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DECLARACIÓ DE PRINCIPIS DEL CENTRE CATALA DE L'HAVANA

!♦'—Proclama el dret de la NACIO CATALANA a organitzar-se en Estat, per la voluntat única del seu
poble. IL-—Es referma en les seves conviccions liberals, democràtiques i d'avenç social. III.—Es propici a
una entesa confederativa amb els demés pobles o nacions hispàniques. IV.—Ratificar la seva aversió a
Franco i el seu règim, i la decisió de suprimir-lo. V.—Anhela que desapereguin del mon tots els governs

i doctrines totalitàries i en refusa les seves relacions.

G ran Triomf del

El Festival
de Prada

Mestre Pau Casals

F NS acaben d'arribar les noves del gran
Festival que en honor de Joan Sebastià

Bach va celebrar el mundialment famós violen-
celista i fermíssim català Pau Casals.
La Nova Catalunya, que ha vingut donant

noves de la preparació del Festival, avui con¬
signa, amb la satisfacció que es podrá suposar,
l'èxit obtingut pel Mestre, que s'ha traduït en
una presència davant del món, de la Catalunya
inmortal.

Es donaren catorze concerts, i el Mestre des¬
plegà tota la seva vivor d'artista executant, en
especial com a solista, assistit pels artistes de
renom mundial, que es concentraren a Prada per
a formar l'orquestra en homenatge al Mestre.

I qué fou el Festival de Prada? Una eclosió
catalana tant d'assistència com d'emoció; aquells
dies, Prada, la nostra Prada que s'enmiralía en
el Canigó, era més nostra que mai; els estran¬
gers ho omplien tot, peró els catalans es tro¬
baven a casa seva, i les banderes de la pàtria
flamejaven arreu: molts dels nostres connacio-
nals de dintre Catalunya feren l'esforç heroic
de trobar-s'hi, donant, amb la seva presència,
fé en els destins de la pàtria; d'arreu d'Europa
i d'Amèrica hi hagué la presència dels més no¬
tables artistes i amants de la música, com un

gran homentage a Bach, peró tan gran o més,
al digne Mestre Pau Casals.
En aquella vella Església de Prada, d'un Al¬

tar Major barroc impressionant, s'hi reuní el
millor de l'art musical de tot el mon, barrejat
amb mitres bisbals i representacions oficials, in¬
cloent-hi Madame Auriol muller del President
de la República Francesa, que s'aixecaven de
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CARTA DEL DR. SALVADOR SALAZAR,

SARDANES AL
PARC

Sempre la sardana,
tan bella, tan espi-
ritual tan emotiva,
tan nostra; cada
dia més extensa,
més vibrant, més
patriótica. Els nos¬
tres germans de
Catalunya la senten
a la sang; sang ca¬
talana que cap dic¬
tador podrá des¬
truir; sang de rebel,
lió, que un dia ai¬
xecarà l'estendard
de la llibertat i
proclamará la in¬
dependència dels

catalans!

EL FESTIVAL DE PRADA...

i Continuació de la ¡agina I)

peu dret, com acte d'homenatge, cada ve¬
gada que el Mestre feia la seva aparició.
I quins aplaudiments els del darrer dia,
quan acabat el concert, una ovació plena,
desbordant, es feu sentir!
Com correspongué el Mestre a aquesta

prova d' adhesió? Executant la melodia
de la cançó catalana el "Cant dels ocells";
que, com digué el poeta:

"Jo no sé qué és el que hi ha
en les cançons de ma terra,
que quan les sento cantar
sempre em fan venir tristesa:
tristesa em fan venir,
peró tan dolça tristesa,
que sols desitjo sentir
cantar cançons de ma terra."

Ensenyances del Festival de Prada?
Moltes i bones per a nosaltres, els catalans
nacionals. Demostració que l'art verita¬
ble no té fonteres; tots els pobles s'ager¬
manen davant la manifestació artística,

que és una superació de l'esperit; el co¬
neixedor i interpretador de l'excelsa mú¬
sica de Bach el tenim nosaltres, els cata¬
lans, en aquesta ánima que viu en éxtasi

musical i que s'anomena Pau Casals (no
Pablo Casals com hem llegit tan sovint),
el nostre, ben nostre i sols nostre Mestre.
Una ensenyança més; la dignitat de l'ar¬

tista que el porta a refusar les més atrac¬
tives ofertes de concerts, fins que el rè¬
gim despòtic i infra-humá de Franco
sia abatut; protesta digna, d'un gran cor
de patriota català i d'un gran cor humà
que ha eixugat tantes llàgrimes de cata¬
lans desvalguts.
El Festival derivà encare en una gran

propaganda de Catalunya i per Catalunya;
entre altres exemples podem citar, el de
la famosa revista "Life" que dirigí al
Mestre una lletra, redactada en català,
d'una tirada d'uns quants milions d'exem¬
plars, agraint-li la cooperació que atorgà
als seus redactors, en el gran reportatge
que publicà la revista.
Potser ha estat la primera vegada,

després de les gestes de Macià en que el
nom de Catalunya s'ha internacionalitzat
tan amplament: com una demostració més,
devem anotar que nostre President Iria
fou presentat pel Mestre, en la recepció
oficial, al cloure's el concerts, amb les
següents paraules:

— "Em plau presentar-vos el President
del meu Pais."

CATEDRÀTIC DE L'UNIVERSITAT DE

L'HAVANA

Mi distinguido amigo:

Acepte mis gracias cordiales por el envío del
ejemplar de "La Nova Catalunya" que contiene
la reseña de la última conmeración del 11 de sep¬
tiembre en el querido Centre Català, que tan inol¬
vidables remembranzas trae a mi recuerdo.
Con gran satisfacción me entero por sus letras

de la designación del Sr. Muntal y Blanch para
Presidente de la gloriosa y batalladora institución.
Me parece ver frente a mí la figura recia y entera
de aquel otro Joaquín Muntal, tan excelente amigo
como valiente catalán.
Tendré mucho gusto, como hube de decirle en

la Universidad, cuando vuelva a participar, como
en los tiempos tan añorados de nuestro grande y
común amigo el Dr. Claudio Mimó, en esas fiestas
de honor y patriotismo a que nos tiene acostum¬
brados el Centre Catalá.

Hágame el favor de expresar mis saludos cor¬
diales a todos los viejos amigos catalanes, y mande
siempre como guste a

Su affmo.,
Salvador Salazar

DEL MONUMENT A PI I MARGALL

A L'HAVANA

L' Ateneo Pi i Margall está treballant de ferm
per portar a terme el projecte del Monument al
gran catalá, amie de Cuba i defensor de les seves
llibertats, en un lloc adient de la Capital.
Darrerament ha celebrat reunions amb assistèn¬

cia de representants del Centre Català, Beneficèn¬
cia Catalana i lògia Pi i Margall, on s'ha fet
constar la falaguera nova de que ja tenen un fons
respectable destinat a aquest fi. A més es feu pa
lesa la ferma voluntat de tots per portar endavant
aquest projecte convertint-lo en realitat.
El bust del Patrici ha estat encarregat al notable

escultor cubà Lopez Mesa, i persones que han
vist la maqueta han quedat vivament impressio¬
nades per l'obra d'art que s'està fent.
Es probable que el monument sigui emplaçat al

Vedado en el parc de J i 19.
LA NOVA CATALUNYA es complau en donar

tan agradables noticies, i no cal dir que posa les
seves pàgines a la disposició de tan bell con me¬
rescut homenatge.
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NOUS CONSELLS DIRECTIUS D'ENTITATS

CATALANES D'AMERICA

GROP N. R. DE SANTIAGO DE CUBA:

Conseller en Cap: Pere Palau Roca —Conseller
Segon Josep Bruna Ferrando— C. Secretari d'ac¬
tes: Rafael Bustelo Pascual —C. Sots Secretari
d'actes: Rafael Flamaud Loperena— C. Secretari
de Correspondencia: Joan Esclasans Ferret— C.
Tresorer: Enric Marimon Belda— C. Sots Tresorer

Miquel Creus Marrugat— C. Comptador: Jaume Sais
Julià— C. Bibiotecari— Arxiver: Cristòfol Roig
Ferret —C. de Propaganda: Salvador Carbonell i
Puig— C. De Artística: Alfred Peirats Ferrer —C.
D'Sports: Romeo Ruiz Arias— C. D'Assistència
Social: Josep Gutiérrez Barroso— C. D'Ordre
primer: Francesc Castillo Ponsico— C. D'ordre
Segon: Ramón Cano García —C. D' Ordre Tercer:
Magi Pons Bagur— C. D'Ordre quart: Esteve
Tomás Garcerán.

CENTRE CATALA DE SANTIAGO DE XILE

PRESIDENT: Sr. Joaquim Sabaté; VICE-PRESI¬
DENT: Sr. Ramón Bella; SECRETARI: Sr. Pelai
Sala; VI CE-SECRETARI: Sr. Josep Bertran;
TRESORER: Sr. Carles Roes; BIBLIOTECARI:
Sr. Antoni Pi; VOCALS: Sres. Joan Gratacòs,
Josep Nogués, Ovidi Oltra, Joan Cabané, Pere
Mir i Josep Esteve.

CASAL CATALA DE MONTEVIDEO

En atenta comunicació, aquests provats patriotes
de Sud América ens assabenten que el nou Consell
ha quedat constituït de la següent manera: Presi¬
dent, Josep Brió —Vice-President, Pere Nogués—
Secretari, Joan Casanovas —Vice-Secretari, Joa¬
quim Miquel— Tresorer, Guillem Mulet —Comp¬
tador, Francesc Paris— Bibiotecari, Eudal Oliveras
—Vocals, Josep Valls, Antón Grau Pau Torrens,
Rafel Roses.

Felicitem al Casal i als seus components, i subs¬
crivim les seves paraules: "fidelitat a Catalunya i
a llur llibertat, obligatòria per a tot català".

COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC

La darrera assemblea general de la Comunitat
Catalana de Mèxic va prendre 1 acord de ratificar
en els seu càrrecs alguns dels compatriotes que
formaven part de l'anterior Consell Directiu i n'ele¬
gí d'altres per a cobrir les vacants.

El nou Consell Directiu és integrat per: Miquel
Ferrer, president; Antoni Soler i Torner, vice-
president primer; Marian Roca, vice-president se¬
gon; Ma. Dolors Bargalló, secretaria; Ramon Fa¬
bregat, Eduard García Capdevila i Francesc,
Requena, vocals.

DE MÈXIC ESTANT

CATALANS, BASCOS I GALLECS HOME¬
NATGEN ALFONS R. CASTELAO

Tingué lloc a la Sala d'actes de l'Orfeó Català
de Mèxic una vetllada necrològica a honor del
que fou President del Consell de Galícia, Alfons
R. Castelao. L'homenatge fou organitzat per Co¬
munitat Catalana, el Partit Nacionalista Basc i el
Partit Galleguista, havent-se rebut adhesions dels
senyors Enric Calafel i Ramon Palazon, en nom de
la Junta de l'Orfeó; Avelí Artís i J. Soler-Vidal, en
nom de la Institució de Cultura Catalana, Ferran.
Llardent, en nom de la Confederació d'Organit¬
zacions Catalanes d'América; Manuel Alcántara
Guzart, pel Patronat dels Jocs Florals de la Llen¬
gua Catalana; Antoni Soler i Torner, per l'Asso¬
ciació Protectora de l'Ensefiança Catalana; Enric
Canturri i Màrius Calvet, per Acció Catalana; Dr.
Francesc Paniello, per "Estat Català"; Miquel Fe¬
rrer, pel Partit Socialista Català. I trameteren ad¬
hesions particulars, entre altres, Josep Tomàs i
Piera i Miquel Santaló.

A la presidència hi havia el secretari de la Sec¬
ció Mexicana del Partit Galleguista, Rogelio Fer-
nàndes de Bretanha;. El Delegat del Govern
d'Euzkadi, Antonio de Orbe; Marcial Fernández,
del moviment galleguista; Joan Loperena, president
de Galeuzca de Mèxic, Rodolfo Prada, dirigent
del Partit Galleguista a Buenos Aires; Carlos Vi
llanueva i José Luis de Irisarri, del Partit Nacio¬
nalista Basc; Enric Calafell i Ramon Palazon, de
l'Orfeó Catalá; Avelí Artís, de la Institució de
Cultura Catalana; i Miquel Ferrer, president de
la Comunitat.

Feren ús de la paraula: Joan Loperena, Marcial
Fernández, José Luis de Irisarri i Rodolfo Prada.
Voltant el retrat de Castelao, obra del pintor

gallee Souto, hi havia les banderes de Mèxic, de
Galícia, de Catalunya i d'Euzkadi.

Tots els oradors tingueren frases de respecte i
admiració per l'il.lustre desaparegut i coincidiren
en la ratificació de l'aliança catalano —basco—
gallega per a la defensa conjunta de les reinvindi-
cacions nacionals dels tres pobles de la perifèria
ibèrica.

OPTICA FOLCH

Folch, libeda i Cía.

Representants a Cuba de la
AMERICAN OPTICAL CO.

O REILLY 510 Telf. M-3000 Havana

Protegiu la vostra vista
amb cristalls CALOBAR
Els preferits per a platges,
automobilisme, sports, etc.



DE LA TAIFA DELS TIRANS
Puntualitzant.

Son els mateixos de sempre.

Molt bé podríem adoptar el vell aforisme castellà, los mis¬
mos perros con diferentes collares.

Son els que ahir es destacaren clarament, i aixó ho podem
constatar llegint la premsa diària d'aquell temps, en l'entu¬
siasta defensa del Nazi-feixisme, i que ens pintaven als Hitler
i Musolini, com apòstols d'un ideal de nova planta, nous re¬
demptors de la soferta Humanitat, i capdavanters d'una nova
Kultura amb K.

Son els mateixos que avui camuflejats de demòcrates aven-
çats, ataquen cruament als partits, idearis, doctrines i capda¬
vanters de les veritables Democràcies, usant i abusant dels
mateixos sistemes feixistes d'ahir, acusant de rojos als veri¬
tables demócrtes, pel sol fet d'èsser anti-feixistes i no voler
conviure amb l'autocràcia opresora de un règim totalitari.

Son els mateixos que avui ataquen arbitràriament la polí¬
tica ianki o la defensen a ultrança. Els primers, potser obeïnt-
a consigna política o partidarista; els segons, per a continuar
la seva obra totalitària, que els portava i els porta a la defensa
dels mateixos principis que sustentaven els capdavanters
d'aquella taifa humana, Hitler i Mussolini.

Son els mateixos que es sentien monàrquics amb la Mo¬
narquia a Espanya, republicans quan vegeren que tenien el
plet monàrquic perdut, però que després, a l'arribar aquell 18
de juliol, li clavaven el ganivet per l'espatlla, traidorament

disfressats amb el gorro-frigi de la llibertat, potser amb mires
ja als negocis de l'estraperlo.

Cal restar a l'aguait.que bé prou ens coneixem de temps;
bé prou tenim evidencies de les activitats de cada un, d'ahir,
d'avui i el que ens puguin tenir reservat per a el demà.

Tant se val que es diguin el que es vulguin; cal estudiar
les actituds, siguin desde dalt o desde abaix, mentre les menin
autocràcies i dictadures, absolutismes o totalitarismes, dis¬
fressats de lliure determinació de pobles.

En saben un niu de mentir i d'estirar la corda cap el
seu poal.

I no ès pas que estem d'acord cegament amb l'actitud actual
dels Estats Units del Nord, que avui prtenen mantenir a Franco
en el poder delmador d'Ibèria, oferint-li un grapat de milions
per a que sorgeixi del marasme; recordem be prou que junt
amb l'Anglaterra i França foren els mantenedors de" la funesta
NO INTERVENCIÓ en la lluita entre la democràcia i el
feixisme de nostra guerra civil; palesa agressió del règim tota¬
litari propulsat pels Hitler, Mussolini i el seu hereu Franco,
contra tota llibertat dels pobles i tota garantia individual i so¬
cial, que are, tot just prediquen.

Mentre existeixi un Franco i un règim falangista; mentre
les primeres potencies del mon pretenguin donar suport a les
dictadures siguin d'on siguin, no és possible la pau damunt
la terra.

Perque restarem mancats de llibertat i de justicia.
RAMIR TOMAS

Comissionat Politic del C.C.

*
i

UNA LLETRA D'EN IAUME MIRAVILLES
Encara que amb un xic de retràs, degut a l'excés de material

en el número anterior de LNC, publiquem la lletra rebuda del
bon amic Jaume Miravitlles a rel de la seva curta visita a

l'Havana. En ella es refereix a dos homes nostres i ben nos¬

tres, Conangla i Soler, quins encertats judicis no volem de cap
manera deixar de difundir.

Sr. Joaquim Muntal
President del Centre Català de l'Havana.

Estimat President i amic:

Instal-lat altra vegada a Nova York despres de una massa breu estada
a Cuba i uns dies a Miami, m es grat adreçar-me a vos per a remerciar-vos
pel gentil acolliment que em reservà el Centre i els catalans de Cuba. La
conincidència de celebrar les meves modestes bodes de plata amb el cata¬
lanisme en el casal més prestigiós amb que compta Catalunya a l'estranger,
serà recordat per a mi tota la vida i constituirà un dels titols més emocionants
de la meva carrera.

Al marge de la política pròpiament dita, vaig fer-me amics molt cars
durant aquells dies lluminosos. Recordo a tots els Catalans en general i no
voldria oblidar-ne cap a l'enumerar-los, però no voldria deixar de distingir
a un home que ès una de les més grans figures vivents del catalanisme. Em
refereixo, naturalment, a la figura venerable i venerada per mi del Patrici
Conangla, la impresió física que em produí essent encara superior al concepte
moral que jo n'havia format. No voldria tampoc oblidar, en aquesta breu
enumeració al gran Soler, darrer supervivent d'aquella Catalunya artística i
enciclopèdica que bastí la gloria del nostre pais als començaments del segle
actual.

A ells dos, a Vilanova, a vos estimat President, i a tots els socis del Centre
Català de l'Havana, la prova més sincera del meu reconeixement.

Ben vostre i de Catalunya
(f) JAUME MIRAVITLLES

LES PICABARALLES ENTRE COMUNISTES,
I ALTRES MENUDENCIES

En un òrgan comunista, loant la depu¬
ració que acaba de tenir el Partit a Fran¬
ça hi ha frases tan eloqüents com les que
segueixen:
"...quan dreturer ens apareix avui el

cami, escombrat de podrimeners, limpid
de nebulosos nacionalistes..."
"...les desferres i "joies" que... hem dei¬

xat pel cami: nacionalistes exacerbats..."
"...la nostra consagració en tant que

Partit dels comunistes catalans; de veri¬
table partit proletari internacionalista:
STALINIA..."
Qué dirán ara els comunistes de l'Ha¬

vana que per tant tamps ens volien fer
creure en el seu nacionalisme català?
Potser seria bó fessin un d'aquestos auto¬
análisis de que son mestres abans no "els
deixin per el cami".

Amb motiu de la propaganda pro-Pau,
un periòdic comunista fa la següent pre¬
gunta:' 'Qué seria d'Espanya si una mons¬
truosa càrrega atómica caigués sobre les
nostres capitals?" Ultra que dit periòdic
català parla d'Espanya i de les seves
capitals com a "nostres", se'ns ocorre
fer-nos aquesta altra pregunta: QUI ha
de tirar una bomba atómica a Espanya i
les seves capitals? O és que dita pregunta
es una amenaça als catalans de que si no
firmen tots, la "nostra" capital será "visi¬
tada" per els aparells soviètics de "llibe-
ració" atómica?

LA NOVA CATALUNYA 3



POSTALS BARCELONINES
AIXÒ. ALLÓ... 1 EL DE MÉS ENLLÀ!

Per L I B O R I O

D . BATABANO

La Fira de Mostres d'enguany

EL dia primer de juny, com és ja costum desde fa vuit onou anys, una "Feria Internacional de Muestras" ha estat
oberta al públic en els vells i atrotinats pavellons, su¬

pervivents de la que fou Exposició d'Indústries Elèctriques de
Barcelona.

Hem donat un tomb per l'actual Fira. Assabentem als
llegidors ultramarins que és semblant, molt semblant, per a
no dir idéntica, a les dels anys anteriors. Fins i tot l'stand de
Cuba —el més interessant per a un Cubà autèntic com jo, de
patronímic "Liborio" i cognom "De Batabanó"—amb sem¬
blant bone fe, integritat i ingenuïtat a la del "Liborio", que
va poDularitzar la "Política Cómica" havanera, i el cognon
"De Batabanó", herència familiar dels meus avant passats,
oue eren nats a la terra del "Bobo", i oui sab si "bobos" del
tot. com jo mateix —qiiesto d'heréncia!.— vaig arribar-me a
Montjuic.

L'stand de Cuba enguany és el mateix de l'any passat.
Una col·lecció de cromos litografiáis dels aue son allá engan¬
xats a les capses de puros; una altra col.leció de les anelles
oue guarneixen i prestigien els "aromáticos" de Vuelta Abajo,
dos quadros inmensos, que representen les Galeres d'una ta-
baouería; uns quants paguets de tabac al natural, embolicats
amb paper transparent, de celofán, i a més una noïa tota ves¬
tida de blanc, amb uns llaços ben discrets a la brusa, que són
precisament dels colors de la gloriosa bandera dels Marti,
Céspedes. Maceo i Aaramonte i la dels nostres compatricis,
general Josep Miró i Argenter, i Ramón Pintó.

Es diu aue el multimilionari franquista Joan March, el
aanaster mallorquí, ha fet una mena de trust, el qual con¬
tractarà o acaparará tota la producció de puros canaris. De
confirmar-se aixó, tenim la seguretat de gue els puros cubans
no tornarán a vendre's més per aauestes dissortades terres de
l'anomenada "España de Franco".

I el aue vulgui, i pugui fumar bons "vegueros", como ara,
els tindrà gue comprar als carrabiners, al preu de 400 pessetes
capsa, que son els llegitims i entren d'estraperlo. Com tantes
altres coses, el llegitim tabac cubà es ven en el "mercado ne-
qro". Aquest el controlen i exploten els carrabiners. "Créalo
o no lo crea", es tal como us ho dic!...

Les joïes "perdudes" de la marquesa...

Viu a Barcelona una dama —marquesa o baronesa—
no podem afirmar si catalana o no, però molt rica. Les seves
joïes, amb pedrería diversa, eren l'enveja i l'admiració entre les
seves amistats de la més rància aristocràcia i de la sang més
o menys blava.

LIn dia. aquell tressor fou robat. Els lladres no deixaren
rastre. Era, segons creiem, en els temps del "dominio rojo
—separatista". Alaú va deixar-se dir que els autors del ro¬
batori eren de la F.A.Ï.; altres, del "Partido Comunista. Peró
les persones formals i més ben enterades ens assabenten aue els
autors del robatori eren falangistes, "quinta-columnistas" dis¬
fressats de revolucionaris.

Passaren els anys i res pogué esbinar la marquesa refe¬
rent a les seves joïes.

Peró -—ves per on, i mira aue tal!—-, uns quants dies abans
de les noces de la Carmeta Franco i Polo —la filla del Cau-
dillo— en la fastuosa exposició prematrimonial feta en el Palau
de El Pardo s'hi exhibien les joïes de la marquesa. Les ami¬

gues d'aquesta li participen on estan les seves pedreries.
Aquesta agafà l'avió, es planta a Madrid, i entre el trou¬
sseau" i els regals de núvia —quina alegria, quanta felici¬
tat!— hi han exposades aquell bé de Déu que donava per
perdut.

La senyora reclama, i fins i tot dona tota mena de detalls
de les característiques, una per una, d'alló que era seu. Peró
li diuen que está guillada. I que si persisteix en reclamar anirà
a un Institut frenopátic o a la presó.

Com es natural, la marquesa jura i perjura que era i és
seu tot alló que llueïx la filla del Caudillo, avui Marquesa
de Villaverde. I com que no l'hi fan cas malgrat les seves
reclamacions, som assabentats que ha donat I'assumpte als
seus advocats i procuradors.

Desconeixem d'on sortí i com sortiren les joïes de la mar¬
quesa. Ni el preu que els Marquesos de Villaverde, amb
diners del "ferrolano", abonaren per la seva adquisició. Ni
si els "honorables contrayentes" sabien la seva fosca pro¬
cedència.

Peró com aixó de l'"estraperlo" aci és quelcom que s'ha
fet nacional, no dubtem aue si valien 50 milions de pessetes,
foren venudes en cinc! Els negocis son negocis!...

Un "chismecito" amorós restrospectiu...

Faig ofrena, galana i desinteressadament, de les primícies
del tal "chismecito" als lectors de "La Nova", perqué sé que,
ultra ser bon catalans, són també gent de seny, enemics de la
xafarderia, i res han de dir del que potser sigui una indis¬
creció i una falta de respecte a les "egregies" personalitats
que protagonitzen l'afer.

Anem al grá. Més ben dit, al "chismecito".
En Quino Franco i Bahamonde, totjust arribà a capità

del nostre gloriós Exèrcit, buscà i trobà una promesa formal,
filla del seu "col·lega" el general Jordana. Aquest, tenia tan¬
tes medalles, honors i glòries com poques pessetes.

Tot anava com una seda. El "ferrolano", encantat amb
la promesa, i aquesta magnetitzada pel "gallego", que era físi¬
cament un homenet ranci, esquifit i petit, la seva faç mig co¬
berta per un bigoti a lo "Kaiser" suggestiu, encisador tan de
moda en aquells temps.

Succei un cert dia que el capità Cisquet Franco, no va ser
"franco", i negà el seu cognom, al coneixer una damisel·la
asturiana, fornida i lletja, filla d'un "indiano", amb un dot de
vint-i-cinc mil durots d'aquells de plata; en Franco ni tingué
la franquesa de parlar clar a l'antiga promesa, i sense pensar-
ho un moment, va demanar la noïa, filla de l'"indiano", i fins
i| tot, a la bestreta, els 25.000 durots. L'asturiano es feu
l'orni, perqué pensà que si li donava els cales no veuria ni
aquests ni l'acte matrimonial. I el "ferrolano", diuen que per
fi va casar-se a corre-cuita amb la damisel·la "Carmen Polo",
anomenada "la Caudilla".

La desconsolada filla del general uns dies abans del casori,
va escometre públicament a l'aprofitat "ferrolano". I els apro-
bis, les paraules lletges que hagué d'escoltar, són de les que
no poden oïr-se en uns Jocs Florals. Fins li digué que era un
"pajaro del mal agüero", cretí, jueu, i un ser indigne. Peró,
aquest com si res. Sense comentaris!...
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El Didador, Heus Aquí l'Enemic
Per PERE FOIX

I—11 ha homes que simulen una idea, d'altres la follia i
*■ *■ mols van pel món voltats d'una cortina de fum, la qual

cosa permet donar gat per llebre als incautes que no s'adonen
de la seva simulació. I fan tots els papers de l'auca per tal
d'assolir celebritat, acostant-se al Poder o allà on puguin ad¬
quirir riqueses.

Conta Ruben Dario en la seva autobiografia que, volent
conèixer personalment Paul Verlaine, va fer cap a un cafè del
Barri Llatí, de París. Era un capvespre plujós i fred, emboirat
com gairebé tots els dies de l'hivern parisenc. Verlaine estava
enganyant, la gana davant una taça de cafè amb llet, assegut al
costat d'una estufa, perquè solament aleshores es podia treure
el fred que li gelava els ossos. Darío, en trobar-se davant per
davant del poeta, el va veure abstret i com dialogant amb la
fumera que eixia de la taça. En ser presentat a l'autor de Sa¬
gesse, li expressà la seva admiració tot parlant-li de la cele¬
britat i de la glòria que arreu gaudia el poeta de Metz. Als
mots encomiàstics de Darío, Verlaine contestà:

—Vous dites la gloire? A la m... la gloire!
Rèplica escaient en un home que per tenir el cervell nodrit

i l'estómac buit, duia una vida poèticament enlluernadora,
plena d'imatges esplendents, però truncada, fugint sempre dels
salons corromputs en els quals hi senyoreja l'adulació.

En el nostre pelegrinatge pel món, pelegrinatge començat
en la nostra adolescència, hem vist i tractat homes de tota
mena: figures ascètiques i espiritualitzades, virtuoses i abne¬
gades, a les quals de vegades feien costat individus ardents,
cobejosos de benestar material i a l'ombra dels primers inten¬
taven, i de vegades ho aconseguien, engreixar les seves carns.

N'hem vist que, en temps de bonança, tot fent literatura
semblaven homes virils, de tremp, capaços d'admirables, proe¬
ses, però davant els esdeveniments que fan necessària l'acció,
mansament els vèiem fugir esporuguits perquè si eren bons per a
crear protagonistes d'accions èpiques, no ho eren per afrontar
el perill. I llavors, com les rates que cerquen aixopluc, procu¬
raven enquibir-se en els palaus assossegats de la burgesia i
a poder ser de l'aristocràcia, que abans simulaven combatre.
Són els falsos apòstols del temps de pau i que en perdre's la
bonança i la llibertat, tan per culpa seva com per la de l'ene¬
mic, fan burleta dels qui, en la dissort com en l'assossec, van
d'un país a l'altre amb la torxa de la llibertat encesa. Com
Verlaine, peró en un altre sentit, els qui al preu que sigui
cerquen el benestar, se'n fúmen de la glòria, car allò que els
fa actuar és la cobejança de plaers. D'ací prové bona part
de la malaurança dels pobles.

Els capdavanters assadegats de Poder i de diners, si són
demòcrates devoren la democràcia amb els seus salts inver-
samblants de dirigents improvisats; si són dictadors, com a
feres els veieu rosegar els ossos després d'haver clavat les
seves ungles en les carns dels seus semblants, amb desdeny
per a tot el que sigui un valor individual. Són la negació no
tansols de la decència i de l'espiritualitat, ans de la vida i no
caldria pas dir que de la llibertat.

L'animadversió del dictador vers tot allò que hi ha de vital
en l'home, el duu a la calúmnia i al crim, àdhuc a l'execrable
i perversa costum d'enfrontar els fills als pares, matant en
flor tot sentiment germanívol i filial, i és balder dir que també
fa impossible l'amistat entre els militants del partit que apoia
el dictador.

El dictador no admet l'home que pensa i prohibeix totes
les doctrines i teories. Fomenta la mesquinesa, l'adulació, la
sotmissió. I en els seus dominis triomfen la misèria física i
moral, així com la mort.

Allò que resulta paradoxal, és que, en alguns casos, la
carnassa que serveix de suport als dictadors, es tingui per es¬
querrana, quan en realitat no és esquerrana ni reaccionària,
perquè entre els elements d'esquerra hi bateguen les idees,
ultra que hi ha d'haver emoció i fraternitat, i en les rengleres
dels reaccionaris alguna vegada també s'hi poden trobar
idees i fins i tot algun esclat d'emoció, mentre que el subjecte
que recolza un dictador, està mancat de personalitat, és un
no-res pel que fa el pensament, i posat en el terreny de les rea¬
litats, esdevé un peó sense voluntat, adulador alhora que un
perillós auxiliar del crim.

En els dominis dels dictadors no hi ha hagut mai, contrà¬
riament a tot el que pugui dir la seva propaganda, ni un bri
de sensibilitat, ni tampoc cap mena d'estímul per l'art, la cièn¬
cia i les lletres. Tot és enterbolit al voltant del dictador, car

aquest és un tipus malaltís i conseqüentment, un membre del
cos humà destinat a la amputació, altrament la humanitat so¬
frirà turments i assassinats, enmig de les tenebres, i l'home
lliure que ha de viure sota el jou de les dictadures, parodiant
la frase del poeta francès, haurà de dir:

—La llibertat? !Una m...!

GT iD
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Els Professionals de la Mentida
Per JORDI ARQUER

Demanem disculpes al cívic autor d'aquest admirable escrit per haver-lo tingut que
condensar degut a manca d'espai. Ho hem fet amb dolor i dificultat, perque aquest valent
i vigorós treball, tal com fou escrit, es tot médula i substancia. N. de R.

H A molt de temps que no ens hem ocupat de l'órgan que,
* en un llenguatge aproximadament català, edita a París el
govern de la URSS. Es un setmanari que "Lluita" al servei
de, la política exterior del Kremlim. Naturalment, Catalunya
tant s'els en dóna, car quan han proclamat el seu acatament
incondicional al seu gran Stalin, i per ordre del màxim cap
jeràrquic, al "Partido Comunista de España", rés no tenen a
veure amb el nostre poble aquests components de la cinquena
columna soviética.

Si avui ho fem ès per a que quedi constància de que no
som neutres i que, davant la seva campanya en favor de la
prohibició de l'arma atómica, proclamar que hauria tingut con¬
tingut moral si l'haguessin fet quan els americans feren ex¬
plotar la bomba d'Hiroshima.

El Japó imperialista fou l'aliat de la URSS durant la guerra.
Aliada en els primers temps de la guerra a l'Alemanya nazi,
amb la col·laboració de la qual englutí la URSS el països bàl¬
tics Lituània, Estonia i Letonia (visca els drets dels pobles a
disposar de sí mateixos!) i participà al cinquè esquarterament
de Polònia, la URSS ès responsable del desencadenament de
la guerra i de la desfeta d'Europa.

Tot aixó son fets. Totes les argúcies per fer-los oblidar,
totes les explicacions per justificar-se, els imbècils poden
creure-les, les persones sensates nó.

Ningú no creurà els sentiments de pau dels dirigents de
la URSS. Si no fa la guerra es perque sap que la perdria. No
vacil-là tant per agredir Finlàndia.

La pau staliniana, la coneixem: Polònia, Txecoslovàquia,
Rumània, Albània, l'Alemanya oriental, Bulgària, Hungría, la
part d'Austria ocupada per l'exércit rus, son una prova escla¬
tat d'aquestes democràcies (¿) populars (??) el règim de les
quals els pobles dominats per l'Estat espanyol en conegueren
abans que elles el pa que s'hi dóna sota el despotisme del
Govern Negrin de trágica memòria. En va ser una prefigu¬
rado •—règim de censura, terror policíac, les bandes criminals
del S.I.M., etc.— i els que gosaven protestar tenien davant
seu la presó i l'assassinat.

"Lluita", que es el portantveu de tota aquesta ignominia,
s'esgargamella bramant que, fóra de les seves solucions, no
hi ha salvació per a Catalunya. I per a demostrar-ho ataca
a tothom. Contra l'Esquerra, perque ès un partit nacionalista
burgès; contra els catòlics perque son subdits del Vaticà
aliat dels imperialistes; contra el Front Nacional de Catalunya
perque son un nucli de provocadors; contra la Unió de Ra-

bassaires perque, igual que la CNT i la UGT i la FAI, fan
el joc o son servidors dels fautors de guerra; i contra el Mo¬
viment Socialista de Catalunya perque son trotzquistes... Es
veu que a Catalunya, amb la vénia del "Partido Comunista
de España", sols la cinquena columna staliniana —ara forta¬
ment disminuïda amb la separació de la mateixa de Comorera
i la seva banda, acusats de les pitjors vileses— hi té dret
d'extermini.

Menteixen, falsifiquen, insulten i calumnien els stalinistes
que geogràficament pertanyen a Catalunya i el cinisme son
les seves armes en temps de pau, que en temps de guerra hi
afegeixen l'assassinat per l'espatlla o l'assassinat legal des¬
prés d'haver intentat, sota el terror periodístic, assassinar-te
moralment.

Els catalans vells residents d'Amèrica que no tingueren
ocasió de viure a Catalunya quan la guerra civil, en saben
poca cosa del que va ser la reraguarda republicana sota el
domini directe o per persones interposades de les bandes sta¬
linistes. I els refugiats en parlen poc (ells sabrán per qué) i
àdhuc n'hi ha que avalen amb les seves signatures els papers
hipòcrites sortits de les plomes stalinistes. Poc neta deu estar
la seva consciència quan no es poden sostreure del xantage!
0 gran dèu ser el seu arrivisme quan s'ajupen a fer-los-hi
el joc!

Polítics realistes sense aspiracions ètiques, els homes del
Kremlim han fet sempre la seva política en fred, tenint només
en compte les forces en presència. Tal comportament els ha
portat a practicar un oportunisme cínic. Han estat bel·licistes
1 pacifistes sense transició. Propagandistes d'un internacio¬
nalisme grosser que negava àdhuc les realitats nacionals, per
convertir-se de cop en hegemonitzadors d'un patriotisme xauví
i àdhuc imperialista. Partidaris de la llibertat sense regles de
convivència allí on están en minoría, i dictadors sense tole¬
rància alla on han reeixit a amparar-se del poder.

No som dels que desesperats reclamen que s'els hi apliquin
els mètodes que ells apliquen als seus adversaris i enemics,
allí on l'stalinisme ès al poder. Hi han remeis que son pitjors
que la malaltia i una tal práctica seria confessar que sols els
seus mètodes son eficaços, i al practicar-los, moralment, en¬
cara els hi donaríem la raó, i el mal, en lloc de limitar-se,
s'extendría. Peró la democràcia té les pròpies armes per a
defensar-se amb eficàcia si l'esperit de conservació i de lluita
saben triomfar del de renunciament i de concessió. El primer
principi del mètode democràtic hauria de consistir a renunciar
per sempre a tota idea de front únic amb ells.

Gotas Nasales
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Isolar-los es el deure de tots. El comunisme actual, que
rés no té a veure amb les doctrines comunistes, a l'abandonar
tot idealisme i tots els principis ètics es troba amb inferioritat
moral per a que pugui reeixir en cap polémica. Aprofitem-nos
d'aquesta falla monstruosa per a anorrear-los i destruir-los
políticament. No es feina tan difícil com molts creuen. El
que passa ès que ells son actius i els seus adversaris afeblits
per la ganduleria. Ells están organizáis i nosaltres no. Peró,
creieu, hi ha una arma molt més forta, noble i durable que la
mentida: la veritat.

Veieu el que passa ara amb els comoreristes expulsats del
PSUC: per guanyar-se altra vegada les bones gràcies de Sta¬
lin i els seus servents de primer pla, menen la lluita contra
els stalinistes que han quedat dintre l'organització ortodoxa,
en nom de l'ortodoxia staliniana. I rivalitzen en vileses con¬

tra els seus correligionaris de la vetlla. Els stalinistes de la
colònia catalana de la URSS en algún dels seus papers han
dit que Catalunya hauria d'integrar-se a la Unió soviética.
Durant la guerra civil, de fet, ja va ser aixi, quan els ins¬
tructors del Komintern provocaven crisis en els governs de la
Generalitat, posaven vetos a persones i partits i intervenien
activament en la nostra política. La història interna del que
passà a Catalunya durant la guerra encara está per escriure,
i ens expliquem que no se'n parli gaire, car una onada de
terror engendrà tal covardia col·lectiva, que massa gent, quan
menys pel silenci cómplice ,se sent culpable.

Jaume Miravitlles ha escrit fa poc: "...i reclamo el dret de
denunciar, fins al risc de reproduccions indesitjables i inde-
sitjades, la conducta dels comunistes catalans i espanyols du¬
rant la guerra civil. Els demòcrates hem tingut la vergonya

de parlar clar sobre aquest fet. El sentit de culpabilitat da¬
vant la nostra inèrcia moral ens ha fet adoptar la posició ne¬
gativa i cómoda de l'oblid". Es una declaració que l'honora.
Tinc autoritat per a dir-ho car he atacat durament Mira¬
vitlles quan he cregut que anava per mals camins. Avui, amb
la mateixa sinceritat, celebro el seu gest de denunciar un pa¬
ssat vergonyós alimentat pels stalinistes a Catalunya. Que
esperen els altres polítics catalans per a parlar?

Catalunya ès patria de tots, dels bons i dels dolents, men¬
tre no serveixin dintre de la nostra política els interessos
d'un Estat estranger. Als únics als que pot negar-se'ls-hi el
dret de ciutadania es a n'aquesta cinquena columna que diu
que el gran dirigent dels comunistes catalans es l'espanyola
imperialista Pasionaria que, entaforada a Moscuá, aprova
que antifeixistes catalans morin de misèria en el camps de
concentració de la URSS; als que tenen de patró polític un
partit espanyol; als lerrouxistes de tipus nou que, a través
d'un falç internacionalisme proletari, han abdicat el principi
de que la política a Catalunya l'han de fer els partits catalans
i no les sucursals que mantinguin a Catalunya els partits es¬
panyols; als que es mantinguin sotmesos a un poder estranger
imperialista que esclavitza altres pàtries; i als que no accepten
el funcionament normal de la democràcia, el dret a discrepar
i la llibertat de crítica com cosa sagrada a la dignitat de
les persones.

La Catalunya nacional —ès a dir, no sols una expressió
geográfica, sinó una tradició i una ánima col·lectiva'— ha de
foragitar del seu sí com gèrmens de corrupció, els professio¬
nals de la mentida i de la hipocresia.

París, Juny 1950

UN ELOGI DELS CATALANS D'AMERICA

p LS catalans d'América han estat molt
sovint titllats d'extremistes; de gent

que, de la Pàtria, viu la seva al marge dels
problemes del nostre poble. S'ha dit que
són gent que no toca de peus a terra, que
no sap res de política, que el seu patrio¬
tisme és el dels desarrelats i que viuen de
records sentimentals, d'enyorança del pai¬
satge i del temps de la seva joventut.
Els polítics que han tingut fama de

defensar la política dita de realitats o de
l'estira-i-arronça en les nostres reivindi¬
cacions nacionals, sempre han mirat
aquests catalans d'América amb un som¬
riure de superioritat i alguns àdhuc amb
un aire de menyspreu. La fidelitat de par¬
tit o de grup i per damunt dels interessos

Extractem de Ressorgiment

Per MIQUEL FERRER

particulars d'un estament determinat, no
els meresqué cap mena de consideració.
La tasca ininterrompuda realitzada en de¬
fensa dels nostres drets i per a interna¬
cionalitzar en nom de Catalunya, mai no
fou agraïda pels polítics professionals del
catalanisme. L'obra silenciosa, de docu¬
mentació als estrangers que durant anys
i anys han portat i porten a terme alguns
benemèrits catalans d'América i que ha
donat com a resultat l'aparició d'un estol
de catalanófils a tot el Continent, mai no
ha estat prou valorada ni per les nostres
institucions cabdals.
Als Estats Units, a Cuba, a l'Argentina

i a molts d'altres països d'América hi ha
compatriotes, antics residents, que son

dignes del nostre respecte i consideració
i als quals Catalunya, un dia, haurà de
retre l'homenatge que mereixen per la
seva persistent fidelitat a la nostra causa
nacional. Per a tots aquest catalans be¬
nemèrits no compten les derrotes electo¬
rals de casa nostra; no els decepcionen
les traïcions ni les desercions que es pro¬
dueixen en les rengleres del nostre movi¬
ment nacional; no s'acovardeixen davant
la trágica situació de la Catalunya d'avui.
Perqué no són incondicionals de cap per¬
sonatge polític ni de cap partit; perqué
son fidels servidors de la Pátria;Perqué
tenen una fe absoluta en els destins del
nostre poble i no els interessen les inci¬
dències.

Paquets a
Espanya
Queviures, Roba, Regals,

Medecines.

EXPRESS

BILBAO-BARCELONA
Amargura 66 — Telf. A-9221

Pels Vostres

Viatges
A qualsevol lloc que desitgeu,
tenim places disponibles.

Dirigiu-se a 1'

EXPRESS

BILBAO-BARCELONA

Amargura 66 — Telf. A-9221

ESTREPTOMICINA
a Espanya

Tenim quantitats disponibles
per entregues urgents.

EXPRESS

BILBAO - BARCFLONA
Amargura 66 — Telf. A-9221

Paquets a
Europa

Sucre, Café, Llard, Roba,
Medecines, etc,

EXPRESS

BILBAO-BARCELONA

Amargura 66 — Telf. A-9221
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Deu vos guard, amables llegidors.
Encara anem endarrerits. Tot just sortim juliol

i agost; a parells, com si estiguesim enjugats. I
de fet, ho estem. De temps há, per dissort nostra.
I ès que en el mon tot resta capgirat. I ès clar,

nosaltres també. Si no es per fas es per nefas que
no podem sortir a temps. Ja fem tots els possibles
ja, per a engegar la sinia, pero la mula... no camina.
!Cop de tralla però la mula... tossuda! No puja els
catüfols.

L'altre dia ens va prometre que si... que a l'ave¬
nir,trescarà, si es que li donem bon pinso.
I tots hi hem de fer un va-i-tot.

Perque la oportunitat es mitja vida, i si no que
ho diguin els oportunistes, els que es valen de les
circumstàncies per a enriquir-se o fer-se cèlebres.
Nosaltres no ho som d'oportunistes; potser es

per aixó que sortim a deshora.
Nosaltres som dels convençuts, d'ahir, d'avui i

de demà.
No hi ha qui ens pugui fer capgirar. Donem

voltes i voltes a la sinia, per a veure pujar els
catüfols i regalimar l'aigua que inondi les prades
de saó i la terra fructifiqui i sorgeixi la llibertat
que la inondi de cap a cap.

Perque no som remat ni tenim pastors que es
diguin Franco o Stalin, que ens manin a cops de
tralla.
Sols en tenim un de pastor: l'ideal.
El partit per a nosaltres no té importancia.
Treballem per a La Pàtria!
La Pàtria, que es diu CATALUNYA!
I com que La Pàtria no es ven ni es prostitueix,

ni fa negocis, politics, nosaltres treballem per ella,
per la pròpia satisfació del deure acomplert i el
sentiment satisfet.

Ja es prou recompensa!

El Dr. Mossèn Trini Ma. Torrebaja, excels poeta
català actualment Rector de l'Esglesia Parroquial
de Guanajay acaba de celebrar les seves Noces
d'argent amb el sacerdoci. 25 anys al servei de
l'Església Católica.
Amb tal motiu el dia 23 de juliol tingué lloc en

l'Església de Sant Hilario de Guanajay una so¬
lemne festa religiosa a la que hi assistiren nombrosos
feligresos i amics que anaren a testimoniar al culte
i virtuós sacerdot els seus afectes i simpaties.
LA NOVA CATALUNYA s'adhereix coralment
a l'homenatge, desitjant al Dr. Mossèn Trini Ma.
Torrebaja, molts anys de vida per a que puga
celebrar les seves Noces d'Or amb l'Església en bé
de la fé cristiana, i de les lletres catalanes.

Hem rebut agradable visita.
En Lluis Pié, actualment resident a Caracas,

Venezuela, aquell volgut company de lluites i
fatigues, català de cor, entusiasta nacionalista i
home de bé, restà entre nosaltres uns dies portant-
nos una afectuosa salutació dels catalans i del Cen¬
tre Català de Caracas.

Acompanyat de sa gentil muller, va en viatge
de ben guanyades vacances a visitar diferents te¬
rres d'América.

Feliç viatge li desitgem i que al retornar a Ca¬
racas sigui personal embaixador de nostres afectes
i simpaties per nostres connacionals de la veina
República i el Centre Català.
A reveure, amic Pié.

Nostra benvolguda i admirada amiga senyoreta
Angelina Tomás i Balius, filla de nostre conse¬

qüent amic l'expresident del Centre Català i actual
Comissionat polític i de Relacions Exteriors Ramir
Tomàs Soler, acaba de graduar-se de Batxiller en
Ciències i Lletres en el Instituto Edison, incorporat
a l'Institut oficial de la Víbora, amb les mes altes
qualificacions.
Coralment felicitem a l'estudiosa Angelina, tot i

esperant que renovi els seus èxits en els prédis
universitaris.

I als seus pares l'amic Ramir Tomás i sa gentil
muller Angela Balius, nostres congratulacions més
expresivas.

L' 11 de setembre s'apropa i el Centre Català
està ja organitzant la tradicional Vetllada Patriò-

Gentil i estudiosa: formosa i atraient:
heus aci una bellesa del nostre jardi
català a l'Havana: és la senyoreta
Angelina Tomás i Balius, filla del
nostre ex-President senyor Ramir
Tomás i senyora Angelina Balius,
que avui ens honora amb la seva
presencia a les planes de La Nova
Catalunya amb el birret i la toga de
graduada de Batxiller.
A les moltes felicitacions rebudes, unim
la nostra tan cordial com sincera.
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tica per a aital data, com ès costum establert ja
d'anys ençà.
Ens prometen per a enguany un programa ex¬

cepcional.
En el proper nombre tindrem el gust d'oferir-vos

la ressenya detallada d'aquesta tradicional Vetllada
de l'li de setembre.

En Pere Boquet no escarmenta.
Darrerament ha presentat al Teatre Auditorium,

el dia 29 de juliol, un magnífic espectacle infantil
muntant la revista original en 3 actes i 8 quadres
La Vuelta al Mundo en Carriola, amb música del
llorejat mestre cubà Gonzalo Roig i altres autors
i en el que hi prengueren part mes de 150 execu¬
tants entre actors, actrius, cors i ballet; infants
de 5 a 40 anys.

L'expectacle esdevingué un èxit clamorós pel
que felicitem al company Boquet.
I ara que parlem d'ell, com que es un dels de

casa i de tant en tant també ens convé donar-nos
un xic d'importància, anem a publicar un retall de
l'important diari habaner Avance que parla d'ell
i diu aixi.

AVANCES RADIALES

Por ANGEL GARCIA TORRES

DON PEDRO BOQUET.

En muchas ocasiones hemos oído hablar a dis¬
tintos artistas de "un homenaje a Pedro Boquet".
Tal vez la enervante tarea radial, lo difícil de
reunir a un grupo de artistas a una hora determi¬
nada, ha hecho imposible la realización de este em¬

peño al que nosotros nos unimos de todo corazón,
sin ser amigos del maestro. Pero, "Quién es Pedro
Boquet?" —se preguntarán muchos de ustedes. La
respuesta es rápida y contundente: "Pedro Boquet
es el maestro de una gran mayoría de artistas
cubanos". Es catalán de los inquietos y soñadores,
pero lleva cuarenta años en Cuba y tiene hijos
cubanos. Comprende a Martí y defiende nuestra
bandera como propia. Pero lo que más lo cuba-
niza es su labor artística. Un sólo nombre bastaría
para consagrarlo como el más grande maestro de
declamación de Cuba: Dalia Iñiguez. Fué quien
enseñó a nuestra admirada Dalia el ABC de la
escena; le dijo desde cómo va a salir a un pros¬
cenio hasta como entonar "La Marcha Triunfal".
El nombre de Dalia Iñiguez grabado en oro en la
Real Academia Española, como modelo del buen
decir, es la mayor gloria de Pedro Boquet. Pero
al nombre de la excelsa recitadora tenemos que

agregar hasta doscientos: Mercedes Díaz, María
Barrai, Rafael Ugarte, Magda Iturrioz, Xiomara
Fernández, el cine mexicano cuenta con varias es¬

trellas, sur américa y norte américa han aplaudido
y aplauden actualmente a docenas de artistas sa¬
lidos de la escuela de Pedro Boquet. Fué fundador
del Cuadro Escénico del Círculo de Bellas Artes;
dirige el Bellas Artes Infantil y el Instituto Edison;
con Borras en España; con el inolvidable Garrido
en Cuba; con Marcelo Agudo. Ha sido la cantera
inagotable de los más connotados valores del arte
teatral, cuya mayoría prestigia la escena, el cine
y la radio. A más del homenaje que hace tiempo
quieren rendirle los artistas cubanos nosotros pedi¬
ríamos para Pedro Boquet por su incomparable
labor cubanisima "La Medalla de La Habana" o

"La cruz de Carlos Manuel de Céspedes".
Pocos como él son dignos de llevar alguno de

estos galardones.
¿Comentari? Cap. Que els faci el llegidor.



OPINIONS D'ALTRES: ELOGIS A "LA NOVA CATALUNYA"
OPINIONS FAVORABLES A

NOSTRA PROTESTA"
'LA

Apareguda en el número de desembre de La
Nova Catalunya.
Dels E. U.

"Els vostres mots lúcids i coratjosos contra un
determinat sector polític que ha judicat baixament
unes activitats patriòtiques a l'interior de Cata¬
lunya, son dictats per un esperit que jo compar¬
teixo. El fanatisme sempre és degradant, vingui
del canto que vingui."

De Mèxic.

"Naturalment, ells, els polítics abans que tot,
tenen cura de fer distinció entre el catalanisme

políctic i el patriòtic i ho fan perque el subcons¬
cient els traeix i es volen amagar amb aquesta
fal.lacia, perque no més és una "broma" la dife¬
rència entre allò polític i allò patriòtic, tema
aquest que de tan debatut ja está gastat. Com si
hom no fes política quan aquesta és honradament
practicada, encoratjada per un patriotisme que
porta a la lluita en la cosa pública, i fins com da¬
rrerament, a la barricada."

"He rebut La Nova Catalunya, on rebateu tan
atinadament com contundent les afirmacions, o més
ben dit, les calumnies llençades per La Humanitat
de Paris al Front Nacional Català. Os felicito ben
cordialment perque sou enèrgic i ponderat a la
vegada."

ELOGIS A LA NOVA CATALUNYA

De "Noticiari Català" — Santiago de Xile

CUBA. —De l'Havana rebem normalment
"NOVA CATALUNYA" portantveu del Centre
Català de dita ciutat. Aquesta publicació, una de
les poques que avui dia queden en el mon editades
en català, ens plau de joia per quant ella identifica
plenament els nostres ideals patriòtics i sols pre¬

guem per que cada dia pugui amb més delit i
fermesa lluitar per la sagrada causa de Catalunya,
que no es altra que el conqueriment de la seva

plena llibertat.

Nostre benvolgut amic l'ex president de la Be¬
neficencia Catalana Ramón J. Planiol i Argelós
acaba de rebre la trista nova del traspàs, de la
que fou en vida la seva mare amant.
El decés de la venerable dama, tingué lloc en

un poblet de la costa catalana on d'anys ha residia.
A 1' enlairar fervents vots per l'etern repòs de

tan virtuosa dama, adressem a l'amic Planiol el
testimoni més sincer de nostre sentit condol.

Parlant, de La Nova us confessaré la meva sa¬

tisfacció de constatar l'ésforç tan lloable que rea¬
litzeu. Quan hom pensa que a Catalunya no pot
dur-se a terme l'obra de redreçament que cal i,
per contra, podeu fer-ho lluny del terrer, s'afer¬
men més i més els ideals que són el nostre millor
patrimoni. La vostra publicació fa goig de llegir
i d'expandir. La llavor que es sembra estic con¬
vençut que haurà de fruitar!

REBEM DE LA BIBLIOTECA DE

L'UNIVERSITAT DE PARIS LA

SEGÜENT COMUNICACIÓ

Monsieur le Rédacteur en chef.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de vo¬
tre lettre du 17 février accompagnée d'une collec¬
tion de "La Nova Catalunya.

Je suis heureux de vous adresser l'expression
de més vifs remerciements pour cet envoi et vous
suis reconnaissant d'avoir bien voulu consentir á

notre Bibliothèque le service régulier de cette in
téressante publication.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en chef,

l'assurance de ma considération distingués.

Le Directeur,
F. DEBYSER.

EMOTIVA LLETRA ESCRITA DESDE

CATALUNYA I REBUDA PER UN

CONSELLER DEL CENTRE

CATALA

Rebuts els dos exemplars de La Nova Catalunya;
gràcies, moltes gràcies.
M'heu fet sentir una de les majors joïes espiri¬

tuals, de la meva vida, i la seva arribada va pro¬
duir-me de moment estranyesa, peró el seu contingut
feu que quedés, com dir-ho? potser corprès, sia el
mot que reflexi la sensació que vaig sentir. No és
solament aci', i en els darrers secs de les nostres
ànimes on s'aixeca l'altar a la pàtria: els nostres
germans, els veritables germans, els únics germans,
els de la parla, àdhuc allunyats, molt allunyats,
tenen en el seu cor un batec tal com el nostre.

Altres terres, altres cels, no poden esvair l'he¬
retatge espiritual i mil·lenari de les essencies pai¬
rals. Demà, demà passat, contribuirán al ressor¬

giment puixant, perque no es repeteixin els vells
errors. Pensant en vos, com a representant, per

a mi, de tots els meus germans d'altres terres, no
sé si tenir-vos enveja o compassió. Enveja, perque
podeu manifestar vostres pensaments, sentiments,
desigs i anhels sense destorbs ni temences: compas¬
sió, recordant l'estrofa inmortal.

Dolça Catalunya
pàtria del meu cor,

qui de tu s'allunya
d'enyorança es mor...

DE LA REVISTA "OC" DE LES

LLETRES OCCITANES

LA NOVA CATALUNYA (Octubre 1949):
avem lo plaser d'i legir en catalán l'Orientación
del nostre director, del No. de genier 1949.

UN PATRIOTA CATALA DE

L'ARGENTINA ENS ESCRIU

Em plau comunicar-vos, que estic rebent periòdi¬
cament la revista "LA NOVA CATALUNYA"
i a més de llegir-la jo, l'estic passant a altres amics
catalans, mereixent tota mena d'elogis per tan
valents articles com publiqueu, de gran actualitat
i més en la forma que encareu el problema de
nostra estimada Catalunya.

(Signat)
Pere Boluüa

Villegas No. 529
GENERAL ROCA

R. Negro F.C.N. C. Roca
Rep. Argentina.

ALTRA, OPINIO VALUOSA

Quina alegria m'heu donat enviant-me la col.
leccio de La Nova Catalunya! M'he passat un dia
sencer llegint-la amb fruició. En la conferència
que vaig donar el 12 d'abril a la Llar de Germanor
Catalana de Toulouse per commemorar la Repú
blica Catalana i inaugurar al mateix temps una

exposició d'art català, vaig parlar d'aquest mera¬
vellós esforç espiritual dels catalans a l'estranger
(i vaig anomenar entre altres els de La Havana)
que asseguren la vitalitat de l'ànima nacional en

temps i en l'espai. Catalunya no pot morir perqué
salvem la llengua, la literatura, la ciencia i l'art
catalans, i perquè expressem a l'exili en nom propi
i en nom dels que no poden fer-ho a casa nostra,
la voluntat catalana d'èsser, la voluntat catalana
d'afirmar la nostra nacionalitat i de fer-la viure

en un règim de llibertat i democràcia.

D. Pallerola

(Domènec de Bellmunt)
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TRE5 POEMES CURTS
Per J. CID MULET

S O L E T A T

Ran de teulats, l'opaca transparència
pren un color de cendra en l'infinit;
la tarda morent és com un cant d'absència
que va mossegant-me a flor de pit...

I, a poc a poc, la pluja romanseja
damunt la pols, indiferent, del meu carrer...
Quatre gotes són fang i el dolor em neguiteja
perquè aquest fang va fent-se molt espès.
La mística quietud de l'hora impenetrable
es clou en la finestra del cor assedegat...
Tan breu com és el temps té un aire espaventable
si a dintre hi burxa un espurneig de soletatL.
Soletat! Fressa d'una ánima... Ombra i tenebra
que venç la llum del viure a flor de dent!...
L'exaltació de juny s'ha tornat gebre
i l'entranya s'esventra al cop del vent!...

. PER TOTA COMPANYIA

¿M'estimaràs com m'estimares aquell dia,
obertament rendida al meu desig
Oh dolces hores, aquelles, de follia,
en que l'Amor, en un lleuger trepig
trucava al nostre cor sense recança
i el cel era un miracle de bonança!...

Viuràs, Amor, per mi, com aquell dia?
Només et vull a Tu per tota companyia!

VINDRÀS?

Em sento malat. Vina'm a veure,

car la teva presència em será un bé...
T'esperaré
sabent que saps quin és ton deure!...
Vindràs?... Vina!
No em neguis, amiga, la mercè
de la teva rialla dringadissa!...
Vindràs?... T'esperaré!...
Tu no saps de la horrible solitud
dels propis pensaments per companyia!...
En cal el teu ajut...
T'esperaré... I si vinguessis
mon cor s'enfortiria
del teu alé!...

INFORMACIONS DE CATALUNYA
Servei d'Informació del Secretariat
de la Confederació d'Organitzacions

Catalanes d'Amèrica.

* La publicació del Diccionari Català —Valen¬
cià^— Balear que va iniciar a Mallorca Mossèn
Antoni Maria Alcover l'any 1901, ara ha estat
represa per un dels seus deixebles: Francesc de
B. Moll, el qual edita els nous fascicles pel seu
compte i seguint les normes ortogràfiques de l'Ins¬
titut d'Estudis Catalans. El Dicionari diu que farà
dotze volums. Fins ara han sortit els fascicles del
volum tercer. Es tracta de donar a la llum pü-
blica els milers de paperetes que havia recollit
Mossèn Alcover a través de Catalunya, València,
Balears, Rosselló i Alguer. Cada mot té la seva
definició, les acepcions, els exemples, l'etimologia,
l'equivalència espanyola, els sinònims, la trans¬
cripció fonètica de la paraula de cada comarca i
gran nombre d'il·lustracions gràfiques.

* La reconstrucció del Monestir de Poblet d'en¬
çà que l'Ordre del Cister hi torna a ésser, ha avan¬

çât de manera extraordin'aria sota la direcció de
Frederic Marés. Les tombes dels reis han estat
refetes juntament amb les estàtues. Es diu que
molt aviat es podrà realitzar el trasllat de les des¬
pulles reials que actualment es troben a Tarragona.

* El problema de la immigració ha esdevingut
per a tot Catalunya i especialment per a la ciutat
de Barcelona un problema de proporcions greus.
La capital de la nostra terra, es troba voltada d'una
munió de barraques i habitades per immigrats
procedents de les miserables terres estremenyes
que foren portats a Catalunya per les autoritats
falangistes per tal de descatalanitzar la nostra
Pàtria. Ara, el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona
ha organitzat un concurs entre professionals per a
premiar els millors projectes de cases barates. El
bisbe, monsenyor Modrego, també ha fet una crida
a favor dels me tecs. Però ningú no creu que
s'arribi a trobar la manera de resoldre el proble¬
ma perquè hi ha, a més, l'aspecte econòmic. Men¬
tre Barcelona i Catalunya necessiten que desapa¬

regui aquest problema de l'emigració forastera
imposada pel règim franquista, hi ha industrials i
contractistes d'obres que s'interessen perquè sub¬
sisteixi per tal de poder disposar de mà d'obra
ben barata. I avui, gairebé totes les obres públi¬
ques estan a mans de militars que, amb aquestes
concessions, fan fortunes fabuloses.

* Les organitzacions de la Resistència Catalana
han fet sortir clandestinament de casa nostra els
primers informes destinats a les agències periodís¬
tiques internacionals i a les organitzacions demo¬
cràtiques europees i americanes. El tres primers
que hem rebut són dedicats a la repressió política,
al catolicisme espanyol col·laborador de Franco, i
a les condicions de vida dels treballadors de la in¬
dústria tèxtil catalana.

* El Correo Catalán, òrgan dels carlistes anti-
franquistes de Barcelona i portantveu d'un dels
tres pretendents a la corona d'Espanya ha donat
la noticia del traspàs de l'Honorable President del
Parlament de Catalunya, il·lustre historiador nació-

Cellophane DU PONT
♦

RAFAEL ORIOL
Representative

MERCED 307 Habana Telf. M-7215

Ja sou soci del

Centre Català?

Ja

•

sou subscriptor de
La Nova Catalunya?

M. FERRAN i Cía.
Mercaderes 262 — Habana
Distribuïdors exclusius dels productes
de la UNION NACIONAL DE IN¬

DUSTRIAS ALIMENTICIAS, S. A.

Santa Ana 28
Guanabacoa

"EL EBRO"
SUPER QUALITAT
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D. CIVIL 5. en C.
ZANJA 572-576,

entre MARQUES GONZALEZ i OQUENDO

REFRIGERACIÓ "SUPER COLD"

CUINES DE GAS - GAS EMBOTELLAT

MOTORS DE GASOLINA "LAUSON"

nal i eminent periodista, dient, simplement: Ha
muerto en Perpiñán el rojo Rovira y Virgili.
* J. A. Trabal, ex-diputat d'Esquerra Republi¬

cana de Catalunya, va emprendre pel seu compte
unes gestions prop d'un dels sectors monàrquics
del Borbó, a Madrid, atribuint-se la representació
de tots els sectors de la democràcia catalana. No
cal dir que, immediatament fou desautorizat.

* Un enviat especial de la Comunitat Catalana
de Mèxic s'ha entrevistat, a França i Andorra, amb
representants autorizats de la Resistència Catalana
per a establir un sistema d'ajut i solidaritat dels exi¬
liats envers els resistents de l'Interior.

* El Servei d'Estadística Municipal de Barce¬
lona ha fet públic que durant l'any 1949 la ciutat
va registrar 19,530 naixements i 13,000 morts.

* Ha estat autoritzat un augment del 30% als
serveis de taxi. Ara, de la Plaça de Catalunya a
l'estació de França costa 8 pessetes.

* Notícies procedents de Tánger diuen que la
pesseta ja es cotitza a 64 per dòlar, la qual cosa

significa una baixa extraordinària en relació a les
cotitzacions de fa pocs mesos.

* Fins ara les fallides de la indústria i el comerç
de Catalunya eren l'única prova de la greu crisi
econòmica del règim franquista. Ara comença el
torn de la Banca amb la suspensió de pagaments
de la Banca Tusquets, que tenia un capital de
vint-i-cinc milions de pesetes.

* El projecte de trasllat del Mercat del Born de
Barcelona ha promogut una sèrie de discusions.
Hom diu que convé traslladar-lo al Parc de la
Ciutadella i això ha fet que protestessin una colla
d'historiadors i artistes. Aprofitant-se d'aquestes
protestes, la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, ha proposat al ministeri d'Educa-
ción Nacional que el dit Parc sigui incorporat al
Tesoro Artístico Nacional amb la qualificació' de
Jardín Artístico e Histórico de interés Nacional.

*E1 Concili Provincial Tarraconense es celebrarà
a finals del mes de setembre. Fa uns dos-cents

anys que no es celebra a Catalunya cap Concili
Provincial.

* Manuel Brunet, un dels renegats de la revista
barcelonina "Destino", ha escrit aquestes coses:
Por nuestra parte humildemente confesamos haber
contribuido a la catástrofe de nuestro país votando
por la República el 12 de abril de 1931„.Denostar
a las dictaduras es una solemne ingenuidad en un
hombre de Estado. Las dictaduras son instrumento

correctivo, como por ejemplo, los lentes o las
muletas.

* Caries Sentís, corresponsal del diari monàr •

quic-franquista madrileny "ABC", en un banquet
celebrat a Madrid, ha dit que s'avergonyia d'haver
escrit en català.

* Martí de Riquer, falangista camisa vella, del
grup de "Destino", ha dit que cap català ben
nascut pot negar la col·laboració a la revista dels
botiflers.

* La població de Figueres ha arribat a 18,477
habitants. L'any 1940 en tenia 15,404. L'augment
de la natalitat s'observa a tot Catalunya. Però la
població també augmenta a tot arreu per la immi¬
gració escampada arreu de la nostra terra com
una política d'espanyolització adoptada pel fran¬
quisme.

* Carles Soldevila, col·laborador assidu del
diari monàrquic-franquista barceloní "Diario de
Barcelona" ha començat a col·laborar a "Destino"
amb un article titulat Medio siglo de Barcelona.

ELS JOCS FLORALS DE LA LLENGUA
CATALANA ES CELEBRARAN A

PERPINYÀ, FRANÇA, EL 24
DE SETEMBRE DE 1950

Hem rebut el Cartell de Premis que
resulta impressonant; a més dels tres
Premis Ordinaris i els seus Accèssits, de¬
gudament dotats, s'anoten 23 Premis Ex¬
traordinaris amb grans dotacions, com el
de 100,000 francs de les Edicions Proa i
els 100 dòlars del Grop de Santiago de
Cuba i Comunitat Catalana de Colòmbia.
El premi del Centre Català de l'Havana
s'adjudicarà al millor treball sobre "Inter¬
venció moral i econòmica dels Catalans
d'América en la gesta de Prats de Molló
per Francesc Macià".
A més, hi ha dos premis reservats pels

escriptors roasellonessos, i dos premis
musicals.

Com es pot veure, els Jocs Florals d'en¬
guany han d'ésser un dels més brillants de
l'emigració, i sobretot, presidits per aquest
gran cor de patriota català que és en Pau
Casals.

UN GRAN PREMI DE 500 DÒLARS, A LA
MILLOR NOVEL·LA CATALANA INEDITA

Ha estat establert per Edicions Catalónia de
Mèxic amb motiu de celebrar l'entrada de l'any
sisé de la seva existència. Podran optar al premi
els escriptors de llengua catalana en totes les se¬
ves variants continental, valenciana, baleárica i
rossellonesa residents a qualsevol pais.
Les obres s'han de trametre a CIDE (Av. In¬

surgentes 70, Mèxic D.F.) fins al 30 de setembre
(data d'expedició) del 1950.
Donada l'importància del premi i el que repre¬

senta els actuals moments de persecució a la nos¬
tra llengua, esperem que l'éxit més falaguer coro
nará aquest esforç editorial de l'exili. Felicitem a

Edicions Catalónia i als seus components, que tan
alt han posat el nom de la pàtria a l'estranger i
pel seu provat desinterés i patriotisme.

¿YA CONOCEIS EL VALLE DE VINALES?
En el Hotel Balneario "3an Vicente" encontraréis todas las
comodidades. • Baños termales sulfurosos. El único que tiene
manantiales propios. • El preferido de la colonia catalana.
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