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ENRIC MASRIERA 
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Prado núm. 119. 

Oficios 48. 
Comissions, importa

dors de queviures y ta
sajo. 

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

Ferro. Olis Catalans "PAX"._ Lucena 10. 

11 Luyanó;~15~4~·~~~~~~A~nl~a~r~g~u~ra~4~3~·~~~~~~~M~a~rm~~ol;~is~t~a~·~~~~~~~ 



• 

f##############################################################################.# ######################### 

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

Gada día constara solamente. de 24 horas. 

En cada hora sólo habra 60 minutos. 

El valor que usted conceda a estos minutos determinaran el valor total, que el año tenga 
para usted cuando lleg1;1.e 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 usted 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. 
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Acción Automatica del Autopiano 

Cuando usted compra un automóvil, t:eguramente 
no se contenta con mirar su acabada lustroso ~ 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 último sano juicio prevalece en la compra de 
un autopiano. Debe usted examinar cuidadosamente 
·el mecanismo accionante antes de comprar el instru
mento, pues, igualmente el NO VENT A POR CIEN
TO de la capacidad o resultados de un autopiano. pa-

. ra dar un ser·vicio ideal, estri ba en su mecanismo. 
Antes de comprar, véanos, y tendremos gusto en de_ 

mostrarle practicamente los xequisitos que debe lle-: 
nar un buen autopiano. · 

Si usted reside en el interior le mandaremos cata
logos ilustrados que le permitiran conocer la aeèión 
automatica dfl nuestros autopianos ·como · si estil vi era 
delante· de los mismos: 

"HAINES" "MARSHALL & WENDELL" 

''ARMS'rRONG'' ''KARN'' ''UNIVERSAL'' 

Estenso surtido en rollos para pianolas Melod~e. 

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

....... ·. HABANA 

DIBU.JO$. 
.00 00 
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Compañía de Gaseosas 

Leonor y Carvajal 

Teléfono M - 2147 

y Aguas · Minerales 
H ABA N-A Figuras -No. _10 

Teléfono A - 2030 
;:;:;:;:; :;::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :;:::;::;:; : ; ;:;:;:;:; ; ; ;::=:=:;:;:;:;:;:;:: ; :;: : ;:;:: ; : ==~ 

VAPORES DE LA EMPRESA: 
~NTOLIN DEL COLLADO • PUERTO TARAFA- CAIBA
RIEN - GIBARA - JULIAN ALONSO • JULIA - LA FE. 
LAS VILLAS - PURISIM• CONCEPCION • REINA DE 
LOS ANGELES ·SANTIAGO DE CUBA- GUANTANAMO 

HABANA- CAVO CRISTO - .::AYO MAMBI 

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

Caibarién, Nuevita,¡, Manati, Puerto Padre, Gibara, 
Vi ta, Banes, Mayari. Sag•Ja de Tanamo_, Baracoa, Guan
tanamo y Santiago de Cuba. 

REPUBLlCA DOMINICANA.-San Pedro de MacoriF 
PUERTO RICO.-San Juan, Pon ce, Mayagüez y Aguadilla 
COSTA SUR DE CUBA.-Cienfuegos, Casilda, Tunas 

Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal, Manzanillo, NI
quero, Ensenada de Mora y Santiago qe Cuba. 

COSTA NORTE DE VUl'LTA ABAJO .-Bahía Ronda 
Río Blanco, Gerardo, Berracos. Puerto Esperanza, Ma 
Jas "- l!'uas, Santa Lucía, Río del Medio, Dimas. Arroyo> 
de Mant11a " La F'é. 

LA 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 exclusivos del 
afamada motor "SHAW", de ·2V2 H. P., adaptable a 

cualquier bicicleta. 
AVENIDA DE BELOICA, 127 TELF. A-5900 HABANA· 
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I Depósito de Tapones de Corcho 

~ 

i 
~ 

JOSE PI 
Suarez, núm. 87 Teléfono A-1888 

HA BA NA CUBA 

I 
VARIOS SISTEMAS ~ 

Maquinas de Tapas, ídem de Capsular, íd . . de ~lenar. Marca- ~ 
mos 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 mo- i i tas y todos los utensilios necesarios para el Embotellado. ~ 

~~~~*'~on~~~~ 

PRODUCTOS PARA AGRICUL.TURA E INGENIOS 

Materias primas para toda clase de industrias 

Drogas, químicos y especialidades en insecticidas, desin

fectantes, gomas, colas, materiales filtrantes, pinturas. 

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

140 Liberty St. 
New York. 

Teléfonos A-7}51 y A-6368 

Lacret, 47 8 
Santiago de Cuba 



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

Los Mejores Modelos de Trabajos Florales. S.emillas de toda clase de Flo

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

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES 

Ali mentos para toda clase de Aves y Efectos de Avicultura. 

-
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LA GASA PR~Dill;GT~ Dtl5 CATALANS . .. 
T~IXIT6 5~D~DIA Y GOI'\f~C
CIOf\5 PI;RA CABALL~RS, 

5t;NYOR~5 Y N~j'\5. 
l'o\URALLA vCOMPOSTE:LA • T~l0 A-3474 

HABANA 
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~ JUAN RIERA ~ 

- ~ Pintor Decorador ~ 

~ Rótulos ~ 
~ Tapicería g 

I Grabados · 

Barnizado especial 
en puertas de calle, g Zócalos y DiVisiones. g· Barnizar, Esmaltar y 

~ Decorar Muebles. 
g Pintura Decorativa 

I
, en General. S 

O'Reilly, 13. Teléfono A-8639. 8 
HABANA g 
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~c;;p~;ü~Pafi~~~~ 
Salida de vapore.s 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. 

l ,e 

Día 17 .-Para Veracruz y Coa tzacoalcos. 
Día 20.-Para Coruña y Santander. 
Día 29.-Para New· York, Cadiz y Barcelona. 

g 
g 
* ~ 
~ 
g 
~~~ 

o 
n 

·. ·. . ¡ To dos admiten carga y pasajeros ~ 

g ,Corisi~n~:tario: MANUEL OTADUY . San lgnacio, 72 ~ 
~~l-O®~~~*n<>-~~~00~~0%00~00~~~~0 

.. .U 

~~no%~n<>7l'~®~o~oo*~~~oooo%007l..O~~~~ 

I · Maltina Tívoli 
8 

FORTALECE Y VIGORIZA A LAS MADRES EN LA LACTANCIA 

De venta en toda·s partes 
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P t b u í ~ d' en <f r a n e e s e E a r s ó 

¡ ¡ !r? 1\ventr ! ! 

Esta"a escrtta en el Pestí de t:atalunra 

la sagnanta pagtna del mtl setcents cator;e; 

el poble catala no l' IJa oblídada 

malgrat els anrs IJagtn passat debades • 

.Sonrtsenta í gentn, la nostra patrta espera 

que'l Uí"re del Pestí mostrí la fulla 

on la se"a redempctò també està éscrtta 

í al manament del Temps que marcarà la ruta 

~aura de conquertr la Uíbertat perduda. 

Esguardeu1la. tranquíla, esperansada 

pre"etent ja l' esclat de la re"olta 

contra el poder fora que'ns escla"tt;a; 

nesta"a escrtt.H1també dtrem nosaltres 

quan feta runes la 'Eastma no"a 

onejí majestuosa í resplandent de glorta, 

íl1lumínada per un estel de plata 

al ctm del <l~ontjutc, nostrà bandera Uíure. 

~ere 'Soquet. 

i : 2 i 1 
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CARNET D' UN BARCELONI 

L naixement de la unió de pa
triote. que s' aplega sota el 
nom de "Acció Catalana " 
ningú no pogué dir que a Ca
talunya :no existia un fort mo
viment nacionalista . La prem

sa madrilenya callava, tanmateix. Semblava a 
estones que hi havia la consigna de fer el 
desentés, potser algún polític sagaç havia 
dit; "No els elonguem gust; voldrien que ens 
ot;upesim el' ells. No els elonguem gust; ells 
.sols es cançaran de dir heretgies". 

Pero nosaltres no ens hem ca.n~at. D' una 
randa el Butlletí el' Acció Catalan~.¡ i La Pu
blicitat, d' altre L' Estevet La Tralla, L' Es
tat Catala i els nombrosos periodics comar
cals de Catalunya han seguit impertorbables 
en llur propaganda patriotica. El tó no de
valia; l' esperit no flaqueja. Naturalment. 
i No es tracta pas el' un bluff. Es tracta del 
clam d' un poble cada dia mes conscient del 
seu dret. 

Com que nosaltres no hem callat ni fem 
semblant de callar vetaci que ells, els de Ma
drit, no han tingut altre remei sino trencar 
llur mutisme i tornar a omplir columnes i co
lumnes sota el vell epígraf; La Cuestión Ca
talana. 

Algú sospita que aquest diari, fortament in
fluit pel Sr. La Cierva, ressucitara la disputa 
per tal de perjudicar al Sr. Cambó. Es molt 
verosímil. El Sr. La Cierva es enemic acerrim 
del lider regionalista el' ença de les ultimes 
baralles del Congres aqueixa enemistat ha es
devingut mortal. I efectivament l' A. B. C. 
semblava jgnorar el diversosmatiços del na
cionalisme amb la cristiana intenció de fer 

responsable al Cambó de l' Espanya gran de 
les doctrines el' Acció Catalana i dels altres 
nuclis purament i netament nacionalistes. 

En el fons, els móbils interns d' · A. B. C. 
no ens interessen. El Sr. Cambó i el Sr. La 
Cierva poden liquidar com vulguin les seves 
rancúnies. Es interesant, pero, el famos di
lema que ha plantejat el diari madrileny als 
catalans : "Hermanos o extranjeros "-ha dit. 
O be us sotmeteu completament al domini es
panyol i us resigneu a esdevenir una provin
cia com Extremadura o Murcia o be tracem 
una frontera, hi plantem unes Duanes i ens 
tractem en tot i per tot com extrangers. No 
acceptem mitges tintes. Fora massa bonic que 
vosaltres fossin autonoms i seguíssiu col-lo
cant-nos teixits i maquines, pastes per a sopa 
i genres de punt, sota la protecció de l' Aran
zel, etz. etz. 

Aquest famós dilema no era sincer. Era' 
una simple habilitat pera bellugar l 'egoisme 
dels industrials i dels botiguers de Catalu
nya. A. B. C. pensava que plantejant el pro
blema en aquesta forma-Units del tot o se
parats del tot-aqui hi hauria un moment d' 
esglai. Va errat els comptes. La gent de bé 
no es va conmoure o·ens ni mica. Ni el Fo-. 
mento del Trabajo Nacional, ni cap altre en- · 
titat de tm·anna semblant ha gosat piular. En 
canvi, Deu meu, en canvi tota la premsa na
cionalista de Catalunya, amb una unanimi
tat corprenedora, va respondre; Plantejat el 
problema en aquesta forma, no cal duptar ni 
discutir; i EXTRANG EROS ! 

Suposem que A . B. C. ham·a restat una 
mica sorprés elevant el resultat de la seva 

· maniobra; A. B. C. i tots els senyors amb ca
ra i ulls que hi hagi a Espanya. Tractaren d' 
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obtenir una protesta sino de fraternitat his
panica, al menys de solidaritat economica i 
es troben en una rotunda declaració naciona~ 
lista. 

Despres d' aquest fet (que per la seva plas
ticitat no podia passar impercebut) el chor 
dels periodics madrilenys ha conmençat a 
cantar. Ha desafinat gaire & Cal esser lleal ~ 
No ha desafinat, tant com cinc anys enrera. 
La Correspondencia de España contraclint 
les afirmacions el' A. B . C. assegurava que 
Catalunya Seria retinguda si us plau per for
ça clins la comunitat espanyola. Els altres 
perioclics han donat notes menys agudes; n' 
hi hagut algmrs que han acceptat l' idea el' 
una autonomia quasi politica. 

Aquesta actitud representa un avenç. Pero 
que estem lluny encara. ¡Entre 1' oferiment 
o:q.cios d' ells i la necessitat nostra en queden 
de qui~ometres! No ens fem il-lusions; si hem 
d' esperar creuats de braços 1' evolució del 

-

pensament espanyol serem lliures cap alla 1' 
any 2,500. 

Nosaltres no, peró el Sr. Cambó encara s' 
en fa il-lusions. Ha fet a la Barceloneta, un 
discurs, instigant tothom a la concorclia, trac
tant de demostrar 1' erro dels extremistes de 
1' una i de 1' altra banda proclamant 1' unió 
ibérica com un fet indestructible. Ha estat 
molt habil. Resta com aquell qui diu en si
tuació d' actuar com li convingui. Pot en
trar de bell nou en un ministeri; pot man
tenir-se esquerp. Qué mes pot demanar un 
politic ~ 

.Un politic no pot demanar mes. Ara nomes 
cal esvrinar. si un politic així es 1' indicat per 
a menar un poble oprés pel camí de la seva 
llibertat. Ens recaria que Catalunya es veies 
privada de la intel-lia·encia i 1' audacia del 
Sr. Cambó; peró Deu nos-en guard que ens 
haguessim de refiar d' ell esdusivament! 

CARJ.,ES SüLDEVILLA . . 

G . ? erma ns ..... . 
d 
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COM UNA 

OLS com una vigorosa excep
ció vaig a parlar de mi, i m' 
avinc a fer-ho a precs deLs 
companys de redacció . 

Entro a VIDA CATALA-
N A en unes circunstancies 

ben dificils per a mi. Per una part, perque 
al substüuir a n' En Bonaventura de Pons, 
qui ha traslladat sa residencia a Camagüey, 
dificilment podré suplir amb mon humil co
mes el buit deixat" per tan valuos element; i 
baix un altre aspecte, trobo sobre la taula 
nombrosos projectes de reformes encaminats 
a lograr encara una major importancia a la 
Revista, per a intensificar la propaganda na
cionalista, agermenan t-la arn b manifestacions 
d'art i d'amenitat, de manera que en VIDA 
CATALANA hi trobin una absoluta indenti
ficació els catalans nacionalistes convençuts ; 
un esperó els indeciso.s y un fibló els hipo
crites i caragirats . Al ensems un interés amé 
les dames i una distracció escaient la quit
xalla. I es ben segur que l ' exit respondra a 
n' aquests proposits. E!s elements que com
posen el cos de Redacció, els col-laboradors 
no menys entusiastes que l'hi donen son con
curs, permeten esperar-ho així. M'en dono 
compte en la primei~a reunió que, amb motiu 
de ma presa de possessió estic amb ells . 

Tots son amics. Tots coneguts en el cercle 
de la literatura i del art. A mes el' En Bo
quet, director literari, en Barsó, director ar
tístic. El P. Torre baja, En García Escarré, 
el caricaturista Font, En Miquel Viladoms, 
N 'Olinde Ferrer, En Sanchez, Martí, En Pa- · 
r'èra, redactor fotografie. Alli se parla amb 
entusiasme, amb fé patriótica de les modifica- _ 

EXCEPCIO ..... 

cions que s'han d'introducir a VIDA CATA
LANA, es discuteixen. 

Es puntualitza l 'esquema del proxim nom
bre. Es- distribueix la tasca . .. . -tal dia aquí 
tothom amb els treballs per a llegir-los, i en
tre contes i agudeses es va fent feina . .. . 

Jo, com assidu i antic col-laborador de NO
VA CAT AL UNY A, de la degana lluitadora 
rublicació de los Ameriques, i que com a tal 
tjnc de continuar, dec agrair doblement 
aquesta designació, i m'en sento satisfet, car 
representa la confirmació de bona harmonia 
entre els catalans de cor; Significa que els 
que estem identificats per una mateixa fina
litat, per ide::.1tic amor, no hem el 'estar sepa
rats en gropet::;. La mateixa orientació ha fet 
compendre a tots, i beneïda siga aquesta hora 
il-luminadora, de que entre els catalans sols 
deu haver-hi una Jinia que 'ns separi. D'una 
banda, els que volem esser catalans I RES 
MES, repudiant civicament tot lo que puga 
r estar puresa a n'aquesta radicalissima cata
linat. D'altra banda els que e.:.1tenen, qui sap 
hipocritament, o amb mires personals, de que 
es millor dir-se catalans i llepar els peus del 
ministre espanyol i parlar castella sempre 
que poden. 

Jo tinc la certesa de que arribara un mo
ment en que sera possible, possibilitat porta
da per la necessitat, fer un acoplament enca
ra mes compacte de tots els vers catalans; 
de condensar les energies en una sola acumu
lació; pero mentres les circunstancies no im
posin aixó en una forma ben planera, & per
qué no un aiguabarreig ? 

J. LOPEZ-FRANCH. 



COMENTANT EL PASSAT I· EL AVENIR 

O pretendrem, pas, fer com 
una mena el' inventari o ba
lan~ de la tasca realitzada 
durant l ' any que acaba de 
finir; solsament volem pale
sar i posar de relleu el can-

vi radical sofert en la vida pública de la co
lectivitat catalana de Cuba, canvi que a nos
tre entendre ha vingut a prestigiar-la elevant 
la general opinió. 

F eia temps, anys, que la lluita entre deter
minats elements catalans, especialment de l ' 
Havana els tenia pregonament distanciats 
degut tan sols a mires personalistes, a cliver
gencies en cliverse · apreciacions de llur ac
tuació i aixó esdevenia un embraç, una nosa 
:¡::er a que la actuació conjunta assolis la po
tencialitat n cessaria per a fer quelcom de 
bó en bé de n ostra patria, en bé dels ideals 
de llibertat, de redempció que per a ella de
sitgem tots els catalans honrats, tots els que 
sentim l ' orgull de ser-ne. 

Vingué la reacció del esperit, diguem-ho 
aixi, Yingué la derrota, el venciment de les 
passions i florí a l' hora l' ideal, i 1' ideal ens 
acopla al entorn de· la nostra ensenya. 

Avui, es amb pregona satisfacció que ho 
constatem; avui no hi ha enemics, no hi ha 
lluites, ni impera la xorca i mesquina divul
gació de lo que cal amagar . Les plomes ca
llen, els llavis es tanquen els cors bateguen 
amb alegria per l ' assoliment el' eixa pau tan 
desitjada i sols detinguda per la intransigen
cia dels avesats a la inquina. Es diria que 
tothom resta satisfet el' haver finit la lluita. 
E s ben soterrada ja la enemistat. 

S' ha acabat per a sempre la lluita en
tre els nacionalistes ca tal ans que no tenia 
raó el ' existir, qu' ens robava la major part 
de nostres energies, qu' ens feia distraurer 

us . ~ 

s li 

1.' esperit en futils coses deixant de banda la 
actuació n e tam en t catalana, la constant tasca 
divulgadora de nostres ideals catalanistes. 

Ens havem sabut destriar perfectament; 
avui sols resta i restara per a semple la lluita 
entre els catalans de f é aimadors idólatres de 
la llibertat catalana contra aquells que, es
sent fills de nostra terra no es mereixen te
nir-la per mare perque la desprestigien, per
que la infamen acceptant per a ella la escla
vitut que avui clisortosament la delma. Eixa 
lluita de ideals quedara en peu per sempre 
i la unió potenta i vigorosa dels ~acionalistes 
batra la taifa de traidors, el' Esteves, de pa
ries que s' arrosseguen demanant l ' almoina 
el' una amistat als detractors de Catalunya 
per a omplir la seva bossa an que siga en me
nyspreu de la Patria que els ha sigut breçol. 

Avui tro bare u sens esforç les dugues nissa
gues. No son pas branques del mateix arbre 
g'enealogic. La soca sera la mateixa peró hi 
han branques que contra la voluntat de la 
soca les han empaitades de servilisme i els 
fruits que donen no son pas els saborosos del 
amor de patria. 

Restem segurs de que la saba, l' of:tna de 
les branques pures assecara als mals empelts 
i les arrels solzament donaran vida als que 
compleixen amb el deure, al menys, de gra
titud a la mare terra. 

Vinga el Sant Jordi novament a acoplar
nos; vinga el 11 de Setembre a lligar-nos en 
un esclat patriotic de santa indignació; vin
ga el Corpus de Sa:ng a remembrar-nos aque
lla unió que feu la força contra força major 
i també nosaltres tindrem el jorn de la jus
tícia per a els innumerables Comptes Ducs 
el' Olivars que encara patim. 

I els que duptin, els indiferents, els que 
tan s' atansen & la llibertat com al esclavatge 

., ...,__ .& ... d . a d 
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quan així els convé a mires personals sens 
tenir en compte l ' enteresa que . deu esser bla
só de tot home lliure, els que saben claudicar 
a canvi d' una creu reial o d' un pergamí ri
dicol amb el que posin de manifest la seva 
traidoria, malgrat ells inconcients i rastrers 
pretenguín vaurer-hi un amanyac del butxí 
i blasonin de llur amor i servilisme als ene
mics de Catalunya, que facin jas apart entre 
les guilles, que nosaltres, els purs, anirem 
sempre avant trepitjant el femer de llurs 
concupiscencies. 

Vinguen els Jocs Florals; cantem himnes d' 
amor i llibertat. Escolten als cantors de Ca
talunya com venen a despertar nostre entu
siasme, glatim alhora els anyorats de la Pa-

s a 

tria i llensem enlla dels mars el ressó de nos
tra fé en el pervenir. 

L' any que comença ha d' esser el terme 
que refermi la nostra germanor, el terme ina
plaçable per a confondre al enemic de Cata
lunya. 

Llencem de nostra casa al ca tala indigne; 
fadrins i noies no vos escolten a qui no vos 
parli de son amor a la Pa tria; nacionalistes; 
declarem la guerra al servil no oferint-li pro
tecció en cap extrem mentres no juri la seva 
conversió. 

I si jura en falç, llenseulo al femer de l' 
oblit. 

PERE BOQUET DE REQUESENS. 

, 

Un infant avui a l' escola, 
devindra_ un patriota dema. 

es-

Protegiu l' En seny ansa 
lana. U na peseta me sal. 

cat a-

Apartat 771 Havana 
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LA PLUJA MANS -A 
Al dilecte amic Josep López Franch. 

Les boires passen a· grans bandades 
Amb la catxassa de les matrones 
De pits inflats; 
Com una nina, per les secades, 
La terra aixeca veus ploricones 
De clams mimats. 

Les boires baixen, ben amoroses, 
Gonlades d'aigua i d'un sentiment 
Pas gens avar, 
-I l'amanyaguen amb les difoses 
Aletes blanques d'un rou llisquent 
I bes preclar. 

Les boires dorm6m, jaient planeres, 
I els camps relluen un vestit nou 
Mig perlejant; 
La terra xucla dins les pitreres 
De les boirines, i mai · diu prou, 
Com un infant. 

Les boires s'alcen. amb mandra nua 
I el cel tramunten cóm borrallo 
D'un tard d'istiu; 

/ . 

La terra, xopa, son goig traspua 
Quan es despenja com mamella, 
I riu que riu! 

TRINI MA. TORREBAJA CASANOVAS 

· Havana, 19-1-1923. 
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E ___ :_(_ CA TALA CENTRE 
_p_ROT _ESTA 

.AD RE S S A. 
u t>L .. A 

Amb motiu del atentat a nostra parla, per
petrat pel Bisbe de Tortosa, e~ CENTRE CA
TALA DE L'HAVANA ha dirigit la seguent 
lletra al Sant Pare, ben energica amb tot i sa 
respectuositat: 

llava-na, 8 Gener 1923. 

A SA SANTEDAT PIUS Xl 

VATICA 

ROJ.l!IA. 

Beatissi'rn Pare: 

F eia dies· qtte el cc¡,ble ens hc¡,via assaben-tcr-t 
dictada per l'Il-lt{;St?·issim. Bisbe de Tortosc¡,, 
d'ww disposició atentatoria a nost1·a pada, 
per o varem. mantenir l' esperançc¡, de qtte la 
not·icia, pod·ia esser filla de possible confttsió 
p er part d'algt¡,n corresponsal, mes pm· elis
sort, ens ha arrivat la confir!!nació d'c¡,ital fet, 
i es per aixó qtte amti ens atrevim a f er arri
var nostra qtteixa fins a V. S . 

En data elel 16 d'Oct1{¡bre últiYrn, l'esmen
tat Il-lust1·isstm Bisb e de Tortosa dirigí un 
ofici a l'Exel-lentiss1,vnt Capittü el'aqt¿ella Ca
tedral Basílica, ordenant que en totes les ses
sions Capitu-lars, es gt¡,ardéS' ;¡, s -'observés fidel
ment l'idioma caste?la i talntbé que les actes 
Capitttlars s'extengttessin en la mateixa llen
gua, i afegint, qtte no es consignés en elles 
lo qt¿e s'expressés en diferent idioma. 

L' Il-l'I,{;Str'is st1rrn, Bisb e de Tortosa f o·nar¡nen
ta aquest mana1nent en la necessitat de 1w 
vm·iar la TRADICIO, i en qt¿e la lloable cos
tum i t¿s de pctrlar el castella, es motitt per a 
qt¿e no s'interro1npi sense prévia atdor~tza
ció del prelat. 

El CENTRE CAT ALA DE L':H~ V AWA, 
comt a portaveu dels catalans de Cuba fa a?·ri
var sa respectuosa protesta fins . a V. B. per 
aquesta disposició mancada de fona.rnent, que 

AL SANT PARE 
sens produir cc{¡p benefici, he¡, tingttt la p?·o
pietctt de ferú· el sentirnent de nostra poble, 
quina llengtu¡, es la catalana, parlc¡,da sempre 
en tots els indrets de l'antic 1·egne catala, i 
per tant, no es pas la, TR.!NJICIO el q1w pot 
evocaT-se pe1· a j1¿stifu;ct,r lct prohibició ele l't{;S 
ele nostra pa1·la, ni elet& dona,r-se el califica
túr- de lloable a, ·lc" erosi1Mn i tr-s ele parla1· el 
castella, pe1· q~uan és ctqttesta, una llengtta ben 
foTa-stera a, nostr·a t er1 ·a. 

Es 1m fet v·i'uent qt¡,' els Bisbes de Catalu
nyct hay sa,p'igt¿t segt&i1· aqt¿estes p1·esc1·ip
cions, sol1:dificades pe1· l' act1tació el 'hrxrnes 
pTeclars. 

El Dr. Ton·as i Bages, Bisbe de Vic, en di
f erentes PastoTals, r econla ctls Sacerdots de 
ser- Diocessi, lc¡, ?&ecessítat de cmnwtviccw-se a{Jnb 
llurs feligreses en catala, qtte pe1· se1· la llen
gtta nadúu¡,, entru 'l'l'lJes cü cor. L'ATqt¿ebisbe 
cle Ta1·1·ctgona, D1·. Antolí López i Pelaez, cas
t ella de naixernwnt, esltteUa antb delit nost1·e 
idioma, arTivant e¿ possei?·-lo amb perfecció, 
qtte no sols p1·eelicava i 1·eelactava ses Pasto
Tals en Catala, sino q'ue en nost1·a lleng1w pu
blica dife1·entes obTes de re."Jnarcable valor li
t eTa,Ti, i cTeant al enseans wta cated1·a de la 
mateixa, exmnpla1· actt¿ació de son convenci
'J?'!Jent de q1¿e l' Esglesia elet¡, pa1'la1· als cata
lans en Catala. 

Eleven, dO?ws nostnt, protesta a, V. S ., stt
p1·em vetllado1· del prestigi de l'Esglesia, 
arnb la confiança ele q1¿e vostr-a,. j'I,{;Sta atenció 
se~·a dedicada et corregir i preven!Ïr eqttivoca
cions corn lcr- qtr-e ens 11W1t a diTigiT?Ws a V. 
S., en be de la fé religiosa, tfLn agermanada 
ctJ.mb lc¡, f e patriótica. 

PERE PONS CERCOS, 

SecTetari. 

J. LOPE.7.-FRANCH, 

P1·esident. 

&LLEttd ' 
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Sr-. Enric Pina 
,; :~ere .Boquet 
, , Miquel Viladonis 
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Sr . Ismael Alsina 
, Carles M. Vallés 
, Francesc Vilardebó 

i i i 

Sr. Lluïs Casadesús 
, , Francesc Barsó 
, Francesc G. Escarré 

Vistos per nostre caricaturista N. Font. 
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QUE FAN RI UR E 
Quadres de Vida 

ANCA VEN pocs números del 
programa pm·que s' acabés 
la funció ; peró el public, 
amb manifest aborriment 
potser trobava que 'I final 
es feia esperar maça. 

D' enca que havien començat, els mateixos 
artistes ja veien que no estaven de bones i 
que els mateixos salts i postures que en altres 
jorns havien donat tant bon cop d' efecte, 
avui queien en la desgracia del ridicol. 

Substituint al public imaginativament, 
com ells el desitjaven, i per a despertar I' en
tusiasme d' aquell altre alli present, fret, 
com mal afilerades estaques en rodona, con
somien els seus torns, admirant-se ells ma
teixos dels actes que executaven, esforsant-se 
en fer-hi veure llur merit; ariscant-se, algu
nes voltes en situacions perilloses que escal
fessin sisquera 1' esperit dels espectador. s 

Havien fet ja alió de caminar amb els bra
ços extesos a tall d' ales, amb un sol peu so
bre el fil-ferro; alió de po:sar-se un home es- -
tirat :sobre una estora i amb les cames enlaire 
fer giravoltar damunt dels peus un noiet de 
la familia; el cavall que pel visatje aixut i la 
costellada en evidencia, podig, esser classificat 
amb els comediants, car demes tenia un pa
per de tanta importancia com el seu, ja ha
hj::o ~enyalat els dies del any i les setmanes de 
quaresma, sobre tot aixó derrer; el gosset 
també havia fet gala de la seva lleugeresa, 
passant i repassant un cereal amb la furia d' 
un llampec. 

I are aquell home lligat fortament als ba
rrots d' un cadira, pugnant amb llastimosos 
esforços per a burlar la manyosa força d' un 

parell de carreters. Agotats ja els pobres me
dis per a interesar a n' aquells homes empe
dernits, volia fer veure qu' aquella gent es
quifida i de flaca musculatura posseïen fins 
a un grau sobre huma el dó de la força. 

Era en una nit dels derre!'S d' Octubre ; al 
mitg de I' espaiosa plaça de la vila; citats per 
la moixiganga d' un timbal i d' una corneta 
destrempada, la gent apaga els llums deixant 
les cases a les forques . 

Per a il-luminar la festa s' havien plantat 
vuit atxes de vent que no es cançaven d' es
peternegar com si acompanyessin al timbal. 
I una corda prima sospesa damunt estaques 
baixes servia endebades d' aturador als que 
creien arrebatats expectadors, tement que en 
un esclat d' entusiasme s' escorrerien endins 
prenent rotllo als artistes i destorbant el curs 
de la funció . 

De tan en tan, amb mes continuïtat, meu
tres la nit avençava, les ratxes fredes de tar
dor, precursores de I' hivern, passaven sobre 
la desanimada multitut aixecant remolins de 
pols, que amuntegaven als estrems solitaris; 
i una conmoció de tristesa. bategava per l' es
pai damunt dels llums, en el rostre de to
thom. 

I era mes llastimos l' expectacle d' aquells 
infeliços. aventur'ers, pre·sentint-los al mitg 
del inclement hivern que 's manifestava en l' 
aire humit, :fil trant-se per les seves calses de 
llustrina i mitjes virolades, fins :a deixar el 
gel a llur:s entranyes. 

I la gent .. . no reia; la comedia no agrada
va; Els carreters havien sigut molt . poc con
siderats al fermar I 'home a la cadira; tant 
mateix no havien volgut donar-se compte de 
que ajudaven a representar una comedia. La 
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corda estaba estreta, forta; aquell home ha
via de sentir-la com si fos de ferro ruent. 

A la resplandor insegura de les atxes, bru
llava d' escorrers del infernal lligament i en · 
va s' esforça ba en expressar un somriure de 
confiança per a anticipar l' exit de son en
giny : sa mateixa anima el delatava i aquella 
desesperació esgarrifosa era la unica veritat 
humana de la comedia. 

El vell rellotje del campanar anovellava 
les deu j els desventurats juglars no trobaven 
encara un desenllaç per a acontentar a la 
gent. ·Aquella nit les rialles devien tenir-les 
molt fondes; potser s' havien apagat a la res
piració primera de l' hivern. 

Asseguts damunt la terra nua, abraçant-se 
amb els genolls que sostenien llurs seques bo
ques, mostraven la magna espatlla com oberts 
llebres de llares capítols de miseria: mirant 
ansiosament al seu company qué es retorça
va a la cadira amb grolleres convulsions. 

El poble justificadament, començaba a dub
tar de que aquell home pagues deslliurar-se 
de les cordes i retreien amb intensa admira
ció els noms dels lligadors. Decididament 
anaven a convencers de que aquell poble te
nia homes de mes força. 

Els comediants, per a salvar la requesta de 
la campanyia no sabien com treure el compro
mis d' aquell lligat. Per molts pobles que ha
vien seguit no havien pogut creure encara 
amb un public manço. 

Aquella mateixa tarda havien entrat al po
ble amb els sanatjos buits igual com els seus 
ventres. 

Y per alguna cosa mes varen aplaçar el 
sopa per a despres de la funció . 

Per poca vergonya que tinguessin (i aixó 
ja revelava que els hi sobrava) .... com atre
vir-se a fer corre la safata? 

Aquella reflexió tenia muts als comediants, 
asseguts al etorn del mal afortunat company; 
entre els que s' hi contava al ca ball rosegant 
la corda de l' estaca, al gosset assegut sobre 
les potes, amb la seva hermilla de llustrina 

amb els colors nacionals guarnida de pica
rols. I la vuitena de futurs comediants, fil~s · 
de l' home en compromís, enraïmats sobre sa 
mare sense endevinar en ella la preponderau
cia manifesta el ' un nou germa seu. 

L' home restava vençut i per boca d' un 
fill seu va demanar als mateixos carreters que 
'l deslliguessin. 

Mes ell no volia perdre. 
Quan tingué la corda fora, va pujar sobre 

la cadira ben a la vista de tothom, i arrebos
sant-se amunt el pantaló descobrí la cama 
nua, explicant la causa de lo que no en volia 
anomenar derrota. 

Una exclamació esgarrifosa sortí dels lla
v.is de tothom. 

La cama del infeliç estava plena de gan
grena, coberta amb una crosta fins al genoll. 

Peró la funció no es daba per acabada. 
Havia arrivat el moment solemne de la 

safata, la part mes llastimosa com diria el 
company de la Gaira; despres seguiria el cop 
sensacional. 

Presentant-se ell mateix amb una gastada 
exortació, la que porten els comediants de 
plaça, s' adelanta un pallaço amb la safata 
prodigant florides reverencies. 

Mentres tant l ' home de la cadira s' esmu
nyi del rotllo i entra a la tenda que boi desa
pareixia embolcallada de foscor dar:rera de la 
gent. 

U na trista e sp elm a sostinguda al broc d' 
una ampolla buida illuminava l' interior i les 
cares dels seus fills que boi no 's distingi~n 
el reberen amb rialle.ra curiositat. 
. Ell, al entrar es deixa caure damunt el' un 
bagul, sense mirar a la quitxalla; sense veure 
a sa muller. 

A.mb el cap entre les mans, començava a 
reflexionar la situació d' aquell vespre i el 
compromís que tenia a sobre. De fora venia 
el brugit de les protestes dels malts contents 
que es negaven a tirar res a la safata i mi
rant la plaça, la veia mes gran ... perque la 
gent fugia. 
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I sentia damunt d' ell les mirades dels seus 
fills, 1' angunia de la seva mare, que espera
ven amb ansia la fi de la comedia. 

Per fi 1' ho ma va aixecar-se r esolut, assal
tat per una idea. 

Obrí el bagul i tregué una agulla dobla: 
encordillada; despres despenja un tros de 
tela vella que servia de carpa a la mateixa 
tenda. A llargues puntades el comediant va 
començar a cosir les vores i prompte va tenir 
confeccionat un sac d' extraordinaries pro
porcions. Llavors si que va ata nsar-se ben bé 
als fills i fins els va somriure. 

Un a un va col-lacar-los diatre el sac. E lls 
obeien decidits sense piular; sabien adaptar
se ben conformats al pervenir . . 

Set n' havia posat al sac; set caparrons es 
bellugaven formaiJt un cos extravagant. L' 
altre el va pendre de la falda de sa mare que 
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no s' acabava de convencer ç:l.e que els pits 
fosin eixuts . · 

I amb la carrega a les espatlles, el come
diant entra de nou al escenari. Les conversa
cions callaren, els que s' havien esmunyit 
tornaren al seu lloc; l' expectació va fer-:Se. 
éeneraÍ; tots esperaven el secret d' aquella 
carrega que amb prou feines 1' home sos
tenia. 

I 1' aboca al vell mitj, sobre la terra nua, 
gemegant amb maliciosa solemnitat. 

I aquell poble de pedra vegé als vuit fills 
del miserable caure com una cadellada qu6 
porten a llençar. 
Pe~· fi. . . van riure i van aplaudir . . .. ; i 

reia el comediant amb el mateix sac a les 
mans, sense perdre 1' actitut solemne de 
quan 1' acte d' abocar-lo .. . .. 

JOAN PARELLADA SEGURA. 

LLOTJA DE MAR 

Escala monumental 

Barcelona 
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Jordi Boquet i Duran 
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Branquillons de bona saba catalana 
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EN JA NET 

ENIA vuit anys en J anet. 
Era el fill mes petit dels 
masovers ·'de Mas-:fullit. 

Com que'l Mas estava 
allunyat de tot poblat, difi

cultava aixó el que 'n J anet pagues anar a es
tudi, mes el seu oncle i a la vegada padrí, 
era qui als vespr~$ li . ensenyava de llegir. Pe
ro el pobre oncle quan arrivava aquesta hora 
estava massa cansat d 'estar corvat tot lo sant 
dia sobre la terra, i el bailet tenia el cos prou 
:fadigat de : tant jugar i carrer per a que ni 
l'un ni l'altre poguessen resistir el pes de les 
perpelles en haven sopat, i al cap de deu mi
nuts d'haver comensat la classe, tan el mes
tre com el deixeble dormien placidament "'amb 
els braços sobre la taula quins els :feien de 
coixí. 

Per altra part, tothom a Mas-:fullit estava 

EL SEU GOS 

de peus a terra a ptmta de dia, i d'aquest 
sani tos costum no n'estava pas excluit en 
Janet. 

Durant el dia, ajudava a sa mare i a sa 
germana als quefers de la masia, si be aques
ta ajuda era ben poc efectiva, car la seva de
ria era jugar amb el ''Negret'', un manyac 
gossas a n' aq ui ni :feia a l 'al caria d 'un carn
panar, i quines malifetes, no sols les soporta
va la bestiola amb noble paciencia, sino que 
quan en Janet no estava per ell, lo qu 'era un 
cas rar, llavors el gos el buscava i se li plan
tava al devant · remanant la qua i :fent accio
nat d 'arrencar a carrer per a que 'l bailet l' 
empaites. 

En J anet :ao es contenta va pas en carrer 
darrera el 'ell, ni en llençar ben lluny algun 
objecte per a qu 'l gos carrés a buscar-lo. 

Alguna vegàda 1i lligava a la qua un tros 
de cordill a quin extrem hi subjectava un 
p:ot de llauna, i reia estrepitosament al veure 
com el gos saltava i giravoltava fins a lograr 
desempallegar-se d' aquell sorollós rossegall. · 

Acostumat en J anet a l 'obediencia del gos, 
poc li costava en pegar-li quan una ordre se
va no era complerta o entesa inmediatament. 

En mes el ' una ocasió sa mare, sentint, al 
defora, els grinyols del Negret, sortia al por
tal prou amatenta per a sorprende encare a 
les mans del bailet la causa directa de la ex~ 
clamació del gos, en :forma de jo·nc punxe
gut o de branquillo nuos. Llavors la dona li 
cridava: 

-Ditxós gos, Janet. Mes valdria que anes
sis a resseguir els ponedors. Com hi ha re
neu qu 'aniras a estudi encare qu' hagis de 
:fer tres. hores de camí-i no semblant-li 
prou àquesta amenaça, afegia :-M'agradaria 
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qu' un dia et mossegues, a veure si axí escar
mentaries.-

El gos seia al costat d'en J anet mirant de 
re ull a la mestressa, com si 'l reny encare anes 
per ella, i el noi, esguardant-el i fent la mitja 
rialla, li deia baixet : 

- &Oi que la mare ja sap prou be que no 
- ho faras· mai aixó ~-i el Negret, aixecant el 

seu gros cap, li llepava la ma com si talment 
hagues comprés la pregunta i li reavinencés 
la seva fidelitat. 

Durant les epoques de moviment a la ma
sia, era quan el gos es veia relativament lliu
re de les mortificacions d'en J anet. 

Per la sega, el bailet se juntava amb els 
segadors i també sabia tumbar les espigues 
amb sa petita falç o bé plantat a l'era voleja
va traçudament l allarga tralla fent-la petar 
arran de les orelles de les eugues, que mena
des pel seu germa, donaven voltes per a des- . 
granar les espigues i capolar la palla. 

Per la verema, manejava amb dalit el fal
çó, si be en alTivant a l'hora de sopar, sa 
poca gana denotava que no pas tots els raïms 
cullits per ell havien anat a parar a la cis
tella o a la portadora. 

Era al caient d 'una rúfola tarda d'hivern. 
El cel .estava cobert per una capa grissenca. 

El vent gelat joguinejava amb petites volves 
de neu que suraven per l'espai. 

Des Mas-fullit s 'albiraven confusament els 
turons que l'enrondaven, com transparentats 
a traves d 'un vel plombis, del mateix color 
que 'l cel. 

En J anet, amb la barretina encasquetada 
fins a les orelles i el tapaboques entortolligat 
al coll, venia, acompanyat del Negret, del oli
var en la gent del Mas treballaven, i tot cami
nant, s 'entretenia en fer correr al gos llen
sant-li pedres, que com de costum, les retor
nava a sos peus. 

Creua son camí un bordegas, qui havent 
vist el joc d' en J anet, li digué tot passant, 
esclafint a riure burlescament: 

-Aixó no es res. Jo en tinc un de gos, que 
li llenço les pedres a l'aigua i les va a cercar. 

Arrivaren al riu. Passaven pel camí un 
xic el-levat que 'l vorejava en un lloc on l' 
aigua envassada s 'escorria silenc:iosament. 

A n'en J anet se li acudí pro bar aquella 
nova habilitat del gos que li havia sugerit 
feia pocs moments el xicot a qui havia trobat. 

Llença, doncs, una pedra abaix, ordenat 
Llença, doncs, una pedra abaix, ordenant 

ajupint el cos i amb la qua cargolada entre 
cames, se feu enrera, i el bailet sorprés i a 
la vegada irat d 'aquella actitut de desobe
diencia, li repetí, llençant una altr:a pedra a 
l'aigua: 

-Au, Negret, desseguida, busca-la ... 
Al veure la resistencia del gos, l 'agafa per 

una pota, tot dient-li amb rabia: 
-Are hi aniras per la força-i quasi arro

ssegant-lo el feu seguir fins al costat del mar
ge, empenyent-lo amb I 'intent de fer-lo caure 
a baix. 

El Negret s'arrapava a la terra amb les· 
ungles. Aquesta resistencia encega encara 
mes al xicot, i comença a donarli cops de pu
ny, i no logrant tampoc així el seu propósit, 
estira un braç per a collir un branquilló, mes 
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amb tant~ dissort, que perdent 1 'equilibri, 
rodola pel marge caient al riu, tot llençant 
crits ·d'esglai. 

De moment s 'aguanta nedant. Mes, el ta-: 
pa boques li dificultava els moviments; la fre:
dor de l'aigua, enrrampa:o.t-li ~ls braços i les 
cames, I 'inmovilitza i comença a capbussar
se . . .. 

Mentrestant el Negret havia lograt gua
nyar el cim del marge, i adonant-se totseguit 
del perill d'en J anet, se llença llavors a I' 
aigua amb decisió, i atrapant-lo en un mo
ment, l'agafa amb la boca p~r la roba de I 'es
quena, I 'aixeça enlaire, i nedant vigorosa
ment, el deixa fora del riu. 

Quan mes tard, en Janet, ja canviat de ro
ba, assegut a 1 'escó de la llar de foc, reaccio
nat per I 'acció vivificadora de la escalfor, 
contempla a sos peus, encare tremolant, al 
noble animal, qui malgrat son comportament 
injust, li havia salvat la vida, esclata en grans 
plors. 

El gos aixecant-se, feu descansar son cap 
sobre els genolls del noi llepant-li les mans. 

F s ra 

En J anet I lab rassa fortament, i acaronant:: 
lo amb dolcesa, li digué sanglotant: 

-Pobriçó Negret. Jo 't prometo que no 
tornaré a inquietarte mai mes. 

JOSEP LOPEZ FRANCH. 

Dib. F. Barsó. 

CON e u RS N u M 
PREGUNTES I RESPOSTES 

-Quin va esser l 'ultim rei de nissaga ca
talana~ 

-A quin any conquerí Valencia el rei En 
Jaume I ~ 

-Quines t~rres integraven l'antic regne 
ca tala~ 

-Perque hom diu que 'ls catalans som els 
nets dels Almogav.ers ~ 

-Qui fou Pau Claris ~ 

-Per Catalunya circula el primer ferro-
carril construït a la Península Iberica. Qui
n~ va esser aquesta. línia ferria i a quin any 
va inaugurar-se ~ 

NOTES: 

Els nens o nenes que 'ns envien 

per escrit (en catala, naturalment) totes 

les respostes justes a les preguntes ante

riors, se li publicara el retrat. 

Dirigir la correspondencia al senyor 

Josep López Franch, Concurs NQ 1, 

Carde nas 16, 29. , 
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iiAVUI FOS I 

O es pot negar que la causa 
catalana va progressant. De 
poc temps ensa tenim un 
nou aliat que treballa per 
nosaltres amb una eficacia 
que ni ell mateix sospita. 

Es un periodic de certa importancia el que 
ara esta fent mes planer el carni de l' inde
pendencia catalana i les seves energiques i 
per.sistentes campanyes, si arribessin a donar 
fruit, farien ben senzilla la solució del nos
tre problema. 

Els llegidors qui sap pensaran qu 'ns refe
rim a ''La Puublicitat'' avui catalanitzada, 
pero s' equivoquen. Més que aqueix diari i que 
totes les publicacions i entitats catalanistes 
juntes esta fent per nosaltres el periodic a 
que ens referim. Per de prompte te el merit 
de fer ses campanyes en la mateixa gorja del 
llop, en ple Madrid. 

¿Encara no hi cauen ? Doncs-aguantint
se-es tracta "nada meno s" que del trista
ment famós .A B C. Ara si que aviat arriva
rem al terme de les nostres aspiracions, per
que no es lo mateix que 'ls catalans demanem 
la llibertat o que ens la demani el periodic 
que més s 'ha distingit sempre com espanyo
lista. 

I no es pas que de repent hagi deixat de 
ser-ho. Al contrari. Es ·que en moments de 
desesperació

1 
davant de'!. fracas de la seva 

gestió asimilista i de la seva hipócrita políti
ca aduladora de "lns buenos catalanes", ha 
publicat una serie d'articles que responen a 
una fulminant campanya separadora, que 
Catalunya no li agraïra mai prou. 

En un d'ells diu: "Varios años hace que 
venimos esperando que los catalanes que se 
creen españoles, que 'Se sienten orgullosos de 

DEMA FESTA!! 

ser españoles, mostraran su opinión en pú
blica y se alzaran contra las injusticias ... " 
-i segueix dient: "Y hemos perdido esa es
peranza. Nos hemos convencido de que los 
españoles que quedan en Cataluña sientèn la 
flaqueza de sus convicciones y cada día estan 
menos dispuestos a hacer valer su fe frente 
a la avalancha de un fren te único ". 

¿En qué quedem? ¿No deien a vans que els 
catalanistes erem una minoria i excitaven al 
gobern a que 'ns tractés a cops d'estaca puix 
que no representavem el veritable sentir del 
"laboriosa pueblo catalan" ? 

I afegeix despres: '' ... si les catalanes que 
desean continuar sus relaciones con España 
hacen oir su opinión evitaran que surjan si
tuaciones peligrosas en otras regiones de Es
paña, como Aragón, Asturias, Andalucía y 
Castilla, que se sentiran también arrastradas 
a pedir la separación' '. 

De modo que el mateix A B C reconeix que 
les demés regions voldrien la separació, lo 
que vol dir que no els hi va pas tan be el 
tracte amb l'Espanya centralista. Bo es que 
a la fi s 'hagi convenBut i ho confessi. Es clar; 
l 'ultim baluart que ']s quedava en l'Unió Mo
narquica ja s 'ha en~onsat amb la teatral re
nuncia d'en Alfons Sala, qui ha sapigut reti
rai-se a temps i amb gloria amb un gest de 
pseudo-civisme al ovirar un proper fracas 
personal a · Catalunya i despitat per que 
aquells a qui a_çlulava amb tant servilisme no 
li van donar el premi (vulgo cartera) que es
perava. Aixi els passa als traïdors. Ara no 
es espanyolista ni catalanista. Es bord. i i Arri, 
que es mossegui els punys!! 

I tornant al AB C, resumeix la campanya 
en el dilema : ''O hermanos o extranj eros''. 
Maí havia estat tant raonable com are. i Avui 
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fou i dema festa! tan de bo fos vari tat éste s ' 
ens elongués a triar seriosament entre les dos 
solucions, que no fora pas questió de pensar
ho gaire, perque cal no deixar-se enredar amb 
aixo d' "hermanos ". Ja sabem com en ten 
Castella aquest concepte, sobre tot quan el 
mateix A B C, en la mateixa campanya ens 
en:;;enya quina ha el 'esser la nostra contesta
ció client que 'l govern "ha de insistir en que 
el idioma español sea enseñaclo en las escu~~ 
las, pues así se hace en toclas_ las regiones de 
España que tienen s u propio dial ec to". La 
raó es poclerosíssima i con\Tincent. I segueix 
client: '' Aclemas, los solclaclos catalanes de
ben ser i·eteniclos en el ejército hasta que 
aprenclan el español y toda persona que lle
gue a la eclacl madura s~ hablarlo clebe ser 
privada de to dos sus clerechos civil es'' . 

Un altre prova de germanor: ''Igual que 
se hac e en to das las regiones de España'' ens 
volen endosar novament el caciquisme a Ca
talunya i · al escriure aquestes ratlles. el go
bern esta preparant pacientment l ' odiós en
càsillat p~r a que lés eleccions de diputats si
guili més senzilles. 

L' A B C ha tingut la gran pensada. El 
seu gest el ' '' hermanos o extranj eros'' es més 

tb e .. 

raonable i més prac_tic-sobre tot · per a Es-· 
panya-que aquell de '' gastaremos el últl..: 
mo hombre y la última peseta'' que tants mag
nifics resultats li va clonar a Cuba i li esta 
clonant al Marroc. A la fi, per a perdre ho
mes, diners i territori, val més perdrer el te
rritori sol. 

Aquest cop ha pensat amb mes bon sentit 
i veient que tard o aviat ens hem de separar, 
ha volgut fer veure que Espanya no e:ç.s ne
cessita, i amb actitut despreciativa, creu fer
nos un favor oferint-nos el titol de. germans, 
no més que el titol, que 'ls drets son els del 
esclau. 

Si per nosaltres fos, no l'hauriem pas d' 
agrair aquest fav.or. Espanya no )fauria de 
soportar més la nostra carrega ni l' enuig . 
de cobrarnos quasi la meitat dels ingresos del 
estat. La deixariem ben tranquila. i i Si, si, 
estrangers, mil voltes estrangers!! 

Si aquest fos el resultat de la campanya de 
l ' A B C estem el 'acord amb "La Publicitat" 
en aixecar a Do~ Torcuato un monument co
lossal al bell mitJ de la Plassa de Cataluny~_., 

EMILI S: MART!. 

Havana, 18 Gener, 1923. 

PALAU DE LA JUNTA . ~: 
D' OBRES DEL PORT. 

Barcelona. 
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DE L' ART 

ARLA. VEM en el nombre 
passat de lo que calia tenir 
en compte abans de fer una 
fotografia per a que aquesta 
esdevingues veritable obra 
d' art; avui ens proposem 

evidenciar certs detalls que cal tenir presents 
al realitzar-la. 

Aconseguida la estetica acurada en la col
locaçió o elecció del model, com determina
vern en el anterior article, precisa coneixer 
d' optica per a saber quin dels objectius es 
el mes adecuat per la mena de treball que es 
proposa desenrrotllar a fi d' assolir la per
fecció en la obra ideada; ço es la exageració 
en la prespectiva, la determinació dels ter
mes que desito·em fer sobresortir, 1' avarca
ment del angle etz. etz: ·· .::ó.-.-

Escollit I' objectiu, · éal éoneixer exactament, 
sa lluminbsitat, ·¡à·: sensibilitat de les plaques 
que anem a usar, 1' intensitat de la llum am
bent i la força actínica del color dominant 
en el model a fi de poguer calcular, d' acord 
amb tots aquests factors el temps matematic 
d' éxposició que devem donar. '·· 

,. ' . 
L' acurament de tots aquets detalls expo-

sats necessqriament han d' haver produït un 
negatiu perfecte, en l' avinentesa de que el 
material químic del negatiu sigui també per
fecte, pera tot aquest acurament, tota la per
fecció dei:'treball fet realitzar _per la cambra 
fo~ca, esdevindria debades si dintre el labo
ratori, ja en possessió a-el misterios negatiu 
deixesim de banda la perícia, en la manipu
lació quimica del motllo per a arrancar-li el 
misteri de la seva possessió. Per tant el tre
ball, que pod ser mes dificil i mes susceptible 
d' erros es el que deu ferse en la solitut del 
laboratori, .entre la ciencia i el art. 

F OT O G RA F I -C 

Tenint present tot el procés del treball rea
litzat deurem triar la formula adecuada per 
a el bany revelador doncs ja determip_arem 
en posteriors articles la influencia distinta 
que exerseixen sobre la placa les dive_rses pro
porcions i calitats dels productes químics que 
el composen. Ben entes que les proporcions 
poden anarse modificant a mida que el nega
tiu va desenrotllant-se; a voltes per a vigo
ritzar els clar-s i obsc~ws, a voltes per a for
car les mi tges tintes, armonitzant així la to
nalitat. 

El fixat i labatje de consuetut deixare llest 
el negatiu. 

Procedirem, llavors a obtenir els positius. 
Triarem el paper mes convenient, lluent, 

mat, rugés, blanc crem, negre, verd, etz. ettz., 
_i despres d' impresionat ser a sumergit en el 
bany revelador o podra. usar-se el procedi
ment artístic que el bon gust i la practica 
han de determinal. millor que totes Ie·s teo
ries, el que consisteix en anar modificant els 
resultat a gust i pler del artista, amb balí
nets de coto impregnat de diferents revel
ladors per a obtenir la diversitat de matiso-s 
qu' es .pers~gueixi com un nu vol mes fosc, les 
montanyes llunyanes difuses, els primers ter
mes me" contra tats etz. 

No voldríem pas que nostres llegidors cre
guessin que nosaltres al determinar eix de
vasal! de detalls de la fotografia art, preten
guem presentar-la com una inverosimilitut, 
un treball extraordinari, res d' aixó. Nostre 
intent es sols el de fer apareixer a la foto
grafia com a úna de les manifestacions del 
art. 

En posteriors articles tindrem el gust d' 
assabentar als aficionats a la fotografia de 
una serie de nocions per a que, al seguir-les 
pugan trobar una delectança en la seva afició 
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fotografica, al obtenir proves i treballs dignes 
d} un veritable artista. 

Dedicarem el proxim article a l' historia 
de la fotografia. 

J. B. PARERA. 

Nota.-VIDA CATALANA desitjosa sem
pre d' afavorir als seus assidus llegidors ha 
instal-lat un laboratori fotografie a carrec 
del notable artista qui signa els interessants 

FALAGUER EXIT 

uCIVILIZATS TANMATEIX", de Carles 

Soldevila. 

En aquesta obreta-diguem-ho tot seguit 
-un petit joiell d'ironia i gracia. En el tea
Lre ca tala no recordem res semblant, res que 
tingui una finesa comica, un sentit satiric i a 
l'ensems una correcció !iteraria tan amables i 
ttristocratics com la producció d'En ·Carles 
Soldevila. Es molt anglesa l 'obreta en ques
tió, tant en el seu petit conflicte, com en la 
seva factura, peró aixó no és pas un inconve
nient pé · acollir-la -en el nostre teatre, so
vint massa tragic, massa groller o masa cur-
si, com el primer besllum d'una modalitat 
que ·ens manca, que ha d'existir i que vindria 
a completar-lo. Consti que En Soldevila ha 
estat l'iniciador, i no devem regatejar-li 
aquesta ·honra, ni la més cordial lloan~a, ara . 
precisament que ens embaia la insubstancia-

·= u = a = = 

articles que publiquem a aquest respecte. Els 
aficionats que aixi ho desitjjn poden remetre 
alguna de les seves obres i nostre redactor 
fotografie Sr. Parera, per mitja d' aquesta 
secció els hi donara compte de ses qualitats i 
defectes facilitant-els-hi tota- meña d-' infor
macions tecniques que els manquin. 

Dirigir els treballs i consultes al laborato
ri Parera carrers Cardenas i Monte al costat 
de la casa Maluf. 

D' UN DE CASA 

litat i la innocencia en tots els ordres, des del 
sentimental al cómic. 

L 'exit que obtingué a Romea "Civilitzats 
tanmateix", és dels més justes. No fou pas 
sorollós, pero cal fixar-se amb qui aplaudia i 
amb com s 'aplaudia. 

La indole del joguet després de la Tepre~ 
sentació d' ''El paquebot Tenacity' '-era un 
ploure sobre mullat- produí un moviment 
tacit de protesta de part d'alguns concu
rrents a les vetllades de teatre selecte. La ve
lla questió de la moralitat artísti~i:.t ~a dis_cu
tirem pas nosaltres, pero tal volta, mlrap.t
ho detingudament, en '' Civilizats tanmateix'' 
litzadora-a desgrat d 'apariencies-que ma
podrien trobar-hi una burla altament mora
reixia ésser compresa. 

L'obra fou ben intérpretada per la senyo
reta Ortiz i els senyors Aymerich i Grasse~s. 

(De la Veu de CaialÜnya) 
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L' e~:a i el porxó d' una 
casa palrai cat~iami. 
Una batuda a- ~·- istiu a 
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E s p u 
OMES hi han que son feliço~ 
amb la seva ''costella'', pe
ró n'hi han molts d'altres 
que sempre estan disposats a 
fer una ''costellada'' a ''cos
telles'' dels altres. 

Un embut~ es una cosa molt practica quan 
no serveix per a ''embotellar'' les lleis. 

En les terres on el clima es molt calent, es 
troben mes "frescos" q u 'en les terres on el 
clima es fred. 

Quan una persona mereix_, d'algunes per
sones, el dictat de "santa", procura averi
guar quina mena de persones son les que l' 
han "santificat". 

S 'ha d'esser molt ''llest'' per a saber fe1· 
el ''ton to'' a temps i amb profit propi. 

Hi ha home que quan ha conquerit lo que 
materialment se'n diu "vida propia", la se
va propia vida ja no li serveix per a res. 

Generalment els homes que tenen molta 
"lletra Menuda" no son homes de "lletres". 

Es molt lloable ac-onsellar a algunes perso
nes qu' aixequin el pensament fins arribar a 
les altures, peró també es convenient saber 
que hi han moltes persones que llurs pensa
ments es troben molt bé en el soterrani en que 
viuen. 

Abans els homes de ''lletres'', ''escorcolla
ven", fins a lo mes amagat, les animes i els 
cervells dels per~onatjes que de la realitat 

R N E s 
traslladaven a la novel-la o be al drama o la 
comedia, me fi tres que ara alguns homes de 
''lletres'' (de canvi) es dediq1¿en a '' escorco
llar'' fins al fons, les butxaques d'aquells que 
els confíen els cabals. 

La dona ''desgraciada' 'de cara, pod tenir 
la sort d'agradar al seu marit, pero la dona 
''agraciada'' de cara te la sort d'agradar al 
seu marit. . . i a molts altres homes. 

Es mes facil entendres amb una persona 
ben menjada que amb una persona ben be
guda. 

La preocupació mes gran que deu tenir un 
novel-lista abans de donar a llu1m una novel
la, es que els llegidors no 's quedin a les fo-s
ques. 

L' obra !iteraria dolenta que 's publica no 
perjudica a · ningú, car el paper te moltes 
aplicacions. 

L'home que parla a crits amb tothom, es
ta propens a tornar-se ximple ; el que parla 
baixet estant sol, ja no esta propens a tor
nars 'hi: ja fa bona estona que ho es. 

La · igualtat sols l_a proclamen aquells qual 
fortuna no es ''igual'' a la dels adinerats. 

No s' entendran de· feina les Societats Pro
tectores d'Animals, el día que 's decideixin a 
'' prot.egir'' a tots aquells que cometen '' ani
malades'' i diuen ''bestieses''. 

Tothom fuig del voltant de les persones in-
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decents, i esta provat que la "decencia" es 
una cosa que perjudica bastant. 

Diuen molts que amb les persones series no 
s 'hi pod jugar, car les que juguen, sobre tot 
si perden, ademés de posar-se massa series, no 
volen "jocs" de cap mena amb ningú. 

Nacions hi han qu'han aixecat una estatua 
molt alta a la Llibertat, i a despit d 'aixó, la 
llibertat d'eixes nacions es troba reduida a 
la mes petita expressió. 

Es molt corrent veure homes molt iutel-li
gents en Aritmética que en la vida privada 
no els surten may be els comptes. 

A la J usticia se la simbolitza amb els ulls 
tapats perque en mans d' alguns jutges j 

magistrats no hi veu de cap ull. 

Lo pitjor que li pod succeir a un professor 
d' '' anglés'' es anar-s 'en de la ''llengua'' 
amb un '' anglés'' seu. 

Hi ha llars on 1 'honor no s 'hi veu per cap 
indret, i a despit d 'aixó la senyora, en nits 
de recepció, fa els ''honors'' de la casa. 

En els pobles on no es respecten les lleis, 
no 's pod demanar que 's tingui respecte als 
homes que les dicten. 

MIQUEL VILADOMS. 

JOCS FLORALS CAT ALANS. DE CUBA 
DIUMENGE 6 DE MAIG 1923 

El 31 de Mars fi- Demaneu el cartell 

neix el terme d'ad-
en nostre Redacció 

Cúrdenas 16 

missió de trevalls. Havana 

àdS 
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DE LA. ENERGIA 
EL GRAN E S T _A 8 L I M E N T 

No ha d' esser solzament la literatura, el 

patriotisme, els ideals polítics nacionalistes 

catalans, lo que deu divulgar una revista com 

la nostra; cal, demés, dedicar preferent aten

ció a propagar les energies, els éxits que 

nostres compatricis assoleixin en la lluita 

per la vida per honra i gloria de nostra pa

tria. 

Es per ·ço que avui comensem a fer-nos 

Un aspecte del 

gran saló bar, 

CATALANA A CUBA 
DELS SR S . Dl E Z RA -F E L 

reço d' aquesta vitalitat de que dona pale

ses mostres la colectivitat catalana de Cuba, 

publicant la informació gra:fica, que il-lustra 

nostres planes, del gran establiment '' EL 

PROGHESO DEL PAlS '' que regenten nos

tre volgut amic el entusiasta nacionalista ca

tala En Pau RafeL i el Sr. Isaac Diez, en l ' 

Avinguda de Italia No. 78 . 

Al primer ovir ja s' hi nota el bon gust, el. 

• 

• Oh LiZI& 
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sentiment artístic que tot catala porta tancat 
dintre i que exterioritza a la primera úcassió 
que se li presenta. 

Consta d' un espaios saló bar decorat amb 
elegancia i art ont hi son servits amb acura
ment saborosos gelats de tota mena producte 
d' una enginyosa maquina 1·efrigeradora que 

L' Establiment de queviu· 

res vist desde l' entrada. 

e~s manté tothora en disposició s' esser ser
vits . Completen el Raló les seecions de Jec
tar Soda i lunch. 

La també espaicsa botiga consta de dos de
partaments habillats a tot luxe; la dolceria i 
licors i queviures :fins, dominant-hi els pro
ductes catalans. 

.. 
L 

Aixó fa que siga "EL PROGRESO DEL 
PAlS'' una de les cases predilectes dels ca
talans. Cal :solzament trovar- s' hi un diu
menje al matí per a ferse carrec de la desfi
lada de famílies catalanes que van a proveir
se dels clasics tortells, o els braços de gita
no, etz . etz . 

E:n.s recorda amb alegria el For de San 
Jaume. 

N' es mestre dolcer el notable artista ca ta
la Pere Magre a qui es deu bona part del 
exit assolit amb tant poc temps d' esta
blert, doncs s' inaugura en l' agost de 1921. 

Tenen organitzat un servei a domjcili per 

• e & 

u 
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Altre aspecte del Bar, amb l' apa

rell refrigerador. un!c a Cuba. 

mitja de camions de repartiment que a tot 
hora resten disponibles per a les demanades 
per els telefons quins numeros son A-4262 

i .A-0648. 
Establiments d' aquesta faisó esdevenen 

e a 

un prestigi per a nostre colectivitat i una pa
lesa mostra de les energies i competencies de 
la gent de nostra raça. 

No duptem pas en recomenar-lo als cata
lans sojornats a l' Havana. 

I 
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CLAR I 

L'altre dia ens varem fixar en que el "Pen
don de Castilla'' que oneja en un dels pals de 
la façana del ''Casino Español'' esta tot es
parracat i descolorit. 

Trobem que 'l tal "Pen don" esta en car ac
ter, perque per lo que representa, res mes na
tural que despres de lo d' Annual i Arruit 
apareixi esparracat i perdi els colors, mal siga 
tan sols de vergonya. 

El discurs el 'En Cambó a la Barceloneta 
ha tingut la virtut d'acontentar a tothom. 

Els radicals o part d'ells, diuen que pro
bablement el lider regionalista es declarara 
francament separatista. 

Els de Madrid no hi veuen de contents, i 
aixó ens escama, perque quan alla aplaudei
xen, malttm signturn. · 

De tots modo s s 'ha de reconeixe una vega
da mes d'habilitat d'En Cambó, car ses mani
festacions, tendeixen a netejar-se el carni per 
si li convingues anar cap a la dreta o cap a 
l'esquerra. 

Nosaltres, ens l'estimaríem mes veure 'l per 
la segona direcció. 

Malgrat haver acordat el Cancell Directiu 
del '' Foment-Ex-Catala el no posar les ban
deres el dia del "Onomastico de S . M. C.", 
a les set del mati del e mentat dia, ja oneja
ven, degut a que els de la "bien en tendida" 
donant probes d 'intransigencia i de poc res
pecte als acords, les havien posades. 

Pero a dos quarts de vuit ja havien sigut 
arriades per un altre soci que volgué que 's 
complís el dit acord. 

E_ncara qu 'es digne de lloança l 'actitut 
cívica d'aquest soci, ens permetem aconce
llar-li no s 'hi capfiqui gaire en els altres "ono
masticos' ', perque si es veritat que are la so-

CAT A L . . A 

cietat portara el nom castella, estaran en pro
pietat aquestes moixagangues. 

Are si que sera una sucursal del Casino 
Español. 

Tantmateix hi ha homes que han nascut 
per a esser esclaus. 

* * * 
Un soci del mateix Foment, es va conferir 

el dret de recollir el celebre pergamí reial ... 
(¡Bufa!), i lo bo es que ara no saben on po
sar-lo . 

Hi ha qui es del parer de treure l'estampa 
del e e Corpus de Sang'' i aprofitar al marc 
per a el pergamí. Altres creuen que aixó es 
poc. 

Nos altres no hi sabem veure que siga gens 
dificil resoldre aquest punt, Tinguin la segu
retat que si estés a les nostres mans, en el 
temps de dir ¡ 'e Felip'' !, hauríem trobat el 
lloc adecuat per a posar el ditxos pergamí. 

* .¡:. * 
En la darrera reunió general de la Bene

:ficeT1Cia de Naturales, etz ., s'acorda per un_a
nimitat una proposició dels Srs. Rifa, Boquet, 
i altres catalanistes en el sentit de que d'ara 
en endavant totes les comunicacions oficials 
dirigides als socis, sigan redactades en ca
tala. 

Arri poc a molt . . . 

* '* * 
La susdita proposició deia que çlevia esser 

redactat tot en ca tala, en lloc d'espanyol com 
fi11s ara, i el Sr. Aixala, presenta una esmena 
canviant la paraula "espanyol" per la de 
"castella", perque entenia que el idioma ca-
tala també ho era d'espanyol. · 

I que ha de ser sant cristia. D'on ho ha tret 
aixó~ 

L'idioma ca tala es un idioma. . . aixó, ca-

.. 
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tala, i si vol iberic, com es iberic el galleg, el 
castella, el portugues, el vasc, etz. etz. 

Si Espanya no en te cap d'idioma. El cas
tella que gasta es enmatJlevat. 

* * * 

Com se sap, el govern espanyol ha tingut 
que pagar una forta suma a Abd-el-Krim, per 
obtindre la llibertat dels presoners que tenia 
en son poder aquest quefe moro. 

Semble qu 'aixó ha produït un gran descon
tént entre 1 'element militar, perque conside
ra que aquesta solució els ha col-lacat en una 
posició de desprestigi. 

F u T 
CATALUNYA 2 

En aquesta cronica podem ja parlar d'una 
victoria per a els catalans que composen 1' 
equip del "Catalunya Sport Club". 
~ 'ultim (J.ia del any fa poc finit, el "Cata

lunya'' s 'enfronta amb el formidable equip 
"Rovers", integrat tot ell per anglesos, i que 
ja hom sap son veritables mestres en 1 'esport 
del Futbol. 

No podrem ressenyar minuciosament aquest 
partit puig fora interminable la nostra tas
ca, pera si que anotarem 1 'esforç extraordi
nari que tingueren que fer tots els jugadors 
del "Catalunya" per contrarrestar 1 'empen
ta dels anglesos. 

Estigué a gran altura el nostre porter Tal
t;avull, sobressortint també tots els altres jr 
gadors, especialment En Pérez, En Pla y En 
I?omingo, quins fet.en bones combinacions, ~ 

Francament ens sorprenen aquests escru
pols. No be el 'aqui, homes, no be d 'aqui. 

* .¡(- * 
Fins s 'ha projectat per pa1·t c1 'aquests ele

ments militars castigar pel seu compte als 
kabilenys el 'Abd-el-Krim. 

Hem de reconeixer que no deixa de ser he
roic aquest proposit, car segons diuen, els 
presoners que han estat en poder del. moros, 
durant un any i mig han sofert tota mena de 
malts tractes i ''veja ci on es'' . 

Per altra part, els hem de l'ecriminar sa 
poca consideració al erari espanyol, car hau
rien de tenir en compte la milionada 4ue ha 
costat el rescat dels seus companys. 

B o L 
ROVERS 1 

oe algunes vegades portar-~ les jugades ma~
sa apropats a la porta contraria lo que don
gué lloc a que la defensa de la mateixa els 
desbaratés moltes jugades que haurien po
gut resultar a favor del Catalunya. 

Hem pogut notar, i ho consignem amb sa
tisfacció, qu 'els components del Catalunya, 
juguen mes junt (excepció feta el 'algun d' 
ells) · lo que Hí que essent un equip mes 
aviat fluix, dona molt qtw fer a tots els que 
son superiors a n'ell, i ens atrevim a dir que 
fins i tot el temen. 

Aquest partit dona com a resultat dos 
goals a favor del Catalunya i un els Angle
sos, bonica victoria, que fa e perançar que 
tan l ' ''Hispano'' con l ' '' Iberia'' perillin 
davant els nostres. ¡Pit i fora ! 

PEP BARSO. 
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D ' AC I 
ENTITAT TALANES DE CUBA 

Delegació de la P. DE LA E. C. 

Resum de les ope1·aoions efectuades dumnte l'any 

1922. 

~nt1·ades. 

Recaudat en el Consell General del 26 de 

de Gener . $ 11 . 31 

D' en Carles Martí 1 o/o entrada funció 

Alta Banca. 17. 00 

Donatiu Miquel Guimel'Ít i altres socis de 
Nova York. 8.00 

Del Dr. Pere Camps 2.40 
Donatiu de les senyoretes MuntaJ 13.44 
Quotes de tot I' any. 623.00 

Total. .$ 675.15 
----

S01·tides. 
Impresos. .$ 

Comission al cobrador. 
Remesat a la Associació Protectora de 

Barcelona 

16.00 
62.00 

596.95 

Total. .$ 675.15 

Lo remesat a Barcelona en UN ANY ascendeix a 

596.95 dollars. 
No fa enrogir de vergonya als catalans que no 

estan su cripts a la Protectora aquesta xifra. 

Quan de 1' Havana sols podrian sostenir-se tote 

les escoltes de Catalunya. 
Deu ser 1)erque. . . es fer política ensenyar en ca

tala. 
No :fa senyors del Foment. 

~ 

* * 
CENTRE CATALA 

El Consell Directiu ha quedat integrat per els se

guents; President, Sr. Josep Pineda; Vis president 

primer Sr. Joan Arana; Vis president segon, Sr. 

Anton Claramunt; Tresorer, Sr. Pere Vila; Vis tre

sorer, Sr. Jaume Rovira; Secretari, Sr. Pere Pons; 

Vis Secretari, Sr. Joaquim Muntaner; Vocals, Srs. 

Carles Trnavat, P re Morales, Jaume Gispert, Josep 

Tarragona., Pere Martí, Artur Girona, Enric Pasol , 

Bartomeu Alió, Josep Camps, Francesc Tey, Barto

meu Berenguer, Ramón Planiol, Esteva Galtes, Bal

tasar Pagés, Maria Grau i Jaume Mestl·es. 

Vocals Suplents: Srs. Joaquim Farnos, Ferr:tn 

D ' ALLA 
J orne~, Andreu Ab lla net, Isidre Carner i Eugeni 
Vila. 

Bons encerts desitgem als elegits en la direcció i 

administració de la entusiasta entitat capdevantera 

del nacionalisme catala a 1' Havana. 

La Secció de Festes prepara amb veritable entu

siasme una serie de balls de carnaval que a ben segur 

hauran d' esser el punt de reunió de les damisel-les 

i joves divertits de nostra colonia. 

* * * 
L 'interesant Torneig el 'E cacs que p r assolir el 

titol de '' ampió del Centre Ca tala'' s 'estava cele

brant en aquesta entitat, tingué terme a mitj~ns d' 

aquest mes, obtenint el susdit Campionat el Senyor 

Balta ar Pagés qui va reunir 27 punts. ' 

Les quatre mencions, les guanyaren els Srs. Isi

dor Cristofol amb 25 punts. Artur Girona amb 21. 

Lluís Gil amb 19 i Ferran Colomar amb 18. 

Hi ha el projecte de celebrar una festa amb 

motiu de fer entrega dels títols i dels premis als 
guanyadors. 

* * * 
BENEFICENCIA CATALAN A 

En les darreres eleccions foren elegits els seguents 

senyors; Celestí Sust per a vis-president; ]'acundo 

Graells per a tresorer; Ma gt Malet, Josep Ponsico, 

Jo ep Balle ter, Joan Aguilera, Josep Parrot i Ra

mon ColleU 1)er a Vocals; Sr s. Niceto Vila, Joan 

Llovera, Joan Miret, i Josep 1arelda per a Vocals 

suplents. 
Havem rebut un exemplar de la Memoria de la 

ta ca realitzada per aquesta entitat durant 1' any 

que acaba de finir . 
Merces per la finesa i per le~ paraules d' elogi que 

ens dediquen a VIDA CATALANA. 

* * * FOMENT CAT ALA 
En la darem reunió general va esser elegida una 

iirectiva integrada totalment per el-lements adictes 

al centralisme madrileny i va alls del rei Alfons 

XIII. 
Fou refusada la propo ició del Sr. Boquet decla

rant al Foment Catala adherit als principis auto

nomistes de la Mancomunitat de Catalunya. 

Votaren a :favor de la proposició i per tant de 

Catalunya els senyors; Pere Boquet, Miquel Burgay, 

Lluís Ple, Niceto Font, Constantí Costa, Marti To

rrents, Joaquim Vidal, Teodor Llobera, Silveri Ma

volas, Josep Ullastres, Joaquim Rifa, Josep Prunes, 

zel 
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To mas Vella vista, Vi cents Roca vert, Josep Sam pons, 
Enric Lluc, Emili Prats, Joan Casi, Alfons Ullas
tres, Pau Matas i Frederic Catarineu. 

Votaren contra la moció els senyors; J oaquhn 
Riera, Jaume Riera, Ildefons Sempere, Marceli Al
bareda, Ramon Collell, .Josep M. Masqué, Vic to ria 
Vilanova, Josep Robinat, Ismael Cortes, Enric Cla
ramunt, Josep Figueres, R.amon Ferrando, Esteva 
Torelló, Ricard Calvo, Florenci Figueres, Emili Co 
llell, Ramon Vilardebó, Ramon Corretjer, Manel 
Bachs, Josep Tomas, Maria Ferrer, Vicents Arecha· 
ga, Feran Menendez, Joan Marrasé, Vicents J ulian, 
Josep Figueres, Joan Valls, Francesc Parent, Gabriel 
Prats, Aniceto Vila, Josep Ballester, Felicia Clara
munt. 

ORFE O CAT ALA 
* * * 

Ja fa dies que aquesta societat esta aposentada 
en son estatge de Zulueta, fent-se els preparatius 
per . a que el dia primer de Mars pugan comensar els 
assaigs. 

El dia 18 tingué lloc. el primer ball de disfresses 
quin fou un verdades exit, del quel deu felicitar-se 
la comissió de festes, composta dels Srs. Teodor Llo
bera, President. Jaume Grgori, Secretari, y vocals els 
Srs. Prudenci Rafel, Anton Roig, Joaquim Sole, Ma
nel Pons i Joan Basté. 

Per a el dia 4 de Mars se prepara el segon ball de 
Carnestoltes que sera de '' Sorprses'' . i que promet 
ser animat com 1 'anterior. 

CASAL NACIONALISTA CATALA 
DE CAMAGüEY 

.. Ha sigut elegit el següent Consell Directiu: 
Conseller en Cap, Sr. Josep M. Bosch; Conseller 

segon, Sr. Emili Cugat; Conseller tresorer, Sr. Car-

IMPORTANT: 

les Callis; Conseller Secretari, Sr. Joan Marigó ; 
Conseller secretari segon, Sr. Eusebi Esteve; Conse
llers d' ordre senyors; Ricard Marimón, Joaquim 
Rei, Gumersind Castelló i Ramon Abguela. 

Bons exits els hi desitgem. 

GERMANOR CATALAN A DE CAMAGüEY 

També en aqaesta entitat ha sigut elegit el nou 
Consell Directiu que segueix; President d' Honor 
Sr. Bonaventura Vallvey; President, Sr. Ramón 
Renté; Vis president, Sr. Josep Amat; Secretari, 
Sr. Bona ventura dè Pons; Vis secretari, Sr. Joan 
Vallvey; Tresorer, Sr. Joan Macau; Vis tresorer, 
Sr. Josep Paris; Vocals, Srs. Josep Grau-Mateu Fn
garoles, Josep Eegarra, Enric Llorella, Victori Es- · 
tr~da, Joan Romeu, Francesc Ripoll, Miquel Pons, 
J.osep Asensi, Enric Garrigó, Joan Geli, i Josep Bar
bera. Suplents, Srs. Manel Parets, Salvador Llave
ria, Josep Cambra, Josep Jimenez, Tomas Borras i 
Josep Ric art. 

Bona sort. 

REFORMES 
* * * 

L 'imprenta de nostre Revista ha sofert un canvi 
radical. Per haver finit el temps de 1 'escritura social 
ha quedat constituïda baix la raó social de Burgay 
y Ca., que la formen nostres particulars amics Mi
quel i Lluís Burgay. Al ensems s 'ha inugurat un 
el-legant establiment de Papereria i objectes d'es
criptori, el qual, pod competir amb els millors d' 
aquesta capital. 

Recomanem una visita a dita casa i podran exa
minar la mes artística colecció de paper per a da
mes i cavallers, molts d 'exits desitjem a nostres en
tusiastes compatriotes. 

Ens han arrivat nombroses queixes de soscrip
tors que no han rebut els nombres anteriors. EnGara 
que 11osaltres no podem fer-nos responsables de cer-· 
tes deficiencies de serveis agens, pregueni a nostres 
afavoridors ens demanin els nombres~. qu.' els man-
quin al telefon M-4637 o per correu. · 

. L' ADMINISTRADOR. 
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~ecrtr'der 
JOY-o~ 
reralZ'dY2 

1--a bellez-a 
de l'CI mujer 
~ m--a.if 1!1 

hermoc../''d. 

LA CASA 

M UX ·ELLA 
LAMELA. DIAZ Y CIA. 

NEPTUNO 13 HABANA 

r:=:=:= =:=: : : : : : 

SALVADOR IGLESIAS 
CASA DE MUSICA 

HABANA 

Casa establerta en l'any 1904 

Editor e importadqr 
de música 

Instruments per a 
Banda i Orquestra 

CRAN ASSOR'TIT 

EN MUSICA CATALANA 

Compostela, 48 Teléfono M-1388 

Taller Amistad 52 

:=:::::;:;:;"!::::::::::::::;;; .. :. =_= .: : _: :!ti ::: : : : : : : =:=:= ==~ 
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~ Se alquilan a precios módicos 

~ para bodas 

I.. ...:.c... Chapa particular ~ 

INDUSTRIA 8. Teléfono A-2503. HABANA. ~ ~ ~ 
~~~~O%~~uo~uo~a·~~~n<>%®o~~®~~~~?t 

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. R. PAGES Aguiar, 103 
HAVANA 

PINTE 
su Automóvil 

con 

KYANISE 

ESMALTES y BARNICES 

De venta en todas tas 
F erreterias. 

DEPOSITO: 

OSCAR O. TUYA 
San Rafaell20t Habana 



RE5TAUf¿ANT 
CAF-E-LUNCH 
DULCE.R.l~ 

HELADOó 

la Puerla 
·del Sol 

ABIERTO· TODA LA NOCHE: 

Plaza de lav Uraulina5 e5q. a Placi do 
TEL f. 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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THE BEST m 

TALLER FOTOGRAFIC 

MONTE 15 
(PER CARDENAS) 

TEl E F O N A- 1 S 6 4 

HAVANA 



... ,. 

LA CATALAN·A 
FABRICA DE 

MOSAICOS 

Pineda y Ca., S. en C. 

ttt San Salvador No. 70 

CERRO 

I-IABAN A 

~ ~--=-~ 
~--- ~\ \~~ .. -==-'\~\\'.:__ 
I;-STA DLA/\CUQA óOLO LA DA I;.L 

JABON LA LLAVI; 
JAfJO/'\ V[;RDAD m o ABAT ~5, 5. EN c. 

''LA FLOR DE CUBAtt 
DE---

MALET 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 
Vich · Embutits de Mallorca . Muxurnóns - Oli
ves negres - Botifarres blanca i del greixet. 
Conserves de Pedrerol i Mir, i Siberia, etz., etz. 
A mes hi travareu tots els productes d 'Espa-

nya i Estats Units. 
Vins i Licors de Totes Menes i Marques 

EL MILLOR CAPE DEL MON 
Servei a Domicili per Mintsaje-_ i per Expres. 

núm. 86 Teléfono A-3270 
~~~~·~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~ 



HU-DSON 
SUPER-SIX 

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

mado del SUPER-SIX. Mas de 125,000 dueños conocen 
su funcionami.ento. 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· pas. . . . $2.900 Phaeton, 7 pas. . . . $2,950 

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

ESS·EXe 
$ 1 9 o o 
UN COCHE ABIERTO MAS AMPLIO 

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

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

Un nivel mas alto cle perfecci6n y suavidad es fa
cilmente apreda.do, así como la belleza de sus líneas. 
Su cuida<lo y atem.i6n son facil, Empia y c6modamen
te conseguiclos. 

Una. satisfacci6n que usted sólo puede obtener en 
carros gran des de precios elevados. 

La fama del ESSEX no esta ~onfinada a su ma
ravillosa h.abilidad en poder, velocidad y resistencia. 
Mas singular es la absoluta ausencia de molestias y 
exasperantes pequeñeces tan desagradables para el 
automovilü:ta. ' 

AsiPntos mas amplios - ·Puertas mas anclias. 
Lubricado con aceitera - Ningún sucio engrasador. 

Ofinas, Estación de Servio y LANGE MOTOR COMPANY Talleres: CaUle 25, No. 5 
Teléfs. ~-7279. 

Sala de Exposición: 
''MIRA1\IAR'' · 

Prado y Malec6n.-Telf. A-8614 

COLCHONE./ 
COLCHONETAJ, 
ALMOHADA/, 

y 
ARTICUL05 ANALOGOJ: 

GUA5Cii Y RIBERA 
SAN RAFAEL Y CON:>ULADO 

M-706..3 

HA CIA NA-



F A 8 R · I C .A 

de Lat11pares i Pantalles Casa . Albareda 

ZULUETA, 38 

El millor present és una hím.para 

Visiti aquesta fabrica i les trovara a preus sens competencia 

( e n t r e) 
Dragonea i Monte Teléfono A-6976 HAVA'NA 

:::::;:; ===== : ========= =============== : ====== ============= : ============ : : : : ================ : : ======:=0 

r,:::;:; ::: : : : : : : : : : ==== : ======= ========= : ===== :: : =========== ::::: ===== === : :: ===================== 

FRANCISCO .MOL ·LA 
O'Reilly, 48 Teléfono A-2394 

HABANA-CUBA 
Apartado 565 

TAPONES DE COR.CHO. :) TA'P1AS DE MADERA Y TAPON CHAPITA 
CORONA. 

Maquinas Encorchadoras y Coronadoras. 
Born bas para Trasiegos y Maq uinas para ·Iimpiar Botellas. 
CAPSULAS DE ESTAÑO y Maquinas Capsuladoras. 
Maquinas para llenar y descorchar botellas. · 
Flejes para Cajas y Maquinas Flejadoras. 
Precintos de acero y de lata para cajas y botellas. 
Chapas de lata, Chapadores y ,precintos. de acero para barriles. 
REDES DE ALAMBRE, PRECINTOS DE PLOMO, FIL TROS Y PAPEL 

DE FILTRO. 
PAPELES DE ESTAÑO; CORDONES- CI.NTAS Y PAPELES DE SEDA. 
LACRES FINOS, MECHAS DE AZUFRE, 'TINTAS Y BROCHAS PARA 

MARCAR, ESCOBILLAS DE CERDA Y DE ·ACERO, CLARIFICAN
TES, MANOUERAS, RAMAS DE ANIS, CINTAS PARA OARRAFO
NES, CAPSULAS DE PAJA Y OTROS UTENSILIOS PARA VINI
CULTORES Y LICORISTAS~ 

=:=:=:::::::: : =:: ::::::::: = .. : .. =:: : _::::: =============== ===== =====: :: ========-:!) 



CODORNIU 
EXQUISITO C·HAMPANY 

Unicos importadores 

J. BALCELLS y Ca. 

SON 

LOS 

PREFERIDOS 

CASTELL DEL REMEY 
FINISIMO VINO DE MESA 

I 
I 

I 
San lgnacio, 16 Primera falta el pan en mi mesa ~ 

que el "Castell del Remey". * 
Domingo ROSILLO. § 

~ - HABANA- 6 
o ~ 
.!;~~~~~~~~~ 



JY\LON TII\R!\ f'J\MILIAF 

hL P~ffiR_5E) DELPAIJ 

. Hb:LAD O~· t-fODA/ 
PAt-fT.b:L~P-II\_ DULCGR.J./\. 

31DibZ Y-IlAÇbL ~ 
l\:-426-2 -· -GJ\LWiO 78 ·Ao·648 



EL r?ON UN.IVEI<SAL. 
SANTIAGO DE CU BA 



o 

o 

~urgay y (!ta. 
-- I mpr~utu -¡t ap~l~riu --

!u:;:.1;;r~! ){abana ~ ~:;: 

Esperem esser honrats 
amb la seva visita i podn1 
examinar la millor exposició 
de paper el-legant pera 
dames cavallers. 
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