


CIMENT 
, -

cu 

L'únic 

u a.n 

que 

el 

e nst -uct rs 

cata ans 

Compañía Cubana de Cemento Portland 

"EL MORRO" 
Manzana de Gómez 334. Telefon M.-6981. 

HAVANA 



-VIDA iCA T A· L A NA • W· 

PERIODIC CATALANISTA 

EDFTORIAL CATALANA DE L'HAVANA 
EMPRESA DE PUBLICITATS 

Director: Redactor en Cap: Que fe el 'informació del interior: 
PERE BOQUE T J·osEP. LOPE Z FRANK BONAVENTURA DE PONS 

Director Artístic : Administrador: 
FRANCE SC BARSO LLUIS BURGAY 

~ :::¡¡:;::=:=:=:=:=:=:=:=:=: : :=: :=: : : :=: :=:=:=:::::=:=:=:==.=:=:=:=:=:=:=:=:::=:=:=:::=:=:=:=::: : :::=:=:=:::=:=: 

ESTQMA·C RONYONS· FETGE 

AIGUA MINERAL NATURAL DE 

''VILAJUI G A'' 
BAIXOS PIRINEUS (Girona) 

LA MES RICA EN LITINA 
PER A CURAR INF ALIBLE 
EN LA TAULA DELICIOSA 
DE VENDA EN TOTES 
P.A.RTS. 

UNICS IMPORTADORS: 

ORIOL, s. era o. 
Obrapía, n(tm. 21 Havana Teléfon A~2440 
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DIRECTORI - HAVANA 

JOSEP COGUL 
Born bous. 
La Suize. 
Belascoaín y Figuras. 

ENRIC MASRIERA 
Conservatori de mú

sica. 
B núm. 17, Vedado. 

FOLCH~ ARANGO Y 
CHASE 
Obtics. 
O'Reilly 77. 

BALLESTEROS Y Ca. 

FABRICA DE FID_EUS 
Vicenta Argemí, Vda. 

de Nonell. 
FACCIOLO 9. 
REGLA. 

AMADEU YARZA 
Casa ca tala na de dis-

peses. 
Merced 50. 

CARLES M. VALLES 

,Academia de Música. 

L-ealtad 145-altos.-

LLU IS PlE 
Taller de Chapistería, 

Carroceríes de Luxe. 
Carnero 2. 

BERNABEUICERMANA 
Modis to. 

'· 

¡ 

Pintors-Decoradors. 
Belascoaín 7. 

CASA PARTICULAR 
Sols s'acbneteix un re

duït non1bre el' abonats. 
San Nicolas, 76 alts. 

Compostela i Progreso. l 

NI NON 
Cotilles-Ajustadors. 
Abelard Queralt, S. C. 
San Miguel179. 

Telf. A-0642. 

JAUME BENAVENT 
Bernaza 50. 

EDUARD MASDEU Importador de llibres. 
Fimonal pera encosti- Llibreria Pi y Margall 56. 

pats. · 
Bernaza 18. 

JOAN TEY VILAGELIU 
CARCIA & CARCIA 

Comissions i Repre-
Venta d'accesoris d'autos. 

sentacions. Monte 2-G. 

Jesús María 12: 

Dr. PABLO MIMO 
Concordia 18. 
Col-legi de San Fran

cisco de Paula. l.a y 2.a 
Ensenyanca. 

ROMACOSA Y Co. 
Teniente Rey 14. 
Cable Romagosa. 
Importadors de queviu-

res. 

JOAQUIM MUNTAL 
Successor de Pablo lVI. 

"LA NOIA DEL PRAD'O" BARRAQUE y MAClA 

Costas. Obrapía 31. 
El _millor paper de fu

mar per a cigarrets. 

Bisutería i Quincalla. 
Especialitat en vanos. 
Prado núm. 119. 

O:ficios 48. 
Comissions, importa

dors de queviures y ta
sajo. 

PLANIOL Y Ca., S. C. 
Fustes - Vigues de JOAN ARANA MANEL BACHS 

I 
I 

Ferro. Olis Catalans "PAX"._ Lucena 10. I Luyanó~1~5~4~·~~~~~~A~m~ar~g~u~r~a~4~3~·~~~~~~M~a~nn~o~u~·s~t~a~·~~~~~.-~~ 
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I . . . . . I 
I Use siempre el teléfono para i 
' o o I I todo lo que neçesite. 1 

' o ~ I 
I Hagalo su vendedor, su comptador, su cobrador, su secretaria so- I 
I · " _ cia!, su Sereno, su mensajero, su criado y su mejor amigo. I 
I o 
0 

Baga que el servicio de Larga Distancia viaje por usted. I 

' o 
0 

El tiempo que le economiza vale dinero. . 1 
I Dígalo por teléfono. i 
I o 

i CUBAN TELEPHONE COMPANY. I 
~ . ' .· ' 
t)~() ..... () ..... ()41fDo() ... ()~() .... 0 ..... () .... () .... ( .. () .... ()...,.() ..... ()--()--()--() .... ()~()4111110 

~A GECIDA OE lO& QUE ~ABEN TOMAR 

C ~ L tCORERA DE CAMAGÜEY 5. A. 
GLORIA òl,CI e TELF. 71• APARTAOO N°123 

. C/\MAGÜG.Y-CUC>/\ 

~~~ 
Oiran letras a cor- · ~ 

ta y larga vista so- ~ 
bre Nueva York, ~ 
Londres, París Ham- ~ 
burgo y sobre todas ~ 

las capitales de pro- ~ 

vincia y pueblos de ~ 
;,·: 
~ 

España, lslas Balea- S 

I res e lslas Canarias. ~ 
~~==~~~====::::::::::::::::::~~==:;::;:~ oo! 



SUPER-SIX 

$ _2,950, PUESTO EN LA HABANA 
Ningún coche ha tenido nu_?-ca un motor mis afa

mado del SUPER-SIX. Mas de 125,000 dueños conoce'n 
su funcionamiento. Su resistencia es grande. Su ser
vicio es completo. 

Usted debe conocer la última palabra en funciona
miento de motores. Y a usted le gustara el nuevo 
HUDSON gracias a otros notables detalles. 

UN P ASEO LO DICE TODO 

Phaeton, 4 pus . . . . $2.900 Phaeton, 7 pas. . . . $-2,950 

Completamente equipados con cinco ruedas de 
alambre, cinco gomas de cuerda y defensa c1e lo mejor 
que se hace. 

ESSEXe 
$ 1 9 o o 
UN COCHE ABIERTO MAS AMPLIO 

Uste<l no pucde apreciar lo que a este precio com
pra hasta que lo examine y pasee en él. 

Atras- del ESSEX hay todo lo que hemos apren
dido, çonstruyendo yu 70,000 coches ESSEX. 

Un nivel mas alto de perfección y suavidad es fa
cilmente aprcdu.doJ así como la belleza de sus líneas. 
Su cuiàaclo y atendón son facil, llmpia y cómodamen
te conseguidos. 

Una satisfacción que usted sólo puede obtener en 
carros gra.n des de precios ·elevados. 

La fama del ESSEX no esta confinada a su ma
ravillosu habilidad en poder, velocidad y resistencia. 
Mas singulur · es la absoluta ausencia de molestias :y 
cxasperantes pequeñeces tan desagradables para el 
automovilista. 

Asientos mas a,mplios - Puertas mas anchas. 
Lubricado con aceitera - Ningún sueio engrasador. 

Ofinas, Estación de Servio y 
Talleres: Callle 25, No. 5 

Teléfs. M-7279. LANGE MOTOR COMPAN-Y 
Sala de Exposición: 

''MIRAMAR'' 
Prado y Malecón.-Telf. A-8614 

#############~~###########################~~########################~########################## .. ##~ 
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COLCHONE../; 
COLCHONE TA../, 
ALMOHADA./, 

y 
AfH1CUL05 ANAL060/. 

GUA5Ctl Y RIBERA 
SAN RAFAEL Y CON~ULAOO 

M-7063 

HACA NA-



' . 

Depósito de Tapones de Corcho de 

~ JO. SE PI ~ 
Suarez, núm. 87 

HABANA. 

Teléfono A-1888 

CUBA 

VA.RIOS SISTEMAS 

Maquinas de Tapas, ídem de Capsular, íd. de Llenar. Marca
mos los tapones a fuego sin retribución alguna. Coronas y 
maquinas para su colocación. Capsulas metalicas de ~odos 
tamaños y colores. Redes metalicas para boteUas y medias 
botellas con sus plomillos. Papel de Estaño. Seda para mo
tas y todos los utensilios necesarios para el Embotellada. 

PRODUCTOS PA·RA AGRICULTURA E INGENIOS 

Materias primas para toda clase de industrias 

Drog.as, quimicos y especialidades . en insecticidas, desin

fectantes, gomas, col:;ts, materiales filtrantes, pinturas. 

Thomas F. Turull y Cía. 
Muralla, 2 y 4. 

140 Liberty St. 
New York. 

Teléfonos A-7751 y A-6368 

Lacret, 47 B 
Santiago de Cuba 

I 



Reconstituyent ideal per a les dames 

MIOTAURO 
E s sabrós i d'efectes rapids i notaLles. 

Es un vi moscatell deleitós, fet amb suc d ·~ carn de 
toro. 

Preparat en els Laboratoris A. Serra Pamies, 
Reus. 

De venda en totes les drogueries i farmacies. 

R ep r esen tant: 

·j R p A G E 5 Aguiar, 103 
• • HAVANA 

AUTOMOVILES 

Se alquilan a precios módicos 

su Automóvil 
con 

ESMALT ~S y 2.'.RNICES 

De venta en todas tas 
F erreterias. 

OEPOSITO: 

OSCAR O. TUYA 
San Raf~d l20t Habana 



Acción Automatica del Autopiano 

Cuando usted compra un automóvil, t:eguramente 
no se contenta con mirar su acabada lustroso y bri
llante. 

Primera, antes que nada, levanta usted el capot Y 
examina cuidadosamente el motor; ya que este órga
no determina en un NOVENTA POR CIENTO, la 
satisfacción que derivara usted de su compra. 

Este última sano juicio prevalece en la compra de 
un autopiano. Debe ustecl examinar cuidadosamente 
el mecanismo accionante antes de comprar el instru
mento, pues, igualme_nte el NOVENTA POR CIEN
TO de la capacidad o re.sultados cle un autopiano pa
ra dar un sm·vicio ideal, estriba en su mecanismo. 

Antes de cümprai·, véanos, y tendremos gusto en de_ 
mostrarle practicamente los requisitos que debe llc
nar un bue11 autopiano. 

Si usted reside en el interior le mandaremos cata
logos ilustl·ados que le permitiran conocer la acción 
automatica d(3 nuestros autopianos como si estuviera 
delante de los mismos. 

''HAINES'' ''MARSHALL & WENDEJ_;L'' 

''.ARMS'rRONG'' ''KARN'' ''UNIVERSAL'' 
Estenso surtido en rollos para pianolas 111:elodee. 

Universal Music & Commercial Co. 
San Rafael 1 Teléfono A-2930 

HABANA 

DIBU~O$. 
.@ [!) 
~®!l"@. Utií)í}¡j>(f@~®S3~~ 

©:B~®a©~®$).1r.@~ü~®~ 
~crtl~w~~®~. bím®U"<S@~. 
~w~~a~~l1 ~~~.~a~. 

F.aAD§O: 
~~@J@®®ffiíl~LZ ~~fl·~~ 

HABA/'\A 

Es un. deurer de 

tot catala anun-

. 
c1arse a 

v I D A 

CATALANA 



Flores y Semillas de Flores y Hortalizas. Flores para todos los ac~os. 

Los Mejores Modelos de Trabajos Florales. Semillas de toda clase de Flo

res y Verduras. En- Gladiolos y Dalias tenemos lo mejor del Mundo. 

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES 

Alimentos para toda clase de Aves y Efectos de Avicultura. 

' ~ 

RAMON f'\AG 
.AGUACATE 56 
TELF~ A967lyJ'1-3532 

.H.AUANA 
BNTRB OB!SPO Y O'R:E:lL,. 

~-~,_-~ 
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~ LA . GLORIA DE LOS CHOCOLATES ê 
0~ SOLO, ARMADA Y CA. ~ 

~UYANO HABANA ~ 
o 
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D D 

~ . The Royal Bank o f Canada ~ 
o ~ . o 
D FUNDADO EN 1869 D 

~ Oficina Central: MONTREAL (Canada) ~ 
o o . 
D D 

I ) -66 SUCURSALES I 
o o 
D EN LA REPUBLICA DE CUBA e 

· ~ GIROS A ESPAÑA ~ 
~ A LOS MEJORES TIPOS DE CAMBIOS ~ 
o o 
n n 
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U U D U 

~ AMERICAN OPT C ANS ~~ B 
o o o ~ 
D D O ~ 

I 11 I 
D D D ~ 
ñ FOLCH, ARANGO Y CHASE ~ ~ ¡j 
~ Efectes d' optica al engros i detall. ~ ~ - ~ 
Q Especialitat en el despaitg de les formules @ o ~ 

Telefon A-3882. 

0 Havana. . @ 0 
u n o 
~~O• _;;;;;;;;;;JOC'.'li:C 01::10 00 o () 

n D 
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o~ Al:~!n t'E~~P::~ dedioR~~r~'~a. ~ g CORSETS-F AJAS ij 
fADRE VAkELA (antes) BELASCOAIN 95 o . ~ 

ü Teléfono A-3330. Apartado 1687 8 n y s o ST EN E Do RE s ! 
@~ Baules, ~ 

Escaparates ~ · 

0 
y Maletas de 0 

D todas clases. D 

. ~ Fi:;:l~~:a- I ~ Es el nombre que v d. debe invocar e 
~ nizada para 0 0 ~ 
D Viajantes --- ·D D en -todas las tiendas al pedir un 
0 

• ·~ i Corset, Faja, etc. Es Elegante, jj ~ M1nufactura Eléctrica de Articulos para Vlaje ~ ~ o 

~ sANTA Al!A 2, Telf,I-2314. JESUS DEL MONTE Habana jj o Cómodo, Ligero. o-o" 
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~ COCINE CON I 
o o 
D D I y ALUMBRESE CON i 
o o 
D D 

I . -I HAVANA ELECTRIC I i 
o o 
n o 
~ EXPOSICION: PRADO Y SAN MIGUEL - ~ 
~ HABANA ~ 
o @ 

D D 
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0~ DOS ARTICLES CATALANS ~~ 

.·NO SUPERATS PER CAP ALTRE 

PASTES PER A SOPA 
o o 

~ Fabric::s a Calella, eXclusivament amb farines de primera calita! Fi::s, m~- i 
~ carrons, betes sevillanès, pastes tallades (pistons, estrelletes, etcétera), sémoles i ~ 
0 tapioques. o 
0 OLIS EXTRA REFINATS 0 

~ ' ' ' ' ~ 
~ Procedents de les mellors collites de Tortosa i l'~ragó. Puresa i calitat garantitzades. ~ 
o o D DE VENDA A TOT ARREU D 

l
o Unies agents: J. CAl..LE & CO., S. en e~ . 

0

~ 
OFICIOS 12 I 14. 

HAVANA 
o o 
D D 
oe~oc:=i::=oczoc:=:::::r ===:=zoe~oc:=::Zo=oc::==a;:=:rococ:::;:=ro=o~ 
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D D 

I DROGUERIA ·I 
o o D D 

.t s A R R A I 
o o D D I 31 EDIFICIOS. - LA MAYOR •I 
o o D - D I o 

o 
D 

~o Surte a . toda s las Farmacias. 
¡ :: Abierta los días laborables o 

~ ~ : , .. hasta las 7 de la noche, y los o~D 
~ · -·., · ... ;/ festivos hasta las 10 y media 

~ '; . ;, .'~ 1 de la mañana. .I 

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

I ~ 
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VIDA LANA 
Maig Núm. 246 Any XIII Havana 1923 

NUMERO EXT~AORDINARI PREU: $ 1.00 

r .VJ'TI7t!T•P ' 
o ,_ .G ii '"" ·""ó"' ' 

Ignasi Jglesias 
Poeta guanyador de la Flor Natural 

---~ 

4 
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~nostra ;Qortada ~ 

Píbuí~ d' en !f~ancesc 13arso 

1~atria §'itlee 1\mot 

beu \?íst als aucellets que bé s'estimen~; 
saltironen alegrois pels branqumons 
joiosos \?an pel camp cercant la \?ída 
í entonen precs d' amor amb llurs cançons 

beu \?)St els tendres ~ats í ses o\?elles 
quan surten en remats a pasturar 
que \?an de dos en dos, gates parelles 
í amor \?Ol dír 1~ accent del seu belar~ • 

.Sí aneu a \?ora el mar en nít serena 
quant la lluna amb sos ratg, banra les ones 
sentíreu els bells cants de la sirena 
que cerca sos amors de passió folla. 

En jorn de maíg, \?eureu les roses belles 
al auba obrir sos cal;ers d' esplendor 

- í al sol que 'ls ~í acarona les poncelles 
amor lí en\?íen gales amb sé olor. 

beu \?íst a una mara junt al brecol 
on amorosa fà do·rmí a un infant~ 
o l' ~eu \?ista tran;ída pel dolor 
\?ora el llít del seu fm agontt;ant~. 

beu pujat al beU cím del <IDontserrat 
al naí~er el sol d' un jorn de ~unr. 
o\?írant ínmenses planes, rtus í \?alls 
í les crestes del <IDontsenr allé alllunr~. 

beu estat a ~o~let í .Santes .Creus~; 
~eu \?íSítat les catalanes .Seus 
on jauen nostres rets í nostres .Sants 
í de genolls en terra ~a\?eu catgut 
entonant salms de fé, juntant les manst 

beu \?tscut molt temps Uunr de .Catalunra 
í al tornar~~í despres, glatint el cor 
\?ostres uns ~eu sentit ~umíte)ar~se 
í anegar~se despres en un dolç plor~ • 

.Sí ~eu sentit l' emoció que jo \?os canto 
la patrta ~aureu sentit, la fé' l' amor; 
us l}aureu saturat de poesia 
que es gotg, que es planr. es penal es dolor. 

Entonem cants d' amor a nostra ~atría 
cantem sa llíbertat, el seu progres 
cantem la formosor de sa natnra 
la raca que no s' esttngtré mat mes. 

~ere 'Soquet. 

¡ = = = =·===· -Uses ••• : i : Z.ñi 



ELS Jocs FLORALS CATALANS DE CUBA 
A través de~ Consistori, del Jurat i de la F esta 

AN passat ja dies des del 
en que se celebraren els 
Jocs Florals Catalans de 
Cuba, i l'impressió emocio
nant que 'm produí la for
mosa Festa, en lloc d'esva-

ir-se, domina amb persistencia mon pen
sament, sentint l' agre-dolçor enyoradiç 
que ens produeix el record d' un gran pla
er assolit després d' haver sigut esperat 
amb impaciencia infant! vola; després el' ha
ver sigut lograt vencent entrebancs espe
ronadors de nostra voluntat i de nostre 
esforç. Y es que eles de la iniciació de 
tan feliç projecte fins a sa reaEtzació, mal
grat les dificultats comprensibles en una 
obra que per primera volta es portava a 
cap, hi ha hagut una progressió constant 
en sa importancia, arribant a una magni
tut tal no pas imaginada segurament pels 
que varen llençar l' idea de la celebració 
a Cuba d' uns Jocs Florals Catalans . 

Cal recordar i fer coneixer el curs de 
sa organització, perque ell es una bella i 
curiosa prova del volguer-fer. 

Fou en Boquet qui exposa a sos com
panys de redacció de VIDA CATALANA 
el temptador proposit, quin queda amb en
tussiasme acceptat com a una iniciativa de 
la Revista, pero acordant-se sol-licitar el 
concurs de totes les entitats cafalanes de 
l' illa, tant corporatives com perioclistíques, 
per a que no fos VIDA CATALANA ex
~Iusivament qui portés a cap la realitzac~ 

del concurs poetic, sinó que fossim tots 
plegats, que fossim tots els catalans de Cu
ba assoc:ats en un mateix entussiasme, els 
que hi laboressim, per tal de lograr l' exit 
que mereixia un projecte de tan important 
afirmació catalana en terra cubana. 

Les adhessions no's feren esperar, i jo 
recordaré sempre amb fruïció la memora
ble sessió de delegats en la que després 
el' aprovar en principi l' esbós del projecte 
exposat per en Pere Boquet, la mateixa 
idea, alejant pel saló el' actes del "Centre 
Ca tala" ens sugestiona a tots, i a la una 
volguerem dir lo mateix. ¿ Perque limitar 
la convocatoria als poetes de Cuba? Per
que no fer-la extensiva als escriptors de 
Catalunya i de les clemas terres de parla 
catalana? Mes aixó requeria un esforç 
extraorclinaari per a portar a cap la or
ganització i solucionar la part economica, 
i tenint en compte el poc temps que rela
tivament queda va, car per a poguer ce
lebrar la festa a la mateixa data establer
ta a Barcelona, o siga al primer diumenge 
de Maig, era precís que les convocatories 
sortissin lo mes tard a la segona quinzena 
de Desembre. 

L' entussiasme fou prou per a no mesu
rar les dificultats que 's tinclden de ven
cer. Queda constituït el Consistori. Se 
nomenaren les cliferentes comissions en
carregades de planejar els diversos as
sumptes a elles confiats, quines dona ver 
rapiclament compte de llurs gestions. 

Cada sessió de Cons istori era una nova 
sorpres·a satisfactoria. Totes les entitats 
catalanes de Cuba a na ven contestan a nos
tra crida oferint llur concurs, i significant 
son desig de figurar com a donants de 
prem:s. Molts distingits compatricis tam
be volgueren figurar en la llista de pro
tectors, i alguns d' ells brindaren premis, 
mes, no respongueren pas tots els que sa 
posic:ó els hi obligava. No representa aixó 
cap contrarietat, car be sabíem prou per 

. endevant quins foren els ca tala ns que hi 
mancarien. Era una empresa massa cata-

• 



lanissima per a que ells hi sentissin cap 
mica d' amor. En canvi les mes ressor
tints personalitats · de la intel-lectualitat 
cubana, varen associar-se decididament 
amb son concurs moral i material a la fes
ta de les lletres catalanes en organització. 
¡Quin allissonament mes vergonyos per 
aquells catalans empaitats del mes ridícul 
espanyolisme ! 

La llista de premis E xtraordinaris s' ana 
engroixint rapidament, i al arribar al nom
bre de vint-i-nou, es decidí no esperar ja 
mes, car el temps era just. 

Queda redactat el cartell, i malgrat es
tar encara en premsa el dia 19 de Desem
bre, a l' endema la convocatoria es distri
buïa per tota l' 'Illa, i el correu directe 
del mateix dia, s' emportava el convit que 
també adressavem als germans poetes i 
prosadors que tenen la sort de viure al 
redós de l' escalf de la patria, i tambe a 
n' aquells altres que com nosaltres es tro
ben exila ts en al tres parts del mon. 

La resposta de molts literats de Cuba, 
no es feu esperar, car als pocs elies havien 

arribat a la Secretaria dels Jocs Florals 
bon nombre de composicions. ¿Respon
drien aixi mateix els poetes de nostra te
rra? Veus aqui la frisança que s' havia 
apoderat de nosaltres, mes aq1:1est dupte 
s' esvaí al rebre la primera remesa de plecs, 
que fou nombrosa, fent -nos esperançar fun
daclament que el total que reberiem seria 
importantíssim. 

L' exit dels Jocs Florals Catalans de Cu
ba estava assegurat. Nostra justa havia 
interessat als escriptors de Catalunya i 
corresponien amatents a nostre convit . 

El Jurat Qualificador començarem arcli
dament nostra tasca. Quin goig mes in
tens esperimentarem al examinar els pri
mers treballs rebuts. Eren obres de re
marcable valor li-ferari. Formoses poesies. 
Proses de llenguatge florit i acurat. Com 
gustavem tots els companys de fruir el 
secret inédit de les composicions que ens 
·{oca va anotar-hi la primera impressió . 

Cada correu provinent de Catalunya era 
portador el' un crescut nombre de compo
siciOns. · Els procedents el' altres indrets i 

· Gonsistori dels Jocs Florals 
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també de Cuba, anaven allargant la llista, 
i aquesta arriba al nombre de dues centes 
cinquanta quatre al molTI.;ent de declarar 
vençut el plaç d' admissió. 

Mentres tant les sessions del Consistori 
es dedica ven a la preparació de la festa. 
En el si del ·mateix hi comptavem elements 
valuosos, conreadors prestigiosos de diver
ses manifestacions d' art. Tots ell ofe
riren son concurs desinteressat, animats de 
lograr el major explendor. 

E l notable pintor i decorador, En Fran
cesc Garcia Escarré, portaria a cap l' ador
nament del gran saló, vestíbul i escala del 
Palau de l' Academia de Ciencies, amb la 
cooperaciG del popular floricultor En Teo
dor Llobera. 

El jove Director Artístic de VIDA C \
TALANA, el celebrat dibuixant En Fran
cesc Barsó, crearia l' original per a els di
plomes, i també els proj e etes de la meda
lla, de l' Engl'antina i de la Viola, quins 
objectes, executats en or i argent pel ar
tifexcisellador En Francesc Vilardebó, s' en 
faria ofrena als guanyadors respectius dels 
tres premis ordinaris. 

(El lloc escollit en principi per a cele
brar-hi la Festa dels Jocs Florals, fou el 
Saló de Graus de la Universitat Nac:íonal, 
pero els successos e tudiantils que 's de
senrotllaren durant els mesos de Desem
bre a Febrer, aconcellaren la previsió de 
sol-licitar amb temp el saló del Palau de 
l' Academia de Ciencies.) 

I arriba per fi la data tan e perada, sen
yalada per a la celebració de la festa, i 
la natura sembla volguer-se associar a la 
mateixa oferintnos un dia explendent de 
llum i d' alegria. 

I una concurrencia anciosa de fruir pres
sentides sensacions, desitjosa de corres
pondre devotament a un acte tan patrio
tic, s' acobla al Palau de l' Academia de 
Ciencies, omplint son auster saló d' actes. 

· I la festa comneça. I l' entusiasme sen
tit i contingut, inicia son desbordament al 
ocupar sos llocs el Consistori ~ Jurat, i es 
reproduí al finalitzar en Pere Boquet la 
lectura del inspiraclissim prean.xrJUl de sa 
memoria, treball amarat de poesia i de sen
t:iment patriotic, i no sols els llarcs aplau
.Jiments premia ven ses paraules, sinó que 
representaven un mersecut tribut a sa ac
tivitat demostrada com a Secretari del 
Consistori i al ensems del Jurat, car nin
gú mes encertadament que ell hauria sor
tit airós del inmens traball que abclós ca
rrecs significaven. 

Se proclama la Regina de la Fest, no
menada per En ]. Pineda, en representa
ció den Ignasi Iglesias, i fou delirant l' ova
ció al apareixer aquesta i al ocupar son Sl
tial, junt amb la Cort el' Amor. 

I aquells moments me feren sentir una 
emoció intensíssima. 

Al contemplar la sala decorada amb un 
gust tan nostre. Al esguardar nostra glo
riosa ensenya redossant el trono de la gen
til Regina. 1 veure aquella multitut vic
torejar freneticament, fent sentir exclama
cions entussiastes llençades en nostra par
la. A nostres dones amb els rostres il-lu
minats per indescriptible alegría que feia 
ressaltar sa formosura, fent voletejar llurs 
mocadors . Al escoltar els majestuosos 
a corts de la marxa del Rei En Joan I, mon 
esperit, dominat per una sensació enyora
dissa, tingué el dupte si per un voler so
brenatural havia sigut transportat a la te
rra beneïda de nostres amors . .. . i aquesta 
sensació no la sentia jo sol; la veia tras
lluir-se en tants ulls espurnejants!. .. 

Y la festa continua, i les manifestacions 
entussiastes coronen el magistral cant del 
President del Jurat a la llengua Catala
na, rublert de cites i consideracions; fue 
tejant i avergonyint als que per inconscien
cia, per ignorancia, s' atreveixen a suposar 
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que nostra parla es derivada de la caste
llana. . . . Perdoneu-los, Mestre Conangla, 
que no saben lo que 's diuen. 

Y esclataren novament les ovacions des
pres de llegides cada una de les poesies 
guanyadores dels tres premis ordinaris. Y 
el Secretari va descloguen pliques i f_ent 
coneixer els noms dels autors a quins s' els 
adjudica els accessits i també els dels pre
mis extraordinaris, molts d' ells recullits 
de les mans de la Regina per llurs autors 
presents o be pels delegats autoritzats. 

Y la festa acaba amb unes sentides pa
raules de regraciament de l Dr. Mimó. La 
festa acaba, i jo sento la recança que 'ns 
produeix el esvair-se un somni maravellos. 

Veusaqui doncs, com a pinzellada im
pressionista, l' historial de nostra festa, 
palesa prova de lo que amb la unió de vo
luntats convertida en força poderosa, pod 
lograr-se. Cal felicitar-nos de que tots els 
catalans consc:ents de Cuba, formant un 
sol grop, hagim portat a cap una mam
festació tan be.lla, tan catalana. 

tr 
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Beneïda siga l' idea iniciadora; beneíts 
vosaltres els que al néixer aquesta inicia
tiva formaveu part de VIDA CATALANA 
i que vareu sapiguer fer -la vostra. 

Beneíts tots els organismes i personali
tats que brindareu vostra cooperació. 

Beneíts vosaltres, poetes i prosadors que 
responguereu a nostra crida i que amb vos 
tres concepcions lograreu mitigar nostre 
enyorament, que tinguereu la virtut de fer
nos fruir de la flaire de la frígola, del ro
maní y de la ginesta. 

Que 'ns fereu oir els esquellincs dels re 
mats que cerquen el pasturatge per les 
vessants del Monserrat, del l\1onseny i del 
Pirineu. 

Que com una magica visió, ens fereu 
:::ontemplar nostre cel tan blau; nostres 

Un infant 
. 

avui 

a l' escola, es

devindra un pa

triota dema. 

Apartat771 

g 

muntanyes tan gegantines; nostres vinyes 
rublertes de penjois de perles i robins; 
nostres camps d' espigues que '1 vent aca
rona i hi joguineja formant ones d' or; 
nostres rius, quines aigues ara s' escorren 
mansoies, ara s' estimben esbojarrades de 
cingle en cingle; nostre mar, aqui llepant 
els fins sorrals, alla enmirallant - en ses 
aigues cristallines les altívoles barreres de 
granet ..... . 

¿Les vostres concepcions, he dit, obra
ren aquesta maraveHa? No, no. 

Foreu tots vosaltres que ereu aqui amb 
nosaltres. Sï us sentirem; si us vegerem ... 

Beneíts s1gueu . A reveure. 

J. LóPEZ-FRANCH. 

Protegiu l' En-
senyansa cata

lana. U na peseta 

mesal. 

Havana 
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LA FESTA DELS 

ENS temer pecar d' exage
ració podem dir que ha cons
tituït el major exit assolit 
per els catalans de Cuba. 

De bell antuvi e3 pressen-
tia. Al pendre cos la inicia

tiva de VIDA CATALANA a la que tan 
entusiasticament respongueren totes les 
entitats i publicacions catalanes de Cuba, 
enrobustida mes tard per la cooperació de 
bon nombre de compatricis i fins promi
nents membres de la societat cubana que 
mes simpatitzen amb nostres sentiments, 
restarem segurs de que la nostra primera 
festa poetica esdevindria d' una importan
cia trascendental. 1\!Ies francament no cre
iem que arrives al grau superlatiu que as-

. soli; al comptar fins a 254 composicions so
bre les que el Jurat tingué que del-liberar, 
al assabentar-nos dels noms dels autors 
que havien respost a la crida del Consisto
ri, Ignasi Iglesias, Manel i Joaquim Folch 
i Torres, Manel Marinel-lo, Carles Solde
vila, Apeles Mestres, Trini M. Torrebaja, 
Ainé Rabell, Galmes, Sellares, Carbonell, 
Rahola, etz., etz., confessem que ens en 
sentirem orgullosos d'haver provocat aquest 
bell torneig literari, ens creguerem que 
feu idear la cel-lebració d' uns Jocs Flo
rals a Cuba, i que sols havíem servit de in
termediaris entre els fervents desitjos de 
la nostra patria i els de tots els catalans 
que l' animen i l' anyoren en l' exil. 

La corrua d' encerts dels organitzadors 
en son palesa mostra. Primer la designa
ció de president en la persona del Dr. Clau
di Mimó l' eximi patrici, el nostre patriar
ca a qui es deu la millor part del exit as-
olit, despres la del valent i docte escrip

tor Sr. Josep Conangla Fontanilles, amb 
la presidencia del Jurat Qualificador, mes 
tard la cessió del saló d' actes de la Aca-

Jocs FLORALS 

demia de Ciencies a qum Consell Directiu 
no podrem agrair mai prou les deferencies 
de que ens feren objecte i com si tot aixó 
no fos prou vingué a segellar la esplendida 
magnificencia de la festa una garlanda de 
les mes flairoses poncelles de nostre j ar
di colonial del que 'n sobresortia radiant 
de formosor i gentilesa la Majestat sobi
rana de la mes purissima bellesa de les do
nes de la nostra raça. S. M. la Regina 
Eulalia, gràcil com les palmeres tropicals, 
gentil com la pastorel-la de nostres camps, 
quin esguard reflectia el mes fervent amor 
a nostra Patria, esdevenint l' estel mes llu
minos d' aquella constelació que formava 
la Cort d' Amor, d' aquell regnat de plei
tesia . 

Qui podra oblidar l' emoció sentida aque
lla tarda explendida del mes de Maig, ple
na de llum, de sol, d' aromes que embau
maven els sentits com transportant-nos 
als jardins naturals de Catalunya plens de 
ela vells de roses i ginesta. 

L' expectacle que oferia a nostre es
guard aquell amplíssim saló de la Acade
mia de Ciencies no es per a esser descrit 
per la ploma; manca la inspirada paleta 
d' un artista, el numen d' un exels poeta. 
Iostres dones aimants de la cultura, de 

la poesia, de la parla catalana, dels ideals 
llibertadors del poble catala, hi eren en 
tropell magnífic, radiantes d' hermosura, 
habillacles amb la mes esquisida el-legan
cia, dominades per la emoció corprenedo
ra de la poesia, per l' amor a la patria qui 
ens enviava el seu bes maternal per mitja 
dels seus mes eximis trovaires. 

A tanta bellesa li calia un marc ade
quat, i no en podíem trobar d' altre mi
llor que l' estatge de la ciencia cubana 
transformat en temple de la poesia per el 

... 



majic art del eximi pintor En Francesc 
Garcia Escarré, director de la explendida 
ornamentació del saló de la festa, i al no
table floricultor Teodor Llobera que trans
forma en un jardí aquell palau auster. 

Al fons, el sitial per a la Regina. Per 
dosser la nostra ensenya barrada, oida, 
per catifa les mes flairoses roses. Fent-li 
honor els estandards i ensenyes de totes 
les entitats catalanes, i en artística com
binació garlandes de llorer circondaven les 
altíssimes voltes d' aquell paraninf, soste
nint artístics tarj e tons. 

Llegirem : Clemencia Ioaura, Ausia~ 
March, Llull, Mila, Catalunya, Mallorca, 
Valencia, Roselló. 

Pa tria, dones, flors, poesia, bellesa . . . 
Maravellos, esplendid emocionant. 
El temps feu more el batall i la campa

na feu sentir l' hora esperada. Silenci. A 
poc els alegres i majestuosos acords d' una 
marxa trionfal destrament executada per 
la notabilissima banda del Estat Major del 
Exercit de Cuba, ( encar mes prestigi per 
a nostra festa) anunciava a la nodrida con
correlicia l' arribada del Consistori en Plé. 

Al apareixer la figura del venerable doc
tor Mimó seguit per tots els representants 
de les entitats organitzadores del acte, una 
axordadora ovació retrona l' espai. 

El Consistori pren seient en el lloc as
senyalat. 

Silenci altre cop. S~ sentien els cors 
bategar d' emoció d' ansia. 

Diuen que en aquell precís instant apa
resqué una exelsa matrona de bellesa ini 
gualable sorgir d' entre l' ensenya barra
da que servia de dosser al Sitial de la Re
gina i de mantell a la visió qu' es presen
tava, braços extesos, d' ondulant cabellera 
de negror de mora, sortint d' un capel roig 
com les rose lles, al pit un feix de blat i 
auriolada per corona d' estrelles de cinc 
puntes. 

I s' enlaira, s' enlaira fina a posar-se sos
tinguda per forces invisibles al bell mig 
de la cupula d' aquell temple. 

Y el president digué solemnialment : 
S' OBRA LA FESTA. 
I el devasall de poesia, d' amor patri i 

de bellesa inunda per unes hores aquell 
recinte . 

En Pere Boquet, secretari, visiblement 
emocionat camença la tasca amb breus pa-

Francers Garcia Escarrê 
Director de l' Ornament 

raules que despres trobareu,. llegí el ve
redicte del Jurat Qualificador i el presi
dent digué; 

Tenim ansia d' esser regnats per la gen
til Majestat que espera delirosa sa pro
clamació. Anem doncs a proclamar-la en 
aquest instant, rompent el costum esta
blert. 

.. 



;; s 

I es desclou la plica del guanyador de 
la Flor Natural. 

Ignasi Iglesias, i una delirant ovació 
acull aquest nom del poeta del poble catala. 

En Josep Pineda dignissim president del 
Centre Catala, com a delegat del poeta 
premiat va a cercar a la Regina de la Fes
ta seguit de tot el Consistori que la reb 
en cordó d' honor. 

Un detail del Public. 

Als acords de la Marxa del Rei en 
Joan I fa la seva entrada trionfal la Re
gina de la Festa, seguida de sa gentil Cort 
d' Amor. 

La emoció arriva al seu grau max1m. 

lVIolts ulls espurnejen. Les boques mor
molen mots d' admiració, de simpatia, d' 
afecte. 

L' ambient es saturat d' una fra
gancia embaumadora. 

Aquella visió de matrona exelsa des
cendeix de son situal i besa a la Re-
gm a. 

Tothom dret ou les paraules del pre
sident Dr. l\1imó. 

"Declaro proclamada Regina de la 
gaia festa d' amor i poesia a la gentil 
senyoreta a Eu la ria M un tal i Blanch 
a qui fem ofrena de nostre tribut de 
pleitesia i vasallatge." 

Allavors la ovació es fa intermina
ble; els visques a la pa tria, a la poe
sia a la Regina, al Consistori, aixor
clen. 

Sa iaj estat gentil agraeix amb un 
somriure, que 'ns apar una besada, les 
mo tres d' afecte de sos vasalls. 

I la festa continua. 

Fet silenci En Josep Conangla Fon
tanilles president del Jurat Qualifica
dor pren la paraula. 

Nosaltres, els de VIDA CATALANA, 
idolatres com son fins al maxim de 
nostra parla, no podem menys que 
agrair i felicitar al Sr. Conangla, a 
nostre company Conangla, perque nc 
dirho, si es puntal ferm de nostre vol
gut confrare La ova Catalunya, amb 
qui compartim el daler de propagar 
nostres doctrines de llibertat, devem 
agrair-li i felicitar-lo per sa brillan
tissima disertació. 
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M E M o 
Sr. President del Consistori', senyor Pre

sident del Jurat Qualificador, senyors del
legats de les corporacim1s catalanes de Cu
ba, senyores i senyors : 

Per tal de complir amb la comanda que 
'm fou reservada com a Secretari del J u
rat Qualificador i del Consistori al ensems, 
es que em trobo avui aqui, molestant vos
tra atenció llogi-
cament ansiosa 
de gaudir la su
blim inspiració 
po et i e a que 
prompte brollara 
a dolls de 1 e s 
compo s i e i o ns 
premiades q u e 
vos seran llegi
des. 

Excuse u me, 
clones, senyores 
i senyors si en 
corppliment es
tricte el e 1 meu 
deure vinc amb 
les meves vul
garitats, com es
cardots exotics 
amb ofana de 
mirambells sen
se f 1 a i r e , en 
aquest verger de 
flors enbauma
dores, a engreu
xar vostres jus
tificades ansies 
de sentir als can
tors de nostra 
pa tria. 

R I A L 
cant damunt les ones del Mediten·a, tre
sorer de les passades glories de nostra 
raça, al sol alé dels travadors de nostra 
Patria i tancant els ulls, eix temple de la 
Ciencia dels Cubans haura de transformar
se com per l' art el ' encantament de la Fa
ela Poesia en el Palau de la Mus ica Ca
talana on en aquesta mateixa hora, en 

a q u e s t precis 
instant tambe els 
cantors de Cata
lunya llensen al 
vent les melo
dies de sa fe
concla inspiració. 

I l' e s e u ma 
blanca que dei
xara l' estel-la 
de la nostra nau 
com solc el' ara
ela damunt el e 1 
m a r , dibuixara 
b e n clares les 
nostres ansies de 
llibertat, de veu
re el' un cop i 
per a sempre la 
nostra Pa tria re
diviva, si ella es 
la mare dels que 
saben sentir per 
ella la mes su
blim concepc10 
de la poesia. I al 
finir nostre viat
ge espiritual, ens 
trobarém en ro
miatge pa triotic 
al cim del Mont-

Mes, m' ani- PERE BOQUET serrat: 
plaentes 

VISIOnS 

senti-ma el plé con- Secretari del Jurat 

venciment de que . 
la dolça música que delectara vostres Ol

eles, vos fara prompte oblidar eixa estona 
perduda escoltant- me. I en l' ext~si dol- -
cissim que dominara nostres espents ens 
haurem de trobar enlla d' enlla tripu
lants d' una mateixa nau, creuant els 
mars; invencible vaixell contra les malves
tats dels elements i la dels homes, llis-

·: = -· -

rem e om aca
ronen nostres rostres com petons de bri
sa i els inmortals creadors de La Atlan
ticla, dels El-logi a la Paraula, de les Glo
rioses, dels Cants de Patria, de Mireia, 
sublims llegats poetics, seran nostres guia
dors per les altures d' aquell Monument 
insoli t. 

Al considerar la magnitut de l' empresa 
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portada a cap per els catalans de Cuba al 
organitzar la primera Festa del Jocs Flo
rals, jo no 'm sento pas amb forces per a 
complir a plér el meu deure en aquest acte.· 
Mancaria molt temps per a poguer glosar 
acuradament cada una de les diverses fa
ses d' aquesta organització i em seria di
fícil, mes a mi, que n' he sigut el circuns
tancial iniciador portat per el meu fenent 
amor a la llengua catalana, la meva idola
tria per Catalunya. I dic que 'm eria di
fícil, perque es altament intensa la emo
ció que sento en aque ts moments o
lemnes. I es que no puc ustreurem al 
record de tantes mercés rebudes d' arreu 
que totes elle han fet possible l' esplen
didesa d' aque ta festa gaia, la mes gaia 
de les festes de Catalunya. L' apoi trobat 
arreu, primer en les corporacions catala
nes, despres en tot els catalans, mes tard 
entre els cubans, quina cooperacio es be 
prou palesada. Per fi la dels poetes i e -
criptors de parla catalana quins ens han 
fet l' alt honor de respondre a no tra cri -

da fent a1-rivar a 254 el nombre de com
posicions rebudes. 

I qui son els que han respost. Part d' 
ells prompte ho sabrem. Dels altres res
taran ignorats llurs noms pero no l' exel
situt de llur inspiració po ada de manifest 

amb les composicion rebudes que no s' 
han premiat i no per manca de merit sino 
de mitjan per a recompensar-les. ostres 
deliberacions han sigut be prou difícils. 
Sols amb 1 ajut dé la Providencia havem 
pogut presentar nostre veredicte sincer, 
recte, sense miraments, honrat. 

Deixo l' engorrosa ta ca de singularit
zar el detalls pertinents amb la meva tas
ca per a no ferme ja me pesat davant vos
tre. Per a que en quedi remembrança i 
pugan esser objecte d' agraïment per part 
de ls bons catalans, procurarem publicar un 
hi torial detallat de tot lo referent a la 
grandiosa festa que avui s' esta celebrant. 

Passem doncs a proclamar els noms dels 
poetes premiats. 

Comissl6 de Plelterfa 

= ; = = =: t=s : s : ¿=;= 
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DISCURS . DEL PRESIDENT DEL JURAT QUALIFICA-DOR 

EN JOSEP CONANG.LA FONTANILLES 

L' J·D I OM A CA TALA 
Devant de la Ciencia, de la Historia i de la lliure determinació de]s Pobles 

~ü~~J!j¡]; EGI A de la festa, i dames 
d' honor; President 1 com
panys de Consistori; Senyo
res i caballers : 

Voler de Deu son els llen
guatges i no pas capritxo 

de cap rassa, de cap poble ni de cap nucli 
parficlari. La varietat de llengües, com la 
varietat en els fruits i en tots els ordres de 
la naturalesa, respón a lleis inmutables de 
la sabiduría creadora. De la mateixa ma
nera que no hi ha un astre únic, sino que 
abunclerí els sols i les constelacions plane
taries a ·la relativitat insondable de l' infi
nit; i de la mateixa faisó que a la terra no 
hi ha un sol mar, ni una muntanya sola, ni 
un sol riu, ni una mena sola el' arbres, ni 
una classe sola de flors, ni una mena única 
el' aucells, ni un exemplar exclussiu de qual
que especie animal, vegetal o mineral, tam
poc hi ha ni hi pot haber un llengüatge unic 
entre els homens. La unitat del U ni' ers no 
exclou . sino que suposa, la varietat inmen
sa de individualitats i matissos, quü1a com
binació és font .ine stroncable de bellesa, d' 
armonia i d' e·quilibri en tots els ambits de 
la- vida. 

D' aquestes veritats inconcuses se· 'ú des
prén quan gross·a n' és l' insensatesa i ·la 
bar bari e · intelectual dels home ns _ i ·dels· po
dérs -que, n=!belant-se bojamenl" éontra I' 
obra~ divina·, és l)revaleH_ de ~on domini trari
siú)ú- sohré d' altres pobles;. per . a . impo-· 
sals-hi, a n' àquestós, un llengüatge · extra
ny. (Aplaudiments.)-Les _bañderes, les auto-
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ritats, les organitzacións regimentals, les 
lleis escrites, qualsevol signe extern del po
deriu polític, son susceptibles de imposició 
mes o menys violenta. Mes lo que cap po
der ni cap voluntat clespótica podra. realit
zar ni convalidar jamai, impunement, sense 
mereixer la maledicció dels oprimits i la 
execrecació eterna. és la imposició d' un 
idioma extrany al poble on per qualsevol 
medi criminal de invasió o d' ingerencia, s' 
adquireix algún domini. (Aplaudiments.) 

Perque, la llengua propia d' un poble tal
ment es l' anima col-lectiva del mateix, l' 
essencia de llur personalitat, la síntesis de 
son caracter, la concreció de sa conciencia. 
A la llengua propia hi han condensades mi
raculosament totes les virtuts, totes les en
senyances, t ots els afanys, tots els anhels , 
tots els idealismes que a tra\ és de l' histo
ria i de la civilització el ' un pais, s, han anat 
resumint a l' esperit inmortal de ses nissa
gues. Un simple mot incorporat a una llen
gua i esde vingut substancia de la mateixa, 
suposa una gradual el-laboració, un procés 
lènt i complexe no sols de lliure acopi i as
similació d' eix mot pel consensus d' una 
generació i de les generacions succesives, 
sinó per la plasmació, avans, de determinat 
concepte o imatge, a lo que se li asigna dit 
mot no de manera arbitraria sinó el' acort 
intu ~ tiu , casi sempre, amb la fotsa expresi
va qu' es desprén del mateix concepte o de 
la mateixa imatge en relació amb la con
ciencia nacional del poble on la nova paraula 
adquireix ciutadaBia. 

* - es 
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Les llengües, doncs, en general, tan als 
ulls de la Ciencia com de la Sociologia i 
del bon sentit, totes son respectables i en 
major grau quan mes cultes sien, no ja per 

constituir patrimonis espirituals de valua 
imponderable per a cada poble respectiu, 
sinó per l' interés i la trascendencia que re
presenten a la cultura i a la civilització de 
l' humanitat. Tots 
aqueixos arguments 
i molts altres de la 
mateixa randa que 
podrian aduirse 'n,-
. . 
1 que no son pas JU-

es el de substituir sa parla per l' idioma de 
Castella, tant per esser aquest l' oficial als 
dominis d' Espanya; com per la convenien
cia d' entendre 's també, amb vint nacions 

americanes de igual llenguatge. El desco
neixerment que tenen, eixos rutinaris, de l' 
historia, els fa creUl·er, de bona fe, (i per 
aixó no se senten avergonyits de tan erro-

ni criteri) que, lle
vat de Portugal, to
tes les terres del 
mapa hispanic han 
constituït un agru
pament inseparable 
desde l' época bíbli
ca cap ensa; i com 
a deducció d' eix 
criteri infantil, su
posen, per tant, que 
a tota l' Espanya 
oficial s' hi ha de
senvolt un idioma 
únic arreu dels se
gles, encar que, per 
issolament d' alguns 
focus regionals, és 
va corrompre el Cas
tella, derivant-se en 
dialecte catala a Ca
talunya, dialecte ga
llec a Galícia, dia
lecte valencia a Va
lencia, etc., etc. 

La veritat histó
rica, com la veritat 

dicis empírics, sinó 
conceptes plens de 
sentit i de llum,-ja 
compendreu que els 
senyalo en justifica
ció i procla m a e i ó 
dels drets que li co
rresponen a nostra 
Llengua, en quin ho
nor i homenage so
lemnissim se cele
bran precis a m e n t 
aquestos Jocs Flo
rals, al amparo de la 
comprensiva i gene
rosa terra cubana de 
la qual molts de VO"" 

saltres, com jo ma
teix, n' hem fet una 
continuació volunta
ria de la pa tria de 
naixensa, sense min-
va, per aixó, de la 

J. Conangla Fontan1lles científica, s o n, en 

llealtat amorosa que tot bon 
a Catalunya. (Aplaudiments.) 

President del Jurat canvi, ben altres de 
catal-a li deu las que creuen el pretensos intelectuals an-

* * * 
La Llengua Catalana, diuen alguns irre

flexius,-seguint la consigna de la prempsa 
espanyola catalanófoba-deu relegar-se a 
Catalunya i encar condiCionalment per a 
usos domestics, car el deure de tot Catala 

ticatalanistes i com suposen o enseyen ma
liciosament els textes oficial de la primera 
i segona Enseyansa espanyola i fins de les 

Universitats d' Espanya. La veritat, en pri
mer lloc, és que Catalunya, a través dels se-

gles, ha constituït sempre una unitat de
terminada, amb rasgos característics incon-
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fundibles i ben ·diversos de totes y cada una 
de les demés clapes étniques qu' el conven
cionalisme geografic preten barrejar amb la 
denominació d' "Espanya". I la veritat, en 
quan a les llengües, es que cada una de les 
distintes nacionalitats o clapes étniques del 
actual Estat espanyol, anaren creant i de
senrotllant el seu medi vernacul d' expres
sió, a mida que cada una d' eixes naciona
litats ana fortmant-se. Als ulls, doncs, de 
la realitat histórica i científica, és innega
ble la diversitat d' idiomes, com la diversi
tat d' antics regnes o nuclis étnics, al te
rritori de l' Espanya oficial el' avui . El pre
domini succesiu de les respectives invasions 
de que foren objecte aquelles nacionalita t s, 
ana influint en la plasmació dels respectius 
idiomes, segons el grau de vigoria, rest -
tencia i cultura de cada hú. 

Al establir-se, pel matrimoni dels Reis 
"Catolics", la nominal unitat espanyola, per 
acumulació de casi tots els reialmes penin
sulars en unes soles mans i cap el' elles ca
talana, comensa, llavores, la tenclencia dels 
gobernats castellans a imposar la hegemo
nia de Castella per damunt de les altres te
rres i civilitzación enganyosament aplega
eles. De Elizabet als Felips IV i V, gradual
ment foren burlats, perseguits, i anulats els 
furs;; i esmicolades les llivertats propies de 
Catalunya, Aragó, Galícia, .r avarra, i des
prés de la nació portuguesa. L' odi irra
cional i antipolític a les llengües respectives 
dels antics reialmes, comensa amb Cisne
ros, s' exacerva en época del comte Duc d' 
Olivars, i segueix encare amb Romanones , 
L' Alba, Sanchez Guerra, la Cierva i tot el 
garbull oligarquic del funest centralisme 
hispanic. Testimoni persistent d' aqueixa 
persecució maligne i sistematica que pesa 
encar damunt del cor el' eixos pobles-exep
te de Portugal, que tingué la ventura de 
recobrar sa independencia-és la imposició 
ignominiosa del idioma Castella com únic 
oficial al Estat espanyol, i la declaració fai-

-

saria, i desonrientadora per a les mases in
cultes, de que aitals llenguatges no son al
tre cosa que mers dialectes del Castella i 
deuen sacrificar-se, per tant, a les conve
niencies d' aquest, de grat o per forsa. 

Tan arrelada esta aquesta convicció, no 
solsament entre multituts espanyoles poc 
instruïdes, sinó entre gents que pensen es
ser il-lustrades, que jo he cregut de mon 
dem-er pa triotic, i a la vegada moral, com 
ex ercici pietós d' una de les obres de mi
sericOI-dia, l' aprofitar aquesta ocasió so
lemne i catalaníssima que aquí ens reu
neix,-al amparo honrós el' una de las mes 
insignes corporacions intelectuals de Cuba, 
- per ajudar a desmentir una falsetat tan 
llastimosa, en lo relatiu al verb de Cata
lunya. I vull creurer que mas paraules, per 
responclrer al ritme interior de la veritat i 
de la mes pura i veement sinceritat, no se
ran perdudes, ni encoltades amb disgust, 
ja que al censem ps que poden enfortir l' 
amor de molts catalans a la Llengua Cata
lana, estic segur que hauran de trobar des
prés ressó de simpatia, al ser tracluidas, en
tre molts desconeixedors i detractors gra
tuïts, fins ara, de l' esperit de Catalunya. 

* * * 
Les primeres llevors del Idioma Catala 

foren sembrades per les tribus ligúriques, 
casi prehistoriques, que s' extengueren a to
ta l' Europa occidental. Hi barrejaren des
prés noves i mes granades modalitats, les 
invasions íberes (lacetans, aucetans, !aie
tants, cossetans), dels primers. Mes tart 
ficsaren, en el verb catala, influencies re
marcables, les expedicions gregues qu' es
tabliren ·factories comercials a Catalunya 
(Roses, Empuries entr' elles). Roma, al ex
tendrer son imperi per terras el' Iberia i 
fer-ne capital a Tarragona, barreja la llen
gua vulgar de sos soldats amb la dels cata
lans, no sens resistencia d' aquestos. Els vis
sigots, durant tres centuries, aglutinaren 
també son llenguatge amb el dels habitants 
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de nostres comarques, esdevenint-ne la pri
mera unitat catalana a banda i banda del 
Pirineu, a l' exténs territori que s' anome
na Gotalandia o país dels Gots, de quin nom 
n' esdevingué l' actual de Catalunya. Els 
sarraíns venceren als Gots, pero no deixa
ren gaire rastre proporcional a nostre idio
ma. I els reis Francs, després, en combina
ció dels originaris de nostra terra, iniciaren 
i portaren a cap la reconquesta, lliberant a 
Catalunya i establint-hi el Comtat de Bar
celona, nexe de la unitat i crisma de la 
independencia catalana. 

A través d' aqueixos esdeveniments his
tórics s' hi pot esbrinar i estudiar la for
mació del Idioma Ca tala: que com tots els 
idiomes no pot dir-se derivat de tal o qual 
altre, puix com ensenya la Filologia, cada 
llengua suposa un procés distint en el que 
intervenen multiplicitat de fets individuals , 
filtracións o incorporacions subtils de co
neixements i entrellassos d' arrels fins a es
devindre la uniformitat evolutiva de llur sis
tema organic; el qual adquireix mes fics e
sa i més caracter, com mes culte i civilitzat 
és el poble que '1 parla. El catala, per con
següent, es un de tants idiomes mes aviat 
germans del Llatí que producte del Llatí; 
perqué si en la cultu ra llatina hi deixa tras
cendental influencia la cultura del Grecs, 
com sucsehí també a la cultura catalana, 
paralelament es formaren l' Idioma del Las
si i el Ca tala escrit; si be el llatí classic 
exercí després influencia mes poderosa· a 
Cata.unya, quan l' Imperi Roma goberna a 
nostra terra. Prova de que el Catala era ja 
llenguatge viu, avans de la invass ió roma
na, és el testimoni de Juli us Céssar, en quins 
Comentaris feu la declaració de que al arri
var a les Galies occidentals és maravella de 
trovar-hi una llengua culte que tenia, diu, 
extraordinaria semblanca amb la llatina. I 
encar fou mes expressa, per lo que toca a 
Catalunya, la declaració cessaria sobre l' 
idioma propi dels catalans, puix el mateix 
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Emperador, com consta en una lapida ro
mana descoberta a Empuries , obliga als 
grecs que hi residien, a parlar la llengua 
lla tina o be la del païs. 

Més, si per la sola raó de la seua exis
tencia tan fermament arrelada a Catalun
ya, no fos l' Idioma Catala ben mereixedor 
de respecte i no tingu-és els millors drets a 
la simpatia i a la consideració dels homens 
estudiosos i ben nascuts, molts altres mé
rits concorren en éll, potser els mes apre
ciables, i son els mérits valiosos de son tre
sor cultural i de l' explendidesa de son re
naixement literari. Quan Catalunya, en els 
temps medievals de son poderiu politic, no 
sols ella sola es governaba sino que donant 
lleis al mar i normes al corners, espandia la 
seua civilització pel Mediterrani, per l' 
Adriatic i per tot el Vell Mon, llavores la 
Llengua Catalana no fou sols vehicol de 
franca relació i de lliure fraternitat entre 
llur sobirania i la d' altres pobles, sino qu' 
enriquí la cultura mundial i contribuí al 
a vens de la intelligencia humana, amb mo
numents literaris, filosófics i científics an
teriors a cap altre llengua vulgar de les co
negudes per neo-llatines, segóns reconegué 
i proclama el gran polígraf Menéndez-Pe
layo. 

* * * 
En quan a l' antigüetat de la Llengua Ca-

talana, es sabut pels coneixedors de l' His
toria, que aquella tenía ja plasmació ver
nacular al segle VI, i que als inicis del se
gle IX oferí plenitut expressiva. En testi
moni de sa velluria literaria, existeix en pri
mer terme la consagració de la Seu el' Ur
gell, (any 819, regnant Ludovic), redactada 
en llatí inculte i esmaltada amb noms de 
pobles sense llatinitzar i de pura dicció vul
gar catalana, persistents encar avui. Apa
reix després el famós Jurament de Stras
burg, fet pel Rei Lluís, de Baviera, i per son 
ger ma Carles el Calvo (842), en llengua, diu 
que parlaven els exercits d' aquest, mes · ti-
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rant al catala que al galaic. Se cita, també. 
l' epitafi escrit l' any 844 damunt la tomba 
del Comte Bernat I de Barcelona. Segueix, 
en ordre cronológic, el Poema de Beoci, rl.E'l 
900. I l' expansió !iteraria de la Llengn ::t a 
les dugues vessants del Pirineu, es torna 
en floriment de poesia trovadoresca i ad
quireix renom i cultiu universal durant e 1 
segle XII, servint de preparació al es fm s 
admirable de Raimónt Llull que la conver-· 
tí, a darreries del segle XII I , en llengua no 
ja de la Filosofia i la Metafísica, sino de les 
mes ardues especulacions del coneixement 
huma, i la feu escoltar i aplaudir als Cen
tres científics i culturals mes famosos d' Eu
ropa. 

Feta la unitat política Catalana per Jau
me I el Conqueridor, la llengua de Catalun
ya prengué senyoriu des dels confins del 
Rosselló i la Provensa,· fins al llarc de les 
costes d' Alacant i de les terres de Mur cia, 
lo mateix que a les illes Balears; i queda per 
sempre mes arrelada, també, com plansó de 
pur llinatge que hi degué portar un estol de 
catalans originaris, al Cantó suïs dels Gri
sons, a la vall de l' Engandina, a frec de les 
fronteres d' Alemanya; com arrela també a 
la ciutat sardanyesa d' Alguér , fundada per 
Pere II quan el regne de Sicília estaba unit 
a la Confederació Catalana Aragonesa; a la 
conca ribagorsana del alt Aragó; i a l' Alt 
Pirineu, banda de Fransa, per les valls de 
Bigorre, allí on esclata la expressiva cansó 
popular glossada anys enrera per En Ma
ragall , que comensa: 

"Aqueixes montanyes, que tan altes son, 
me priven de veure mos amors on son. 

* * * 
Com no ha de tenir, clones, els majors 

drets a esser respectada, una Llengua que 
tan honroses executaries ostenta, enriquida 
i glorificada per boca de reis , de sants, de 
pontífices, de cronistes, poetes, filosops, ju
ristes, oradors, nautes, matem.atics; de 
grans artistes, de abís i patri9tes ma~m ... 

fics; la que fou signe, símbol i encarnació 
vivent de la llivertat de Catalunya; la llen
gua gloriosa que deu segles enlla tenia ja 
llur cultura; que des de la Edat Mitjana te 
poemes aclm'Ïrables; que fou aplaudida i cel
lebrada no sols als tornetjos del Gai saber a 
Provensa i Aragó, sinó a les Corts' de Cas
tella, Anglaterra i I tali a; que s' honora en 
boca del Dant; que rebé cel-lebracions del 
Petrarca, i el-logis inolviclables de Cervan
tes; la llengua del Consulat de Mar i de la 
Taula de Canvi; de les cuatre Cróniques i 
dels Usatges: la llengua de la Generalitat i 
del Cancell de Cent; la llengua de Beren
guer el Gran i Berenguer el Sant; d' Al
fons I i del inconmensurable Jaume el Con
queridor; dels Peres I i II i del Aimador de 
la Gentilesa; la llengua de Fi valler i Claris: 
d' En Margarit i Rafel de Casa nova; la llen
gua d' En Llull, el' En Sabiuda, de 1 rnau 
de Vilanova, d' En Vives, el' En Balmes, d' 
En lVI ila i Fontanals; el' En Rubio i Orts, d' 
En Verdaguer, d' En Maragall, el' En Guï
mera; d'En Narcís Oller, d' En Pin i Soler; 
el' En Prat de la Riba, d' En Torres i Ba
ges; el' En Turró, el' En Puig i Cadafalch, 
el' En Ruyra, de la Víctor Catala, d' En "Xe
nius", de l' Alomar, de l' Iglesias, d' En 
Cambó, d' en Bofill i Mates, d' En Rovira 
i Virgili, el' En Francesc Macia; d' En Gau
dí, d' En 1\IIorera, d' En Millet, d' En Ca
sals, d' En Manen, el' En Clara; (grans 
aplaudiments) la llengua de la Mancomuni
tat, de la Biblioteca de Catalunya, de l' Ins
titut d' Estudis Catalans, del Laboratori de 
Psicología, del Cancell de Pedagogia, de la 
Universitat industrial, de l'Escola dels Bells 
Oficis ; del Orfeó Ca tala, de l' Associació 
Protectora de l' Enseyansa Catalana, dels 
Pomells de Joventut, de les Joventuts Na
cionalistes; i de tot un poble freturós d' as
solir l' ideal patriotic mes complert i més 
llegitim! (Aplaudiments). 

Sempre que calgui, fem-ne recort d' 
aqueixos homens, d' aqueixes institucións i 
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d' aquelies glories. Recordém també que la 
Llengua Catalana és admesa avui, amb tots 
els homenatges, a la Sorbona i a distintes 
Universitats i Academies d' Alemanya. de 
Bélgica d' Italia, i dels Estats Uni~s; qu' es 
objecte d' estudi i de lloanses per part d' in
signe filólecs i polígrafs d' eixes nacións. I 
recordém també, com a contrast ennutjós 
amb els respectes que la cultura universal 
té per-a nostra llengua, que aquesta, en 
cambi, solsament reb maltractes, escarni , 
menyspreus, persecucións i atentats odio
sos, de part dels Goberns d' Espanya; dels 
polítics profesionals d ' Espanya; dels ca te
dra. tics atrassats d' Espanya; dels periodis
tes i dels pretenses intelectuals d' Espanya ; 
i, en general, de la opinió mal educada d' 
Espanya! .... 

* * * 
La pérdua de les llivertats polítiques, al 

cap de dugues guerres, i la divisió criminal 
de Catalunya esquarterant-li el Rosselló 
(Tractat d' Utrech) posaren en crisis greu 
a l' Idioma Ca tala, sota la férula dels F e
lips IV i V de maleïda memoria; el feren 
caure en decadencia i el mantingueren en 
mitg eclipsi literari, a fins del segle XVII 
i als comensos del XVIII. Mes, heus aquí 
que a despit d' aquell Calvari i del Decret 
de Nova Planta qu' en fou son Inrí (Decret 
convalidat encare , odiosament, per en Ro
manones, fa pocs dies , al penclré 'I com a 
font legal per a negar la devolució d' uns 
tapissos adquirits per l' antiga Generalitat 
de Catalunya;) heus aquí que si els Poetes 
varen ennnoblir nostra Llengua i li dengue
ren senyoriu de cultura, els Poetes també la 
feren renaixer, després del fatal atuïment 
que sufrí al 1714. 

La restauració dels Jocs Florals , a mit
jos del segle XIX, serví de crida per a des
vetllar la Llengua, i amb ella la conciencia 
de nostre poble. No en va s' ha dit, amb di
ferentes paraules i amb un sol concepte, 
per pensél,dors eminents, g\.1' entre la llen-

gua i la llivertat d' un país, hi ha una rela
ció tan íntima i un nexe tan estret, que 'ls 
hi fa con·er la mateixa sort. Poble que man
té sa Llengua, manté sa llibertat o la reco
bra indefectiblement. I a l' inversa , és axio
matic tam:bé qu els atentats contra la Llen
gua el' un poble ho son no sols contra la lli
vertat sinó contra l' anima del mateix po
ble. Per aixó la fidelitat al verb propi és, 
entre Catalans de seny, la síntesis personal 
me distintiva del patriotisme catala. Pa
triotisme que llogicament ba de clerivarse 
en rebelclia espiritual, mentre no sobrevin
gui l' ocasió el ' esclatar per la violencia, con
tra l' imposició de poders extranys i de 11en
gua forastera a Catalunwa. En Valentí Al
mirall, glosant paraules de Tacit, va senya
lar .el fet de que era signe i estigme d' es
clau, el tenir que parlar la llengua del amo; 
i en el cas de Catalunya, la imposició del 
Castella i la prohibició oficial tiranica, mons
truosa, del us del Catala, es un recort cons
tant d' esclavitut desde el bressol i l' escola 
primaria, fins al llit .. de mort elevant del no
tari. I com l' anima de Catalunya conver
geix amb l' ideal suprem de 11ivertat, segóns 
va clescubrir la intruició finíssima del gran 
vident Maragall, per aixó resulta tan fer
ma i tan intransigent la rebeldia de la con
ciencia i de la 'voluntat de Catalunya en 
contra de l' atentat més greu i mes odiós 
que '1 desgobern espanyol infereix als drets, 
a la dignitat i a l' espiritualitat de nostra 
terra. (Aplaudiment.) 

I per aixó el catalanisme estatueix, com 
a condició essencial, com a dret primari i 
consubstancial entre totes ses reivindica
cións, la de la plenitut de soberanía, no sols 
privada-que ja la té-sinó pública i oficial. 
de la Llengua Catalana en son reialme pro
pi. Si les ciencies jurídiques . i socials no de
mostressin la raó i la justícia d' aquest prin
cipi, el recomanaría, per una part, l' histo
ria, i per altra el 11egitimarien les experien
cies polítiques i el reconeixement dels Drets 
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de les Nacións, a1x1s com tot el nou evan
geli jurídic d' ordre internacional qu' és de
riva dels rescents trasbalsos d' Europa. 

En efecte: l' Historia, limitant-nos a Ca
talunya,-i el fenómen s' ha vingut donant 
a moltes altres nacionalitats-, ensenya que 
ni la mes poderosa i culte de les invasións, 
la romana, pogué substituir l' idioma propi 
dels catalans amb el Llatí, puix aquest, com 
ja hem recordat, en comptes d' engolir-se la 
parla dels invadits, malgrat la imposició 
verbal i escrita, conseguí sols aglutinar-se 
amb el llevat autócton de l' idioma catala, 
enrobustint-lo i donant-li plasticitat nova a 
través dels temps. El temps: aquest es el 
factor únic que per voler diví, influeix en l' 
evolució dels idiomes. El temps, empró, no 
fa obra destructiva, sino purificadora, en 
·els idiomes cultes, quan no sols el floreixe
ment literari sino la conciencia política de 
les generacións nacionals no 's desentenen 
de la defensa de llur personalitat nacional. 

* * * 
L' amor a la Llengua Catalana i el cul-

tiu d' ella pels catalans, cóm pot fer angú
nia, doncs, a ningú que sigui fill de bona 
mare i es venti de posseir algún rudiment 
de cultura? Tan sols entr' homens igno
rants i entre rutinaris incapassos de pensar 
alt, o de perversos sense noblesa de senti
ments, pot esser motiu d' inquietut, d' en
fado, d' ofensa o de burla, el fet res·pe.cta
ble, admirable i sacratíssim, d'un poble com 
el Catala, que cumpleix el deure suprem de 
volguer esser éll, de volguer mantindre la 
seua personalitat i de volguer recobrar la 
seua independencia. (Aplaudiments.) Mes 
que mes, quan l' amor dels catalans a nos
tra Llengua i el volguer, com li pertoca, 
que tinga sobirania oficial a Catalunya, aixó 
no significa pas escarni o despreci el mes 
minim contra d' altres Llengues, ni desamor 
tampoc al pobles peninsulars que les parlen. 

Ens contradiríem, els catalans cultes, amb 
nostres propis sentiments i amb nQ~~:r~ dt:.., 
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coro intelectual, si els respectes que recla
mém per a la Llengua Catalana no els cre
guessim mereixedors, també, en el terreny 
científic, pel idioma Castella. Som coneixe
dors d' aquest; i alguns de nosaltres, per 
raó de nostra especial professió, mes conei
xedors, potser, d' éll, de son patrimoni i de 
sa técnica, que certs espanyols que volen 
donar-nos llissons de cultura sense haber 
estudiat encara ni nodrit en part l' esperit, 
com nosq.ltres, en les obres classiques de la 
literatura castellana. No es, doncs, contra 
aqueixa llengua, sinó contra l' imposició ab
solutista i tiranica de la mateixa a Catalun
ya, per lo que sentim odiositat ben cordial, 
ben explicable i ben llegítima, els catalans 
cultes i patriotes. 

La inconsecuencia o la contradicció, per 
tant, no esta en nosaltres. La inconsecuen
cia o la hipocresia de sentiments esta en 
aquells de nostres adversaris que, tot i es
carnint les aspiracións de Catalunya i els 
drets de la Llengua Catalana, remouen l' 
utillatge pintoresc i teatral de son patrio
tisme, per a protestar, per exemple, contra 
l' imposició. del Idioma Anglés a Filipinas i 
Puerto Rico, en perjudici del ·llenguatge 
Castella. La protesta p·eca d' illógica o de 
insincera en llavis de descendents dels con
queridors i aventurers espanyols que a nom
bre d' Espanya invadiren el nou continent, 
on hi arrasaren els idiomes les civilitzacións 
i les rasses autóctones. Com son també il
lógics o insincers en ses campanyes i en sa 
hostilitat anticatalanista, els qui combaten 
el reconeixement de la personalitat catala
na i la oficialitat interior del Catala a Ca
talunya, i en cambi es diuen partidaris de 
la reconstrucció del Estat espanyol pel ré
gim federatiu. 

Aqueixa inconsciencia o manca de llógica 
dels mes avensats criteris espanyols envers 
del problema catala, aixó comprova palesa
ment el desencànt qu' els homens provi
nents del Federalisme republica de Cata-



lunya entirem al adornar-no que la bon
dat de le teorie federal no pot adaptar- se 
actualment a Espanya; perque mal podría 
pactar- e el nou régim ent re les di tinte 
nacionalitats o regións ad cr ite al domi
ni de la fune ta monarquía unitaria es·pa
nyola, quan e tan opo at i contradictori el 
concepte de les propie atr ibución que te
nen el re pectiu núcli que a la Federa
ció haurien de concorrer. Per les mateixes 
raon que En Valentí lmirall va de encan
tar- e de l' aplicació de le idees feclerali -
te a le antigüe región de l' E tat e pa
nyol, i funda l' e cola política particulari s
ta catalana, així mateix hem anat evolu
cionant cap el radicali me catalani ta an
tic enamorat de le abie i o·enero e . cloc
trine o teorie polítiqu s del in igne Pí i 
1\tiargall qui m rí identificat també en le 
més Jleo-itime a piracións naci nali ste ca
talane , com n pot io-norar ningú que d' 
aquell gran home i de le co e de Catalun
ya en tinga degut criteri. 

Tot lo indicat hem de recordar-ho o en
senyar-ho al adver ari capr itxosa de nos
tra Lleno·ua i de Catalunya. I en e indig
nar-nos pels atacs, per les intemperancie s 
i pel baix niYell intelectual d eixo ad' er
saris, el hi hem de de truir també el upó
sit de que no tra Llengua, pel fet de que no 
estiga tan exte a, siga inferior a la Caste 
llana o Espanyola; puix lo que fa aprecia
ble i re pectable un lleno-uato-e no e triba 
en el perímetre curt o extén n é manté, 
ni en el nombre del que el ' iu en, mo en 
el grau de entiment, d' amor i de cultura 
que el ub tenta, en le arrel. que te tei
xicle a l' historia, a la tradició jurídica, al 
ideal patriótic, a la Poe ía, a le rt al 
tresor intelectual; en la identificació e pi
ritual que determina la conciencia i el ca
racter colectiu i perdurable del poble que 
el parla. (Aplaudiments.) 

L' amor a la Llengua Catalana i el cul
tiu de la m·atei:xa no ignifiquen tampoc 

qu' el catalans se entin més lligats al an
tigor que a les grans inquietut de la civi
lizatció contempodmea. Que Catalunya es 
cosmopolita i oberta a totes les preocupa~ 
cións modernes, ho clemo tra el fet de que 
quinse mil catalans s' alli stessin voluntaria
ment i lluite · in amb heroi me fins a que
clarne pocs més de tres mil , als fronts al
liat , durant 1 horrible guerra el Europa. 
en defensa no pa de sos interessos egoís
tes inó de lo qu ell creien llavors l' ideal 
de la lli ve r tat del mon. ¿I acas en totes les 
terre amencane . al costat dels lliverta
dor i dels martre per l' inclependencia d' 
aque tos pol les , no hi conspiraren, lluita
ren i dono-ueren es vicie , innúmers cata
lan de o-lorio a recordan sa? En l' entu -
ia me férv it que po em en la defensa de 

no tre lli, ertat i de lo qu' és símbol i re
súm mes genuí de la personalitat propia s ' 
hi ha de veurer, precisament, la garantía de 
que som més moderns, expansius i progre-
i te qu' les qui creuen o somnien enca

re en frate rnitats internacional s de imagi 
nació i en pau i respectes mútuo s a la ba
e de refundició , que sería tnon truo a si no 

fos impracticable, de tots els poble s en ú n 
de totes le llengües en una. 

Aném a dir que aixó ho reconeix tothom, 
be prou, men) els polítics professionals i 
el periodistes rutinaris d' Espanya. Aques
tos son els únics que no se 'n adonen o no 
volen ficsar-s' hi en el problema tra.gic que 
la eua incomprensió incorretgible va con
griant no precisament contra Catalunya-
re olta, de totes maneres , a salvarse, costi 
lo que costi,- ino contra le in titucións 
espanyole , quines to sucleries insensates 
el fa creurer capas es de poguer deturar 
en terra catalana lo que per semblats cul
pes, per orbe a sentimental i per incapaci
tat política i administrativa, no pogueren 
evitar tampoc a cap dels paissos del vell i 
del nou mon que l' etzar históric reuní b~ 
l' absolutisme dels monarques i pessims es-
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tadistes espanyols, i qu' el castic de Deu els 
hi prengué, després de ses mans pecadores. 

... Catalans: a despit' de tot lo que s' hi 
oposi, estem cada · día mes segurs de que 
Catalunya recobrara plenament les fun
cións de sobiranía que li pertoquen. Es llei 
matematica, que l' identitat de causes pro
dueix igualtat d' efectes: I si la salvació de 
la llengua propia ha determinat sempre l' 
emancipació o el restabliment definitiu de 
tota nacionalitat subjugada; si a més es un 
dels principis bas ics de Dret natural i de 
Dret internacional, que les nacions i les llen
gües deuen prevaldre sobre les dinesties i 
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els tractats: i si la raó dels pobles a regir
se per si ma teixos no prescriu mai; . . . no 
tinguém cap mena de dupte de que el Po
ble Catala, seguint la seua ascenció glorio
sa, vencera també tots els obstacles, proves 
i dissorts que ha tingut de sofrir i sofreix 
encare. I vigorós de seny i de voluntat, pro
tegit pels el-lements i per les gracies divi
nes, arribara, prompte, en triomf a les plat
jes somniades de sa Odissea, com va arri
bar també a les seues l' heroic Ulisses, pro
tagonista invencible del inmortal poema 
homéric. 

He dit. (Llarga ovació.) 

a s F 

• 
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faximil dels diplomes otorgats als guanyadors. 
Dibuix d' en F. Barsó. 

= = = = 
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FLOR NATURA L 

ELS DO S AMORS 
Lema: CATALUNYA. 

Salve, gentil donzella catalana 
que aconsoles el cor de l' emigrant! 
Si en tu em dóna la Pàtria una germana, 
l'Amor em donarà una esposa amant. 

Salve, verge encisera que em guarires 
del mal dl e l' enyorança, com ningú! 
Quan abraçant-te sento que sospires, 
m' apar que Catalunya tinc en tu. 

¡Quin goig trobar l' amiga imaginaria 
vividora oreneta lluny del niu, 
aquí en aquesta terra hospitalària 
que ens acull oferint-nos son caliu! 

¡Quin -goig veient, estrella guiadora, 
que, amb ta llum fulgurant, em duus a port 
i m' avises que ve la nova aurora, 
traient-me de les ombres de la mort! 

¡Quin goig, amb tu, la vida honesta i brava 
omplint-te de tendreses i d' honors, 
o símbol de ma Pàtda, avui esdava, 
o verge que m' inspires dos amors! 

¡Benaurat en el mar sigui el navili 
que, al vaivé de les ones, et portà 
per endolcir mes penes en l' exili 
amb la gràcia i la mel del teu parla! 

Ai, donzella emigrant! No: peregrina 
d' un amor humanal semidiví, 
que tens l' aire subtil dl' una englantina 
transplantada abans d' hora pel destí; 
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Tu em transportes, gelosa i falaguera, 
ferit per ton encís catalan~sc, 
allà a la meva vila riallera, 
el record de la qual conservo fresc. 

I en veient' hi, en el lloc de ma naixença, 
com si mai no l' hagués abandonat, 
escolta ço que, en somnis, viu ma pensa 
tenint-te, enamorada, al meu costat: 

Quan rondo pel carrer de casa teva 
valent-me, per senyal, d' una cançó, 
de la finestra estant jures ser meva 
i amb un clavell em tires un petó. 

Quan, per Pasqua Florida, amb les cistelles 
com nius de flors, a colles, el jovent, 
joiós, surt a cantar les Caramelles, 
m' hi ajunto i et festejo tendrament. 

Quan, entre espurnes d' or, voluptuosa, 
la nit de Sant Joa~ flameja arreu, 
et perfumo amb l' alfàbrega esponjosa 
i em crema un foc intern, que ningú veu. 

I quan, florint la joia catalana, 
per la Festa Major, s' alegra tot, 
dant-te la mà, puntejo la sardana. 
I això que no puc dir- te ni un sol mot! 

Mes no! No enyoro (encara que sospiro 
per veure 'I altre cop el meu bressol, 
mirant, amb la puresa amb què avui miro, 
tos ulls, que m' enlluernen com el sol. 

Avui, tenint-te a tu, ma fantasia 
s' exalta en el record d' enllà del mar, 
i espero dalerós que arribi el dia 
que puguis dú el govern de nostra llar. 



A guarnir-la, amor meu! Sí, que ja és hora! 
A guarnir-la, petita com un niu, 
tota blanca per dins i àdhuc per fora; 
i, encenent-hi un foc nou, fem-hi caliu. 

Abrandem-la, la llar tan desitjada! 
Sempre junts, que feliços que hi viurem! 
Serà un bocí de nostra Pàtria amada, 
on, tots dos, lliurament, respirarem. 

I en treure flor, per glòria de la vida, 
enjoiant-la de fills, confosa amb ells, 
tu els amanyagaràs, engelosida, 
quan saltin en ta falda com ocells. 

I en l' encís d' una eterna primavera, 
agraïts, com nosaltres, fent-se grans, 
a la terra on veuran la llum primera, 
com tu i jo els pujarem ben catalans; 

car tu, en la nostra parla, bressolant-los, 
els cantaràs un cant adormidor, 
i jo, tot fent-los forts, tot enlairant-los, 
els cantaré el nostre himne redemptor. 

¡Salve, gentil donzella catalana 
que aconsoles el cor de l' emigrant! 
Si en tu em dóna la Pàtria una germana, 
L' Amor em donarà una esposa amant. 

¡Salve, verge encisera que em guarires 
del mal de l' enyorança, com ningú! 
Quan abraçant-te sento que sospires, 
m' apar que Catalunya tinc en tu. 

Ignasi IGLESIAS . 

. :;: 
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Accessit a LA FLOR NATURAL 

LES POBRES 

"Les pobres monjetes 

tancades en clau 
les pusses hi entren 

pel forat del pany" 

Entren silencioses 

sense fer remó 

veuen les monjetes 

com fan oració. 

Totes de renglera 

devant d' un altar, 

amb les boques seques 
de tant de resar. 

Diuen per ma culpa 

duent la ma al pit, 

una de les monjes 

ha fet un gran crit. 

La mare abadesa 

hi va amb un bastó, 

totes les monjetes 

demanen perdó. 

La monja mes blanca 
s' aixeca humilment, 

-Oh mare abadesa 

siau-ne clement. 

-Devant les germanes 

diré mon pecat

(Totes s' hi atansen 

amb curiositat) 

-Avans quan vivia 

MONJETES 
{Fragment) 

fora d' etx convent, 

passaba la vida 

saltant i rient. 

-Un '. donzell un <lia 

me parla d' amor. 

('Totes les monjetes 

protesten a cor.) 

-De tant que l' amaba 

me deixí besar.

(Les pobres monjetes 

vinga tremolar.) 

-Are en la capella 

he besat un sant. 

Oh mare abadesa 

s' hi assemblava tant. 

La mare abadesa 

abaixa el bastó,-

ai, anem germanes 

que no te perdó.

Totes les monjetes 

es van allunyant, 

la monja mes blanca 

s' ha quedat plorant. 

Diuen les pussetes, 

-quin plor mes estrany 

i s' escabulleixen 

pel forat del pany. 

Maria Domenec Ballester. 

• 
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ENGLANTINA D' OR I ARGENT 

RESU RRECCIO 
Lema: 

La decepció d' En Berenguer. 

Les dotze de la vetlla senyala una campana 
que branda fosca i trista fa temps dalt de la Seu, 
la seva veu ressona com vent de Tramontana 
quant baixa de les cimes del nostre Pirineu. 
La Lluna brilla clara per sobre l' urbs tranquila 
i petoneja el claustre amb un esclat de pau, 
sa llum mol atrevida pels finestrals s' enfila 
entrant amb gran respecte dins de l' antiga nau. 
Dal d' un altar flamegen uns ciris amb tristesa, 
es veu l' ardit Sant Jordi demunt del corcer blanc, 
als peus, recargolant - se, glateix la fera estesa 
clavada 'I cos la llansa i el pit cobert de sang. 
De sopte un vell sepulcre cruxeix amb soroll d' ossos, 
la seva antiga tapa s' aixeca lentament, 
i un cos vestit de malles i roba feta a trossos 
devalla en la penombra com fruit d' encantament. 
Es alt i du a la "testa cenyida una corona, 
al pit una cuiraça, mantell de porpra i or, 
porta una llarga espasa, la guaita i l' acarona 
i al fer-ho els ulls li brillen i li batega 'I cor. 
Contempla en mitj la fosca la vella seu i plora, 
quina sentor mes dolÇa que omplena tot l' espai, 
du flaires de la terra que de fa temps enyora, 
d' aquella Catalunya que no venceren mai. 
A van ça per la fosca, te fam de torna veure 
la noble Barcelona dels comtes i guerrers, 
du al pit com una roca que l' ha envoltada l' eura, 
la sava catalana, la sang dels Berenguers. 

.. 



Ressonen els seus passos, aquelles fredes lloses 
sembla talment que sentin un foc inconegut, 
s' atança vers les portes, les troba totes closes, 
alça '1 pom de l' espasa i truca resolut. 
La porta de cop s' obre, brunceix una ventada, 
el noble torna enrrera sentint un trist recel, 
duu l' aire un baf de tomba, tant forta es l' alenada 
que sembla cosa estranya i axeca els ulls al cel. 
Pro, va, segueix la via, ell vol veure a la terra, 
la dolça enamorada que un jorn estima tant, 
el goig de contemplar-la, dins d' éll molt mes s' aferra, 
els ulls de joia brillen i amb febre va avençant. 
Veu el palau dels comtes, la porta esta fermada, 
Oh quina recordança li porta el casal vell! 
S' atança a una finestra, la troba aparedada ..... . 
i els polssos l' hi glateixen a cops com de martell. 
Deu meu! quantes mudances per tot arreu hi troba, 
i quina diferencia que te la gran ciutat, 
no sembla la mateixa, per força l' han fet nova, 
i guaita amb gran tristesa l' esguard maravellat. 
Arriva a la gran plaça que un bell casal domina, 
en ella s' hi reunien un temps els concellers 
d' aquella patria noble, com es la llum divina, 
d' aquella terra santa de gloria i de llorers. 
Pro tot de cop s' atura, sentint una frisança, 
el cor boi no batega i el rostre 's torna fret, 
els ulls dins de les conques flamegen encegant-se, 
i treu la vella espasa, l' agafa ben estret, 
i un cop que l' ha besada sobre 'I genoll la trenca 
i apres ple de tristesa la llensa lluny de si, 
-Oh terra catalana! la rosa primerenca! 
qui ha estat que t' ha canviada! qui t' ha vestit axi 
que al lloc on volejaven les barres catalanes 
una bandera extranya de sopte t' hi han posat? 
·Me'n vaig una altra volta, si a Deu no t'encomanes 
no se qui podra dar-te l' antiga llibertat! 
I fuig sense girar-se amb el mantell cubrint-se 
el rostre de vergonya, i entrant dins de la seu 
se sent soroll de ferres i d' ossos escruxint--se 
i un altre · cop la calma s' es ten per tot arreu. 
I en mitj d' aquella fosca tremola el flam dels ciris 
i amb escorrims la cera es crema espategant, 
~ls peus d' un vell Sant-Cristo s' han mustigat uns lliris 
1 al seu altar de fusta Sant Jordi esta plorant. 

Antoni OL~E BERTRAN. 



VIOLA D' OR 

LES NOCES D, OR DEL VELL ABAT 
Lema: VISSIO. 

Quan encare dalt del cel brillen estrelles 
que es desmaien al damunt del blau mantell, 
matineres ja repiquen les esquelles 
al cloquer dlel monastir xacròs i vell. 

Fan sonar per l' ample espai càntics de festa, 
cants que diuen amb llenguatge ela i sonor 
que l' abat de testa blanca i negra vesta 
aquell jorn cel-lebrarà les noces d' or. 

L' alegroi repicament desvetlle els frares 
que abandonen les llurs cel-les, claustre endins, 
i mes tard a dalt del chor ressonen clares 
les austères vibracions dels salms llatins. 

En tan l' iglesia en la foscor dormida, 
s' aclareix amb les celisties matinals 
i la llum que và creixent, entra tenyida 
infiltrant-se per els gòtics finestrals. 

Al davall del rossetò aon hi nia, 
refileja idilics càntics l' oriol 
que saluda l' arrivada dlel nou dia 
i l' ascens meravellàs i embriac del sol. 

La flor blanca del silenci và esfullant-se 
dins del temple que s' omplena de creients, 
de fidels que prop l' altar van congregant-se 
esperant el vell mitrat, impacients. 

Parpellejen per arreu milers de ciris 
que esdevenen poc a poc torrents de llum 
i en la mesa grans ramells de flors i lliris 
fan del temple un grat sagrari de perfum. 
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Sona l' orga dalt del chor dolça i rimada 
i un murmuri es produeix d' espectaciò 
quan l' abat de cara noble i arrugada 
entra en front de la lluïda processó. 

Sa figura que es esbelta i sobirana 
i espandeix un grat encis patriarcal 
s' embolcalla gloriosa dins la grana 
d' una capa galonada, pluvial. 

En la crossa la mà esquerra tè apoiada; 
amb la dreta que fulgur~, beneix, 
i una creu damunt del pit bella i daurada 
com emblema redemptor, brilla i llueix. 

Quan les grades n' ha guanyat del presbiteri, 
s' agenolla en front la Verge, reverent, 
i com brollen melodies del salteri, 
del seus ulls perles d' aigua van caient. 

I alça al cel les seves mans blanques i ungides 
i els seus ulls a la Madona en son cambri 
fent-li ofrena de les flors mès escollides 
que han florit i capollat eQ son jardi. 

Com ferit per un llampec de llum divina, 
dobla el bust, esgrogueït, el vell abat 
i al conjur d' un raig de sol que l' il-lumina 
sembla un lliri que la dalla hagi segat. 

·¡ l' abat tè una visiò consoladora; 
veu la Verge que vestida de blancs llins 
de I 'altar n' ha devallat, encisadora, 
per cenyir-li una corona de rubins. 

I Maria amorosint-lo, l' encoratja 
dibuixant a flor de llavis un somris 
i li diu que a n' a la fi del romiatge 
aprop seu se l' endura a n' el paradis. 

~ .:;.;.. :::-..:.__., :...-- ·'"f.. ~-
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I entre nuvols perfumats de blanques roses 
a la Verge veu volar devers el cel, · 
i allavores ses parpelles s' han descloses, 
esfumant-se dels seus ulls el màgic vel. .... 

Cants lliturgic per l' espai clle nou retrunyen; 
a la missa solemniosa es don començ 
i els ministres que encencers daurats empunyen 
al cel alcen els efluvis de l' encens. 

Dins del temple tot es flaira i harmonia; 
tot brille ja dins del temple il-luminat; 
son estels de clara llum la pedreria 
i l' estel que mes fulgura, el vell abat. 

I al cloquer del monas tir toquen a fes ta 
les esquelles bo i dient en tò sonor 
que l' abat de testa blanca i negra vesta 
ja cel-lebra, benhaurat7 les noces d' or. 

Antoni BALASCH I TURRELL. 

L' UNIC ACCESSIT a l' Englantina fou adjudicat a la composició N9 73 

ALBIRANT LA REDEMPCIO 

Lema: TRES CANCONS 

de la que en resulta autor En JAUME RUSQUELLAS I ALESSAN. 

L' UNIC ACCESSIT A LA VIOLA S' adjudica a la composició N9 77 

RIMS DE SETMANA SANTA 

Lema : Cantate Domino canticum novum. 

que resulta orjginal d' En T. CAT ASUS 
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PREMI DEL CONSISTORI 

MATINAL 

Lema: Del Agre de ma terra 

(Fragments) 

SALUTACió espirals de fumerola que tramunten poc a 
poc les altures de l' espai, es confonen amb 

Deu et guardi, Masia meva, humil ca- les boirines volanderes, minses i flonges, 
saló dels meus avant-passats, bressol del pures i blanques com borrallons de neu. 
meu llinatge, arca senzilla, plena de viscuts A on anireu, boirines temoregues, boi-
record.s i medievals llegendes, orgull de la rines estimades, amb vostra llum de nacre? 
contrada i honor inmarcible de ma pàtria A on anireu que el vostre pas no marqui 
única. Salve! un escreix de feconditat en les entranves 

Els fruitarars que ara et rodegen m' de la atura Mare?; quan vostres gÓtes 
apar que siguin sentinelles que guarden el caiguin com un ruixim de perles sobre el 
teu bon nom, que és el bon nom i glòria solc de la vessana?; quan vostre bes fres-
de tota ma nissaga . . . Salve! quivol sigui un raig de llum i d' esperan-

Què bé hi escaus tan blanca i solitaria ça, acaronant l' arrugada faç de l' home 
entre les feixes de blat que espiguen i humil que lluita i labora en el silenci de 
les verdes clapes dels pins que es gron- la terra pròdiga?; quan reverdeixi gleves 
xen per tots els quatre vents . . . Salve! i refloreixi mates on s' arraparan nostres 

Qué formosa et veig ara amb els fines- vacades i bells ramats pasturadors?; quan 
trals esbatanats i portes franques per a repobli de novell arbratge les màgiques 
refugi del vianant que a frec teu passa. . . afraus i gerdes fondalades i ata paeixi dE 
Molts t' hauran somniat, caseta meva, pe- blincadís llucam els llargs congostos i ca-
ró jo molt més que ells t' aimo, perqué ets minals ombrius? Si, boirines flonges, boi-
la nineta dels meus ulls, el bell niu dels meus rines esblaimades, vosaltres sempre sereu 
amors i el formós recer on hi destil-lo se- el signe de goig i benaurança, si més no, 
cretament totes mes penes per a rebre ~ per les impregnacions de pau serena amb 
manyagosament el bàlsam del teu con- ' U·· què us gonfla la fumerola blanca de ma 
sol. . . Déu et salvi! llar, respectada pels segles i beneïda per 

Fumeja constantment. o o Les dealbines generacions innúmeres .... 



vIP""' 

-·----------------------------~--·~.-----------------------------~--~· 
Caseta meva, llo-garet de ma infantesa, 

font inestroncable dels meus entusiasmes, 
Déu et salvi, jo et saludo!... . 

LA VINDICTA 

Malitsiga les iengotes. . . Pas s etivo
cava de gaire Na Gracieta, i jo poc m' ho 
creia gens ni mica .... 

Un bordegassot sense una engruna de 
cerveira, desvagat i que li feia farum l' 
eina del trebai; un auceiot amb dèries ma
lastrugues que no sap gonyar-se un mos 
de pa i que en ioc de gordar bé, no fa més 
que esfutrassar les ove ie s, gicant - les en 
mala mengia, ei sempre estava a l' agoit 
de natros i va amanir un penjoi d' enrao
nies pel poble que foren una grossa destra
lada als meus innocents amorics. Com si 
jo apariat a destripal" guineus i porcs cin
glars fos també capaç de trosejar l' honor 
d' una donze_ia i el bon nom d' una fa
milia. Mala-negada el baldi arreu! .. . 

Des d' aquei dia en avant na Gracieta 
fou pas més pastora, i llevat del primer 
diumenge a missa, pas la so vista més. 
Jo de pena i consentit vai perdre l' agre 
de la terra, i aqui vai venir, i aqui, tal com 
veieu, fai dies. 

Els pares de na Gracieta fan còrrer 1' 
especie que eia m' avorreix. Potser sigui 
vritat, perqué mai m' ha foscut cotre ie
tres contades. Pro jo també sé que plo
ra sempre i que mai a cap casament hi 
vol pas sebre res fins que els seus pares 
morian. Endemés poc fora pas extrany, 
perqué eia sempre em deia que de nostre 
amor n' eren testimonis tots els volers 
del cel i de la terra .... 

Quan torni a mon poble i visqui a casa 
de mos avantpassats, diré a tota aqueia 
malaida lopada de males iengues i negro
ta enveja: "temps era temps en què se
gons vosatros jo fui un destripador de 
donzeies i bons noms, pro temps sercí. 
temps que no posareu vostres criminals 
petges en el lindar de n1a casa en vida de 
cinc hereus". 

* * * 
Aquell bon home havia acabat sa histò

ria, trista per demés, amb aquestes pa
raules: "Ja he recontat massa sovint 
aquesta història, pro mai per mai ho ha-

. ziB zzla 

v1a fet amb tots els detais com ara. E 
pas brau iarga ?" 

Una galan estona, una hora amb escreix 
transcorregué al contar-me aquells amors 
viscuts a mitges i esgotats ensems aquell 
home pastor d' un taranna plaent; pobric 
muntanyés digne de millor sort, innocent 
com tin infant de cria, exornat amb una 
anima blanca i candorosa. 

Jo sentia forta pena per la dissort que 
l' aplanava i que li havia fet perdre l' agre 
del pais nadiu, però també tenia una pro
funda esperança de que reixiria el' aqueixa 
fatillera malvolença. Ell és bo, ell és just 
-em deia a mi ma teix-, Déu ha via beneit 
de bell principi sos virtuosos amors i cal 
que sofreixi ara, com altre Job, la pèrdua 
de il-lusions innúmeres, una calamarsada 
de persecucions i enraonies adverses i una 
tempesta de refinats dicteris , per a veure
ho tot convertit, a no tardar,· en multipli
cat goig i riquesa de l' esperit; per a veu
re com llueix el sol de la bondat i de la 
innocència; per a veure l' iris de perpètua 
benaurança damunt de sa conciència in
maculada. 

I, apoiant-me en la tanyuda tranca, m 
aixequi per a donar-li una forta abraçada, 
i li diguí: "adeu, amic pastor; tingueu fe 
i esperança en vostre falaguer pervindre; 
Déu sap l' anvers i el revers de les coses 
i voldrà beneir vostres anhels. No dubto 
pas que dintre un any podríeu ben coútar
me emocions pregones que esvairan les 
angunioses hores del passat. Adeu i con
fiança sempre. Que Déu us guardi, bon 
pastor". 

EL POBLE 

Soc als bancals i hortets del poble i sen
to el repic del bronze que 'ns crida a 
missa major. Es el primer toc, mes la 
gent formigueja per les dreceres i pugen a 
grans bandades els joves i amb pas cal
mós els vells . 

La llum del sol cau de ple sobre les ca
ses i les daura d' una faissó esplendent; 
i els vidres dels porticons que s' obren i es 
tanquen, la reflecten, com uns grans espills 
en la verdosa llunyania. 

Les finestres i balcons on hi han noies 
casadores, són un jardí vivent. Els fadri
nets que elles esperen, passen arran arran 
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d' aquestes cases i miren somrients a le~ 
donzelles, llençant pirops a gola oberta, 1 
capten amorosament un brotet ~e n~enta 
o qualque flor que als ulls els vmgu1 per 
a posar-la al trau de la vellutada armilla. 
Ells no hi veuen de goig i elles saltironen 
d' alegria: Després festegen breus mo
ments i es prometen els balls de la tarda. 

Vaig a la placeta de l' esglèsia on bago
la la mainada i deixen els grans un rum 
rum d' · abegotera. Em recolzo a una creu 
de pedra que compta tres centúries, i en 
les clivelles on descansa hi han manolls 
beneits de camamilla, olivera i arços de 
sant Martí. Des d' aquella creu es benei
xen els camps i el temps quan la cullita 
perilla, i s' allunyen les bruixes que caval
quen les negres nuvolades en les tardes d' 
istiu. 

La plaça és plena de gom a gom de gent. 
Els homes de pagesia, senzills i amables, 
s' empenyen en què m' as-senti sobre un 
pedrís gastat pel temps. M' han recone
gut. "Es el noi del Mas X. . . . Pla s' ha 
fet un home. Jo l' he vist nèixer. i l' he 
dut als braços moltes vegades. Amb el seu 
pare havíem anat plegats a estudi a l' aba
dia. Ell pu s' ha fet ben gran i ben gua
pot. Pas ningú ho diria fos del poble, no 
fa?" Així anaven dialogant mentre em pro-
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digaven abraÇos, deferències i enc~ixad~s. 
I vinga preguntar-me coses de la v1da cm
tadana! · 

Les noies passen, vergonyoses i · enrio
lades i ro<Yes de cara amb una mantellina 
posada al o cap i una · cadireta penjada al 
braç. 

Els joves, un xic separats de l' altra 'gent, 
comenten la gràcia de cada una d' elles, i 
fan càbales de matrimonis, i riuen, riuen, 
nuen .... 

Fan el darrer toc, i a l' última batallada, 
tothom, parant la xerradissa i ungits de 
pietat, s' entren a l' esglèsia. L' altar ma
jor està encés a bastament i el bon senyor 
Rector, amb capa pluvial, entona l' "as- · 
perges me", i la fadrinalla, amb veu es
cardalenca, contesta al chor. 

Jo sento una emoció tan pregona i dol
ça, recordant els temps de ma infantesa, 
i al veure l' ordre i senzillesa d' aquella 
festa rural de mos germans de poble, que 
ploro, ploro en mon silenci, amagant el 
cap entre n1os braços .... 

En aquell recó de món l' HUMILITAT 
en tots els ordres devenia allavors SUBLI
MADA MAGNIFICENCIA! .. 

Trini M. TORREBAJA CASANOV A. 

Premi del Dr. Ferran Ortiz, fou adjudicat a la "BIOGRAFIA D' EN MARIAN CUBI I 
SOLER". Lema: "Saviesa i heroisme", de la que en resulta autor En CARLES RAHOLA 
de Girona. 

Consta dels seguents capítols: 

LA INFANTESA D' EN CUBI- ELS PRIMERS ESTUDIS- LA PARTENÇA DE 
MAHó- EN CUBI A BALTIMORE. LES PRIMERES OBRES GRAMATICALS- EN 
CUBI A LA HAVANA- FUNDACIO DE COL-LEGIS- LA REVISTA CUBANA
EN CUBI A MEXIC - LA INICIACIO FRENOLOGICA D' EN CUBI - CAMPANYA 
FRENOLOGICA D' EN CUBI ALS ESTATS UNITS- ENCUBI A LA UNIVERSITAT 
DE LUISIANA - EL RETORN A CATALUNYA- EN CUBI A BARCELONA- EN 
CUBI PROPAGA LA FRENOLOGIA A ESPANYA - EL PROCES I L' EMPRESO
NAMENT D' EN CUBI - FUNDACIO DE LA ANTORCHA. VIATJE A ANGLA
TERRA- NOUS TREBALLS GRAMATICALS- LA FRENOLOGIA Y SUS GLORIAS 
OBRES INEDITES. LA MORT D' EN CUBI - LES IDEES D' EN CUBI. 

Com poden judicar nostres llegidors es tracta d' una obra complerta y de llarga ex
tenssió. També sera publicada integre en el volum en preparació. 
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Premi . del Centre Ca tala de L' Havana 

GLOSES EMPORDANESES 
(Fragments) 

ELS PRIMERS RECORDS DE PERALADA 

Obrim la "Crònica" d' En Muntaner: a 
les primeres paraules, ja trobem una al-Iu
sió a l' Empordà. En el pròleg, en re
graciar l' autor a Déu i a Maria de le s 
mercès que li han fet, li plau de dir que 
ell és nadiu de la vila de Peralada i ciuta
dà de València. Molts anys han passat 
des que va néixer-en té se ixanta quan 
això escriu-, ha pres part en trentadues 
aferrissades batalles per terra i per mar, 
ha combatut amb t ota mena el' enemics, 
ha donat assenyats consells a reis i a prín
ceps, ha governat paisos llunyans, ha in
tervingut en delicats afers diplomàtics . .. 
i ell perxò no oblida, no pot oblidar el lloc 
on va veure la primera _ llum~l~ llum ra
diant del cel ernpordê,nès- ; ell no pot 
oblidar la vila d' on va tenir de fugir, en 
circumstàncies tràgiques, quan encara era 
un infant: "e vull que sapiats, diu, que 
com exi del lloch de Peralada, que no ha
via encara XI anys complits". 

Passi el que passi i conti el que conti 
el cronista, la seva petita vila en serà sem
pre més honorada, i de la glòria per ell 
assolida en les seves empreses de pau o 
de guerra, a ella bé li en pervindrà un 
raig, potser el més pur. Cal que Perala
da, cal que l' Empordà, cal que tots els 
que havem nascut en aquesta bella terra i 
en sentim, per allunyats que n' estiguem, 
l' imperiós encís, el servem sempre amoro
sívolament aquest pur raig de glòria. 

Perquè, . ai dels pobles que no serven cu
rosament les memòries del passat, llurs 
relíquies historiques! Ai dels pobles que 
cerquen adalerats ço que és nou, bo i 
menyspreant ço que és vell, car aquests po
bles, malgrat llurs improvitzacions, per re
eixides que semblin, i malgr<;~,t llvr~ é:J.Íé~:~ 

Lema: 

AI marge de . la cronica d' En Muntaner. 

nys de modernització, seran pobles sense 
una fisonomia y un esperit propis, pobles 
grisos que romandran desapercebuts a la 
vora dels grans camins de l' humanitat
aqueixa humanitat que no és, que no ha 
d' ésser quelcom abstracte i vagarós, mo
tiu de fàcils teoritzacions i sentimentalis
mes, sinó quelcom de ben viu, quelcom que 
ha vern de sentir ben a prop i ben endins de 
nosaltres, tota a la vora nostra i al nostre 
entorn! 

EN JAUME A PERALADA 

A aquesta primera al-lusió a Peralada, 
bentost en segueix una altra: allí, a la se
va. vila, En Muntaner, essent fadrí, va 
veure En Jaume I. I el va veure, no pas 
de lluny, no pas a certa distància, com els 
homes solen veure els reis, sinó que el 
vegé i el sentí ben a la v01·a, i oí la seva 
veu vibrant i forta, i espià potser, àvida
ment, els seus més petits gestes familiars. 

Ara imagineu - vos la mera vella d' En 
M untanet infant! Des d' aquest moment, 
la reial presència influïra tota la seva vida, 
i la carícia del Conqueridor li serà com un 
crisma de glòria. Havent estat tan a prop 
del gran rei, tu , Muntaner maravellat, amb 
el llevat que portes a l' ànima, ja no po
dries esdevenir !).1ai un personatge vulgar, 
un d' aquests personatges descolorits que 
sols segueixen el que fan els altres, nat.s 
per obeir sempre i per no comandar ma1, 
adaptables a tots els medis, incapaços de 
clonar un segell propi a les coses. La/ te
va destinació ja està traçada, Muntaner: 
tu contribuiràs poderosament, amb la cla
ror del teu seny i amb l' esforç del teu 
braç, a l' esplendor de la Casa d' Aragó i 
a la O'randesa de Catalunya. 

Tub no el dius pas, Muntaner, el prodigi; 
però hom pot endavinar-lo a través de les .. 



.... • .:'~- ' : ~ ·~ ... ---::,;.: ;· .':.!. .... ·~ -"'; • • ••• -. - ..... •• • • _ .. . : 
RI 

CO RT 



... j 



""'1 e"' 

~~~~-~~~~ 

teves paraules. Amb quina veneració de
vies contemplar, a l' alberc del teu pare 
En Joan Muntaner-"qui era dels majors 
alberchs el' aquell lloch, e era al cap de la 
plaça"-, la gegantina figura del rei Jau
me, un pam més alt que els altres homes! 
Amb quina secreta · joia gosaries tocar les 
seves sumtuoses vestidures i els seus for
midables arreus de guerra! Sempre més 
en series ennoblit, sino ho fossis ja pel 
teu llinatge; sempre més en seria ennobli
da Peralada, si no ho fos ja per la seva 
història ! Per aixó tu vols que consti bé 
que tu mateix, En Ramon Muntaner, amb 
els teus propis ulls, el vares veure al rei 
Jaume: -"que caseu sa pia que yo viu lo 
dit senyor rey, e que pusch dir, ço que deli 
viu e aconsegui". 

Sempre, sempre més, eles el' aquesta ho
ra profundament viscuda, te sentiràs lligat 
al casal el' Aragó, i el serviràs fidel als 
camps de ba talla i en els negocis de go
vern; i encara no en tindràs prou d' això, 
sinó que, ja vell, Muntaner conscient de 
la teva alta missió, aixecaràs un monument 
a la glòria d' aquells reis, que ho serà 
també a la glòria perdurable de Catalun-

. ya i de la seva parla inmortal. 

* * * 

. Aquesta referència del sojorn d' En Jau
me I a Peralada, hom la troba més deta
llada després d' haver descrit En Munta
ner esdeveniments tan capdals d' aquell 
regnat com la presa de Mallorca en la 
què varen pendre part ca vallers e~porda
nesos com En Gelabert de Cruïller, i la 
conquesta de València. 

En un viatge triomfal des d'aquesta ciu
tat, durant el qual tot foren aclamacions i 
festes, el rei i la reina, amb un fastuós se
guici, a na ven al concili de Lió on el Con
queridor havia d' exposar el ~eu projecte 
de croada a Terra Santa, amb el qual es 
proposa va coronar les seves gestes contra 
els infidels. 

. Des de Girona, on romangueren quatre 
dtes, celebrant-s' hi grans festes i de Bàs
cara i Pontós, se 'n varen anar' a Perala
da, on estigueren dos jorns, a precs del 
Y~SCQmt~ En ;D~lma1,.1 el~ Rocabertí, als 

quals va accedir el rei-"per ço com lo 
amava molt"-, fent un plaer que no havia 
volgut fer "a rich l1om ne a prelat qui fos 
en Cathalunya, salvant a ell". 

Amb la seva escaient naturalitat, ens 
conta el cronista còm En Jaume I i la se
va muller varen jaure aquella nit a la cam
bra del seu pare-d' En Joan Muntaner-i 
com el rei i la reina de Castella, que els 
acompanyaven al concili, passaren la nit 
a la cambra de l' alberc d' En Bernad Ros
sinyol, que era al costat de la casa d' En 
Muntaner , que, com hem vist, era al cap 
de la plaça. 

Dos jorns romangué la reial comlttva a 
Peralada, amb gran goig i alegria, encisa
da del cel blavíssim de l' Empordà, men
jant dels rics fruits d' aquesta bella terra 
i beguent del seu bon vi . Ja podeu pen
sar la joia de la bona gent de Peralada i 
dels seus encontorns i la satisfacció del 
petit Muntaner : ell, que tenia el privilegi 
d' hostatjar l' heroi a casa seva, com si la 
del mateix senyor de Rocabertí no fos prou 
acollidora ! 

Des de Peralada se 'n varen anar els reis 
a La J unquera i a Perpinyà, on també va
ren tenir lloc festes mai vistes en hono
rança llur. Fàcilment podem imaginar-nos 
el fervorós homenatge d' En Muntaner in
fant en acomiadar el Conqueridor a les 
portes de la vila, i la seva recança de no 
poder acompanyar el sumtuós s-eguici a 
través de la plana empordanesa, cap als 
Pirineus coronats de fúlgida neu, per les 
belles terres de França. 

Entre un polsim d' or, sota la glòria 
d' aquest cel clar que aclareix el seny de 
la nostra gent, la cara vana s' allunya, s' 
allunya, desapareixent per fi a dalt de la 
muntanya. . . Còm voldries seguir-la, pe
tit Muntaner! · Còm la segueixes amb l' 
esguard meravellat, fins que ja no pots 
més , fins que ja no l' albires, destriant l' 
èpica figura del rei En Jau me, digna, cer
tament, de tenir per marc les serralades 
pirenenques o la mar blava cfue allà baix, 
al golf de Roses, resplendeix, amb creste
ries d' argent, sota el sol! Còm deus se
guir-la després, dies i dies, amb el cor en
cisat! ... 

Carles RAHOLA. 
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Premi del FOMENT CATALA 

Lloarte vui, mare Natura 
del meu terrer joliu i esquerp; 
la ma de Deu en tu fulgura, 
la llum del sol es el teu verb. 

Jo de tes serres ennesprades 
conec la frestega remor 
i el suau murmuri de tes prades 
en tota flor hi te sentor. 

A 

Entenc la veu de la boscuria 
com la dels camps, on el forment 
s' engronxa endut per la luxuria 
d' un ubriac esbandiment. 

Jo de la vinya riolera 
els mots en sé de fortitud, 
i ço que diu l' arada austera 
quan obra el pit de l' erm eixut. 

La cadenciosa lletania 
dels rius que al pla van devallant, 
desgrana lenta la alegria 
d' uns jorns nurifics que vindran. 

Punteja un ritme de pregaries 
i de petons, a sol ixent, 
de les masies solitaries 
el fum que al cel munta dient. 

LA NATURA CATALANA 

Lema: LLOANÇA. 

Trovo en l' onada remorosa 
del mar llatí sempre blaviç, 
una rapsodia consirosa 
d' un segle d' or anyoradis. 

Sento la força d' un misteri 
que dintre meu es va filtrant, 
i del servell ·com d' un salteri, 
brolla l' estrofa palpitant. 

Que a mon entorn tot vibra canta 
un himne ferm de plenitud; 
seré la caixa ressonanta 
que el llenci al vent, com un llaud. 

Himne sagrat, rou de poesia 
i a l' hora clam de redempció; 
gran es l' espai, si vols fer via 
no trovaras aturadó. 

Tal volta mes d' una criatura 
obrira els ulls mitg ensonyats, 
oint les veus de la Natura 
en els teus sons mig apagats. 

I alçant el fron amb greu desfici, 
perdut l' esguard vers a ponent, 
pantejara com un novici 
qui te revolt el pensament .... 

. . . . ' ~ ' . . . . . ' . . . . . . . ' 
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Glapits de fam, udols de guerra 
encara el mon tenen atuit; 
e ls poderosos de la Terra 
tornats en pols, s' han esvaït. 

U n psalm de pau i benaurança 
entre les runes fumejants, 
es va teix int en llunyanança 
pels pobles lliures i germans. 

Com fa estremir la veu novella 
nostre Terrer, que es un cos vm; 
pró la ciutat t orna 's masella 

pren costums de meretriu. 

Del enrunall que arreu creix ia 
n' hi ha pervingut un gran tre so r , 
i ara, amb la febra de l' org1a 
v iu adorant el Bedell d' Or! 

Trobi en l' onada. salabrosa 
tota la fel dels penedits, 
i en sa comp.lanta armoniosa 
la deslliurança del s se ntits. 

Que si en la nostra vida lassa 
ens reviscolen tos. accents , 
si saps alçar la · nos't ra ·raça 
llençant ton hiti.1pe als quatre vents . 

Si ens dones seny, ve lla atura, 
als homes· febles de Ciutat, 
be hem de sentir -la la fretura 
d' una triunfanta llibertat! 

Ja l' esperit ens enlluerna 
l' es bandiment de ta claró; 
Mare feconda, mare eterna, 
1ue et llum, ets vida i ets braó! 

Natura, fes que prengui ofana; 
assequi el mal que la consom 

Manel .MARINEL-LO SAMUNTA. 

ui1 bofarut de tramontana 
ben amarat del teu perfum. 

El PREMI DE LA BENEFICENCIA CAT ALANA s' adjudic;í al esplendit i acurat tre

ball ep prosa que porta per titel CARITAT I OBRES DE MISERICORDIA del que en 

resulta autor el mestre l\1ossen TRI I M. TORREBAJ A CASANOVA. 

E l Premi de les Escoles Pies de Cuba fou adjudicat al 1 ellissim treball 

INFLUENCIA DE LA CLERECIA EN EL RESORGIMENT DE CATALUNYA. 

Lema: ''Breçada amb cants de monjos". 

Original de Mossen Juli a Çentell es de les Escol~s Pi~s de SC~.rria. 
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Premi de VIDA CATALANA 

ESSER 
LA TEVA ORACIO. 

Transformar-me jo voldria 
en ta innocenta oració, 
car aixi, Amor, naixeria 
dintre ta imaginació. 

Els teus pensaments podria 
un instant assaborí 
i ben bé llavors sabria 
si tu penses sempre en m1. 

El primer vol que faria 
seria fins el teu cor, 
i els sospirs li _robaria 
com l' abella els d' una flor. 

I quan batega el veuria 
sense cap núvol, tot nu, 
si m' estima ell em diria 
tant com jo t' estimo a t~. 

I amb infinita alegria, 
dintre el teu si virginal 
ma volada seguiria 
fins tos llavis de coral. 

Ai, Amor, quina follia, 
ai, Amor, quin goig diví, 
en mig d' ells em gronxaria 
i no 'n voldria fugí. 

I quan reprengues ·sa via 
ta oració plena de mel 
deixa aquell cel li doldria 
a.l volar a l' _ a.ltre çê.l. 

VOLDRIA • • • • • 

L' ANGEL DE LA SON 

L' àngel de la son m' ha dit 
que avui, al morir la tarda, 
em farà invisible el cos 
i em darà les seves ales. 

Aleshores jo entraré, 
sens tu saber-ho, en ta cambra 
i, dolçament, amb mos dits 
de tos ulls tancaré els parpres. 

Amortallaré amb un vel 
les visions de la teva ànima, 
visions que seran com sols 
que entre núvols d' or s' amaguen. 

Ta pensa l' esment perdrà 
com la vida que s' acaba, 
poc a poc, com un estel, 
com el só d' una campana. 

El teu cos restarà , las, 
i del jardí de tes galtes 
les roses, llirs i clavells 
pendran colors esblaimades. 

I jo, admirant-te encisat, 
sobre ton front d' alabastre 
posaré un petó de mel 
per la primera vegada. 

Peró si l' àngel no _ vé 
en tu jo pendré venjança; 
puix en lloc del bes al fr.ont 
te 'n fa.ré ·dos a 'la ·galta, : 

.. 



EL TEU CIRERER. 

Si jo fos ton cirerer 
quantes cireres faria! 
Tantes en voldria fer 
que ni contar-Ies sabria. 

Les vindries a collir 
·a l' esclat de les albades 
amb el desig d' escollir 
un bé de Déu d' arracades. 

I jo riuria com boig 
al veure com et davalla 
en cada cirera un goig 
desfet en una rialla. 

Al tenir-te sota meu 
mes branques espolsaria, 
i al sentir el riure teu 
de rubina et colgaria. 

Aleshores quin xisclar 
i quin fugir joguinera 
sentint-te el meu¡ fru'it rodar 
per l' esquena i .la pitrera ! 

Si el teu cirerer jo fos 
quantes cireres faria! 
Per un esguard amorós 
totes te les donaria. 

EL TEU PAGES. 

Vinc a viure ben aprop 
del petit niu on vius tu, 
vinc a menja el teu arrop, 
la teva mel i el p·a bru. 

Vinc a fangar el terrer 
del teu cor aponcellat, 
vinc a escollir la . muller 
de qui l' Amor m' ha parlat. 

Vinc a trobar la visió 
que en mon pensament florí 
donant forma a una il-lusió 
que en dúu vers el teu c:amí . 

En el brollador del goig 
aqui els afectes beuré 
i el meu pit sera l' estoig 
on l' amor hi tancaré. 

Aprop teu el meu encís 
volarà entorn de ta llum, 

besarà el teu somrís, 
xuclarà el teu perfum. 

I el teu mas esdevindrà 
un rusc coronat de flors, 
quina mel el fill serà 
que en l' avenir plantarà 
nous amors en nostres cors. 

EL TEU PERRUQUER. 

Ho vull tant· ésser un dia 
dels teus cabells jardiner 
que per gorir ma follia 
aó aprenent de perruquer. 

Com acostuma el novici 
a l' empendre el seu ca,mí, 
al començ del meu ofici 
ja voldria ésser fadrí. 

Si en tindré jo de coratge 
sense por de cap fracàs 
en el meu aprenentatge, 
ai tu de maniquí em fas. 

I a la poncella galana, 
la que està a punt d' èsser flor, 
li faré una filigrana 
de sa cabellera d' or. 

D' aquella xarxa tupida 
posaré les mans endins 
i al sentir jo escalf de vida 
sentiràs quins tremolina. 

I corrent-me per lea venes 
el foc de mes impressions, 
et faré un jorn llarges trenes 
i altres jor~ tirabui~ons. 



Pero com no sé l' ofici, 
puix encara só aprenent, 
desfarà l' obra el novici 
per fer-la més malament. 

I aixi finir veuré el dia 
fent i desfent al instant, 
com si fos rebequeria 
d' un entremaliat infant. 

TU. 

Si no la dius a ningú 
et diré una bogeria: 
si tu fossis jo i jo tu 
per mon aimant et pendria. 

Entrant endins de mon cor 
per ses portes, sempre obertes, 
veuries de somnis d' or 

Cada jorn un bell ruixat 
et diria d' àmoretes, 
amb aquell dir enmelat 
que sols saben els poetes. 

Jo et faria unes cançons 
que ni els àngels han sentides, 
les faria dels petons 
de les nostres dugues vides. 

En mon amorós desmai 
et daria enamorada 
ço que tu no m' has dat mai: 
el cel dintre una abraçada. 

I só feliç somniant 
en aquesta bogueria: 
que ets tu el meu tímit aimant 
i jo ta joconda aimia. 

totes les cel-les omplertes. Segimond T orrebadella Daga. 

El Premi del Orfeo Catala de l' Havana fou adjudicat al acuradissim treball 

INFLUENCIA DELS ORFEONS CATALANS EXISTENTS FORA DE CATALUNYA, 

PER A MANTENIR VIU L'AMOR A LA PATRIA. 

Lema: "Oh, cantem cantem seus treva-la canço del catala,-que ai hi ha veus que 

la cantin-Catalunya bé viura". 

Original de Mossen Francesc Gay de Cassa de la Selva. 
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I 
Dolça terra catalana, 

noble terra ont hem nascut, 
torna a ser la sobirana 
qu' altres dies has sigut 

Catalunya, primer morta 
que enjunyida per ningú 
seras lliure perque ets forta, 
seras forta perque ets tu. 

11 

Quatre pals de sang rohenta 
barran l' or de ton escut 
és la sang que 't fa valenta 
contra el jou de servitut. 

Catalunya, primer morta 
que' enjunyida per ningú 
seras lliure perque ets fo1ta, 
seras forta perque ets tu. 

Premi del Grop Nacionalista Ra

clical Cat alunya de Santiago 

de Cuba. 

HIMNE CA TALA 

Lema: Dolça terra Catalana. 

III 
El teu nom, llegat dels avis, 

per nosaltres es sagrat; 
"Catalunya" en nostres llavis 
vol dir "Patria y Llibertat". 

Catalunya, primer morta 
que' enjunyida per ningú 
seras lliure perque ets forta, 
seras forta perque ets tu. 

IV 
Dignes fills de tes entranyes 

et volem més alta encar, 
forta y gran com tes muntanyes, 
lliure y bella com ton mar. 

Catalunya, primer morta 
que' enjunyida per ningú 
seras lliure perque ets forta, 
seras forta perque ets tu. 

Apeles MESTRES • 

.. 
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Premi de "LA NOVA CATALUNYA" 

ESTUDI PER A DEMOSTRAR QUE L' INTERES ECONOMIC DE 
CATALUNYA NO OBLlGA A LA NOSTRA PATRIA A VIURE SOT
MESA AL REGIM QUE, INAUGURAT PER FELIP V SUBSISTEIX ENCAR 

(Fragments) 

La Catalunya actual, quin territori com
prén el de les quatre parts que. ~ri.a distri
bució tant arbitraria com capncwsa esta
bli, qualificants-les de províncie s amb ~oms 
corresponents als de les quatre capitals: 
Barcelona, Tanagona, _Lle ida i Giron,a, es
ta assentada a un ca1re de la Pemnsula 
Ibérica i mira fit a fit , Mediterrani enlla, 
tot en~orant les, terres que un temps fó
ren seves, i que '1 mar llatí, eternament 
bressola amb ses blavoses aigues. 

De menys extensió territorial que Bél
gica i Holanda, i el~ pobla;ió. tam bé mes r~
duida, i malgrat esser v1ct1ma de un re
gim que amb masses freqüents desencert s 
obstaculitza son clesenrrotllament econó
mic, Catalunya es el' una vitalitat tant po
derosa, plenament manifestada en la cons
tant ascendencia de la seva industria, que 
pesa en la balansa de les valors -morals dels 
pobles. Reconegut pels mateixos espa
nyols, Catalunya "es el cor i el cervell el' 
Espanya" i parodiant la frasse d' un de
terminat polític, "si Catalunya es convul
siona amb les estriclencies el' un moviment 
social, l' Espanya tota es convulsiona; si 
Catalunya plora, plora Espanya i si riu, 
arreu s escampa el contagi de la seva ale
gría". La Estadística ens diu que Cata
lunya contribuiex amb la proporció apro
ximada el' un 40 per cent de la recaudació 
total d' Espanya. Com el roure, té la 
força i corpulencia i dóna son fruit en 
abundor. 

LA INDUSTRIA DELS TEIXITS: 

La industria cotonera, comta a Espanya 
amb clos milions trescentes mil filadores , 
corresponent-ne a Catalunya -clos milions, 
duescentes mil, i les cent mil restantes 

Lema: "PRO PATRIA". 

queden distribuïdes· de la seguent forma: 
a Malaga sobre 60,000, i les 40,000 a les 
províncies cantabriques. 

Per a teixir el cotó preparat per aque
lle s fila-clòres, disposa Espanya de 55,000 
telers; de quina suma, ne té Catalunya 
48,000. Dels 96.871,400 kilograms de co
tó en branca que va importar Espanya ert 
1917, ne quedaren a Catalunya 92.957,400 
kilograms, o sigui: de la industria cotone
ra catalana se considera el 96 per cent 
de l' espanyola. 

Es impossible, doncs, tan per la i_mpor
tancia, com per la qualitat dels nostres tei
xits, temer una "competencia" espanyola. 

De la diversitat de teixits que fabrica 
Catalunya i de la llur importancia, ne clo
na idea la quantitat de matería prima que 
s' inverteix en la elaboració de cada un d' 
ells. Del cotó en branca que importa Ca
talunya, se 'n destina, aproximadament, 
33 milions de kilograms a la fabricació de 
teixits en crú, 9 milions a la elaboració 
dels velluts, 36 milions a filats amb destí 
a la fabricació de teixits, 10 milions a fi
lats per a géneres de punt i uns 4 milions 
a paquetería. 

Aquesta es nostra principal industria i 
la base fonamental de la nostra riquesa. 
Un dels mercats principals és Espanya, ha
vent, aixó malgrat, equiparat en 1919 la 
exportació al consum de la Península. Un 
esforç en el comerç d' exportació ens lliu
raría de les contingencies possibles de que 
se 'ns amenaça des d' Espanya, arrivat 
el · cas de decidir el plet de la nostra sobi
ranía, esforç molt possible de realitzar si 
es té en compte que en 1913 tassa l' ex
portació en la quantitat de 50.325<1080 pe
setes, havent arrivat en 1915 a la xifra 
de 155.087,972, per a quedar en 1917 en 
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130.300,060, i en 1919, en 119.108,020. Ob
servis la capacitat d' una industria que, 
com la que 'ns ocupa, ha sigut capaç de 
veure 's augmentada, en el termini de dos 
anys en un 230 per 100, i per més de 100 
milions de pessetes, sens pertorbar la eco
nomía del país. 

En resum, la industria cotonera ocup~ 
aprop de 100.000 obrers, distribuïts en unes 
1,100 fabriques, i per més de 2,075 milions 
de producció anyal. 

La industria de la llana, en altres temps 
la mes important, ocupa avui el segón lloc, 
trobant-se reduïda en la actualitat, en les 
Ciutats de Sabadell i Terrassa, quin renom 
els prevé dels segles XII i XIII. En la 
seva elaboració s' hi posa tanta cura, que 
s' ha arribat a exportar a Anglaterra teixits 
fets amb llanes angleses . Ambdugues, son 
testimonis de la potencialitat de la Cata
lunya industria. 

Compta la industria llanera a Sabadell 
amb, 66,200 fusos per a filar llana; 56.500 
per a filar estam, 3.600 per a tórcer lla
na, 9.800 per a doblar estam, 1,392 talers 
mecaanics gran i 618 telers mecanics petits. 
El 65 per 10Q del fusos per a filar estam 

· que hi han a Espanya, sé troben a Saba
dell, quina població no excedeix de 28,125 
habitats, dels quals la industria llanera n' 
ocupa 10,533, distribuïts en 285 fabriques i 
tallers, i la industria cotonera la represen
ten 7 fabriques on hi treballau 1,160 obrers. 

La industria de Terrassa ocupa actual
ment a 10,490 obrers, 9ue mouen 112,000 
fusos per a filar llana i estam, 1,500 telers 
P.er a llana,. 215 maquines per el seu pen
tmat, 9 leviatanes amb 120 metres cúbics 
en llurs tines, 80 telers per a géneres de 
punt, 3,000 fusos per a filar cotó i 450 
telers de lo mateix. Tota aquesta maqui
naria produeix, actualment, 13.048,500 kgs. 
de pés; 5.000,000 de llana pentinada, proce
dents de 28.250,000 kgs., de llana bruta; 
200,000 dotzenes de peces de géneres de 
punt; 198,000 kgs., fil de cotó i 605.000 
kgs. teixits d' aquesta fibra. Tarrassa ha 
arribat a acondicionar en aquests darrers 
anys 14.767,219 kilos anyals de materies 
textiles. 

Dirém, per a final, que en bloc la in
dustria llanera i estambrera catalana dona 
treball a 395 fabriques que sumen 19,680 

obrer"s, prodúi-nt anyalment · per valor de 
549.169,175 pessetes. 

La exportació espanyola d' articles de 
llana va ascendir de 1912 a 1919 de 19 a 
107 milions, o sigui sis vegades major. La 
elaboració de Catalunya correspon al 78 
per cent de la espanyola. 

INDUSTRIES DEL PAPER, SURO I CUIRO. 

Entre altres de les industries que son 
dignes d' una especial consideració, hi han 
les del paper, cuiro i suro. Una de les mes 
antigues d' elles, la del paper, esta repre
sentada a Catalunya, per 75 fabriques que 
produeixen per valor de 29.581,475 Pesse
tes anyals. De Valencia, ont la varem 
establir els alarbs, passa a Catalunya, es
tablint-se al principi a Capellades, La Ri
ba i Sant Joan les Fonts, ont hi ha encara 
manufactures importantíssimes. 
METAL-LURGIA: 

La forja catalana, tant coneguda en l' 
antigüetat, pel primorós treball que conver
tía el ferro en veritables joiells que enca
re avui admirém en les majestuoses cases 
senyorials del nostre poble, ha vingut a 
ésser s~b~ituída, en la nostra terra, pels 
n;odermssims procediments en que avui 
dia es treballa, no solament el ferro sina 
el coure, plom i llautó. ' 

A S:atalunya és ont hi radiquen les in
dustr~es de trans,formació metal- lúrgica 
m,e~ Important? d Espanya. A son pro
poslt hi. aportem les següents dades que 
ho conf~rmen: La metal- lúrgia catalana 
dona fema a 32,000 obrers, distribuïts en 
700 tallers. Segón dades del Consell de 
l\1.inería, referents a 1918, , la producción 
mmera-met~l-lúrgia de Catalunya, es tro
bava. re_partida de la següent forma: A la 
provmcia de Barcelona hi corresponía 
.39.034,755 pessetes, a la Girona 2.069,413, 
a la de Lleyda 3.895,571, i a la provincia 
de Tarragona 3.705,353 pessetes, o sigui 
en total 48.705,092 pessetes. 
Aque~tes dades, que no representen tot 

lo cu.lmman~ da la seva importancia, doncs 
so.1 mdustnes en les que anyalment s' hi 
a.c~sa una major activitat, creiém son su
ficients per a que no siguin oblidades. 

Enric MARIMóN BELDA. 



Premi del CENTRE aALEAR. 

EL CAMPANAR DE LA SEU DE PALMA 

IMPRESSió. 

Pujam' hi. . . . Reposem. 
La vista be s' esplaia sobre el vast pa

norama qu's desplega en . hemicicle, tan
cat de ponent a tramontana per la Serra 
qui tots jorns i tota hora muda de color, i 
de llevant a migjorn per l' ondulació de 
Costes i Marines, qui s" esvalota super
bament en el Puig de Randa. 

L' hemicicle forma una extensa planura 
-el pla-encatifada d' horta i poblada · d' 
arbres, i al hivern tota gaia d' amel-lers 
en flor, com boira diafana qui als ultims 
termes se converteix en Iacs d' argent. 
Temps enrera pul-lula de pagesia bel-li
cosa qui vivien en hosts guerreres a ex
pugnar la capital. 

Els encontorns son clapats de suburbis 
riolers i dolços de pau, com remats d' ove
lles pasturant. 

Abaix reposa la ciutat clara i blanca d' 
on emergeixen altres campanars, fillols del 
nostre, uns veritables torres, altres gracio
sos minarets. 

Su ranjan la mole ingent de la Seu eris
sada de pinacles i ungida d' antigor. El 
vell campanar la vegé creixer graciosa i 
robusta al començament, una mica incu
rios en l' edat madura. Mes ai! en ses 
velleses perdé el gust i s' adorna d' un fron
tis exótic. L' adust campanar no li per
dona el crim de lesa avior i l' acusa impla
cablement de descastada i grotesca. 

Al llebeig la mar s' arredossa dins la 
~adia, sempre blava, sempre nova, sempre 
mconstant. 

= = 

(Fragments) 

Lenta: "Evocació". 

Els pulm_ons respiren a pler puresa d' 
aire i serenor d' altura. 

Abaix tot ~s petit, amunt tot es inmens. 

DESCRIPCió~ 

A la banda nort de la Seu, al fons de la 
placeta del mateix nom i su ran del por
tal de l' Almoina, s' alsa el magnífic cam
panar, torre quadrad~ i macisa com un 
fortí, ample de 10 metres i alta de 60. Es
ta dividida en tres daus, cluc el primer, i 
ab un sol finestral gotic-alt i f;!Stret-a ca
da cara, el segon, partits cascún per qua
tre filetons de regruix i rematats abdós 
ab gornises barbacan~des de fisomia ara
besca. El dau superior forma tres pisos 
ab tres finestres ojivals- cascún, o sien nou 
finestes per banda, al? g~ritons als angles 
i coronat de parabanda calada. Acaba ab 
terrat sobre '1 que s' eleva un altre cos 
setogonal, només començat, molt lleuger, 
ab rafes als angles i fines tres ojives la
terals. 

En f;!l tercer dau hi h~ les campanes : 
n' Eloi, la major, de pes de quasi cent 
quintars, refusa al any 1592; na Barbara, 
la de les solemnitats eucarístiques, redi
mida a Alger a principis del segle XVI i 
refusa en 1673; n' Antonia la terça, paga
da p' el bisbe ViJanova al començament del 
segle XIV i refusa p' el bisbe Santander al 
any 1642; la 1\litja, la Nova, Tercia, :Ma
tines, Extrem' uncions o Picarol i Prim~, 
velles del any 1312, fora la Nova qui fou 
refusa en 1762. 

Dolces campanes de mon çampa.nar ~ sou 

~ -~ - ··- = 



:· · ·· ·se·nsibles· ···com ·· el· · cor .huma.; .... verg~s ... 9.e 
bronzo en comunitat qui canteu o ploreu 
les viscissituts humanes , i reseu en per
petual llaor divina, massolades p' el vent 
. o extatiq~tes . de serenos. 

:. . ... 
E.PIS.SODI I F ANT AS IA HISTORtCA: 

En aital situació es trobava, quant al Di
jous llarder de 1521 esclata, a la plaça de 

Jes Corts, l' insult de la germania. Els me
'hestrals . capitanejats per mestre ] oan Cres
pi, peraire amb lo nom d' instador, procla
maren avalotadament la quitació de cen
sals, cridant: Qui deu que pac; El dret es
ta en la força (Jus est in ar·m1s). Feren 
fugir cap a Erviça el vi-rei D. 1\!Iiguel de 
Gurrea _i. poc a poc s' ensenyoriren de to
ta la capitàl, provÇ>cant, adesiara, vessa-
roent de sane . 

.. Au.se~t el .. vi-rei, assumí 1' autoritat real 
mossen Pere de Pacs, bal-le general i al
cait del Castell de Bellver. 

. Els homens de bé, noblesa i senyoriu, 
· :'··· dè.safectes a · la germania, eren signats ab 

··. lo nom de mascarats, . i mascarades llurs 
casés .p.èr tal que tot-hom les conegués; i 
creixen . tel moviment insurreccional de dia 
en "elia; úns se retiraren a ses masies de 
la ·· ·part forana, altres se tancaren dins ca 

.. se'va o dins les esglesies, i els mes rece-
. ·,:,,·, . ~~~O.s. · o. · mes amenaçats emigraren de l' 

· ·: :··: ~ ,: . Plau a _.Ja imaginacw forjar un idili dins 
... .... _el capg~rament convuls i desolat de la ciu

tat de Mallorca. · 
· .. Na violant de Salas, jove singularment 

bella,. <;tcompanyada d' un esclau, s' arrisca
va tots jorns al mig dia, a portar recapta 

... a s_on .germa Asbert refugiat dirts la Seu. 
P .eró l' en~esor. de ses ·· galtes en ·.girar can

. tó, ·quan ·apareixia elevant la torre dels 
senys,; l' acusava d' uns afanys del cor, 

·. d' ·:~na :ansia amorosa el~ veure un jove 
, qu~. sempre guaitava en aquell moment a 

.. . .. · . un.~ : finestra del campanar. · 
. __ . --- Fi<;tda en sa propia indefensió, la don

zella s' _era obstinada a .no sortir de ciu
. :ta,t,_ per -tenir .~ur~ · de so_n av-i vell i prua
. _go$, -retu~ al _lht, 1- prove1r a ·les· riecesitats 
de son germa, i tàl volta a · exige.ncies se-
~re.te-s - :de son cor. · · 

.. 
s 

.. LC~: galania de son cos i la frescor de sa 
jovintut rèalçacles pei.· l' ·ascendent de sa 
noblesa,. ten ta ven el' estona la cobejança 
del manner Cósme Bonet, el famós viola
clor, capdill sanguinari <;l,e _la germania . 

Un bell jorn de ·jat1.er pujai1t lç¡. costa den 
' · · clerró ab l' ·esclau, sentí tras ella veus 

insultants que l' esglaiaren i li feren fer 
mes via:J. sentint-se perseguida. 

.. 

-Cuita, met . . 
-Cuitau vos, missenyora, que mi no en-

calcen:¡. mes a vos . Jo vos defensaré. 
Pobre Amet. Er.a- ben fr ívol sa defensa. 
Armats el' espas-es i ballestes el mariner 

Bonet i el terrible Botifoc rabios ca, se
grestaclo_r temut per tota l' illa, ensuma
ven la presa apetitosa qui no podia escapar 
com felins qui esmolen sa crucleltat, volup~ 
tuosament, abans de ferir. 

La jove corria. Al embocar la carrera 
del_ pedró sos perseguidors quasi l' a te
nyien; mes ella seguia desfrenada ment la 
toba cenyida, la cabellera voleiant. 'Su 
baix de la torre el mariner li posa ma so
bre l' espai-la brutalf!lent com una grapa 
de fera. Sa. faç rellma de goig. 

- I o fugm, ma clona, que encara no 
plou. ] o vos .... 
~na satg~ta brunzent esqueixa l' aire i 

toca al _manne~ a una cuixa. Llança una 
blasfem1a hornble,. afl~tixa la grapa por
tant-s~-la ,a la fencla, 1 tambalejant cerca 
el reclos el un portal. 

--:-I!a de Deu. · M irau, la mascarada, que 
em sadollaré de vos; i. . . del fadrinet qui 
m' ha ferit m' en cenyiré els budells per 
troca . 

Una segona sageta fibla ab siulet ao-ut. 
Anava p' en_ Botifo~, ,mes aque_st l' esq~iva 
ab llestesa 1 se retira sense d1r mot llan
çant un~ mirada d' ocle vers el campanar. 

Na Vwlant era romasa tota esbla imada: 
l' escl~u_, l' acorria, esmaperdut. Dos ho
mes e1xlts. del portal de l' A lmoina, l' en
traren rap1dament clins la Seu seo-uits de 
n' Amet. ' _o 

E! guaita d~l can;panar, en Pelay Unis, 
hav1a presenciada 1 escena eles d' el seu 
aguait, i clispa:a a temps. Tenia compte 
vell a!J en .Botlfoc, matador de son pare, i 
ara n obna en el mariner. 

Mossen Salvador Galmés i Sancho. 

- d 
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Al esqueixarse lentament el vel 
de tos somnis d' irifa-nt, a ni.itja nit, 
se 't mostrava l' amor com un estel 
fulgurant tremolós en l' infinit . 

Amor, amor! purissim bé del cel 
quan més que cobejat es pressentit, 
quan res no sah de la passió rebel. 
quan viu absent de tot mundà neguit! ... 

També, en mes nits d' insomni y de dolor, 
l' estel m' envia llum y ensemps frescor; 
mes ah! tu ets dòna y en ton foch m'arbores. 

Quan sentis que s' apaga el flam impur, 
sotja a travers tes llàgrimes l' atzur! 
guayta si brilla etern l' estel que anyores ! 

li 

L' estel per tu invocat, que en ta foll ia 
un jorn vas desconeixe y menysprear, 
l' estel que a pler podies abastar 
quan a frech de ma testa resplendia, 

Jo el guayto en solicÚut y ~1 pre.~ch .pé~ gt~ia · · ·· 
si perllonga sos raigs damunt la mar, 
car signa mon çlesti SÇ>n .llull}inar 
tan pur y tan inte~s qu~n · ~or . ef . dia. · 

M' obre camí de llum en la foscor, 
y el segu·eïx ·. l' . esperit ·ple·. de tristor . 
com nau sens governall que l' aygua solca; 

Mes, si un núvol cobreix el firmament, 
de recorts una onada turbulent 
me rebat contra els freus y m' hi revolca. 

Lema: FERVORS. 

III . 

Prench, al matí, ft~e~co~ .à la rosada, 
pau al llach, vigoria al sol naixent; ; 
respiro al ple del" jorn la m·arinada ·: 
y t~nch als lla vis ia . canÇó del ve ht. 

La intensa flayre d' un clavell que 's bada 
m~· fa ·el mig-jorn pesat y somnol,ent; 
un "llorer secular, a la vesprad.a, 
m' evoca idilis de l' amor· absent. 

Ve la nit, y la brisa remoreja 
jugant ab mon cabell que ja blanqueja; 
llavores sento fret y esguardo el cel. 

Só .un .enderroch que vells fervors sepulta, 
só temple abandon~t, orfe . de . culte, . 
que reb la llum del provident estel. 

IV 
... :~ 

Tu passes vora meu, gràcil, lleugera; 
mes tu dónes per viu . lo . que sabs. n;ort, 
que ets també mur corcat, paret terrera 
prenent els ayres d' edifici fort. 

·.Ets com l' avar, '·oh dòna :fatilh~1·-a, 
que eterna sent l' obsessió de l' or; 
tu no te 'n dols, y ab falcopada artera 
l' · engany ses urpes t' ha enfonsat al cor. 

Qu' es lluny, l' ahir! De tos anhels esclava, 
ja no respires la ventadéi: brava 
qtÍ·e· els ·· camps --fiorits:;!:úidollen de perfum. 

De falses esplendors ta vida omplenes, 
y l' estel pur de nostres nits serenes, 
l' estel del ver amor, no 't dóna llum. 
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Com s' ha apagat la dolça resplendo? 
Com s' ha esvahit la llum benefactora 
que nimbà nostres fronts ·com una aurora 
fins en hores de dubte y de dolo? 

Ara un odi mortal, devastado, 
la flama atia que en mon pit s' arbora 
flama d' infern que alena brunzidora 
com el darrer esclat de la rahó. 

Ella ens barra tot pas y ens enlluerna, 
y arreu a son entorn es nit eterna; 
y si un punt veyèm clar nostre camí. 

.l ~~tF. 

prest ens separen les mundanes febre5, 
y en terra y cel aumenten les .tenebres, 
y l' estel resta fos per tu y per mi. 

VI 

L' odi combat el temple y l' enderroca, 
mes què· hi fa, si en les ombres resta cert 
el camí que els romeus petjant la roca 
durant segles y segles han obert? 

El fita ací y allà corcada soca 
ont de la fe rebrota el plançó vert ... 
De mos fervors per tu quí veu, quí toca 
l' impalpable camí en l' espay desert? 

Mes novament ma devoció s' envola, 
y ascendint, com tranquila fumerola, 
encensa l' astre que emboyrat rellú. 

Així en la calma de la nit inmensa 
mon ànima son culte recomença 
dolçament, tristament. . . ab tu y sens tu ! 

Lluia VIA. 

El premi de varis socis de la Associació Protectora de l' Ensenyança Catalana de l' Ha-

l 
vana s' adjudica al rahonat treball 

INFLUENCIA DE L' E·NSENYANÇA CATALANA A L'AVENIR DE LA PATRIA. 

Lema: Catalunya en altre tempa ella aola ea gobernava. 

Original de Mossen Joan Perelló de les Escol~s Pies de Carde nas. 
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CANSO D' UN 

Era un infant, quant d' una platja bella, 
frestega riau se . m' endugué implacable: 
orfe de pares i de bens a l' hora, 

trista infantesa ... 

Lluny van portar-me per damunt les ones, 
a uns altres mons, que ni somniat havia: 
on tot m' era agre si u : cel, mar i terra; 

tot despla via 1m. 

Jo que era lliure com l' oratje indorrtit: 
jo que servaba en mon esguard la gracia 

MARINER 
Lema:/ CATALUNYA. 

d' un cel blau; d' un prat vert, d' un sol esplend.it, 
i un mar puríssim. 

Quant vaig romandre envolcallat de boires 
i de tristes forcors empresonantes, 
mon esperit irat es revolcava. 

I aixis -creixia. 

I mariné em vaig fer. Viva esperança, 
s' aferraba en mon cor inconsolable. 
-Qui sab si un jorn et seni dat reveure 

ço que tu anyores.-

I de planes marines, si en solcarem ! 
Si en petjarem de terres i mes terres: 
cap era digne -ni tant sols en somnis, 

de compararse 1t. 

Un jorn va dirme un brau company de viatje; 
-jo se una vila riàllera i clara : · 
quant hi siguem aprop, si a tu et plavia, 

pu-c enmenar-t' hi. 

Com vaig contar els dies i les hores : 
quant vas trigar, ma vila a se ovirable! 
m.on cor batia ja del goig sens límits, 

que presentia. 

s i i 5 
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·, .·I al punt que l' esguardí, ja et vaig coneixer; 
. fré~c'a ' ( xamosa com eixint dê r: aigua. · 
· t' fiiú ta veu, 1~- ~eu de tes campanes 

inconfundible. 

Feia tants anys que llur ressó no havia 
tornat a delectar-me les oides: 
1 encar sonaba igual com quant jugàba 

vora e la platja. 

Com aquell temps, eren vetusta esglesia, 
1 els carrers tan polits de cases blanques : 
i el mar, i els camps. Tan sols la gent mudable, 

no coneixia. 

No els coneixia, pel tirat del rostre, 
mes si per la bondat i la franquesa: 
i per la dolça parla incomparable 

que oir ansiaba. 

I pel riure feliç de la mainada; 
per la dels vellets, blana dolcesa: 
per la imponderable galania 

de les . doncelles. 

Una en vegí, gentil, plena -de gracia. ' 
¡Aixis devia ser la meva mare! 
-Si vols minyona jo et ' f até ma esposa.

! vam cassar-nos. 

I els fills vingueren com la fruita dolça 
a regalar de goig la üostra vida; 
i del seu pare amb cura van apendre 

un rera l' altre, 

que en lloc del mon, per mes indrets qtÍê ·corrin, 
esperin, retrobar 111es gran bellesa: · 
ni enlla cerquin remei qu~n els flagellin, 

penes acerbes. 

Car intentar-ho es perdre el temps debades, .. 
quant s' ha ~ruit l' ensis insuperable, 
i s' ha vï"s.ct.lt -ef teu 'ainbenf i gracia,. . · 

Pa tria :-de : 1' .. ~:t'ri-iirüf ·! ' 

Jaume MARTI MARULL. · . 
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Germans que sou enlléi en terres l~unyes1 
escolteu el meu cant. Ai vent el do!10 
al vent qui volta el mon, i a les onades, 
que neixent en la platja d' on vos C(:l,l1t9, .:. 
de mar _en mar rodolen i s' empe~1yen ., . 
fins a morir a vostres ·peus, per- dur-vos 
la remor de la veu que are vos crida 
i el baume d' eixa flor que are us ofreno . 

Dintre deL si, germans, el . cor ·n_o us -b~ta 
com un poltre salvatje al sènti ei magic 
nom de la P-a tria. _¿ Vostre pit n_~ es _ c~¡))ba 
com . poderosa · vela d' un ·n:a~illi -- -.. · 
pi~na -~e _vent _ qu~ '1 . fi e~qu~i~~-~ . ,l~s-·~i1e~s: 
per co.rre al .port tan. anyorat? La v'o_lta · 
del ~~Ï ·ha devingut camp~ na ' i~~~~1Sa .. -
i nostre cor es el batall que hi pica. 

~ 

.... 
ur-~ .i arJ& .. .... @ ___ $ 

PREMI DEL CASAL NACIONALISTA 

.CATALA DE CAMAGüEY 

: 

CANT ALS GERMANS LLUNYANS. 

Jo sento el clari1 de vostres vetis disperses 
ven~nt d' arreu 'élel mon, damunt les ales 
de tots 'els vents qtie· en un sol vent es fonen·· 
i les . nostre~ arbredes escabella 
truca als portals, sacseja les finestres, · 
i clatna arnb una ·veu . tot . poderosa: 
¡Desperti l' adormit, que ha arrivat l' hora 
i el solc obert la llevor nov~ espera! 

Alseu-vos sembradors. Us cobricela 
aquest cel que us pertany i les petjades · . 
afermeu en la .teúa que pastaren 
tots els nostres p'assats amb la carn __ sev;;t 
per ·a ·'fer'-la selitir eli la . carn nostra: ··; .· :. ·.:. 
Si ells-· 'és darén per sa va . a les· . c.oÏÜte.~ .:.: .:·. 
vostres, quan ella clami assedegada.>- .- ·::::.· ~· 
no li negueu la sang de vostres venes! 

i i s .:* ñ i 2 
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Prou nosaltres ben lluny som aprop vostre 
mal la mar ens separi inexorable, 
que infinits viaranys m.isteriosos 
saben seguir les animes germanes, 
per retrovar-se i fondres en un únic 
daler. D' alia i d' aci, la veu es una 
un el desitg i una la esperança. 
La Patria es per arreu ont hom la invoca. 

Mes ai. ¡Si sapiguesiu nostra patria 
com bella an els meus ulls avui es mostra 
en eixa nit d' hivern gelada i clara! ... 
Com velles ftedoriques, les muntanyes 
duent caputja blanca, que 's retalla 
damunt del cel nocturn, ont les estrelles 
com tremolant de fret, fan llumenetes 
escarnint la · claror de les finestres. 

Els rius à mitg gleçar mansois s' escorren 
i les fons que al istiu dringuen i salten 
are ploren un fil d' aigua gebrada 
que cau sense remor damunt la pica ... 
Per els camins perduts en plans i serres 
les hombres s' hi condormen arraulides, 
que no les trenca cap grinyol de roda 
ni l' esquellinc dels matjos que fan via. 

Vora la mar, les barques ajegudes, 
reposen i la onada mansa arriba 
a besar•les tlmidament poruga 
mes enyorada d' elles i en les cordes 
el vent s' hi adorm, gavina fadigada 
que plega l' ala blanca entant som_nia 
que 'ls peixos ensisats per les estrelles 
inmovils han restat sota de l' aigua. 

= 

Fins les ciutats senten aqueiza dolça 
quietut del diumenje que s' acaba ... 
Poca gent pels carrers, sota la crua 
llum dels fanals. . . Un crit, una rialla ... 
i despres quietut. I per trencar-la 
el pas d' un vianant que lleu travesa 
un clap de llum i en una reconada 
es perd com engolit per la tenebra. 

r-.1es en aquesta nit tant trasparenta 
com caramell de glaç, la mara vella 
sentim arreu. Que per jardins i hortes 
guarnint tota la terra de garlandes 
els atm1etllers al cel alcen les branques 
totes plenes de flors i dins la fosca 
les fulles tremolant tendres i fragils 
la nit esq~incen d' una esgarrifança. 

Oh flors que us heu dormit sobre les nues 
branques com un gran vol de papellones 
ramellets d' estrelles del espai caigudes 
que haveu restat penjades en els arbres 
per a deixar al cel unic i lliure 
aquell estel, que no te nom encara, 
mes que quant el gran jorn al cel e~crati 
prou el nom tots direm amb veu triunfanta.. 

Mes ara vetlla vigilant els nostres 
teulats ... Rera els batans de les finestres 
mils d' ulls, esperançats arreu l' esguarden. 
Vetlla damuna dels qui en la patria resten 
i sigues èom estrella guiadora 
pels qui parteixen lluny, i pels qui tornen, 
foc en la ·llar, nou sol per els qui neixin, 
i pels qui moren llantia sempre encesa. 
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Alcis avui el cant per a · lloança 
dels qui son lluny i an el meu cor respongui 
el vostre enlla d' enlla amb un sol ritme 
que 'ls confongui i mesura al meu cant sia. 
I aquest en l' alta nit tan pura i fonda 
s' enlairi tal com flama victoriosa, 
i perque vostres ulls llunyans s' hi encantin 
arribi mes amunt de les estrelles: 

Oh fills dispersos dé la patria mare 
que per tots els camins de mars i terres 
enlla del mon arreu, dueti.t als "llabis 
aquest parlar tant nostre , dolç i aspre, 
mes nostre solzament i en la mirada 
la llum del nostre cel i l' espectacle 
de les muntanyes, rius, pobles i planes 
com no n'hi han d'altres per que son, la pa tria. 

Oh germans meus. ¡Carn que e~ ma .carn mateiza 
fa nc viu del sol que 'ns · es bi·essol i tomba, 
sang calenta que 'ns brunz dintre les ve11es, 
als d' aci i als d' .alla, sava en les nostr.es 
arbredes i sahó en les . gl~ves nostres 
caliu sagrat que de la entranya. .Viya .. 
de la terra en els cors enseinps batega 
perque viviu tots de una sola vida 
i la paraula es una en 11ostres·:llabjs:: · ·, 

Oh, germans ¡neus. ¡ .. Les vies que els navillis 
han obert en la mar quant se us enduien 
lluny de nosaltres, no son esborrades .. . 
Viuen i us lligen a la . pa tria, ,ma~e- .. ·.-
que les trena el ref:or·t·-.-i- -·1' ·-~;~~y;r~~~a--
i el desitj de torna; ~ - à : ~ép~ssà.r-les ... . · 
una veÚ que omple er'mon r~spon : ¡,Nosaltres! 

¡Nosaltres! Terra i carn, vent i paraula, 
arrel que fu-rga -fins ·la esquerp-a roca, 
fruita brandant en la mes alta branca, 
llevor que porta l' aire a la tetra llunya, 
aigua dispersa d' una neu eixida, 
sang que en mils cors per un igual batega, 
passat i pervenir que el Destí lliga ... 
¡Tants cossos diferents i una sola anima .. ! 

Aixó som i serem ! Res i pot valdrer 
per a ofegar el clam de nostres llabi~ ... 
Arran de terra tallaran la soca 
mes els rebrots, al ser la Primavera 
duran al pic la flor de la esperança. _ .. 
Colgaran nostre cos endintre, endintre, 
mes esberlant les lloses, els sepulcres 
s' obriran esclatant boques ardentes 
per cridar ¡L~ibertat! en un crit unic. 

I s' alsara la patria· trionfanta 
tant bella i alta que de les onades 
que li duen el bes de vostres llabis 
fins les estrelles, totes resplandentes 
del esguart vostre enyoradiç, com una 
dea ser a .. . Alta, gloriosa i pura ... 
La seva veu, vent desfermat i lliure, 
omplira el cel d' un damar ardent de gloria. 

I tots al seu entorn, com la fillada 
goluda alçant els braços freturosos, 
ells ulls negats per les darreres llagrimes, 
i encara amb les ferides mal tancades, 
cridarém el seu nom, paraula viva, 
paraula eterna, foc 1 mel als llabis, 
i al esvalot de nostres crits de ¡Mare! ... 
ella dira: ¡Vostra, fills meus, sols vostra! .. 

Ambresi CARIUON. 

=-=-= !:::! 
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Oh, Verge barcelonina, 
vas de gracia i de bellor, 
qui teniu la cara fina 
i en els ulls la serenor 
de la mar que us és veïna 
i d' ells pren· la manyagor. 

Nostra Dona ciutadana, 
qui vestiu d' or i setí, 
i sou pulcra i sou galana 
i agradada de lluí 
dins la pompa sobirana 
d' aquest vostre camarí, 

enjoiellada tot' hora 
i adobada de perfum, 
amb bo de flors al devora, 
musica i esclat de llum; 
car li cal a gran senyora 
com'portar-s' hi a la éostum. 

Premi de En Francesc Pausas 

ORACIO A NOSTRA 

DONA DE LA MERCE 

Lema: Redemptrix captivorum. 

Vos qui sou nostra Patrona 
i porteu el front diví 
cenyit de reial corona 
de diamants i d' or fí, 
Regina de Barcelona, 
oiu un barceloní : 

Si en temps de la moreria 
siguereu la redemptriu 
d' aquell qui en presons llanguia, 
de l' esclau i del captiu, 
i la vostra gesta pia 
us valgué el nom que teniu. 

Divina alliberaC.:o.-2.., 
Madona de la Mercé, 
volgueu ser ma protectora, 
no em negu€u vostre valé, 
car roman el qui us implora, 
en captiveri també. 
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Captiu sóc de la mirada 
d' uns ulls negres i traïdors, 
d' una boca enriolada 
i · de llavis temptadors, 
i d' una gal ta gemada 
el mateix que un pom de flors. 

No la creguessiu sultana 
d' algun regne sarraí, 
la princeseta galana 
qui em té captivat així, 
car es bona cristiana 
i ben batejada al Pí. 

I, per més cas, la coquina, 
--vegeu si no és vergony6s-
s' ha fet de la "Sabatina", 
Merceneta es diu com vos, 
i es, com yos, barcelonina 
fins al moll ma teix de l' òs. 

Per rétre-li la volença 
i guanyar-li els sentiments, 
no he mancat cap escaiença 
111 he planyut els ardiments, 
111 oblació 111 prometença, 
111 sospirs 111 llanguiments. 

Mes se 'm mostra tan altiva, 
la tirana del meu cor, 
que els méus rendiments esquiva, 
i es riu del méu desconhort, 
i amb una paraula aspriva 
glaça en flor la meva amor. 

I és tan trist el captiveri 
en que s' esfloren mos anys, 
que m' he vist fins leri-leri 
d' embocar mals viaranys; 
tant em torben el senderi 
mos neguits i mos afanys. 

Puix sou de mercès fontana 
i clau d' or de llibertat, 
d' aquesta hurí catalana 
feu-me'n ben alliberat; 
i si per ser cristiana 
mon prec us fos en desgrat, 

us plagui, al menys, Verge bella, 
que sots el jou que em junyí, 
ben tost vingui a fer-s' hi ella 
companya del meu destí, 
a l' altar de la capella 
d' aquest vostra camarí. 

Manel FOLCH I TORRES. 
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Premi de Nació Catalana, de Santiago de Cuba. 

A L A 

Catalunya, Catalunya, 
llum de mon esguart primer! 
Jo et vui dir que en terra llunya. 
no hi podría viure a pler. 

Se l' encís de ta sardana, 
l' hermosura del cel teu 
i el bell sò de la campana 
de l' ermita, entre el conreu. 
Se la pregona clolçura 
de la parla que m' has dat. 
Se que ets generosa i pura 
i ets breçol de llibertat. 
Se els capitals de ta història 
plena d' honra i de valer. 
Se el bell repicar a . glòria 
que he escoltat de ton cloquer. 
Se el lluir de ta bandera 
barrada de sang i d' or. 
Se que t' he fet presonera 
per a sempre, de mon cor, 
Tes muntanyes alteroses 
m' han donat ma fort itut 
i en les teves valls formoses 
belles hores hi he viscut. 
I he flairat tes ginesteres 
i he tingut la falç al puny 
i al entorn de tes fogueres 
he dançat, al mes de juny. 
I he cantat les caramelles 
vora de gentils fadrins 
i he esguardat a tes donzelles, 
sota un cel de gessamins. 
I he vist, feine janta i llesta, 
a la mossa de l' hostal 
i, entre el riure de la festa, 
rumbejar al majoral. 

p 
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A T R I A 
Lema: Catalunya. 

I vers la llar fumosa, 
he escoltat, ran de l' escó, 
la rondalla més formosa 
I he begut amb el porró, 

I he lluït la barretina 
so estat en tos firals 

i he esguardat a la regina 
més gentil dels Jocs Florals. 

Així he anat forjant ma vida 
i m' he lligat fort amb tú 
i t' he fet ma preferida, 
no desfent-m' en mai ningú. 

I tot-hora prenc coratge 
i per tot creix mon dalit, 
perque el jou de l' esclavatge 
posa braó dins mou pit. 

I et vui veure redimida 
i et vui veure triomfant 
i en front de tota embranzida 
lluitaré, amb impuls gegant. 

D' enllà dels mars, abundosos, 
a estols, vindràn els romeus. 
Seràn ardits, valerosos; 
seràn forts; seràn fills teus. 
Portaràn llum de victòria 
i flams d' amor i bonda t. 
Vindràn a fruir la glòria 
de la teva llibertat. 

Catalunya, Catalunya, 
llum .. de mon esguart primer! 
Jo et vui dir que en terra llunya 
no hi podría viure a pler. 

Fermi PALAU CASELLAS. 
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Srta. Na Eulalia Munta! i 

Blanch, Re~ina de la Festa 
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Premi del Block Cathalonia, de Guantanamo. 

A L L E GO R - I E s 
L'AMIC 

Jo estimo una àmfora plena, plena 
de florimel que regalima, 
i mentre es vessa en fa l' 9frena 
a tots els cors que molt estima. 
L' àmfora es d' or, d' or vell, i és franca. 
amb un esqueix el' austeritat 
i aquell regust que a dins s' hi tanca 
és de sublim maturitat. 

L' ESPOSA DE L' AMIC 

Jo admiro una àmfora que destil-la 
la plenitud el' amor rosada, 
el' aquella amor que mai vacil-la, 
el' aquella amor tan cobejada. 
L' àmfora és gràcil, diamantina, 
amb pedreria i relleus el' or, 
qui l' ha besat prou endevina 
que estoja a dintre un gran tresor. 

Premi del Dibuixant en Jaume Va)ls: 

Lema: "Trilogía". 

LA CASA DELS AMICS 

Jo sé una font q'-~ ¿ és fresca i clara, 
jo sé una font de marbre blanc 
que els colomets hi fan gatzara 
bo i rabejant-s' hi allà al clavant . 
Els colomets senten niusi'ca . 
i es posen ran del brolladó 
que el caure l' aigua r]ins la pica 
talment he ho sembla una cançó. 
Jo, en bell encís de placidesa, 
m' he sadollat de l' aigua fresca 
i en sa escumosa nitidesa 
he degustat dolçor de bresca. · 

Oh font gentil que brolles clara 
i és ressonant ta vibració, 
jo com aucell vindré. des d' ara 
arran arran del brolladó 
fins que hagi a pres ja ta cançó ... 

Trini M. TORREBAJA. 

Adjudicat al treball en prosa CONTE DE NADAL, original d' En J AUlVIE BOFILL 

(Jordi Ca tala). 

Es un conte de costums ben catalanes escrit amb llenguatge pulcre i plané. era 

llegit amb plaer. 
• ) . 1 , . 
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Premi de Germanor Catalana, de Camagüey. 

F AB RICA DE NINES 

D 

En Josep Vilajussana era fuster com el seu 
gloriossíssim Patró. Hom no sap si per que es 
deia Josep el van destinar a la fustería o si li 
van triar aquest nom com a penyora d' una des
tinació irrevocab>le. Sigui com sigui, entre l' una 
cosa i l' altra hi havía un lligam que no sem
blava fortuït. 

· Tenía bones mans, pera una voluntat poruga i 
una intel-ligència limitada el privaven de treure'n 
gaire profit. Feia la viu-viu sense goig ni pena; 
menjava i dormia a casa d' uns seus cosins que 
el tenien a dispesa; al taller treballava pausa
dament, sense torbar-se, com una màquina silen
ciosa; els dies de festa o de vaga no sabia cap a 
on tirar ...... Generalment, restava abocat al bal-
có fumant, badant o fullejant un diari de cinc 
dates enrera. També solia fer un xic de con
versa amb una veina. Al cap-d' avall, s' hi casà. 

La gent que coneixia el tarannà d' ella i el d' 
ell, s' en feia creus el' aquest matrimoni. «Com 
pot ésser que una dona com la Claudia vulgui 
carregar amb un pobre home com en Josep? 
Abans de vuit dies ja li haurà près les calces». 

Les aparences feien versemblant aquesta pro
nòstiga. La Claudia era una dona bruna i ben 
plantada: esguard ferreny, borrissol damunt del 
llavi, paraula fiblant i gestos contundents. Afe
giu que treballava a una íàbrica de nines de 
pasta. 

E p A S T A 

Ella no va anar al matrimoni empesa per cap 
passió novel-lesca. Ella volia senzillament, de
fugir la tirania d' uns pares cridaires, gasius i 
repatanis que tenien el vici de pendre-li si us 
plau per força tota la setmanada. Cada dissapte 
era una batuça: cadires per terra, crits, renecs. 
Del fons d' aquest desori, la mansuetut d' En 
Josep li aparegué com una portella celes tia!. 

La dona va compendre tot d' una la seva supe
rioritat, pera va proposar-se de no fer-la va
ler de la manera sorollosa que la gent anuncia
va. Per un instint de revenja, volia que els seus 
pares i els amics dels seus pares creguessin que 
la seva elecció havia estat ensopegadíssima. Fó
ra feliç només fent veure que ho era. 

En Josep estava maravellat del seu matrimo
ni. Ell també comprenia que aquella dona re
solta i activíssima que mantenia la casa lluent 
de netedat, que comprant a la plaça feia miracles, 
que seguia treballant a la fàbrica fins unes ho
res abans de deslliurar, era una ganga impaga
ble. Tant bé bo comprenia que es va creure 
obligat a fer un esforç que el dignifiqués davant 
d' ella. 

-Que et sembla Claudia si m' establís pel meu 
compte? Ara al carrer de Ramalleres hi ha una 
botiga per llogar que aniria d' alió més bé. 

La Claudia no sabé pas que respondre. Volia 
i dolia. No era de les que poden resignar-se a 
fer eternament la viu-viu ... Pera, pressentia que 

= = = = = = ;= 
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el seu marit no pvsseia el geni dels negocis. Ella 
si que es veia amb cor de posar-se al cap d' 
avant de qualsevol empresa! Ella si I Després 
d' un silenci enguniós, curull de tots aquests dub
tes, la Claudia fità els ulls en els ulls d' En Jo
sep que romania inmobil, esperant la seva con
testa com si es tractés de la sentència d' un ora
cle. Recordà tot d' una els seus propòsits de 
modèstia i subordinació i va dir: 

- Tu mateix, Josep. F és el que creguis que 
et convé. 

El fracàs fou complet. Ultra els estalvis que 
havien fet, s' escolaren altres diners que varen 
haver de manllevar. La familia entrà en la se
va edat heroica. Dos fills, el més gran de dos 
anys; deutes i la mare obligada a romandre a 
casa. En contemplar la situació, la Claudia tin
gué un rampell de còlei·a. Hauria volgut trobar
se lluitant de bell nou amb els seus pares per 
defensar la setmanada, baladrejar, rebre cops i 
tornarllos, heure-se-les amb adversitat més con
creta i tangible que la el' ara. 

Pero, En Josep seia mig-mort en una cadira 
i la seguia amb una mirada trista, de gos apa
lissat. La p tita dormia. El noi havia deixat 
de jugar i badava uns ulls esverats a punt el ' amo
llar les llàgrimes ... 

La Clauclia va fer un esforç per dominar l' emo
ció que la envaïa, comprenent que un segon de 
feblesa els arrocegaria tots a una escena patè
tica que acabaria el' anorrear-los. 

- R .... No us ensopiu! Ja en sortirem d' una 
manera o altra! 

L' endemà en Josep tornava a fer feina per al
tri i la Clauclia començava de combinar els seus 
deures maternals amb l' exercici de petites in
dústries casolanes. Amb draps, traços de cartró 
i retalls de paper que ella mateixa anava a cap
tar a la porta dels magatzems fabricava minots 
de poc preu. Quan el marit, després de plegar, 
venia a casa, ella s' en anava a vendre pels ca
rrers la seva mercaderia. Va descobrir aviat els 
llocs estratègics; posseía una veu suggestiva, una 
parla enginyosa. Sempre tornava a casa amb 
uns quants ralets a la butxaca. 

Pel bon temps agafava els estres de la seva in
dustria i s' en anava amb la quitxalla a pastu
rar pel suburbi en uns camps solitaris, plens de 
runa. Mentre feia ninots, els infants, atiats per 
ella, esgratinyaven la terra i en treien traços de 
ferro vell, força bons per vendre als drapaires. 

El noi, En Lluiset, s' eixeribia de pressa. Tot i 
que a. l' obrador feia bona feina, la seva mare li 
cercà aviat una casa de senyors per servir de 
groom des de ' les vuit del mati fins les vuit del 

vespr.e Volia que el noi «vetes món», «aprengués 
de tractar la gent» i al menys un cop al elia men
gés sense mesura. 

El fill no havia pas d' assemblar-se al seu pa
re. Ah, no ! Deu nos en guard ! Calia que fos 
un home; calia que heretés aquella munió d' ener
gies varonivoles que la seva mare el' ençà que ell 
havia nascut, s' avesava a mirar com una mena 
de tresor, que Deu li havía confiat, interinament, 
fins que el noi pogués administrar-lo. 

-Lluiset, tu ets l' esperança de la teva mare 
-deia en els rars moments de tendresa que ella 
mateixa es permetía. 

En Lluiset acceptà amb coratge aquest difícil 
paper. A la casa on servia contentava a tothom. 
Recullia propines dels amos, dels fills dels amos, 
de les minyones i dels criats . Endevinava mera
vellosament el tarannà llur i en l' execució de 
qualsevol comanda trobava sempre la manera de 
fer una filigrana de virtuós o de clonar un cop de 
mestre. 

Tan mateix, aquesta llar burgesa, camp de les 
seves víctimes, no l' abellía pas. S' hi sentia 
com una mena de pirata honrat que aplega fre
nèticament totes les coses que conquista amb l' 
exercici de les seves virtuts. Al vespre retorna
va a casa joiosament, carregat amb el botí: de 
vegades un parell de croquetes que li havia re
galat la cuinera de vegades uns cen tim ets, un 
vestit usat o unes sabates velles. 

El día que no portava res, sabia contar, amb una 
vivacitat corprenedora, les casas que havia fet 
i que havia vist fer. Tots, l' escoltaven amb em
badaliment, pero mes que ningú, la seva ger
maneta. 

Ell i ella tot sovint seien a terra en un recó, 
mentre el sopar s' acabava de coure. La claror 
del bec de gas que cremava damunt la cuina, a 
penes il-luminava llurs cares. Instintivament abai
xaven la veu i la confidència fraternal prenia as
pectes de conspiració o de festeig. 

-Avui, Merceneta, han tret a taula un peix tan 
llarc. . . com te diré? . . . tan llarc com la pota 
de la taula i molt més gruixut que la teva cin
tura. . . De la boca li sortia un ram de julivert i 
tot al voltant duia una orla de llagostins que son 
unes bestioles vermelles amb una closca que sem
bit\ de celuloide. . . no n' has vist mai? . . . Des
prés també duia troços d' ous durs i raves i 
bocins de pastanaga. . . . . . que sé jo!. . . Li he 
demanat a la cuinera que me '1 deixés dibuixar ... 
Espera-t, veus? te l' he copiat. . . Aixó és el 
julivert. . . . . Aixó son els llagostins ... . . . 

La Merceneta anava seguint el dibuix que En 
Lluiset havia fet per ella. No hi cop ça va unes 
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imatges gaire precises; però tanmateix sentia una 
ànsia quasi dolorosa de veure i de tastar aquell 
peixàs fantastic. 
-I tu n ' has menjat, oi? 
-Si. L' amaníem amb una salsa groga molt 

espessa. Era d' alló més bò! Un altra dia que '1 
facin vui mirar de dur-te 'n una mica. T' ho 
prometo. 

Amb aqueste promesa la pobre noieta s' acon
hortava un poc i tornava a tenir gana per crus
pir-se les patates que bullien allà aprop, melan
giosament. 

Al cap de cinc anys, la familia s' havia refet. 
Adhuc tornava a posseir un altre reconet d' es
talvis. En Josep, de bell nou, era víctima d' un 
avergonyiment invencible. 

-Ets un calçaces-anava dient d.da cop amb 
més convicció-. Qui ha redressat la casa ha es
tat ella. Això no son els tractes.... Tu has de 
tenir alguna iniciativa... has d' inventar alguna 
cosa. . . Per això ets home. . . Si tornessis a plan
tar un establiment? Si hi tornessis?. . . Ara tens 
més experiència que el primer cop ..... 

Després de molt rumiar, trobà el coratge su
ficient per exposar els seus projectes a la Clàu
dia. La Clàuciia li dedicà una mirada intermi
nable. Ell abaixà els ulls i hauria volgut fer-se 
fonedís per no sentir tota la malfiança, tota l' 
ironia i tota la pietat que hi havia en aquella mi
rada. Tanmateix, les paraules foren conciliado
res. 

-Molt bé, titella! De manera que hi vols tor
nar? Doncs, no m' hi oposo. Però, entenem
nos!, has de llogar una botiga amb habitatge 
per que jo t' he de vigilar d' aprop.... No et 
pensis que deixaré que ens tiris a perdre una 
segona vegada ..... 

Llogaren un petit local amb cuina i tres cam
bres al carrer del Diamant, a Gràcia. Ella, tan 
aviat com sentía l' entrada d' un client, compa
reixia a la botiga, abaixant-se les mànegues o 
recullint una punta de devantal; sempre acabava 
fent l' article i intervenint en els tractes com 
si fos ella el veritable fuster i la veritable mes
tressa. 

-Ah, li sembla car? Però pensi que l' esc<!.la 
que li farem nosaltres li servirà per tota la vida. 
No serà una d' aquestes escaletes de fira que 
desseguida es desballesten... . Miri, una cosina 
meva va voler aprofitar una escala de nyigui
nyogui que el seu sogre havia comprat en un 
gran magatzem .... Ja n' era de barata! Ja ho 
crec! .... S' hi va enfilar; va caure i es va tren
car una cama. Ara vegi si en va fer de negoci. 
Desenganyi-s, les coses cares son barates. 

El marit escoltava boca-badat com la muller 
inexhauriblement fèrtil, inventava arguments, 
exemples i comparances. No tenia esma de sen
tir ofesa la seva dignitat de cap de casa ni la 
seva competència de tècnic. Si algun cop en 
l' entusiasme de la propaganda, ella errava les 
qualitats d' una fusta o proposava una solució im
possible, ell mateix no s' en adonava; anava fent 
que si amb el cap, convensut, persuadit, hipno
titzat. 

De fet, l' intervenció de la Claudia havia re
generat una part del negoci: la dels encàrrecs. 
Pero, tot i dalint-se per fer-ho, no podia acom
panyar al seu marit a les compres de fusta, ni a 
treballar en els pisos, ni a signar pactes amb els 
contractistes d' obres. E l que defensava en una 
banda es perdia en l' altra. 
'\ En Josep no vivia gaire tranquil, ni estava 
massa con ten t. 

Tot just havia obert la Fusteria, semblà que 
totes les prüges que l' havien treballat fins aque
lla hora, es derxataven térbolament. 

Aquell propòsit d' establir-se pel seu compte, 
es veia ben bé que era l' ultim alè de la seva vo
luntat agónica, un cremallot que abans de apa-
gar-se engega una claror momentànea ..... . 

Enlloc de l' entusiasme de l' home que ha com
plert el seu desig, sentí una malfiança infinita. 
Potser havia fet un nyap entossudint-se a ésser 
amo? No fora millor que no s' hagués tornat 
a embolicar? 

En aquesta crítica avinentesa, la Clàudia feu 
un altre pas en avant: 

-Josep, amb quatre fustes m' ha de fer una 
secaparata petita. La posarem aquí, en .aquesta 
banda amb un rétol que digui: Clínica de bebés. 
S' adoben nines de totes menes. Com que el 
portal es gran a tú no et farà cap nosa i a mi 
em farà molt servei. 

En Josep obeí amb complaença. Era dòcil de 
mena, i, sobretot, començava .a sentir intensament 
el repòs, el benestar, l' alleujança que senten els 
homes febles quan son profundament governats 
per llurs esposes. No li faria una e caparata pe
tita, sinò una escaparata gran, ben gran!. . . . Com 
més omplis la botiga, ell sentiría més comparti
da la seva responsabilitat. Ja no fora tot sol, 
amb les seves fustes i els seus encenalls, rebent 
l' embranzida del carrer; una escaparata plena de 
nines apariades li faria costat. 

Aviat el tràfec de la Clínica de bebés ofegà l' 
enrenou de la fusteria. S' atançaven les festes 
de Nadal i en aquell veinat modest abundaven 
les mares que, no podent comprar gaires jogui
nes noves, feien adobar les velles. 
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De mica en mica, la Clàudia anava fent coman
des al seu marit que, de mica en mica, deixava 
d' esser fust':èr i esdevenía oficial de la Clínica. 
El banc, plè de totes les eines, va recular vers el 
fons de la botiga. Una altra escaparata va sor
gir fent costat a la primitiva. 

La Clàudia va endevinar que era arribada l' 
hora d' avançar amb coratge. Va proposar al seu 

· fill que deixés de fer de gro~m i que comencés a 
ajudar-la de ferm. 

En Lluiset no desitjava altra cosa. De més a 
més, va comprar a un industrial fallit, una col
lecció de motllos per fer nines de pasta. Al cos
tat de la Clínica, volia muntar una fàbricét. 

Una fàbr-ica! La mare i el fill , en parlaven amb 
el cor inflamat d' il-lusions; semblava que fossin 
sols a casa. En Josep, els miraba i els escoltava 
enfavat, sense dir paraula. Si ells anaven d' una 
banda a l' altre, traginant una post per col-locar 
la feina feta, collant la premsa damunt del banc 
instal-lant el còssi per amollir la pasta, el bon 
home els seguia amb les mans exteses com un 
orb que vol barrejar-se en la tasca dels qui te
nen vista. 

En Lluiset que en estones de lleure havia ja 
ajudat a la seva mare, fou aviat un oficial ex
pert, i en la botiga, venent i entabanant a les 
menestrales, feia miracles. Mare i fill treballa
ven més que quatre obrers ordinaris, pera com 
que sovintejayen les comandes a l' engròs, resol-

gueren de llogar tres aprenentes. 
-Lluiset-feu la Clàudia el matí d' un diu

menge-. Vina. Et vui donar una sorpresa. 
Entraren a la botiga que tot just era il-lumina

da per la claror que traspuaven les escletxas de 
la porta. 

-Obre-una mica. . . . . Prou. . . . . Desembolica 
aquest paquet ... . .- . Ves amb compte que pesa .... 

El paquet contenia una llargueruda placa de 
metall amb unes grans lletres en relleu que deien: 

FABRICA DE NINES DE PASTA 

-Oh! 
En Lluiset, mirava alternativament la placa i la 

seva mare. La Clàudia no era gens amiga d' afa
lacs i de moixaines; potser d' ençà que En Lluí
set va caminar tot sol no l' havia abraçat quatre 
vegades. Ara, tanmateix( l' abraçada naixia, irre
sistiblement, com un fen òmen de la naturalesa. 

-Si, home, si -anava client ella- som fabri
cants.. . . .. Mirat-ho com vulguis...... Som fa-
bricants . ....... . 

I el seu orgull de fabricant de nines de pasta 
es barrejava amb l' orgull el' haver parit un fill 
despert i audaciós que talment semblava fabri
cat per ella sola, amb el motlle que més li podía 
plaure. 

Carles SOLDEVILA. 

Premi del periodic ¡Prou ..... ! de Guantanamo. 

Fou adjudicat al treball en prosa or,iginal d' En Salvador Carbonell i Puig president 

del Grop Nacionalista Radical Catalunya de Santiago de Cuba, "PER A FER LLIURE A 

CATALUNYA". Lema: Poble que neix pei" lliure si no li donen s' ho pren. 

L' autor est1 c:iia raonadament els mitjans practics per a assolir l' independencia de 

la Patria. 

Per esser un treball èssencialment expositiu, d' una faisó que al publicar-ne un sol 

fragment desvirtuaria la seva totalitat, ens abstenim de publicar-lo no poguent-ho fer m

tegre per sa llarga extensió . 

• 
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Premi d' En Francesc Garcia Escarré 

CANT DE LA PATRI A 

Jo dic que la Pa tria ha de teni un cant 

potent i vibrant. 

Rés de melangies ni defalliment ..... . 

robust i valent 

com la Tramontana, qu' es el nostre vent! 

Ha d' ésser veu aspre del cingle alterós; 

ha de tenir flaires de pi rehinós 

Lema: Ressorgiment. 

que 'ls pits s' hi enforteixin com les centenàries 

soques dels vells roures i dels alzinars ...... 

com les milenàries 

clotxes ermitanes dels alts campanars, 

quins ressòns desperten anhels adormits, 

i conforten còssos, i alcen esperits! ..... 

Ha d' ésser la P:;ttria com un lloc sagrat 

on s' hi canti i pregui, per sa magestat, 

on s' hi beneheixin generacións, 

on hi juguin vides, no compensacwns, 

on s' hi reflexioni qu' Ella es tot el cel 

de nostra existencia, i es el nostre anhel, 

car ja en la neixença 

sos besos sentim, 

i en nostra creixença 

l' amor oferim 

a totes ses coses, a totes ses- lleis; 

fàssin-les els pobles, fàssin-les els reis, 

fàssin-les qui vulga!. . . . . Si son justes, rai! 

com a bons pa tricis no hi mancarém mai ! ..... 
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Jo dic que la Patria ha de teni un cant 

com te una Bandera tot' hora onejant, 

que fou gloriosa, que ho és' i ho serà, 

qu' ella es guia i mare de tot català ..... 

I el cant ha de se 

un cant sacratíssim, el cant de la Fé, 

de la fè del poble vers son Deu amat, 

de la fè del poble pel treball honrat, 

de la fè en les forces que mostrèm ardits 

per assolir glòries, i copsar profits 

per la dolça Patria, a quin bell renòm 

rendeix pleitesia tothom ... 

F èm-la gran i forta i el cant li darèm .... 

Un cant robust, ma el e, que tots alçarèm: 

CATALU YA TRIOMFA~ T 

TORNARA A SER RICA I PLENA ... 

Es aquest el cant 

tue li ofrenarèm 

quan li llimarèm 

la fatal cadena! ... 

E · aquest el cant del Ressorgiment, 

potent i vibrant, robu t i valent 

com la Tramontana, qu' es el nostre vent!! 

Joaquim AINE RABELL. 

Premi del Pintor Roura Oxandeberro. 

Fou concedit al bell treball en prosa "ANIMES SELECTES" de N' ANTONI RO
SELLO. 

Premi del Casal Nacionalista de Montblanch .. 

Adjudicat al f01·mos quadret en prosa TORNANT DE FIRES, original d' En JAUME 
BOFILL (Jordi Cataléí). 

- ,e= ... 
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Premi d' En Francesc Molla. 

ELS AD EUS 
Lema: Beethoven. 

(FRAGMENTS) 

La tarda era al caure. El sol oblicu il
lumina va les coses dolçament. En Fran
cesc segut vora la finestra s' anegava ma
terialment en la quasi palpable ventura d' 
aquella tarda divina de darrers d' Avril. 
Francesc era poseit d' una misteriosa ale
gria que no sabia d' ont venia pero que 
el feia esclatar vulgues que nó, en alirets 
selvatics. Com onades de sang li afluïen 
al cor amb curtes intermitencies, jovenils 
esclats d' alegria folla que 's fomen, com 
un element mes, en la harmonia de la tar
ela gioriosament primaveral. Francesc cloia 
els ulls de cara al paisatje i la llum i el 
paitsaj e i la llum eren aleshores encara 
mes bells. Si els obria, la mirada corria 
en la vasta extensió multicolor, atura~ t-se 
encantada en qual sevol petita anecdota. 
Closos-així ho descobrí Francesc - de la 
vssiio de tot aquell be de Deu en copsaba 
molt mellor encara el sentit, convergent 
tot en una silueta amada. 

I aixi romangué qui sab lo temps. 

Francesc havia ja aquell dia acabat de 
donar lliçons, la darrera de les quals fou 
a Rosa Maria . Lliure ja i amb el cor plé 
de joia i el cervell frondos de idees, s' en
camina cap a la cambra malgrat l' hora 
exquisida d' aquella tarda abrilenca. Unes 
furioses ganes d' escriure se l' endugueren 
carrers enlla vertiginosament. Ja a la 
cambra, Francesc obri la finestra i es sen
ti lassat de tanta de ventura. Apropa el 
silló a l' ampit i embriagat de l' onada de 

:= Lbaz = s =bW=d&& 
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bon temps que entra a la estança es deixa 
.-;.nar al seient amb una cancçó als llavis ... 

El tema característic havia nascut. 
I es que Rosa Maria li havia tornat a 

dir cl.quella tarda que l' estimava i com 
cada vegada, amb una nova llum a la mi
rada i amb un arqueig desconegut als lla
vis. Francesc una vegada mes, també li 
havia repetit en despedir-se: "El teu amor 
es qui em fa viure, fes-lo inmortal !" 

I la eterna canço fou dita aquella tar
da divina en el mon i en els homes, igual 
que ahir i millers el' anys enrera ... 

Francesc Riudor en els seus vint-i-sis 
anys, havia trobat per primera vegada en 
el fons dels ulls de Rosa Maria la joia 
de la vida . Abans d' ara aquella joia pu
ra, sols se li feia trobadissa de quan en 
quan en algunes pagines inmortals dels 
seus musics preferits, o bé quan, deambu
lant solitari camps a traves per les afo
res de Bella plana, s' exulta va el seu es
ser tot creant els futurs poe~es sinto
nies. . . . Després, pero. . . despres tornava 
la solitut de la seva anima que s' arraulia 
cada dia mes en el recondit del seu consu
mit per la febre d' un ideal impossible. 

El cel, la llum i el mon, eren, clones, d' 
uns mesos ença per en Francesc Riudor, 
mes bells que mai i amb una mes alta tras
cendencia, car responien mellor a n' aque
lla harmonia i de la que ell en la solitut 
d' abans trobava inaconseguibl.e. 

Ara, en la ignocencia d' un goç cadell, 

2 i zñ: ñ 



en la mirada candida d' un infant, en el 
piuleig lleu d' un ocellet escapol, Francesc 
hi veia un major encís car en comprenia 
el seu alt sentit i eternitat que abans sols 
savia copsar en les notes genialment acor
dades dels Bach i dels Beethoven. 

Rosa ]\faria amb les portelles del seu jo
venil cor li obri una tarda el finestral que 
's bada al caire de la veritable vida. I ara, 
en la dolçor, de l' hora tarda, Francesc 
entre piuleigs d' ocells i xiscles aguds d' 
oronells bojals i olors indestriables de te
rra joconcla, refeia una vegada mes la ru
ta de la seva nova vida plena de roses i 
cançons. 

Davant mateix de la seva finestra, els 
alts brots el' un tli.:.lé fronclos venien a 
cantar amb la remor de ses tendres fu
lles i amb la de mils ocells poetes, la ma
teixa cancó que Francesc es cantava per 
dintre la qual, finalment, traduí en notes 
en el paper pautat que esperava la carícia 
de l' alada ploma ... 

Rosa Maria Miraclara tenia divuit anys. 
Filla de la Ciutat dels Comtes fins a set-

xe hi resta entregada completament als 
seus pares i a l' estudi de la música. Son 
natural de mena escotorit, la feia mes jo
ve del que era. Totes les humanals mar
fugues que la donzella sent i present du
rant la eclosió del esser, Rosa Maria qua
si pot dir-se que no les coneixia. Aixó i 
el greuge de una aguda crisi el' histerisme, 
la allunya majorment de la vida llur per
duda en lo sanitos sojorn de Bellaplana. 

Durant aquest temps, finalment Rosa 
Maria retroba amb la salut perduda, el ca
mi deixat quatre anys enrera en mitg del 
qual, tot anant seguint-lo (no pas tan a 
les palpentes com abans) hi troba també 
la dolça inquietut amorosa de que altre 
temps havia estat exempt son cor jove
nívol. 

Poc dura peró aquest encís, car els pa
res, savent-la ja del tot guarida i conei
xent, altrament, pels oncles, els encanta
ments de Rosa Maria, vulges o no, tingue 
el' abandonar cuita-corr~nts el seu mestre 
i aimat una pe.rfumacla matinada d' abril. 

Ignasi FOLCH I TORRES. 

Premi el' en Francesc Barsó 

Adjudicat a la bella poes1a 

E.L PRIMER PETO 

Lema: Aquarel-la 

Original de Mossen JOA SELLARÉS. 

S . 
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Premi del Dr. Antoni Iraizoz, Sub-Secretari de Instruccio Publica de Cuba. 

LA PEDRA DEL DIABLE 
RONDALLA 

En la imposibilitat de insertar tot aquest bell treball per 
sa llarga extenció ens veiem precisats a publicar-ne sols · 
una petita part. 

EL MENIR 

Era un dia de( Maig: l' hora no 's fixa 
en cap de les versions que hem consultat 
i, per a no fer aquesta mes prolixa, 
posem que eren les cinc, no mes aviat. 
El lloc, força olaent; de les floretes 
imprescindibles que donen color 
a les descripcions que son ben fetes 
cap n' hi mancava; ni la bona olor 
de les herbes boscanes; sajolida 
farigola, marduix i romaní, 
que recorden la tenda ben sortida 
d' un herbolari al bon barceloní. 
Alli, doncs, Na Elionor va deturar-se, 
voleiant-li pel cap sos cabells d' or ..... . 
Quant les desfetes trenes va nuar-se 
ja no estaba .tant bé, Na Elionor. 
No vol pas dir aixó que no fos maca; 
la noia, en veritat feia molt goig; 
negres celles i ulls blaus, que es com destaca 
mes el ros d' un cabell tirant a roig. 

I ara escolteu a la protagonista 
monolegar un xic; parla Elionor : 
"Pobre de mí que malhaurada i trista 
cerco de bades a la meva amor ! 
La meva amor, que n' es la meva joia, 
que es la llum dels meus ulls ..... . 

La meva amor no hi es, be massa ho sé 

(Fragment) 
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que el cerco jo trista de mi endebades. 
Prou fora en aquest lloc si hagues pogut 
travesar, com ha fet tantes vegades, 
el riu avalotat que '1 pon s' ha endut; 
empró es el cas que s' ha sortit de mare , 
(s' enten, el riu) No ham-a trobat mitja 
que '1 brao ~e les aigues dura encara, 
de passar-lo i el 'gual deu cerca en va. 

EL DIABLE 

Plorant i sospirant, amb veu pansida, 
com si memoria fes, despres va dir: 
"Vora la llar recordo que arraulida 
quan jo era petiteta vaig sentir 
conta a una pobre vella fredorica. 
d' un pon fet pel diable en un moment; 
la rondalla prou n' era de bonica, 
la realitat es, ai, molt diferent! 
El que 's avui se n' ha acabat la mena 
d' aquells diables tant habils constructors! 
Falornies d' altre temps - "¡No ho creguis nena 
si et faig falta, aqui em tens!" Senyor, socors! 
la donzella crida molt esverada 
trovant-se amb el diable que habia eixit 
al seu devant amb una flamerada, 
clarissament, tot de vermell vestit. 

Soc el damnat-el maleit 
soc l' esperit-del revoltat 
A mi la gent im.penitent 
demana ajut-per a trionfar. 
Per un present joios, plaent 
l' anima llur m' han de donar 
Per el dema, d' un goig boires 
que ha de copçar el piados 
dono amatent 
jo a na la gent 
el pler d' avui, el terrenal 
Amor, diners 

no vol res mes. 
Que se n' hi endona del despres 

car per un goig ben material 
n' hipoteca un d' espiritual; 

tot el demes 
trova que n' es 

una música celestial! 

Jo et puc llevar-aquest pesar 

del que are et dols 
i et puc donar ..... . 

tot ço que vols. 

Dema a trenc d' auba jo tindre acabades 
les obres del nou pont i podra al acte 
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passar-hi ton aimat, que are debades 
cerca tots els mitjans de conquerir-ho. 
Sigas tu en aquest lloc. -I o hi faré falta. 
-Que no faria jo per conseguir-ho, 
fos com fos ¡Voleu dirme la manera! 
-L' anima en tens de dar .... .. ja no cal dir-ho! 

Quan es va a lçar la noia tremolosa, 
el Maligne s' havia ja esvait 
en una flamerada sulfurosa, 
exactament com quan hfl.via eixit. 

Comença en aquell punt a penedirse 
d' haver fet tan sacrilec jurament; 
plorant i gemegant com no pod dir-se 
els cabells s estiraba de valent. 

Continua la rondalla amb el penediment de Na Elionor, 
el consell de una pastoreta amiga qui li diu vagi a pre
gar a la Verge del Mont, la penitencia imposada a ~a 
Elionor i el miracle de la Verge fent que el diable no 
tingues temps de col-locar la darrera pedra en el pont 
projectat i la que serví per a posar-hi una Creu de Ter
me. Molt acuradament escrit els autors descriuen els 
diversos pasatjes de la seva original rondalla, entre jocos 
i serio, a voltes brolla a dolls la poesia, a voltes amb 
una jocositat finis sima arri va al final que · transcribim: 

D' aquesta Catalunya tant retuda 
que plora avui la llibertat perduda 
compadiu-vos Senyora per pietat, 
feu que ella s' alsi i es redre ssi altiva, 
no perdent de la Patria la fé viva, 
portant a l cor sos fills el foc sagrat. 
Jo us prego, Verge, que de nostra terra, 
sina pod sé en la pau sia en la guerra 
paguem ben tost, units com a germans, 
reconquerir-ne els furs que arrebassaren 
enemics rancuniosos que cercaren 
per a fer-nos esclaus, tots els mitjans. 
Llavors la Catalunya, avui rendida 
renaixer la farem a nova vida: 
mes forta devindd. del qu' era abans . 
E l cor me diu que hem de tenir confiança, 
que '1 jorn s' apropa de la desllim·anç.a. 
¡Preguem per Catalunya, catalans! 

D. V. COROMINES PRATS. 
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Premi de N' Antonio Sanmiquel. 

Se concedí al interessant treball, del que en 

resulta esserne autor en CARLES MARTI, pre

sident del Orfeó Cataléi de l' Havana: "Influencia 

de les iniciatives catalanes en l' industria i el co

merç cuba". Lema: "Trobaré o m' obriré cami". 

Es un meritíssim aplec de dades i estadísti

ques, que degut a sa extensió i a que la publica

ció d' algun fragment no determinaria l' impor

tancia del mateix, ens aconcella a deixar de pu

blicar-lo. 

P remi de la Agrupació Artística de Teatre Catala "Boquet-Vilardebó" 

LO QUE NO POO RECÒBRAR•SE 
Com e dia drama tic a en dos actes i un · epilec, original d' En Josep ~1. Poblet i Guarro. 
Es una obra moderna acuradissimament escrita. Tracta un conflicte familiar, i tant 

el desenrrotllament de 1', obra, com el dibuix dels personatjes . indiquen grans coneixe.,. 
ments de l' ~scena . 

E l final, punyent i original,. es de ma mestre. Properam~nt s~ra rep~esentada en un 
dels teatres havaners i es per aixó que ens abstenim de fer-ne m.e? comentaris. Estem 
segurs que "LO QUE NO POD RECOBRAR-SE", haura de plaure als amants del tea
tre modern ca tala. 

A L' AIGUA 
Mar-ina en un acte origipal d' N' APELES MESTRES. 

. . 
Próu ventatjosament es conegut l' eximi autor d' aquesta obreta, per a que aqui pre-

tenguem descubrir-lo. 
L ' autor de Sirena ha escrit un altre quadret d' ambient marinesc genere que amb 

tanta traça sab tractar, on cada personatje es una pintura, on cada escena es arrencada de 
la realitat. 

No ens present~ cap conflicte; 'es·· un .quadret viu, latent de- la vida de la platja ·ca-
talana. · . 

A L' AIGUA es ben digne del autor de L ' Avi Xena. 
També sera represe~tacla p~ope·r~ment junt amb l' anterior. 
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Premi de la Casa Viera i Germa, importadora del Vermut ~1oya de Barcelona 

·LA CA-NSO- .D:EL ... VEREMADOR 
Lema: Ço que conta ho sé bé prou, la cançó del meu ofici. 

A l' una ma él collitó, 
i l' · altr·a al Ïnanec de l' ei"na; 
esnjorzat co·m · un recto, 
ferP1 .de .p~ny llest . de feina; 

recoritorta t -per ·l' oreig 
·fresèai de la 'niarinada 
i pel dolç pessigolleig 

·~els esguards de la estimada, 
·a fe de bon vrem:ado 

'~que no menteix ni s' enganya
no em canviaria jo 
ni pel mateix rei d,~ , Espanya. 

Déu em Úngui· en l' estament 
i -~ ~n:t _._ ser~~ fe~n~ tan bona, · 
i- . una fadrina escaient 

- .. . -
q~e · _m' hi sigui .. ~_ompanyona, 

.i ,. ' . 
d' .. ulls· negres, bruna de . pell, 
~.g¡rnatxeta .assaona .. da~ 
i -amb dolço~- d'e mo~cateÜ 
als llavis i a la besada; 

. ,.. . f ·- . •.. ·- :~ · . . 

car, prop seu podent maldar, 
el : delit · no ·em desdiria, · 
el mon tot que fos vinyar 
i: · ~I mar· cup -que l' engolia. 

:Qéu .no. ·em,. · p.osi .en més ·tribulis; 
en - que . l' ' hon~i i el servesca, 
que el de porta els dits remulls 
de tan regalada bresca; 

ni em vegi en pitjors xipolls 
que . els d' aquesta llepolia 
de sucre de picapolls 
i d' arrop de malvasía. 
Déu no em planyi l' escarràs 
entre cants i riallades ( 
i celatges de do mas 
i verdor de pampolades, 

repicar d' esquellerins, 
tabaleig de portadores, 
1 fal-leres de fadrins 

- i minyones casadores. 

"Tresca, tresca, vremador, 
cap a cap de les cepades, 
car no hi ha convit millor 
en les __ llargues hivernades, 

~quan a fora brama el vent 
i la néu els cims corona
que un traguet de vi caient 
a bell raig de la porrona. · 
I" .... 

Trescà, tre-sca, ~rémado; 
móu- t' hi, móu- t' hi de bell aire, 
que la vinya es en saó 

el raim s' esbrava en flaire; 

i s' acosta San Miquel 
amb l' espasa que flameja, 

el vremar se,n puja al cel 
i la bóta ja sedeja. 



• • • ~ .... - - .- • <. - ; ..... -

VI O"' · 

-~~----~~--~~~~.~~~~~~~~ .. 

No et deturi l' enrenou ·; 
dóne 't pressa i bon desfiCi ..... " 
Ço que conta ho sé bé prou, 
la ca,nçó del meu ofici : 

ço que al fons del carretell 
amb el bull del most xarbota; 
ço que ens serva el v'i novell 
quan pren pic dintre la bóta: 

fantasíes ,il-lusions, 
plers d' amor, afanys de glòria ... 
-suc, potser, d' uns quants singlons 
.mal nascuts d' un forc de tòria; 

metgia per tot tropell 
.i olvit de dolors i penes, 
quan, de la copa al cervell, 
se 'ns trascola per les venes-. 

"Da-li, dali al veremall; 
móu -t' hi , móu -t' hi amb bon desfici , 
que ja arriba al cap- de- vall 
la canço del teu ofici. 

Au, afanye 't, traginer; 
sirga llest i dóné 't ales , 
que les bótes del celler 
ja ressonen com timbales. 

Premi de N' Ignasi Pla. 

Au, fe~ :via _ cap · el cup 
i remulla-li la góra, ' . 
mal se 't coli d' un xarrup 
tota la viny~ mallola. 

~~ :· 

Móu - t hi, móu - t' hi ben 
que curteja la garnatxa 

. i renega el taverner · 
perque tocp. ja el solatge, 

ningú passa el por-tell, 
el negoci se li encalla, · 

1 al calaix del seu taulell 
no hi arriba ni una malla. 

Salta, tu, trepitjador, 
i no et torbis amb la dèria 
de si el vi també es regor .. 
de viltats i de misèria, 

car, de tots els seus pecats, 
le 'n absolen cad~ dia 
aquells mots miraculats 

feiner, 

que el fan Sang ; d' Eucaristia." 

Man~l FOLCH I TORRES. 

Fou adjudicat al treball en prosa: "La llengua catalana es · tan vigorosa i .energica 
per cantar les glories de la patria, ·com melodiosa i dolça per a entonar himnes. a l' amor". 
Lema: "Grais ingenium, grais dedit", original d' En JOSEP CANYES de Vilafranca d~l 
Penadés. 

Revela en l' autor extensos coneixement s de tots els caracters que distingeix a la 
·parla catalana. Es un bell estudi que sera publicat .integre en el volum ja esmentat. 



PARLAMENT DE GRACIES 

PER EL PRESiDENt DEL CONSISTORI DR. CLAUDI MIMO 

Dames i cavallers: 

Després de sentir la veu altíssima dels 
poetes, haureu de perdonar que també la 
meva veu, tan humil i desgarbada, s' aixe
qui, en cumplir el deure de tancar aques
ta festa, tota ella esperitualitat. 

La poesia - quan s' 
aprén a estimar-la - ens 
fa amable el viure. El 
bell viure es sols qües
tió de volença, i la poe
sia es volença de fanta
sía, sentiment . i bellesa. 
Minuts ha, els nostres 
poetes, amb el seu bell 
dir, han transpm:tat els 
vostres pensaments mar 
enlla, a les platges me
diterranies, a les viles i 
ciutats nostrades. Ells 
han fet reviure el vostre 
passat i han purtat a 
vosaltres l' agre-dolç de 
les recordances, i segu· 
rament un ferm desitg 

No la oblideu la poesia, que ella es bai
sem pel cor i energia pel viure. Que ella 
devalli i saturi constanment la nostra ani
ma, poetisant tot lo que 'ns rodegi. 

També el President del Jurat Qualifica
dor, en son brillant discurs, vos ha parlat 
del bell historial de la nostra llengua i dels 

drets de Catalunya a re

de tornar als brassos de 
la nostra amorosa mare 
Catalunya. Els poetes han 
evocat aquells cels ma
rins que anys ha no po

DR. CLAUDI MIMO 

gir-se per ella mateixa. 
Ja se que la majoría dels 
presents estan per com
plert identiifcats amb 
tot lo que ha dit; pero 
potser per alguns, trans
plantats de llargs anys a 
terra cubana, hauran si
gut una sorpresa i una 
revelació aitals paraules, 
per lo que desitjo fer 
present que no han sigut 
gosadies d' orador, sino 
la veri~able concreció de 
l' actual manera de pen
sar del poble nostre. El 
temps 110 s' escola enva: 
les idees passen del cer
vell al paper, del paper a 
la tribuna pública, i des
prés de un període de 
gestació més o menys 
llarg-segons el grau de 

President del Consistori. 

dém veure; les imponents tempestes, les 
postes de foc i or, prometedores de les nits 
quietes i serenes de les nostres valls . Han 
cantat les gestes dels nostres guerrers, i 
també us han dit com entre les anyorances 
de l' exil pod muntar-se una llar ben cata
lana, reflexe de les coses tan estimades. 

comprensió del poble - aquest s' apodera 
de l' idea i la fa fruitar. Res pod ja opo
sar-s ' hi, quan la demanda es de llei. El 
poble catala, mercés als poetes que canta
ren ses gestes, va enamorar-se de sa his
toria i-nou Llatzer-va resucitar i demà
na, primer amb veu feble, de convalescent; 

.. 
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amb major fermesa més tard, i ara amb 
tot braó, car ja les noves generacions sa
ben be prou que som una raça, una nació 
amb idioma propi, amb energies propies, 
amb dret indiscutible per a regir-nos · no
saltres mat~ixos , com aixís ho proclama 
ben alt la· Lliga · de Nacions reunida a Gi
nebra. 

Aqui a Cuba, on malgrat la diferencia 
de idioma, hi hem trobat una perllonga
ció de la pa tria nostrada; on hi viuen bon 
nombre de catalans, que son acullits amb 
tota amor, hem volgut celebrar-hi aquesta 
festa de les lletres catalanes, tal com la 
que en aquests moments s' esta cel-lebrant 
a Barcelona. I per a fer realitat el nostre 
progecte, no #hem trobat mes que facili
tats per part dels cubans i dels catalans 
de tota la illa. Per a aquesta festa de 
bellesa, els catalans han sabut prescindir 
de totes les seves diferencies i els cubans 
han tingut la gentilesa de clonar-nos tot 
son apoi i algúns d' ells han sigut donadors 
de premis. Fins la benemérita Academ'ia 
de Ciencies ha tingut la generositat de 
prestar-nos l' hermosa sala on se celebra 
l' acte. Remerciém als primers, i agraím 
amb tota l' anima als segons, a tots aquells 
cubans que han sabut recordar l' amor i 
respecte que serven els catalans per l' illa 
de Cuba i totes les coses cubanes. 

Debém tenir present i agrair també el 
gest del General Albert Hen·era, al cedir 
la banda del Estat Major, que amb tota 
cura ha executat la magestuosa marxa del 
nostre Rei en Joan I, per a acompayar 
dignament a son seient a la nostra genti
lísima Regina i a la seva Cort el' Amor. 

I a Vos, bella Regina, que amb la dig
nitat i gentilesa més escaientes, heu vin
gut a presidir la gaia festa, cumplint el 
viu desitg del gran poeta guanyador de 
la Flor Natural: gracies vos siguin dona
des. Ens sentím orgullosos de proster
nar-nos als peus del vostre tron romantic, 

vassalls i esclaus ensemps de la vostra for
mesura. A vos rendím pleitesía i vassa
llatge, lo mateix que a l' enlluernant estol 
de les sis gracies que us acompanyen i als 
engelicals patges que voluntariosos vos ate
nen. Vos, Regina, i vosaltres la seva bri
llant Cort d' Amor i petits patges, heu 
portat an aquesta festa el dó preuat de la 
vostra formosor, que es la de les dones de 
la nostra raça, ja que totes vosaltres sou 
catalanes, amb sang ben nostrada de mol
tes generacions. 

Gracies també als poetes i escriptors, que 
heu respost a la crida que us varem fer. 
Gracies al Jurat Qualificador, que amb tan 
acert ha sabut complir la intensa i difíci l 
tasca que li encomanarem. Gracies tam
bé als donadors de premis, que al l' espero
nar als poetes i escriptors, tan alt heu sa
but posar el nom dels catalans de Cuba. 
I gracies als cubans que de cliferentes ma
neres han contribuït al major esplendor d' 
aquesta gaya festa. Agraïts també als pe
riódics cubans, que tan amablement no ens 
han regatejat les planes dels perióclics llurs 
per a donar més escalf al bell acte. 

Es deure nostre tam bé remerciar i adres
sar una salutació mar enlla, que arrivi fins 
al venerable Mestre Angel Giumera, el 
gran poeta, l' inmens dramature i fervo
rós patriota. Ells s' havia proposat con
córrer amb alguna composició a n' aquests 
Jocs Florals, pero li ha sigut impossible, 
degut al seu en extrém delicat estat de 
salut. An ell vagi el nostre reconeixement 
pel seu propósit i er nostre sentiment per 
no haver pogut tenir el goig d' aclamar
lo. 

I ara, en acabar, gracies a tota la co
lonia catalana de Cuba, i a vosaltres, els 
aqui presents, que al emplenar aquesta sa
la, en la que l' esguard s' hi perd enlluer
nat amb la formosor de tantes clames i 
damiselas, heu vingut a palesar que el nos
tre poble no es poble de mercaders i que 

.. 
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sab respondre a tot acte tendint a elevar 
l' esperit. Heu deixat sentat una vegada 
més que la nació catalana sab treballar in
tensament i si comercialment som els ian
kis d' Europa, despuntém també en les 
arts, en les ciencies i en la literatura, com 

ho proba a bastament l' estol de noms ca
talans en les fil-Ieres intelectuals del mon. 

A tots vosaitres, i en nom del Consisto
ri, gracies. 

He dit. 
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I amb les NOTES que mes avall tro

bareu, cloem aquest Numero Extraordinari 

dedicat exclusivament als JOCS FLORALS 
CATALANS DE CUBA. 

VIDA CATALANA, com a iniciadora 

de la Gaia Festa celebrada el día 6, s' ha 

cregut amb el deure de fer gaudir als seus 

afavoridors, de les primícies de la major 

part de les obres premiades, i no ho ha

vem fet amb totes, no perque les que hi 

manquen no les haigim considerat tan me

reixedores com les altres, sino perque 

aquest numero hauria adquirit proporcions 

inadequades, i ades, tenint sempre en comp

te la edició que ja esta en premsa del VO
LUM DELS JOCS FLORALS CATALANS 

DE CUBA, on hi figuraran integres totes 

les composicions que obtingueren premi. 

Per altra part, el publicar nosaltres frag

mentariament alguns dels treballs de ca

racter estadístic o expositiu els hi hauriem 

segurament restat l' importancia que so

lament llegint sa totalitat s' els hi ha de 

regoneixer. 

Sens dupte que vosaltres llegidors i col

laboradors de VIDA CATALANA us me

reixíeu encara mes, amb tot hi representar 

aquest numero un bon esforç per a no

saltres. 

Preneu-ne, doncs, la bona voluntat i que 

siga per a major gloria de nostra Cata

lunya. 
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N o T E s 
Ens cal fer constar qualques notes finals 

sobre actes realitzats amb directa rel-la
ció amb la Festa dels Jocs Florals. 

Un el' ells fou la vetllada teatral catala
na que a carrec de la Agrupació Artística 
Boquet Vilarclebó tingué lloc en el Teatre 
Martí la vetlla del S el' Abril a· benefici 
del Jocs Florals. 

L' entusiasta acl-clessió que de bell an
clubi ofrena aquesta agrupació als Jocs Flo
rals es vegé palesada en aquest acte en 
el que tots els seus components rivalitza
r~n en posar de manifest el seu amor al 
te_atre catala i a les coses de Catalunya. 

Foren posacle~ en escena les belles pro
duccion.s FLORS I VIOLES d' En Pom
peu Crehuet, SIRENA de N' Apeles Mes- . 
tres i UN JOC DE CARTES el' En Manel 
Folch i Torres, mol f . acuradament inter
pretades per la senyora Duran de Boquet, 
la senyoreta Babot i els senyors Boquet, 
Vilardebó, Casadesus, Costa, Vila, i Elies, 
fent-nos recordar aquelles agradables tem
porades que fruirem de Teatre Catala. 

El nombros public premia amb llarcs 
aplaudiments el treball dels entusiastes el
tements que comanden els infadigables Bo
quet-Vilardeb6. 

* * * 
Altre dels actes que cal constatar fou l' 

pat íntim que tingué lloc en la vetlla del 
sis de Maig, en el Hotel Ritz. 

Prengueren seient al voltant de llargues 
taules bon nombre de comensals. 

Presidi l' acte el Dr. Claudi 1\!Iimó i re
cordem entre els asistents a tots els com
ponents del Jurat Qualificador als poetes 
i escriptors premiats 1\!Iossen Trini M. To-

j s : ê s ci i 

rrebaja Casanova, Mossen Joan Sella res, 
Sr. Carles Martí i gaita bé tots els mem
bres del Consistori. 

Com a invitat d' honor s' hi trobava el 
Dr. Salvador Salazar gran amic dels ca
talans i entusiasta defensor de J es lliber
tats de nostra Patria. 

Amb la major alegria, i entre calicls co
mentaris de la magnitut que habia asso
lit nostra primera festa floral, transcorre
gué l' apet fins que al final foren llegides 
varies poesies per els senyors Munta], To
rrebaja, Sellares i Boquet. 

A invitació de la presidencia el Dr. Sa
lazar- s' aixeca a parlar. 

La seva eloquentissima oració fou un de
vasall d' improperis contra els tirans de 
Catalunya ensemps que un cantic a la seva 
llibertat. Palesa l' emoció que acababa de 
sentir aquella tarda memorable al trovarse 
present en la festa dels Jocs Florals Ca
talans on vegé extranyat, digué, com els 
catalans rendien tribut de pleitesia a una 
reialesa, ells tant amants com son de la 
llibertat, peró ben prompte vaig donar-me 
compte de que la reialesa que acataven era 
aquella inmaculada Majestat que no tenia: 
la conciencia remordida per cap malvestat. 
Era la Regina de la PGesia; em, trobava 
en el reialme de la cultura, del patriotisme, 
de la fé, del amor. Per xó tot seguit vaig 
tornar a coneixer als ferms catalans amants 
de la llibertat, als que no rendien tribut de 
vasallatje mes que a la figura exelsa i so
birana de la seva Patria. 

Llargs aplaudiments coronaren les ela~ 

rreres paraules del eximi orador cuba. 
I despres de breus mots de remerciament 

t . - I I = 
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del Dr. Mimó es dona · per acabada tant · 
simpatica festa. 

* * * 
I per fí, a la vetlla del dia 10, amb mo

tiu de celebrar-se una intima festa ofrena
ela, per la Regina a les jamoses amiguetes 
que formaren sa Cort el' Amor, l' estat
j e de la ca talanissima familia M un tal, es 
vegé invadit per una munió de catalans 
que anaren a rendir, altre cop, els seus ho
menatj es, a la Sobirana gentil i a sa Cort, 
com si els dolgues deixar d' esser vasalls 
de tanta gentilesa. 

Allí hi vegerem a tots els membres del 
Jurat, als poetes premiats Mossen Trini M. 
Torrebaja, i Joan Sellares, i a gairabé tots 
els membres del Consistori. 

I com que regna ba en car la poesia .... 
alli volgue exterioritzar-se, entre flors, i 
cares boniques, i am:or a la terra, i ger
manor, i amistat..... que prou bé s' hi 
trobava entre aquella franquesa tan cata
lana que clistingueix a la familia l\1untal. 

Mossen Trini M. Torrebaja, amb aquella 

pücritut i serenor que el caracteritza de
dica. una bellíssima poesia a Sa Majestat; 
en Boquet, feu també sentir sa veu vi~ 
brant en altre ofrena poetica a la Regina 
i Mossen Joan Sellares, recita com ell sab 
fer-ho la seva bella poesia premiada. 

Finalment els concorrents a ta·nt simpa
tic epilec dels Jocs Florals foren galana
ment obsequiats amb dolços i xampany. 

Era ja bon' hora quan començarem a 
deixar aquella casa. I es que no ens en 
sabíem moure, ens reca va renunciar al 
gaudiment de tanta amabilitat, tanta cor
tesia, i franca cordialitat de la família 
Muntal. 

* * * 
Els sortosos que poguerem gaudir ple

nament de la Festa mes gran que els ca
talans han organitzat a Cuba, jamai s' es
borrara de nostra memoria. 

Jornada. de gloria per Catalunya i leni
tiu a l' enyorança 4els que sentim el .fla
gell d' esser-ne lluny. 
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Als nostres llegdiors : 

Havent dedicat el present numero exclusivament als Jocs Florals, en el corresponent 

a Juny que sortira tot seguit, publicarem el Carnet d' un Barceloni i altres treballs de 

redacció i col-laboració que debien esser publicats en el número de Maig. 

¡: = li i i i i i : 

LA REDACCIO. 

ü s i ñ i 
lmprenta Burgay y Ca.-Havana. 



Compañía de Gaseosas 

Leonor y Carvajal 

Teléfono M - 2147 

y Aguas Mi er es 
HABANA Figuras No. 1 O 

Teléfono A - 2030 
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VAPORES DE LA EMPRESA: 
ANTOLIN DEL COLLADO • PUERTO TARAFA- CAlBA
AlEN - GIBARA - JULIAN ALONSO - JULIA - LA FE. 
LAS VILLAS - PURISIMA CONCEPCION - REINA DE 
LOS ANGELES- SANTIAGO DE CUBA- GUANTANAMO 

HABANA- CAVO CRISTO - ;:;AYO MAMBI 

PUERTOS DE ESCALA: 
COS';J.'A ~ORTE ~E CUBA.-.Habana, Isabela de Sagua, 

Ca1banén, NueVJta-:;, 1-fanatí, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Banes, ~ayarí. Sag•Ja de Tanamo, Baracoa, Guan: 
tanamo y Santiago de Cuba. 

REPUBLICA DOMINICANA.-San Pedro de Macoris. 
PUERTO RICO. -San J uan, Pon ce, Mayagüez y Aguadilla. 
COSTA SUR DE CUBA.-Cienfuegos, Casilda, Tunas, 

Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, Ni
quero, Ensenada de ?.fora y Santiago de Cuba. 

COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO.-Babía Honda, 
Río Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma
las A~uas, Santa Lncía, Rio del Medio, Dimas. Arroyos 
de Mantua y La Fé . • 

LA HISPANO-CUBANA, s. A. 
Importadores de Accesorios para Automóviles, Bi
ciclet.as, Motocicletas y efectos Eléctricos. LA MAS 
SURTIDA. Todo lo que necesite para su Auto o Ca
mión~ nosotros lo tenemos. Agentes exclusives del 
afamado motor "SHAW", de 21/2 H. P., adaptable a 

cualquier bicicleta. 
A VEN IDA DE BELOICA, 127 TELF. - A-5900 HABANA 
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CAFE: -· LUNCH 
DULCER.IA 
H E.LAD0·6 

la Puerla 
del5"ol 

ABJERTO~ TODA tA"_NOCHE:: 

Plaza de la5 lJi·5ulina5_ e5q. a Dl acido 
TELF.' A-9352 ~ 

TINTORERIA 

AMERICANA 

OFICINA: ARCO· DEL PASAJE 

Teléfonos A-1562 y M-1562 

SUCURSAL Y TALLER 

CALZADA DEL CERRO 

TELEFONO A-:1273 
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· T· ·H E . B E S T lll 
TALLER FOTOGRAFIC 

MONTE 15 
(PER CARDENAS) 

TELE FON A-15 64 

HAVANA 
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~~crtrracr 
Joyra~ 
rera1zan 

l'el bel1eza 
del'd mujer 
!!l m--a<:V l!l 

hermoc./'ra. 

e 
LA CASA 

·M UXELLA 
LAMELA. DJAZ Y CfA. 

NEPTUNO 13 HABANA 
... 

S lVADOR IGLESIAS 
CASA DE MUSICA 

HABANA 
Casa establerta en l'any 1904 

Editor e importador 
de música 

Instruments per a 
Banda i Orquestra 

GRAN ASSOR.TFF 

EN MUSICA èATALANA 

Compostela, 48 Teléfono M-1388 

Taller Amistad 52 

HAVANA/ I 
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CODORNIU 
EXQUISITO CHAMPANY ·· 

Un icos importadores 
. I . 

San lgnacio, 16 
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FINISIMO VINO DE MESA .-· .. ·. :>··· 
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g LA GASA PD~ Dl L~GT~ Dtl5 CATAlANS. 
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g T'IXIT5 5i;D~DIA Y COI'\F~C- g 
Q a 

~ CIOMS PI;RA CABALL~RS, ~ 
~ o 

g 5i;t\YOR(;5 Y Ni;N5. · g 
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g ~unALLAvCOMPOSTELA • TEL0 A-.3474 g 
~ o 
o HABANA o 
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ro:roAÑRïERA~ 
I. Pintor Decorador ~ 

· Rótulos ~ - ~ . 

Tapicería ~ 

arabados 

Barnizado especial 
en puertas de calle, 
Zócalos y Divisiones. 
Barnizar, Esmalt~r y 

Decorar Muebles. 
Pintura Decorativa 

en General. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-8639. 

HABANA ~ 
~~~~o6 

Cempañía ·rrasal3nlica Española 
Salida de vapores del puerto de la Habana 

Día 3.-Para Veracruz, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curazao, Puerto 
Cabello, La Guaira, Ponce, San Juan de Puerto Rico, Canarias, Cadiz y 
Barcelona. 

Día 17.-Para Veracruz y Coatzacoalcos . . 
Día 20.-Para Coruña y Santander. 
Día 29_.-Para New York, Cadiz y Barcelona. 

Todos admiten carga y pasajeros 
Consignatario: MANUEL OTADUY San lgnacio, 72 

ò~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*OO~~~~ 
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I Maltina Tívoli 
FORTALECE Y VIGORIZA A b.AS MJ\DRES EN LA LACTANCIA 

De venta ~n todas partes 
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tA ·CATALANA 
FABRICA DE 

MOSAICOS 

Pineda y Ca., S. eo C. 

San Salvador No. 70 

CERRO 

HABANA 

\;3TA [)LAf\CURA 50LO LA DA ~L. _ 

JAilON LA LLA Vi; 
JA130f'\ vr;RDAD m óABAT~5, 5. ENC. 

~~~~~~*~®®:f<>%~0<>~~l<>i!-OO~ 

~ ~~LA FLOR DE CUBA'' Vi, Castell del Remei- Olis de. totes les ~arques - catalanes · Champany Codornm; Llangon1asa de 
· Vich • Embutits de Mallorca . Muxur)lóns · Oli-

O E --- - 4 ves negres • Botifarres blanca i del greix et. 
Con~erves de Pedrerol i Mir, i Siberia, etz., etz. 

M A L E T.. 
1
· e A mes hi tro vareu tots els productes d 'Espa-

1~ - O • nya i Estats Units. _ 
Vins 1 Licors de Totes Menea 1 Ma.rquu 

EL MILLOR OAFE DEL MON 
Servei a Domic111 per Mintsajel. l per Expru. 

Gran establiment dt queviures fiDJ11 de tota. mena. 

núm. 86 Teléfono A-3270 g ESPECIALITAT en els Articlet CATALANS 

·~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 
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:.de .... Latnpare·s i Pantallês ... ',, . . .. . ' C,asa Albareda .. , .• 
F A· 8 R· I· C A 

... ZULUETA, 38 
I '• 

. _El millor present és una lampara 

Visiti aquesta · fabrica i les trovara t~J preus sens competencia 

( e n t r . e) 
Dragones i Monte 

Teléfono A-6976 ' HAVANA 

·' . . !~· 
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MOLL ·A 
O'Reilly, 48 · . Teléfono A-2394 

HABANA-CUBA 
Apa.rtado 565 

TAPONES DE CORCHO. TAPAS DE MADERA Y TAPON CHAPITA 
. ·COR·ONA; 

lVI¿,~rui:r{~s Encorc.hadoras y Coronadoras·. 
Bombas par.a Trasiegos y Maquin,as para lin1piar Botellas. 
CAPSUL'AS DE ESTAÑO y Maquinas Capsuladoras. 
Maquinas para llenar y · descorchar ,botellas. 
Flejes·~rpara Cajas y Maquinas Flejadoras. 
Precintos de acero y de lata para cajas y botellas. 
Chapas .de lata, Cha:r)~dores y precintos de acero para barriles. 
REOES.;. DE . ALAMBRE, PRECIN.TOS DE PLOMO, FIL TROS Y PAPEL 

DE FILTRO. . 
PAPI'ELI;.S . DE ESTAÑO, CORDONES CINTAS V PAPELES DE SEDA. 
L~C.~~§~~. FINOS, MECHAS D~· AZUF:RE, TINTAS V BROCHAS PARA 

;: . ··IVIA;.:RG.A-R, ESCOBILLAS DE CERDA Y DE ACERO, CLARIFICAN
. ( < ·iiES~~····WI'ANCUERAS, RAI\1AS DE ANIS, CINTAS PARA GARRAFO

\·<' : ·(;;~~j·;~ ... CAPSULAS DE PAJA V OTROS UTENSILIOS PARA VINI
· c-t~ftTQRES Y ~ICORISTAS . 

. .. . ~ .. J 
-== :: : =:= : = : : : : : : : = : : = : : : : :=: === : ; : : : ~ 

. : ···. . ' 
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urgay y Qta. 
prrnta -¡laprlrria ==== 

lueta 34 1l b metifnno 
"· l%74 === a ana ==== A -3432 

TENIM EL PAPER 

DE CARTES QUE 
VOSTE DESITJA 
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