Hom va a una societat, a fer societat; a
relacionar-se, a gaudir d'un esplai honest,
a iniciar els seus fiils en totes aquelles
funcions instructives que l'estatut de la
societat posa com a norma i finalitat.
Però, fillets de Déu! Si en lloc d'actes
instructius i culturals, hom es troba amb
espectacles repugnants i fastigoses que
són la grangrena m o r a l dels e s p e r i t s
tendres, caldrà pensar que és necessari
arrencar els adolescents d'un cau d'infecció
com aquell, menant-los per viaranys més
en consonància amb ço que cal a un cervell
en formació.

Allà on queda retratat l'interès dels
empresaris i sobressurt el mal gust que
presideix tots els seus actes, és en el
text d'uns programes dels quals extrèiem,
paraula per paraula, tot quant queda consignat a continuació.
Diu així el programa de referència bo i
anunciant una Revista de gran espectacle (?):
*Espectdciilo moderno, cuito i/ moral*
i. una mica més avall, figuren pomposament els títols dels cuadros; jutgeu:
* L a liga. — Rumbas y cosquillas.—
h'aldas t r a n s p a r e n t e s . - Guerra a l
corsé. Camisas cortas - e t c , e t c .
No cal dir que l'esmentat espectacle
encaixava perfectament amb els titulars
transcrits, de tal manera, que part del
públic, daVant d'aital exhibició moderna,
culta y moral, és Veié precisat a abandonar la sala d'actes.
-

Quan arribarà l'hora en que els socis de
l'Aliança es captindran de la importància
d'aquesta qüestió, bo i arborant la bandera
de la moralitat, acabant d'una Vegada amb
l'estigma que p e s a V e r g o n y o s a m e n t
damunt l'Entitat?...
ATZEVARA

Aquest número de P O B L E
NOU
h a estat p a s s a t , prèviament, p e r l a
censura.
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La Processó dc Corpus
a la nostra barriada

A

MB una esplendor insospitada se celebrà el diumenge dia 13, a la
nostra barriada, la tradicional festa de la
processó del Corpus, la gual era organitzada per la Parròquia de Santa Maria del
Taulat.
En el número anterior ja assenyalàrem
el curs que devia seguir la processó. Tots
els carrers estaven engalanats i els balcons,
com si portessin vestits de festa, presumien rics domassos de colors virolats i
atraients.
Per l'ordre següent, anà desfilant la
processó que produïa, al seu pas, manifestacions entusiàstiques de fe i de simpatia.
Anaven de gran gala. obrint el pas de la
processó, els batidors de caballena i municipals, i Venien després els nans, la colla
típica que dansa el ball de bastons, la Creu
parroquial; els col legis de les senyores
Rosa Gallostra, Anna Costa, Dolors Soler,
Agustina Ponsolat. Elodia. J o a q u i m a
Raspall i els de la Sagrada Família. Protecció de la Infància. Santa Teresa, Isabel
la Catòlica. L'Aliança i el de les Reverendes Gernianes Franciscanes; els col·legis
dels senyors Arnau. Manyes. Barroso i els
del Centre Moral. Escola Parroquial. Ateneu Democràtic Regionalista i Nacional,
tols amb els seus corresponents pendons i
bandes de música. Anaven després amb
llurs banderes les s e g ü e n t s societats;
Centre de Pekin. La Nova Germandat de
Sant Antoni, Centre Moral i Congregació
Mariana. Acompanyats del Penó principal.
Banda, Adoració nocturna. Alcaldes de
barri, Caps de Sometent, Porlants del
Tàlem. Clergat, Sagrada Custòdia. Autoritats, Junta d'obra i lancaul la processó una
banda de trompetes. Foren honorats amb
la distinció de Pendonistes, els senyors
Daniel Creus, Salvador Coral i Pau Artés.
La processó fou presenciada amb recolliment per tot el poble, el qual en servarà grata impressió.
X.

L 'Aliança
D a d e s biogràfiques

C

oportú, ara que l'actualitat ens
hi mena i per ésser ara L'Aliança
el tema obligat del Poble N o u , donar als
nostres lectors les dades més característiques d'aquesta Societat poblenovina.
L'Aliança fou creada el dia 19 de setembre de 1867, fa 57 anys.
El seu primer local fou al Passeig del
Triomf, n,0 6. Després passà al carrer
Wad-Ras. li.0 201. avui propietat dels
senyors Godó i C.a. En 1884 passà a l'edifici que actualment té, el qual fou reformat
en 1919 — 1921, exercint de president En
Camil Riu.
REfBM

En 1884, el dia 15 de setembre (Festa
Major) s'hi celebraren els primers Jocs
Florals, obtenim la flor natural el poeta
joan Gnimferrer.
Des de la seva creació fins a la data,
L'Aliança ha conegut nou presidents, que
són: Lluís Ramisa, Joan Agustí Carreres.
Pau Torrabadella, Miquel Trullàs, Francesc Julià, Antoni Serra, Climent Bonshoms. Camil Riu i Rafael Furró.
L'Aliança començà amb 59 socis i
actualment en compta més de 1.400.
El dia 10 de Maig de 1926. fou sospesa indefinidament d'actuació per ordre de
l'autoritat governativa de la «província>
de Barcelona.

Cafè

de J_, A l i a n ç a

CARKEU WAD-RAS, BAIXOS

S A N D W I C H S - PASTES
RESSOPONS
LICORS - X A C O L A T E S

La situació de L'Aliança
«L'Aliança» del Poble NMI.—Aquesta
vella enlitat (Tesbargitnent del Poble Nou,
ha eslat clausurada per ordi e govcruaiiva.
Sembla que la clausura és a conseqüència d'una junta general celebrada recentment»
( ü e lots els diaris).

Q

UAN vàrem llegir la precedent notícia
a la premsa diària, tot seguit anàrem a comprovar la veracitat del
cas. Efectivament; «L,Aliança> del Poble
Nou havia tancat les seves portes el dijous
dia 10 del present Juny.
Menats pel nostre deure i desig d'informació, provàrem d'inquirir aci i allà notícies del què s'havia esdevingut. Ningú no
en sabia res, en cert; moltes versions,
moltes suposicions... però no res coticret.
Constants, sense defallir, maldàrem en la
nostra empresa fins que l'atzar ens posà
enfront d'una persona que nosaltres sabem
autoritzada i el nom de la qual per discreció i per haver-li així promès, callem.
Aquesta persona ens confirmà que, efectivament, s'havia rebut un comunicat de
l'Exm. Governador Civil de Barcelona ordenant el tancament de <L'Aliança». Afegí
que el comunicat no esmenta el motiu ni
tampoc el temps que està sospesa aquesta
Entitat.
Ens digué, també, que en el clos de la
Junta Directiva hi havien hagut escissions
c sigui desercions, i que els que s'havien
quedat havien dimitit posteriorment., Irobant-se ara, per tant. dimissionària tota la
Junta Directiva de «L'Aliança».
No havent-hi, doncs, junta responsable,
s'ha fet càrrec de les claus de l'entitat,
tot procurant amb gran zel que es compleixin les ordres de l'autoritat governativa,
el soci i membre de la última Junta, En
Manuel Oliveres, el qual exercia de Vocal
de T o r n en produir-se aquest expectant
esdeveniment.
-

COMUNICATS
Una

aclaració

A

CLARINT la notícia c o r r e g u d a d i e s
passats sobre el furt d'un collar,
denunciat pel senyor Manuel Garcia Nieto,
els senyors Turró i Valls ens preguen que
es faci constar:
Que l'esmentat collar no fou sostret,
sinó extraviat per l'esposa del senyor
Manuel Garcia Nieto i trobat per un jove
que es diu Josep Vizcasio, habitant al carrer de Pere .IV. 267, baixos, el qual va
presentar-se a Vendre'l als senyors Turró
i Valls, propietaris de la rellotgeria i bisuteria df I carrer Marian Aguiló, 8. bis, que
pagaren 22 pessetes sense adonar-se del
Valor del collar, per no semblar legítim,
i que tant aviat com els esmenlats compradors varen assabentar-se de la pèrdua es
presentaren espontàniament a la «jefatura»
de policia a posar a la disposició del seu
propietari l'indicat collar.

La

tempesta

Núvols negres, prenyats de pedregada,
solquen menaçadors la immensitat;
a pas de llop d'enllà la serralada
baixa un opac mantell de fosquedat.
Un vent xardós—alè tebi d'Eol—
amb llargs bufecs aixeca polsaguera,
despulla arbres i encega el camperol
sota l'allau de pols i ventolera.
En la buidor dels camps i la floresta,
donant-se lustarrades amb la testa,
les cabres fan oracle dels instints;
darrera un tro pregon brunz la tempesta
i un llamp esberla un roure i l'aire empesta
d'olor de sofre serralada endins...
JOSRP F U R R A S S O L A
9 -

TEMES

PSICOLÒGICS

La manca de noblesa, no permet aVenir-se amb el perdre.
I, d'aquells cataus afrosos. coVadores
d'odi i traïdoria, comencen a eixir-ne pestilències que pretenen embrutar el bon
nom de la gent com cal.
Mes—ai las!—les armes esgrimides silenciosament, per tal de ferir d'una manera impune, o bé cauen en el buit. o bé
topen contra el bloc formidable de la r a ó ,
quedant oscades per sempre més. tant com
inútils per a intentar una nova embestida.
Procediments semblants, menats per l a
m a l a fe, són fruit del despit, f o r m a diluïda de la covardia.
Heus aci el proto-tipus del cinocèfal:
si us Veu ben preparat, fuig d'estudi; evita
la lluita franca.
Únicament ataca en totes aquelles ocasions en les quals C R E U que hom es troba
privat de defensa.
Hi han trets oh insospitada contrarietat!—que sorgeixen per la culata i, de contracop, destaroten les pròpies esperances.
Un bri de caritat: un parenostre pels
que Van errats!
ALKXANDKK F O R Ç A D E S

D e l despit i la mala f e

P

ARLANT de la lluita, hem, dit, en altra
ocasió, que l'home noble la porta
sempre a la claror del dia, plantant cara.
si és fa precís, a la mateixa llum del Sol,
malgrat que el seu raig el fereixi.
En canvi, el desposseït de t o t bon i n tent, aquell que amaga el seu instint sota
la capa de bondat bo i cercant el moment propici per tal de saltar damunt la
bona fe i profanar-la, aquell —també ho
hem dit en altre Hoc, —fuig de la claror;
el seu cos infectat de malvolences l'endinsa dins dels calaus afrosos, coVadores d'odi
i traïdoria.

Passa, generalment, que l'enteresa i la
fortitud d'esperit posades en pràctica per
la ferma Voluntat d'un cervell sencer, tiren
en orris el castell aixecat per la petulància i la supèrbia; desfan la il·lusió rosada
del badocs i els malalts de l'enteniment.
La decepció, oulgus truita girada, desespera.

GALERIA

POBLENOVINA

I L L U S I Ó
dibuix p e r
Antoni Casas

-
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N i f

Goig i recança

D

EAMBULAR lot sol per la nua claror de
la nit.
Aprofundir-ne el silenci.
Lliscar-hi com una carcassa aeronàutica
feta carn molla de peix amb sang.
Bell, simpàtic oceà oscii lant clar blau
blanc panteixant d un respir indefinit que
es percep, fresc, sonor, a l'esquena i als
narius de les fonts.
Vet ací ei paisatge de les meves voluptats.
Suara m'he sostret al tuf de brau ressentit de la plaça rodona per excel·lència
—sol, ombra, vermellor d'aturador...—
per tal de lliurar l ' o l f a c t e - c o m el d'una
possible font mòbil—a la flaire d'altres
greixos latents que cremen—llur propi
helocauste—per tornar a viure i congriar
greix i fer i formar llevat genital i produir
electricitat i exhalar-se en crits i badalls.
Quina oloreta de carns que es passen!
Oceà dels oceans del meu plaer.
Nit.
En el ritme silenciós del teu infinit d'instants, jo malbarataria la teVa ofrena d'eternitat exprement les mamelles de la lluna i
no en tindria mai prou...
A i , que fóra feliç si jo pogués fondre i
concretar la infantesa, l'adolescència, la
Viralitat. el tot i el res en aqueix deliciós
carretó de mantegal pintat de llet i enserrellat de brins de vidre!
Encara una il·luminació de gas i un cistell d'ous amb flors.
I el mantegat més fresc i més fonedís
— la pubilla rossa que hi regeix, calçada
amb espardenyes de retaló de bruta blanquícia i mitges grisejants que transparenten la carn-vida.
Deambular..
Vaig a peu perquè no tinc argent per
pujar a cap d'aquests aeròmnihus blaus
amb una estrella a cada urna il luininatòria
solcant el cel blanc—pista nocturna.
JOAN U B A C H

A /es senyoretes G r a c i e i a . . . i R o s a ri...,

Regiries de candor i formosura
i alè pur d'umi vida tota amor;
enceneu per a mi la il·lusió pura
i nbrandeu cada volta més mon cor.
Sóu copa de festí que el nèctar vessa
d'aromes i ilinsloiM de joventut;
promesa benaurada; la pau bressa
mon cor i mos sentits de plenitud.
Els ritmes d'un fox-shimy us fa encisares
al so d'aquella música gens serena
i us miro compassiu... Si só-.! tan belles!
Però hi bat en mon pit l'eterna pena.
V'asall de vostres gràcies perfumades
esclau sóc dels ulls vostres tot anhels;
de l'altar del meu cor sóu les preades
imatges més lluentes que els estels.
I el vostre mirar clar? L'embriaguesa!
Una recança, però, el meu cor aplana:
per què, amigues, no ofreneu la gentilesa
als bells ritmes de la dansa catalana?
LLORENÇ V A L L E S P Í

D u b t e

J

o sóc amic del meu amic i enemic del
meu enemic, generalment. Bé. Jo
sóc amic de l'amic del meu amic i enemic
de l'enemic del meu amic. Per raons de
companyerisme sóc amic de l'enemic del
meu enemic i sóc enemic de l'amic del meu
enemic. Res a dir. Jo sóc també enemic
de l'amic de l'enemic del meu amic i amic
de l'enemic de l'amic del meu enemic.
Perfectament. Jo sóc amic de l'amic de
l'enemic de l'amic del meu enemic i sóc
enemic de l'amic de l'enemic de l'amic del
del meu amic. Tot aixó és ben palès i
d'acord a les humanes habituds. I bé, tinc
un dubte: Sóc jo amic o enemic de mí
mateix?.
NARCÍS M A T E S

S i ets un bon amic de la nostra obra,
faràs subscriure a iots els teus amics
en aquest periòdic.

-

gentils balladores de l a Socie-

tat <Pau i Justícia* d e l P o b l e Nou.
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ESPORT

I

Glosses Pindàriques

TEATRE
La genealogia del teatre

P E N A L T Y /

1

L'emoció del penalty! f a rígida la ploma i la tinta es g l a ç a . O h , com és colp i d o r el puniment aquest!
L a veu de la m u l t i t u d cridadissa emmudeix de sobte com occida pel llamp
que llança Zeus.
L'aire és bategant d'impaciència i de
pessimisme per ambdues colors del p a lenc.
L a m a i n a d a corre envers el g o l menaç a t , com ocells de malèfic auguri.
A p a r que el cel per un moment s'enfosqueix i totes les pupil·les fulguren d ' a v i desa.
E l serva-porta r o m a n p a l p l a n t a t i les
seves mans tenen l ' a s s a i g d'un prodigiós
furt.
E l x u t a d o r espera el senyal amb un
peu alerta.
S'ou un cop fosc que ressona a totes
les oïdes amb trepidació del t i m p a n , i l a
p i l o t a i x com una exlialació
E l x u t lia estat formidable i digne del
peu d ' H è r c u l .
E l serva-porta ha reexit, però, estupendament.
I l ' a d m i r a c i ó de la m u l t i t u d eleva a
l'espai una

o

h!

ampla com la volta c è l ' l i c a .
HÉCTOR D'ALBORS
(De Icària, periòdic poblenQtfl de l'any 1923).

Partits a celebrar el <C. D .

JúpUer>

Diunienge, dia 20 - Partit de primers
equips conira el «F. C. Badalona>, camp
forà.
Diumenge, dia 27. —Partit de primers
equips contra r«Iluro> de Mataró, camp
forà.
JOB

H

i ha disparitat de criteri en ço que
es refereix a la gènesi del teatre.
De totes maneres, els qui han estudiat el
seu origen semblen estar d'acord en que
les obres antigues eren realistes fins ai
moll de l'os, presentant d'una manera aspre i agre les passions humanes, que ara
semblen ésser de nou el leit-motif de\s
autors moderns, sobretot els de l'escola
russa. Els Sants Pares, foren els prinu-rs
que combateren aquesta mena d'obres per
immorals i perjudicials pel públic, per
inhumanes, malgrat l'humanisme àcid i
groller que destil·laven. L'Església, aleshores, ensorrà el teatre antic i després de
la proscripció d'aquell gènere que presentava cruament i descarnadament les passions dels homes, creà el teatre modern.
Vertaderament, el teatre modern sembla
haver nascut sota els auspicis de l'Església, ja que de temps remots, es donà forma plàstica i sensible al Naixement de
Jesús, en el qual els pastors dialogaven
amb paraules plenes d'emoció sense aquell
enfarfec ni aquelles dissertacions metafísiques eren la norma de les obres teatrals
antigues.
Ja molt temps després, es representaven els misteris com el conegut per *EI
cant de la Sibil·la> que era representat en
gairebé totes les catedrals i presenciats
per una immensa gernació àvida d'escoltar
els bells col·loquis que els personatges
deien mig en llatí mig en l'idioma de llur
país.
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TAGORE

CARNET

DE

El diumenge de Pàsqua. dia '23. en el concert
•que l'Orquestra «Pau Casals»., donà al Palau de
la Música Catalana i exclusivameni per a r«Associació Obrera de Concerts», s'estrenà la sardana «Carme Gentil» del nostre amic i artista el
mestre Cassià Casademont, la qual obtingué un
èxit sorollós i ineresqué l'honor d'ésser repetida.
Li fem testimoni de la nostra admiració i el
felicitem per la seva recent obra premiada amb
els aplaudiments dels molts obrers intel·ligents
•de Barcelona.

Transports - Acarreigs
Servei ràpid de repartiment :-: Miquel Clivillè
Carrer Lope de Vega (enfront al camp del Club
Deportin Júpiter) Telèfon S. M. 446
El senyor Francesc Tamareu, ha obert un
nou establiment a la Rambla del Triomf, llindant amb el que posseïa abans i en aquest maicix
lloc, el qual ha estat habilitat exclusivament per
a la Venda de carn.
Desitgem que el negoci li sia fruitador i que
la sort acompanyi les seves empreses.
El pròxim dia 28 del present,' contraurà enllaç matrimonial la parella poblenovina Ricard
Sagué i Agnès-Tomàs.
Enhorabona.

Auto de Turisme
Excursions - Casaments - Bateigs
M I Q U E L S A N C H E Z ;: Encàrrecs: Pujades, 188
i al Cafè de l'Aliança
Per haver deixat Voluntàriament el càrrec de
conserge de l'Ateneu Democràtic Regionalista
el senyor Joan Lluís, ha estat nomenat per ocupar-lo el senyor Joan Prades, antic soci de l'esmentada entitat.
Tal com vàrem anunciar, ei dimecres dia 19 de
Maig donà la seva conferència el filòsof Cristòfor de Domènec, a r«Ateneu. Democràtic Regionalista.
Sota del lema «Psicologismes literaris» exposà diferents idees originals i plenes de sabor, que
meresqueren l'aprovació i els aplaudiments del
distingit públic que acudí a oir-lo.
Pròximament, POBLE NOU publicarà un
fragment de l'esmentadada conferència, el qual
ens ha eslai cedit gentilment per l'-autor.

Tinta Adler (alemanya)
R A M O N V A L L S :-: Escuder, 17, '2.° Barcelona
Representant exclusiu
Agermanant-nos al dol que sem tot el poble
per la pèrdua de l'eniinent bacteriòleg i filòsof
Ramon Turró i el genial poeta de l'arquitectura
Antoni Gaudí, Voldríem, perquè en són mereixedors, que llurs noms es perpetuessin i servissin
de sapients exemples a través dels temps i les
edats.

NOVES

En el teatre de la «Cooperativa L'Artesana»,
va estrenar-se la nit del dia 23 de Maig passat,
l'obra dramàtica original del company del Quadro
Dramàtic d'aquesta societat. En Manuel Filella.
Aquesta obra té per títol «Animes mortes» i
assoli un gran i sorollós èxit.

Articles d ' O r t o p è d i a i d'Higiene
Bragners i faixes de totes menes
A. PADRÓ :-: Pere IV, 175
J u n i a nova.—La nova Junta de govern de la
Cooperativa Obrera d'Estalvi i Consum «La Flor
de Maig», ha quedat constiluïda en la forma
següent:
President, Evarist Salat Salvadó; vice-president, Joan Capdevila Nin; secretari, Jesús Moreno Abellan; Vice-secretari, Agustí Granada
Pich; tresorer, Jeroni Valls Bonet; bibliotecari.
Àngel Cases Saderra; vocals: Joan Monilleó
Sabater i Joan Rovira Marquès, sucursal mini 1,
Francesc Damont Subirana; sucursal núm. 2,
Amadeu Guitart; sucursal núm. 3, Josep Cervera; sucursal núm. 4, Joan Beca Vinyoles, sucursal núm. 5, Josep Bacardit Font, sucursal núm.
B, Josep Torremadés Borrall; sucursal núm. 7,
Pere Fins Baynrols.

X a m p a n y Lincoln
Caves Sant Sadurní de Noia
De venda en tots els establiments del Poble Nou
La nova Junta de Govern de la Cooperativa
Obrera La Flor de Maig, ens prega que fem públic l'acord del tancament del Restaurant de La
Granja, de Sardanyola, propietat de la dita Cooperativa, per creure que el funcionament de tal
Restaurant era un comrasentit per a la finalitat
que persegueix el Cooperativisme obrer.
Les altres dependències de La Granja, com
són les cel·les, la tenda de comestibles, les cuines i menjadors públics i el servei d'automòbils
des de l'estació de Sardanyola a La Granja, continuaran obertes i degudament ateses pel personal apte i fixe, de fornia que els socis i llurs
famílies, com també tots els cooperatistes en
general, tindran totes les facilitats perquè puguin
gaudir amb tota comoditat de les belleses
d'aquell lloc verament esplèndid.
La Junta creu que tots els concurrents atendran totes les indicacions que se'ls facin i tindran
el respecte mutu per tal que els dies d'expansió
i de repòs a La Granja La Flor de Maig es passin en mig del més franc i afectuós companyonatge.
Prega al mateix temps la més gran cura per
a les plantes. Toia reclamació, queixa o iniciativa haurà de dirigir-se a l'Administració Central,
Wad-Ras, 195, Poble Nou.
Els joves poblenovins Francesc Robert i Elvira Sagué, celebraran les noces el proper
dilluns dia 28 d'aquest mes.
Forces felicitats.
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Durant el mes passat, la mort ens ha arrabassat volgudes persones i amics, entre les quals
cal consignar el pare del Dr. Josep Torelló, la
mare de Josep Sibecas i també el pare de Joaquim Soler.
A tots ells fem expressiu el nostre condol.

Ha estat fixada pel dia 28 del present mes, ala nit, la sortida col·lectiva que la «Penya
Tretze» del «Centre Republicà Federalista»,
tenia projectada a Mallorca.
Feliç viatge!

Petites comptabilitats
Copies a màquina

pels voltants del Mercat de la Unió, es desitja.
Raó: Amistat, 17, Lf»

Marian Aguiló, 65, 4 . ' , 2 °

Avui dia 20 de Juny, a la nit i en el Jardí
d'Istiu que té el «Centre Republicà Federalista»
del carrer Marian Aguiló, se celebrarà un acte
en commemoració del Programa del Partit Federal del 22 de Juny de l'any 1894
Presidirà l'acte el venerable federal i escriptor Conrad Roure i faran discursos al·lusius els
coneguts oradors Àngel Samblancat, Jaume Claramunt, director de Et Diluvio i l'ex-regidor
senyor Quirós.
Promet ésser un acte solemníssim

L o c a l p e r petita indústria

Ahir, dissabte, devia tenir lloc una festa de
simpatia consistent en un lunch d'homenatge al
jove poeta Manuel Maganya, per celebrar l'èxit
ressonant que ha obtingut amb l'estrena de la
seva primera obra «La cançó dels dos amors»
en el «Centre Moral».
Com adés, ens plau felicitar al nostre bon
amic i col·laborador.

Tintoreria d ' A . Sastre

£"5 necessita Oficiala Modista

Dols en dotze hores-Especialitat en els encàrrecs
Passeig del Triomf, 58

CARTELL

Escriure o presentar-se tot seguit
en aquesta Redacció

POBLENOVÍ

D'ACTES

I

FESTES

Cooperativa < P a u i Justícia y

Centre M o r a l

Diumenge, dia 20.—Nit, ball per l'orquestrina
«Mixigan».
Dimecres, dia 3?.—Nit, ball de revetlla de
Sant Joan a benefici del jovent que concorre
aquesta sala, pel quintet «Mora».
Dijous, dia 2-J. — N\t, ball pel quintet «Mora».
Diumenge, dia 27.—Nit, ball per l'orquestrina
«Gatz-Haara».
Diumenge, dia 4 —Nit, ball pel quintet «KrittsJazz».

Dimecres, dia 23.—Nit, sardanes de revetlla
de Sant Joan per la Cobla «La Principal de Palafrugell».
Diumenge, dia -/. — Excursió familiar a Santa
Cristina.

Centre Republicà
Democràtic F e d e r a l
Diumenge, dia
—Nit, vetllada al Jardí
d'Istiu, en commemoració del programa del partit
Federal, prenent-hi part brillants oradors.

Agrupació Excursionista Júpiter
Diumenge, dia 20-—Excursió a Sant Mus.
Dimecres, dia 23.—^in, audició de sardanes
de revetlla de Sant Joan.
Dijous, dia 24.—TarAa. conferència sobre el
tema «Sant Francesc d'Asis patró de l'Excursionisme , a càrrec del periodista Manuel Basses.
Diumenge, dia 27.— Excursió
banys a Badalona.
Dimarts, dia 29.—Tarda, audició de sardanes.
Diumenge, dia 4 —Excursió al Penadès.

Ateneu Democràtic Regionalista

Cooperativa L'< Artesana y

Diumenge, dia 20; dijous, dia 24; diumenge,
dia 27 i Dimarts, dia 29 - T a r d a , balls per la
«Penya Sternhut».

Diumenge, dia 20.—Nit, ball per un aplaudit
quintet.

COMPRESSORS
D'AIRE
BOMBES DE B U I T Sistema "Planclie" patentat
Grans rendiments - Grans pressions - Preus interessants

FILL d'E. BRUGUERA
CARRER

RIERETA,

^

38

-
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TELÈFON A
-

377a

Gran

Empresa

de Pompes

Fúnebres

LA SOLEDAD
Torrents i
SERVEI

da
S.1^ L.

RERiUAIMEIMX

Central: Aribau, 18

-

Telèfon A . 4930

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

Telèfon S. M.

823

Pere IV. 282

>

S. M. 637

Hospital. 97

>

A. 5256

Casanova. 72
Urgell, 78
Burriana, 6. S. A.

>

A.

4930

A.

4930

S. M. 8235

Trasllats d c restos a províncies i a l'estranger
Embalsamaments

:~: :•: Arques d c 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
P e r a o b r e r s d e l r a m de

construcció

(Fusters, manyans, paletes, electricistes, etc.)
Dilluns, Dimarts i Dijous de 8 a dos quarts de deu vespre

Professor: T a d e u Guínovart

Classe^ de Cultura General
(ELEMENTAL

PER

A

OBRERS)

D i à r i a d c set a dos quarts de nou

Professor: Josep Barbat
Es facilitaran tota m e n a de detalls a l local de l'Escola
els dies i hores de classe

