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r~~AJ>AMEL~1 
TEODOR LLOBERA I* 

ESPECIALITAT EN PLANTES I FLORS 

23 i J. Vedado Teléfon F-1176 
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ESTOMAC- RONYONS-F.ETXA 
AIGUA MINERAL NATURAL DE 

''VIL·AJUI G A'' 

M. 

BAIXOS. PIRINEUS (Girona) 

LA MES RICA EN LITINA 
PER A CURAR IN.F ALIBLE 
EN LA TAULA DELEITOSA 
DE VENDA EN TOTES 
PARTS. 

UNICS IMPOR.TADORS: 

ORIOL, s. en o. 
Obrapía, nllm. 21 Havana Teléfon A-2440 



DIRECTORI- HAVANA 

CENTRE CATALA 
Averrida de Italia 69. 
Cuota $2.00 mesals. 
Casa de Salut "La Ba-. 

lear", S ports, Cultura, 
Nacionalisme. 

BENEFICEN·CIA DE NA
TURALS DE CATA
LUNYA 
Car los III No. 4. 
Cuota $0.50. 
Auxilis als menestero

sos -catalans. Repatria 
ció. 

ORFEO CATALA 
Averrida · de Italia 69. 

(Accidental). 
Cuota mesal $1.00. 
Música, chors, cultura, 

excursions, divertiments. 

FOMENT CATALA 
Paseo de Martí 110. 
Cuota mesal $1.00. 
Seccions de Festes, 
Cultura, Art Escenic. 

JOAN TEY VILAGELIU 

FABRICA DE FIDEOS 
Vicenta Argemí, Vda. 

de Nonell. 
FACCIOLO 9. 
REGLA. 

AMADEU YARZA 
Casa ca talaria de dis-. 

peses. 
Merced 50. 

"LA LIRA" 
Enric Enric. 
J oguería i objectes de 

fantasía per a regalo. 
lVIonte i Cardenas. 

JAUME BENAVENT 

\cLAUDI MIMO 
¡ 

San Nicohis 75. 
Catedratic de la Uni

versitat Nacional. Acade
mia Preparatoria. 

LLUIS PlE 
Taller de Chapistería, 

Carroceríes de Luxe. 
Carnera 2. 

BERNABEUIGERMANA 
Modis to. 
Compostela i Pregreso. 

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

Bernaza 50. cisco de Paula. 1.a y 2.a 
Importador de llivres. Ensenyansa. 

Llibreria Pi y Margall 56. 

CONSTANTI COSTA 
Industria 119. 
Perruqueria de Senyo-

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

ras. Tintura "PILAR". 
Comission i Represen- Perfumería, 

tacions. 

rers. 

Jesús María. 

JOAQUIM MUNTAL 
Succesor de Pablo M. 

Costales. Obrapía 31. 
El millor paper de fu

mar per a cigarrets. 

JAUME HUGAS 
I Sastre. Leonor letra C. 

"LA NOIA DEL PRADO" 
Bisutería i Quincalla. 
Especialitat en vanos. 
Prado núm. 119. 

JOAN ARANA 
Olis Catalans "PAX"._ 
An1argura 43. 

BARRAQUE Y MAClA 
Oficios 48. 
Comissions, importa

dors de queviurers y ta
sajo. 

MANEL BACHS 
Lucena 10. 
Marmolista. 



COMIENCE BIEN EL AÑO NUEVO 
Usted no tendra mas que 365 días en 1923. 

Cada día constara solamente de 24 horas. 

En cada hora sólo habra 60 minutos. 

El valor que usted conceda a estos minutos determinaral'l el valor total, que el año tenga 
para usted cuando llegue el 31 de Diciembre. 

El valor del año se ira reduciendo con cada minuto que V d. malgaste. Por el contrario, 
los minutos que ahorre vendran a ser como el interés de su dinero, se suman y multiplican 
durante el resto de su vida. 

No existe otro medio que le permita ahorrar mas minutos que el uso frecuente del telé
fono. 

Esto es aplicable no sólo cuando se trata de asuntos de interés comercial y de las rela
ciones sociales dentro de la localidad, sino también con personas que residen en lugares le
janos. 

Si ustecl puede hacer por teléfono en dos mjnutos lo que, de otra manera, requiriría do·s 
horas, & por qué no usa el teléfono ~ 

Pemítanos que le ayudemos a economizar tiempo, que es un caudal mas preciado. 

CUBAN TELEPHONE COMPANY. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,##############################################################################~ 

1:-A BECIDA DE ILO~ QUE ~ACEN TOMAR 

C ~ LlCORE~RA DE CAMAGÜEY 0. A, 
GLORIA ~l,'B • TELF. 71• APARTADO N°12:3 

C!\MI\GÜ!;Y-CUBf\ 



HUDSON 
SUPER-SIX 

$2,950, PUESTO EN LA HABANA 
Ningún coche ha tenido nunca un motor mas afa

mada del SUPJi~R-SIX. Mas de 125,000 dueños conocen 
su funcionamiento. Sa resistencia es grande. Su ser
vicio es coinpleto. 

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

UN P ASEO LO DIC . TODO 

Phaeton, 4 pas. . .. $2,900 r'haeton, 7 pas ..... $2;9 íO 

·omple.tamente equip,rlos con cinco ruedas de 
alambre, cinco gomas d cuerda y defensa de lo mejor 
que se hace. 

ESSEXe 
$ 1 9 o o 
UN COCHE ABIERTO MAS AMPLIO 

Usted no puede apreciar lo que a este precio com
pra basta que lo examine y pasee en él. 

Atras del ESSEX hay todo lo que hemos apren
dido, construyendo ya 70,000 coches ESSEX. 

Un nivel mas alto de perfección y suavidad es fa
cilmente apreciada, así como la belleza de sus líneas. 
Su cuidada y atención son facil, !impia y cómodamente 
conseg;uidos. 

Una satisfacción que usted sólo puede obtener en 
carros grandes de precios elevades. 

La fama del ESSEX no esta confinada a su mara
villosa habilidad en poder, velocidad y resistencia. Mas 
singula es la libsoluta ausencia de molestias y exas
perantes pequeñeces t an desagradables para el auto
movilista. 

A ·dentos mas amplios- Puertas mas anchas. 
Lubricada con aceitera - Ningún sucio engrasador. 

Oficinas, Estación de s~rvicio 
y Talleres: Calle 25, No. 5 

Teléfs. A-3621, M-7279. LANGE MOTOR. COMPANY 
Sala de Exposición: 

''MIRAMAR'' 
Prado y Malecón.-Te~f. A-8614 

COLCHONE./, 
COLCHONETA./, 
ALMOHADA./, 

y 
ARTICULOS ANALOGO/. 

GUA5C1i Y RIBERA 
SAN RAFAEL Y CON~ULAOO 

M-7063 

HA~ANA 



Sant Rafel, 50 

HAVANA ESCOLES PIES · Maximo Oómez 

OUANABACOA 

Interns, mitxos-interns i externs 

Primera i Segona ensenyansa 

Corners Idiomes 

Catalans: Fent educar a vostres 
fills en les Escoles Pies, esdevin
dran homs de profit i conserva
nín l'amor a nostre patria. 
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LA 

~~~~~-¡---.....-:VAPORES DE LA EMPRESA: 

ANTOLIN DEL COLLADO • CARIDAD PADILLA • CAM
PECHE - GIBARA • JULIAN ALONSO • JULIA - LA FE 
LAS VILLAS - PURISIMA CONCEPCION • REINA DE 
LOS ANGELES • CARIDAD SALA - GUANTANAMO 

HABANA 

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

Caibarién, Nuevita'3, Manati, Puerto Padre, Gibara, 
Vi ta, Banes, Mayarí. Sagua de Tiinamo, 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, Casi!da, Tunas, 

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

COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO.-Bahía Honda, 
Río Blanco, Gerardo, Berracos, Puerto Esperanza, Ma
las Aguas, Santa Lucía, Río del Medio, Dimas, Arroyos 
de Mantua y La Fé. 

,.,.,.,.,.,.,.,.,. ~.._,..~ .. ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. N 

HISPANO-CUBANA, s. A. 
Importadores de Accesorios para Automóviles, Bi
cicletas, 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 2V2 H. P., adaptable a 

cualquier bicicleta. 

AVENIDA DE BELGINA, 127 TELF. A-5900 HABANA 



RE5TAURANT 
CAFE:-LUNCH 
DULCE:R..IA. 
HE:LAD00 

_la Puerla 
del Sol 

ABIERTO· TODA LA NOCHE: 

Plaza de la5 Ur5ulina5 e5q.a Dl acido 
TELf. A-9352. . 

RELOJES 

WALTHAM 

LOS MEJORES · 

Alarcó, Henderson Co. 

Estación Terminal 

Habana 

rr========. = ========== === = = = = = === = = ============= = === = == m 

THE BEST m 

TALLER FOTOGRAFICO 

PRADO 119 

HA BA NA 
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:= =:=:= =:=:=:=:=:=:=:= := : : : =: : =-;.¡ 



~ON PARA FAMILI!V 

hL PQffi~{SE) DELPAIJ 
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Hb:LAD O~· ~OD~J' 
PAJTf:LbR-I!\. DULCJ;RJ.I\.. 

~DibZ Y Qi\_ÇbL g · 
. A-426.2 •· GJ\LIN10 78, ~.A:-0648 
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AMISTAD, 45 

Teléfono A-1641 ~ 

HABANA 3 ~ 
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HAe.ANA . . 

~ .. .. 

SALVADOR IGlESIAS 
. CASA DE MUSICA 

HABANA· 

C~sa establerta en l'any 1904 

n -
Editor e importador 
de música 

Instruments per a 
Banda i Orquestra 

GRAN ASSOR'Tiif 

EN MUSICA CATALANA 

Compostel~, 48 Teléfono M-1388 

Taller Amistad 52 

HAVANA 
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Ad-derit a la Federació d' Entitats Nacionalistes Catalanes de Cuba 

ANY X HAVANA, DECEMBRE 1922 NUM. 241 

llustre Canonge Morí mentres 

I Monseu Miguel predicaba en el 

Costa Llobera, Convent de les 

eximi poeta Tereses a Palma 

mallorqui, Mes-· de Mallorca 

tre en Gay Saber. l'Octobre passat. 

i . 
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~nostra l}ortada ~ 

e u a d r e . d' en <f r a n e e s e l3 a r s ó 

1El 1Rabaoa 

:0 
e\1ant del remat amb el ~at manço. el 
rabadà camina \1ers la prada ont 

--- ~í -~a pastura, que la neu no ~a geq 
brat. Ca defensió de les montanres l' ~a llíuq 
rada del gelat \1ent de Ue\1ant qu• al desem~re 
glaça les altes encontrades catalanes. Camtq 
na arn pas segur, calant la barretina. c~lçan 

esclops qu• els peus escalfen t defensen dels 
rtgors de la neu. Bmb son fidel companr a \10q 
ra. no l}a de temer al llop que famolenc de\1M 
lla foragitat de les altures per el fret t la fam. 
Son cop de fona es segur com el tret; no ~t 

~a temença. En la lluita amb la fera ell ~a 'de 
"encer; de la sos presa ja l' en guarda el \1alen 
ca de remat. El sarrò porta plé. l3on pé de 
fleca, la bota del bon "' t el pernil saboros 
son sa manduca. ~as l}t manca el <;fla\1tol per 
a entonar cor andes en tan que la ramada cap 
cot pastura al aguait del guard ta. En sent ja 
fosc retorna a la <J~asta, aparia el bestté t la 
llar 1~ espera per a ofrenar dí escalf t bon plat 
de farinetes. Bl endema..... tornemt. Bí~ís 

en tot l' t\1ern. El cor blanc com la neu t l' 
antma pura, "'"tnt a prop del Cel t sens · coq 
net~er, sortos, les rencuntes tnsanes de la 
l}umana especte. ~ ~ ~ ~ 

~ere l3oquet. 

I 
I r&lfí\iltdí!W!i1\1!fí\i!W!W!WJW!rt)1!Mi!W!W!td11W!t&!tí\i!fdt!tal 
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CARNET D' UN BARCELONI 

L) exp cli nt Picasso. 

Sabeu que osa es l expedienle Pica
sso ~ Nos altre. , ·i; massa. El diaris bar
e lonins, amb aquell provincianisme que 
perdura a de ·pit d la re\ ifalla del nos
tre esperit patriotic, reculleu minuciosa
ment totes le,. noticies i noticietes que 
el envi n de Maclrit. Com podien obli
dar-se l ent 1·ar-no.· del que hi lui en 
1 expedient Pica ·. ·o? 

Peró comencem per d·ir qui es n Pi
ca. so, . ense fer mes émbut . En Picasso 
e. un general que poc ternp. de prés del 
enfondram n t el ht Comandau ia de 
1:elilla, hi fou üamé · perque fe una 

enquesta ·obre l s seves causes. Sembla 
que el gen ral el vant la mao·nitut dels 
fets, no ha tingut altre 1·emei sinó recu
lli-ne un quant' i portar-lo. a la Penin-
ula. El paperam q ne coJïté eb resultats 

el' aqu . ta enquesta es l ' expedient Pi
casso. 

Comenceu a compenclre ~ Be. L' expe
dient ha auat a parar a les Corts men
tre el Fi ·cal lel 'J.1ribunal Suprem de 
Guerra ha dirio·it un suplicatori al Se
nat per que li permeti proce ar al Gene
ral Berenguer, ex-Alt Comissari al Ma
rroc i Senador del Re.o·n . Aque t parell 
de fets han agitat curiosam nt les aio·ues 
del toll parlamentari. 

A mi em fa 1' fecte que polítics i mi
litars, i militars i polítics, sense ado
nar-s' en gaire han ana+ embolicant la 
troca i embolicant-se ell.' mateixos. Qui 
va creure del cas enviar al general Pi
casso a Melilla, tot i que sabia que no hi 
hauria de travar un pam de net, es molt 
probabl que no perveies les actuals de
rivacions del sen Rcte. De beJl anduvi, 

en les alte esfere. , es deuria ercar la 
manera, llO le fer l ' expedient, sino de 
ctttb·riT el .e.?:;pcclient) e. a dir, la manera 
de rcpre.·entar una inof nsiva omedia, 
d' esbrinament de re.·pon.'abilitats. 

Jugaren amb foc i no es xtrany que 
algun.. omencin a so •arrimar e el lit . . 
No vui dir que amen camín le veurer un 
expecta le emblant al qne a aba de pa
ssar a Grecia. No . A Espanya llO hi. ha 
cap coronel Phístira ·, 11i. nn ex rcit que 
li fa i costat, ni un poble 1ue senti la 
fiblada de la derrota. o fa o·aires dies, 
amb motiu del èonfii ·te sor ·it ntre le · 
Juntes le Defe_nsa i el 'ior onel Millan 
A. tray, cap del rrerci extrano·er, s~mbla
Ya que 1 opinió militar per una banda i 
1' opinió popular per 1' altre, e ... ta ven 
efectiYament exaltades. Ya pas ar algu
na co a~ Jo re.' . onedices, crits, fer
Y scencia el cop teatral de le larar el 
GoYern lisolte 1 es J un te · el D fen a .... 
i en total, cero. 

Done , ara tampoc e llogi e perar 
que 1' expedient Picas ·o arribi a fer 
grans estTall . 'J.1anmateix, tornaré a dir 
que els mal. -el -caJJ qu dona a hores 
el' ara als goYern a tual i al home que 
formaren part d 1 ... anterior , al general 
Berenguer i a una colla de caps i ofi
cials, no entraven en el plans dels pro
motors de l ' exp dient Pica. so. 

F'ttnciona1·is del Es·tat i de 
la Esglesia. 

Hem parlat del poder militar i caldra 
que parl'em del poder ecla iastic. Els 
bisbes estan d' actualitat a Catalunya. 
Com obeint a una con. igna i tot fa creu -



rer qu' efectivament n' hi ha de consig
na-diverses autoritats eclesiastiques han 
demostrat una franca enemistat envers 
les coses catalanes . E s greu aixó, veri
tat~ 

Que els governadors civils, del-legats . 
d' hisenda, etz, que sistematicament elJS 
envien de Madrit, ens facin un tort no 
ens vé de nou. Continu en una t radició 
i, pod ser, ajudant a desvetllar la nostra 
sensibilitat condormida, compleixen una 
missió historica. Pera veurer que les su
premes autoritats de la E:sglesia obliden 
llurs deures de _pastor. èl.; animes per 
apendre les complacencies del cortisa o 
el. servilismes de criats, es una cosa que 
sopta i fa mesurar tota la extenció de la 
malura espanyola. Res Do s e::.1 salva. 
Per tot l ' havem de tro' ar. 

V etací ·ei. fets. El Bisbe de Tortosa, 
pe.r ordre escrita que despres ha estat 
publicada als _diaris, assabenta als ca
nonges del seu capital que els era prohi
bit el ca tala. En nom de qué? En nom 
de la tradició! P er al pobre Bisbe, la 
tradició coxnença en el punt i mir~ que 

a ell li plau, es a dir, en ] ' acte de força 
realizat per Felip V . I ara mireu de qui
na curio.sa manera, una autoritat ecle
siastica va a cercar la font del ·seu dret 
e:z1 les im po. icions violentes el ' un mva
sor . 

El Bisbe de Vich, un valencia, entre · 
moltes ·a txagaiades soroll ses, ha comés 
la de prohibir als seminari stes que resin 
.Em llur llengua. El Bisbe de Lleyda, a 
mes a mes c1' haver venut ·a un particular 
el famos tern de San \ aleri,.que la Man
comunitat havia ofert comprar-li pel ma
teix preu, s' ha negat a b.m1eir la bande
ra de un Pomell de Joventut, pel seu ca
racter po liti . (Volia dir patriotic ) . 

.A.fortnnadame::.lt a que. ·ts atacs han 
troYat la resposta que eL calia. Han tro
'i'at la energica respo.-ta del· catolics na
nalistes que finalment hm1 començat a 
veure-hi clar. Els c~ltolics . OD , otmesos a 
les autoritat. de la Esg]esia . . . . Pera 
aquesta· subcomisió no com] ort~ Tli pot 
comportar el r egoEei.rement del dret de 
'exar llurs llegitims e11timents el ' hom s 
i de patriotes. CARLE · SoLDEVIJ_,LA. 

Sessió inaugural del torneix d 'escacs en el Centre Cat¡¡.la. 

¡ ____ _ 
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EL NADAL CA TALA 
Esguardeu la Ciutat de Barcelona 

quant arri ven les Festes de Nadal; bú~ 
lleu de gent llurs carrers om un eixam 
huma. 

Xics i grands lúen pintada en on 
rostres la joia i l' aleoTia . 

La tradj_ció impósa un a treva a les 
passions. Apart que tots el homes. ' aco
blin al redós del fraternal amor; el. ene
mics no s' odien, el amics s' abrasen tot 
entonant l ' himne de pau als homes de 
bona voluntat. 

Els creient glorifiquen al enyor en 
les Alture . . 

S' apaibaga la lluita per la vida i 
dorm la Ciutat Comercial reponent les 
energie per a de nou empendrer sa ta -
ca p.er a el nou any que s apropa. Sera 
pitjor l 'avenir qu' el temps pa sat. Qui 
ho .·ap . El Nadal entant e.· auguri de fe
licitats i benhaurances, aleuta la espe
rança de conquerir prosperitat, el' arri
yar a gaudir de lo que en l ' any que . ' 
acaba no s' ha gaudit, encar. 

Qui sap si sera la llivertat de nostra 
pa tria. 

Mil noucents 'intidos anys la humani
tat remembra el naxement del me Gran 
Home de tots el.· temps. El Cri. t, conde
nació del egoisme el Crist, pregoner de 
llivertat, el Cri t rebel inclomit contra 
tota la farsa de la vida, contra tota fai
só del esclavatje. 

Si Ell fou el Den i llivertat pel ho
me pregonaba, e. sant el sentiment de 
llivertat I er Catalunya. Dia vindra com 
vingué pel cristianisme que al confon
dre aL faritzeus de nostre terra, els lo
gals trencarem i . erem lliures. 

¡ Benehit el Nadal qu ' ens fa glatir el 
cor de joia i ens porta una alenada de 
salut a l' esperit! 

Esgardeu el Nadal en la mon tanya. 
Les rustegue.s pagesie s ' engalanen amb 
els mellors ornament de festa. 

Que hi fa que la ll eU o·lasi la terra SÍ 

al escalf del amor l cor. o·lateixent. 
Que hi fa que 1 vent el~ llevant el ros

tro talli, si la joia no deix sentir la gri
sor de la gebra al reuar les planes vèrs 
la eso·lesia ont la Mi. a l l Gall deu cel
lebrar- e. Caminant lepr a el fret passa. 
Camina que camina ras .. . tot entonant 
himnes el' amor qu avui m ' es dia. \ a 
naix er l ' Home Deu pe1· a foragitar del 
mon la male. truga. 

¡Oh la fé en el Nadal ·om aconhol'ta! 
El que no n' e· creient, com deu passar
lo. Si Nadal e. virtut, i es e. perança. 

ento en la llar com espaterneo·a el 
tradicional Mó esp rant paci~nt el ops 
le la mainada pe1· a fe1:li vomita1· rics 
presents de joguine~· i clolço . . 

El jorn de adal en la pairal Ma. ia s' 
hi acoplen els . ·u pen i vents de tres ge
neracions, de quatre; a volt s fins de 
cins. 

El patriarca entenari -vol a :on redor 
totes le. · branques del ~n·brc qu ell n ' 
es soca. Com gaucleix: al pm·tir el pa al 
eap de taula. Com emociona la eva au.
teritat i com pal a la alut · moral del 
nostre poble aquell re pe ·te aquella ve
neració ai partiarca, de tot. els lecen
lents. 

¡ Qu ' hermas e el Nadal a la monta
nya! 

¡Gaia festa de amor, de f', de vida , 
quants anys han de passar en que gau
deixi de la teva san-itu t prop le ma ca
sa, alla 'ora l ' escó, alla en ma Pa tria, 
que tinc clavada al cc1· ! 

PERE BoQUET DE REQ ESE s. 
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CONVOCA TO RIA 

A tots els poetes i prosadors de parla c.ata
- lana, per tal de c.omplir la honrosa c.oman
da que'ns feren tots els organismes Catalans 
de_ Cuba que integren aquest Consistorí, vos 
c.onviden a pendre part en els Joc.s Florals 
Catalans de Cuba que's celebraran el día 6 
de Maig de 1923, en el Saló de Graus de la 
Universited Nac.ional que's regirant pel 
seguen t. 

CARTELL 
PREMIS ORDINARIS 

La FLOR NATURAL, premi nomenat .d' honor i cortesía, s ' adjudicara a 
la millor poesia sobre tema que es dexa al bon gust i franc albir dels autors. 
Segons la bella costum el ' ~ntic establerta, el que obtinga aquest premi deura 
fer-ne present a la dama de sa elecció, la qual, proclamada Regina de la Festa, 
entregara els premis als que en siguin mereixedors. 

La ENGLANTINA D ' OR s' adjudicara a la millor poesía el' espex·it pa
triótic o sobre fets histórics o tradicionals, usatges o costums de nostra Terra. 

La VIOLA D' OR I D ' ARGENT a la millor poesía religiosa o moral. 
El Consistori fa ofrena de CENT DOLLARS a cada u dels g-uanyadors 

dels tres premis ordinaris i Medalla el' Or ademés, per a la Flor Natural. 
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PREMIS EXTRAODINARIS 

I. CENT DOLLARS. 

Il. CEN'r DOLLARS. 

Ofel't pel CONSISTORI a la~~ilnillor 
composició en prosa de caracter .Jit"ei·ari: ' 

. ·-·' l ;. ~ 

Ofert pel el CENTRE c_Arr A LA n+D 
L ' HAVANA al ~illo.l\ treba:Ü- ~n'~ers 
o prosa que canti la gds'Ú6 ib~l~ réatalans, 
en ll1.ws va·1·iats aspectes, peT la, Inclepen
clenc?;a, cle C1.tba. 

III. CENT CINQUANrrA DOLLARS. Ofert pel la SOCIETA'r DE .BENE-

IV. CENT DOLLARS. 

V. CENT DOLLARS. 

VI. CINQ AN rrA DO LLARS. 

VII. CINQUAN TA DOLLARS. 

VIII. CINQUANTA DOLLARS. 

FICENCIA DE NA 'rURALS DE CA
T AL UNY A de l ' Havana al millor tre
ball en vers o prosa q'l.t,e enalteixi l' cw
t'l.~;ació de ccwitat i ntiser·ico1·clia. 

Ofert pel FOMENrr CAT ALA de · 
l ' Havana a la millor Elegia a Nat1.wa 
CataLana. 

Ofert pel les ESCOLES PIES 'DE 
CUBA al millor treball e:q. prosa sobre 
la injl'l.tencia cle lc~; clm·ecia n el resorgi
ment de Catnl11,nya,. 

Ofert per la revista VIDA CArrALA
N A de l ' Ha vana a la millor El e gi a et la, 
clona catalana. 

Ofert per la revista LA NOVA ~A

TAL UNY A de l' Havana Ct, 7' est11-cl1: pe·l' 
a clenwstTa?' q1¡,e l' intm·és económ~c ·de 
Cataht,nya no obliga a, la nostr·a Prtt1·ia a 
uúweT s.otmesà al 1·égim, q'¿te incmgw·at 
pM' F·elip V, s'L&bsiste?·x encaTa. 

Ofert .per l ' ORFEO CATALA de . l.' 
Havana al millor tl~eball sobTe la Ú'l.fl'/,¡,.~n
cict, dels Orfeóns Catalct,ns existents fora 
de Catal1mya pe?" a manteniT vin el' 
a??'Wf a· lct, terra. 
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IX. CINQUANTA DOLLARS . 

X . SETANTACINC DOLLARS . 

XI. CINQUANTA DOLLARS. 

XII . CINQUANTA DOLLARS. 

XIII. VINTICINC DOLLARS. 

XIV. VINTICINC DOLLARS. 

XV. Vl'rT DOLLARS. 

XVI. VINTICINC DOLLARS. 

XVII. VINT DOLLARS . 

XVIII . VIN,.riCINC DOLLARS. 

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

Ofert per un nombre de socis de l' As
sociació Protectora de l' Ensenyança 

Catalana de 1' Havana al millor tre
ball en vers o prosa sobre lct infht.encia de 
la ensenyança catalana a l' esoola en l' 
avenú· de la PcttTia. 

Ofert pel CENTRE BALEAR de 
1' Havana al millor treball en prosa o 
Yer. amb motiu historie sobre el C(lflnpa
naJ· cle Palma. 

Ofert pel Dr. CARLES DE L.A. TO
RRE, Rector de la Universitat Na
'cional, al millor Cant a la nat~walesa de 
c~¡,ba. 

Ofert pel CASAL NACIONALIS
rrA CATALA de Camagüey al millor 
treball en vers o prosa q~¡,e clennostri la 
grandesa cle Catctl~¡,nya Nació . 

Ofert per GERMANOR CATALANA 
de Camagüey al millor treball en prosa 
o vers sobre la genncmo1· dels catalans de 
Cuba. 

Ofert pel GROP CATALUNYA de 
Santiago de Cuba al millor Cant a la 1?'11-
cl epenclencia cle Catal~mya .. 

Ofert per la revista NACIO CATA
LANA de Santiago de Cuba al qui mi
llor desenTotlli els cwgwments conmn
cents peT a ctvergonyir als mals ca,talans 
1 mitjans factibles pe1· a cons eg~¡,ÍJ· la seva 
conve1·sió. 

Ofert pel BLOCK CATHALONIA 
de Guantanamo a qualque treball de _te
??W ZlÚ¡,Te . 

Ofert per la publicació ¡PROU .... ! 
de Guantanamo, al tema mitjans préw

• · ':"' ties pm· assol1·1· la, i?M'IJedictta, I nclependen
~ --11lcia de Cataltmya . 

.. 

Ofert per la Agrupació Artísti-
ca BOQ ET-VILARDEBO de l ' Ha
vana a la millor obra teatral en un o mes 
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XIX. CINQUANTA DO LLARS. 

XX. CENT DOLLARS. 

XXI. CENT DOLLARS. 

actes, córntcct o d1·am1atica i q1te siga de 
féwil representctció. Demés la obra pre
miada sera representada por la sosdita 
Agrupació en qualqu.e teatre de l' Ha
vana destinat el setanta cinc per cent de 
la utilitat per al' autor . 

Ofert pel Sr. FRANCESC MOLLA 
a tema llittre. 

Ofert per la Casa VI ERA Y G ERMA, 
importadora del VERMOUTH MOY A 
de Barcelona al que millor desenrrotlli 
en vers Cant a la Brernct. 

Ofert pel Sr. ANrrONI SANMI
GUEL al tema lnfl'u,encia de les inicicdi
ves catctlanes en la indtistn;a i col'lnerç cle 
C1tba . 

XXII. CINQUANTA DOLLARS. Ofert pel Dr. IGNASI PLA, al te
ma La Uengt¡,a catalana es tant vigorosa 
i ené1·gicct per a cantar les glories de la 
Pat1·ia, corn melodiosa i dolça pm· a ento
na?· hi?nnes a l' anwT. 

XXIII. CINQUANTA DO:GLARS. Ofert pel Dr. FERNANDO ORTIZ, 

XXIV. TRENTA DOLLARS. 

a la millor biog1·afía i significació c;ientí
fica cle Mam1¡,el C1¡,bí i Soler, f1mdaclor de 

··· - ··· lct Ret•ista B'ÍIInest1·e C1üJana, precu1·sor 
·- :::: ·,,;>'lcle Lomb1·oso. 

Ofert pel Dr. ANTONI IRAIZOZ, 
al tema Pi i JJ!lcwgall j sos ideals polit1"cs i 
socials. 

XXV. Q ADRE A l.J' OLI ORIGINAL. Ofeï"t pet· 1' art if'.ta Sr. FRA CESC 
PArSAS a tema llútn>. 

XXVI. Q"L ADRE A IJ'OIJI ORIGINAT.1 Ofert per l' artista Sr. LLUIS GRA
ER a te111,n lli1¡,1·e. 

XXVII QUADRE A L'OLI ORIGII AL Ofert per l' artista Sr. JA ME 
VALLS a tenw lli'L¡,r·e. 

XXVIII QUADRE \L'OLI ORIGINAL Ofert per l' artista Sr. FRANCESC 
GARCIA ESCAR.RE a tema lli,un.' . 

XXIX . .AQUAREI1-LA ORIGINAL. Ofert per 1' artista 81'. FRANCESC 
BARSO a terna lliure, 



ADVERTIMENTS 

Totes les composicións han d' esser rigurosament originals, inédites i es
crites en catala de Catalunya, Illes Balelirs o Valencia. 

'rots els treballs seran remesos al carrer de Cardenas No. 16 segón Havana 
abans del día trenta de Mars vinent juntament amb un plec clós que continga el 
nóm de l'autor i duga damunt escrits el titol i lema de la composició. També hi 
faran constar l ' adréssa per a que puguem remetre el premi. 

Els que obtín a la Flor Natural, no residents a Cuba, deuran nomenar un 
delegat resident perque els representi. El nom d' aquest delegat anira en plec 
clós apart i com s' usa amb el nom del autor, expresant demés la paraula de
legat. 

Un cop publicat el veredicte del Jurat, el poeta premiat amb la Flor Natu
ral, si es resident a Cuba o llur delegat si no ho es, es posaran d' acord amb el 
Consistori per a designar Regina de la Festa. 

Si no nomenesin delegat o aquest refuses la designació, o no es presentes 
el poeta premiat, amb temps habil, seni incumbencia exclusiva del Consistori 
designar la Regina de la Festa. 

Tota composició que arribi amb senyes exteriors que pugan determinar sa 
personal procedencia sera declarada fora concurs. 

Si a l ' obrir les pliques amb els nóms dels autors es troba en son lloc un 
speudónim o puga compro bar-se que no es el veritable nom de l ' autor, s 'anula
ra el premi concedint-lo a qui a jui del Jurat correspongui. 

S' adjudicara solzament un accesit per cada un dels premis ordinaris. No 
se n' adjudicaran de l ' extraordinaris. 

Integren el Jurat Qualificador els següents: 
Jos ep Conangla Fontanilles, president. Pere Boq~¿et, secreta:ri. Josep Lópe¡¡ 

Fro,nch, JJ!Iarúi Cra'u, i Josep M. Borota~¡, (escolapi), vocals. 
El Consistori es integrat pels següents: 

Delegats per les entitats catalans e: 
J oaq~¡,im M ~¡,ntal (tresorer del Consistori) pel Centre Ca tala de l' Ha

vana.-Ildefons Sarnpe1·e, per la Societat de Beneficencia de Naturals de Cata
lunya.-Eduard Masdeu, per l ' Orfeó Ca tala de l' Havana.-Lluis Casadesus, 
pel Foment Catala de l' Havana.-.F1nmcesc Vila1·clebó, per la AgTupació Ar
tística de Teatre Catala.-Anton Clarct!ln~¿nt, per la Delegació a l' Havana de 
la A. P . de la Ensenyança Catalana.-J osep López Franch, pel Grop Radical 
Catalunya de Santiago de Cuba.-J os ep Pineda, pel Blok Cathalonia de Guan
tanamo.-JJ!J. Gra~¡,, pel Casal Nacionalista Catala de Camagüey.-Bonaventu
ra de Pons, pel Germanor Catalana de Camagüey.-J osep Oliver, pel Centre Ba
lear de l' Havana. 
Per les p~¡,blicacions Catalanes: 

Josep Conangla Fontanilles, per la Nova Catalunya de l' Havana.-Fran
çe,sc García Escarre, per Vida Catalana de l ' Havana.-F1·ancesc Barsó, per 
Nació Catalana de Santiago de Cuba.-Emili S. Mrtí, per ¡Prou ... ! de Guan
tanamo. 

DR. CLAUDI MIMO, President. PERE BOQUET, Secretari. 
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A L'EXQUISIT I BON DEGUSTADOR AMIC, N'OLINDE FERRER 

NADALO PLORANT 

Per qué el fillet, oh Verge pia, 
per qué el fillet vos plora tant~, 
no es pas que hi manqui companyia 
ben amorosa al seu voltant . . . 

Es cert que el fred de l 'hivernada 
té més cruesa a plena nit, 
mes ai! que hi pot una gebrada 
si el nin té escalf del vostre pit . 
Vos be el vetlleu ades-i-ara, 
Vos bé el bresseu entre cançons, 
bé li roseu sa flonja cara 
amb . goig i ardència de petons .. . 

Damunt dels seus cabells sedosos 
bé hi llisca prou ben tendrament 
la vostra mà de dits mimosos 

d'un suau encantament ... 

Bé l 'heu gronxat, servant-lo als braços, 
ajupideta dins l'escó, 
bé han sigut ritme vostres passos 
amunt i avall del barracó . . . 

D'un plor tan tètric, Verge pia, 
com té el fillet que heu infantat, 
no 'n tinc esment ni el travaria 
dins mos records d'una altra edat. 

Per qué el fillet, oh Verge pia, 
per qué-digueu-m'ho-plora tant?, 
mireu qué és trista l 'establia 
amb el ressó d 'un dol constant! 

El meu fillet pressent la vida 
del seu calvari greu i llarg, 
coneix la veu del món que 'l crida 
des d'un començ cru del i amarg. 

Pobre infantó! tan xic tan xic 
i ja sap nostra ingratitud, 

l 'hem deixat nèixer sense abric 
dins la fredor que 'l té retut! 

Dema et veurem morint en creu 
do11ant salut que el món espera, 
i el món riurà molt aprop teu, 
tal volta amb crits com veus de fera . .. 

NADALO RIENT 

Per qué somriu, oh \ erge pia, 
per qué somriu el nadaló r, 
talment clareja sa alegria 
com un reflex dins 1 a foscó 

No es pas de príncep la rebuda 
que dona el món al naixement, 
ni és cap palau on té cabuda 
la plenitud del lliurament. 

Té un aixopluc l'humil captaire 
quan la nit sobta el seu camí, 
mes Vos i el fill al ras de l'aire 
foreu molt menys que un pelegrí. . . 

Qué té el fillet que tot m'encanta ~, 
qué té el fillet tan r ialler ~, 
si el seu mirar tot s 'abrillanta 
dins un pervindre falaguer ! 

Ara no plora en la nit fosca, 
fitant la pena en davassall, 
i apar el 'm·gent la cova tosca 
on vibra el riure de cristall ; 
ni als dematins quan les escletxes 
li donen llum amb trenes el' or, 
ni quan ·els vents brunzint com fletxes 
deixen tristors del jorn que mor . 

Bé sembla bé que un ritme armónic 
posi en sos llavis dolça mel, 
i en aquells ulls d'un ~oig tan módic 
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ara hi traspuï un àltre anhel. 

Jo veig més fresques les roselles 
que en se galtones han florit, 
seran petons com flors novelles 
que \ os, oh Yero·e hi heu teixit? 

Oh quant em plau, Madona saHta, 
l'encís sublim del nadaló, 
a son redol com s 'ageganta 
tota gu. pira d emoció ! 

Jo bé he vist nins a freg de sina, 
bebent el nèctar maternal, 
somrie11t sempre amb la joguina 
creuada als dit. com pectoral; 
jo bé he vi. t nins eTl l1ores quietes 
i adormidets al bes del ol; 
jo bé he vist nins dient cose-tes 
jugant amb palla del bres ol; 
p ró formosm·, oh Verge pia, 
com té el fillet, no n'he vi. t mai: 
és bes gemat de floralia, 
•s llum de l'alba amb dolç desmai .. . 

Pel' qué somriu, oh erge pia, 
per qué . omriu el nadaló ~' 
jo Ynll o·audir de sa alegria 
e om el una eterna floració ... 

El meu fillet Yeu i endevina 
la pau el 'amor i caritat 
que fruitarà , a humil doctrina 
als corB de bona voluntat . 

Treurà el vincell. de l'e clavatge, 
pasr-;a11 pel món, ungit de zel, 
i m1 jorn tindrà l'humà llinatge, 
cle bat a bat, obert el cel. 

Pobl'e ·infantó! tan p titet 
sols per l'home té alegrja 

oblida elB somJlÍS de .niuet 
i l'jen ta escola a l 'e.-tablia, 
1 'escola amb flames de santmui 
\le snfriment i el 'oració 
que pla.-mara fins al calvari 
la . nostra ) anta Redempció ... 

TRT l MA. rroRREBA..JA CASANOVAS. ' 

Uanlmt, Nadal el 1022. 

Sant Pere de Terraea 
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ELS NOSTRES AL- LIATS 

E11f-) e11 sui:ten per tots eostats. La :->ot:t 
acomrHm~-a a la nostea eansa. 

l1' al -liat m'~-> poderós e~:, al'a, el diari 
madrile11~- de les lH'cerolrs. 

El camí que ba emprés contra Catalu
nya i la nostra idea e.·, seus ell volgueT
ho, el més gran auxiliar de nostres pro
pagandes. 

Les campanyes de difamació que el 
periódics enemics sostenen contra no. tra 
Patria, fan mes s paratistes que totes le. 
noble. pTopagand s dels nostres porta
Yeus . 

Que ens iu llitin mé. i més. Que ens 
rebütjin de la foieva comunitat, que no 
fan més que serondar lc. nostres lluites. 

i Que no en.· la elonguin l'Autonomia, 
que aixi. · tindrem seo·m·a l 'In clependen
cia! 

Els escl'its del "A . B . C.' i els altres 
periódics de la seva meua, son el baró
meüe que e~L· marca als catalans d 'Amé
J·ica, la catalanitat dels catalans de Ca
talunya . Mentres a Machit parlin el 'efu
sió i el nuestl'os h nn({nos cata l a?7es, eR 
qu l en01lia política cambon ista , ' im
po,.a. Quan ens cl itten c.tl}'((ngcl'OS i al
tres Yocables <-lUe Yolen , ·e e insults, d iu 
que triomfa a (\¡h1luH~-H Ja Sa11ta Cau
sa, que 1 '-Lclea l el' Illdep<'ltclencia es mos
tra nfa i q ne C\lta ltmya t·eyin l<'s ansies 
llibcraclm·es, pures i virils, que, en el ra
mí que signi, ens han cle portar a la fi 
del nostre .ideal. 

Es si1ltoma que no cnga nya . 

Quant Madrit es desespera, e,. que Bar
celona compleix: el . ·eu deure i amb ella 
el tot de la nostra Patria idolatrada. 

I 

1----,..-----
111'\litï\111)\lií\llií\llií\lllïlliVlll!\"illï\\l®lit\l®liï\11\llií\ll®illlli"l\ I 

}1\.> 11t esqne 11 da al 'A. B . C.", el fa
rüó. · ex-emperador del paralelo, e desta
pa amb totes les gastades i desacredita~ 
cle8 notes de la Marxa de Cadiç. N aclct, 
m Pnos que Yol formar un exercit per a 
ca.·tigar a Catalunya. i El nou Felip V! 
J la yeritat del cà. es que no li faltarien 
lmt ifiers que l 'acompanyessü1. Mes hi fa 
rés, que Yinguin i aviat. 

I pensar que aquest home .·'ha fet 
l'te, si no gran, a Catalunya. I pensar 
que eucar hi ha catalans que el se
~:ue ixen i que-ignocents-encar el mi
rell com a redemptor . i Quin fastic i qui
na Yel'gonya! 

Pe l'o ja s' a ab ara. Catalunya es redre
Qa i. amb el ca. tic aL· traïdors, tamb' 
prepara e] fuet que ha de foragitar a 
Ü1 nt. extl·angers q ne escarneix n a ]a 

terra que mise rablement exploten. 

Bls ga ll oes el e l 'Havana han donat bo, 
na j)l'OYa de civisme, amb motiu dels tri. 
lo.· successos cle G.uillar y, mtt le force. 
el el Estat op ¡·eso l' am etrallal'en al po ble 
Opl'llll it. 

El m it i:t rcl-leb rat en el Pa lau clc Ga
litia, ens mo:tm ¡:¡ ls catalans rom 'an 
¡:¡ nehmt I e~ nosües i.cleas. 

A Ya 11s, C' lt 1111 ea.' semblant lt ag nel'en 
niclat simnlement contra r ls form;, COll
t n1 e 1 s ca e i~s el e . ·a ten a i, tot lo m6s, 
em1tra els mals governs. 

Ara JJÓ. E ls . cu,. rit., son contra E . 
pai t ~'a . E ls seus elams, de llib r tat. 

... \1 costat del Yisca Ga li.cia jndepen
clent, ·'oia el mori Espanya, cridat per 
mil pits pl ns de rabia. 
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I . 

Saben que el seu plet es llibertat pa
t ria ; que 1' Estat opresor sosté els pri
Yilegis de la casta traïdora per a oprimir 
al poble ; i que amb Espanya no hi po
dem arreglar r és ; que sols l 'independen
cia portara, en l 'avenir, el ben-estar a 
Galicia. 

El mori E spanya dels gallecs, mostra 
que encar la seva idea, no ha plasmat 
amb la claretat i fermesa d 'un ideal su
blim. 

rem la vida lliure de nostra Patria. 

Per a arrivar a la serenitat del no -
tra moment, havem hagut de passae• per 
les incertituts que avui sofreixen els 
nostres companys d 'esclavatje. També 
nostra pit ha dalit mil voltes per a cri
dar, i ben fort, mori Espanya. Mes avui, 
amb la seguretat del triomf; amb la fé 
absoluta amb la nostra independencia; 
amb la fermesa del nostra ideal, no po
dem cridar moris de cap mena. 

Nostra crit fort i seré, es i sera. Per a viurer lliure 's i sobirans, no 
havem de cridar mori ningú. 

¡Visca la llivertat dels pobles oprl
La serenitat i la seguretat de la nos- · mits! 

tr a idea ens priva de cridar moris. Nos-
tra lluita es de vida i lluitant conqueri- BONAVENTURA DE PONS. 

¿Si no en sou que 
esperen? 

¿L'na peseta al mes qui essent 
bon Catala no pod esmersar-Ia 
per a portar un infant mes 
a l' escola? 

APARTAT NUM. 771 HAVANA 
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LA CALUMNIA VENJADA 
(Tradició mallorquina.) 

Tocant de mort planyien les campanes 
quan entrava a Ciutat un cavaller 
set anys ausent per terres llunyedanes. 

-Quí es el mort ~-preguntà a son escuder, 
y aquest, per dir li lo que deya 'l poble, 
un escolt a 1 'orella li va fer. 

Llavors sa cara trasmudava '1 noble 
y entrant a son alberch, baxos els ulls, 
per llarga estona romana immoble. 

De sa memoria ja borrosos fulls 
ell repassà ab les tristes campanades, 
y ne sentí sos llagrimars remulls. 

Les portes del casal volgué tancades 
per no veure ningú, y allà tot sol 
ab son remordiment lluytà -de bades. 

Embossat ell sortí, ja post el sol, 
y a Sant Francesch entrà.· La nau grandiosa 
vestida estava ab paraments de dol. 

A la llum de quatre atxes tremolosa, 
va veure este.sa en cadafalch obscur 
una morta de vesta blanquinosa. 

Era i ay ! la noble Elianor Desmur, 
la blanca verge de s 'amor primera 
qu'un cor li havía dat tan dolç y pur. 

i Ay Deu ! també la víctima alló era 
qu 'ell malferí ab sa llengua criminal 
entre amichs dissoluts, set anys enrera. 

La negra taca d, 'aquell mot brutal 
prest hagué feta desastrosa via, 
cobrint la jove ab deshonor mortal. 

Ella 'n tirà la Ien ta mel al tía 
qui 1 'anà consumint, dementres ell 
d'un pare ofès y venjador fugía. 
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A Flandes se'n fugí, y l'ardor novell 
del cor indómit esl;>ra1 ~ en la guerra, 
oblidantse de tot, el jovencell. 

Si allà tal 1 olta va anyorar sa terra 
y en la nit, a deshora desvetlat, 
sentí'l remordiment qu'a~ cor s'aferra, 

abans de gayre ja l'hagué ofegat 
dilis -~l vi de l 'orgía lesfermada, 
en ses-costum a lloure de soldat. 

Mes i ay! des que a Mallorca féu entrada 
creyent l 'escandol jovenil perdut 
dins l'honra militar per ell guanyada, 
al cop d'aquella mort desprevingut 
bé s 'era oberta la ferida closa 
del vell remordiment com mai hagut 

Y ~l veure morta sa promesa esposa 
víctima del séu crim sense perdó, 
ajonollat caygué sobre la llosa, 

Un frare qu 'allà feya oració 
ran de la caxa funeral va veure, 
y li crida de sobte: ''i Confessió!'' 

Se confessà 'l donzell, com es de creure ; 
y en penitencia li posa 'l confés 
guardar la I\10rta, sens menjar ni beure, 
fins que la missa el 'alba se digués. 
Ell prometé qué prou la guardaría 
vetlant tota la nit, sens ningú més. 

Quan acudí 1a gent ab lo nou dia, 
trobà-allà en terra 'l ca1ialler caygut 
qu 'arrancada l_a llengua prop tenía. 

Era mort .. La difunta, en actitut 
de dormir, jeya ab pàlida bellesa, 
sens un plech de la vesta remogut. 

¿Quina violencia allà s 'era comesa ? 
Ningú 'l misteri se'n pogué explicar 
entre tota la gent d'horror corpresa. 

¡ ____ ~ 
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Sols ün frare ja vell, qui a meditar 
va romandre de nit dins la tribuna, 
el misteri d'horror va declarar. 

Ell ~efería qu 'entre dotze y una 
'S 'era alçada la morta del séu llit, 
mirantse '1 cavaller de vesta bruna. 

Aquest fugi corrent, espaordit, 
y darrera la · morta 1i corría, 
a lo llarch de la nau, seguit, s.eguit .. . 

i un sol portal pel fugitiu s 'obría : 
tres vegades el temple va voltar, 
y a la tercer à volta s' esmortía. 

Llavors la morta un peu li va posar 
sobre '1 pit, y ab un lliri que portava 
la -llengua sen esforç li va àrrencar. 

Després la morta a son baul. tornava 
arreglanthi los plechs del séu vestit, 
y tot en pau fins a la llum quedava. 

Tal se contà 1 'horror el 'aquella nit. -· 

COS'l'A . I LLOVERA . 

.Barcelona.- Pati de la Ca~a de( Ardiaca · 
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DE L' ART FOTOGRAFie 

Com que restem convençuts de que la 
amenitat es un exponent de vitalitat; per 
a una publicació com la nostra, ens pro
posen desd ' aquesta secció qu' ens ha 
sigut encomenada, parlar-vos sovint de 
un dels sectors artistics que mes oblidats 
es troven per els conreuadors de totes les 
arts . Es lo que nosaltres considerem art 
fotog1ujic . 

Diuent, els llecs del art, els que no el 
saben compendrer, exterioritzar, ni capir, 
que la fotografía propiament dita no es 
art; es una rutina mecanica encomenada 
al aparell que' es diu cambra f?sca. 

I aduexent en pró de les seves erronies 
asseveracions, que fins la maina.da porta 
arreu a coll la seva cambreta per a ex
treurer lo que elevant sos infantivols 
ullets s' els hi presenta i per tant no 
s 'es menester de cap sentiment artistic 
per a realitzar aquets trevalls. 

No hi restem pas de conformitat per
que sols podrien acceptar com a bones 
llurs teories, quant convinguesim en la 
no existencia del art en si. 

Caldria dir alB detractors de la foto
.q-rafia.-a,Tt que tampoc podem considerar 
artistic aquell devasall de sorolls di
guem-ne musicals que vomita un piano 
de manubri, com no demostra art de cap 
me:1a la pinzellada d ,. un emblanquina
dor, ni la modelació mecanica de una 
nina de cartró, ni la composició !iteraria 
xavacana i vulgar. I per tant seguint 
llurs teorias deixaria d' es8er art la pin
tura, la escultura, la literatura i la mú
~ica . El fotograf perque copia no es ar
tista, diuen; resultaria, doncs, acceptant 
aquesta asseveració erronia que el pin-

tor que no mentis al trasplantar a la tela 
alló que ve~ i l' inspira, com que sols 
copiaria deixaria d' esser artista. I aixis 
mateix l' escultor que trevalla amb mo
del, el music que no cor,nposa i el literat 
que no trasgiversa la gramatica. 

No sal tres diriem que l' art es el sisé 
sentit corporal si aixó fos posible, pe1~0 
es un sentit espiritual d13l que n' hi ha 
mes qu' en careixent que de tots els sen
tits corporals plegats. Per xó a mols els 
costa tant entendre! i per xó el censuren 
i no li donen cap mica d' importancia, 
essent com es l' art la major manifesta
ció de cultura d' un poble. 

I es comprensible que determinats el~ 
lements no considerin la valor artistica 
de la fotografía perque son pocs els que 
coneixen el grau de cultura que 's man
ca per a conrehuar-lo honradament. 

El que sent entusiasme per la fotogra
fía i per tant vol cmplear-la com a mit
ja d ' exteriorització de llur sentiment en 
llc<t de començar l ' estudi de la quími
ca, (que siga dit de pas molts d' ells ni 
coneixent) estudia la historia i teo
ria del art, la modelació i valors de les 
llums, anatomia, l' armonía de composi
ció i de conjunt i tot quant compren la 
total cultura artistica, esdevenint alla
vors veritables artistes per sentiment, 
per inspiració, i per coneixements i al 
triar, com diem la fotografía com a mit
ja de exterioritzarlos, cumplirien els 
mateixos fins que el pintor amb la pintu
r_a els esculptor amb la modelació, er 
music amb la composició j el literat amb 
la escritura. 

I 
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Sentats aquets principis · irrefutables 
qui ens podra negar que la fotografía si
gui un art. Cal considerar seriosament la 
importancia de la diversitat de el-le
ments que integran l' art fotgrafic a fi 
de que l ' empleu armonic de ' tots ells 
constitueixin. la totalitat de i; obra ar
tística . 

En síntesi anem .a exposar-vos la labor 
del artista fotograf . 

Retrats: Es indispensable que el ar
tista qu' e di posa a retratar, estudií les 
faccions del model, a fin de que pugui 
escullir la posició mes eficient, elegant, 
artisÜca, llogica que puga obtindrer en 
armonia amb la realitat; .siga perfil, 
frente o intermediaria, la alsaria del cap, 

ol-locació de la cambra, valors de lés 
llums que deuent matitzar al model, si
ga suau afectada total o parcialment, de 
frente, costat o contra-llum, tamany del 
retrat siga bust total o cap sol. 

GR PS; A mes· de tenir en compte lo 
xposat ·en el paragraf anterior, amb re

ferencia a cada JY'r on~tje que integra 

·· el grup objecte de l' obra fotografica, 
cal tenir en compte molt especialment 
la armonía del conjunt i la major o me
nor importancia de cada l).n dels seus in
tegrants. 

Paisatje : No es pas lo .mes facil obtin
drer la sensació de bellesa artistica que 
ens proporciona la vi"'ió del paisatje que 
anem a fotografiar. Moltes vegades ens 
criem obtindrer una fotografia de un pa
ratje qu' ens ha semblat sensacional i al 
arrivar a desentrotllar lo que la cam
bra ha engolit rebem una decepció pre-. 
o·ona. Es efecte de di\ erses causes que 
ens han passat per alt, com posició de la 
maquina fotografica, la hora escullida, 
etz., etz. 

De tots aquets diversos sectors .de la 
fotografia 1 molts d' altres que no hem 
anomenat, ja en parlarem mes extensa
ment en posteriors articles sintetitzant 
clarament la . importancia. del art foto
grafie en totes llur·s manifestacions, 

J. B. PARERA. 

Barcelona. - Claustres de Sant Pau del Camp. 



I 

¡· 

LA FONT 

.A Corbera hi ha unt~ font, 

d'aigua fresca i regalada, 

d'aquest lloc dels meus amors 

se'n diu la Font de la Mata.-

Amb llurs companys de treball 

hi varem ami _una tarda 

per fruir d_el lloc fresquívol 

i abeurar-nos d'aquella aigua. 

Una nena corberenca 

a la _font vareig trobar-la; 

era hermosa com un sol 

i em captivà amb sa mirada. 

Oh, record dels meus amors, 

fills de la Font de la Mata! 

Des d'aquell jorn, per la. nii,la, 

acudia cada tarda 
a beurer 1 'aigua fresquíssima 

de la font d'anomenada. 

Vam parlar-nos en secret, 

i l'amor tingué durada; 

ella m 'aimaya amb passió, 

i amb passió jo a n'ella aimav~. 

Oh, record dels me~s amors 

fills de la Font de la Mata! 

Un jorn, per mi de dissort, 

el rei envia a cercar-me, 

i arn van portar a la guerra 

perque defensés sa causa.. 

Com que les ordres reials 

per força han de sê acatades, 

amb tota la pena al cor 

d'ella vaig acomiadar-me. 

DE LA ·MATA 

Els plors de la cqrberenca 

em van entrar dins de l'anima, 

a la guerra vaig anar 

sense saber on anaba, 

boi recordant mos amors 

fills de la Font de la Mata! 

Barallant-me amb mos germans 

(car el meu mestre explicava 

que som germans, tots els fills 

que Nostre Senyor ampara) 

vaig passar un parell d'anys . 

lluny de ma terra preuada. 

Per fi, la nova vingué 

de poguer repatriar-me, 

i foll d 'inmensa alegria 

vaig torna a m' hermosa pàtria. 

encaminant-me joios 

vers a la Font de la Mata, 

que és on trobar-hi devia 

a l'amor que m'hi esperava. 

El sol, seguint-ne sa ruta, .)~ {;. . ~\ 
-~r~ : s'amagava en les muntanyes 

: .;~:~· quan vaig arribar sedent 

a la font tant enyorada. 

-On és 1 'imatge del cor? 

On és la meva estimada~ 

I ma estimada era allí . . . 

donant de mamà a una xata! 

Oh, malhagen els amors 

fills d'aquella font que em mata. 

SALVADOR BONAVIA. 
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NOTES DE VI. A T J E 

Hem .sortit de Singapore, abandonant 
les costes africanes orientals. Tot un sen
timent el agnosticisme ens invadeix. A 
que sera degut que, ara, aprés Aden i 
Sino·apore aquell dolor i aquella esgarri
fança de pena i de dolor s 'apoderí de 
nosaltres absor\ int-nos per complert en 
una pesarosa laxitut en tot nosaltres ~ El 
vaixell va sorteijant l 'Occea Indic vers 
la terra d' en Rizal. 

Ap1"és el cap-ve ·pre hem sor~it a . co
berta extassiant-no~ amb la posta de sol 
amb el remoreix cie les aigues i amb el 
soroll i traqueteix de la marinería. 

E ran les · cinc, 1' hora del F'ive clok 
tect, .j un grop d ' anglesos han vingut vo
ra el toldo on ens eixopluguem dels raigs 
del , ol i de les brises marines. · El Prior 
i 'l mi. sioner en aquell 'hora entonen 
l ' Agn~tS Dei. Unes cigarrettes egípcies, 
eleo·antissime. i aromatiques compr:;¡.des a 
Singapore , on ofertes als que componen 
el grop. 

La conversació d' avui no te altra fina
litat que '1 repetir les simpaties que ja de 
elias ens hem ofert car quiscuns, dema 
passat al sortir el vaixell de Ilo-Ilo ja 
no 'ns acompanyaran. 

El Prior afegeix qu ' en car restara amb 
nosaltres car ell va a Manila. 

Ens hem fet portar un mapa de Eu
ropa. Tenim desig d' amanyagar .amb 
voluptuositat el camí que portem fet, 
Demunt les linees negres, linees de fe-

. rro-carril, hi apliquem un estilet florentí 
que varem marcar a Roma i ens aturem 

en un punt negre qu ' hem asenyalat amb 
1' estilografi.ca: ''Barcelona '' . 

A la pronunGiació de aquest nom, tot 
un seguit de -recorts ens evoca la nostra 
estada a la metrópoli. Recordem aquella 
sala de ball amb pretencions de Dancing 
on varem coneixer a na Mary de les Mer
cés-Un día de pluja-día de hivern_:_ 
passejant pel boulevard de la Granvía: 
-la tarda grisa i macilenta se prestava a 
concorrer a una llotja teatral :__:_hi va- i 
rem anar. I 

A la sortida preguerem un omnibus : · 
varem fer confessio dels nostres senÜ-
ments i farem corespostos. 

Durant la primavera, sejornava ella en 
un Hotelet de Vallvidrera: a les tardes 
anavem a collir ginesta i en mig de les 
flors i de 1 'aire de la mon tanya cantavem 
les excel-lencies del nostre amor. 

Amb quin gust ara recordavem la 
flaire del bosc, la flaire de la terra humi
da i fresca de la darrera pluja: les si
renas dels autos pujant i descendent de 
la mon tanya! La remor de laa gent en 
les plataformes i en el interior dels fe
rro-carrils catalans! Quan temps fa que 
no hem gaudit aquell viure ~ 

Quatre mesos! Els clías se 'ens fan se
gles ! El Prior ens ve a clistreurer ! no 
ens permet romandre en sil-lenci Ens 
parla de la angleseta. Fa clos das 
-:-segons ens diu el segon de .bordo-que 
no surt, car adoleix d 'una migrany.a 
Prometem amar-la a saludar dema, car 
ens deixara quan siguem a Ilo-Ilo. 



Els que continuem el viatje no tenim 
gaires desitjos d' improvizar cap festa. 
El Prior parla de un recital amb versos 
i tassas de té, en p-~nyora de simpatia 
pels que 'en deixaran. Dema en parla
rem amb tots els viatgers. 

Va feilt-se fosc i la claror rogença de 
la posta de Sol, va morint lentament, 
lentament darrera les muntanyes. 

Ens avisen pel sopar . Fa temps i en 
ocasió del nostre sojorn en un balneari 
molt anomenat de Catalunya, també ens 
m isa-'i en-amb aquesta mateixa genu
flexió i amb aquest mateix tracte-de que 
el sopar era a taula. 

Ens acomiatem dels deme"' passatgers 
de coberta i anem al nostre departament. 

Durant el nostre viatje no ens hem. po
gut explicar mai el perqt1e hi han indi
vicluus que resten a taula molt temps 
despré · d' haver me::1jat. 

L ' acte aquest, la funció aquesta en
tenem que comença al prjmer plat: aca
ba quan bevem el darrer glop de ví. Alla
vors, aquesta funció ja esta manifestada. 
Pro, hem pogut observar que sempre
en els vaixells i en els restaurants-hi 

TRISTA NOV .A 

han individuus ressagats que no acaben 
mai d'abandonar la taula. 

Tal vegada hi traven Ull encís, un 
plaer, una voluptuositat. 

L'aire de la nit en aquestes latituts 
es bon xic calent durant les pnmeres 
hores i fre ·e vers a la matinada. 

En la quietut del vaixell interrom
puda a petits intervals pels vigilants que 
vos donen la -bona nit} encenem una ci
garrette darrera l 'altra. 

Son les dugues : Abandonem el lloc i 
anem a descanc;;ar, pro, ava11s e. crivim 
unas paraulas en el nostr diari d 'ano
tacioú .. 

Repasem la no. tra correspondencia pe
ra deixar-la en el primer port on fem es
cala. 

Dema quan arrivarém a Ili-Ilo la de
positarem a Correus. Comença a , er 
tard : tenim les parpelle. bon xic cansa
des i 'l nostre cos ens demana descans. 
El llit elevant nostre ens hi convida. 

Anem-hi doncs i dema sera un altre 
clía. 

BOL VA. 

Una esq uela mortuoria ens hn, vingut :1 le 
mans, rat: sn nt--nos profoncla pena tant per lo 
inesperacl :1 rom p er tractar-sc dc un ser bcn
l"olgut p :-r HO altres. 

La que fou en vida Na Conxi ta Rius Just 
amant eEpoEa de nostre ex-company de redacció 
i manteneclor per molts anys de VIDA CATA
LAN A en Luis Fuster i Gal ves morí a Barce
lona el dia 10 del corrent. 

Creiem · inutils tots els inots per a ro1 ta:· un 
xic de consol a nostre am.ic l:''ll"ter i c1r:r:c -:.; :Ca
miliars de la virtuosa f:n:;ò:l . 

Sols consignem en aquest lloc el si:~ee· con
dol que tant trista noYa f'nt: ha pro e:. ~1it i cle
sitjem al amic Fuster un xic de eo11Ïormitat C!l 

aquest tranzit dolorós. 
Reposi en pau tant virtuosa dama. 
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D ' ACI D ' ALLA 
A LA MANCOMUNITAT DE ATAL NYA REPRESENTATIVA DE 

L'A TORITAT DE LA NACI O CArrALANA, A TOTES LES ENTITATS 
CATALANES DE CUBA, A NOSTRES VOLGl TS CONFRARES LA NOVA 
CATALUNYA, NACIO CATALANA I EL PERI ODIC PROU . .. . !, A TOTS 
ELS QUE LLUITEN COM NOSALTRES PER LA LLIVERTA'l1 CATALA-

-¡ 

-A. A TOTS ELS ACIONALISTES CATALANS DESITJEM PROSPERI
TATS PER A EL PROPER ANY DE 1923. 

VIDA CATALANA DESI'l,JA Q E J_¡' A ry VINENrr SIGA PER CA- ~ 
TALUNYA L'ANY REMEMBRABLE DE LA SEVA J_¡LIVERTAT, QUE 
LA UNIO DE TO'l1S ELS GERMANS DE PA TRIA ESDEVINGUI LA FOR- f 
SA PODEROSA QUE 'NS 'MENI CAP A LA \ ICTORIA DE IOSTRES 
IDEALS I MA TI G I A ROTLLO AL ENEMIC QUE 'NS DELMA. 

A L ' A BA D;EL NOU ANY, rrOT ABRASAN'f FRISOSOS NOSrrRA 
R\TSE YA BARRADA, .DE AMOR I .LLIVERTA'l, CRIDEM A L'UNA, 

¡¡¡ VISCA L' INDEPENDE CIA DE CATAL NYA!! ! 

LA REDACCIO. 

Encoratjats peT l ' ectzit assolit en el darre any de nostra publicació, i 
agraits per la bona acullida que el public catala ens ha donat, volem correspon
drer q.l afecte demostrat per nostre afavoridors esmeTsant en pró de nostre re
vista el maxim de energies. 

Noves reformes vindran a avaluar VlDA CATALANA. Reformes en la 
presentació, en la redacció i en l ' amenitat del text. 

Vacm1t el can·ec de Quefe de Rerl.acció per ausencia de nostre Yolg1.1t com
pany Bonaventura de Pons qui ha de ficxar sa residencia a Camagüey i per tant 
tindra a son can·ec la redaccjó general de las croniques del interior de la Illa, 
es amb veri.tahJe goig qne constatem l' ingrés eu nostre redacció per a cubrir la 
vacant que deixa el company Pons) del nç¡tabilisim escriptor i ferm nacionalista 
ca ta la en J csep López Fra::.1ch qui el' a re er.devan ham· a de _delectar a 11 ostres 
]]egidors amb sa pulcre i acu rada literatnTa . -

Joves Seccicns ~e ran creades; entre el] s la cle ::licada a.:nb preferencia a la 
mainada. 

Amena secció de Modes a11Íra a ran·ec de emine11t modi. t ca tala el' aqueta 
eilp ital. . 

E .:.1 la part grafica també haur~t de notar-s' hi major concurs. Notables pm-
tors i dibul.xants han ofert la seva cooperació e.:.ltusiasta la que unida a la de 
nostTe jnsust ituible Barsó faran de d' aquesta revista un exponent . uperlatiu 
dPl ~:en hmeu t artístic ca. tala. 

Ncstres entusiasmes no han pas de deca.urer ni per uu ~ol instant. Co'ntem 
amb l' afe,-. te de tots els nacionalistes cataJans i aixó es prou peT a qu' ens obli-
guem a seguir ferms el ca.nlÍ emprés. . . . , . . . 

La Pa tria ens gu ia; la seva ab.'oluta lllvertat es umc 1deal. Nostres enemics 
son tots aquells que no la volen. Sobré el' ells ham·a de caurer clones, tot el pes de 
nostre ferria voluntat. LLUI'l,EM, LLUITEM. 

I -- "' i . 1'"-'7> 
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SOCIETATS CATALANES 

CENTRE CAT ALA 

Lluidisim resulta el ball que aquesta entitat 
cel-lebra en aquest mes. "ombroses damisel-les 
gentils com poncelles inundaren el' alegria els 
elegants salons del Centre Catala. Fou altre de
mostració de vitalitat de la p rimer a entitat ca
talana de la H avana. 

L' estol de senyorete. · organitzadores de les 
formo ·e Vetllade Familiars tenen en prepa
ració una gran festa per a la nit dc Reis. En 
parlarem a son degut t emp ·. 

En altre lloc el' aquest nombre publiquem 
una fotografia de la inaugura •ió del Concurs 
de Jocs d' escacs que organitzat per el entu
siasta president de là Secció de Cultura no tro 
.-olgut amic i company Sr. Josep López Franch 
Yé portant-se a cap. 

En el nombre vinent 1mblicarem el r esultat 
de tant interesant tornex. 

SPORT CLUB CAT AL UNY A 

. Despres del partit jugat ab el ''Fortuna 
Sport Jub '' i quin joc perderem per 2 goals 
a O, no per aixó es deixa de jugar molt be per 
parte dels mitjos i defen as catalans. 

El partit j a es clonaya per perdut peró la 
sospresa se la andugué el Fortuna qui v<;lia fer 
10 goals al menys i solament es tingué de con
tCI·tar ab 2 i gracias, puig per po·c i degut a 
lo molt que juga el Catalunya poclía acabar ab 
un empat. 

Catalunya Sport Club contre F. C. :S:abana. 
Cero a cero. 

Aquest era l 'únic partit que el Catalunya po
elia · guanjrar per o no fou aixis. Despres de molts 
esforsos per part dels jugadors catalans i de va
ris atacs a la porta enemiga pogué dominar en 
cuasi tòt el partit pero la ·ort no els afavorí i 
per altre part no tirarent molt a fer goals puig 
la falta de serenitat per un costat i la poca 
cohesió entre ells mateixo foren que el Catalu
nya perdés (clic perdre perqué el no haver gua
nyat a n'aquest equip es lo menys que podia 
esper ansar en aquest campionat) poc se ni va 
faltar perqué l' equip contrari no s' apuntes 
un goal. 

A'ans de comensar el partit es feian comen
taris per part dels jugadors catalans de que si 
al · Habana n' hi foren 5 o . i li farien 8 goals 
com ni fós el Fortuna jo crec que un ' altre ve
gada pensin mes amb ell mateixos ho , ·iga dc 

jugar ab mes amor p ropi i fernt-se carr e que 
defenseu el nom le Catalunya. 

Recomano al mateh-: temps que la Junta 
Directh a fas i entrenar cont inua ment als ju
gadors a fi dc que ··i no n 'arriYan de millor al 
menys puguin fer mes bon paper . 

FOMENT CATAL.A 

L a fortuna boja ha Yolgut · afavorir aquest 
cop a Yari · de llostre. amics socis el' aqu sta 
entitat. Els sorto o l1 an . igut el · senyors Ni
colau Company, Constantí osta, Ramon Vilar
debó, R. LloYcra i nostre particular amic en 
Lluis Casaclesus que de bolsevic l1 a pas ·at en-
e donar-s·'en compte a. capitali ta. 

Coralment els felicitem. . . i dcsitjcm també 
molt coralment que alt r e cop ·aigui la sort so 
bre nosaltres . 

El dia 31 per a acomiatar l' any que ja ha 
mort cel -lebraren un lluidisim ball el' orques
t ra costejat per els capitalistes nous els que de
mostraren llur esplcncliment. 

Molta concurr ncia i molta alegría regn{t du
rant tota la festa . 

BENEFICENCIA CATALANA 

Com de costum enguany també repartí amb 
motiu de les Festes de Nadal socors extraor di
um·is entre els indigents catalan. de nostre co
lccti vi ta t. 

L ' acte clel rer ar timent fon verament enter
nidor. Allí vegerem r egnar la virtut de la ca
ritat lenitiu per a els pobres menesterosos quins 
també tenen dret al adal. Be per la Beneii
cencia. 

GERMANOR CATALANA 

-ostre solt publicat en el nombre de Setem
brc ha· provocat certes protest per part de el
lements el ' aquesta entitat de Camagüey. El 
senyor Arias, Perulles i Riera ens han remes es
crits que sentim uo poder publicar, uns per 
massa llarcs i altre porgue aludeixent dir ec
tament a questions lo ·al · que <l no altre no 
ens iutere ·an ja que \ lDA A TALA A esta 
disposada a no constituir-se en r ó de les llui
tes entr e catalans i si sols per l ideal de lli
vel-tat catalana. 

Ob ervem, al mateb:: temps 1u en part no 
ens han entes i en part en· clon n la r aó. 'on
fesen que la diada del 11 de Setembre els va 
passar per alt. · 

¡Senyors. . . no hi ha dret! Segurament que 
i ha_gues sigut . JauDJe o , ·. Alfo11 no hau

rimi badat. 
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Es proois senyors de Germanor un xic mes 
de compte perque aquets fets predisposen molt 
a la critica i a la sensura. 

Restem segurs que ja no s' els en anirà mai 
mes de la memoria. 

En quant a _ no tre critica respecte a tenir en 
la secció de Sports de la que n ' es digne vis
president el senyor Pm·ulles, a el -lements no 
catalans es sols un crit el' alerta a fi de que 
no es clei"Xint imposar per els que ni poden ni 
cleuent tinclrer nostre matei"X amor a Catalunya 
per no esser ca tala ns. 

Per aYui ja n' hi ha })l'Ou. 

* * * 
El dia 29 de Octubre tingue lloc la Assamblea 

General de la del-legació de la Protectora dc 
la E . O. de Oamagüey clonant-se en ella compte 
del estat actual de la del-legació procedint-se 
a nomenar la Junta DirectiYa per a el proper 
bieni. 

El diumenge 3 del corrent posaren en e. cena, 
deYant de una nombrosisima concurrencia que 
de gom a gom omplenaba el ampli saló el' e -
pectacles la suprema obra de mestre Guimeri 
Terra Baixa, traduïda :-~1 cast ellft. 

-El senyor Feliu, director del Quadro Escenic 
broda el protagonista maravellosament. Sabem 
ja que aquest notable actor compta amb un bon 
nombre de ectzits en el teatre qu' el posen a 
la alsaria deis notables. I si com·eues mes so
vint el ca tala encar ho e ·devindria mes ja que 
ens hi agrada molt mes que en castella. Segu
rament perque ho ent majormen. La senyora 
N ualart de Feliu justa en la Marta i les senyo
r etes Villegas, Lucas i Llavería molts discretes 
en llurs papers com també els senyors Fenoy 
Oobo, Ejizondo, Asensi, Oarbajosa i Rosell. 

La part de concert fou molt· cel-lebrada per 
la concurrencia, la que sortí molt atisfeta de 
la vetllada. 

Tenen en preparació ' 'Mar y ielo '' i '' E -
clavitut". 

Mar i Oielo pasi peró Esclavitut . _. . a sant 
de qrié ~ Es pot tolerar que degut a manca de el
lement escenics i de public es representin les 
obres catalanéS en castella. Pod acceptar-se 
com a divulgació del teatre catala entre els 
'que no ·ens entenen en nostre p11rla pero que ~n 
una societat que ostenta el t it ol de Germanor 
Catalana s' hi representi La Muerte Civil o 
Esclavitut -havent-hi tantisimes obres del tea
tre cat~la traduïdes no hi sabem veurer la lió 
gica. I menys en que redactin els programes en 

I -
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eastella. Qualsevol diria que el director te de
liri de representar les mes dificils produccions 
mondials que sols resten reservades a les emi
nencies. 

I dcspres diran que \Olem pioa1·los les orest~ 
i que els sens ur em. 

No hi ha dret cavallers. Quina germanor ca
talana faran voste . Diguin que fan germanor 
universal i estaran mes en lo just. 

E s nies llogic que el Quadro Dramatic de Ger
manor vagi a representar Tien a. Baja a la Oo
lonia Espanyola com crec que sels ha proposat 
que representar Es la,itut. En el primer cas 
cumplei"Xent amb el cleurer de atalan anant a 
divulgar fora dc casa les nostr ublimitat 
teatrals en 1' altre cas sols fan teatre espanyol 
i Germanor Catalana r1o es Ya f undar per a 
aixó. Ja n ' hi han el ' ~ 1tres que tenen la obliga
ció de fer-ho. 

Tenim o no tenim rnó . Es per xó que vostes 
ens cliuent que els tenen per espanyolistes. 

GROP CATALUNYA, Santiago àe Cuba. 

El 26 de ovembre el Quadro E ·cenic posrt 
en escena la comeclia en dos actes traducció ca
talana de Levantar Muertos, ''Els Porucs'', en 
la que hi prengueren part les notables actriu 
Sra. Mercé Blanca, J.:.ta. Maria Blanca i Sra. 
O. Bové i els senyors Güell, Blanca, Esclasan 
P eirats Arnal i Oollado, aquest darrer ex-actor 
de la Agrupació Artisb ea dc la Havana que 
comanden els senyors Boquet i Vj.larclebó. 

Per fi de festa posaren en escena el sainet 
castella Hija Unica. 

No hi estem conformes, ni que ens posin per 
excusa que ho fan en obsequi a les famílies cu
banes. 

Una entitat nacionalista catalana c1eu fer 
teatre exclusivament catalú.. 'rracluit o nó peró 
catala. I de comedies en un acte per a traduir 
i j a traduïdes n ' hi ha una inmen i tat. I si no 
n' hi ha es fan traduir. 

Es o no e . 

CONSEQUENCIES 

El general Arclanaz ex-governador cle Barce
lona ha dimitit. 

Era el ' preveurer i el ' esperar, despres de les 
demostracions hostils a les insti tuc ions pop u
lars i a la llengua catalana. 

Els representants del poder central que Yullgan 
aconseguir un relatiu cctzit en el govern de 
Barcelona no deuent p::ts fer lo que ha fet el 
poc diplomatic i catalanofobil general Ardanaz. 

;:. 

, _ _______ ¡ 

liïï\lti\lltd\i!lili1'ii!lil'dllll"i1llmll;rnM,,i11llf&lmlli"ili'!llh~ 1 



IR!"WIMI'Ml!MflW!MIM!Wl!~l!M!MIMIMIM!lVJM!M!M!MMIMIMIMfMtMIMIMIM!MMIMIM!M!M!M·2!fà41MMIM!MIMIM!I . 

' ha cle' comptar amb el poble per' 'a: poguer 
o·o.-ernar i nostre poble siga quin siga son ideal 
polític aima fins a la idolatria la. parla c&tala
na. Tots els que no la re pe tín cauran sorollo-
ament. 

Are que qui sap i conYensut el govern de Ma_ 
clrit de la ineficacia de la e.-a anterior actitut 
opresora del entiment catala ha volgut. allar 
gm·nos un xic el ·ronsal nomenant a UJ?- governa
clor el r. Raventó amb instrucciòj1s precises dc 
tolem?· fins ont siga posiblc el us · le la llengua _ .. 
catalana i les manifestacions dels nac1onaliste, 
cata~ans. 

¡ ¡ 'Tolerar! ! encar la tolerancia del nostre 
dret . El toleren pero no el r egoneixen. Ens f an 
una mercé senyalaclisima i els en elevem grati
tnt .. . . ! 

Mes aixó sols durara 
fins que no :;;altr e valguem . 
Costa poc r eivincUcar 
el drets que naltros tinguem. 
Braus catalans 
en nostre man · 
ferm el bltnll i la. tisana. 
, om com a Yan . . 
També . som braus 

om els ~1eroi de Barcelona . 
. ¡' Jamai escl:=tus ·! · 

DESGAVELL POLITIC 

En Cambó n' ba fet m1a cle les seves i aquest 
cop, bona. · 

Ha creat tal paura entre els politique1·os de 
M:=tclrit i els militars que ha fer caurer ~l go-
1·en1 el' en S':inchez Guerra 1 er dugues veg·acle . 

ols ha aixecat el papu de les r esponsabili
tat · per els f ets del Marroc en el desastre el' 
Anual i la ,-ida.. pública espan}·ola s' es commós 

- cle tal faisó qu' el poble s' es lleu at al carrer 
demanants justícia i venj:=tnsa. 

Els r e pon ables que en son tots, perque gai
r abé no hi ha un pam cle net, acan alats i e -
paorclits e· traveu sots la influencia de les vi
iOJlS ma.cabriques de Grc ·ia. i senten com llur 

cap .-a a tombollon i ni ·' atrcYeixcn a · defen
ar-se.· 

Peró . .. no ·:t min els culpables. El poble es
panyol no es el grec;· no el pa ara r es. anti
nuaran arrapats a la menjaclorn i el' aqui qua 
tre dies encar els :ai.xecnran un monument com 
el qu' e proj ecta a Alfon · XIII ballant el tan
go a Dauv·ille sobre un socal de cadanes dels 
que perderen la vjda al Manoc mentres ell es 
divertia. 

Sols es llastima que en ambó arri vi sempre 
tart, i es dediquí a enf ortir govern que de:
pr es es veu en l::t precisió de clq bilitar. 

L' actitut ii:ada J?9clscr clon aria millors r esul
tats si 1' hague adoptat en el temp qu ' es pre ··. 
t a a es er ministre per segona vegada respat
llant l' actitud el' Éspanya al Marroc . 

P eró. ·. . aneu a ebrer lo que porten dintre 
el grans estadi tes dc la l~sp~nya, com en 
Frances ' Cambó. 

l>LOC BON A V I L1.-MANELI C 

S'ha publicat el BLO C-BON \.V[A, O \.LEK
DARI MA ELIC, per ~ J 923, que com els cle
més anys, conté una li t eratura forsa agrado 
sa on hi p1'eclomína la nota ·ómíca a que en: 
té acostumats el propi ~utor c1 'aquest bloc nos
tre volgut amic i ferv nt nacionAlista ... ¡1 S::t1-
l'aclor Bona via, llibret er cle ·Bacelo:q ii, le tacant
s' hi n. l ' ensems la po sí:=t liri.ca-1 atriotíca, 
avalada amb firm es del 1-ióstl'e - r en a.ixament li
t8l·arí. 

A m~s de les caricatures :Unpre.;cs. e)l le · f e -
tes assenyalades i l 'lmm ori tlc ' : J:uici dc l' 
Any'', el' En .Bonaün., s 'hi llPgeix . un bell . ar
ticle el En SanbRgo_ .Rusii'íol _espljcant . .1~ pla-

·; .. 
neta als lectors. ncs cn nson. catalane·s· _amb la 
corresponent . sql~a . :an publica Je e1\ tot· el. 
dí abtes cle l 'any . . E l antoral el' aqu e t po
pular Calendari. r eE:pon a. los clnrrercs cli posi 
cióus de l'Església Cntóli ta . 

P er t otes aquestes rnons qu 'el fan el millor 
c~ lencl q,rí ca tala qu 'e· public.a és que l'eco ma
nem el BLOC-BO r A\ I \. al · i10 . trc eomJWll)c; 
clc causa. 
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~ CODORNIU I EXQUISITO CHAMPANY 

No hay aviaci6n completa 

sin Champany ''Codorniu''. 

Agustín PARLA. 

·Unicos importadores 

J. BALCELLS y Ca. 
San Ignacio, 16 

==HABANA-

SON 

LOS 

PREFERIU OS 

CASTEll DEL REMEY 
FINISIMO VINO DE MESA 

Primera falta el pan. en mi mesa. 

que el ''Castell del Remey' '. 

Domingo ROSILLO. 
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LA GA5A PR~Dil~GT~ Dtl5 CATALANS. 
T~IXIT5 5~D~DIA Y GOl'\f~G
CI0/15 Pi;RA CABALL~RS, 

5J;NYOR1;5 Y N~N5. 
1-\Uf?AllA v COMPOSTELA • T~l0 A-34 74 

HABANA 

Rótulos ~ 
Tapicería 

Grabados 

Barnizado especial 
en puertas de calle, 
Zócalos y Divisiones. 
Barnizar, Esmaltar y 

Decorar Muebles. 
Pintura Decorativa 

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

~ .....- fC 8 g 
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HABANA 

Compañía Trasatl3ntiea 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. 

Dí a 17 .-Para Veracruz y Coa tzacoalcos. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FORTALECE Y VIGORIZA A LAS MADRES EN LA LACTANCIA 

De venta en to~as partes ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



LA CATALANA 

FABRICA DE 

MOSAICOS 

Pineda y Ca., S. en C . 

. tttt San Salvador No. 70 

CERRO 

HABANA 

... .. ........ ~ ... .. ........ """ ............. .. 

I 

I;.STA [)LA/\CURA 50LO LA DA I;.L 

JAP>ON LA LLAVI; 
JAfJOI'\ VbRDAD m óABAT~ó/ ó.ENC. 

''LA FLOR DE CUBAtt 
DE---

MAL ET . 
I Co . 

Gran establiment de queviures fins i de tota mena 

ESPECIALITAT en els Articles CATALANS 

Vi, Castell del Remei - Olis de totes les marques 
catalanes - Champany Codorniu; Llangonissa de 
Vicb - Embutits de Mallorea - Muxurnóns - Oli
ves negres - Botifarres blanca i del greixet. 
Conserves de Pedrerol i Mir, i Siberia, etz., etz. 
Ademés hi trovareu tots els products d 'Espa-

nya i Est~ts Units. 
Vins i Licors de Totes Menes i Marques 

EL MILLOR CAPE DEL MON 
Servei a Domicili per Mintsajer i per Expres. 

O'Reilly, núm. 86 Teléfono A-3270 



F A 8 R C A 

de Latnpares Pantalles Casa Albareda 

ZULUE"TA, 38 

El millor present és una lampara 

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

( e n t r e) 
Dragonea i Monte Teléfono A-6976 HAVANA 

FRANCI-S-CO MOLL A 
O'Reilly, 48 Teléfono A-2394 

HABANA-CUBA 

Apartado 565 

Maquina de capsufar 

por medio de bolitas 
Sistema J. NICLOZ 

Con esta maquina se o btiene 
un trabajo muy el'lmera.do, debido 
a que las piezas que encajan la 
capsula tmb::tjan por rozadura y 
no por rozamiento. 

Los brillos y marcas en relieve 
üe las capsulas quedan absoluta
mante netos sin nin guna altera· 
ción ni deformación . 

Esta maquina capsula sin al'l'U

gas, las capsula.s de toclos los lnr
gos y diametrvs. 
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Compañía de Gaseosas 

Leonor y Carvajal 

Teléfono M - 2147 

y Aguas Minerales 
HABANA Figueras, núm. 10 

Teléfono A - 2030 



Depósito de Tapones de Corcho de 

~ J o s E p I ~ 

Suarez, 
, 

num. 87 

~~ 
Teléfono A-1888 

H A B A N A e u B 

VARIO S SISTEMA S 

Maquinas de Tapar, ídem de Capsular, íd. de Llenar. Mar
camos los tapones a fuego sin retribución alguna. Coronas 

y maquinas para su colocación. Capsulas metalicas de todos 
tamaños y colores. Redes metalicas para botellas y medias 

botellas con sus plomillos. Papel de Estaño. Seda para 

motas y todos los utensilios necesarios para el Embotellado 

PRODUCTOS PARA AGRICULTURA E INQENIOS 

Materias primas para toda clase de industrias 

Drogas, químicos y espeçialidades en insecticidas, desin

fectantes, gom.as, colas, 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 8 
Santiago de Cuba 

A 
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I INDUSTRIA s. 

JOSE MESTRES 
AUTOMOVILES 

Se alquilan a precios módicos 

para bodas 

Chapa particular 

Teléfono A -2503. Habana. 

~o~~~~~~~~~~~~~~~~>a~~~~~ 

Ml O URO 

Reconstituyent ideal per a les dames 

MIOTAURO 
Es sabrós i d'efectes rapids i notables. 

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

Preparat en els Laboratoris A. Serra Pamies, 
Reus. 

De venda en totes les drogueries i farmacies. 

Representant: 

_ J Ro pA GE 5 Aguiar,l03 
• o • HAVANA 

N. Gelats y Ca. 
. ~ 

~ 
n 
~:: 
o 

Giran letras a cor- t 
R 

ta y larga vista so- § 
* 

~ bre Nueva York, ~ , 
& 
* ~ o Londres, París Ham-

~ burgo y sobre todas 

~ las capitales de pro-

vincia y pueblos de 

España, lslas Balea-

res e lslas Canarias. 
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DOS ARTICLES CATALANS 
NO SUPERATS PER CAP ALTRE 

PASTES PER A SOPA 

''La Flor del Dí a'' 
Fabricades a Calella, exclusivament 
amb farines de primera calitat. Fi
deus, macarrons, betes sevillanes, 
pastes tallades (pistons, estrelletes, 

etzétera, sémoles i tapioques). 

OLIS EXTRA REFINATS 

'· ' ' MART I ' ' 
Procedents de les millors cullites de 
Tortosa i Aragó. Puresa i cali tat ga

rantitzades. 

DE VENDA A TOT ARREU 

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

HAVANA 



Flores y Semillas de Flores y Hortalizas. Flores para todos los actos. 

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. 
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