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~ DIRECTORI-HAVANA ~ 

~ JOAQUIM MUNTAL, DR. PAU MIMO ~ 
o Sucesor de Pablo M. Costas. Col-legi de San Francisco de Paula. o 

o~D Obrapía 31. 1¡¡. y 2¡¡. ensenyança. ~e 
El millor pa per de fun1ar per a Concorclia 18. 

cigarrets. 

° FABRICA DE FIDEUS ROMAGOSA Y CA. o 

o~D Vicenta Argetn~, Vela. de N" onell._ Cable Rotnagosa ~e 
Facciolo 9. Importadors de queviures. 

REGLA. Teniente Rey 14. 

D CASA PARTICULAR BARRAQUE y MAClA ü 
0~ Sols s' admeteix un reduït nom- ~o 

bre d' abonats.- Menjar a la cata- Cotnisions, importadors de 
lana. queviures i tasajo. 

0 Galiano 56, a1ts. Oficios 48. 0 D - D 
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i Efectes d' optica al engros i detall. 

~ Especialitat en el despaitg de les formules Q . o 

D 

~ Havana. 0 0 
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Telefon A-3882. 

· dels senyors oculistes 

O'REILLY NUM. 77 

entre Villegas i Bernaza 
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Almacén de Equipajes de MORERA Y Ca. D 
PADRE VARELA (antes) BELASCOAIN 95 0 

Baules, i 
Esca para tes ~ 

y Maletas de o 

todas clases. D 
Baules de i 11 o 

Fibra · Vulca- ~ u Es el nombre que Vd. debe invocar e 
nízada para o o ~ 
Viajantes. . e -! -en todas ·las tiendas al pedir un ~ 

~ ~ Corset, Faja, etc. Es Elegante, D 
~~~~~~M~~ ]o 
SANTA A~A 2, Telf, I-2314. JESUS DEL MONTE Habana O O Cómodo, Ligero. 
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I JUAN RIERA I 
I Pintor Decorador I I Rótulos I 
I Tapicería j i Grabados e 

~ Darnizado especial I I en puertas de calle, I 
1
.... Zócalos y Divisiones. 

1 
.... 

Barnizar, Esmaltar y 
Decorar Muebles. I I Pintura Decorativa .... 

.... en General. I I O'Reilly, 13. Teléfono A-8639. I HABANA I 
())~(~() ... {) ... () .... () .. Ò 

I c~;paÜi~ Tr;;auénti~; EsP;üotaocl 
0D Salida de vapores del puerto de la Habana lo 

Día 3.-Para Veracruz, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, Puerto 

~
o Cabello, La Guaira, Ponce, San Juan de Puerto Rico, Canarias, Cadiz y 

Barcelona. 
Día 17.-Para Veracruz y Coatzacoalcos. D 

0 Día 20.-Para Coruña y Santander. 
0~ ! Día 29.-Para New Y~r~, Cadiz y Barcelona. 

~ 
Todos admiten carga y pasajeros 

Consignatario: MANUEL OTADUY . San lgnacio, 72 o 
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'"' ''LA . FLOR DE cu· BA'' Vi, Castell del Remei- Olis de totes les marques ,---~ catalanès · Ohampany Codorniu; Llangonissa de 

Vich - Embutits de Mallorca . Muxurnóns · Oli- 'o I DE _ __ _ 4 ves negres · Botifarres blanca i · del greixet. 
..... Cow:erves de Pedrerol i Mir, i Siberia, etz., etz. ..... 
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"'..... M A L E T . e A mes hi trovareu tots els productes d 'Espa· ,---1 O • nya i Estats Units. 
Vins i Licors de Totes Menes i Marques ..... 
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'"' I EL MILLOR CAFE DEL MON ,---
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Depósito de Tapones- de Corcho de ~ 

~~ JOSE PI~~ 
I Swí.rez, núm. 87 Teléfono A-1888 ~ 

I HABANA CUBA ~ 

I u 
I ~o --- VARIOS SISTEMAS 

I M;íquinas de Tapas, ídem de Capsular, íd. de Llenar. Marca-I mos los tapones a fuego sin retribución alguna. Coronas y ¡¡ 

'

.., maquinas para su colocación. Capsulas metalicas de todos o 

.. tan1años y colores. Redes metalicas para bo '_ ellas y medias ~ 
j botellas con sus plomillos. Papel de Estaño. Seda para mo-
.... tas y todos los utensilios necesarios para el Embotellada. 

I o 
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~~ P.A. RA ~· ~i• PRODUCTOS AGRICULTURA E INGENIOS •:• 
y y 
~i• Materias primas para toda clase de industrias •i• 
~· ... ..._:. Drogas, quiill;icos y especialidades en insecticidas, desin- •!• 

· ~~+ fectantes, gom.as, colas, materiales filtrantes, pinturas. •i• ... . .. 
~~· Thomas F. Turull Cía.. :i: y y . 
;. ·~ ·•!• Muralla, 2 y 4. Teléfonos A:..7751 y A-6368 •i• 
o : 
.•. 140 Liberty St. Lacret, 47 8 •:• 
.~. New York. Santiago de Cuba •:.• 
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FRANCISCO MOLL A 
O'Reilly, 48 Teléfono A-2394 · 

HABANA-CUBA 
Apartada 565 

TAPONES DE CORCHO. TAPAS DE MADERA Y TAPON CHAPITA 
CORONA. 

Maquinas Encorchadoras y Coronadoras. 
Bombas para Trasiegos y Maquinas para limplar Botellas. 
CAPSULAS DE ESTAt\10 y Maquinas Capsuladoras. 
Maquinas para llenar y descorchar botellas. · 
Flejes para Cajas y Maquinas Flejadoras. 
Precintos de acero y de lata para cajas y botellas. 
Chapas de lata, Chapadores y precintos de acero para barriles. 
REDES DE ALAMBRE, PRECINTOS DE PLOMO, FIL TROS Y PAPEL 

DE FILTRO . . 
PAPELES DE ESTAI\IO, CORDONES CINTAS Y PAPELES DE SEDA. 
LACRES FINOS, MECHAS DE AZUFRE, TINTAS Y BROCHAS PARA 

MARCAR, ESCOBILLAS DE CERDA Y DE ACERO, CLARIFICAN
TES, MANGUERAS, RAMAS DE ANIS, CINTAS PARA OARRAFO
NES, CAPSULAS DE PAJA Y OTROS UTENSILIOS PARA VINI-
CULTORES Y LICORISTAS. . 
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LA BEBIDA DE lO& QUE SAI3E::N TOMAR 

C~ LtCOQERA DE CAMAGÜEY 5.A-. 
GLORIA 3U~ • TELr-. 71• APARTADO W123 

C/\Mt-.GÜI;.Y-CUC>/\ 

r~:)~~~~~,~~~(~ 
o . I 
I Oiran letras a cor- I 
., 'o I ta y larga vista so- , 

I bre . Nueva York, 

I Londres, París Ham- ~ 
I burgo y sobre todas I 
I las capitales de pro- I 
I . vincia y pueblos de ~~ 

I España, lslas Balea- _ 

' i res e lslas Canarias. _, 
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Setembre Núm. · 249 

DR. SALVADOR SALAZAR 

Ca tedratic de Literatura 

de l'Univers itat Nacional 

a • 

NA 
Any XIII Havana 1923 
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¡¡f~orta 1\ vall!!! 
1~eproducctó del quadre o•En ~ • .6aUofre 

crudel castic tmposa\1a, Barcelona 
en altres temps. d·a\1ui ja molt Uunrans 
als que no eren fidels a nostra ~atria 
i jura\1en en falç contra els germans. 

<l~ontats \1ilment a lloms d"una somera. 
t•espatlla. núa i amb grmons les mans • 
.6oria B\1all na\1a el reu de traidorta 
escarnit l befat peis ciutadans. 

~ la tralla del but~i. mai reposa\1a 
en sa tasca de cumplir lo sentenciat; 
pel traidor. pel perjur. pel "n espia. 
no sentia pas clemeneia la Ciutat. 

Ens apar que altre eop deu tmplantarqse 
la sentenct crudel delnl3orta B\1aHn 
que bi' l}a molts mercaders a Catalunra 
qutns d~ntgren a la ~a triat al treball. 

~ no es pas ca balcant una somera 
corn jó \1olo~ia \1eureqe.ls a plaer; 
ronsal a¡ cou. amb tunic d•arptllera 
t son cos arrossegat per brau corcer. 

tBb. si tornes la anttga etecutorta! 
com tremolarien els satons 
que menrspreuen la nostra gata llengua 
escudantqse amb la \1eu dels seus canons. 

¡Cóm tremolaria de paura 
el que nostra bandera ba insultat; 
al crtt de nBorta B\1alm el poble en massa 
muraria a la ~atrta del mal\1at! · 

Bltre cop stga tssada nostra ensenra 
del <l~ontserrat en el mes alt stmaU; 
dels que no la defensin. la sang corrt 
com abans. per tratdor. u-aorta B\1all!l 

~ere "Soquet. 



VI OA 

------~------~~--~~ellif~~~--~~--~~--~·~. 

NOST A PROTESTA 
SABEM QUE NOSTRA PROTESTA CAURA EN EL BUID, 

QUE NI S' ENS F ARA CAS NI HA DE VALDRE PER A RES. 
PERO NOSTRA CONCIENCIA CATALANA NO ENS PER

MET RESTAR CALLATS DAVANT EL DEVASSALL D'AGRA
VIS INFERITS A NOSTRA PATRIA, A NOSTRA LLENGUA I 

/ - A NOSTRA BANDERA, PELS ASSALTADORS DEL PODER 
ESPANYOL PER MITJA DEL ABSOLUTISTA COP D'ESTAT 
MILITAR CAPITANEJAT PEL GENERAL PRIMO DERIVE
RA, AMB LA INCONSCIENCIA D' UN REI INEPTE I TAN 
ENEMIC DE CATALUNYA COM ELS QUE ARA (IGUAL QUE 
ELS D' AVANTS) EL FAN BALLAR COM UN TITELLA. 

SI VOSALTRES, GERMANS DE CATALUNYA, NO PODEU 
AVUI EXTERIORITZAR VOSTRA VEU IRADA, NOSALTRES, 
QUE ENS REDOSSA LA LLIBERTAT D'AQUEST POBLE CU
BA TAN VERAMENT DEMOCRATIC, INTERPRETANT TAM
BE VOSTRE SENTIR, AIXEQUEM LA MES FERMA PRO
TESTA, MANIFESTANT BEN CLARAMENT QUE L'ESPASA 
QUE EMPUNYEN ELS NOUS GOBERNANTS, PER LO QUE 
TOCA A CATALUNYA NO ES PAS EMBLEMA DE JUSTI
CIA, SINO VERGONYOS SINONIM D' ODI I DE VENJANÇA. 

EXERCEIXEN EL PODER ELS INCENDIARIS DE LA 
"VEU" I DEL "CU-CUT". ELS QUE HAN SIGNIFICAT REPE
TIDES VEGADES ELS DESITJOS DE SEMBRAR NOSTRA 
TERRA DE SAL. ¡¡CATALANS!! ¿FINS A QUAN HEM DE 
REBRE PACIENTMENT LES FUETADES DEL DOMINADOR? 

NOSTRA BANDERA HA SIGUT ARRIADA. L' US DE 
NOSTRA LLENGUA RESTRINGIT. 

HAN SIGUT CLAUSURADES LES ESCOLES CATALANES 
I ELS Cf:NTRES NACIONALISTES, LA MAJORIA DE CA- . 
RACTER CULTURAL. 

HAN SIGUT SUSP·ESES BON NOMBRE DE PUBLICA
CIONS PEL DELICTE DE DEFENSAR NOSTRES DRETS. 

HAN SIGUT DISOL TS ELS POMELLS DE JOVENTUT. 
HAN DESTITUIT ELS CONCELLRS MUNICIPALS VO

TATS PEL POBLE. ¡¡CATALANS!! ARA MES QUE MAI. ... 
¡¡A LA B~EGA!! ¡VISCA LA LLENGUA CATALANA! 
¡VISCA NOSTRA UNICA BANDERA BARRADA, LA D'EN 

JOFRE, LA DELS COMTES DE BARCELONA, LA DELS 
REIS CAT ALANS! 

¡¡¡VISCA LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA!!! 
LA. REDACCIO . 

. -



L'ONZE DE SETEMBRE A CUBA 

Com cad' any els catalans residents a 
Cuba, aimants de la llibertat de la seva 
patria, es donaren cita en els cercles res
pectius per a oir · als divulgadors' de nos
tres doctrines i esplaiar l' esperit recordant 
a la terra de nostres amors que per di
sort tant lluny tenim. 

Encoratjants, esperançats per la feconda 
campanya que a Catalunya estan portant 
a cap els nacionalites, al considerar el re
sorgiment del poble evolucionant cap al 
mes pur radicalisme mitja unic per a re
conquerir sa llibertat suprema, nostres cors 
glatien, podser amb mes força que mai, el 
entusiasme es feia mes pregon i l' espe
rança d' arribar ben prompte al gaudiment 
d' una patria rediviva ens feia ovirar h orit
znos matisats de progres i dè benhau
rances. 

I escoltarem religiosament, aplaudirem 
entusiastes, i vitorejarem ardidament la 
llibertat de Catalunya. 

Pocs dies mes tart ... aqueixa misteriosa 
força electrica conduïda per un senzill cor
dó de metall que creua els mars i les mon
tanyes i els horitzons ens porta va la trista 
nova dels nous insults a nostra bandera, a 
nostra patria pels eterns xucladors del pre
supost espanyol, quins no satisfets amb la 
actual prevenda restaven disposats a ava
sallar-ho tot, dret, raó, justícia, per tal de 
assolir estaments mes olgats i satisfer 
son deliri de grandesa quixotesca, escudant
se amb un expectacular cop d' estat,_ que 
disfressa un desitg de rei1ovació sanito~a 

aparent, el "apartet tu per a posarm' hi 
jo".· 

Pero ja tindrem temps de parlar-ne. Per 
sort restem en un païs on es respectada la 
llibertat de pensament i de idees, on les 

= 

mordaces dels nous butxins de Catalunya 
no arrivaran com no arriven els brams al 
Cel i podrem dir la veritat que all;i a nos
tra patria torna a esser empreso1,ada. 

Parlem del 11 de Setembre. 

Centre Cataléi de l' Havana 

l o podia pas -mancar, enguany, el Centre 
Catala, a la diguem-ne protesta constant 
del poble per la perdua de ses llibertats en 
1714. 

Enguany ja no resta vern sols en nostra 
protesta; altres pobles iberics tan opri
mits com el nostre vingueren a fer sentir sa 
veu e.n pró del comú ideal de reivindicació. 
Galícia, la formosa i poetica Galicia. 

I Cuba, eixa terra esencialment hospita
laria, eixa terra on pod aixoplugar-s' hi tot 
aquell qui senti la libertat, eixa patria no
va, ja lliberada per la sang i l' ardidesa 
de sos fills del ma teix dogal que avui del 
ma la nostra també feu sentir sa ven en 
holocauste a la nostra llibertat. 

Catalunya, Cuba i Galícia abraçades 
adressaren, aquell dia el mes ardit cant al 
dret dels pobles a regirse per ells mateixos. 

Obri l' acte el Dr. Mimó, l' insustituible 
doctor Mimó; les festes i actes catalans de 
l' Havana esdevindrien vuits sense la seva 
austera presencia. 

Obri l' acte fent la presentació dels ora
dors cubans que ha vien de fer us de la 
paraula. 

I s' aixeca el catedratic d' Historia del 
Institut, el Dr. Toma s Justis. 

Catedratic· d' historia i academic de la 
Historia. Els que no el sentireu podeu 
jutjar on cercaria la base de la seva diser
tació. En els fets histories; res mes. I 
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com l' historia ens dona la raó, el Dr. J u -
tis amb una eloqüencia envejable, ens de
mostra la raó que la hi st oria dona al plet 
de Catalunya. 

"Catalans, no vingueu a plorar, ens di
gué, la perdua de vo tre s llibertats, que el 
que plora no tedret a dir-se patriota. Ve
niu a vitore]arla, a cercar els mitjans de 
reconqueriries." 

I acaba son brïllant parlament entre una 
ovació indese1·iptible. 

Tot seguit, en Ramon Estape recita la 
poesia del gran Sagarra, L' onze de Se-. 
tembre. 

No tre redactor en Cap, En Josep Lo
pez Franch en representació de VIDA CA
TALANA consumi el seu torn. 

Diserta sobre la situació de Catalunya 
en l' any 1714 comparada amb l' actual, 
(amb la d' aquell dia, que si bagues ha
gut de parlar de la d' a vu1 d' altre mane
ra hauria anat) 

Felisment exposa el parangó. E l siste
ma que emplea no stre company en llurs 
dise rtacions es verament peculiar. Arriva 
on ell vol; accequib~e a totes les inteligen
cies. D' aqui que els seus parlaments si
gan recordats i comentats favorablement 
per t othom. 

Assoli un dels seus millors exits orato
ris. osaltre ens en sentim atisfets . I 
els oients clemo traren que s' unien a nos
tra sati.sfacció al ovacwnar al company 
Lopez Franch. 

L' eximi poeta cuba, una realitat, pas 
una esperança com diu el catalonofil cloc
tor Salazar, en Rogeli Sopo Barreto llegí 
magistralment una compos1c1o Canto a 
la libertacl de Cataluña origina l dedicada al 
acte, que tingué la virtut de electrizar a la 
concurrencia quina de peu ovaciona al 
poeta. 

Molt bé amic, molt be. Visca Cuba!!! 
I en representació de la Hirmanclade 

N azonalista Galega, en Xe s us Vare la lle-

gi una magnífica poesia patriotica original 
del inspirat poeta gallec M. M . Torres, 
Gloria _ a o Heroe, dedicada a n' En Rafel 
de Casanova. 

A l finalitzar, l' ovació fou atronadora. 
Els visques a Catalunya lliure llençats per 
els gallecs presents al acte foren contra
rrestats per els estridents visques a Ga
liza Ce i be dels ca tala ns. 

Llarga estona queda com sospes l' acte 
per a deixar explaiar als germans en opres
sió que emocionaclissims atronaven l' espai 
amb els seus visques. 

Per fi pogueren apaibagar llur entusias
me i l' acte solemne per exelencia conti
nua, amb la lectura per son autor de una 
inspirada poesia Tres fites, d' en Maria 
Grau, la que des pres fou repartida en pro- · 
fussió entre els concorrents com a record 
de la vetllada. 

Tot seguit s' aixeca el catedratic de li
teratura Dr. Salvador Salazar, el gran 
amic dels catalans, el entusiasta defensor 
de nostre s ideals. 

Be prou coneixem al Dr. Salazar, be prou 
sabem de la seva excepcional eloquencia. 
Aquell dia estigué admirable. Gairabé no 
el deixaven parlar les continues ovacions 
que el public li tributava. 

Una abrassada, amic Salazar. Sou una 
gloria de Cuba. · 

I per fi tanca tan magnifica vetllada el 
president del Centre nostre volgut amic 
En Josep Pineda l' entusiasta propagandis
ta del separatisme catala. 

En la seva disertació glosa el treball i 
la cooperació de tants diversos element::. 
que havien pres part a la vetllada expre
sant · efusivament la gratitud del Centre 
Catala per tots els que havien col-laborat 
a que resultes esplenclit, a tot ser-ho l' .lc
te que acababa de finir. 

I als acords de nostre Himne Nacional 
Els Segadors corejats amb entusiasme per 
tots els presents es clona per acabat l' acte. 
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En el ve st iÍ:m l, l' Estatua d' En Rafel 
de Casanova apareixia roblerta de flors i 
corones ofrena de entusias t es nacionalis
tes. No h i mancava pas la de VIDA CA

TALANA. 

F oment Ca tala de l' Havana 

Despres el ' una actuació esencialment 
espanyolista de temps en sa no sabem pas 
per quin miracle ni degut a quin sant, en
car que suposem es degut a Santa Cat alu
nya aquesta entitat volg ué solemnisar t am
bé l' 11 de Setembre a quin efecte, apro
fitant l' esplendit escena l: i de que dispo
sen en el seu nou estatje de Paseo de Mar
tí No. 57 posar en en escena les obr es pa
triotiques i ben adequades al acte, J ordi 
Erin d' en Burgas, E l Drap Sagra t de l ma
t eix autor i La Canço de ls Catalans el' en 
Víct or Mora. 

Fou. un exit. La concurrencia nodrida 
aplaudi i escolta amb de lectació sortint 
molt satisfet a de la vet llada, que fo u la 

inaugural del nou estatje. 
Malg rat aquest pas pro Cata lunya no en 

fem ilusions. J a vegerem anunciades obres 
que desdiuen d' una societat que vol ser 
catalana. E l Sombr ero de Copa i Don 

J uan T enorio. 
U na de fre da i l' altre de ca lenta . Ves 

si no n' hi h a per t irar el berret al foc. 
L ' ex imi pintor en F r ancesc Garcia Es 

carré , pinta .unes decoracions que r evelen 
un cop mes la seva m estria. Especialment 
aquella cuina, llar catalana presentada en 

la darrera obra, de t erminava un sabor ne

t:ameut de la terra. 

Germctnor Catalan~ _de Camagüey 

Per primer cop aquesta' entitat celebra 
l' 11 de Set embr e, amb una esplendicla ve t
llada . 

Nostre company Bonaventura de Pons 
ha treballat titanicament en pró de la ca 
talanització de Ger manor. 

P osaren en. escena el patritic M onolec de 

s 

A . Guimera Mestre Olaguer, el clialec d' 
en Burgas Jordi Erin i el Monolec L' U I
t im Conseller en Rafe l de Casanova, de n ' 
Ainé Rabell. Es llegiren poesies i E n Pons 
clir igi la paraula a ls as ist ents, com a se
cretari de l' entit at clisertant sobre la sig
nificació del acte i de la h istoria . 

A Bar celona enguany fou solemníss ima 
la manifest ació de t ot es les fo r ces del ca
ta lat;isme al pendre par t en el Hom enat
ge a ' En Rafel de Casanova. Cente
nars de cor.ones cobrien pe r complert l' 
estatua del martre i m ilers de ciutadans 
de t ots els indr ets de Catalunya a nar en 
en r omiatge a rendir tr ibut al Hero i de la 
llibertat de Cat a lunya .. 

L' ofrena flora l de VID~ CATALANA 
no hi va pas mancar, i nostres cor s l' acom
panyaven. 

I t ambé enguany, la for ça bruta ... o els 

. bruts de la força , fe r en de les seves atro
pe lla nt a'ls manifesta nts, cr eient que a ix í 
apaibagarien l' entus ias m e el' aquella mol
titut que complien a mb un deure cívic de 
pa trio tes honrats. 

Jo· r espect aren ni cria t u r es ni dones . 
Carregar en sobre. el poble com fer es famo
lenques de sang. 

¡¡¡JA VOS ARIVARA E L VOSTRE 
SANT MARTI ! ! 

La not a simpatica fo u l' adhesió de Ga
licia -i Vasconia, al homenat ge. Aquest s dos 
pobles oprimits s' uniren t a mbé alla a mb 

nosaltres per a vitor ejar a la llibertat. 
Es cla r , er en els tres pobles i ma ntenen 

a ls ganduls el ' Espanya, r aó per la que 
veient aquest s que els perillava la menja 
clora volg uessin ext erioritzar el seu odi, 
impedint de pas la tr iple a lia nça quin fruit 
sera fe l's viure amb l' esquena dreta. 

Repet im amb en Burgas: 
"S i amb un tret de fu sell se mata un home 
amb una idea un poble es r evindica. 
F eina tindran si han d' acabar amb la r aça." 



Senyoretes: 

Concepció i Eulalia Corella 
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es publiquen amb frecuencia 
vistes dels vaixells de gue 
rra espanyols , repre entats 
marxant a gran velocitat , 
partint muntanye d aigua 

amb llurs cascos que brandegen mao-e t uo
sament amb maravellosa e tabilita t , i ll)OS
trant els canons amenaçador · apoiat o
b're les torres blindades de coberta i els al
tres mes petits que surten d' a mbdo cos
tats, produint l' impressió d' es er pode
roses maquines de guerra , i per a com 
pletar l' efecte, en aquestes planes de les 
esmentades revi st~ s, s' hi llegeixen notes 
quixotesques per l' estil de les següents: 
« Unidades moderna s de la Escuadra Es
pañola, esperanzadora . garantia del respe
to futura a la nación por propios y extra
ños», .o be: «He quí los nuevos veladores 
del horior nacional». 

No tindríem res a dir si els pocs vaixells 
que formen la . esquadra espanyola, qtte 
pomposament els anomenen "Acorazados 
de Primera Clase", i fins he llegit clonar
~ls-hi atrevidament el nom de "Dread· 

. J;lOUghts" fossin realment d' un poder. com· 
parable amb les unitats d' altres nacions ; 
pero els majors cuirassats espanyols ac
tuals, son d: unes quinze mil tones , quan 
~ls vaixells de combat construïts mocler
pament per les· potencies mundials, son d' 
un tonellatge tres vegades mes gran, lo 
que 'ls permet montar canons de calibre i 
alcanç d' una proporció relacionada amb 
sa grandaria, · desprenent-se que 'ls nous 
"Dreadnoughts" espanyols, comparats amb 
aquells, resulten ~l_nes inofensives armes, 
utilitzables solament per atacar places de-

0: 
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bilment artillades, com per exemple les del 
1\IIarroc ... , si es que tenen la sort de no 
embarrancar. 

questa incu lcació falsa que crea u rl: con
cepte equivocat al poble respecte a la pon
tencial itat de son exercit i de sa marina 
de guerra , ha -aj udat a portar a Espanya 
als desastres vergonyosos de sempr e. 

Quan s' esta va a l cai re de la g uerra amb 
els Estats Units, no hi hagué pe rioclic que 
deixes de publicar les vistes dels "pode
ros.os" navilis que llavors posse ïa Espanya, 
detallant característiques tan exagerades, 
que a l declarar-se aquella , la . majoria del 
poble espanyol cr eia que 'ls nord- ameri
cans havieri perdut el seny . No er a com
prensible que s' at r eviss in a .plantar cara 
a la moderna esquadra hi spana. 

Es compren, doncs, la terrible decepció 
que sofrí el poble espanyol al rebre les no
tici es · de la desfeta de les flote s a Manila 
i a Santiago de Cuba sense la baixa de cap 
vaixell enemic, i aquest re sultat no fou pas 
degut a que le s esquadre s americanes fos
sin extraordinariament poderoses, sino per
que totes les unitat s espanyo les eren el' 
una vergonyosa inutilitat . 

E l va ixe ll almirall el ' En Montoro, a Ma
nila, amb el qual "salió a recibir al ene
miga"·, era una petita embar·cació de fusta 
que amí a fons a la primera canonada del 
enemic. 

E ls "moderns" navilís de l' e quadra del 
almirall Cervera, amb son blindatge insu
ficient, amb sa coberta de fusta, amb son 
armament de poc calibre e incomplert , eren 
me s apropiats per a creuers de passeig que 
no pas per a combatre. Aquests eren els 
va ixe ll s que ·devien salvar l' h onor nacio-
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nal. Aquesta era l' esquadra "Fantasma", 

com l' anomenaven els diaris espanyols, per 
no coneixe r 's per quins mars nav egava, i 
be deixa ven entreveure amb g ran misteri 

que seguia rutes desusades per a poguer 
caure de sobte sobre els cuirassats nord
ame¡- icans que sosteni en el bloqueig de Cu

ba . . . i . l' esquadra del almirall Cervera es 
troba va a 'San Vicens de Cap Verd man
cada de carbó i de municions. 

L' altra divisió, comandada per l' almi
rall Camara, i formada pels invalit s de l' 
armada ("Pe layo", "Carlos V.", " 1 umàn
cia", etz., etz.) es dirigien a Manila a mar

xes forçades (a raó de cinc milles per ho
ra ) . A mb penes y t r eballs pogueren arri
bar a Port-Saicl, lo que no deixa el' esser 
una heroïcitat. 

Com a clemostraci.ó del concepte eqüivo
cat del valor dels nous cuirassat s; com a 
prova de l' eterna lleugeresa espanyo 'a, 
ve1g 1s la següent anecdota: 

A VIAT SORTIRA 

Fa pocs dies un entussiasta subdit de n' 
Alfons X III em deia que si ara es repetis 
el conflicte amb els Estats Units, aques
ta nació "encontr~ría a España mas dura 
de pelar", i al pronunciar aquestes parau
le s, esguarda va maliciosament una Revis
ta de les que m' he referit al pr·incipi, qni
na plana oberta mo strava la reproducció 
fotografica del s vaixe lls de la moderna ar
mada espanyola. 

Es fl)ra de dupte-que aquests navilis 
tenen uu major poder que els que tenia 
Espanya qnan ·la guerra amb els Estats 

U nits, per o el poble a la fai só del perso
natge de l' anecdota, (la mojoria del po
ble) no es cuida d ' assabentar-se de que 
els moderns grans "Dreadnoughts" nord
americans s' apropen a les cinquanta mil · 

tones . . ... . 

J. LOPEZ-FRANCH. 

EL MEMORIAL DELS JOCS FLORALS CATALANS DE CUBA 

Volum de mes de 300 pagimes amb ·profussió de gravats . 

.PREU .$ 1.50~ 

DEMANEU-LO A LA EDI"frORIAL CATALANA DE L' HAVANA 

Oficines Cardenas 16 segon Tet M-4637. 

lmprenta, I. Agramonte 34 Tel. A.;.3432. 
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L'ONZE DE SETEMBRE A BARCELONA 

No cerqueu en la llista interminable de 
les entitats que portaren corones al peu 
del monument d' en Rafel de Casanova, el 
nom de Vida Ca tala na. No hi es ; com 
tampóc el nom d' altres entitats el' indis- · 
cutible Í1acionalisme. 

Un oblit. ¿ U,n malentes? 
No, amics. Veieu el que va passar, se-

gons ens explica un barceloní que tot just 
.acaba el' arribar a l' Havana, carregat el' 
impresions i de noticies que anirem clo
nant en aquestes planes. 

La corona· de Vida Catalana, avençava 
obrint-se pas entre la espesa multitud que 
voltava el monument quan, sense haver 
sentit cap toc el' atenció, va desfermar-se 
una d .rrega de policies de les mes brutals 
que . registra l' historia de les carregues 
contra els catalans, i mireu si n' hi ha de 
fortes! 

Per una mena de miracle, l' home que 
duia la corona va trobar-se amb uns quants 
mes, dins el clós mateix ·en que actuava la 
Comissó organitzadora. El nostre home 
no havia rebut. La llegítima satisfacció 
de comprovar que estava intacte, aviat va 
enterbolir-se en veure les escenes de sal
vatgeria que s havien descapdellat al seu 
entorn i que no acabaven encara. 

Res no va valdre: ni el sexe, ni l' an-

= ; a ; 

Els salvatges de la policia ca

rreguen contra el poble inc:lefens. 

cianitat, ni l' infancia, ni l' adolescencia. 
Els sabres de la policia es varen abatre 
sobre el cap i les espatlles de tothom que 
va restar a llur abast sense -aturar-se mai 
per cap moviment d' humanitat, per cap 
consideració d' innocencia, per cap impuls 
de misericordia. No caldra que us deta
lli escenes. Assa venteu-vos només de que 
el carrer va restar sembrat de sabates de 
dona, capells d' infant, mocadors. . . i que 
al mateix indret que fi doscents anys es 
tacava amb sang dels defensors de Bar
celona, ara tornava a tacar-se amb la sang 
de llurs nets. 

La corona de VIDA CATALANA, tant
mateix, va quedar dipositada al peu del 
monument. 

En les llistes oficials que l' endema pu
blicava la Comissió organitzadora de l' ho
menatge no consta pas. Ningú en el mo· 
ment de la brutal escomesa no va tenir es
ma de fer la inscripció que pertoca va . No 
ens en planyem; l' ambient de violencia 
que volta la ofrena d' aquesta corona sem
bla que li elongui un especialissim segell 
d' oportunitat que les altres dipositades 
en una atmósfera de rialler entusiasme, no 
aconsegmren, pas. 

L' onze de setembre, fet i fet, no es una 
da ta melaneolica d' opressió. 

s=sêi 5 S 5 ê 5 Ü5 ¡¡ 
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El corcer que ens ntena 

defora poblat 

camina amb fatiga 

i amb pas mesurat, 

refermant els passos 

damunt la carrera, 

deixant una boira 

de lleu polsaguera 

que tapa i blanqueja 

les flors dels camins 

i va difumant-se 

mar xant camps endins .... 

La calda colltorç 

i atueix les plantes, 

i allà en la boscúria 

no s' ouen complantes 

dels pastors que jeuen 

sota l' ombra fresca 

mentr e els xais pasturen 

vora d' ells, fent gresca. 

Ni un bri d' a ire corre, 

refrescant l' ambient, 

i ens cega la vista 

la cremor ardent 

d' aquell sol que llença 

fortes alenades 

SANTA 

que vibren i brunzen 

com les flamerades. 

Ni remors mormolen 

dintre la fageda, 

ni juguen les fulles 

voltant la roureda, 

ni ens plau la calitja 

dels helis clotarals, 

ni les roques nues 

dalt dels cimer als; 

mes el cor congria 

la dolça il-lusió 

que no va atuint-se 

dins sa floració, 

mentre el corce ens mena 

defora poblat 

amb molta fatiga 

i amb pas mesurat, 

refermant els passos 

damunt la carrera 

i aixecant la boira 

de lleu polsaguera 

que tapa i bl~nqueja 

les flors dels camins 

i va difumant-se 

marxant camps endins ..... 

Trini M<~- TORREBAJA . 
• 

PAU 

.. 
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ELS MISTERIS' DE BARCELONA 

~efii~il ESPRES de quatre setma
nes de vaga, ales11ores que 
logicament i fixant- se en els 
exemples preterits calia es 
perar un espetec important , 
el conflicte dels transport s s' 

ha resolt tot d' un pl~gat. 

· Succesivament s' havien anat aturant 
tots els vehicles . Varen començar els ca
rros i camions, varen seguir els cotxes i 
els automobils; l' endema, les centrals de 
les estacions; l' enclema els tranvies i els 
automnibus . . Era perfectament logic, eh ns 
la tactica sindicalista, que per a corÒnar 
aquesta serie de paralizacions parcials, vin
gues una vaga general. Pero, no senyo r. 
Els tranvies· i els automnibus, clesp res de 
vint-i-quatre hores de vacil-lació varen r e-

. pendre el servei i, deseguida, una comissió 
d' obrers va presentar-se al govern civil i 
va donar per acabada la vaga. · Els obrers 
tornaren a la feina amb les mateixes con
dicions. El comerç i la industria havien 
sofert una perclua de milions de pessetes 
i les coses seguien com abans. Aque st ba
lans confesem que no es gaire falagu er. 

La opinió pública catalana que si no aca
ba de veure clar en les extranyes pertm-
bacions dels problemes obters, han apres 
ja a malfiar-se de les apariencies i a no 
crèure que tots els ·conflictes de Bar celo-· 
na, siguin pro.duits descle Barcelona, clavant · 
la . s optada solució de la vaga de transports 
ha fet l' ullet i ha elit: "aqui hi ha gat 
amagat". 

A primera vista, la rapida solució de la 
vaga es l' obra d' El.1 Manuel Portela el 
nou gobernador civil que s: ha dignat ad
judicar-nos el govern de Maclrit. I efec-

==== = ::! 

tivament fora negar l' evidencia, clesconei
xe r els punts el ' aquest cavaller que per 
segona vegada ocupa el palau del passe ig 
d' Isabel II. Incluptablement el ~r. Pur
tela ha volgut re soldre el conflicte i l' héL 

r esolt. Els seus instruments de treb ~tll, 

els que el public ha vist; dels altres qui 
es que en pot parlar? Han estat el ' una 
simplicitat in superable . Gairebé podem d ir 
que han consistit en clonar ordre s a t o
thom de complir una mica, nomes una mi 
ca, amb el seu deure . Per tant , la policía 
ha tornat a tenir aproximadament la ma
teixa m:ssió que en qualsevol pais del mon. 
La t ongada el' assalts a cases de comerç 
i el' atracaments a cobradors i pagadors, 
no podem dir que s' hag i estroncat pero 
hi hagut det encions sortoses i, en general , 
una mena de treva. ... 

Be. Passem que el gobernaclor ha re solt 
la vaga i, si mes no, ha apedaçat la dis
ciplina social de Barcelona. Per o, alesho
r es, admesa l' hipotesi, t ots els catalans que 
han pre se nciat el ' aprop el curs dels esde
veniments no tenim altre remei sino de
manar-nos : "Perque el que ha fet el se 
nyor Portela, no ha estat fet pel seu an
tecessor Sr. Barber!-' Perque les elemen
tals mesures que ha adoptat el governa
clor el ' ara no han servit al de fa quatre 
o cinc mesos per evitar que esclates un 
conflicte que de bell ancluvi feia una ca
racterística olor de conflicte artificial?" 

I es que ja ningú no dupta que la clau 
dels "misteris" de Barcelona cal cercar-la 
tot sovint a Maclrit. No ens envanim pas 
el' haver arribat a aquest estat de concienJ 
cia, no . Caldria que fossim orbs per no 
copsar la relació entre els moments polí-
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tics de Madrit i els moments socials de 
Barcelona. Si els mateixos governadors 
quan, en el seu despatx particular, s' han 
sentit reptats per llur passivitat inexpli
cable, ho .han dit· ingenuament. ¡Si el tri st 
senyor Raventos, governador fa sis me
sos, deia a tothom que el solia sentir: 
"tengo orden de clejar hacer"; el gobierno 
me tiene dada la consigna de no · inter
venir en nada ... " 

Una altre frase significativa. Uns jo
vincells de l' . aristocracia barcelonina eren 
a J\1adrit en una fe sta esportiva. El rei 
els va par lar. 

-"Como va por Barcelona? 
- Aburridos con ese conflicto de los 

transportes. Las calles se llenan de bastt
ra ... ; varen fer els joves aristocrates. 

--"Pues basta la boca os ha de llegar 
la basura, porque os lo merecéis"-va dir 
el rei amb certa violencia .. . 

D' altra banda, "Solidaridad Obrera" l' 
orgue del partit sindicalista dirigit actual-

ens 

ment per N ' Angel Pestaña, till de Le6n 
que despres de vint anys de residencia a 
Catalunya no parla catala, ha fet una cam
panya desvergonyidament anti-catalana. 

A Madrit han celebrat un mitin uns 
quants capitostes sindicalistes . Han afa
lagat' l' auditori malparlant del nacionalis
me. No han elit, en canvi, un mot de la 
vergonyosa campanya del Marroc. 

Els ingeuus han restat sorpresos . Si el 
sindicalisme es efectivament a-patriotic, 
com diu, perqu'e pren partit en una questió 
patriotica, en un litigi ·de pa tries? 

Ah, amics meus,· es que en els misteris 
de Barcelona hi ha un capítol on se des
criuen, i es proven gairabe amb documents, 
les concomitancies que hi ha entre alguns 
sindicalistes i en Santiago Alba, actual mi
nistre d' Estat en el govern espanyol. 

x. x. x. 

Barcelona Juliol, 1923. 

' ' 

"El Palacio d' Abd-el-Krim" 

Enginyos treball de reposteria original 

del notable mestre En Pere Magre, 

exposat a Can Diez i Rafel. 
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GLORIA 

Como un lostrego que no ceo infindo 
Súpeto vai, tremelucente e louco, 
Raxando nubarróns, fendendo tebras, 
Da nube o chan, esnaquizai1do todo, 
Eisi se oiu na nobre Catalunya, 
Como un oubco longo, 
A vos da rebeldia non contida, · 
A rexa e omnipotente vos do pobo : 
"Non mais sofrir escravitú noxenta, 
Non mais baixal-o lombo, 
Si quixer a Castela ter escravo 

AO HE ROE 
No aniversario da morte do irri.1an Rafel Casa

nova, martir da liberta de Catalunya. 

Supeto vai, tremelucente e rouco, 
Raxando nubarróns, fendendo tebras, 
Da nube o chan, esnaquizando todo, 
Eisi se oiu i1a nobre Catalunya, 
Como un oubeo longo, 
A vos ela rebeldia non contida, 
A rexa e omnipotente vos do pobo: 
Non mais sofrir escravitú noxenta, 
Non mais dobral-o lombo. 
Si quixer a Castela ter escravos 

Merque outro chan, porqu ' iste chan e noso". 
Merque outro chan, porqu' iste chan e nu::.o. 

. Vinganza ou morte, f oi o soio berro 

Reinaba entón aquil Felipe Quinto 
D' envexa e vanida cativo aborto . 
Importada de terras eistranxeiras, 
Inxertou no ruín tallo borbónico, 
Y -a soma do estragado Lo is Ca torce 
Sonou faguerse do praneta clono. 
Kaiser pirmeiro. apoleón da España, 
Cego co fofo escentilar do trono, 
Non satisfeito coa nazón qce tiña, 
O mundo enteiro lle paresce pouco. 
Valencia, Badajoz e Barcelona, 
N apoles, Flandes, Zaragoza, Oporto. 
Outras tantas alhaxas que quixera 
Ter acochadas na coroa el' ouro. 
Man dura, pau e ferro, salvaxismo, 
Gabelas ruins, contribuciós e foros. 
Cos dreitos d' Aragón fixo palaceos. 
Os dreitos catalans arrebatounos. 
Mais, as sagras arelas nazonaes 
Fecharon o xigante amillacloiro . 
Unhas tras outras as nazons da Iberia 
Da libertade o deliciosa arrolo, 
Quixeron ser de novo pobos ceibes, 
Independentes com' os outros pobos. 
A fera pouta rebotau na Italia 
Como no ferro un martelazo foncho. 
Flandes tremou con iras e carraxe, 
Y -a peninsua estralou n'. un berro doudo. 
Como un lostrego que no ceo infindo 

a 

Que o chan cobriu cal súpeto cadoiro . 
. Guerra, z·oou no ar o nordesío, 
Guerra, a muller nun rauto Patreótico, 
Guerra, rezou o frade no convento, 
Guerra, ruxiu no cimeterio o morto. 
Y -aló vai Catalunya cos seus fillos 
A matar en nascencia o gran serodio, 
A disciprina opón a f6 no trunfo, 
"Os uniformes os farrapos rotos,· 
O arcabuz, a fouce redentora, 
A forza a rmada, a rexidez dos croios. 
Ti tamén vas alí, gran Casanova. 
O teu cerrizo non aimite dono. 
C-u peito nú, y-a man enreixicida 
As multitús fostigas co teu noxo. 
"Adiante, irman, namentras non trunfemos 
À Terra Nai base vistir de loito, 
.Non so mos cas ruins e desleigados, 
Casta de homes e valentes somos. 
Que anegue o sangue os louros pampiñaes, 
Fiquen, cicais, os nosos fillos orfos ... 
Pro, trunfar ou morrer, tan1én a morte 
E trunfo si se morre por un Pobo", 
A multitú, de oirte endoudecida, 
Estalou nun infindo berro louco 
Y -a !oi ta, con renxeiras inauditas, 
Arroxouse levando a fé nos ollos. 
Tembrou a tastaraña da Castela 
Diante o empuxe heroica. . 
o esporazo de trunfo iba nos peitos, 

o corazón a !us, y-os homes roucos 

s ñ : 
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"Non mai s escravitú,-berran de cote

N on mais escravitú, ceibes ou inortos". 

Horribre cadro, as armas enemigas, 

Fúndense nos rebeldes xenerosos, 

As ruas son ringleiras de calavres. 

. Nas barricadas non fico u un croio. 

Asolagou o sangue os pampiñaes, 

Centos de nenos se quedaron horfos .... 

Ti caiches tamén, Rafel xigante, 

Unha moeca sanguenta hai no teu rosto, 

Ti caiches tamén, Tiñas nas sienses 

O nidio escentilar do ani-novo. 
Fixeron as · pingotas do teu sangue 

Nos corazóns irmans un rego fondo·. 

O arraigo lanzal do teu esprito 

Un infant avui 

a l' escola, es-

devindra un pa

triota dema. 

Apartat771 
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Anseas de vida refrexou no noso. 

Non fuches verm e que no chan restrea, 

Nin escravo vilan que rosma xordo, 

Ti tiveche unha irma, Maria Pita. 

Cos martires da fé teras repouso . 

Eu que te lembro con galegos azos, 

Dia11te a tua memoria me axionllo, 

I-en nome dos galegos te sauclo 
Cos berros sagros que no peito acocho: 

i Galiza Ceibe! i Catalunya Lliure! 

Servos xamais, i Antes que servos, mortos! 

Manoel M. TORRES. 

En-Protegiu l' 

senyansa catala

na. U na pesseta 

me sal. 

Havana 
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corre pondencie la 
premsa que arriben de Ca
talunya ens assabenten de 
la feconda campanya radical 
nacionalista que els elements 
de l' Estat Catala i d' Ac

ció catalana, estan portant a cap arreu de 
nostra patria. 

Despreciant perills, desconsiderant p (~ nu

ries, exposant-se a esser victimes de l' ocií 
anti-catala, nostres patriotes deixen sentir 
sa veu vibrant encomanant l' entusiasme. 
El poble els secunda els aclama, eL hi r ~¡-

tifica llur confiança i els encoratja a per
sistir en la sanitosa lluita per a llibe1·:=tr la 
Pa tria. 

La llevor feconditza, amb la saó del amor 
patri i els adeptes formen la llegió que a 
no trigar del temps haura l' espaoclir a la 
oligarquia regnant. 

Benaurats els heralds dé la victoria de 
la llibertat. 

En tant aqui a America, on els · radicalis
mes s' accent.uaren cada cop mes entre els 
catalans apar que una ratxa de male tru
ga, com una pesta d' espanyolisme flamenc, 
s' hagi ensenyorit de nostra colectivitat. 

Els indiferents es multipliquen, els aco
modaticis sorgeixen a grapats el servils 
ja no s' amaguen i cometen llurs traiclorie.
a plena llum sense protestes . . . els nacio
nalistes callen, salvant rares i honradissi
mes exepcions, deixen que la ratxa . . . pas
si: treva funesta que dona infules a l' ene
mic per a que creixi i determini la menti
da declaració de que son la majoria. 

Vet-a-qui sino. El Foment Catala, enti
tat que en altre temps no molt llunya de-

= = = 
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terminava una faisó del catalanisme, on les 
lluites contra els amants del esclavatge era 
constant i fructífera, resta en la placidesa 
el' ·una vida minsa peró vida de claudica
cions i de baixeses. Avui ha foragitat, sen
se protestes tot lo que la determina va ca
talana,. convertint-se en un lloc d' esbarjo 
a la «espanyola», sense ostenir el lema 
que la feia impatica; Pa tria Art, cultura 
1 germanor catalanes. El catalans de cor 
ens hi sentim com en casa forastera. I no 
hi anem. 

L' Orfeó Catala que . de temps e1~sa s' ha
via clistinguit per la seva sana divulgació 
del art choral catala, sembla que també s' 
ha deixat portar per la malestruga i clau
dicant de la puresa dels seus ideals cele
bra acte hispano - castiles - ca talo - italians 
amb tal mena de garbuix que veritablement 
es llastimos. 

Tenim, peró, la fé, que no en deixa mai, 
de que prompte reaccionara, de que li pas
sara la ratxa el ' indiferencia i que la cata
lanitat del ·seu actual president, posada de 
relleu mil cops, triomfara de l' incliferen
cia dels uns i de l' inquina dels altres, que 
amparat amb l' etern dilema del no fer 
politica confonen llastimosament els deu
res de tot bon catala a enaltir la patria, amb 
els servilismes d' acotar-se davant del rei . 

I a Sud-America, el president del Co
mité d' . cció Catalana, s' uneix a un ho
menatge reial. I encara ostenta la presi
dencia sen e, o amb escases protestes. 

Les entitats nacionalistes del interior de 
l' illa, que abans portaven el- resó de les 
seves manifestacions radicalis imes, resten 
ara gaudint una vida contemplativa. Jo do
·nen fé de vida. La federació el' entitats na
cionalistes de Cuba que amb tant d' entu-

i s i s i i : 
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siasme fou constituïda, no ha fet res en 
el seu primer any el' existencia. 

I entre aquest indiferentisme surten .le s 
publicacions catalanes, que son escrites per 
quatre <<exaltats», quatre «mania tics» qua
tre «l:evolucionaris» . . . i .surten curulles , 
el' articles · estridents marcadament radi-
cals . 

Ningú s' en preocupa: ningú el· comen
ta, ningú els aplaudeix, ni els critica, ni els 
censura . Si s' en ¡)oclen estar no en son 
suscriptors, van a un amic o a una biblio
teca el' alguna entitat i allí passen l' es
guard rapicl per les seves columne s tan sols . 
per a veu~·e si hi ha quiscuna informació 
gra fica on puga contemplar sa <<vera · efi
gie», o alguna nota personal el' encomi. 
Pero ningú o gairabé ningú preten sondar 
la tesi dels escrits per a aplaudiria o cen
surar-la. I si aixó no, instruir-se. 

I els «mania tics», els «exaltats», els 
«revolucionaris» segue'ixen escribint de 
bades. 

Celebren actes patriotics les· entitats, no 
hi va ningú , o escasa concurrencia, la ma
JOna, clones , com en el cas del Corpus de 
Sang rememorat enguany per primer COJ? 
al Centre Catala quina · nota mes simpati
ca fou la afluencia de gentil clames i cla
misel-les, mentres que els «patriotes» es 
quedaren a ca a. 

A i, del elia que la lluita material contra 
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el poder opresor fos establerta a Cata
lunya. ¡Ens apar que sortinen d' America 
els primers contingents «voluntaris», com 
en. el temps de Cuba, i anirien a lluitar con
tra els lliberaçiors de nostra Pa tria; i a 
sumar-s' hi. . . els mania tics, els revolucio
naris, els exaltats; quatre gats «sen e im
portancia». 

Deixem ja la treva, companys de causa. 
Intensifiquem la lluita, amb mes braó que 
mai, que grans aconteixements s' apro
pen. Fem arribar constantment al cor dels 
que encara no el tenen atrofiat' nostre amor 
per la llibertat,· fem que els cervells ador
mits, despertin i es elonguin compte de la 
conveniencia de propagar i exigir el rego
neixement de nostra s~birania absoluta, 
baluart del progrés de Catalunya. 

Cada instant, en cada circunstancia, cons
tant.ment, deve m alçar nostra veu, debem 
esquinçar la caroticla carnestolesca dels 
que viuen en una bonhomia falsa i predi
quen l' exelcitut del esclavatge. 

Que s.' acalui d' un cop i per a sempre 
la ratxa de malestruga, que . sembla en
enyorida de nostra colectivitat. 

Si per casualitat algu em llegueix, que ho . 
dupto, que em elongui la raó o me la ne
gui, tant se val, pero que parli, que actuï, 
que treballi publicament, com els que es
cnuen per la causa santa de Catalunya. 

Pere BOQUET DE REQUESENS. 

= = 
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EL CORREU DE CATALUNYA 

El Cop d' Estat Militar.- Com l' aculli l' 
Opinió Catalana.- Els Panxa conten_ts.
La protesta sorda dels patriotes.- La 
Nostra Bandera es declarada sediciosa.
L' us del Catala restringit.- El Reyal 
Decret contra el Separatisme.- D' alia 
on no n' hi ha no en pod rajar. 

El dia catorze de setembre va esdeve
nir-se el cop d' Estat. El general Primo 
de Rivera, capita general de la cuarta re
gió, en un manifest adressat al Exercit i 
al Païs, declarava assumir la direcció d' 
un moviment encaminat a la separació dels 
ministres de la concentració lliberal i a la 
instauració d' un govern militar amb po
ders e~x.traordinaris. 

Despres de vint-i-quatre hores de vacil
lació o de tranzit, el cop d' Estat aconse
guí l' adhessió de totes les guarnicions d' 
Espanya. El rei cridava al general Primo 
de Rivera per encarregar-li la formació d' 
un directori; mentres l' Alba passava la 
frontera perseguit per la explicita acosa
ció de robatori i els partits d' opinió en
mudien. 

No cal repetir detalls que coneixeu pel 
cable. Una cosa nomes puc afegir a les 
vostres informacions amb probabilitats de 
fer-vos un servei; la descripció suscinta de 
l' estat de Catalunya sota la dictadura mi
litar. 

Si llegiu la premsa de Barcelona. de se
guida copsareu la sensació que el cop d' 
Estat, en els primers moments, troba bo
na acullida en ~ombrosos sectors. Mal
fieu-vos una mica d' aquesta sensació. Pen
seu que nomes podien manifestar-se els 
que aplaudien; no els que protestaven. 

Amb tot, fora escamotejar · la realitat 
que en les primeres hores de dictadure fou 
ben vista per l' anomenada massa neutra 
on predomina l' esperit del senyor Esteve, 
i adhuc per bona part dels adeptes a la Lli
ga Regionalista, enternits amb certes mos
tres de simpatia envers el catahí i envers 
Ctalunya que havia fet el Marques el' Es
tella durant el seu llarc sejorn a Barce
lona. 

-Peró, les mesures contra l' esperit de Ca
talunya, adoptades, primer per iniciativa de 
cada governador militar, després sanciona
eles amb un reial decret titulat de repre
ssió del separatisme, varen aclarir notable
ment les rengleres dels catalans amics del 
reg1m nou. 

¡Quants en queden encara! Quants ho
mes mesquins que davant les promeses 
arancelaries i anti-sindicalistes, del general 
Primo de Rivera no senten l' ofensa a la 
bandera, ni el greug~ contra l' idioma, ni 
la vexació a llur dignitat d' homes lliures! 

Perque cal dir, estimats amics, que la 
bandera ca tala na ja no po el voleiar sobre 
aqueixa terra que la tria per simbol. To
tes les que s' havien desplegat a la venta
da del patriotisme renaixent, han estat vil
ment abaixades. No en queda ni una. Pe
ro jo us juro que d' ença que els ulls cor
porals han deixat de veure-la, l' anima sab 
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destriar les seves colors inflamades al cim 

de tots els campanars, de tots els palaus 
i de totes les muntanyes. 

La sola mostra d' activi.tat que ha do

nat fins ara el flamant directori ha es t at 
aquest atac a l' anima catalana. Amb el 
pretext de combatre el separatisme i amb 

la vaga p~omesa el' una descentralització 
administrativa han fet mes clificil la con
vivencia dels catalans dins el' Espanya; es 
a dir; amb el pretext de combatre el se
paratisme no han fet sino fomentar-lo . 

La vida el' un catala mitjanament sensi
ble ha esclevir;tgut una tortura. La mes lleu 
manifestació, el mes vague comentari, el 
moviment mes inofensiu li pot comportar 
un empresonament · el' anys o una multa 
de milers de pessetes. E l reial decret clo
na base per que qualsevol bretol. amb una 
simple denuncia pugui perjucli~ar · greu
ment a una persona honrada. Quatre amics 
que facin tertulia poden trobar -se sensE' 
com va ni com costa, convertits en terri

bles conspiradors dignes de la forca. A una 
delegació el' H isenda ha estat sospes d' 
empleu i sou un xicot que pertanyia a un 

centre nacionali st a . 
Oh. . . no acabaríem mai! 
Si, estem en plena dictadura militar. La 

Italia de M ussolino al costat de l' Espa
nya el' ·avui es un par aclis llibera·l i demo
Cl-atic. Imagineu que a Italia fins fun
ciona el Parlament i aqui no hi ha ni mi

nistres! 
D' alla on no n' hi ha no en pocl raj ar. 

Del poclrimaner que es la milicia espanyo
la no podia sortir un estol el' arcangels. 
De la casta el' homes que prepara i rea
litza la trageclia el' A nual, no podien sor-
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tir els barons extremadament savis i ma
ravellosament purs que han de fer el mi
racle de convertir Espanya en un pais ci
vilitzat. 

Pere MONTCLUS. 

No ta de la Redacció: 

No temi nostre redactor viatger. Els ca
talans nacionalistes que restem fora de les 
urpes del dictador, que teni~ plena lliber
tat per a pensar, sentir, i obrar com millor 
ens sembli, que no volem tornar a Cata
lunya mentre s resti dominada per la po
dridura que delma a la pobra Espanya, se
guirem treballant per a deslliurar-la, fa
rem onejar nostra Bandera Santa arreu de.l 
mon, ben alta, ben sola, amparada per le~ 
lleis i per el respecte dels home s lliures 
que governen la lliure America que ha sa
pigut, amb sang, deslliurar-se del jou es
panyol. Mantindrem nostra propaganda 
nacionalista amb mes brao que mai, fun
darem mes i mes periodics ca tala ns, mes 
i mes entitats nacionalistes, mes i mes es
coles on ipfiltrarem en els jovenivols cors 
de nostres fill s l' amor a la Patria Cata
lana, l' amor a la nostre llengua, l' odi al 
opresor. I ells seran els que, com riua
da llibertadora aribaran un jorn a Cata
lunya per a deslliurar-la. 

I nostra propaganda, arrivara fins al cor 
de Catalunya sense que ningú pugui evi

tar-ho. 

Tenim tots els mitjans. 
El Marroc .ens esta ajudant. 

Pobre poble espanyol que altra voltà s' 

ha deixat enganyar! 

.. 
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QUAN N'ERA BAlLET 

Quan n ' era bailet 
feia malifetes ; 
obria el calaix 
regirant-lo empre: 
apagava el foc 
amb gots el' aigua freda : 
sempre tan x iroi 
i amb la cara a legre. 

Quan n ' era bailet 
en tenia un mestre , 
que el feia ·enfadar 
amb le s llisonete s ; 
mai les vaig· saber, 
feia mala lletra, 
arriba va tard 
i movia brega. 

Quan n' era bailet, 
fent-m' hi a cop de pedra, 
els hi obria el cap 
als companys de gresca; 
si anava a la font, 
amb la ma a la aixeta 
posava en remull 
a no1s 1 a noietes. 

Quan n' era bailet 
m' enfilava sempre 
a dalt dels f~nal 
apagant l' encesa; 
en mitg dels passeigs 
feia la cameta, 
i-si caus no caus
jo ven lluny m' en teia. 

Quan n' era bailet 
un dia em va veure 
el pare fumant 
una llarga breva; 
no em va dir pas res, 
pró em llisa l' esquena 

Al fillet s del amic En Pere Boquet. 

amb mes cardenals 
que no hi ha a l' esglesia. 

Quan n' era bailet, 
la mare no n' era, 
i en ana al rebost 
ella de puntetes 
va al darrera meu 
com un goç de presa, 
bo i tancant-me a clins 
de la xoriguera. 

Quan n' era bailet, 
a cops el' espardenya 
ense dir-me un mot 

del rebost m' en treia; 
ben calent, al llit 
em fica aquell vespre 
en e haver sopat 

ni begut goteta. 

I encara bailet 
vaig fer prometença 
d' esser bon mihyo, 
fent l' esquena dreta. 
D' allavors ,ença 
el pare no em pega 
i · la mare em vol 
i a petons s' em menja. 

Ja no soc bailet 
ni faig malifetes: 
soc un bon xicot, 
tothom me respecta: 
de casa al treball 
i a Missa els diumenges: 
ja no soc bailet 
i estic mes alegre . 

Joan SELLARES, Escular,~ -

( 1 ) Per a esser cantat amb la musica d' En 
Lambert: "Dels quatre bailets, tres son males 
eines ... " etz. etz. 
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L'ONZE DE SETEMBRE 
(De nostra col-laboració) 

L complir doscents nou anys 
de la caiguda de Barcelona 
baix la grapa feixuga i des
pótica del malestruc Felip 
V., es un deure de bon ca
tala dedicar un record pie

tós i patriotic a n' aquells martres que, 
ans qu' esser esclaus, moriren. 

Aquesta data que avui remembrem té 
que servir, com cada any, per a enfortir 
més nostres ideals nacionalistes i per ex
terioritzar nostra protesta vers l' estat 
conqueridor; el que fa més de dos segles 
se feu amo a . sang i a foc ·de nostra Pa
tria malaurada; el que a trets i amb vio
lencies, amparat per mercenaris, tracta de 
matar nostre dret, d' imposar-nos ses lleis, 
de destruir nostres costúms, per a conta
giar-nos sos vicis; . el que crema nostres 
furs, denigra nostres institucions més preu
ades, i el que, baix la dominació del pri
mer Borbó, al caure en les muralles de 
Sant Pere el Conceller en Cap, en Rafel 
de Casanova, va procurar esborrar la fe
somía de l' anima catalana. 

Per a que'ls catalans servin record de 
la trascendencia que va tenir per a . nos
tres llibertats aqueÏla data luctuosa i me
morable, com heroica, deuen remembrar 
les disposicions més importants dictades 
per el Tira, després d' haver-se apoderat 
de Barcelona. Heuies así, per a que que
din escolpides en nostres cors i ens man
tinguin viu l' odi, l' eterna protesta, fins 

Companys, beguemi 

Tot maleint, 

A la memoria 

De Felip Qint. 

que siguin apagats per . els vents de lli
bertat que comencen a abraudar tota la te
rra catalana: 

"Extinció de la Generalitat de Catalu
nya. 

"Abolició de les Corts Catalanes i de 
tots els organismes de govern de la Nació 
Catalana. 

"Extinció del Cocell de Cent, fent pin
tar per escarni, en la porta dels llocs ex
cusats de les oficines públiques un núme
ro 100. 

"Clausura de les Universitats de Barce
lona, Lleida, Girona, Tarragona i Vich. 

"25 dels capdills principals de la defen
sa de Barcelona foren engrillonats i tan
cats tota la vida en llunyans castells , des
prés d' haver promés en la capitulació res
pectar-los, faltant aixis ob~rtament a la 
paraula de rei. 

"Se confiscaren els bens de tots els ca
talans que més se distingiren en la defen
sa de nostra llibertat, molts d' ells que ja 
havien deixat d' existir. 

"S' ordena i s' obliga a tots els pobles 
de Catalunya que destinessin una part dels 
conrreus a plantar-hi forratge pels cavalls 
de les tropes de Felip V. 

"Se desterra a molts canonges, religio
sos, nobles, jutges, escribans i individus d' 
altres estaments, que 's distingiren per son 
amor a la nostra terra. 

"El 27 de Març de 1715 son ajusticiats a 
Barcelona com a vulgars criminals, l' il-

.. 
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lustre general catahí En Josep Moragas i 
sos companys En Francesc Solanic, Jaum-e 
~oca i Pau- Macip, per l' únic delicte d' 
esser bons catalans . . El 15 d' Abril se d~
na garrot per el mateix "delicte" a n ' En 
Francesc Casllar i -Tm:d, un dels Í11és va
lents oficials del Regiment del Roser, que 
tant se distingí en la defensa d.e Barcelona. 

"Son penjats a Girmú els valents gue
rrillers catalans Noi d' Avinyonet, Joan 
Oliver i Francesc Monfort . A Vich sofreix 
la mateixa pena l' aguerrit Bach de Roda. 

"L' Any 1718 encara seguia l' intrús Fe
lip enviant al exil als catalans que ha
vien defensat la llibertat. 

"Se prohibeix al s paisans --de Barcelona 
~nar pels carrers en grups de mé s de dos, 
després del toc d' oració. 

"S' imposa a Catalunya la contribució 
del paper segellat, i la llengüa castellana 
com oficial. 

"S' ordena que ls empleats de Catalu
nya puguin esser castellans i tota mena el ' 
espanyols. 

"Se prohíbeix que 'ls catalans puguin 
u ~ ar cap mena d' armes, recullint-se totes 
le s allavqrs existents a Catalunya i disol
guent el somatent. 

"Se prohibeix també . l' us de l' espasa 
als catalans que tenien dret a portar-ne. 

"Se mana que cap catala pugui tenir a 
casa seva més que un ganivet de lleséar 
pa i encar .lligat a la taula amb una ca
elena, verdader signe el' esclavatge. 

"Se pren a Catalunya el dret d' encunyar 
sa pr.opia moneda. 

"El primer d' Octubre de 1718 s' abolí 
del tot la moneda ca tala na. 

"'Son recullits els Anals de Catalunya 
escrits per Feliu de la Penya i tots els es
crits ptÍblicats durant la guerra a favor de 
la llibertat de Catalunya. 

"Son cremats per ma del butxi a la sala 
de Sant Jordi de la Generalitat, els docu
ments originals de gran nombre de tituls 
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i distincións que s' havien concedit a di
ferentes poblacions i particulars de Cata
lunya i sa Generalitat. 

"Es baixada del rellotje de la Seu de 
Barcelona i feta a tross.os la campana Ho
nm·ata, per el "delicte" d' haver tocat a 
somatent durant· el siti. 

"Se mana que 'ls regidors de la ciutat 
portin banda i que les venerades gramalles 
de nostres cancellers siguin vestides pels 

· porters de 1' . ajuntament. 
"Etz., etz., etz." 
Ja ve jeu si son g~·eus les ofensse que 

'ns inferiren i que perduren en·cara. Més 
que hi fa! Ha sonat l' hora de la nostra 
reivindicació. No acons·eguiran el somni 
de sa raça .. No\ aterraran a Catalunya, ni 
lograran fer enmudir _la veu dels campions 
que ass enyalen en :¡• horitzó el camí per a 
conquerir lo que de dret ens verteca: lo 
que 'ns arrabassaren per la força bruta, 
mitja que nostres opresors tingueren un 
dia, i que, o-rgullosos i ensuperbits creuen 
tenir encara, després que han sigut retuts 
arreu del mon a qui han plantat cara. I 
l' poble catala, no val pas menys que molts 
altres que també sofriren sa es ela vi tu d. 

Per aix:ó es necesari infiltrar en els cor~ 
de tots els germatl.s de Patria, l' amor a 
la llibertat de Catalunya. 

Catalunya necesita de ~ tots sos fills per 
a rompre les cadenes. Càtalans!; que no 
n' hi falti ni ún a-n-aqueixa obra de des
lliurança; unimnos tots com un sol home; 
ajuntem tots els esforços; sumem-nos e11 
una sola voluntat; volguem-la tots la lli
bertat de Catalunya, i no tardarem a con
queriria. Cal imposar-nos per que som els 
més forts a re ! El dre.t, la ràó i la j usticia 
estan de nostra part. Ai de qui 'ns barri 
el pas quant l' hora sigui arrivada! 

Catalans! Visca la Llibertat de Catalu
nya! 

s 

Anton de Trinxeria, 

Ant~fagasta (Xile) 11-9-23. 

-
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NO ·TES AL VENT 

- LARGA enferme'tat ens ha 
retingut en el llit, lluitant 
entre la vida i la mort. 

Durant aquest temps no · 
hem pogut dedicar la nos
tra · atenció en la multipli

citat de coses, de fets i de contingencies 
que apres la nostra estada a Melbourne han 
succeït a la nostra patria. 

Arranjats els nostres quefers en aque
lles terres una enfermetat contagiosa va 
apoderar-se de nosalhes , retenint-nos un 
cert temps alla; passat el moment de pe
rill i en cami el' una franca convalescen
cia, al primer ~rasatlantic que va passar, 
prenguerem pas~atje per a Europa. 

A la nostra arrivacla i damunt la taula 
de treball hi havien clispossats, arrengle
rats simetricament un seguit de llibre s, pe
riodics i lletres; en l' espetera nostra ami
ga i companya esperava l' amorosívola i 
voluptuos~ passió el' esser acaronada per 
la nostra ma. ' 

Nostres primeres paraules varen ser pels 
amics i companys de lluita pels germans 
de patria que d' aci i d' alla treballen afa
nyosament per l' . alliberament de la nostra 
Mare Cata]unya. 

Subsisteix encara la cruenta gosadia de 
pretenir en no regoneixer els drets i les 
llibertats a que els catalans aspirem: con
tinua encara la pressió que el' alla . dalt 
exers.eixen els sempiterns enemics de la 
nostra causa nacional: continuen encara 
les trabes, els obstacles per la · consecució 
dels nostres ideals. 

Tots els mitjans que fins avui s' han · 
passat en practica han sigut destruïts per 
les mans impies dels escamots de gent as
salariada: han sigut endebades les predis-

s 1 i 2 

,possicions dels catalans en no vblguer ac
cionar la nostra lluita en els terrenys de la 
violencia: les nostres paraules el' ordre i 
concorclia, l' assahonament de les virtuts 
humanes que respiraven les nostres cam
panyes han obtíngut la burla eixorca, fe
restega i brutal dels homes el' aquesta Es
panya xacrosa i corrupte. 

Un dia cleiem nosaltres des d' aquestes 
pagines amorosides pel sol dels tropics, qne 
'ls temps de violencies i pronunciaments 
ha vien passat pels ca talahs, a l' historia : 
que nosaltres, mes que res, teníem per ar
mes de combat en la defenssió dels drets 
de la nostra patria, una ploma, les pagi
nes el' un diari, un llibre, una escola, un 
laboratori ... : que 'ns ha viem preocupat i 
interessat en fer de la nostra actual gene
ració, homes preparats i educats: incor
porant als nostres coneixements la Cien
cia que 's respira i es manifesta dintre la 
periferia del vell i del nou continent: en 
una praaula que 'ns ha viem preocupat el' 
adaptar-nos a les futures contingencies es- · 
tatals de Catalunya. 

La nostra lluita era sorda : anavem pre
parant les arrels i els troncs, anavem pre
parant la nostra enllita i en mitg d' aquest 
treball de conquesta, avui una escola, de
ma una biblioteca, en mitg d' aquesta edu
cació feiem eleccions, obteníem represen
tacions en els municipis, en le s diputacions 
i la nostra veu, serena i dilatada exposa
va en els home d' Espanya 'el nostre plet, 
el nostre problema nacionalista. 

Quin resultat n' ha tret, Catalunya d' 
aquesta actuació noble i sincera?; un me
nys-preu mes, un temps perdut. 

Horroritza pensar la passivitat que de
mostren aquets homes d' Espanya que han 



perdut la sensibili tat de les idees ge ner)
ses: espanta considerar quanta sang ' hau
ria escolat pels nostres carrers s1 el nos 
tre poble hagues sigut clo nat a la bu llan
ga i a tots els exessos. 

I, qauests homes no ho pensen, a ixó ?' 
No pr eveuen que les passivitats, les tole
rancies, esclavatges, lligams i . opr essions, 
totes les coses que cletenten un moviment 
llogic i huma, totes tenen un lími t ? 

o creuen poss ible que a ix is con hi ha 
hagut una França i una R ussia, que han 
trencat els lli aams que les fe r maven, pocl 
haver-hi una Cat a lunya que com I rlanda 
també violenta, també fr etu rosa de lli-

VE R G ER 
El riu devalla alegrement, 

saltant la conca agresta 

amb alegrois d' adolescent 

en d ies de gran festa. 

El riu devalla alegrement, ar:dit 

amb una flor d' escuma al mig del pit. 

Estintolant-se en el sorral 

de la platja daurada 

la mar coqueta, 'genial 

l' espera enamorada. 

bertat, ho barr i tot, ho esm icoli tot i que 
destrueixi tot quan li recordi opress ió es
clavatge, imposició? 

Que pensin ·aquest s homes, que conside 
ri n quina pocl se r la solució qu in pocl ser 
el resultat el' aq uest a actuació su ïcida se 
va : que pensin també que l' . epoca de ls 
massell s, de ls ma nsois i de ls t olerants t a m
bé s' acaba com s' a caba la llum que pr o
duiex una ll ant ia el ' oli quant aquest s' 
agota. 

L' o li de la llantia de Catalunya, es la 
pac1ene1a . 

BOL VA. 

FLORIT 

La mar espera al riu, l' alé suspes, 

com la promesa espera al seu promes. 

A ixi que el veu, es lleva riolera 

avença amb randes sos pits descoberts 
pentina al vent l' esbelta cabellera 

i li allarga els braços ben oberts. 

I en l' extasi profund de l' efusió, 

una flor d' escuma neix de cada petó; 

aixi el sorral, estes com nuvial llit 

es un verger florit. 

XAVIER. CORTILS. 



COPS DE 

!m~ii;ij~~SPANYA ha gastat al Ma

milió diari. ' 

rroc el mes de Juny passat, 
31 milions de pessetes. Un 
milió diari. 

Catalunya paga a ~spa

nya 360 milions al any. Un 

Resulta, clones, que Catalunya paga la 
gl.terra contra els moros. 

I l' A . B. C. fent campanya separadora. 
Tant mateix, no les pensa. ¿Que no veu 
que haurien de deixar la ,menjadora mili
tar del Marroc? 

El general Burguete renuncia. El gene
ral Martínez J}niclo ídem. El general \1\l ey.:. 
ler lo ma teix i tants com tinguin u na gus
pira de vergonya renunciaran. Al arribar 
al Africa ho troben tot podrit pero tan 
pron~ te volen · sanejar ja fracassen. 

Es clar: ¡com que '1 podrimener esta a 
Maclrit! 

Despres ens engeguen el cable de cos
tum:· "Las hue stes de Abd-el-Krim estan 
completamente clesmoralizaclas". 

En Gil del Real en· el "Correo Español" 
s' estranya de que el poble encara no s' 
hagi sublevat contra els governants a ca
da pallissa dels moros. 

Aquest periodista "internacional" es creu 
que Espanya s' ha anat corrent cap a lle
vant fins alla els confins de Grecia on ma
ten ministres i generals. No home, no, en
cara esta al mateix lloc de 1898, de 1909, 
de 1921 i . . . . . d' eternament. 

No s' apuri. Quan les responsabilitats 
estiguin depurades ja no caldra matar a 

TRALLA 

mngu perque els culpables Ja s' hauran 
mort de vells, i de joves ja no en queda
ran. 

Exigeix massa en Gil del ReaL ¿Que no 
es recorda que fa pocs elies a l' Escorial 
es va amotinar el public a la plassa de to
ros? -¿Que no va llegir que la turba ~)O

pular de Santander volia lii1char al "Ga
llo" perque es nega va a matar un brau (_lüC 

"tenia massa banyes? -Que mes vol. ¿Qui-· 
na importancia tenen al costat el' aque st 
trascenclentalissim delicte, els assasinats ert" 
massa de la joventut florida en l' escor
xador del Marroc, mentres els ministres 
prenen la fresca a Sant Se bastia? 

Mentres alló ocurria, a Malaga, uns po
bres soldats que sabien . que 'ls hi' anava 
la pena de mort es van sublevar contra l' 
ignominiosa tirania que 'ls portava a un 
desastre segur. P.ero el poble, quiet. "El 
Munclo" digué que la majoria dels suble
vats eren catalans. · ¿I encara diran que 
som de la ma teix a ' rassa? 

Mentres tant, Castella festejava la tan 
suada "union espiritual hispano-americana" 
i es pagaven 50,000 pessetes (robades a al
gun hospital de soldats ferits) a l' autor 
el' una poesia que, lletres mes o menys, ia 
ens la sabem de memoria. 

Preneu-ne nota els poetes moros. D' aqui 
pocs anys, quan ja no es coneguin en les 
anques d' Espanya els blaus que li fareu 
al llensar-la a cosses de casa vostra, tam
bé us clonaran premis a la mellor poesia 
cantant la confraterniclaz hispano-marro
qUI. 
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L' acuirassat "España" s' embarranca. a 

Melilla. Cal felicitar al capita de l' em

barcació per la justesa del símbol: Espa

nya encallada a Melilla. 
1olt sera que de les resultes no s' en

fonsi a Tanger. 
De la perdua de l' acuirassat ens en ale

grem. U n barco menys a bombardeijar a 

Barcelona. 

E ls gastos de la g uerr a el' Africa del any 

1922-23 han aumentat a l' horrorosa x i

fra de 373 milions de pessetes. En canvi, 

lo inve rtit al Marroc en Foment ha bai

xat a 1,635,000 pessetes. 

= s 

Com que are hi ha el protectorat civil, 

DEL PIRINEU CATALA 

en Roca i Roca es pregunta estranyat: 

¿quina mena paradoxica de protecció sen í. 

la que a lli s' exerceix? 
¡Quanta ig nocencia! ¿Que potser ~s creia 

que anirien a protegir als moros? ¡I ca, · 

home! E ls protegits son els mateixos pro

tectors o els generals, oficials, llurs pa

rents i amics, els ministres·, els polítics de 

torn et c., etc. Tot queda a casa. 
Es un protectorat ideal. Despres de tot, 

els .moros tambe son uns mal agraits, i 

acleme s, la caritat comensa per un mateix. 

EmiH S. MARTI. 

Ha vana, Agost 1923. 

ESPOTS: VOLTANTS DEL P OBLE 

... s i ü 
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D ACI 
HOMENATJE DEL CENTRE CATALA 

AL DR. SALVADOR SALAZAR 

Amb motiu el' haver guanyat les . renyi
eles oposicions a la cateclra de Literatura 
el' aquesta Universitat, el Centre Catala, 
volgué demostrar llur simpaties al entu
siasta catalonofil Dr. Salazar fent-li ofre
na el' un homenatge consistent en un ban
quet que tingué lloc el elia 11 el' Agost 
en el Restaurant Palais de Cristal. 

Llarges taules foren ocupades per bon 
nombre de comensals entre els que s' hi 
comptaven la plana major dels catalans, de 
l' Havana i bon nombre de socis del Cen
tre. 

VIDA CATALANA hi fou representada 
per En Pere Boquet, En Francesc Barsó i 
en Josep Lopez Franc director genera( ar
tist~c i Redactor eú Cap ,respectivament. 

_Donat compte del meliú que tou servit 
esplencliclament, el Dr. l\1imó feu ofrena del 
homenatge al Dr. Sala;ar expressant elo
quentment lo molt que els catalans el vo
lien i especialment el Centre Catala. 

Feren us aixis mateix de la paraula el 
poeta Soto Barreta qui feu un merescut 
el-logi del homenatjat, el president del 
Centre Sr. Pineda i en M. Grau qui llegi 
una poesia original dedicada també al pre
sident de la festa. 

El Dr. Salazar tanca 1~ festa agraint la 
cleferencia de que .havia sigut objecte la 
que l' obligava mes i me? a defensar els 
ideals de Catalunya que sentia vivament 
perque tambe per les seves venes hi co::
ria sang Catalana, cfe part mat~rna. 

Rencli un entusiasta tribut a la nostra 
patria i entre visques a Cuba i a Catalu
nya es clona per acabat tant simpatic acte 

D ALLA 
al que nosaltres de cor ens 1 adherim, 
nificant nostre mes coral gratitud i 
tre mes ferma admiració pel eloquent 
clor i eximi literat cuba. 

CENTRE CAT ALA . 

S lO"~ :-:, 

nos-
ora-

El Consell Dirctiu de la Secció de Foot Ball 
ha quedat constituït per els segu ents: Jau me Hu
gas, president; Toma;; Sala, vis-president; E. P . 
Castelló, secretari; Francesc Tartafull, vis-secre
tari; Anton Oliva Badia, tresorer; Bartomeu Alió, 
Vis-tresorer y Francesc Perdigó, Anton Badia , 
Josep Treserras, Ferran Pla, i el Capita del Equip, 
vocals . 

Bons exits desitjem als nous directors de la . sec
ció sportiva del Centre Catala. 

:{. :{. :{. 

La Secció de Festes el' fi-Cord amb la Secció de 
Cultura esta organitzant per a propera data una 
excursió . a la que hi poden inscriures tots els 
SOC lS. 

Aquesta festa sera com un Aplec de la . Sar-
clan a. 

~ :{. :{. 

Des del 20 el' aquest mes, alegra la llar dels 
nostres amics, els esposos Joan U rrecha i Fausta 
Domenech, un fillet nascut amb tota felicitat. 

La nostra cqral enhorabona. 

ORFEO CAT ALA 

Aquesta entitat que es troba reorganitzant-se, 
celebra una vetllada literaria-musical en la que hi 
prengueren part distints elements de nostra co
lectivitat ... , i de fora. 

Ens sorprengué desagradablement el programa 
clesenrrotllat en el que apart de no haver-hi cap 
numero per la massa choral, restava gairabe in
tegrat per canÇons i recitacions en llengua foras 
tera. 

Creiem que no es aquest el canJ,i a seguir si 
volen gaudir com fi.ns ara de la cooperació dels 
bons catalans. 

Vet aqui la nova Directiva: Teodor Llobera, 
president; Tomas Palles, vis-president; Jaume 
Gregori, secretari ; · GuiÜem Mora, vis-secretari; 
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--------------------------------~~-------~----------------------~~. 
Andreu Vilagran, tresorer, Ismael Cervelló, comp
tador; Manel Porras, bibliotecari; el senyors-, Car
les Martí, Pere Mague, Isidre Palles, Ramón Arru
fat, Francesc Carcia Escarré, i Pere Colomar, 
vocals i els senyors, Artur Girona, Joaquim Sot , 
Lluís Domingo, Amadeu Ervertits, Lluís Carre
res i Joan Baste, vocals choristes . 

Foren designats, els senyors F. Garcia Escarré, 
president de la Secció de Cultura, Joaquim Solé 
de la de Festes i Pere Colomar de la de Propa
ganda. 

S' esta construint un petit escenari, baix la di
recció del Sr. Garcia Escarré en el que s' hi po
sa ran en escena obres del Teatre Catala. 

Confiem en que la nova directiva tornara al 
Orfeo pel cami de la catalanitat que l' havia fet 
tan volgut dels catalans . 

E l senyor Llobera té la paraula . 
~ ~ ~ 

Amablement invitats as istirem el dia 23 del co
rrent a la vetllada que amb motiu de l' inaugu
ració del seu escenari celebra aquesta entitat. 

Amb el saló d' actes plé de gom a gom comen 
ça la festa posant en escena l' idili en un acte de 
Ignasi Iglesias· L' A legria del Sol molt encer
tadament interpretat per la senyoreta Concepció 
Corella qui demostra notables facultats per a con
reuar l' art escenic i el Sr. Vilardebó secundats 
amb discreció per els senyors Riera, Espolet i 
Costa. 

Tot seguit el senyor Costa recita el monotec el' 
en Burga Entreacte, fent passar una agradable 
estona. 

Prengueren part a1x1 mateix en la vetllada, 
la senyoreta E. Gordillo, Sra. Caragol de N úñez 
el baríton Jimeno i per fi l' Orfeo dirigit per 
el nou mestre Joan uño executa acuradament 
La Sardana de les Monj es el' en Morera i Guï
mera. 

Finalitza tant agradab le vetllaclà amb un lluït 
ball de societat. 

La construcció del petit pero escaient escenari 
e feu baix la direcció el' En Francesc Garcia Es
carre, qui demes pinta unes formoses decoracions 
resultant el' efecte sorprenent així com les tra
peries i frontis del e cenari. 

Ja el Sr. García Escarré s' es fet el pintor in 
sustituibJe de nostres societats. 

I e que ho · fa amb conciencia el' artista, i ar,d~ 

anima catalana. 

PROTECTORA DE L' E. C. 

La del-legació el' lquique ha quedat constituïda 
pels seguents: Estanislau Obach, president; Emili 
Oriol, tresorer-. E. Batlle Saque , secretari; Lluís 
Cruzelles, vis-secretari i Francesc Roca i Cristo
fol Rubio vocals. 

~ ~ ~ 

La el' Assumpció (Paraguay) resta integrada 
pels seguent~: Pere Mares, president; Ricard Co
melles, secretari, Josep Serra tresorrer i Josep Se· 
rra Fortuny del-legat de l Centre Catala. 

Agraïm coralment la salutació que amb tal mo· 
tiu ens adressen els entusiastes companys del Pa
raguay i cles itj em bons exits en ses gestions en 
profit de la benemerita Associació Protectora de 
l' E. c. 
PERSONALS 

Nostre bon amic en Miq uel Pont ha sigut no
menat Conçol de Panan~a a l' Havana havent ja 
obtingut del Honorab le Sr. President de Cuba l' 
exequator d' istil. 

Coralment felicitem al actiu pan-americanista 
Sr. Pont. 

~ ~ ~ 

Nostre bon amic i afavor idor En Josep Pi, co
negut comerciant catala d' aquesta plaça ha em
pres viatje cap a Barcelona a fi de pasar-hi una 
llarga temporada de repos que ja té ben me
r escut. 

A n' ell i a a distingida esposa clesitjem sa
lut i fe licitats i que la patria els atorgui el des
cans que necesiten. 

~ ~ ~ 

Rebem la trista nova de que a Barcelona ha 
deixat d' existir 1' amantissÏii1 pare de nostre col
laboraclor i amic l' inspirat poeta En Manel Vall
deperas. 

Coralment li adrecem penyora de nostre mes 
cincer condol. 

·RETORN 

ostre bon amic l' cxpresiclent del Orfeó Ca
tala i ferm nacionalista Eduard Mascleu es troba 
altre volta entre nosaltres de retorn de la pa
tria on ana a restablir sa de fa llida salut, de la 
que torna complertament restablert i amb mes 
entusiasme que mai per la no tra causa. 

Ben vingut, amic . 

... 



"HERMANOS O EXTRANJEROS" 

Visió de Catalunya i Espanya segons el dibuixant Apa el dia que el 

mai prou lloat periodic madr;ileny A . B. C. tingué exit en ses campanyes 

separadores. Lo sensible es que aqu.ell periodic no 'n té mai d' exit. 

(R eproducció de "L ' Es tevet" de Barcelona) 

il~~ 
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~ A LOS MEJORES TIPOS DE CAMBIOS ~ 
o o n ~ o 
OJ::l!Qb w=mrrr..-..O~O~==:iOC.IO~::;:==ao~O~~OJ::ZOC:::=r.=~oêzox=:=:zo 

· • .r 

o==:=o::o oc o~o o~o o=:c o~c oc=o D o 
o . . · D 

~ I ,_R O N ·B E E -R ·I 
D ~ o I BEB~ I .DA NACIÒNA·L ~ -
OCIO OCIO OCIOb __ 01:'10 OCIO OCIO OJ:O 
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ESSEXea 
oO S ~:.:e ~ t:ni= n~c~ motor mas afa- UN COC HE ABIERTO MAS AMPLIO . ~ 

mado del SUPER-SIX. Mas de 125,000 dueños conocen ~ 

~
O su funcionamiento. Su resistencia es grande. Su ser- pra ~=!~~ ~~/'~ede~"~~~~~ja; ~oas~:e e~ e:r precio com· 0

9 vicio es completo. Atras del ESSEX hay todo lo que hemos apren-
dido, construyendo ya 70,000 coches ESSEX. 

Usted debe conocer la última palabra en funciona- Un nivel mas alto de perfección y suavidad es fa- ~ 

miento de moto1·es. Y a usted le gustara el nuevo cilmente apredudo, así como la belleza de sus Iíneas. 

a 
HUDSON . Su cuidado y atene.ión son facil, limpia y cómodamen-

~ grac1as a o tros notables det~lles. te conseguidos. 

UN PASEO LO DICE TODO Una satisfacción que usted sólo puede obtener en 

~
o carro~ gr:wdes de predos elevados. og 

Phaeton, 4· pas. . . . $2.900 Phaeton, 7 pas .. , . $2,950 La fama del ESSEX no esta ~onfinada a su ma-
ravillosa habilidad en podc:>r, velocidad y resistencia. 

Completamente equipados con cinco ruedas de Mas singular es la absoluta ausencia de molestias y ~ 
exasperantes pequeñeces tan desagradables para el 

alambre, cinco gomas de cuerda y defensa de lo mejor automovilista. 

OD que se hace. Asic:>ntos mas ampHos - Puertas mas anchas. 
Lubricado con aceitera - Ningún sucio engrasador. 

~
o Ofinas, Estación de Servio y D 

Talleres y Sala de Exposición: Avenida de Wb~sbistong 12. LANGE MOTOR . COMPANY 0 

[.I CIO Teléfs~;;:~OCJO ==== o~oc:==::::::zoc::~oz:::==::::::zoc::JOJ::::==:::zoczoc:::=~n 

COLCHONE./. 
COLCHONETA./, 
A ·LMOHADA./, 

y 
AfHICUL05 ANALOGO/. 

GUA5Cli Y RIBERA 
. SAN RAFAEL Y CON5ULADO 

M-7063 

HA CANA 
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D D 

I DROGUERIA I 
o o 
D D 

I s A . R R ·A I 
o o 
D D I 31 . EDIFICIOS. __ · LA MAYOR I 
o o 
D D 

- ~ o 

o 
D 

.
. ~ Surte a todas las Farmacias. oo 

~ Abierta los días laborables 

~ · . hasta las 7 de la noche, y los ~o 
~ festivos hasta las 10 y media 

ii · de la mañana. ~ 

I ¡¡ 

~ I 
ê Despacha . TODA LA NOCHE los Martes. ~ · 

~ . . . . ~ 
ococ::::::::7oao===::=oaoc=::~o~:~o,-===::=o~;~oc.::;;. ===c;n:::::ro = cn:1o.:=o 
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~-l ~ , e o e 1 N E e oN ~ 
.. ii ·G A S ¡¡ 
· i Y ALUMBRESE CON ~ 

~ EL.,ÈOT-RIOIDAD ~ 

- ~ I HAVANA ELECTRIC -1 I 
o o D D 

~ . EXPOSI CI ON: PRADO- Y SAN MIGUEL i 
~ HABANA ~ o· o 
o~o=====o~o=====o=o=====ococ====o=o=====occc====o=oc=o 

o::ro====o=oz===c::=:::ro=oc::=::roe~oc::==::zoe~oc::=::::zo=oc:::==oc:ro D D 0~ DOS ARTICLES CATALANS , .. ~o · NO SUPERATS PER CAP ALTRE _· 
PASTES P·ER A ' SOPA . o o 

~ Fabric::s~!!lla, e~u~~t~b br~~p~era ~a!~~:s, ma- ~ ~ carrons, betes sevillanes, pastes tallades (pistons, estrelletes, etcétera), sémoles i ~ 
0 tapioques. · o 

! Proced~ts de les :ell:s
0

~sE?!.:~.~~~:~T!m:h i :üimt guantitzades. ~ 
OD OD DE VENDA A TOT ARREU 

~
o Unies agents: J. CALLE & CO., S. - en C. ~o 

OFICIOS 12 I 14. 
HAVANA 

o a Jboc:::=:::roe~eJ::::::=:::roc:ro~:::::=::::ro=o===~o=oc:::=:::r=oc:s:oc::=~oc:s:oz o 





TINTORERIA 

AMERICANA 

0 0 CASA DE MUSICA o 
D D HABANA 

Casa establerta en l'any 1904 

D I I D 

~ C1D ' ~ ~ Editor e importador ~ 
~ CSU D D de música ~ 
e 

0

~ 
0

~ Instruments per a e 

i O O 

Banda i Orquestra ~ 
OFICINA: ARCO DEL PASAJE 

0 
Teléfonos A-1562 y M-1562 D 0 CRAN ASSORTIT 

0 I -- I o EN ;:A CATALANA ~ 

0 SUCURSAL Y TALLER ~o o 
D oe Compostela, 48 Teléfono M-1388 OD 
o CALZADA DEL CERRO I TELEFONO A -1273 ~ ~ Taii:A::i::d 52 ~ 

Roaos:::=:=~oao oaoc::=:::aO lcoz::::=::~o~:~oc::===oaoz:::=:=~oc:~oc:9 
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Compañía de Gaseosas 
y Aguas Minerales 

Leonor y Carvajal HABANA Figuras N. o. 1 O 

Teléfono A - 2030 · Teléfono M - 2147 
::::=::=:::;:::;::; : ;::;: ;::;::;: :: :: ;::;::;::;::;::;;:;; : ::: :: :: ;::;: ::: ;;:;::;;::: ::: ;::;::;:::::: : : : : : : : :::; :: : ::: ;;:;·: ;:; : :: :: ;;!) 

VAPORES D.:; LA EMPRESA: 
ANTOLIN DEL COLLADO • PUERTO TARAFA. CAlBA· 
RIEN • GIBARA • JULIAN ALONSO • JULIA - LA FE •. 

· LAS VILLAS • PURISIMA CONCEPCION • REINA DE 
LOS ANGELES • SANTIAGO DE CUBA- GUANTANAMO 

HABANA • CAVO CRISTO • .=AVO MAMBI 

PUERTOS DE ESCALA: 
COSTA NORTE DE CUBA.-HabAna, Isabela de Sagua, 

Caibarién·, Nuevita-3, Manati, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Banes, Mayarí. Sag1la de Tanamo, Baracoa, Guan
tanamo y Santiago de Cuba. 

REPUBLICA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
P.U ER 'l'O RICO. -San Juan, Pon ce, Mayagüez y Aguadilla 
COSTA SUR DE CUBA.-Cienfuegos, Casilda, Tunas . 

Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Ni
quero, Ensenada de 1\'lora y Santiago de Cuba. 

COSTA NÜRTE DE VUL•:LTA ABAJO.-Bahía Honda 
Río Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma
Jas L\ crnas, Santa Lucía, Río del Medio, Dimas, Arroyo> . 
de Mantna ... T ·" f"p 

18::=:= : ===: 2 2 :=: === : : 2 2 : == === ====== : === : = = ===== = = ====== = ==== 

F A 8 R e A 

de Latnpar~s i Pantalles 
Casa Albareda 

ZULUETA, 38 

' El millor present és una hímpara 

Visiti aquesta fabrica i .les trovara a, preus sens competencia 

I 

( e n t r e) 
Dragone¡¡ i Monte 

Teléfono A-6976 HAVANA 

:::::::: ::: :: : =::=:: : : ;:;::;: =:: : ;::: :: : =:;:; : : ::: : = : ::: : ::: : : ::;; ; : : : : ; ;:; : : : : : : ; : ;:;;!) 
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lO 

·· Reconstit~yént ideal per a les dames 

f M IOT A U R 'O 
:1) 

Es sabrós i d'efectes raiJids i notaLles. 
!.i Es un vi moscatell cieleitós, fet amb suc de carn de · 
~ toro. ·¡ 

Preparat en els LaborHtoris A. Serra Panties, 
Reus. 

De venda en totes les drogueries i farmacies. 

Rep resen tant: 

J. R. PAGES Aguiar, 103 
HAVANA 

PI N TE - ~~ 

s u Automóvi I 
con 

KYANIZE 

ESMALTES y BARN I CES 
De venta en todas las 

F erreterias. 

DEPOSITO: 

OSCAR O. TUYA 
San Rafaell20t llabana 



EL nON UN.IVeneA·t-
5ANTIAGO · DE CUBA 



urgay 11 
mpre t ::J a. 

..... m. 34 u u -Jl apehriu = 
pllo. 1:274 - ahana 

+O 
Jesurt~ 
Monasterl . 

Quant desitji 
criure ef paper d'es-

' ectes d' . 
o trevalls d'. escriptori 

tmprempt . 
present a, tmga 

aquesta casa. 
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