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VIDA CATALANA 
PERIODIC CATALANISTA 

EDI.TORIAL CATALANA DE L'HAVANA 
EMPRESA DE PUBLICITATS 

Director: Redartor en Cap: Director A rtf!' tic: · AdminiRtrador: 
PERE BOQUET BON A VENTURA DE PONS FRANCESC BARSO LLUIS BURGA Y 

Re :!acció i Administració: Soscri ció: $1.00 trimestre 

UN NUMERO: $0.50 CARDENA~, H, 20 
TELEFON M-4637 

ESPECIALITAT EN PLANTES I FLORS 

ESTOMAC- RONYONS-FETXA 
AIGUA. MINERAL NATURAL DE 

''VILAJUI GA'' 

M. 

BAIXOS PIRINEUS (Girona) 

LA MES RICA EN LITINA 

PER A CURAR INF ALIBLE 

EN LA TAULA DELEITOSA 

DE VENDA EN TOTES PARTS 

UNICS IMPORTADORS: 

ORIOL, s. en 
Obrapia, núm. ·21 T eléfon A-2440 

c. 
Havana 
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: JUAN: RIERA i . 
* _ Pir1tor D_ecorador ~ . 

: ~ -Ró~ulos ~ 
Tapicería 

· . · . : Crabados 

· Barnizado espec~al 
en puertas de ~ calle, 

· · Zócalos · y Di visiones.· 
~ . . 

·_· Barnizar, Esmaltar 
~ y Deéorar Muebles.- · 

I
* ~:;::~.Decorativa en .

1 
· O'Reilly, 13 Teléfono A· 8639 ~ 

· · HA·BANA 
* oo7roo'%etoi'~O 

Compañía Trasatlñntica Española 
- ' 

Salida de vapores del puerto de la Habana 
Dí a 3:-Para V eracruz, · Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabell o, 
La Gu~~ra! . P?n_çe, S~~ Jua.n de Pu~rtQ Ric~; ~~naria~, Cadiz y Barcelona.! . 

Día 17.- Para Veracruz y Coatzacoalcos 
Pía 20. -Para Coruña y. Sant~nder. · \ 
Día- 29. "- Para New ·York, Cadiz y Barcelona. 

Todos admiten carga y pasajeros ~ · 

. Consignatario: MANUEL OT ~DUY . _ San lgpacio~ 72 g 
~-~OO*on*~~l~~~~~~~~~~*~~ 



Flores y S~millas de Flores y Hortalizas. Flo'res p1ra todos los actos. 

Los Mejotes Modelos de Trabajos Florales. Semíiias de toda clase de Flores y Verduras. 

En Ghdiolos y Dalías tenemos lo mejor del Mundo. 

PRECIOS ESPECIALES PARA COM-·E:RCIANTES . 
Alimentos para toda clase de Aves y Efectos de _Avicultura. 

-.... -
RAMON MAG~INA 
.AGUACATE 56 
1ELF~ A-967Lrl1-3532 
~A 

EN'f.RB OB!SPO y: O'R:t:I ...... ~~~~ 



Productos para Agricultores ~ lngenie~os 
Materias primas para toda clase de industrias 

Drogas, químicos y especialidades en iqsecticidas, desin

fectantes, gomas, colas, materiales filtrantes, pinturas 

Thomas 
Muralla, 2 y 4 

14~ L~berty St. 

New York 

F. Turull y Cía. 
Teléfonos A-7751 y A-6368 

Lacret, 47 B 

Santiago de Cuba 

MALALTS DEL ·PIT 
Sens dubte que per combatre 

vostre mal, trobareu mols remeis; 
peró qu'el curi, solsament n'hi 
ha un. 

F·IMONAL 
del Dr. Benet Soler, de Barcelona i Reus 

Llurs cures mara velloses, els 
certificats que tenim de nom
broses persones curades amb el 
FIMONAL, fa que recomenem 
usi aquesta notable preparació a 
tota persona que tinga Catarro 
crónic, Bronquitis i demés afec
cions dels pulmons. 

D~ venda en · totes les bones F arnlacies 
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QO N BACAllD I 
EL r<ON UN.·I.VE-r<SAL 

SANTIAGO DE CU BA 



LA CATALANA 
Fabrica deMosaicos m :in e da y Ca., S. en C. 

Salvador, núm. 70 (CERRO) qlJ A B A N A 

FRA: Ne I S e O MOLL A 
O'Reilly, 48 

.. ~ ........................... ... 

Teléfono A-2394 · 

HABANA- CUBA 

Compañía __ de · Gaseosas 

Apartado 565 

Maquina de capsular 
por medio de bolitas 

Sistema ] • NICLOZ 

Con esta maquina se obtiene un 
trabajo muy esmerado, debido a 
que las piezas que enc· jan la 
càp ula trabajan por rozadura y 
no por rozamiento. 

Los brillos y marcas en relieve 
de las capsulas quedan absoluta
mente netos sin ninguna altera
ció" ni d -formación. 

E.;ta maquina C:.¡p ula sin arru
gas, las ('apsulas de todos los 
largos y dhímetro • 

y Aguas · Minerales 
leonor y Carvajal 
Teléfono M-2147 HA BAN A 

Figueras, núm. 10 
T.eléfono A-2030 
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DOS ARTICLES CATALANS 
NO SUPERAT·S PER CAP- ALTRE 

PASTES PER A-- SOPA 

''L. a Flor del Día'' 
F ab ricades a Calella, exclusivament 
amb farines de primera calitat. Fi
deus, · macarrons, betes sevillanes, 
pastes tallades (pistons, estrelletes, 

etzétera, sémoles i tapioques). 

OLIS -EXTRA REFINATS 
- - , 

' ' MART I ' ' 
Procedents_ de les millors cullites de 
Tortosa i Aragó. Puresa i califat ga

rantitzades. 

DE VENDA A TOT ARREU 

Unies agents: - J. CALLE & Co., S. en C. 
OFICIOS, 12 1 14 

HAVANA 



RE5TAURANT 
CArE-LUNCH 
DULCE.R.IA. 
HELAD06 

la:·Pu· · rla 
r ._.. .. ._ 

del.· .. ·. ol 
A5JERTO· TODA LA NOCHE: 

Plaza de la5 Ur5ulina5 e5q.a Placi do 
TELF:A-9352 ) 

Fajas elasticas 

::::-Las hay en varios lorgCls: de 
:=. 10, 12, 14 y 16 pulgadas 

. ·: . .=--
.Modelo especial encintada espalda 
DE_,VENTA~EJV:TODÀS - LAS TIENDAS 
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ANY X HAVANA, SETEMBRE 1922 

DR. CLAUDI 

MIMO 

NUM. 238 

President d'Honor ".: del 
Cen t re Catal~, efectiu 
de rAssociació P . de 
la E . C, president del 
Co nsis t ori d els J ocs 
Floral · Catalans de 
Cu ba, catedratic d e 
I' Uni versitat Nacio
nal, e l més g ran pres
tigi de no ·tra cori c
tivitat, nostra volgut 
i respectat Pat?·ia?·ca. 

I P./ .rT.I T ~ 'F •.IV EJ'7Vi>II 
f)C.~IFANS • TO.J.OZA 
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~nostra :aorta da~ 

'Pib ui~ de. 'f r a n e e s e "S a r s ó 

Boe cente a nre... oeeprée ! 
r"\ ue n'~eu fet del llegat de nostres at'is. 
'-....&. Sm~ tants anrs que ~an pasat. t'iu 
~ aquest poble aferrat al ronsal. que 
la ma innoble del but;ri t'a estirant ñns ofegar f 
lo. 'Pigueu1me que ~at'eu fet per a la ~atrta; 
dtgueLHme que ~at'eu fet per arrancar del 
monstre els drets que sols mortnt naltros 
perderem. Encar resonen en mos otds els t'íf 
tors a l'IJcreu del but;rí qui com en EerwHt, el 
Tcdcum t'e a resar en t'ostrc temple ccnrint 
comtal corona que no es sct'a • .Sí res ~cu fet 
ades ... cremeu l'btstórta, foneu el monument 
qu'~cm rememora i amb son metall fongueu 
l'cstatua dc t'ostrc csclat'itut i be cnjotcufla 
amb les flors i llorers que als martrcs dc la 
~atrta dcdicat'Cf~o. ~oblc atuit ... desperta. 
ferro 111 acrgonra ~as dc senttr per l'esclcf 
t'atjc qu•ct tlagclla constant. Sitres com tu 
oprimits ja conqueriren la sct'a llibertat. 
~ut fas tú. poble meu. que no et rcdrcses i 
imposes la raó dc l'esser lliure I I I ~ ~ 

Rafel dc casanot'a 

I ....... -- -···. 

lfttiíltí\ilti:\iltí\iiWití\iiWtWIWIWIWIWIWIW IWlWiwtt&IWirñl 
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CARNET D'UN 

Una vegada més el famós governador ci
vil de Barcelona, el general Martínez Aní
do, ha fet semblant d'anar-s'en peró no s'en 
ha anat. Fem un brí d'história. 

No fa gaires setmanes esclata un conflicte 
entre els contramestres de la societat _· "El 
Ra-dium" i els fabricants de teixits. El Go.
vernador crida a les parts i volgué po·sar-les 
d'acord mitjansant una sentencia arbitral. 
Aquesta senténcia no fou acceptada pels fa~ 

bricants de Badalona. Al Governador
diuen-ta cosa va fer-li poca gracia . Pocs 
die3 després ats carres de Badalona queta 
assassinat un obrer . . . I aquest crim ha tin
gut la virtud d'aixecar la prc,testa d'una par 
del elements patronals i de produir un acord 
de la Diputació de Barcelona en el qual no 
es feia sinó planyer l'impoténcia dels poders 
públics davant la continuïtat dels atemptats 
socials. 

Com si -el Governador esperés una circums
tiíncia qual1sevol per sentir.:.se ofés, to,t seguit 
ha presentat l~ dimissió del carrec. Com si 
la Unión M·omirquica N ac.ional, fc,s dispo
sada a no desaprofitar cap moment per por~ 
tar l'aigua cap el seu molí, ha cuitat a cridar 
o a fer cridar contra la Diputació per un 
acord absolutament inocu i a organitzar de~ 
manan que continués al seu lloc el genet:al 
Martínez Anido. ' 

Amb aquest motiu, havem presenciat una 
manifestació poc nom!brosa, peró intensa
ment repulsiva. Mitja Plassa de Sant Jau
me va omplir-se de gent que cridava: "Vis
ca el Governadc1r! F ora la Diputació!" 
Etcetera. Els manifestans anaren després 
fins al Palau del passeig de la Duana i fe
ren present a l'interessat llur desig que con
tinuï al1 davant de la "provincia". El Fo-

BARCELONI 

mento del T rabajo Nacional, també orga
nitza una petita cerimónia . . . 

El Governador, bo i dient-se convensuit 
que la Diputació no representava el parer de 
Barcelona i que ell seguia essent l''idol de "la 
part sana", va retirar la seva dimissió. 

Aquesta oomedieta no representaria res 
o representaria molt poc si havia esdevingut 
a Guadalajara o ·a Madrid mateix. Pero 
a Barcelona pren tot una extremada grave
tat que cal no desconeixer. Com deia ex
cel-len.tment el gran escriptor Rovira i Vir
gili, en un article de "La Publicitat" : 
"Un dels deures dels patriotes, en tot país 
sotmés que té autoritats governatives, judi
cials, administratives i militars que represen
ten e-l' Goven central, és el de guardar una. 
sobrietat honesta en llurs relacions amb 
aquestes autoritats" ... " ·Aquells qui pro
clamen un representat del poder central. ho
me insubstituïble i salvadc,r de la ciutat, i 
acuden a tots eFs precs i totos les falagueries 
per a tenir-lo propici, mereixen la desquali
ficació oom a homes d'un poble que aspira 
a ésser Uiure". 

Exacte. Els homes - afortunad-ament 
pocs-que darrerament han fet la gara-gara 
al general Martínez Anido, són abso.luta
ment inaprofitables per a la causa nacional 
i fins per tota causa que comporti una su
peració de l'egoisme primari. Algún d'ells 
milita en un partit nacionalista; tant se val
dria que milités en un part~t anti-nacionalis
ta. Al'la on sigui sempre re¡Jresentara una 
nosa. Actuara d'acord amb els seus inte
ressC¡s i acceptara l'ideal a estones com una 
asegurança cc1ntra perills determinats, mai 
com una divinitat que exigeix sacrificis. 

Convé que la memória de les multituds 

l t&twtwt,Nítwtwtwt®t"?.!tWtt&twttryti'Kí t~twtryttry tiKít iB I 



nacionalistes sigui un poc més ferma que 
fins ara i que sap1ga retenir els noms 
d'aquesta mena d'homes per a tractar~l,o·s 

com se mereixen en I '·esdevenidor. Dema 
p~dem toparies en una candidatura: ja 
sabem que no havem de votar~los. U o al~ 

tra dia, podem topar~los dins d'una orga· 
nització nostra: ja sabem que no. podem 
fiar-nos' en. "La Publ1icidad", el vell dia
ri barceloní, fa pocs dies que ha començat 
a esdevenir . un orgue íntegrament naciona· 
lista. En els quarantacinc anys que porta 
d' existéncia, n'ha fet de canvis! 

En aquests darrers temps, peró .i a des
grat de les ·empreses, ha ;ia adquirit una sig
nificació predominantment · nostra. Escrit 
en castella, a través d'algunes de les seves 
planes, traspuava un intens amor a Cata
lunya. Aquesta amor ha estat al cap-d'a~ 

vall la vencedora. 
No és pas co,sa petita la conquesta d'un 

diari. Tal vegada tota ta tasca del naciona
lisme pot ésser feta amb dues cines úniques: 
l'escola i -el diari Per que no tenim gai· 
rebé escoles ni diaris el nostre moviment ofe· 

. reix tot sovint tristos exemples d'incongruén
cla. 

Si efectivament fos cert en t0¡ta ocasió que 
les case? no poden ésser comensades por la 
teulada, no cal duptar que hauríem de preo· 
cupar-nos en primer lloc i exclussivamen de 
fundar escoles catalanes arreu de Catalun
ya; quan tinguessim una .generació ben ama
rada d'esperit catalanesc, la premsa esde
vindria catalana sense esforç, pel mer im· 
puls de la necessitat. Pero, com voleu con
vencer a la gent que cal fer escoles) Amb 
quin orgue voleu r-emoure l'opinió) 
Quin mitja teniu per propagar la vostra fé} 

No teniu altre mitja sinó la premsa. Per 
aixó emparar-se de la premsa tan urgent com 
fundadar una .escola. Cal simultaniament, 
trebaUar per una i altra cosa. Cal simul
taniament i encara que sembli una paradO¡Xa, 
fer una mica de fonaments i una mica de 
teulada. 

"La Publicidad" que d'aquí pocs dies 
esdevindra "La Publicitat .. : representa com 
si diguessim un boci de la teulada del futur 
edifici nacional. 

Carles SOLDEVILLA 

Barcelp,na, Agost, 1922. 

Si et~ nat a Catalunya 

i .no proteigeixes l'Es

cola Catalana, no et 

diguis ca tala. 

U na peseta al mes 

·Apartat 771 

I ··-··-···--···- ··· 

.I 
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L'ONZE DE SETEMBRE A CUBA 

A I' Havana 

· Sols una suscinta informacio del's actes 

realitzats enguany per les entitats catalanes 

anem a constatar. 

Nostra volgut . confrare La Nova Cata

lunya, segint el tradicional costum d'altres 

anys dedicara el nombre de Setembre a resen~ 

yar minuciosament tots els actes. Deixem, 

doncs a la pulcre i valenta revista la tasca de 

constatar els detalls. 

El dia deu en el F oment Catalcí 

Aquesta .entitat de Prado volgué enguany 

remembrar la data mes penosa de la nostra 

historia nacional. 

La Seccio die Patria Cultura i Propa
ganda que comanden nostres amics i ex com

panys senyors Rifa i Lluc organitzaren, 

amb la cooperacio de la Seccio d' art esce~ 

nie i la Agrupacio artística de T-eatre Ca

tal- "Boquet Vilardebó~ una vetllada tea~ 

tral posant en escena el episodi historie en 

tres actes d' en Feliu i Codina_ Un quefe 

de la Coronela, obra basada -en 11a gesta de 

sang del 11 de Setembre de 1 71 4. 
liots els bons catalans que encar hi ha en 

el F oment asistiren a la representació, do~ 
nant aixis mostra de que encar no tenen atro~ 

fiat el esperit patriotic per els constants des

gavells de que ha sigut víctima El F oment 

Catala quina fundació fou bassada en el mes 
feryent ideal patriotic. 

Les ovacions amb que premiaren els cons~ 
tants anatemes que de Uavi . dels personat~ 
jes de Ja òbra sorgiren c~ntra él poder es

. clavitzador de Catalunya palesan un cop 

mes que els catalans de cor , els que no te

nen la conciencia venuda al mercantilisme 

o al benestar social senten en l'anima el fia

geli de la esclavitut forsada. La estri~ 

dent ovacio que corona el vitor final a la 

lndependencia de Catalunya palesa que es 

aquest el voler del poble catala cançat Ja 

de mitjes tintes. 

Els actors posaren a contribucio tota la 

seva fé tot el seu entusiasme per a que la 

comunió de sentiments entre artistes i public 

fos una. L' asso·liment de la patria lbver~ 

tat. 

La senyoreta Roseta Babot encarregada 

del unlc personatje femeni de _l' obra de

mostra un cop mes el seu fervent entusiasme 

per el teatre ca tala. No direm res dels va

lents propagandistes del teatre catala a la 

Havana senyors Boquet-Vilardebó. Be 

prou els coneixem i sabem del seu entusiasme 

mil cops posat a prova. 

No vol1gueren passar el 11 de Setembre 

sens exteríoritzar la seva amor a la patria i 

accepta! en . la invitació de la Seccio die Cul~ 
tura del Foment qu' els brindava mitja de 

cumplir amb el1 seu deurer patriotic. Era 
d'esperar. 

Els senyors Casadesus, Costa, Claramunt, 

Billota, etz. cumpliren com .a bons patricis. 

donant tota la intensitat als personatjes que 
representaren. 

Cal felicitar al1 amic Casadesus per el 
estrident vitor a la independencia catalana 

que al final de la obra enarborant el penó 

de Santa Eularia, feu resonar amb estusias~ 
me. 

Sols seguint aquest carni seria un fet la 

salvacio del F oment Catal a tant mabura~ 
. . 

dament dominat per el espanyolisme ridi-
col. 



IR!IM!M!XVl!MIM!lQl!'PO!!MIMIMIM!MIM!MIMIMIMIM!MIMIMIMIMIMIMB\'4IM!MIM!MIM!MIM!IMIM!~IMIM!MIMIM!MIM 

Cal felicitar, ades, als organitzadors dc 
la vetllada per haver romput el atuisme pa
triotic en que semblava sotmes el F oment. 

El dia once en el Centre Catala .. 

Solemnial' vetllada patriotica tingué lloc. 
L' estatje ceruli de inmensa gentada. 
Gentilisimes dames i damisel-les enjoia-

ven aquell auster saló donant una exelsa no
ta de. formosor, de coratje, encomenant-nos 
la fé en l'esdevenir de la pa tria. Els fills 
d'aquelles ' mares ~ue tant entusiasticamf'nt 
concorren a nostres actes patriotics forsosa
ment han d. esser els llivertadors de la patri a. 

Catalunya vos premü amib amor, l'amor, 
que vosaltres li demostreu, gentils catalanes. 

Comença l' acte en mitg del mes fervent 
entusiasme amb l' Himne Nacional Cuha, 
himne de llivertat, de rebel-di a, cantat per 
l' Orfeo. 

Obri l'acte el' president nostre volgut amic 
] osep Pineda, cedint la paraula al doctc,r 
Claudi Mimó qui feu la presentacio del elo
quent tribú cuba, el ex'president del Senat 
i actual representant a les Corts de Cuba, 
Dr. Orestes F errara qui ens honrava al ac
ceptar la disertació sobre nostre gloriosa 
gesta. 

Avans de pendrer la paraula el' doctor 
F errara, pujaren a la tribuna el ja imprescin
dible poeta Revd. Pare T rini-M. 'torre
baja qui recita un dels seus marevellosos 
trevalls e~sent justament aplaudit. 

N astre director en Pere Boquet recita 
unes rimes originals corulles d'anatemes con
tra e~s mals catalans. F ou ·ovacionat. 

El docte R,evd. Pare Joan Sel'lares reci
ta, ades, una poesia original que li valgue 
llarcs aplaudiments. 

Tot seguit en ] os ep Lope s F ranch, pre
sident de la Seccio de Cultura del Centre, 
nostre particular amic, prengué la paraula. 

Cal consignat que mai havíem sentit al 

amic F ranch en moment tant feliç com en 
la vetll'a del 11 de Setembre. El seu dis
curs fou maravellós. I no per el floreig de 
sa ·oratc,ria sino per la raó de les seves as
severacions, per les veritat que posa de ma
nifest, fuetejant al govern central d' Espan
ya, combatent-lo amb le~ mateixes armes 
i fest que el amo de Catalunya usa i practica. 

N otabilisim per tot conceptes. Cal lle
girlo integre per a poguer s'en fer carrec. 
Les ovacions foren interminabl'es. 

Per fi el eximi doctor F errara esgraona la 
tribuna. La multitut en peu li tributa una 
sorollosa ovació. 

No podem, ni en síntesi, resenyar el seu 
portentos parlament. Cal llegir-lo integre 
en La Nova Catalunya que com di~m mes 
amunt es la encarregada de la ,(',..-mplerta 
publ.icac.ió. 

F ou una sublim oració un can tic al's po
bles aprimits, un seguit de anatemc;; als es
clavitzadors de la voluntat dels p::>Ucs. 

"La llivertat de Catalunya, digué, seria 
convenient fin a Espanya. Mestres Ca
talunya siga sotmesa, Espanya no sera 
gran". 

"Els pobles tenen dret a el-legir el seu 
govern. La propia determinació del's po
bles es acceptada no ja com abans per lei 
multituts·, sino per els estadistes que al en
torn de la seva taula de trevall del-liveran 
ja sobre aquest discutit tema." 

"Catalunya, con Irlanda sera llimer". 
No ha de trigar molt temps". 

Al' finalitzar·, la ovac.ió que se li tributa 
fou pariona a la que se li feu al apareixer 
en la tribuna. Vitors i aclamacions reso
naren arreu. F in s que el president Pine
da clogué l'acte amb un dels seus millors 
parlaments. Estigué molt feliç sempre. Pod
ser mes que mai. I es que en Pineda con
vençut nacional'ista deixa parlar al cor i el 
cor no enganya. Convenç, enardeix, fa 
sorgir els conceptes mes formosos. 
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Molt bé. 
Finalitza l' Orfee .. Catala sots la admi~ 

rabie batuta del Gran Mestre Martin ento~ 
nant Els Segadors entre vitors estriden.ts i 
entusiasme indescriptible. 

La gent al sortir es citava per a l'any 
vivent a Catalunya ja lliverada. 

i i Oh, si pogues esser~ho! ! 
Estav:en represen.tades en aquell acte ocu~ 

pant la taula presidencial les seguents en 
titats: Centre Ca tala, F oment Ca tala, Asso
ciacio Protectora de la Ensenyança Catala~ 
na,. Orfeo Catala, Agrupacio Artística 
"Boquet~ Vilardebó", No va Catalunya i 
VIDA CATALANA. 

i ¡Visca la independencia de Catalun~ 

yal! 

* * * 

El conseller en Cap nostre particular 
amic Sr. · Salvador CaJ:ibonell i Puig fou 
l'encarregat de dirigir la paraula als allí 
reunits que omplenav:en de gom a gom el 
gran saló d'actes. Amb sobrietat i ardi~ 

ment patri sapigué manar sobre nostra per
duda llivertat, portant el' convenciment als 
oients que es en absolut necesari el reconquerí 
ment de eixa llivertat a preu de qualsevol 
sacrific.i. F ou ovacionat justament al fi~ 

naHtzar sa perorac10. 
Nostre amic Colls recita la poes Ja Re~ 

torn i el quintet del Grc,p executa amb me~ 
tria La Sardana de le'5 iVIonje~. i els H imnes 
Nacionals de Cuba i Catalunya essent fer
vorosament oits a peu dret per els concor
rents els que esolaren en llarcs aplat~:H:
ments i vitors a la independencia de nos-

Santiago de Cuba.. tre patria. 

El Gr.op Nacionalista Radical Catalun 
ya, rebembra com es degut la luctuosa da~ Guantdnamo. 
ta. 

, El dí a 1 O al mati tingué Uoc la sol-lem
nial ofrena de palmes i llorers al Martre 
Rafel de CasanoiVa. La bella estatua que 
poseeix el Grop queda materialment rebler
ta de flors i corones. El Sr. Vila i Roca 
president, de la Secció de Propaganda adres- . 
sa la paraula al' nombr-os public assistent 
remerciant~li sa presencia i e$licant un 
~op mes la significació tradiciònal del ac~ 
te. Eh senyo·rs Miró, Colls i Guell recitaren 
belles poesies tancant l'acte l'Himne Cata- · 
la cantat per la secció choral. 

A la nit tingué ·efecte una so.l'emnial vet
llada en la que la Secció Artística posa en 
escena Mestre Olaguer maravellosament re
presentat per el director Sr. Narcís Guell 
i el Quadro Simbolic d'en Rocamora Via 
F or~ lladres, que interpretaren molt acura
dament i amb fer~ent entusia~me patr!otic 
la señora Merce Blanca, senyoreta María 
Blanca i senyors Miró GueJlls, COlls, Pei-

:rats. Areñas, F ant, Cire i Biosca. 
• ~':1 ·• 

També el Block Cathalonia, d'aquesta ciu 
tat dedica al Martre de la Llivertat de 
Catalunya el fervoros recort homenatje que 
tots els catalans de cor li devem. L'es
tatua col~locada al bell mitg del Saló d'ac
tes queda cuberta de flors ofrena dels ca
talans de Guanllinamo. 

Amb tal motiu es cel-lebra un acte pa~ 
triotic de significació netament nacionali~ 
ta. 

Camagüe:y. 

El novell Casal' Nacionalista Ca tala 
que ja compta amb un espl.end!j~ esta(J! 
social remembra el 11 de Setembre de 1 714 
amb una solemnial vetllada. 

CN·ert l'acte per el Conseller en Cap se 
ñor Carles Callis, cedí l'a paraula al nota
ble escritor- poeta I entusiasta catalanista 
Sr. J. Marigó . qui pronuncia tm ardit par~ 
lament adequat al acte . 
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En Quirse Rei recita amb mestria 
"L'Onze de Setembre de 1 714. 

) f.ot seguit el notable orador Sr. F élix 
Graupe·ra desenrrotlla una ben raonada con
ferencia que li valgué sorollmes ovacions. 

Recitaren poesies els senyors M ila Sua
rez CaE'.i,s, Graupera, senyora Dolors Lo
pez t T ra ver de Vidal, i la jamosa nena 
Maria Marigó. 

En Antoni Ferrer Salvat recita una poe
sia inedita. 

De".Jprés de breus mots die merces per 
el secretari Sr. Marigó clogué tant pa
trict.ic acte amb no:tre Himne N ac.ional. 

Be comença sa tasca el Casal N acio
nalista de Camaguey. 

Germanor Catalana .. 

Aquesta entitat catalana no conmeml~

ra amb cap acte la data del 11 de Setembre 
de 1 71 4. Ens apart inversemblable, que 
una entitat qu' es digui catalana com Ger-

manar no honori als herois de nostra patria. 
N oàaltres que els havem encoratjat a 

segir el veritable carni honrat que deu se
guir tot bon catala, nosaltres que no els 
havem escatimat els mots de simpatia avui 
regretem el tenir qu~ evidenciar-los per no 
haver complert amb son deurer de bons pa
triotes. I ho regretem sincerament. 

Els recordarem solzament uns anatemes 
que havem llegit fa poc; Ja saps quin fou 
el desastre per a la Nacionalitat Catalana 
la gesta del 1 71 4 ? Ja saps quins foren 
el's culpables d' aquella. usurpació? Ja 
saps quin son els hereus d' aquells butxins de 
Catalunya? Si no ho saps ets un mal ca~ 

Lï'lla. 
i i Assa ventat-en! ! 
I si sa vent-ho no lluites contra d'ells ets 

un traidor a la patria. 
i i Maleit sigas d'ella!! 
Cal evitar el1 poguer esser aludits 

per els sosdits anatemes. 
i i Son justos . . . per Deu! ! 

Don Emili Bacardí 
l'ex imi patrici cuba, gran amic dels catalans i 
prominent industrial d'Orient deixa d'existir. El 
seu enterrament fou palesa mostra de la simpa
tia i afecte que l'il•lustre finat sapigué conquerir. 

VIDA CATAL~~NA 
s· associa al dol de tot Cuba per l'irreparable pérdua del granpatrici 

R E p o s I E N p A u 

' 
.~ . . . 
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ELS CLAVELLS I ROSES 
DE 

~ 

SANT 

Toies perfumades 

que n~ us veig · florir 

sota les arcades 

cern us veia ahir, 

ara en les cistenes 

degotant roçad:a, 

ara en les mans belles 

d'una ignota fada. 

Toies de Sant Jordi, 

fresques i cloroses, 

que heu granat com l' ordi 

entre els cants d'aloses, 

entre els cants i l'aire, 

entre pluja i sol 

que si us besa gaire, 

massa massa us vol. . . ! 

Toies perfumades 

que no us veig florir 

sota les arcades 

com us veia ahir, 

ai! que l' anyorança 

no em reté silent 

i he sentit frisança 

d' aqueU dolç moment! .. 

Oh ! Sl JO amb un cantic 

vos captés perfum 

que passés l' atlantic 

com un raig de llum!, 

i m'un gi~ la testa 

~ " ·- .. - . 1 
~ IWtlwiwlwlwlwltAílwlwlwlwiwiWitl\ilwlwiWtlwlm 

JAUME 
Al bon amic, exquisit artista 

i fervorós patriota Enric Ma
rimón i Belda. 

dins la cambra clara, 

regustant la festa 

que no oblido encara! 

Clavellet flairós, 

beneit a Missa 

amb els Segados 

i la xerradissa 

d'all a prop la porta 

on l'a gent s'espera 

i no s'aconhorta 

de quedar-se enrera. 

Clavellet florit, 

ple de galania, 

que has encés el pit 

d'una dolça aimia. 

Clavellet vermell 

que somrius al trau 

d'aquell gerd doncell 

que l'amor té esclau. 

Cl1avellet bonic, 

que ets un bell tresor, 

tu se-réis l'amic 

del qm t'obri el cor! 

Jo t'he vist .roent 

sots la mantellina, 

dins l" arbo1rament 

de la Santa Espina ... 

Tu, amb la g:}nestera 

I ....... .... - ..... - .. -. . .. - ·- . . ....... _ .. 

I Wtlfl\il®ltdíiWtlwltl\ilWtiWtltAiiWtiWtl,rnl!?\ilmílwlwlt&IWtlta 
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clavellet flagrant, 

formes la SENYERA 

que jo estimo tant. 

Formes l'Oriflama 

que triomfara 

perque el dret que ho clama 

bé és el sobira! 

Pomellets de roses --

i poncelles blanques 

que heu teixit les gloses 

d'e llegendes franques, 

que heu sigut caprici 

de les il-lusions 

en el bell desfici 

de les emocions. 

PomeUets de roses 

a la ment galana ; -

que sou frase pura 

d'aquell mot preCls 

que al jovent tortura 

quan esta indecís. 

Roses de cent fulles, 

bells herauts d'amor, 

quan vostres despulles 

d'embriagant odor 

siguin Ja marcides 

i d'avara flaire, 

siguin com jaquides 

al bell grat de I' aire, 

allavors feu via, 

cavalcant el' vent, 

vers al qui us wmma 

ple d' enyorament. 

Pas enhelo troves 

que al jovmt escau, 

mes porteu-me noves 

d'aquell gran palau 

que té una capella 

que l'art ha brodat, 

gracil meravella 

de l' antic comtat; 

que té una ampla eixida, 

la del~ tarongers, 

on han tret florida 

molts amors primers; 

on el1.3 fills d'un poble 

s'han donat les mans 

per l'idea noble 

que els ha fet germans ; 

hi han ballat sardanes, 

hi han cantat cançons 

que han vibrat llunyanes 

sobre els horitzons. 

F ulles volanderes, 

sl fendiu el port, 

són regions planeres 

o recons del nort, 

els qui més somnien 

vostre vol gentil, 

perque alh us tenien 

tot el mes d'abril? 

Preferiu els núbols 

1 aquest cel cuba, 

no els ventims tan rúfols 

i rebecs d' e:nlla! ! 

Au! feu vostra v1a 

ca valc ant el vent, 

vers al qui us somnia 

ple d'enyorament. 

Trini Ma. Torrebaja Casanovas 

Havana, dia de Sant Jordi de 1922. 

Premiada amb l'Englantina d'or en els Jocs Florals de Rubí d'enguany 

I 
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UNA VISITA A LES ESCOLES PIES 

Es un deurer que tenim c.antret amb nos- . 
tre~ amables llegidors el d'assa ventar-los de 
tot quant puga tindrer rel-lació amb l1a ener
gia que .els catalans diesentrotllin a Cuba 
en totes llurs manifestacions i per xó en 
cumpliment d' aquest deurer visitarem les 
escoles que els catalanisims Pares Escola
pis tenen establertes al carrer de S. Ra fel 
de la Havana i al gran pensionant de Gua
nabacoa. 

F ou el diumenje dia 1 3 el de nostra visita 
a S. Rafel. 

Els travarem en període de vacances í 
aixó afavc.rí nostres inteacions, doncs nostres 
germans eclesiastics pogueren most:-ar-nos 
amb mes llivertat totes les deperdencit"s del 
col ·legi. 

Corredor 

I certament no savem que admirar mes ci' 
~queHa abnegada Comunitat. Si la seva 
fé en el Catolicisme, o el seu entusi::ts!Yle per 
el saber o el seu altruisme en be de la huma
nitat, de la humanitat que tant tost començ.a 
a donar els primers passos en la vida. 

Despres d' esser hoaorats al' oferir-nos un 
lloc en sa taula per el amabilissim Pare 
Rector Revd. S. Martí, proc-edirem a vi
sitar tots els indrets de aquell admirable plan
té d' homes de profit. Les aules, els men
jadors, el saló d'actes la magnifica esglesia, 
els espaiosos patis d.; sanitosos dormitoris, 
e!s salons d'higie_1e arreu hom s'adona de 
la escrupulo.sa pulcritut que domina, del or
dre admira:ble que presideix l' actuació dels 
abnegats fills del Gran San Josep de Cala-

del Col'Iegi de S. Rafel. 
Rentadors 
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Claustre i jardí d ~:: l Col-legi de Guanal!acoa . 

sanz qui alia per el segle XVII funda a Ro~ 

ma el primer Col-legi Escolapi sots la ad~ 

vocació de San Napoleó. 

Arreu hom s'adona, i aixó es arrib pr e~ 

gona satisfacció que ho consígnem, de la 

ferventa catalanitat dels escolapis residents 

a Cuba quins tenen com a blasó de sa virtut 

despres del amor al Ser Suprem el a la nos~ 

tra mare La Patria Catalana. 

El Pare Martí, dignisim Rector, e1 exels 

poeta nostre company admirat Trini Maria 

T orregaja, ef pare Llopart exelent poliglota, 

el pare Borotau intransigent catalanista i 

altres germans de patria tots roblerts d' es~ 

quisida amabihtat, d'una cortesia finísima, 

tots idolatres de les Santes Doctrines de F é 

i de Llivertat per a la Patria, 

La ínformacio grafica que acompanya 

aquestes ratlles sera mes eloquent que tot 

quant poguesim dir de la notabilisima ins~ 

talacio que els Pares Escolapis tenen dedi~ 

cada a la ensenyança, en cristia de la cien

cia, la literatura les arts, el comerç, les lleis. 

Deixem que parli doncs la maquina fotO¡gra

fica del insustituible Barsó. 

Sols lo que la cambra fosca no pod revel~ 

lar deixarem consignat; nostre entusiasme, 

nostre . agraïment a tantes deferencies rebu~ 

des, per tants d' el~logis dedicats ~ nostre 

publicació catalana, la que podser no te ~1-

tre virtut que la avaluació que li prodigu~n 
nostres col-laboradors com el Pare Toneba~ 

ja, Sellares i demes congregants de les Es~ 

coles Pies. 
Merces amics disposeu com vos plagui 

de nosaltres. 



Expresament invitats per el eloquentisim 
Pare Rector Revd. Manel Serra, asistirem 
el diumenje dia 2 7- a les sol~lemnials festes 
que en Honor del seu fundador San Josep 
de Calasanz cel~lebraren en el pensionant de 
Guanabacoa. 

La amabilitat mostrada per els Pares Es~ 
colapis en nostre anteriór visita a S. Rafel 
ens garantitzava el gaudiment d' altres de~ 

mostracions de germanor. de enardiment pa· 
triotic .. i no varem pas errar~nos. 

Després d'assistir a la sol~lemnial festa 
rel~ligiosa que oficiaren els Reverends Pa~ 
res Franciscans, ocup-ant la catedra sagrada 
el eximi orador tambe francisca Pare Felip 
i acompanyats a tot hora per nostre volgut 
amic el docte Joan Sellares, qui no ens 

deixa ni un sol instant ens disposarem a visi
tar les dependencies del Colegi Escolapi de 
Guanabacoa fl primordial de nostra v~ s : ta. 

I aquest cop si que la Cambra foso d'en 
Barsó ens juga una malifeta. Perxó no 
podem pubhcar tota la informació gríl fica 
que desitjavem. Misteriosament la Cc\mbra 
se la guarda. Que hi farem. 

Al fer nostra entrada al pati central 
del col-legi el pare Sellares ens feu notar 
un detall ; al bell mitg, en una mena d' artis~ 
tic sortidor hi ha la figura estatuaria d'un 
pages catala abillat tipicament amb la in
dumentaria genuïnament catalana. I arreu 
en les parets quadres de vistes panoramiques 
de Catalunya. 

¡ ¡Oi da; no ment la raça!! Ne, ment l' 

Dormitoris del Col-legi de Guana bacoa . 

I 
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Esglcsia del Col-legi dc Sn nt Rafel 

[91 
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amor a la pa tria dels pares escolapis qums Josep Jofré, Joaquim Riera, Francesc 
aprofiten tota circunstancia per a exteriorit- Clerch, Joan Colomer, Pere Muntades, Pius 
zar-la. Galtes, Anton SumaHa, Josep Calonge, rec-

,Seguim nostre v1s1ta. Els patis, els tor en l' any 1908 e·n que s'jncendia el col
banys, la piscina, els salons destinat a cul- legi, Josep · Isanda el gran catalanjsta Pare 
tura fis]ca, dotats dels mes moders aparells, Jcsep Fabregas, qui segurament ja coneixe
.els dormitoris, el magnífic saló Reina Isa- reu. . . (i tant) el pare Prudenci Soler qui 
bel ont gairabé s'hi treva tota la historia tornara a esser rector enguant, per traslla
dd establiment. Un cop alli parla el Pare dar-se a Puebla de los Angeles el actual 
Sellares d'aquesta faisó. Rev. Manel Serra. Aquest Salo nomenat 
·~i. ''Esguardeu, digué mostrant-nos un re- Reina Isabel, en remenbrança de que fou 
A~t·, al gran escritor Anton M. Claret, ini- aquella re]na la mes gran protectora de nues~ 
ciador dels Escolapis a Cuba l' any 185 7. tre institució a Cuba, representa la nostra 
Aquí tenim al primer rector el Molt Reve- - historia. La actuació d'aquets preclars sa
rend. Bernard Coll azo ... j segueixent per cerdots de Crist ha sigut un seguit d'abnega-
ordre els demes rectors que han sigut, Par~es-t cions i altruismes. 
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Tenim un total de 600 alumnes entre 

inters, . externs i mitxos interns. E ns ded-i

quem a la primera i segon.a ensenyança, al 

comerç i idiomes. 
Pasarem tot seguit a visitar els museus . 

Quedarem so ~ presos. 

"Veieu, continua no3tre amable acom· 

panyant, el de Historia Natural. El Pare 

Modest Roca fou el seu mes e.1tusiasta man

tenedor". I ens mostra una c::>lqsal col-lec

çio entomologica, numismatica i. arquelog.i

ca. 
Despres el mme.u de Física i So8log ia amb 

aparells i exempla rs molt n:)tables . Manca

rien mols dies p ::: r a poguerne fer m.icmc iosa 
informació i nosaltres sols disposarem de 

curte:; hores. :Pero ens poguerem fer p :::r

fec.t can·ec de la seva impo.rtancia exepclO

nal. · Hi han coses mara velloses. 

Ens av1saren que ens esperaven per a di-

nar. Ens dirigirem cap al lloc indicat. · 

Alli poguerem saludar al pare rector, Ma

nuel Serra, al' senyor arcalde de Guanaba

coa qui presidi el acte, Dr.. Anton Cobos , 

al rector · .de -Guana:bacoa, al pro~ vicari ge

neral dels Escolapis, Revd. Josep Calonge 

al rector dels J esuites de Bethlem Revd. 

Pare Claudi Diaz, al Dr.. Joan B. Valdes 
director de Beneficencia, nostres companys 

m la prensa els german.s Blanca del Diari 
de la lVlarina i al\; corresponsals de La Lu
cha i La No che, al eximi music director 

de la Banda Militar del Quarte! General 

M es tre Mol.ina Torres i a nodride~ comis

sicns de les CoJ.gregaci::>ns, J esuites, Fran
cúcans, Carmelites, Pau!s, Doctrina Cristia, 

na, i Dominics, palesa prova de la simpa

tia oue nostres volguts compatricis els Esco

lar:~i s han sapigut conquetir de totes les cla

~-~ 3 so::.iah. 

D cspres d e donar compte d'u:tl suculent 

menú qu ' ens fou seïvit donarem p eT acaba

da nostre vi si ta als Escolapis de Guanaba
coa , 

Me:-ces per tot amables compatricis, i al 
o;e.rir nostre:; respectes i amistat a tota vos

t:·e ccngrcgació, rep:·e:entada a Cuba per el 
docte, el sabi, el v.irtuos Par~ Provincial, 

R evd. ] os ep F ablegas, i a les comunitats de 

l·a Habana i Guanabacoa en les persones de 

ll"urs rectors actuals Pares Soler i Marti, 

VIDA CATALAN A vos fa o frena de la mes 

entusiata ad-dessió fent vots per la prospe

ritat de vostre Congregació i per a que la 

llivertat de no~tra patria sJ.ga prompte una 
real.itat. 

Asistents a l apet en la ;festa dc Sant Josep de Calasanz 

I ... --····. ----- .. -.. ----------- _ .. __ -- --
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FEDERACIO D'ENTITATS I 

NACIONALISTES CATALANES 

Fins avui ,no havem parlat de la projec
tada Asamblea per a constituir la F. de E. 
i P. N. C. per no haver tingut directa
ment, no,ves, ni convit, de 1' Entitat inicia
dora. 

Assabentats personal1ment per l' entut:1as
ta Sr. Carbonell i Puig, President del 
Grop "Catalunya", de que a son temps ens 
remeté carta demanant l' adhessió de VIDA 
CAT ALANA, malgrat no haver-la rebu
da, fem constar la nostra absoluta confor
mitat a la idea tan oportunamen llençada per 
el Grop "Catalunya". 

Es hqra ja, d'intensificar i sistematizar 
l'es fors dels catalans d' América C)Ue llui
tem per la l'livertat de Catalunya. 

·S'.ha p)ocurar que nostres !.hàtet, ()e\' 
aislades, no es perdin en un lamentable 
exo·rcament. 

A América, i enlloc més, ha d'incubar
se la propera rebelió lliveradora. Els se
paratistes catalans de Cuba estem facul'tats 
per a orientar-la i iniciar-la, ja que tenim 
sempre al devant, viu encare, l' exemple he
róic i fruitós dels patriotes que livertare:a 
aquestes terres. En I 'historial dels revolu
cic1naris cubans, ens hi enmirallarem nosal
tre~ i, a ben segur, hi travarem l' alé que 
ens falta per a la desició final'. 

Nosaltres, malgrat no haver-se esvaït del 
tot els recels que alguns entussiastes nacio
nalistes de Santiago de Cuba serven per 
nostra Revista, serem sempre un puntal per 

~a seva idea. 
No tenim, no podem tenir prevencións, 

per els que tan digna i entussiasticament 
lluiten. 

Per aixó desitjem que no es perdi en el 
buit el clam · del Gr·op "Catalunva." 

Les bases que proposa, no so¡n mes ·que 
una idea, suceptibl'e de renovació al discu
tir-les en l'Assamblea. Els moments son 
de juntar-se i d'ilustrar-se mutuament, per 
a que les bases difinitives surtin f<>rtes, cla
res i factibles; i que, servant l'individual i 
colectiva llivertat, acobli l'aisl'at dels se
paratistes catalans per a fer tasca profito
sa i d'efectes inmed:iats. 

La que mana que tots els compc1nen de la 
Federació hari de tenir el mateix modo de 
pensar sobre les fins que es persegueixen, 
no lliga per a rés la llivertat de les cor
poracions federades·. El fi perseguit es la 
llivertat de Catalunya; amb el'la hi estem 
tots de conformitat. Els mitjans, a més 
dels que sortiran del si de la Federació, 
seran tr1s els que individual o colectiva
mcnt cerquin els s~paratistes catalans. 

E~ d'anhelar, doncs, que l'Assamblea 
se celebri; que no hi falti ni una represen
tació de les Editats i Periódics N aciona
H.stcs Catal1ans radicats a Cuba i que hi 
hagi entre tots els assambleistes el veritable 
e:;perit d'abn~gaci6 que podríem sintetiza.r 
amb el sagrat mot de "la vida per la pa
tda'*, que allavors to-ts els petits sacrificis 
ens seran .lleugers, esperant el jorn de fer el 
maxim i difinitiu. 

BONAVENTURA de PONS. 



I ~ L B R E s 

M O N .T 8 LA N Q U I N E S 
J. Conangla Fontanilles 

V els~hi-aquí un llibr'e que temps de arri~ 
bar passa a nostra modesta biblioteca al 
costat d'altres, germans i qUI amb doble 

1 simpatia saborejem de cap a cap d'una ti~ 
rada; de primer per esser l'ofrena d'un com· 
pany amb qui sobre'l trajecte de mes d'una 

\ dena de deu anys de patriotic espandiment, 
hem compartit la tasca d' omplenar els fulls 
d'una Revista que no cal anomenar, la qual 

\ encara que avui no honra el meu nom, m'es 
grat el recordar, com un record, i estima l''in· 
dret ont hi ha viscut lo ho i millor de la se
va joventud, doncs, l'esmentat periodic, ha 
constituït per a mi l'expansió mes correspo-s· 
ta de mes !iteraries il~lusions, mercés a la 
benevolença i fins predilecte aculliment, del 
Sr. Conangla en ori~ntar i publicar per a 
mon estímul. l'es produccions de m'artística 
vocació. 

I 

I segón, perqué 1 llibre esta escrit sobre'ls 
assumptes que mes armonitzen amb el meu 
temperament: els meus trevalls literaris son 
inspirats en els recorts de ma _vila nadina, i 
essent a curta distancia l' una de l'altra, te· 
nen trets i destins ben parescuts, essent eil 
molts epissodis els' mateixos tipos que defi~ 

I neixen una tra-dició, una época 1 un oos~ 
tum. 

Per xó en bona part dels seus tipos i ca~ 
I 

I 
racters s'hi traba l'afirmació vivent d'impres· 
s ions i escenes qu' evoquen l'a vida local del 
meu poble dintre el període qu' en~uadra la 

I meva joventut; desentrrotllant i complet-ant 
pera mi _la_ coneixe!lça de . perso,nes qu' hi 
iepresenten, ja qu' .aquestes havien atret tam· 

'------------------~--
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bé la meva curiositat infantil, al entra·r o 
retirar~se del escenari de "Monblanquines". 

Jo també'.} ting en cartera aquell estrany 
captaire o vagabond, figura ridícola, tra~ 
gica, cómica, tot d'una peça, que també te· 
nía paper en el teatre dte la Segarra; amb 
son gayato formidable que mes d'una vol1ta 
( aig sentir ab a tres de llarg~a~llarg a les es· 
patl'les dels meus companys en fuita abar~ 
cant~ne quatre o cinq a la vegada, quant 
l' assediaven, estirant~ li '1 gec, perqué' ns con· 
tés de franc la "Maladonota". 

Aquesta - diguemne canço - seguida 
d'una curta alabança a la Mare de Deu del 
Remey, integra ba tot el seu repertori i amb 
el' qual s'hi guanyava· la vida. Era una 
anatema perpétua i fulminant qu' escampa· 
ba '1 verí d'una venj ansa contra la consort
real o imaginaria-qué essent com la co· 
rranda la pintava, no teníem cap ganes de 
coneixer. 

Els recorts de poble, com insinua acerta· 
dament l'autor del llibre, tenen mes domini 
i dura-ció pels que s'allunyen i mes si aquests 
viuen en terres apartades de distint ambient, 
paria i costums, que pels qu'hi romanen. 
Aquests viuen en cert grau d'inconsciencia 
imaginativa en lo que toca als accidents de~ 
viure retro,spec6u; vejent desapareixer als 
companys d'acció qu' s'en allunyen, com 
una part del teatre 'l seu paper; perdent~ lo 
gradualment del seu magí com es perd una 
pinzellada veUa sota una altra de recent, 
mentres la representació eterna continua amb 
els' personàtjes que . s 'hi queden. 



Pero per a nosaltres aqueU escenari te 

emocions p0¡deroses que de tan lluny encara 

dominen el nostre cor, i per xo no l'perdem 

may del' . pensament, com mes passen els 

temps, com mes lluny 'ns trobem, com mes 

radical siga 'l canvi qu' el deure de viure

la 'ns imposa la nostra vida, mes fort i tivant 

es el' lligam caragolat a nostre cervell que te 

l'altre extrem a nostre po.ble, manifestantse 

autentic com el vam deixar com el volem, 

perqué encara que'ns parlin de moclilica

cions, de mellores O· de progressos, nosaltres 

no'ls volem admetre; com si vegessim intru~ 

sos enemics que pretenen despullarnos de 

nostre unic i llegitim patrimoni , com si pres

sentíssim la fatal acció tampesta, amugraua~ 

da sobre 'b palaus de nostre empori sentimeï:l~ 

tal. 

I així mirem al nostre poble com una vi

sió encantada, vivint i no envellint, ont per 

miracle i consol dels desterrats, s'hi repre~ 

senten a la vegada les escenes mes culminants 

de nostra edat primera ; una vila respectada 

i ·oblidada per 1 'acció del temps, que resplan~ 

deix al cap de vall de nostra ruta o esperança, 

per a rebrens per l'a porta d' ont ne vam sortir 

al emprendrer }l' aveï:ltura incongnita del món 

defora. 

Ja he dit en altres ocasións qu' el conreuar 

nostra literatura en un pais tan distànt i dis

tint del seu origen, representa un sacrifici que 

sols el qu' el so fre ix pot anidar, i qui com en 

Conangla, després de mes de vint anys d'es

ser-ne allunyat,segueíx manifestant les concep 

cio ns del seu esperit artístic i observador, en 

s·on natiu llenguatje, no pot esser arrenglerat 

entre'ls qu' escriuen per l'ucre, vanitat o an~ 

sies de requesta. 

L'anima d' aques escriptc,r es escepcional~ 

ment practica i regional, n¿ admet altre re

curs per expressar els seus sentiments qu' al 

qu" aquets porten en ·si, com la fruita la 

pell, al germinar dintre 'l seu cor; no va

lent~se d'altre llenguatje quant amb el cor 

~~~~------ ---------- -----------

parla, que e'l llenguatje amb qu'es resa en 

el temple dels seus amors. 

No importa qu' a gratcient la seva firma 

apareuci al peu de capítols que no son del 

seu idioma; aquells es el periodista profes

sional, el literat preceptista, el crónista mun~ 

da ; p ero l' al'tre Con angla, el nostre el dels 

versos, que canten les íntimes ventures de la 

llar, les grandeses de la patria, com el ros~ 

sinyol mes enamorat de s'aubaga nadina, el 

de la prosa florida, so:;tancíosa i viril, es 

l'inco.nfundible i autentic Conangla l'iterat, 

el Josepet del Barri de Sant Cristofol de 

les .. Monblanquines". 

Es l'exquisit autor d'aquell tribut de 

flors !iteraries comeuades en hora s d'es~ 

play o d' anyorança, en el jardí dels jovenils 

recorts, per a ofrenarlo al travers de mars 

i terres al' poble que va inkiar~lo com a pen

yora eternal d' amor i regoï:leixement. 

Per ses planes hi desfilen les típiques fi~ 

gures qu'integraren la visió de la seva jo~ 

ventud, amb son propi ambent, ses idees in ... 

génues i filosofiques, ses eternes costums; 

una reconstrucció de les escenes pintoresques, 

tristes i desvestides, que retornen la pobla· 

ció, el barri de San Cri.stofol a son primi .. 

tiu aspecte, definint el període d' adolescen· 

cia del seu autor. 

T ,ots coneixem la prosa decisiva, vigoro· 

sa i sense artinais de fulleraca de'n 

Conangla, tots coneixem les tendencies i 
preceptes que l 'inspireï:l quant aquesta exer· 

ceix la crítica !iteraria o social i hem sen 

tit petar la tralla virulenta que deixa ver

dancs al cos indigne descordant de les se~ 

ves conviccions. 

Els personatjes que passen per la seva 1 

obra, respectant llur caracter pintoresc, rio · 

tots póden despertar simpatía. o indulgep~ 

cia als uNs del penetrant espectador; pero 

aquí el códic del moralista hi es tancat i 
si jutja, ell mateix n'es ddensor, i atsol

veix, apelant, conmogut al sentiment. 
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Es un devassall de tendresa i filial amor. sentimental del temperament de qui' l's com~ 
Es el llibre d'un autor que mes que'l valor 
moral de l'a seva obra, de s'artística perso
nalitat, estima a'ls seus models. T >Ots son 
amics, germans de jòventud, i en aqueixa 
edat, no existeix l'odi, ni la malicia ni la 
prevenció; amb el mateix amor recordem al 
tumultos revolucionari, qu' a la pacifica ve
lleta qu' es posa cada vespre la matellina al 
sentir l'a campaneta de rosari; malgrat qui
nes siguen avuy les nostres conviccions 
d'home d'enteniment, de bon grat les acom
panyaríem, l'u ri al mi tinc i l' altra a l' igle
sia, si avuy tomessin. 

Prova qu' el llibre es una expansió justa 
i sincera de recorts, es que l'autor s'ha con
cretat a fer capituls narratius i no quadres 
de composició estudiada. 

Per fer quaçlres, fc,rsosamen hauria acudit a 
recursc,s exteriors i efectistes, que quasi sem
pre, mes que la veritat real i neta de les fi
gures que s'hi pinten, resulten un aspecte 

posa. 
L' última part, el "Resplandor de Cor

pus", per les descripcions galanes i vivents, 
per l' armonit zació del e::!Pectacle, per la 
convinació d'escenes i de llums per fer vi· 
brar el cor de qUI llegeix amb el mateix 
esperit de la poética diada tradicional, po~ . 

driem defi jür-la com un quadro; pero un ele
ment qu' es un caracter i no un conjunt, deixa 1 

el seu lloc i passa al devant tapant el fondo, I 

i aquí s'acaba el "corpus" i tot l'interés res-

ta sobre ll'historia del art dels Xiquets de 
Valls". 

Enva es lo .dirho tractanse d'una firma tan 

notable, que tots ds trevalls estan escrits amb 
molta delicadesa i mol't bon . gust estetic, 
ben dignes de la ploma coneguda i venera· 
da dels seus il-lustrès comprcvincians, en 
Narcís Oller, en Pin i Soler i altres, qu 'han 
forjat el seu estil amb el llenguatje castís i 
sa del camp de Tarragona. 

JUAN PARELLADA SEGURA. 

-------·-------------------------- -----------------------------------------

Consistori dels Jocs Florals Catalans de Cuba 
SECRETARIA 

Han sigut nomenats del-legats al Consistori els seguents: 
Sr. Emili S. Martí, per el periodic Prou ... ! de Guantanamo. 
Sr. Josep Pineda, per el Block Cathalonia de Guantanamo. 
Sr. France~c Barsó, per la revista Nació Catalana, de Santiago de Cuba 
Sr. Josep L. Franch,_ per el Grop Catalunya, de Santiago de Cuba . 
Sr. Bonaventura de Pons, per Germanor Catalana, de Camagüey. 
Sr. Maria Grau, per el Casal Nacionalista de Camagüey. 
El día 17 d'Octobre tindra lloc la primera Assamblea General de del

legats, per· a iniciar les tasques dels Jocs Florals. 

1
_.--
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~ ' . ~ 

PERE BOQUET, 
SECRETARI. 



CATALUNYA SOTS EL 
PROTECTORATFRANCES 

No comprennem com els nacionalistes ca~ 
talans de Paris han fet declaracions propi~ 
cies a la constitució d'una repúbl'ica catala~ 

na sots el protectorat frances. 
I no ho comprenem perque els suposem 

coneixedors de la poca simpatia amb qu~ 

F ran ça mira les coses catalanes co1m ho 
.demostren les declaracions que'l diputat pels 
Pirineus Orientals, en Emrnanuel Brousse, 
gran amic de Catalunya, ha fet en el periodic 
comercial "L'Exportateur F rançais'.. que 
reproduïm a continuació: 

"La prernp3a francesa ha rendit sovint 
homenatje a l'heroisme dels voluntaris cata
lans que en nombre de prop de 15.000 van 
venir a combatre baix l•a nostra bandera du~ 
rant la gran guerra. · 200 tant tost van esca 
par a la mort. 

"Haig de fer constar amargament que a 

F ran ça ja s 'ha oblidat el sublim coratje des~ 
plegat per aquells valents .. 

"Es aixis corn el President del Comité 
dels Voluntaris Catalans a Barcelona, el 
nostre excelent amic el doctor Solé i Pla, 
havent demanat a nostre g·overn el cos d'un 
legionari catala desconegut (indicantli el 
lloc exacte aont estava enterrat) per a in
homar~lo solemnial1ment en la gran metrcpoli 
catalana, no ha sigut honrat amb la mes pe
tita resposta. 

"El mateix Comité, havent demanat a 
França canons per a fondre el1 monument a 
aixecar per sotscripció als voluntaris cata
lans, ha tingut la mateixa sort. Cap res .. 
posta, malgrat les promeses que li foren fe
tes. 

"La ciutat de Barcelona, va oferir dos 
milions per a reconstruir el poble de Belloy~ 
en~Santerre. N ingu a França ha rerr:err. .i.C~t 
a la capital de Catalunya la seva ofrena 
generosa. Aixis, el ConceU Municipal va 
anular el seu vot. 

"Per fi, es demana 2.000 francs als vo
l'untaris catalans que volen fer~se naturalit
zar francesos o sis mesos d'estada a F ran~ 
ça. Com que no poden complir cap 
d'aqueixes condicions, es queden sense na
cionalitat i es veuen acasats per la policia 
espanyola'. 

Creiem sincerament-p::>t ser per manca 
d'informació més concreta que la que 
desd' aquí podem obtenir-que l'idea d'un 
protectorat francés no es pas convenient. 
Hem de tenir sempre present que a França 
no li convé la prosperitat de Catalunya, ri~ 

val seva en l'hegemonia del Mediterrani. Es 
llogic, doncs, que no li convingui la seva 
lliveració. Agarrotada Catal'unya al carro 
encallat d'Espanya, li resulta inofensiva i 
no ha de temer la cornpetencia de la seva 
industria ni del emprenedor corners éatala, 
que allavors podrien pactar lliurement amb 
ds mercants propicis, al contrari d'avui que' s 
veuen lligats a les conveniencies de l'a pro
ducció agrícola d'Espanya i víctimes de 
l'ignorancia i feblesa dels seus diplomatics. 

Aixis França pot pactar amb l' Espanya 
debil contra l'industria catalana, que de fet 
queda retuda per les ventatjes desproporcio
nades i no correspostes que 'ls aranzels es .. 
panyols donen als productes francesos que 
en el darrer tractat signat fa poc, 
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estar molts d'ells com un 80 oio mes baixos 
que la tarifa normal. 

En Cambó, de ministre de Finances, fou 
el pnmer goveri1ant que' s va atrevir a po~ 
sar a· ratlla a França sense deixar~se tre~ 
pitjar, pera tota la seva obra rejeneradora 
fou desfeta a favor de França pel seu suc~ 
sessor. Aquest cas es prou significatiu per 
a o·rientar a F ran ça en sa politica futura 
envers CatalUtl.ya. No sena pas lo ma~ 

teix tractar amb aquesta que amb Espan~ 

ya. 

Mai hem de creurer en raons sentimen
tals com les que invoquen els nacionalistes 
de Paris. Les grans potencies mai han lluí~ 
tat, encare que aJxts ho diguin, per cap 
generós ideal de justícia smo per a conque~ 
nr un predomini o afermar la seva segure~ 

tat contra l" Estat que l'hagi conquerit. 
França no apoiara mai cap moviment per .la 
llivertat de Catalunya sl no ha d'esser en 
profit prop!. Aquest profit sols existiría, 
aceptant el mal menor, quan Espanya fos 
prou potent per a representar un perill per 

a França. Allavors, Catalunya apoiada 
per França, sena la barrera de seguretat 
entre ambdos nacwns rivals. Sols a1x1s 
França faria el sacrifici d'ap oiar l" .indepen~ 
dencia catalana, pero aquest cas el velem 
molt llunya .i per altra banda tampoc con
vé a Catalunya puix que, com deia el com~ 
pany Pons en el numero de Juliol, hi ha 
que tenir molta por a les "proteccions" de 
les grans potencies. 

França es la ver.itabJe fundadora de les 
repúbliques de Po,lonia, Yugo~Eslavia i 
Cosco~Eslovaquia _i es la que les "prote~ 

geix" i ajuda, pero no cal pas crem·er que 
ho fa per altruisme smo· per a garantir la 
seva prop1a seguretat contra Alemania, la 
que, rodejada de nacions "made in F,ran
ce"-marca que també podem donar _ a Ru~ 
mania-esta comprimida, vigila~a 1 gaue
bé impossíbilitada ·per a la ·revenja i per a 

l ____ l 
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co.ncertar aliances de veritable forssa com 
fóra la de Ru§ia si Polonia no estés entre~ 

mitj, i com fou la d'Austria, avm quasi 
inutil per haver~la desmembrada França ·en 
les petite~~-i l'legitimes-nacionalitats es
mentades. Apart aquestes raons estratégi~ 

ques i del seu predomini pol.i tic, F ran ça te 
la ventatja del predomini · comercial sobre 
aque1xes naciOns, predominis que d'altre 
forma serien. d' Alemania. 

lnduptablement, la sort d'aqueixes na cio~ 
nalitats es millor avm en la seva indepen~ 

den cia protegida per F ran ça que en el seu 
anterior esclavatj. A la ombra de Calia 
viuen garantides contra els seus antics opre~ 
sors. Pero mentres aquesta situació es de 
mutua conveniencia, en el' cas nostre no fora 
lo mateix degut a la situació geografica de 
Catalunya. Per mar fa la competencia a 
F ran ça en posició ventatjosa enfront al Me
diterrani que proporciOna a l' industria ca~ 
talana una sortida mes facil a molts mercats 
extranjers; i per terra, el contacte mes di~ 

recte i efussiu que tindria amb la Catalunya 
francesa tal volta arnvana a transformar a 
aquesta de nou en una part de Catalunya 
a seques, perdent F ran ça la providencial 
frontera natural dels Pirineus que avm l'a 
¿eixa viurer tranquila i confiada per la part 
del Sur. 

Per xo, tenint F r:.mça que protegiT~se 

contra aqueixos perills sense poguer-la m~ 
corporar francament al seu territori, no· sa~ 

·bem pas si C~talunya ho passaria millor baix 
un suposat protectorat francés que sots la 
dominació espanyola. 

Creiem a Catalunya amb prou capacitat 
política per a governar~se per sl mateixa . 
La 'conquest3: de la Üivertat l''ha de fer amb 
el seu propi esforç. Si avui no esta prepa~ 
rada, trevall~m de ferm per a que ho estigui 
dema, pera es preferible esperar un xic mes 
a. tenir que enmatllevar una ajuda que po
dria hipotecar la nació per sempre mes. lr~ 



landa i l' Indi a ens ensenyen com s 'ha de 
guanyar l'independencia. 

Aixó no vol dir que tinguem d' aillq.r
nos de tota influencia exterior. Al contra
n: deu fer-se una intensa i continuada pro
paganda del problema catahí. per tot el mon 
i de modo mes indicat entre les cancilleries 
europees i la Lliga de Nacions. Lluny 
d'entregar-se a una potencia determinada hi 
ha que fer cone1xer el nostre plet a totes 
elles per a que no el confonguin-com ha 
passat-amb una questió familiar sense im~ 
portancia. La pressió de totes les nac10ns 
en favor nojtre -podria es!ier11::10s favo1ra-

s E T E 

Nosaltres també volem posar nostre po~ 
mell de flors en les tombes deh Martres del 
I 714. Es aquesta data la mes sagrada, 
la que mes ens diu en el cor que hem d'és~ 

ser rebelds pera conquerir -lo que varen pendre 
als martres que varen donar la seva sang i 
la seva vida en holocaust de lles llivert~ts 
de nostre mal prou estimada patria. 

Si es veritat que 1' esperit no mort, sens 
dupte qu'ell esta ficat en l'anima de tots 
els catalans que lluiten per la independencia 
pa tria. 

I si poguessin sorti; de ses tombes on re~ 
posen les seves despulles, ben cert que no'ls 
doldria l'haver perdut la vida, ja que deixa~ 
ren sembrada la llevor de seguir lluitan fins 
a conquerir l'o que tan dolorosamen els van 
pendre. Anys enrera, sols eran uns quants 
els que rendien tribut de veneració i res
pecte a la memoria dels herois caiguts, mes 
amb la seva perseveranc1a per un costat, i 
amb la presió de les cadenes cada jorn mes 

bl-e, . pero aixó sí: per a guanyar aquest me~ 
rit i per a conquerir honrosament l'exercici 
de la nostra sobirania i el seu reconeixe
ment internacional', la nostra protesta, la nos
tra rebeldia, ha d' esser unanim, digna, aus
tera e inflexible que la nostra. causa nò adqui 
rira pas prestigi ·davant del mon amb baixe~ 
¡;es i claudicacicns com l!a ·dels propis cv.pde
vanters colaborant amb els governs opresors. 
Aixis si que tindrien raó de calificar el nos
tre de plet de familia, indigne de cap consi
deració ni respecte. 

EMILI S. MART!. 

M B R E 

fortes dels centralistes amb tota la forsa d'es
birros que sempre els ha caracteritzat, en
guany l'onze de Setembre es el crit arran
cat de l'anima de tots els patriotes qu. ame
naça venJar-se de totes les penalitats que 
porten sofertes. I aquest crit magnaniin, 
esplendorós, que repercuteix en tot el mon, 
qu'entra en totes les l'lars catalanes .fent ba
t~gar el cor i encendrer el cervell, es el sant 
crit de lliveració per la patria. Perqué 
tret dels borts, malgrat les d-i feren tes idea s 
poJitiques, socials o rel-ligioses; malgrat les 
divergencies en que 's creu s'ha d' obtindrer 
la nostre llivertat tots convenen en que'm 
la mereixem, tots la volem llimer la nostra 
estimada patria. 

Ja no es sols nosaltres que afirmem que 
la cosa nostre es un plet de justícia, que la 
causa nostre es de dret el-lemental. Son 
també les mentalitats d'arreu del mon que 
segueixen pas a pas el caml de l1'historia 
dels po'bles, els que justifiquen nostres an-
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bels, els qu' ens alen ten a seguir la lluita, els 
que creuent que la nostre fé ens portara la 
victoria. Mes hem d'aclarir-la nostre fé. 
Ella no es pas la que naix de la gent políti
ca que fins are ha enees un ciri a Deu i un 
altre al Diable. No es tampoc una fé ce
ga, aquella que 's professa de creurer que 
nostre plet es resol'dni miraculosament, que 
la llivertad vindra per sos pasos contat~. no. 
N astre fé esta passada amb els homes virils, 
lluitadors i rebels alhora. Amb les esco
les, cada jorn mes nombroses i mes enlai
rades culturalment, amb l' afany de millo
rament amb les arts i l'es industries. 

I d' acord amb tot aixó, amb la fé que 
tenim passada amb els infants qu'avui van 
a l'escola c1n s'els hi ensenya la historia veri
table, sens mixtificacions de cap mena, on 
5' els ensenya a estimar, a estimar-ho tot, 
pró molt especialment I1a nc1') tra patria. 

La vetlla mes emocionat, la que'ns ha 
conmogut mes, ha sigut la d'enguany al' con
memorar la data del 11 de Setembre de 
1 71 4, en el Centre Catal a on hi conconegue 
ren totes les representacions socials de l1a Co
lonia Catalana estatjada a Cuba, i on hi pre
dr1':Ilina l' el-lement femen i i un cres~t!t rro'TI

bre d'.inf.ants. Nostre cor esclataba de joia 
al contemplar amb la relligiositat i compene 
tració amb qu' el sosdit el-lement escoltava 
la vibrant poesia dita amb tota l'anima del 
colós de nostres poetes, l'admirat Rev. Tri
ni Ma. Torrebaja. Com seguia amb els 
ulls i els ll'avis les gestes i les estrofes des
tilant foc patriotic de nostre invariable di-

I ___ _ 
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rector, apóstol de les manifestacions pró-lb
veració. En Pere Boquet. I per fi, amb 
el r·especte idolatric engollia les divines 
paraules del mes gran eloquent orador cu
ba JOia de la mentalitat cubana, el 
Dr. Orestes Ferrara. De l'a gent de casa, 
del venerable Dr. Mimó, del intransigent 
catalanista En Pineda F argas, del separa
tiste Lopez F ranch, i del intel-ligentissim i 
pur catala Rvd. P. Sellarés, no cal dir com 
fórent escoltats i ovacionats per les seves 
estupendes peroracions. 

Anys enrera, les dones joves i velles i'ls 
infants s'hi aborrien en les ventl'lades pa
triotiques. Mes avui, l'esperit femení, a 
farsa d'intruir-se i emancipar-se, sent per 
la nostra patria oprimida els mateixos de
sitjos que nosaltres, i també sent la fé pa
triotica, també fa de sold:at en les files 
d'aquest exércit que cada jorn mes s' abran
da per afrontar-se a les bones o les males 
amb l'opressor. 

¡Martres del 1714, la lluita segueix en 
peu ! Seguim amb linea recta els vostres 
passos vers l•a lliberació. La vostra imat
ge portem gravada en d cor on hi tenim 11'al
tar de nostres mes grans amors. Descanseu 
en pau. 

Nos altres seguirem lluitant fins a mo
nr. 

Aquest es el nostre pomell de flo-rs dedi
cat als martres del onze de setembre. 

Havana, Setembre 1922. 

OLINDO I. FERRER. 
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D ' AC I 

Societats Ca~talanes. 

Centre Catalcí. 

Com ja diem en altre Hoc aquesta enti~ 
tat conmemoní solemnialment la data del 
11 de Setembre. 

Cal consignar amb gOig que en aquell 
acte hi f<nen representades totes les enti
tats catalanes de la Havana i els dos pe~ 
riodlics. Demostració de que en tots els 
còrs 'batega l'enardiment patriotic. 

Per a el día 8 d'Octubre tenen anunciat 
un ball que a ben segur es veuní tant con~ 
corregut com el's anterio-rs. 

~ ~ :J(. 

Beneficencia e atalana. 

El día 1 O cel~lebrarea en la Ermita de 
Montserrat un solemnial ofici cantat en 
lloor a la Patrona de Catalunya. 

Oficia-ren com de costum els reverends 
pares Escolapis. 

Es darrers diumenjes de cada .mes conti· 
nuen en la Ermita les funcions rel'-ligioses 
dle la Cofradia de N. S. de Montserrat. 

En cada festa es nota mayor continjent 
de fidels. 

Or/eaJ Catalcí. 

Aquesta entitat choral tant destrament 
dirigida per el notable mestre Agustí Mar~ 
tin, prengué part en el Homenatje a la emi~ 
nent cantatriu cubana Maria Adams cel· 
lebrat fa poc en el Teatre Nacional, exe· 
cutant tots els corals de le~ obres represen
tades. 

Amb motiu de la mort del eximi Mestr·e 
· Pedrea envia el seguent cable a la· Manco
munitat Catalana. 

D ' ALLA 
"Orfeo Catala y Centre Catala associen 

dol mort Pedrell. '' 
Designaren al President d'Honor Sr. Pe~ 

re Llovera per a que en nom i representa~ 

ció del Orfeó concorregues a tots els acte¡ 
qu' es realitzesin en remembrança del 11 
de Setembre a Barcelona. 

A sjgut nomenat altrq directo.r de la 
massa ·choral el entusiasta musicograf i no
ta:hle compositor de música catalana el 
mestre ] o¡sep Lopez F ranch. 

Coralment felicitem al Orfeó per tant en~ 
certada designació. 

F cr:nent e atalcí. 

T ambe aquesta entitat volgue conmemo~ 
rar la data del 11 de Setembre cel~lebrant 
una vetHada teatral palriotica amb la re
presentació de "Un Quefe de la Corone~ 
la" com resenyem en altre lloc. 

Hi coopera la Agrupació Artistica Tea 
Boquet~Viltardebó i Vida Catalana hi fou 
especialment invitada. 

Una formc1sa estatua del Martre Rafel 
de Casanova qu es travava en el cuarto 
dels mals endresos per pesidia dels direc
tiu~ que fins are ha patit el F oment que fi') 

s'han preocupat mal de les coses catalanes 
i si de fer el ridicol devant del coÍnite fa
mos de Sociedades Españolas va esser ex~ 

po·sada en el saló d'actes entre palmes i 
l'lc;rers com li pertoca quedant per a sempre 

·. en lloc preferent del saló d' actes. . . fins 
que altres directius menys catalans que eh 
que avui governen els dongui la gana de 
llençaria altre. volta a un recó. 

En :r eodor Uovera fou el engalanador 
floral del1 monument, donació del di lecte 



amic Joaquim Llar adó al fundarse el . F o
ment Catala cregut a ben segur que se li 
tindria mes respecte. 

Una nova Secció de F estes ha sigut o1r
ganitzada despres del fracas del ex-presi
dent. 

La componen nostres volguts amics sen
yors Constantí Costa, president, M. Men
des, secretari, F. Llovera vis-secretari, ]. 
T omas, administrador I E. Claramunt, F. 
Clamarriunt, ] , Villalta i S. Lamas vo
cals. 

El dia diset començaren Uurs tasques 
amb un esplendit ba~l d'orquestro. qum 
ectxit fa recordar els primers balls del F 0¡

ment en que les parelles s'en havien d'en
tornar per manca de cabuda. 

S'hi nota maJor nombre de famílies ca
talanes . de les que s'havien retret d' asistir-hi 
per raons que son de facil comprensió per 
a els que savem la mena de baUs qu'avans 
s'hi cel-lebraven. 

Be per la nova Secció de F estes. 
1\enen en preparació per a els dies 8 i 22 

Octubre dos festes ballables que seguramen 
es veurant tant concoregudes com la ml

cia!. 

Germane~r Calana. 

La Secció de Sports de la decana Enti
tat Catalana de Camagüey va anar en ex
cursió el día 6 del passat Agost al prC\gres
siu poble de Ciego de Avila ont hi tenien 
concertat un partit de F o ot-Ball amb l'e
quip local a benefici del Asil Arnparo de 

la Niñez.'' 
F ou una tarde admirable, la que pas

saren els catalans de Germanor a la vema 
població. El's. homenatges rebuts arreu ont 
anaren, demostren la simpatía que go¡5en en 
les poblacions de la provincia. F a un 
temps a N uevitas amb sa Secció e::oral, 
avm a Ciego amb la Secció d'Sports, pro
va Germanor que trevalla per a dar a co
neixer el nóm de Catalunya, en totes encon
trades que li son assequibles. 

El resultat del partit fou un senyalat 
triomf per el Germano¡r, que marca un goal. 
mentres el' local de Ciego no pogué fer una 
sola entrada en tota la tarde. 

Molt bé per el Germanor. 
El día I 7 d'aques mes, també s'enfren

ta en Germanor amb l'Sporting, campió de 
la provincia de Camagüey, quedant 2 a 2 ; 
retirant-se l'equip contrari, per veurer's 
completament dominat, sege¡ns ens assaben
ten els amics de Germanor. 

Travem molt bé que Germanor Catalana, 
enlajri a n'aquet sentit el nóm de Catal'unya. 

L'únic que ens sembl·a lamentable es que 
l'equip tingui d 'esser format, quasi comple-
tament, d'elements forasters que no senten, 
m poden sentir per Catalunya i el seu bón 
nóm, cap mena de simpatia, ni menys amor. 
Creiem que els orientadors de Germanc,r 
baurien de trevallar per ó separar ~l:s e!e-
ments forasters del seu equip i fer-lo neta
ment catala, o no tenir-lo ; ja que a n'el ,pas 
que van els hi augurem uns entrebancs sen
.tits, ocasionats per elçments que gens els hi 
interesa el bón nóm de Catalunya. 

Experiencies passades ens fan parl'ar axis. 
Tant de bó ens equivoquem. 

Expos'ioió Granà 

En el estatje de la Associació de Pin
tC¡rs i escultors de Cuba, instalat en el Pa
seig de Martí s'hi inaugura fa poc una 
exposició d'obres nc1tabilisimes del gran pin
tat catal1a Sr. Grané resident a Nova York. 

El Dr. Claudi Mimó en fou l'iniciador 
i baix els auspicis del Centre Catala. 

Les hores que resta overta son de 6 a 11 
p. m. Cal que tots els catal1ans vagm a 
admirar les darreres obres de nostre eminent 
compatrici i els que pugum adquireixint 
qmscuna pr.oducció per a aliviar la situa
CIO be prou engumosa en que es trava tant 
preclar artista. 

N astre volgut amic el Or. Mimó té, 
ades , overta una soscripcio. 



Pidolant. 

Conegut el soroll'os fracas que c1btingue a la 
Havana, tant e:ïltre nostre gent com entre 
la PA~RI01(ICA COLONIA ESPA
ÑOLA el representant del Comite executiu 
del Palau del re1 d'Espanya a Barcelona, 

qui no pogue conseguu m una peseta, peró 
que sego:ïls propla expresió s'en anava carre
gat de bc,nes impreúons are aquell comite s'ha 

dirigit a la opinó catalana demanant-li coo.
peració per a finir els trevalls del Palau, 
i procedir al amobl1ament del mateix . 

. Es veu que la cosa esta que bufa . . . i 
que no traven diners m per almoina . 

Confiem peró en que la Unia Monar
qUlca N acic,nal costejara totes les despeses 
qu' es facin, donant a1x1s ferventa prova del 
seu amor al Rei. 

I quant tinguin fet i amoblat el palau, 
vindra la Independencia de Catalunya i 
tot a1xo hi haurem guanyat. 

i i Que fas in . . . que fasin ! ! 

Company ia Dramó.U:ca Italiana. 

Els eminents artistes italians Mimi Agu
glia i G. Grassa properament visitaran la 
Havana, comandant una homogenia com
panyia dramatica italiana. 

Entre el1 seu extens repertori hi havem 
notat amb gc1i.g una bona llista d' obres ca
talanes; 11erra Baixa, la Morta, La Lkt
Ja, La Boja, Andronica, La Pecadora, l...a 
Mare, Lladres Misteri de Dolor, L. Elcy 

etz. etz. 
Devem corespondrer a la finesa de tant 

eximis artistes concorreguent al teatre Na·

cinal amb asiduitat. 
El seu art maravellos per una par, ! el 

amor que per nostre teatre demoçstren, per 
aÍ'tre ens obliga a corresponder a la seva 

crida. 
Vida Catalana ofrena tribut de simpatia 

i admiració als colosos de la escena ita
Liana. Aguglia-Gras1jo. 

Xafarder ies. 

El dia 23 de Setembre en la esglesia de 
J esus Maria tingue lloc el matrimoni de 
nq;tre volgut am1c, el notable actor de la 
Agrupació Artística de Tieatre Catala, en 
Josep Figuerola amb la gentil senyoreta Na 
F rancisca Pallés i Barenys. 

Una gernació acudi a testimoniar ~L 
nuv1s els seus afectes. Demostraci-5 'J::tl.esa 

de les inllombrables simpaties que han J. .. ,.l. 

conquenr de nostre colectivitat. 
Moltes felicitats amic F1:guerola. 

T,ambe tenen anunciat per a el dia 28 

d'Octc,bre el mariatje de nostre am1c en I 
J. Arrufat amb la simpatica senyoreta Na 
Rci>a Claramunt. 

Ja en tornarem a parlar. 

En Ramonet Yilardebó ha fet ja el cop 

de cap. 
F a pocs dies l'i fou de~anada en casa

ment per el seu pare nostre particular am1c 
el notable artista Francesc Vilardebó la in· 
teres.ant senyoreta Na Monserrat Llop. 

Altre aspirant a la cadena . . . matrimo· 

nial. 
Com mes serem . . . mes riurem ... 

En la Ermita de Montserrat fou bate
jada el dia 1 7 de Setembre la jamosa Dl· 

neta Marta de J esus filla de nÜ\stres volguts 
amics en Josep M. Torrent Perpinya i Aga· 

ta Perez de l}orrent. 
Llarga vida de ventures desitjem a la 

nova cristiana. 

' 
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.---------------------------------
PLANXA. El Ministre d'Espanya a Cuba 
protesta, per via diplomatica, de qu' el 
senyor lraizoz, Subsecretari d' Instrucció 
Pública de Cuba, pre~jdís i pronunciés un 
discurs en una festa separatista donada per 
els catalans al Centre Catala de l'Havana i, 
efectivament, ni el senyor lraizoz és subse
cretari d'Instrucció Pública ni pronuncia cap 
mot ni presidí dita festa, en qu' els catalans 
remembraren la pérdua de les llibertats. 
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ESCOLES PIES Maximo Gómez 

Guanabacoa 

Interns , mitxos- interns externs Catalans: Fent educar a vostres 
fills en les Escoles Píes, esde
vindran borns de profit i con· 
servaran l'amor a nostre pa tria 

Primera i Segona ense~yansa 
Corners Idiomes 

V~P~RE3 Dê ~A EMPRESA: 
ANTOLIN DEL COI.LAOO • CARIDAD PADILLA • CAM· 
PECHE • GIBARA • JULIAN ALONSO • JULIA • LA FE 
LAS VILLAS • PURISIMil CONCEPCION • REINA DE 
LOS ANGELES • CARIOAD SALA • GUANTANAMO 

HABANA 

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

Caibarién, Nuevita,¡, .Manati, Pu~rto Padre, Gibara, 
Vi ta, Banes, Mayari. Sagua de Tiinamo, Baracoa, Guan
tanamo y Santiago de Cuba. 

Rb;PUBLlCA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
PU b:RTO RICO.-San J uan, Pon<'e, Mayagüez y Aguadilla 
COSTA ::iUR DE CUBA.-Cit-ntuegos, Casilda, Tunas. 

Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Ni
quero, EnFenada de Mora y Santiago de Cuba. 

COSTA NORTE DE VUI•LTA ABAJO.-Bahia Honda. J 
Río Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma- .~. 
18'3 A.quas, Santa Lucia, Río del Medio, Dimas, Arroyo¡, j 
de Mant na~· La Fé. 

. ·- · , . ....... ·-· .. , 

LA, HISPANO-CUBANA, S. 
i ~ :A·,¡ 
·' . 

, . 
Importadores de Accesorios para Automóviles;· . #Bícicletast Mqtocicletas y 
Efectos Eléctricos.-LA MAS SURTIDA. Todo lo; quê-necesíte .. pata.; su Auto o 
Camión nosotros lo tenemos.-Agentes exclti_sívos - dek ~amido motor 

''SHAW" t de 2 y medío H. P.t adaptable a cualquíer 'bk~dèta. 
AVENIDA DE BELGICA, 127 TELF. A·S900 

HABANA 

............... ~ .... , ........... r.::~'!:r.::l'.::~l'.::~,. 
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CUERVO Y SOBRINOS 
. SAN RAFAEL Y AGUlLA 
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I SALVAooRIGü%SïAS ! . - tASA DE MUSICA _ 
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Casa establerta en l'any 1904 

Editor e importador 

de música 

Instruments per a 

Banda i Orquestra 

GRAN ASSORTIT 
EN MUSICA CATALANA 

g Compostela, 48 Teléfon M 1388 

HAVANA ~ 
~ ¡ @]@]@]@]@]@]@]@] 
~~*~®~%oci~~ 
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MAYOLAS ,I IGLESIAS I
~ 

Gran fabrica de Matalassos 
i Matalassets (colchonetas) 
Flor seda, seda, cotóns es- ~ 
terilitzats. Especialitat de la ~ 

·~ · Casa. Son els mili ors~ ~ 

I FAbrica: Dipósit: ~~ 
Quinta El Paraíso . Industria, 111 .. ~ 

Teléf. 1-1699 Teléf. M-5579 ~ 
PUENTES GRANoe:s HAVANA 

tt:·:>OWo~*oí.'r.'.~"?Cr.'.~00ií-onfl!-~~o~~~-o~~on~p~;~~o~~o 

lO UR 

Reconstituyent ·ideal per a .. les dames 

MIOTAURO 
E~ sabrós i d'efectes rApida i nota'Lles. 

Es un vi mo::>catell deleitós, fet a.mb suc d~ carn de 
. toro. 

Preparat en els Laboratoris· A; Serrà Piuniés, 
Reus. 

De venda en totes les drogueries I farmacles. 
--- - · ·- · .. Reitrêsenbiñt: ·: .. .. · 

J R . 'PA GE S Aguiar,l03 
• • HAVANA 

~~~~1P"'K>~®;'~ 

g ~ 
o o ~ 

I N. Gelats y Ca. i 
Q ~ 

I Giran letras a ~ 
~ corta y larga · 
o 
9 vis·ta sobre 
~· 

~ Nueva York, g 
~ Londres, París, 
~ Hamburgo y 
ò . 

~ sobre todas las 
rcap!tales de 
& provincia y i pu:blos de Es- 1· 

&· pana, Islas Ba-

·l Jea~:~~~ia~~las I 
'---~_ ...... __________ _.. ~~~<>"'~~* 
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ACADEMIA DE MUSICA 
DE 

Oarlos M. Vallés 

Incorporada al CONSERVATORIO GRANADOS 

SAN MIGUEL, 194 

TELEFONO M-9508 

PROFESORADO 

Canto, Srta. Paquita Elias,-Arpa, sefio

rita Estrella Grau.-Vio!ín, señor Pedro 

M. Vallés.-Violoncello, Sr.EmilioLe6n.

Mandolina, Mandola y Bandurria, sefíorita 

Antonia Ftrrando.-Guitarra, Sr. Mi~uel 

Rodríguez.-,.Teorfa de la Música, Solfeo, 

Piano!_Armonfa y Composició~. Sr. Carloe 

M. Vallés.-Declamación, Sr. Elpidio S4n

chez Agramonte. 

PRECIOS 

Piano····································-····... ' 6.00 
Piano, curso superior..................... 7.00 
Solfeo, Teorfa y Dictado con un ins-

trumento .................. .............. . 
Cada una de las asignaturas, Arpa 

o Canto ........................... ........ . 
Declamaci6n ............................... . 
Las deml'i.e Asignaturas 

8.00 

10.00 
6.00 
6.00 

...... ~ .. 

'"--\ --~-~-
1;3TA DLA/\CURA óOLO LA DA ~L 

JA50N A LLAVi; 
JA[)Of'\ Vb.RDAD 

&:LA FLOR DE CUBA" 
DE 

MAL ET . 
I Co . 

Vi, Castell del Remei - Olis de toteR les marqu s 
catalane.; - Champany Codorniu; I lany:on .ssa de 
V1eb - Embu :its de Mallorca- Muxurnóns- Oli
ves negn:s - Botifar es blanca i del gr ixet. 
Conserves rle Pedrerol i Mir, i Eiberia. etz .. etz. 
Ademés hi trovare 1 tots e s prod uctes d'E::; pa-

nya i Estats Units 

VINS I liCORS DE TOTES MENES I MARQUES 
El MILLOR CAFE DEL MON 

SERVEI A DOMICILI PER MINTSAJER I PER EXPRES ~. Gran establiment de queviures fins ¡. de tota mena 
g ESPECIALITAT EN ELS ARTICLES CATALANS 
~~~·~~$«E~~-

O'Reilly, núm. 86 Teléfono A-3270 



' ................. ·;·····-:ot 

AGUA-Df SAN ANTONIO ~ Q U lN~A BE R 
La mejor -agua · mineral de Cuba Refresco ideal, elabora do con Agua de San Antoni o 

-E R N E S T O P U I G, S. en C. 
__ .. _ S A N T I A G O D E 

COGnAC ''VALLVEY"' 
1:-A BE~tDA DE lOS QUE ~AGEN ·TOMAR 

C ~ L tCORERA DE CAMAGUEY 5. A.. 
GLORIA ~l,D • Tt:t..r-. T1• APARTADO N•1Z3 

C/\MI\GÜ{;Y-CU5/\ 

CU B · A 

GR.I\N., 
fiOTEL 

y 
·REoT.f\.UQJ\N..T 

INGLATfRDA 
~ 

E.5TE..VE Y. M~J1MANO 
Pn.OPIC.TARIOS 

r.nt!NTli AL PAnQOI! AGnf.\MONTI! 

TELf.I'"OHQ \62 APARTA()() 60 

CAMAGUE:Y 

~------~--------~ 

. F_ A B . R _I - C - A ·-e· Alb d 
·. de _ Litmplires -i Pantalles . . asa--- are · a 

El _ millo_r -present és una ·_ lamp·ara 
Visiti aquesta fabrica i les tròvaní a p-Feus:sens eompetencia· 

ZU-LUETA, -··:lS~-T~ra~one!i?Jont!) · ·-
•• • • _.I • ""·· ... - - • - - -~ - __,; 

... . - .. 

-HA·VA·NA 



I 

LOS .· 
-... __ 

PREFERIDOS 

CASTELL DEL REMEY 
-FINISIMO VINO DE MESA 

. . ~ . .· . ~ ... · ,.. .· ,• .· . . 
- ...... .... ,..,. ........ ............. , ... · ... . 

No hay aviación completa 

sin Champany ''Codorniu''. 

Agustín PARLA. 

· Unicos importadores 

J. BALCELLS y Ca. 
' -....... , 

. . 

---Smrlgnacio, 16 · ·- I?rimero falta el pan en mi mesa. 

que el :''Castell d~l Remey' '. 

~===BADANA=== 
~ . · -·--. --- . 

.. Domingo ROSILLO. 

. d 
~~~~~~~~~~~®~?l:®*~J:·w~.n:t1~~®~~~~ 

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



Hasta los moros consideran 
imprescindible el teléfono 

11111 n 111111111111111111111111111111111111111111111 

Muchos elementos ayud Hn a EspHfía a 
la restauración de la paz en Marrue
cm~. La art leda y bavonetas no 

bas tan. H ay instr •Jment s que pu· den 
hacer lo qu · no pueden las or .. ta!-1. Uno 
dP. estos instrumentos PS el teléfono. 
El ~il!uie.,te riesp cho fué public::~do en 
El Mundo, de la Haban ·· , recibido de 
Tetuan; ciï l'e: 

"El jefe moro rebelde Raú~uní, que 
r-ecientemente se entrevistó con va
rio!: generales del ejército español, 
haciéndules presente su disposición 
de an.imo, tendiente a someterse al 
protectorado de España, ha expues
to las condiciones que deben serle 
aceptadas para su sumisión. 
''El Raisuní exige la devolución de 
sus bienes, hoy embargados por las 
autoridades españolas, y se compro
mete a residir en Tazarut, donde se 
construïra una casa digna de su 
rango, con un teléfono para comuni
carse con el 'resto de la zona. '' 

No hay lug •r en el munrio por retirado 
que sea, no hay p·1eblo ta., rP.tróg-ado f'll 
su desenvo vimiPnto al cu::~l no le e~ de 
neces dar! ab~oluta P.l te éfono El telé
fono e~ una de 1~~ influenC'i··g JT~a~ mo
dernizantf~" y ci "ilizadora~ jawa~ invf'n
t,..das, y resulta esPn<·ial en la vida 
diaria de todo h"mhre o mujer que 
q~liera estar ~~ día. 

TE _L:.E PH ON E e o M P A N Y mnnmmm nmnmumnmmmnmnm 

COLCHONE/. 
COLCHONE. TA./, 
ALMOHADA../.: 

y 
AI'HICUL05 ANALOGO/. 

GUA5Ctl Y RIBEPA 
SAN RAFAEL Y CONSUlADO 

M-7063 
HACA NA 



BENJEFJCENCIA ~DE NA
URALS · DE CATA-

LUNYA . 
Carlos III No. 4. 
Quota $0.50. 
J.1.uxilis als n1enestero...: 

sos -catalans. Repatria 
ció. 

ORFEO CATALA 
A.venida de It:aJia 69. 

(.Accidental). 
Cuota 1nesal $1.00. 
Música, chors, cultura, 

t excursions, divertiments. 
--=mm ""tC . . . . ' 

' 
: FOMENT CATALA , 
l Paseo de Marti 110. 
j Cuota n1esal '$1.00. 

I 
Seccions .de Feste$, 
Cultura, Art Escenic. 

PINF-DA SOTOLONGO Y 
PARDO · 

1 An1argura 43. 
t I~abrica de . Corsets 
[ "Frou-Frou". 
I· . 
I ------~----~~~-
t'JOAQUIM MUNTAL . 
I . 

l Succesor de Pablo, M. 
j Costales. Obrapía 3L · . 
1 El n1illor paper de fu"" 
1
, 1nar, per a .. cigarrets. 

Vicepta .Arge~I, :Vda~ de Nonell 
FA8CIOL-O 9 

· · , ~EGLA 

ESCARPENl:ER 
~ THERS 

· Cuba 108. · , 
· Con1issions, importa
ci'bns y exportacions. 

FRANCESC 
VILARDEBO 

Cardenas . 10, 2. o pis. 
Cicellador y Ihontador 

de joies .. 

JAUME BENAVENT 

Bernaza 50. 
Importador de llivres. 

Llib~~ria Pi y Margall .56. 

CONSTAN'=Fl COSTA 

Industria 119. 
Perruqueria de Senyo

ra. Tintura "PILAR". 

-"---~~ 

San Nioolas 75: 
Catedratic de la Uni-· 

versi tat Nacional. Acade
. .).11ia PrepaJ.~~toria. 

Avenida de Italia 73. 
Fotograf, An1pliacions. i 

Fotografies d'Art. 

ORA~LLS Y C9. 
Teniente Rey 5. 
llnportadors. 

' . 

I 

ConeordJ~ 18. . 1 

Col-legi de San Fran:
eisco de Paula. ·1. u · y 2.n 
Ensenyansa. . 

------...... ~-~I 

~·· Tenien te· Rey 14. 
Cable Ron1agosa. 
l1nportadoi's de queyiu.~ 

Oficios 48. . 
Carde nas . y Corral es.' CÒn1iss!ons, inlporta
Magatzemistes de Ta-· dors de queviurers y ta• 
hac. sajo. · 

I ___ ........... ___ ......... ~--:-1 
. t ' 

A'vénida de Italia 64. Lucena 10. · ' · 11·1 

· Mobleria de luxe. Marn1olista. . , . l 
~---------.------------ ------~. 



!·k .. 
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