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KRFX' de la terra, Veiem d'un temps ençà una exemplar pruïja d'organitzar vertaders actes culturals. La premsa, diàriament esmenta el
nom d'una vila o d'un poble que ha estatjat i ha gustat de l'obra
d'un poeta, conferenciant, artista o simplement que ha fet una exposició d'art comarcal antic o modern. Aquest deixondiment dels
pobles en el camí de l'intel lecte és un dels fruits més sucosos i
saludables d'aquest temps. L'organització interna de la nostra Llar,
no dubtem que en l'avenir serà estimada com una de les conveniències primordials que calien al nostre desseiximent.
I bé, si d'arreu ens arriba el lluminós ressò d'aquest desvetllament que esmentem; si ens afalaga extraordinàriament assabentar-nos de les Festes culturals que s'emprenen els homes que estimen la terra, per què ací al Poble Nou,—massa enderiats en
futileses de bugadera, —hem de restar amb els braços plegats com si ens dolgués
fer feina?
Es evident que el nodriment cultural que es forneix a la nostra barriada, és ínfim
i encara de qualitat poc nutritiva. Si anyalment passéssim pel sedàs del bon gust tots
els actes celebrats al Poble Nou, ens escruixiríem de veure la minsa porció de gra que
ens restaria.
Ens diuen que aquest resultat no és d'estranyar puix que l'element d'ací és essencialment obrer. I què? Voleu dir que per l'obrer estan closes les portes de la cultura
i de l'espiritualitat? Error profunda.
Que les nostres societats i associacions intensifiquin amb escreix, com és llur
deure, les bones obres, i que no es desencoratgin si al començ es Veuen mancades del
concurs dels poblenovins. De mica en mica s'emplena la pica, diu la dita; doncs pensem que demà el Poble Nou pot assolir el grau cultural que s'aparelli noblement amb
el grau del seu robust dinamisme industrial, i per això, indefectiblement, és bàsicament
necessari posar-se a treballar ben aviat. Prenem exemple de les viles i els pobles de
Catalunya. Si ens manca la vigoria emprenedora de classificar-nos capdavanters en
aquest ordre intel·lectual, no volguem, mai per mai, ésser els últims.
- 3 -

AL MARGE D E LA

VIDA POBLENOU/NA

Societats Culturals i Recreatives
VIII

tant les coses de r« Aliança», segurs de fer
molt mès pel progrés de l'entitat i el bé
QUESTS articles ja comencen a fer-se dels socis de portes enfora que no lluint
llargs i no volem repetir parlant de càrrecs directius.
les escoles tot ço que havem ja exposat
Farem un breu parèntesi en honor de la
tractant de les diferents activitats (?) de nostra Festa Maior i exposarem en pocs
la casa i especialment de la Biblioteca. articles més ço que pot fer-se dins una
Que les escoles de r«Aliança» no han entitat culiural i recreativa i especialment
tingut mai la màxima preocupació i estima dins iVAliança», atesa la seva actual situade les Juntes Directives ni dels socis us ció econòmica.
ho diran tots els mestres i mestresses que
JOAN D'ICARIA
les han regides. Un fet que encarna al viu
la comprensió que de llur tasca cultural
tenien les velles directives, fou el d'una
Festa í n t i m a
Iimta que davant una crisi econòmica de
l'entitat proposà augmentar el lloguer que
L dissabte passat, dia 14 del present,
pagaven les escoles i s'oposà enèrgicaa la vetlla, atentament invitats pel
ment a la proposició d'un soci volent subs- nostre amic i company Miquel Clivillé,
tituir l'augment del lloguer de les escoles vàrem assistir a una simpàtica festa íntima
que es Va celebrar en el seu domicili, amb
pel del Cafè de l'Entitat.
motiu de la seva recent noça amb la gentil
Molts d'anys l'únic benifet que rebien poblenovina Lluïsa Mari.
Una bella colla d'artistes s'aplegà en
les escoles de l'entitat, era el de fer-los
l'amorosa
llar del nostre amic, decorada
pagar el lloguer i obligar-les a tenir els
amb original distinció. Entre els reunits hi
fills de socis per quotes irrisòries que feien Veiérem el filòsof Cristòfor de Domènec,
l'ensenyament vell i escanyolit.
els poetes Sebastià Sanctiez-juan. Manuel
No volem però endinzar més en una de Prada i Salvador Perarnau, el dansarí
matèria que tal volta podria molestar als Joan Magrinyà, el rapsoda Joan Cristòfol
actuals mestres de l'«Aliança> qui són les els cantants Pau Manyé i Joan Sanchez de
Moia, els dibuixallta Ramon Calsina,
primeres victimes de la manca de com- Enric Moneny i Antoni Bescós. També
prensió i orientació cultural de les Juntes hi eren presents Josep Tosquelles. S.
de Govern.
Roca i Roca, Ricard Solanes, Antoni Font,
Aquests articles parlant de les Societats les germanes Marí (Rosa i Maria) i altres
familiars que sentim no recordar.
culturals i recreatives no tindrien objecte
Tots els presents, qui amb Versos, qui
si sols es limitessin a <criticar actuacions» amb cançons, qui al piano, qui amb parlasense estudiar solucions adequades i con- ments o amb el llapis, palesaren als
venients i, malgrat que qualque soci repa- novells esposos la seva simpatia i la satistani i endarrerit trobi el nostre no confor- facció que els produïa aquella reunió
misme amb l'etern moltonisme alianclsta d'amics i de dèries artístiques.
La festa intima terminà a les dues de
pecaminós i digne de severes sancions, la matinada.
nosaltres insistirem pacientment argumenS.

A

E
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Sou la dona més plena
de c l a r o r

Els p r e d i s p o s a f s

A l'encisadora amiga Pepeia Rigolfas

H

i ha gent que obeint a la pròpia
predisposició de naixença, no estranyo gens que els esdevingui allò que els
hi està fixat. Jo comprenc que hi hagi gent
que la seva predisposció racial els porti
malauradament en terrenys delictius. Es
el seu fat. Sempre havia cregut que la
gent que portava aquest flagell característic, eren els menys i, per tant, que la nostra
humanitat ja enlletrada i cultivada, feta
una mica als perills i als trasbalsos de la
nostra època de T. S. F., no podrien caçar-la fàcilment per cap dels avenços moderns ni per cap tòxic prometedor de bells
esplais.
Aquest era el meu pensament, fins que
un cartell pels quioscos de diaris va desmentir-m'ho:
«Abandonada en la noche de bodas».
Modistetes, fox-trotistes, noies de casa i
totes les altres que saben de lletra, porten
el Voledis quadern groc que llegeixen en
tota fruïció en qualsevol moment de lleure.

Sou la dona més plena de claror
perquè jo crec que sou la llum mateixa;
embriagat de vostra resplendor
sóc presoner de vós i tinc per reixa
la impossibilitat de posei
, .
la sort de veure-us recolzada al braç.
Com fóra dolç i bell tot el camí!
Les flors esclatarien al meu pas,
i jo diria:—Com em sé immortal
per la gràcia del bes que m'enlluerna! —
Curt o llarg el camí és ben igual
car la besada curta devé eterna.
I les penes que hom passa en aquest món
amb l'amor vostre foren tan petites
que no sabria si ho són o no ho són
car vós teniu dolceses infinites.
Sou la dona més plena de claror.
Sense vós sóc perdut en nit eterna;
Deu-me, si us plau, un poc del vostre amor
que extasia els sentits i m'enlluerna.

Quan l'autor va trobar aquest títol tan
engrescador, devia atinar molt bé per atrevir-se a posar-lo i sabia ja de bell antuvi
que reeixiria. Era destinat a les nombroses
predisposades al ploriqueig insubstancial i
a la poca-solta.
Ara, per no estroncar l'empresa editorial
que raja tan esplèndidament, s'han empescat un altre títol a correcuita: «Vendida en
la flor de la juventud>.
Jo estic per fer una novel la que digui:
«Fugitiva por los caminos de perdición o
los cazadores de honras». Ja els ho avisaré quan surti.
XÉSPIR
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SALVADOR PERARNAU

Cafè

de L ' A l lança

CARRER WAD-RAS, BAIXOS
GELATS
GRANITZATS
ORXATA DE XUFLA
XACOLATES
SANDWICHS
PASTES
LICORS
RESSOPONS

URBANITZACIÓ
Gestions per l'obertura del carrer de
Llull.—Un error de ploma, ens féu dir en
el número passat que solament mancava
assolir l'esfondrament de la paret que ho
priva del carrer de.la Igualtat, per a aconseguir l'obertura total del carrer de Puja;
des. Cal, doncs, com ja el sagaç lector
devia endevinar, rectificar carrer Pujades
per carrer de Llull.
Efectivament, la «Unió de Propietaris i
Industrials del Districte X> porta ja realitzades incansables i importants gestions
per tal d'aconseguir que l'Ajuntameni vagi
a l'esfondrament de la paret que hi ha entre els carrers de la Igualtat i Castillejos,
en el propi carrer de Llull. Una vegada
això obtingut, aquest últim carrer restarà
lot obert fins al de Castillejos.
Els mateixos motius indicats en el nostre passat número, diuen com fóra convenient que es portés a terme ben prompte
aquesta millora de tant interès per aquell
barri i pels seus habitants Repetim avui
que és aquesta una obra de cabdal importància, a la qual no es deu regatejar esforços per tal que es realitzi ràpidament.
La nostra esmentada institució urbanitzadora. que tantes millores i beneficis
porta obtinguts per al nostre Districte, cal
que insisteixi tot el que sigui necessari i
que, tot saltant obstacles i salvant contrarietats, maldi fins a obtenir aguest objectiu

C O M P R E 5 5
B O M B E S
Grans

D E

B U I T

rendiments - G r a n s

I

MILLORES

d'innegable interès per a la urbanització
del nostre Districte.
El carrer de Pujades.—Wx\ mateix
sabem que la mateixa entitat ha realitzat i
realitza gestions prop de i'Aíuntamerit,
perquè es Vagi també a l'enfondrament de
la <casa Picó» que intercepta el pas del
carrer de Pujades,
Sembla, per les gestions portades a cap
fins ara. que la Comissió d'Eixampla de la
Casa Gran, veu amb gust l'intent d'aquesta millora i que tanmateix s'anirà a l'expropiació forçosa i, consegüentment, a la
desaparició de l'esmentat immoble Picó.
Tant de bo que aquests passos i negociacions assolissin el resultat que hom desitja, ja que d'aquesta manera s'hauria
realitzat la total obertura del carrer de
Pujades, una de les vies més intenses i
importants del Districte X.
Un parèntesi. —La canícula ha portat
un parèntesi d'atur en la Vida d'activitats
de la «Unió de Propietaris», puix que
molts dels seus components es troben estiuejant fora de Barcelona.
Hom pensa reprendre de nou les tasques, amb més delit i intensitat que fins
ara, terminades les vacances estivals, per
lla mitjans del proper Octubre.
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Per la culfura obrera

5

ALVE a vosaltres, nobles obrers, que
sabéreu trobar el camí si no de redimir-nos, almenys d"arrancar-nos de les
urpes de certs egoismes, i del vici. Vertaderament, no és el problema del vici la finalitat de la cooperativa; ja ho sé; però
també sé que és un aspecte molt important que ha impulsat a molts obrers a deixar males companyies i llocs que no el
podien afavorir gaire, i els han conduït a
romandre bastantes de llurs hores d'esbarjo, dins sa pròpia casa. Si amb son laboriós treball s'enaltien, més s'enaltien
cercant la germanor dins una entitat cooperatista. Salve a vosaltres, nobles obrers,
els uns per l'atinada instrucció vostra, que
sabeu inculcar bé ço que vostre cervell o
intel·ligència elabora, i els altres perquè
sabeu entendre bé les idees, treballeu i
feu l'obra.

ensenyeu-los a què comprenguin que no
sols de pa material viu l'home, sinó que
també necessiten les seves ànimes l'excels
pa de la Virtut, el del fraternal Amor, i el
de l'amor del Treball. Instrui-los força,
puix de sa il·lustració n'ha de venir el
més gran honor per al obrer; l'espiritualització dels seus sentiments i el Progrés
de son poble...
MANUEL F1LELLA
(Treball llegit pel seu autor en la Cooperativa «L'Artesana», el dia de la Festa de la
Cooperació Internacional.)

RIMS DE L'HORA

Els uns amb sa ciència i els altres amb
son treball us dignifiqueu, i pas a pas,
tots plegats, a una, haveu arribat al cim
d'esplendor que els vostres esforços i abnegació mereixen.
Aquesta mateixa tarda, pels jardins de
Montjuich i sales del Palau Industrial s'ha
ben palesat el progrés de la vostra obra,
puix que hi ha acudit un núvol de futurs
cooperatistes.
Podeu considerar-vos ben ditxosos al
Veure reunits per unes quantes hores, celebrant una de les festes que de quatre
anys ençà es vénen fent. a tot un pomell
d'homenets i donetes d'aVui que han d'ésser els homes i les dones del demà, els
qui us han de succeir a Vosaltres, i cal
que eixa festa no mori mai, i cal, més que
res, que infiltreu dintre el cor d'aquests
infants l'obligació i el deure de continuar i
augmentar l'obra que troben començada.
Instruiu-los força, feu-los homes i dones,
- 7 -

Cultura

física

Croxets, upercuts. directes,
swings, nates i bolets,
cops de puny a pinya seca,
castanyes i altres copets
que, o bé et rebenten els nassos
o et fan saltà algunes dents
0 et posen un ull de gala
fent-te K. O. en pocs moments;
còrners, gols, foulds, gems, penaltys,
crits de «offside» o «treu-li un ull!>,
trabanquetes, afeitades,
garrotades, aldarull,
apallissaments de refií,
curses de guàrdia civil,
corredisses, calderilla
1 altres coses per l'estil...
tot això al mig de la plana
del diari, amb tipus gran,
hi trobareu cada dia
al darrera o al davant
que. junt amb algun «suceso>
d'algun crim sensacional,
fa que compreu el diari
per tenir-lo que llençà'l.
Veieu, doncs, com fins là Premsa
ajuda a fè els homes forts
tot inflant crims i successos
i omplint pàgines d'esport.
Per això si fills em dónes,
oh. Déu!, porta-me'n més d'un,
que jo maldaré per fer-los
un Zamora o Uzcudun.
EL B1S-COMPTE ARNAU

Els dos monjos

Notes de Redacció

(Conte anglès)

La Redacció de POBLE NOU ha de
fer constar la seva més enèrgica protesta
per l'actitud palesada per uns quants
senyors—pocs,—els quals pretenen combatre aquest periòdic aprofitant reunions
g e n e r a l s d ' a l g u n a s o c i e t a t de la
barriada.
A tots aquests senyors —i encara a
tots els que es troben emboscats,—devem
dir-los-hi que la Redacció rebrà tota
mena d'observacions i queixes tots els
dies no festius de 8 a 9 de la vetlla i que,
com j a hem recordat més d'una vegada,
les pàgines d'aquest periòdic acolliran
i publicaran els articles de tothom, j a
siguin falaguers o d'atac per a nosaltres.
Repetit això, i de persistir l'actitud
dels nostres respectables senyors descontents, creurem que serà deguda a uns
motius que qualificarem si arriba l'hora.

U

NA vegada es trobaven dos monjos
passejant pel camp. L'un era Dominicà i anava molt ben abillat, i l'altre,
que era Franciscà, anava pobrement vestit.
Caminant, caminant, es trobaren a la
vorera d'un riu, el qual havien d'atravessar
si volien continuar llur passeig.
El Dominicà, en trobar-se enfront del
riu, tot d'una Va pensar amb els seus peus
i amb les seves sabates en les quals hi duia
riques sivelles de plata i les quals, naturalment, no tenia pas idea de mullar. I menys,
encara, posar-se descalç.
Tot dirigint-se decidit al seu company,
li fa avinent que per regles de l'ordre dominicana es veia obligat a no poguer-se
treure les sabates, essent, per tant, una
llàstima'que tingués que mullar-se-les. I
com que, per altra banda, no calia oblidar
les ordres de pobresa i humilitat franciscanes, els Dominicans es consideraven superiors. Si requeria ésser passat tindria,
doncs, que obeir-lo el monjo Franciscà.
—Ara,—va dir-li el Dominicà,—jo us
prego que ho feu sense veure-hi cap imposició i, altrament, ja sabeu que posar obstacles als meus desitjós fóra una greu desatenció a les lleis i ordres de l'Església.—
El Franciscà, fent-se cabal de la situació, i tot carregant-se a coll-i-bè al Dominicà, va procedir ràpidament a travessar
el riu. De sobte, quan tot just havia arribat
al mig, bo i parant-se, diu al Dominicà:
—Porteu vós, per casualitat, algun cèntim al damunt?
—Si; crec que porto algunes pessetes.
—En aquest cas, benvolgut pare, sento
tenir que desobeir-lo. Jo li demano que em
perdoni aquest inconvenient, però les
regles de la meva ordre en prohibeixen en
absolut que porti cap quarto al damunt
meu.—
Tot just acabà de dir aquets mots, es
descarregà el Dominicà i el va depositar
al bell mig del riu.
LOIF, trad.
— 8

*

*

Hem de donar les gràcies als coneguts
poblenovins s e n y o r s Oliveres, B u c h ,
Vidal) Massó i un company nostre de
Redacció, per la propaganda indirecta,
eficient i americana, que un dimecres a
la nit feren davant d'uns quatre cents
poblenovins a favor de l'únic periòdic
d'aquesta barriada: POBLE NOU.
La Redacció, agraïda, ha acordat
donar als esmentats senyors, en pac
d'aquesta propaganda, un any de subscripció gratuïta en aquest periòdic.
Per obtenir aquest benefici, cal que
se'ns remeti—naturalment!—l'adreça
dels interessats.
Aquest número de P O B L E N O U
ha estat passat, prèviament, p e r la
censura.

-

IMPRESSIONS

D e l meu sojorn a muntanya

A

vers la pleta, o la musica d'un flaviol de
bon matí o el ressò d'una cançó llunyana.
Una de les coses que més us admiren és
el silenci que plana damunt d'aquelles
muntanyes, tant que el més lleu bruit que
es faci arribarà a les vostres oides. A
voltes percebiu la musica clara d'un esquellí i us gireu a tots indrets per a descobrir el ramat que la produeix, però no
veieu res enlloc. Llavors resteu meravellats i us sembla que la musica raja del cel
com una gràcia divina. D'altres, oiu una
veu que parla i mireu, i fins al cap d'una
estona no en veieu la persona, la qual
descobriu de sobte a l'altra part del barranc
com una figureta. En aquelles muntanyes,
com són fàcils els idil·lis a distància entre
els pastors i les pastores!

QUEST dia d'avui tan esplèndid—és
Juliol—aquest sol que crema i enlluerna i aquest cel infinitament blau sense
la taca d'un esqueix de núvol, em duen el
record d'un altre Juliol pretèrit viscut en
un bocí de terra de Castelló de la Plana.
Per davant dHs meus ulls, un picencisats,
passa la visió d'aquell escampament de
masets humils i atraients com la gent que
els habitaven. Allí les hores rellisquen
tranquil·les amb una dolça monotonia de
totes les coses i el viure mai no hi és alterat per les folles passions de les grans urbs
agitades i tumultoses, car les gents són
reposades i senzilles de cor. Nascuts a
l'escalf del terrer i criats sota el dosser
d'aquell cel, limitat per un cercle de muntanyes que fan de clos a aquell petit món,
gairebé no saben res de les glòries pomposes i fictícies dels altres móns adulterats. Fins el paissatge, un xic esquerp en
apariència. Va agermanat amb la plàcida
bonhomia dels fills d'aquella terra.

Una altra de les coses més íntimament
agradoses és el tractament amable i senzill
de les gents d'aquella terra. Les converses,
sobretot, us delecten i us prenen el cor.
Mai no puc deixar de recordar amb certa enyorança gairebé sentimental, el plaer
que sentia de conversar amb aquelles garrides fadrines, brunes com el pa indígena
que les nodreix o rosses com les espigues
quan són a punt de segar, però sempre
fortes com els penyals que trepitgen i ardides com el sol que les besa í que amb
igual saber manegen els utensilis de la llar
com empunyen la falç a Thora de les segues.
Aquelles donzelles, aspres d'epidermis impregnades de les sentors de la terra,
exemptes de finors i delicadeses, són posseïdores d'una gràcia que us atreu tot
seguit només que de mirar-les o d'oir-les.
I és que la parla brolla dels llavis llurs
sense afectacions de cap mena, planera i
espontània tal com la concebeixen al fons
del pensament i amb una ingenuïtat que de
vegades fins i tot us desconcerta. En elles
tota expressió és senzillament natural; mai
en l'esguard ni en el gest ni en la veu no
copsareu un moviment estudiat a posta.
Les seves alegries són sinceres í purs els
seus amors.

Ara, en aquest temps, els camps de blat
hi són una meravella. Allí la sega és un
xic tardana, i les espigues tot just comencen a rossejar bo i decantant-se sota el
pes d'una collita pròdiga, i la plana—or i
maragda —té l'aquietament d'un llac d'ensomni.
Aquest record que perdura constantment a dins de la meva ànima, es fa més
viu en aquests dies perquè és precisament
el temps en que vareig sojornar-hi. Per la
meva ment evocadora passen en tumult,
desordenades, un seguit d'imatges i impressions que salten com espurnes del
record a través del pensament. Ara és la
visió dels camps de que us parlava, o l'aspecte eixorc dels rostolls dels primers
camps segats, o l'encís de les garbes apilades qui fan denteta als ocells llaminers,
o encara la joia d'un estol de fadrines qui
tresquen pels camps rumbejant amples
capells de palma per guardar-se del sol.
Adés és la visió d'una pastoreta àgil i graciosa qui mena el ramat cap als tossals o
-
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Del parlar d'aquelles noies, jo us diré
que és com el rajolí d'una font qui adolla
clara i pura de les entranyes de la roca,
sempre amb aquella mida de naturalitat, i
que podeu asseu-re-us al seu costat i embadalir-vos oint la seva musica i si teniu
set abeurar-vos-hi confiadament sense por
que us faci mal cap bactèria verinosa.

Ara fa un any que el nostre Exm. Ajuntament
va treure de la noslra Rambla aquell tan discutit
brollador de «Les Tres Gràcies».
Quan tots els poblenovins confiàvem que al
seu lloc hi posarien un monument—per petit que
fos—verament artístic, o un breu jardi, ens trobem que ja s'ha escolat un any i que aquell bell
indret de la nostra Rambla resta orfe de tot ornament urbà.
Almenys, Exm. senyor Ajuntament—que deia
aquell,—ens hi poséssiu bancs a la nostra Rambla! Perquè allavors ens hi podríem seure tot
esperant el nostre somni d'un breu jardí o d'un
petit monument verament artístic.

j . DUATIS-1TARTE

Per

què?

S'atansa la Festa Major del Poble Nou i tots
els centres recreatius es preparen per a celebrar-la amb tota pompositat i esplendor
No Volen ésser menys que els centres fabrils...
que ja fa temps que en fan de festa!

Per què llegeixo en tos ulls somniadors
que encar sovint pel meu amor delires?
Per què, crudel, tanta passió m'inspires
amb aquests ulls tan negres i traïdors?
Per què augmentes ingrata els meus dolors
si, quan em veus rendit, sola sospires?
I si no em vols, doncs per què quan me
[mires
riuen gentils tos ulls embriagadors?
Per què t'obstines en desfullar les flors
d'aquest amor que en rànima respires?
Per què amb la felicitat teva conspires
fent cas dels que estimant-te et són traïdors?
No escoltis a ningú i fes la teva vida;
estima al qui t'estima amb gran fervor.
Amor aconsellat no és amor; és mentida.
Ha de sortir del cor el Veritable amor!

«La casa de les finestretes», que té una nòmina molt crescuda, en lloc de suprimir places
resulta que crea càrrecs nous: d'ençà que hi han
els nous directors, un nou porter està sempre
apuntalat a l'enirada del car edifici.
(Ens han informat, però, que aquest nou porter no cobra, sinó que ho fa voluntàriament. Per
això els 1400, que sempre en tenen una de fresca,
li diuen «el porter honorari»).
A la mateixa casa, per la Festa .Major, celebraran sis balls i encara un altre ball de capvuitada.
Encara no la ballen prou?
Ara. els barbers no poden treballar els diumenges.
Està vist que no saben com prendre'ns el pèl.
El malalt:—Ai, Déu meu! Crec que va arribar
la meva última hora!
El doctor:—No temeu. Teniu el rellotge parat.

MANUFX DE PRADA
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vos:

Hermefiquisme

H

EUS a d un neologisme, derivat
d'«hermètic>, que ve com l'anell
al dit per títol d'aquest article.
En l'ordre material, hermètic vol dir un
cos tancat tan perfectament que res—ni un
alè d'aire—pot filtrar-se al seu dedins. En
l'ordre moral, doncs, hermètic voldrà dir,
per exemple, un cervell que es desentén de
tota idea progressiva que pugui afectar la
idea que té d'antuvi.
De cervells hermètics n'hi ha més que
un foc no en "cremaria. D'homes de cervell
hermètic n'hi ha una mala fi. Uns es diuen
senyors Canons i altres senyors Esteves
o Paus o Peres o Berengueres o Oliveres... etc. e t c , i no pareu mai de contar.
Són tants que. aixi com hi han societats
d'escaquistes i clubs de futbolistes, podrien
agrupar-se tots aquells senyors i constituirse en sindicats <d,hermetiquistes>.
Definit, crec, el neologisme, anem a
parlar i a glossar aquest tipus tan interessant (?)de l'home-hermetiquista. (Hem dit
«home> hermetiquista i cal rectificar en
«seiiyor> hermetiquista.-Qui no sàpiga
abastar la diferència que hi ha entre «senyor< i <home>, pitjor per a ell—que diria
en Pla.)
Hom suscitarà al senyor-hermetiquista,
per exemple, el tema del periodisme. La
seva concepció d'un periòdic és tan ampla
com la grandària material del seu cervell,
minúscol. Fins dirà que els periòdics no li
fan cap falta, així com al camaleó no li cal
altra menja que l'aire del cel.
No abastarà la importància i necessitat
que té una fulla per a l'exposició d'idees
que estiguin en relació del lloc on apareix.
Outemberg, més que un inventor, li semblarà un dissolvent. Si hom escriu un article donant orientacions sobre el desenvolupament de les Biblioteques d'acord amb
les exigències i necessitats dels temps,

dirà que no calen i que les Biblioteques
no deixaran d'ésser-ho encara que les hi
manqui organització.
Le seva migradesa, el farà tirar dret en
contra dels periòdics. Ell voldria l'anorreament i la mort dels tipus d'impremta,
dels fabricants de paper, dels linotipistes,
dels caixistes i encara dels aprenents. El
seu objectiu destructor farà que anomeni
despectivament «un tros de paper» o «un
quadern» a un periòdic, abans d'anomenar-io pel seu nom. Perseguint encara el
seu objectiu hidròfob, atacarà els redactors per a desprestigiar els periòdics, o
bé atacarà els periòdics per a satisfer el
seu despit envers els redactors. Aquests,
però, se n'enfumen d'ell i de la seva rabieta i van seguint llur camí de lluita, de
progrés i d'ideal.
També l'hermetiquista troba punible I
condemnable la ironia; i no sap que la
ironia ha estat tostemps conreada per tots
els homes d'esperit elevat, superior, entre ells de Déu mateix. (Si cal, li retreurem mantes frases iròniques de Jesucrist, Jeremies, Elies, Salomó, Sant Per&s
Isaies i altres). Passa, però, que aquests
senyors que troben irreverents les ironies
de determinats periòdics locals o de suburbi, celebren amb grans rialles les que
fan altres periòdics ciutadans. En resum;
no combaten la ironia, sinó la seva pròpia
cua de palla, i allavors vinga llençar Verí
per la boca.
Altres consideracions poden encara ferse referents a la concepció retrògrada i
destructora de l'hermetiquista. No ho farem avui—i potser ni demà,—perquè el
temps cal aprofitar-lo.
Una advertència, però, final: com que
no fan ni deixarien fer, guardeu-vos com
de l'infern dels senyors hermetiquistes, bé
es diguin Canons, Esteves, Paus, Peres,
Berengueres o Oliveres.
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s. ROCA i ROCA

Somni

Que coses volia dl
aquell petó tan formós...!
Que en fóra jo de ditxós
si me'n fessis un a mi!

d'amor

Jo, de pressa i resolut
Vaig a coularte, Pepeta,
un somni, en poca estoneta,
que aquesta nit he tingut.

El meu cor bé prou glatia
dintre el remalge amagat,
mes per un maleït forat
la lluna a mi em descobria.

Feia una nit molt divina
i jo descansant somniava
i embadalit contemplava
ta bellesa peregrina.

I féu l'ombra maleïda
que amb mi t'anessis fixant
i tot d'un plegat, cridant,
fugies esporuguida.

Jo prou anav'a amb recel,
mes per desgràcia o fortuna
feia un formós clar de lluna
que venia des del cel.

Jo, corrent darrera teu,
et deia desesperat:
—No fugis del meu costat...
seràs ditxosa aprop meu! —

Dintre d'un joliu jardí
ple de rematges i flor,
jo et mirava amb dolç amor...
i tu no em vèies a mi.

Per últim vas aturar-te
i jo, boig d'encegació,
volia fer-te un petó...
I per fi vaig abraçar-te...!

Eslaves tota soleta
plena d'amor i passió
mentre feies un petó
en una gentil floreta.

Ja tenint-te fort aixi,
creient tenir-te en forts llaços...
em desperto, obro els braços,
i no eres tu...era el coixí!

Sens que n'haguessis esment,
m'acosti jo una miqueta
i vegi que la floreta
era un esvelt pensament.

GALERIA

JOAN CANTARELL

FOTOGRÀFICA

DEL
-

PARC

clixé de —
Jaume Tarrés
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ZÏ5 l ' A m o r que ve
de puntetes

A

mi em plau la solitud entre les flors.
La meva felicitat suprema resta
reduïda a un jardí i un llibre. Per això
aquesta tarda riallera de primavera, he
vingut a fer companyia a les flors i que
ensems les flors m'acompanyessin a mi.
La meva solitud no ha durat pas gaire.
Una noia rossa, de trenes d'or, ha vingut
a seure's enfront meu amb un llibre a les
mans, i s'ha posat a llegir. La seva proximitat em coacciona. Em dol i a l'emsems
em plau la seva presència. No recordo res
de ço que vaig llegint.
He vist que arribava i he cregut
prudent fer l'orni. Ella tampoc no m'ha dit

CARNET

res. Les nostres retines s'han topat, però.
Jo he vist com ella m'ha vist, i ella ha vist
com jo l'he vist. Tots dos ens sabem
presents. Jo he vist que ella ha vist que jo
l'he vist, i ella ha vist que jo he vist que
ella m'ha Vist. Una mena de culpabilitat
íntima ens avergonyeix. Jo he vist que ella
ha vist que jo l'he vist, i ella ha vist que
jo he vist que ella ha vist com jo l'he vist.
I les nostres retines es topen altra volta.
Un somriure mutu, quasi imperceptible,
ens apropa espiritualment, i iniciem el
diàleg un xic retardat, tot oblidant-nos dels
llibres que resten oberts damunt dels
seients, mentre l'oratjol gira lentament
llur fulles, que avui restaran illegides...
Demà tornarem. Els llibres i el jardí, tal
volta no seran més que una excusa...
NARCIS MATES

DE

NOVES

El pròxim número de POBLE N O U sortirà
dedicat a la Festa Major de la nostra barriada i
serà extraordinari, il·lustrat amb nombrosos
clixés i tirat damunt d"excel·lent paper couxé.
A(|iiest número contindrà, ultra d'un copiós i
escollit text literari, tots els programes de Festa
Major de totes les entitats del Poble Nou.
Apareixerà el dia 8 de Setembre, festivitat de
la Mare de Déu, i valdrà 60 cèntims.

El nostre amic i subscriptor Gustau Torroella, ha adquirit l'arrendament del cafè de I V M e neu Colon», del carrer de Pere IV, on pensa
aportar-hi tots els seus coneixements del ram
per tal de complaure tot el millor possible la concurrència que sol·liciti els seus serveis.
Felicitem a l'amic per l'adquisició i li desitgem
força d'encert i prosperitat en el negoci.

Braguers i Faixes de iotes menes

Caves Sant Sadurní de Noia
De venda en tots els establiments del Poble Nou

Xampany Lincoln

Cotons, Benes i Classes
ANDREU P A D R O - P e r e IV, 175

Han retornat de llur viatge turístic per França i Bèlgica, els bons amics d'aquest periòdic
senyors Pelai Mora, Josep Sabartés, Eduard
Adi·hititiulo i Enric (ion/.íik-z.

Cal esmentar la negligència que té l'Ajuntament per la nostra barriada.
Caldria, abans que tota altra cosa, que hom
procedís a la instal·lació de llums en la nostra
Rambla, el cabdal passeig del Poble Nou.
Ho faran?

El dia 1 de Setembre pròxim, es donarà a la
societat «l'Aliança» una representació de l'obra
«Seny i amor, amo i senyor», que tants d'èxits
ha obtingut i encara té arreu de Catalunya.

iTrousseauxy complerts per a parts
Mitges de goma
A N D R E U P A D R Ó - Pere I V , 175

Tintoreria d'A. Sastre
Dols en dotze hores-Especialitat en els encàrrecs
Passeig del Triomf, 58

Ha traspassat l'ànima u Déu la virtuosa senyora mare política del nostre amic i subscriptor senyor Andreu O r ó . - ( A . C. S )
Fem palès el nostre condol al volgut poblenov i , a l'ensems que a tota la seva família.
-

Recomanem als nostres lectors les cases que
anuncien en aquest periòdic, on es veuran ben
servits.
13

-

-L'esposa del nostre amic i col·laborador dibuixant d'aquest periòdic Pasqual Torres, ha
fruitat una graciosa nena batejada Teresina.
En donar la nostra enhorabona als joves pares, fem vots per una llarga i feliç vida de la
nou-nada.

També s'han vist pares d'unes formoses nenes
els nostres subscriptors senyors Rossend Martin
i Josep García, als quals ens plau felicitar tot
desitjant innombrables benaurances als dos
plançons.

Es necessita un bon oficial sabater

Excursions - Casaments - Bateigs
M I Q U E L S A N C H E Z :: Encàrrecs: Pufades, 188
i al Cafè de l'Aliança

Auto de Turisme

que Visqui al Poble Nou
Raó: .Marian Aguiló, 113, baixos - P. N.
Del nostre subscriptor Amali Saslre, propietari de la «Tintoreria Sastre», del Passeig del
Triomf, n." 58, hem rebut uns bonics Ventallsanuncis per a l'ús de la Redacció.
Agraïm molt l'obsequi.

El pròxim dia 28 d'aquest mes, se celebraran
les noces de la simpàtica poblenovina Rosa Marí
amb el distingit jove Antoni Font.
En acabat, els nuvis emprendran el viatge
cap u París i altres capitals de la nació veïna

Perruqueria de Josep Ferrer

També aviat contrauran matrimoni la parella
poblenovina Antoni Oirons i Rosa Tomàs Aguiló.
Els desitgem moltes felicitats.

Wad-Ras. 230 (enfront del Cafè Aliança)
Serveis esmerats : —: Perfumeria fina
El proper diumenge dia 29 d'aquest mes, se
celebrarà en el «Centre Democràtic Federalista»
del Poble Nou, un gran festival a profit de la
Casa de Beneficència de Vilafranca del Penedès.
Aquest acte promet assolir un ressonant èxit.

Cafè Ateneu Colon

GUSTAU TORROELLA
CARRER PERE IV, 166

Transports - Acarreigs
Servei ràpid de repartiment :•: Miquel Cliviliè
Carrer Lope de Vega (enfront al camp del Club
Deportin Júpiter) Telèfon S. M . 446

CAFÈS / GELATS / AIXARÜPS
LICORS DE LES MILLORS
MARQUES / GRANISATS
ORXATES / XAMPANYS

Un xamós català ha enriolat la llar del nostre
volgut subscriptor senyor Mateu Àries, al qual
se 1 ha bategat amb el nom de Dídac.
Felicitem als pares i desitgem una venturosa
vida al menut.

CARTELL

POBLENOVÍ

D'ACTES

I

FESTES

Cooperativa <Pau i Justícia>

Centre Moral

Diumenge, dia 22.—Nit, ball per l'orquestrina
«Joventut Artística».
Diumenge, dia 29.—Nit, gran ball pel quintet
«Mixigan».
Diumenge, dia S. — N i t , ball pel quintet «Llivi».

Diumenge, rf/a 5.—Inauguració del nou estatge.—A les 8 del mati.—Missa de comunió general.—A les 10 —Solemníssim ofici cantat per
r«Orfeó Montserrat».—A les 12 —Solemne benedicció del nou estatge.—A les 5 de la tarda.—
Sessió Inaugural.

Societat L'<Aliança*

Agrupació Excursionista Júpiter

Diumenge, dia 22—Tarda i nit, cinema.
Dissabte, dia 2*.—Nit, cinema.
Diumenge, dia 29.—Tarda i nit, cinema.
Dimecres. / . - N i t . funció extraordinària representant-se l'obra «Seny i amor, amo i senyor».

Diumenge, dia 22—Excursió colectiva a Vilanova i Sitges.
Dies 22, 23 i 2-/.—Excursió als Pirineus.
Diumenge, 29. —Sortida de banys a Badalona.
Diumenge, dia 5. - Sortida de banys a Castelldefels.

Cooperativa ^L'Artesana*
Diumenge, dia 29. —Funció dramàtica.

Club Deportiu Júpiter

Centre Republicà
Democràtic Federal

Diumenge, dia 2 2 . - P a r t i t contra el «F. C.
Terrassa», camp forà.
Diumenge, dia 29.—Partit contra el «F. C.
Martinenc», camp forà.
Diumenge, dia 5.—Partit contra la «U. S. de
Sans», camp local.

Diumenge, dia 22 — Funció lírica.
Diumenge, dia 29.—Festival a profit de la
Casa de Beneficència de Vilafranca del Penedès.
-
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Gran Empresa de Pompes

Fúnebres

LA SOLEDAD
Torrents í C.% S . ^ L.da
SERVEI

PER/WAIXEINÍX

Central: Aribau, 18

-

Telèfon A . 51-77

Tallers i Garatge: Carrer Muntaner, 356 = Telèfon G. 6265
SUCURSALS:
Passeig Triomf, 17
Pere IV, 282 '
Hospital. 97
Casanova, 72
Urgell, 78
Humana. 6, S. A.
Consell de Cent, 459

• Telèfon S. M. 823
•
» S. M. 637
»
A. 5256
>
A. -1930
>
A. 4930
•
» S. M. 823
> S. P. 2117

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

^

FILL

D E

Torquat Canísà
Passeig Triomf, 88 al 92

TELÈFON S. M. 26

TALLERS i CALDERERIA
D'ARAM i F E R R O

APARELLS DESTILATORIS
DE TOTS E L S SISTEMES

AUTOCLAVES
PATENTATS
PER A BLANQUEIG i
ALTRES INDÚSTRIES

BARCELONA - POBLE

NOU

