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sentiment de tots. els catalans, sinó que han de meréixer la
mes cordial
Ši en temps normal féra cosa 'loable resumir en
aprovació deis podes .centrals que han reb,.Et
tokrn /'obra d'un Departatnent com el de Finances
aquest mitja' admonicions i advertintents de realitats
.afecta tan profunda' ment la vida .del 'país, a l'hora present,jque desconeixien o valen .ignorar.
el‘ compendi histaric, del període que va del 19 de juliol
Adhuc parlant amb 'termes estrictament econámics, Ca
19 de novembre del 1936 que acaba de publicar amb iiro_, talunya, en plena revolució dernolidora, segueix creant. La
fusió de dudes i' de gratia la Conselleria de Finances :le la creacih no seguei.v, naturalment, el ritme, ni l'impuls de
Generalitat, representa un "tour de force" que. no vot la tasca destructora. El déficit que resulta, el xifr en, en part,
pasear inadvertit als catalans que vivim aquestes
horas gra- les, estadístiques de' timances. Sense l'audacia i l'heroisme
vides de guerra i de revoluciói
del Govern de la Generalitat,-el 'saldo deutor fóra a horas
1 prescindint del contingut del llibre que és l'obra en' d'ara quelcont d'esgarrif6s. Avui, encara, ve vestit per una
.si. mateixa, la seva exposiciór.la seva claredat i el sea mé_ polpo de legalitat que manté tatas les aparences i no deixa
,tode .mereixen, al nostre entendre, un' elogi .que atorguenz tránscendir a l'ordre de les relacions` ecohantiques tots els
sense
recança i amb el desig que trobi inzitadors, particu, estralls que ,ha sofert la. riquesa del país en aquests sis
larment en ,aquells Departaments que com els .d'Economia, 'mes".
.Agrzcultura, Frovaments i Servpis Públics encarrilen am
'•plis sectors de les activitats i energies nacionals.
UNES XIFRES
Gran, o patita, bona 9 dolenta, ?'obra deis nostres orga-,
Del' 19 de juliol al. 19 de novembre les despeses extra
.ntstnes de govern ha a ésser coneguda per a poder
ordinaries de la Generalitat ascendeixen a 012,991.969'88
sser
!tajada. Es un dret elenzental del ciutada que, malgrat la pessetes.. Les tres fonts més importants d'ingressos que en
'tasca exhauridora que pesa damunt les seves espatiles, no el segon semestre del 1935 rendien 45.806.886'50 pessetes,
ha desatés el titular de la Conselleria de Finances, i, mo's, donaven 'en aquells quatre mesos del 1936, 9485.253'50
catres, abans d'encetar cap comentan, volemexpressar, no- pessetes. Les atencions normals de la Generalitat seguei ven,
"nés per aquest Jet, el nostre sincer reconeixement.
con?' abans, representant una .rifra superior als ingressos del
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ORDRE REVOLUCIONARI
L'examen global de les disposicions emanadas 'de la Con
selleria de Finances suggereixen tot seguit el tapie frontal
del període que estem vivint: ordre revolucionan. Dificil,
nzent tróbadem un exponent de Inés amplitud que la tasca
realitzada pel Departament de Finances per a prevenir i
evitar una esfondrada catastrafica de les finances catalanes
que portava aparellada l'esfondada més catastrafica deis
fronts de guerra. La intervenció quirúrgica esteva a mons
delicadas i reportava tantee lintitacions, ensems que tants
perills, qzte úniceonent amb un tacte exquisit podia reei.vir
parcialment: Les falles, si n'hi ha, eren inevitables. Mira
"nent, les interferéncies, les interseccions, les genialitats
d'altres seetors-• i les -improvisacionsfle,,la guerra, havien
forcosament lieliZefeniar
Eí'ainvp, consideració de
tots aquests laciors 'que haurem d'emetré
i el resum
és que, dintre de les possibilitats, s'ha aconseguit el propa
sit, és o dir, l'ordre revolucionan, la temporal salvació del
naufragi en qué havíem de caure.
L.a guerra és un desastre de gran durada i que, com les
mala/tics, consumptives, dóna molt sovint la sensacih
superprosperitat. Un terratrItnol, una inundació,
a
part que sempre shn calamitats localitzades, tenen l'aran
:tatgé:Clíte són súbitas i permeten la rapida reconstrucHó.
'La guerra-no se sap quan (reabra, ni quina extensió tindra,
ni quina intensitat podra adquirir. Si damunt el malson
de la guerra s'hi suma la violéncia d'una transformació
social i una' revisió radical de valors econamiques i jurídi
ques, 'el tnánteniment d'un ordre financer resulta per ell toOl
.i.tna obra d'art. Cal confessar, per?), que la prolonzació d'a
quest difícil equilibri és molt a propasa per a fer potir del
cor els organismes més ben
dotats;
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AUDACIA 1 HEROISME
Batre's amb mil enemics confctbulats és obra de titanS.
Les virtuts sorprenents deis dirigents de les finances catalimes han .sorgit, com tots els heroismes lzaguts i per haber,
de les cercumstanczes inevadtbles. El sentzt de la responsabilitát i'ha fet evident amb la calma amb qué "han afrontat
situacions desesperades i amb les mesures presas contra la
inercia deis que no han estat a l'alçada de les necessitats
,miés urgents. Aquella serie de decreta que ultrapassen potser
les tactiltats áutonamiques, no solament han de tenir l'as.
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En el cure deis mesos aquestes diferancies s'accentuen
i les .vi/res s'aukmenten extraordinariament per un costat i es
reduelren .terriblement per l'altre. Aviat les distancies es
devindran ástronantiques i resultara impossible que els caps
es trobin tnäi més.
El més greu no és que les jotas d'in
gressos s'hagin debilitat, sinó que les deus s'ei.vuguen i
ja no poden revenir. Els ingressos tradicionals han mort.
Cal cercar-ne d'altres. On? Com? Els decrets del conseller
de Finances .publicats' el 18 de gener i fills dé les autoritza
ezons excepcionals
que ti han estat conferides, intenten
encarrilar un corrent que s'ha sortit de..mare. Moltes vega
des haurem de parlar de l'oportunitat i deis efectes d'alguna
d'aquestes disposicions. De moment, constate?» una oegada aixt, tots els discursos deis obrera sta
janovistes proclamen Huy alegre segu
més el mérit de l'intent i esperem Confiats el resultat.
retat en noves victbries per al 1987.
NOCIONS 1 FANTASIES
En els desigs de nou any pronun
ciades pels millors obrera,
A quest brevíssim, com koljosians,entari
sobre una matéria que re- i herois
de la Unió Soviética, s'expres
clama volunzs, va encaminat a conzbatre una nava calamttat
aa
la
força
i l'energia de la patria so
que pot produir danyi molt greus i és la noció que tenen
alguns que tot s'endega fent emrssions de paper moneda i cialista. Ella declaren': «jo estimo la
prodaint una inflació que ajorni la catastrofe i ene permeti meya patria soviética, perqua la seva
d'alzar tirant. Es una condició molt humana defugir els pro riquesa socialista conté una part del
blenzes en compte d'afrontar-los i resoldre'ls. Cap bon go meu treball.» Entre nosaltres es con
vernant, 'pera, no' caura en aquesta temptació tan prapia cedeix al treball l'estima i el valor a
del caracter espanyol i tan estranya a les característiques qué té clret. «D'una penosa obligació,
n'hem fet una qüestió d'honor». diu
racials deis catalans.
No hem d'estalviar res per a guanyar la guerra, pera ho Smétanin,• obrer stajanovista de la fa
hem d'estalviar tot pet a la guerra. Es hora de privacions, brica de calçat de Skarojod, a Lenin
de calcul, de sofriment. Tot el que no malversem, tot el grad. «El ,1987, lluitaré amb més ener
que
lo podem esmerçar en l'organització de la vic gia encara per l'Estat bólxevista ; po
tarja« Res d'inflacions ni• d'enganys. A patir, a fer-nos forts saré el meu honor a reforçar la potan
en
l'austeritat i la previsió, que aiaq eseurçarem la durada cia "econbrnica i defensiva del país dels
del conflicte i tindrein la preparació suficient per a edificar Sdviets», diu Makar Masai, condeco
la nona societat, la qual, des d'ara, reclama esfórç perse rát, fonedor d'acer. El Govern sovia
verant i capacitat de retenció.
tic té cura dels„ hornea més que cap
Una guerra és una escota excenent per a la revolució altre govern del món. «Jo gaudeixo de
per ai.r<', estem tan segurs de guanyar l'una i l'altra. Pera totes les condiciona necessaries per a la
apartem tota noctó de trampa i de facilitat, tota fantasia l'ealització ?['un treball creador. Un
de sortir triomfantS sense sacrifici. Les fantasies i les tram- bon estatge, un auto, una bossa de
pes són sempre perilloses, pera en aquests moments serien 400 rubles al mes; heus ací el que cm
fatal' i centuplicarien la nostra miséria en, el millar deis dona el govern soviatic a fi que je
casos, si no obríssim, con
és molt probable, la comporta pugui instruir-me», diu Musinski, con
del suprem desastre, d'aquell que seria immediat i absolut. decorat, antic obrer forestal, avui es
tudiant a l'Institut. forestal d'Arjanjel.
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quinquennal
.

La victdria completa de l'economia
socialista és un fet réalitzat. L'explo
tació d l'home, per l'home ha estat
abolida. Aquest és un gran axit obtin
gut en la seva lluita pes pobles de la
.U." R. s. S.
El 1986, la indústria pesada de la
'Unió ,Soviáica ha acabat la realitza
bió. del seu pla quinquennal, en quatre
anys. Els axits de la indústria pesada
garanteixen la malització de la tasca
rriés important del segon pla quinquen
rál.: l'acabarnent de la reconstrucció
técnica de,
l'econornia del país.
Durant els q uatre primera anys del se
gon pla, una suma global de 65 mi
lions de rublea ha estat consagrada a
la construcció de gegants industrials,
contra 50.500 milions per al primer
període quinquennal. La U. R. S. S.
posseeix actualment les fabriques més
m'ademes d'Europa'. La productivitat
del treball; especialment en la indús
triá' pesada, ha augmentat formidable
ment; i sota aquest aspecte, tarnbé el
pla ha estat realittat en quatre anys.
L'agricultura. socialista marxa victo.riosainent vera la crealització del segon
Pla quinquennal.. Més del 90 per 100
de totes les economies carnperolea es
tán ja eriglobadél en els koljosies. Se
gons el pie, a última ,del 1987, 6.000
estaelons, dé Maquines 1 tractors han
de 'prestar fluye pervels a :tóts els .kol
joses de la Unió. El 1936, han existit
ja 5.000 estácions que han servit per a
‘t-neió oki RO Der 100 de les ter
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del Metropolita Transversal per una
Unja alria.
Com hem dit, aquestes obres, ja que
no pel seu
volum pel qué representen
com a principi' de
l'electrificaCió
nostres Ferrocarrils, són de gran: funT
portando, i vénen a ésser com
dra angular d'un nou edifici que en
el concert de ,la nostrá economia ha
d'aixecar-se a Catalunya per, a bé de
tots.

Davant el

.pódem

projecte

que giermina„ no

menys d'alludir

incidentalment

l'embús que molts problemei;e,cond
'mico que ens semblaven insolubles venien sofrint des de fa molts anys per
culpa del capitalismo 1 del burocratis
me administratiu, de la manda d'ini
ciativa, o senzillament del boicot. cen
tralista a moltes iniciatives de gran
transcendancia econdmica que avui en
el nou ordre revolucionan, amt un xie
de voluntat i un mínim esforç, cense
violIncies, amb la simple decisió d'ho
mes de bona voluntat, es resolen 1 por
ten endavant amb ..una simple dispo
sició oficial de la Generálitat.
Un d'aquests projectes és aquest de
l'electrificació de la indústria del trans
pon a Catalunya, indicadissima a la
nostra terra donades les especials ca
razteristiques que ací hi ha per. a la
transformació del nostre sistema fer
roviari.
La naturalesa no ha estat 'pródiga
amb CatalunYa atorgant-li reserves
d'hulla negra, perb ho ha estat en
a

.

canvi

proporcionant-li

unes

reserves

d'hulla blanca que constitueiXen una
de les fonts de riquesa més intportants
d'aquest país que en gran part com
pensen la manca de carbó i en altres
aspectes la superen. Un d'aquests as
pactes es bona representat, om hern
dit, per la possibilitat d'electrificar les
nostres línies ferroviaries en ben,efici de
la nostra economia i del propi sistema
•

nostre país. Independent
d'aquests avantatges, existeix el

ferroviari al
ment

qué representa per a l'individu
brosos aspectes poder viatjar
electrificat

en

substitució

de

en nom
en

trena

tren
a

va

por.

Si en el terreny económic l'adquisi
ció de carbó fos de la nostra terna (ter
reny pel qual Catalunya esmera mi
lions de pessetes cada any, que surten
de la nostra terna a altres terres), rán
profitament de la riostra força, hidrauli
ca per
a tracció ens
reportarla un es
talvi considerable en el terreny de l'iM
puls a altres indústries de la n,ostra Ca
talunya (entre elles la hidroeléctrica).
El projecte d'electrificació de la nostra
indústria del transport va a ésser un
gran pas endavant en el nostre vigorós
avanç econbinic. 'Els milions de quilovát's
que anualment es desaprofiten com a so
brants en la producció hidroelactrica,
aplicats a la tracció ferroviaria, podrari
ésser en el futur avantatjosament uti
litzats. 1 si aquest impuls rebés l'apli
cació eléctrica als transporta ferroviaris,
semprp, a més, l'electrificació cauria en
benefici de la indústria eléctrica en ge
neral, la qual, com és sabut, ala paYsol
més progressius del rnón guarda eltreta
relació amb el grau- de civilització dele

Es aviadora soviatics es dirigeixen
la joventut amb inotiu de l'entrada
del nou any. Es amb el seu concurs
com
ells volpn realitzar aqüesta gran
tasca : donar al país deis
Sbviets
res cultivades pels koljoses. La força politécnica
septenal general, prevista 150.000 aviadora. La població soviati«;
de treball deis contingents de tractors per al segon pla 'quinquennal, és la pri ea posara el mateix vigor per a defen
ha d'arribar a 8.200.000 C. V. a l'aca mera garantia de la realització d'a, sar tetes les seves victbries que ell ha
bament del segon .pla quinquennal. El questa tasca. Les Universitats i les Es posat per a conquistar-les. Estima la propia pabos.
La importancia econdmica de l'ectri.=.
1986, l'agricultura socialista disposava coles Superiors tatniques veuen sortir seva patria aoviatica, i en estimar-la,
ja d'un contingent de tractors repre actualment cada any 'deis seus cursos •estimp, tota la humanitat i lluita pel ficació de ferrocarrils és extraardinaria.
En atenció als avantatges quel'epreseri
sentant una potIncia global de C. V. 200.000 especialistes destinats a l'eco socialisine en el món sencer.
ta la facil transformació 1 transpon de
8.050.000. Els 100.000 combinats, la nonaia nacional. El 1986; més de set
La Unió Soviética, .el més potént Penergia eléctrica d'alta
posta en servei deis quals era prevista milions de persones han acabat amb baluard de la pau, és,' per la seva po
tensió per una
i la continua extensió de les Untes
per a l'acabament del segon pla. quin axit Ilurs estudia a les escoies taciu
lítica paoífica, la millar amiga deis part,
quennal, estan ja aval en acció.
ques. A les maquines, a les fabriques, trehalladors deis pobles deis palma ca de transmissió per una altea, el proble
La U. R. S. S. esdevé un país gau el nombré d'homes posseint una ins pitalistes. L'actitud enérgica que ha ma do l'electrificació deis ferrocarrils de
dint de l'abundancia de tots els pro trucció secundaria, augmenta sensé pres a favor de la' Iluita antifeixista gran Unja és cada vegada més 'discutit
a
tots els paYsos. Por aixb no és d'es
dudes agrícoles. La indústria soviati parar.
del poble eapanyol, rió és més que l'ex tranyar
l'increment que a tot arrea ha
ca, la indústria lleugera, la .indústria
L'organització• sinitaria ha pres una pressió del formidable sentiment de
alimentosa, és proveYda en ,matdries 'gran extensió. Solament per a ..l'any solidaritat de lluita internacional que tingut aquests últims anys la tracció
primes, cotó, 111, etc., de primera qua ipassat, les cases de repbs deis -sindicats emplena el seu poble soviétic de 170 ferroviaria. Entre aquests pasos, Es
litat. La tasca, elevar la situació ma han rebut 1.700.000 treballadors. L'a milions d'hornea. 1 fina en la joia i panya fine ara feia un trist paper, no
terial i cultural deis treballadors so condicionament de les clutats sovilti en l'alegria de les festes soviatiques, tant pele quilbmetres de vies electrifip
viatics, s'ha realitzat victoriosament. ques ha adquirit un desenvoluparrierit en aquestes horés inaugurals del més cades (une dos mil), sin() per la inarcia
que havia presidit en l'electrificació, tot
El dret al treball, a la instrucció, al imPortantissim. El pla quinquennal de alegre de tots els alegres anys, els ciu i
adonant-se de les grane poSsibilitats
descaris, i a una vellesa tranquilla, es constrticció
trarriVies, per exemple, tacrans sovibtics, per damunt .de les
econdmiques
i la relativa facilitat
tá assegurat, 1 ha estat consignat en esta ja realitzat.
victóries de la saya patria, no obliden fectuar-la avantatjosament.
la Constitució staliniana. Durant els
L'any que acaba de transcórrer és mai l'ambra amenaçadora del feixisme
La transcendancia del problema bé
quatre anya transcorreguts del segon l'any stajariovista, que ha realitzat les sagnant, la nal del qual vol detenir val la 'pena que en números successius
pla quinquennal, la renda nacional 1 el Condiciona necessaries per a una tan la seva felicitat. .En els burras amb els Ji dediquem alguns altres anides. En
volurn dels salaria gairebé s'ha dupli rápida 1 tan general solnel6 de les tas quals ha estat saludat el nou any, res el primer d'aquesta' sarie
es deixa sen
cat. L'augment del nombre deis obrers ques, polítiques i econdmiques fona sona com un alerta que ningú no po zillament consignada
la importancia del
1 empleata treballant en el quadre de mentals plantejades pel segon pla quin dra trancar, dirigit a tots els qui s'a decret promulgat
pel Govern de la Ge
Peconoinia nacional, és rnés rkpid que quennal. Des del 1985, la indústria so treveixen á atemptar contra el país del neralitat, que en estudiar un deis nos
obtingut
el 'que havia estat previst en el segon viatica ha
la rriajor part de socialisme.
tres próblemes• econdmics de 'majar en
pka quitriquenhal : aquest nombre ha Paugment de la seva producció gra
Una ardent saluta,ció de Milla a tots vergadura 1 que només en aparença no
augmentat en 3 milions en quatre cies a l'elevació de la productivitat del ele treballarlors del món, els desigs més ofereix gran importancia, no obstant ha
anys. El 'país soviatic esdeVé més ric treball. Disciplina de treball sociaiis- vine, una solidaritat fraternal, una es• patentitzat una
vegada més la seva ca
de 'd'a en dia. La indústria alimentoso, ta, millor utilització de les matarles treta de mana per damunt de les fron pacitat i la seva gran voluntat
a
ha•realitzat ja el 1986 el sen pla quin primes, qualifieació deis cniadres que teres á l'heroic poble espanyol, heus collocar Catalunya a l'aItnia.-queper
Pels
:
quennal..
permeten una utilització maxima- deis ad el que us dirigeix la victoriosa, la marits deis eatalans 1 per les po. ssibi
El désénVal-uparrient cidtivrol' deis tre- milano de producció, han donat a feliç Unió Soviatica. En el comença litats d'explotació de les seves rlqueses
bailadora de la Unid Soviatica es res- áquestes vietUtes, gracies al moViment rnent d'aquest nou any, la Unió So Ii correspon.
litza a •passos de gegant. La instruccid' staianovista, un caracter definitiu. Per viltiea .pensa en •vosaltres.
EZEQUIEL PAGES

EXEMPLES DE LA U. R. S. S.
L'últim any del segon pla

Una de les disposicions emanades del
Govern de lá Generalitat, de carácter
cminentment transcendental en el nou
ordre econdmic revolucionani .de Catalunya, es traba representada pel decret de la Presidancia del passat dia
20, pel qual s'autoritza la Conselleria
d'Economia 'per a portar a terme els
treballs. neeessaris per a l'electrificació de determinades líniés ferroviaries
de transpon, al qual efecte es destina un crédit e).ctraardinari de vuit
milions de pessetes, irnport en qua s'avaluá la realització de les obres projectádes, les quals, segons prescriu així
mateix 1 esmentat 4,:lecret, seran efec
tmadesten 'el terrnini maxim de set
mesos.
Aquestes obres, que probablement
són el primer pus per a anar a Pelee
trificació d'una gran tramada, 'per no
din la totalitat, de la xarxa ferroviaria
de Catalunya, en principi es limiten a
l'establiment de dues línies aaries de
contacte corresponents a les dobles vies
entre Bifurcació-Bordeta-Parraf 1 Mo
lins de Llobregat,' enllaçar l'extrem de
les vies del Ferrocarril Metropolita
Transversal des de l'estació Bordeta
amb els Ferrocarrils de M. S. A.; am
pliació de potancia de la central Bor
deta del Ferrocarril Metropolita Trans
versal, i construcció d'una altra planta
nova
a
Castelldefels, i substitució de
la presál' de corrent actual per carril
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LES ARTS I ELS ARTISTES
ART NOU DEL MON NOU

L'ültima vegada que vam sentir Si
gnac, el, gran pintor i gran «horne del
seu teMps», es dolia de
Panacronisme
que suposa avui l'obra d'art
estricta
ment subjectiva. Era a la redacció de
Mondé, la revista de Barbusse ;
d'.&/ Foc, recóllint les paraules l'autor
de Si
gnac, i dirigint-se als allí
presents, ens
encoratjá tots a recollir cada vegada
més, en l'esfore intellectual, les inquie
tuds generals, les que associen en una
mateixa fe i una mateixa esperanea tots
els treballadors : els del taller i els de
la ploma, els del llibre i els del camp.
Cada vegada que aquí, a la Ph.tria deis
treballadors, m'enfronto amb una nova
realització artística, vise l'emoció de
l'eco d'aquelles paraules de Signac, i
Barbusse, l'eco de les dues veus de
raestres callades per sempre.

polis, obra d'un poble ;

director d'escena podria, en algun deis
palos en qul el teatre ha d'ésser per
damunt de tot un negoci, i un negoci
el director d'es particular, exposat la pretensió de ne
cessitar

l'arquitecte soviltics, tenen
disposició, per
realitzar el

per a la versió nova que vol
la donar
a una obra, uns iluants centenars
seu
comls, l'adhesió de tot alle) que els més de comparses, o, com per a les
Tepresentacions de «Carmen», al teatre
envolta.
Basti un exemple: el deis ,harris nous Parc de Cultura, de Moscou, un miler
de Kárkov, posem per model d'urba de comparses mas?
nism.é. (?No digné el president Her de Aspirar, en una societat amb barreres
classes, a una expressió d'art
riot, perit en la matéria, que era aques tiva, no
deixa d'ésser una utopia «de
ta la ciutat «més ben compresa)) .del
bona voluntat» ; un malentls deis tracas
cena
seva

o

orquestra vol dir conli
del nostre art, te
nir una noci6 profunda del mecanismo
deis instruments, dominar tots els estils
musicals i, a nzés, apropiar-se una cultu
ra general molt ampla. Res de més equi
vocea que creure que el director d'or
questra es pugui improvisar. Una mos
tra ens la d6na el fet que tots conei
xem, que hi ha molts m.úsicS, excellents

que

res

no

tenen

recursos

que

mai

esbufega

ni

parla;

els seus ulls
les mans, element
fonaMental d'expressió i suggestió.
Tot aixa no s'obté sonso estudiar-ho
convenientrnent i durant molt temps, a
part que, com és natural, l'estudiant
d'aquesta *a:cuí importantissima blanca
musical, Unirá de conéixer perfectament
la composici6, instrumentaci6, acústica,
no

parlen, i són,

com

musicologia, analisi, estils,

etc.

Unicament ajad en sortira el director
en trabar-se enfront d'una orquestra es
que estigui a l'altura de la saya tasca,
veuen impotents d'exprimir per
znitja
del gest allo que ells "senten" ; tot se el músic integre que sera digne de dis,
del gran instrument musical que
guit es troben dominats, conduits per posar
és l'orquestra.
conz qui es llancés al riu
Per aixa cal crear la catedra de di
bracejant nzolt, fent esforeos titemics,
aconseguis anar seguint el corrent. De receló d'orquestra. Cal donar als nostres
estudiants que aspiren amb illusió a és
qué servirla el seu esfore?
Un bon director conduei,v ell sol Por ser directors d'orquestra, l'oportunitat
questra, el seu gest á senzpre el gest de satisfer les seves justes aspiracions
que cal en tots moments ; les seves mans que fins l'hora present s'han vist total
van
traduint la seva representaci6 so ment negligides.
nora ideal, mentalment. Es sobri, just,
Joan PICH I SANTASUSANA

l'orquevtra,

a

aquesta qüestió
l'artista,
fora d'aquí, es troba fatalment destinat
a morir
de fam. Fatalment, per?, I?)gi
cament també: l'obra que ja no és ex
pressió collectivá, queda al marge de la
collectivitat ; i la que aspira a expres
sar
un sentiment
collectiu, tampoc no
hi ha cap raó perquI els rectors d'una
societat basada en privilegis contraris al
sentir collectiu, l'acceptin, i premlin.
I l'artista queda sol ; fatal i 51tadíssicig
cament tancat en la seva soledat, exem
ple absurd i anacrbnic d'una supervi
vancia impossible : Pintors i .escultors
de C,ort sense C,ort que els assigni un
sou, arquitectes l'obra deis quals no
pot ja liraitar-?e a l'encárrec d'un mece
nas i que han de planejar, enserns aue
el traçat de la seva obra, la conquista
estratIgica del seu encárrec ; escriptors
dependents d'un editor per al qual tota
literatura és a priori lletra morta, i dra
maturgs les obres deis quals han d'a
parlixer castrades per agradar a un pú
blic que s'espanta de tet accent viril,
perqul per virilitat no entenen sinó la
pornografia. Ara bé : la U. R. S. S.,
civilització animada per un esperit únic,
ressuscita, també fatalment i 111,gica
ment, les realitzacions artístiques col
lectives de les bogues que donaren a
Pan grans síntesis espirituals : cap po
ble capitalista no pot avui oferir quel
com que perllongui la Catedral o l'Acr1)-

una

tots els

compositors, eminents concertistes,

—

en

L'art de dirigir l'orquestra
Dirigir

I és que cal «Viure», aquí, a la U. R.
S. S., les dues grans creacions artísti
ques collectives : el teatre i l'arquitec
tura, per a adonar-se bé d'aquest anocro
nisme, d'aquest absurd de l'obra nas
euda per a satisfacció única del seu autor
i del seu adquisidor. Que es queixin,
als palos capitalistes, els artistes, de la
seva situació de familiars pobres, i
fins
i tot podríem dir que d'e sobrants de la
soeietat. Salvant molt poques excepcions
i, naturalment; els fabricants d'obres
veure

A propósit del Conservatori Nacional

xer

•

pseudoartístiqueá,

LA MUSICA

a

a

—

bon deixeble
declará la dors i treballadores de la gran empresa
Watrin
per?) fantasista-1. '"Filatures Fabra i Coats", reunint-se
clistret. Ha fet molts prógrelIds ''dés' 'iliumeng,e al matí al ,departament de
d 'aleshores.
bales de la fabrica de Sant Andreu, es
A LA JORNADA FINAL DE LA coltant amb atenció i entusiasme exem
CONFERENCIA NACIONAL DE JO piar un programa siinfónic, executat
VENTUTS, que s'ha celebrat fa una pels instrumentistes de l'Institut Or
questral
ells mateixos tots obrers i
setmana a ValIncia, el compositor Ro
i dirigit pel seu jove i do
dolfo Halffter hi ha intervingut amb aficionats
tadissim mestre Pich i Santasusana.
unes iparaules breus, afirmant que és el
Aquest concert, dedicat als obrers i
poble qui sernpre ha conservat vius
en
el cant popular les trulicions i es fainiliars de ?'empresa, és, com déienz,
sIncies veritables de la nostra música i un primer assaig, de sortir del quadre
el qui ara, amb les armes a la má, de estret de Porganització musical coneguda
fensa l'existIncia i la continuitat del fins ara. L'esdevenidor i la foro cultu
nostre art en general i de la nostra mú ral de l'Associació Obrera de Concerts
s'han deciclit amb aquest "Míting-Con
sica en particular.
cert" del seu Institut Orquestral ; agua
ta entitat popular podra jugar un dia
un paper
decisiu en la futura
Concert a la fábrica zació musical de Catalunya, si organit
sap do
nar-se un ample caracter cooperatiu, re
«Filatures Fabra
Coats» formar els seus programes, abandonar
per sempre les formes inaciequades a /a
nova realitat de la cultura burgesa i re
generar el seu organisme adrninistratiu
i cultural. En Joan Pich i Santasusana
td una personalitat artística, que sent les
inquietuds del moment, coneix tots els
recursos del
seu ofici i té ?'entusiasme
de la joventut per a mar.rar vers un
D'acord ainb el seu lezna, sehlons el «mí que portará el nostre art a ?'al
qual l'Associació Obrera de Concerts es tura de les conquistes revolucionarles en
proposa divulgar una "Cultura procluida els sectors de la nostra vida social.
per obrers i destinada a ells nzateixos",
OTTO MA YER
l'Institut Orquestral d'aquesta .4sso
«Era

un

—

senyora

Casa del Comissarlat del Poble par a la Indústria
Arquitecte: Le Corbusier. Un deis més interessants edificis de Lleugera
la nova Moscou
construcció. La façana és tota de cristall sobre armadura
metállica

—

en

món?) Per «enquadrar» el Palau de la que ofereix un r'egim en la seva agonia.
Indústria i el deis Projectes, centre de D'aquí que aquesta situació de veritable
la ciutat, nova, s'han enderrocat illes privilegi, de nens afalagats, feta a la
de cases senceres. L'arquitecte director U. R. S. S., als artistes, sigui, al con
ha pogat, d'aqttesta manera, aplicar trari, conseqiiIncia natural
d'un ,Ighn
sobre el terreny» i «a l'unison» l'obra en' quI tota capacitat creadora pot des
que tenia al cap. Per?) quin Ajuntament envolupar-se, perqul respon
a una
ne
de cap país capitalista dispolaria de cessitat co•lectivament sentida, i ve a
quantitats tan elevades per a realitzar satisfer-la. «No denern l'abast als en
d'una vegada totes les expropiacions cárrecs», em deja dies enrrera, a Eri
convenients? A quin país capitalista po van, l'escultor Sarkissian. —Els
dria un arquitecte, per molt genial que soviltics, no coneixeu la seva artistes
sort
fos, proposar per a la seva realització
contestava jo, mentre contemplava la
immlediata una obra homogInia cona «maqueta» del teatre en construcció a
aquesta que s'ha portat a cap a Kárkov, la capital d'Armlnia, un teatre el cost
i que és l'admiració deis que la visiten? del qual
pujará a setenta milions de
I, en un altre ordre de coses (sempre rubles, i en la decoració del qual, du
dintre del mateix ordre general), quin rant tres anys, collaboren tots els es
cultors i pintors del país. Perb eh, som
rient, cm digué —«Creieu que no la

—

•

coneixem? Jo he viscut

a Viena i París :
fins que he vingut a insta•lár-me de
finitivament aquí, no he sabut qul era
de de be poder crear.»

MARGARIDA NELKEN

Noticies de
DURANT

tot

el mén

DESCANS D'UN
CONCERT, que dirigia al «Queen's
Hall» de Londres, el president de la
«Royal Philharmony Society» ha ator
gat a Richard Straussla znés alta recom
pensa

EL

angleáa destinada ala compositors

:

la Medalla d'or de la Societat Filharmb
nica.

ACABA DE PUBLICAR-SE UNA
PETITA OPERETA o, millor dit, un
«intermedi burlesc», de G. Ph. Tele
mann, el gran contemporani de Bach,
intitulada ''Pimpinone o El maridatge

desigual" (ed,. Schott, Magúncia).

UN PREMI DE 50.000 LIRES SE
RA ATORGAT al compositor que re
unirá el major nombre cTe vots en un
concurs per a la composició d'un nou
himne nacional italiá. Els c,ompositors
Mascagni 1 Casella formen part del
Jurat.

¦

Palau deis Sóviets a Moscou
EN Skiets es proposen conmemorar amb llur geganti palau, el testimoni de la
Uuita victoriosa del proletariat i el nionument a la gran figura de Lenin. Comprén
altre més petit per a
cquest 'edifici un gran.. saló capaç per a,20.000 persones i unaquest
saló es collocara
6.000. El saló gran'és de /orna circular, amb cúpula. Sobre
el panorama de la Revolució, i per daniunt d'aquest les seves sales. El conjunt d'a
Questes'cCrnstrUccions servirá de pedestal 'a una gegantina figura de Lenin. El con
amidara 415 metres d'alearia. La
yunt de l'edifici, amb l'escultura inclusivament,Lenin,
miraran al Kremlin.
façana principal, (ti.tf COIIL l'estatua de

A W.ACABAMENT DEL SEU RE
CITAL TRIOMFAL que donit última
ment a Brusselles el gran pianista Ar
thur Schnabel, rebia a la seva llotja
nombrosos admiradors i admiradores.
Una d'aquestes se li atansava molt;
després d'un moment de conversa, hom
veié Schnabel abraear la seva interlo
cutora, dient7li : «Espero que no us
avergonyireu de mi aquesta nit !».
Aquesta senyora
Ii
Mme. Watrin
havia recordat que, preparadora del fa
mós professor de 'piano Leschetitzki, a
Viena, del qual Schnabel havia estat.dei
xeble, ella li havia fet treballar les so
nates de
Beethoven quan tenia den
•

.

—

an v

—

—
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'NOVES

FORMES

DE DIVULGA

dio MUSICAL

(nació va inaugurar diumenge passat
una série de concerts que tindran lloc a
!es fabriques Mateixes. Aquesta
és d'una importancia fonamental, car
significa un ,as endavant• en la liqui
dació necessaria de l'organitzaci6 burge
sa de la vida musical i obre perspectiva
espléndida a la renovació popular de
tota la nostra vida de la música.
Ja des de molts anyi éstem propug
.riant una Inés ampla divulgació de la
música, que coincideix exactamezzt amb
aquesta nova iniciativa, realitzada per
l'A. O. C. Mentre sols la burgesia,
encara aquesta nzateixa
dintre límits
molt estrets, es preocupava de la mú
sica com un rnitja de divertiment, els
pocs concerts, que tenien lloc a una o
dues soles antriques de Barcelona, po
dien satisjer les necessitats culturals
d'aquesta clase. Com en tants altres
aspectes, el 19 de juliol haurb de signi
ficar igualment per a la nostra música
una
dada inicial que inaugurara una
nava etapa de la vida musical catalana.
Els nostres rizúsics, que fins ara no han
sentit les inq.uietuds del 7120MCIlt, no
podran fer música com la felen durant
tota la seva vida. S'hauran de desplaear
als grans centres de treball, a les fa
briques,. als tallers, a les casernes i al
front mateix, per portar-hi el produc,
te de la seva imaginació, per pren
dre contacte amb una nova inassa po
pular, ?mida d'apropiar-se els valors
•

DISCOS
Sarasate: «Capricho vasco».
Dvorák-Xreisler: «Negro Spiritual Me
lody», per Yehudi Menuhin. («La Voz de
su Amo»,
DB 2856).
La companyla del gramófon continua
les seves impressions de música, dita
seriosa: Aquesta noticia será molt ben
~Inda

per

tots els músics que necessi

ampliar els seus coneixements pro
fessionals, pels afioionats ben nombrosos,
a la nostra ciutat, 1, finalment, pels cen
ten

tres escolars

que troben

en

el disc

un

mítjá imprescindible d'exemplificació viva
de les classes de música, riere taml3é d'al
tres assignatures, com la física (acústi
ca), geografia, literatura i cultura gene
ral. Setmanalment ens proposem, de se
guir des d'aquesta secció el moviment dis
cofónic, comentant les més importante
publicacions i discutint els diferents as
pectes de la utilització del d'u:, per al
qual veiem un esdevenidor tic en noves

perspectives.
***

Un deis discos més recents de la in
dústria internacional gramofbnica, que
acaba d'editar-se a Espanya, és una nova
creació de Yehudi Menuhin, acompanyat
al piano per Marcel Gazelle. Es tracta
del «Capricho vasco», op. 24 de Sarasate,
en el qual el jove violinista fa ostentació
de tots els seus recursos fabulosos de téc
nica instrumental, 1 de la melodía, a
l'estil d'un «Negro Spiritual», del farnós
«Largo» de la Simfonia «Nou Món» de
culturals, per crear una nava cultura Dvorák. A través d'una intensitat sono
que compti amb l'esperit renovador que ra, profundament sentida, Menuhin ens
interpreta un deis trossos més bells de
es basa essencialment
en les forces
es
la música nacional romántica de fi
pontanies d'aquesta massa verge.
de segle, amb una afinacié modé
La temptati.va, realitzada per l'A. O. nals
lica i•un sentit justissim de la forma.
C., ha tinout
éxit de significaci6
Des del punt de vista acústic, la im
histarica. Res de més emoeionant que pressió d'aquestes dues peces és impe
«,.ryiar;6 in, mensa de treballo cable

(ve de rúltima pagma)
bastons, durant alguns mlnuts, fins que
el mataren.
Com sacrificaren el Sr. Pérez

Lizano
El president de la Diputació, senyor
Pérez Lizano, <luan a precs de l'alcalde
feixista Miguel de Gera, queda en lli
bertat, marx Rl poble de Tobed, prop
de Carinyena, oIi romangué en una
finca del seu pare polític, heme de
dretes.
Una nit, quan el senyor Pérez Li
zano es disposava a anar-se'n al llit, eš
presentaren quatre feixistes i Li Prega
ren que .els
acoinnanyés per prestar
declaració. No li pertneteren que es can
viés de roba, i en pijama el portaren
a Saragossa.
L'esposa del senyor Pérez
Lizano els aconapanyá fins a la caserna
de Castillejos,. on no la deixaren entrar.
En vista cl'aixó i del perill que amena
gaya el seu marit, aná a Saragossa 1 es
posa en contacte arnb un cunyat ; maja
hora Tés tard la senyora i el germádl
president de la Diputació es trobaven
davant la porta de la caserna amb or
dres de la Capitania General : una, per
qué el senyor Pérez Lizano passés a la
presó ;•l'altra, perquI el presoner no fos
posat en llibertat sense ordre expressa
del general.
La senyora nitras les ordres i les es
quinçaren davant d'ella. Li digueren que
el seu espós no e.stava allí i que deseo
neixien el seu parador.
Aquest fou portat fins a un lloc pro
per, al Canal Imperial. El collocaren
d'esquena al canal i Li feren un dispar
de pistola al pit, sense propónit de
matar-lo, perqul en catire a Paigua
morís. Així mateix °corregiré.
Cinc ches després aparegué una mas
sa informe de caen coberta per un pija
ma.
Les inicials broclades 'del paiarna
serviren de base per a la seva identifi
cació.
•

.

Execució de l'ex-comandant
Sist
Vicene Sist

esteva empresonat. En
li prengueren una pistola
que en dret podia portar per la seva
condició militar.
Es presenta a la Comissaria un capita,
sembla que anomenat Castejon, el qual
tenia rancúnies personals amb l'ex-co
mandant. Demaná la pistola de Sist i
aná a Falange, on sollicitá que li Iliu
ressin el presoner. Un cop Ii fou Iliurat,
el porta, als afores de la ciutat, i amb
Ja seva própia arma li engega Un tret
.al coll. Després, per escarni, li tragué
les ulleres de l'estoig i les hi posa.
.També buscaren un gerrná de l'ex
comandant i .l'afusellaren.
Hom pot escirro que ha estat execti
lada una filla del senyor Sist, de setze
anys. Si l'altra filla i un fill s'han salvat
és perqdé el moviment de juliol els ser
prenesué a Madrid.

detenirlo,

La família Cabronero
exterminada

cruasi

Tomas Cabrones° era president d'un
Comitl d'Izquierda Republicana. El se
nyor Cabronero s'amaga a temps. Pesó
per una derdincia, llagué de sortir de
la casa oh l'amagaren, ami) tanta opor
tunitat, que no tardaren a arribar els

falangistes.'
Hora pot .creure que la denúncia la
féu una filla de Tomás, professora a
l'Hospital Provincial. La detingueren i
Ji feren prendre oh i de rieí dues o tres
segades, la sotmeteren a la tortura de
Aa fam i la pobre noia, en un moment
<le comprensible debilitat parla. Corn
que el senyor Cabronero desaparegué,
fou detingut l'amo de la casa on estigué.
Després, hom ignora per quina coinci
dIncia, també detingueren el que l'ha
ria acollit en la seva fugida. I el senyor
Cabronero marxá en un autobús cap a
La Almúnia, on els falangistes Paga
faren i el trasllaelaren a Saragos-sa. L'a
fusellaren al mateix temps que eren
afusellats també els dos arnics que l'a
magaren, la seva filla i la seva neboda,
formosa noia que aparegué al camp ainb
la roba destroçada i amb senyals als
braços de les seves própies dents.
•

EL FEIX1SME ES
havia molt d'interós a detenir-los. Per'
clenúncia d'un ex-francmáló, que ocupa'
alta carrecs a l'Orde, se salé qui for•-e
mava
la lógia saragossana, per?, corn
que aquesta havia eariviat de dómicili,
no fou
possible l'assalt en recerca dels
clocuments, fina que, séns dubte per
martiritzár els cletinguts, algti digné el
carrer on estava. Els feixistes s'apode
raren de la clocumentaci6 1 perseguiren
els franc.maçona, zis quals detingueren

afusellats

en

massa

Ultrapassa

allo etic

ven

els límits de la ferocitat,
fer amb els fraticniaeons.

cojfl

els

jutges,

l'ensenyament

mes

de

procediments aliens
Oiyilització.

per

a

nor

gavardina

nova i

Desesrés desaparegué

uns

moments

i

des d'on es Ilança per una finestra. Es
fractura la base del crani i nyorí.
Llavors es presencia un espectaele
horripilant. Els guardies de seguretat
'etle• falangistes es Ilançaren sobre el
cadáver i Li arrabassaren la cartera i
La gavardina.

Altres execucious
D'oren afusellats els metges, profes
de la Facultat de Medicina, ger
mans Minuesa ; els també metges, ger
mans Alcrudo ; un altre metge dentista
que crelem que es deia Vinyuales ; un
altre, Ventura Orensanz ; l'arquiteete
socialista Francesc Albifiana ; els redac
tors del «Diario de Aragón» Francesc
Ponsa, R. la Rosa i Froilá, Miranda ;
els funcionaris de la Confederació Hi
drográfica de l'Ebre Antoni Cobos i
Josep Jame ; el diputat socialista Anta
ni Plano, el qual fou portat des de Sa
ragossa al seu poble, a un castell, i
l'executaren el dia 5 m'octubre per és
ser la data
en qu1 eh i
inicia., en 1934,
el moviment revolucionan i ; el regidor
diputat Bernard Aladren, el qual mar
tiritzaren i li feren prendre gots d'oli de
rici per mitjá d'un embut ; nombrosos
eamarades de cafós i bars, grups de fer
roviaris de la !filia de Madrid a Sara
gossa i Alacant i una quantitat de dones
no
inferior a quatre-centes.
sors

Afusellat... dues

vegades.

Osca

.

uns

reaparegué al pis superior de la presó,

a

•

.

una

Hecatombe

•

Altres perseguits han estat ola mes L'ocorregnit amb
Sr. Gonziti.
forrnaven part dé la societat
léz
Gamonal
de treballadors de l'ensenyament.
En aquesta persecució hi ha petjades
L'advocat d'Egea de los Caballeros,
evidents que procedeixen clels capellans. senyor González Gamonal, fou detingut
El clericat sentía un ocli implacable per
xurma ferotge i
una
insensata. Els
contra aquells mestres.
feixistes colpejaren el presoner i el mu
Vuitanta d'aquests han caigut clavant tilaren i arrossegaren per terra. D'a
l'escamot executor.
questa manera recorregueren diversos
earrers fins
que morí. Els ferotges dre
Un ex-governador que se
tistes s'atu.raren i amb un ganivet
tallaren el cap, quan ja era cadáver.
suicida
No ha estat aiiiat aquest fet. Asse
Vivía aillat en una caseta del Ra guren que també al cliputat senyor Pla
yad, l'ex-governador de Terol, N. Mar no li tallaren els braços moments abans
tínez Domingo.
d'executar-lo.
Caigué a poder deis feixistes, els
Moltes dones quedaren exposades a la
quals el portaren al seu centre del earrer nota deis seus pobles, afaitats
els caps
de Ponzano. El detingut portava un i gairebé despullades ; algunes
moriren.
milers de pessetes a la carteras les quals
ensenyá als sens .companys de presó,
seas
dubte perqul tinguessin noticia
d'alió que havia d'esdevenir.
El senyor Martínez Domingo declara,
i en acabar, el colpejaren tan fort al
cap, que els altres presoners cregueren'
que estava mort. Malgrat tot, recobra'
el coneixement.
Els que formen el «tribunal» inquisi
torial es. preseetaren-a ternps per a
anuneidr al lesionat, el •qual no es podia
rlonar compte de les seves paraules,
que l'exeeutarien el dia segiient.
El senyor Martínez Domingo estigué.
alegre tota la tarda. Convida els seus
companys a prendre licors i tabac.s cars.

d'esquerrai,stieer.sc

L'aviació lleial bornbardejá Osca per
Una altra espantosa execució primera vegada. Els habitants dé la ciu
tat quedaren aterrits. En refer-se, el
.Durant els primers dieS del moviment congregaren en una playa i excitats pels
facciós, els falangistes eércaren el nesga feixiates, demanaren que els fossin liiu
de la Facultat de Medicina, Gumersincl rats els presoners polítics ; sissaltaren
Sánchez Guisando. El trobaren junt la presó i degollaren cent dos republi
arnb les seres filies. Els tramas per cans, socialistes i anarquistes, entre els
exectitar-lo foren molt brens. Al senyor quals hi havia metges, enginyers 1 al
Sánchez Guisande i els seus fatniliars gun militar de. graduació.
els .afusellaren una 'n'atinada. Els fei
Osca ha queclat acuse ningú 'que le
xistes digueren
«Una familia repu gui dir algun dla, que forrria part
'blicana menys.»
les agrupacions polítiques o obreres.
Ha desaparegut totalment una llar. teriors al 18 de juliol.
El professor de l'Institut i farnós di
Heroisnie d'un jove d'Izquier buixant Ramon Acín, fon afuséllat jrrit
amb la seva esposa.
da Republicana
Sábern que la mateixa sort corregule
Pótser el primer afusellat fou el pre un metge afiliat a IzquierdaRepubliz.
sident dé la joventut.d'Izquiercla Repu cana.
blicana dé Calatayud, del qual no re
cordem el nrun, de cognorn Mateo.
Sacrificats al Frasno
El dit jóve fon oridat a files i ingres
També al Frasno hi hagué .saorificate.
.sa en una caserna.
Vivia en aquest noble un químic al-u
En lliurar-li el fusell, declara que
menat Felix Gimeno, pertanyent a una..
dl no era•capas-! de fer armes contra els
republicans,• car pertanyia en essIncia vella familia republicana de Saragessa..
Les seves actuacions tingueren en tot
i en matória a la República.
Fotén inútils -els requertments 1'e' moment tónica de republicanisme d'eas
(111e no es rebelés. El portaren davant guerra.
Els falangistes el trabaren a la •car.
el. coronel •.del regiment,
aquest insis
tí perqu*é deposés la: seva -actitud, car retera que travessa el poble. El matare;
de. no fer-ho, incorreria en greu pena, a trets i el deixaren al camí, exposa'
la. qual seria complerta.
«per a servir d'escarment als roigs».
El sorprengueren en matar do, peri
El president exclama :
-.--Prefereixe que m'afusellin a ésser qu'e d'altra manera l'empresa hauria
un traidor,
corn ho és el coronel.
tingut moltes dificultats. Gimen° era
Aquest, en un accés de fúria, dirigí un horne d'anim fort i de valerosa C0311un fort
cop de puny a la cara del jove, bat ivitat.
peró aquest l'esquiva i en pega un al
Tumbé moriren altres republicans free
militar que el deixá sense coneixement. nesos.
El republicá era afusellat moments
després. Morí donant visques a la Repú
Sacerdots condenmats
7.
blica.
Un deis capellans del cementiri s

tres que

vestit non,

víctimes foren
per?) més tse
calgueren els bornes
límit, fins que no queda cap poíti

tes, aquest voluntari de l'assassinat ac
tuá vuit dies, fins que, segons digné,
«s'havia cansat de matar».

.

Els treballadors de

:,

gMall

i

marcat.

quadres

sindicals marxistes, co
munistes i anarquisteS, han eátat des
lreÚats. Els feixiates realitiaren una
tasca de seleccro per a matar.
Als pobles, l'hecatombe té les ma
teixes proporcions. El cálcul prudent
assenyala den mil afusellaments. Hons
pot afirmar que a la part ocupada pels
feixisteS a Aragó, han estát exeeutades
enormes
de ciutadans que' no
masses
havien donat cap mothe cae no resis
tres vegacles.
tiren contra el moviment de juliol..
A la fi es decidí executar-los, i tots
Han caigut més de setz mii arago
els cletinguts moriren.
nesos, lluny del carrip de batalla, sense
formació de proeés, sense intervenció de

Assassins i 'ladres

•

A les «oficines inquisitorials» del feix
els executors fan una distribució prIvia
de la roba bona i deis abrics deis con
demnats a morir, scnse amagar-se de
fer-ho davant d'aquests.
Ningú no sap on estan els diners i
les moltes joies que tenien els executats.
Molts d'aquests han aparegut sertse
la roba interior, si &n'esta. era de seda,
adhuc sense sabates, si el preu <Pa
questes era de més de tTenta pessetes.
Els botxins han tréncat les manclí
bules deis afusellats, per poder arrencar
es dents
'or.
Aquests fets són públics a. Saragossa.

.;

Un altre fet admirable
L'anarquista Antoni. Fustero fou

ragossá,

en seure, un matí, que la qea
titats de morts sobrepassava la xifra

cri

dat a les quatre de la n'atinada per por
tar-lo clavas-a l'escamot d'execució. El
condenmat es dirigí als seus companys
de calabós i els digné :
•—Ean van a afusellar. No sento por
i vull morir com un homo. Nontés us
demano que si queden en llibertat, di
gueu que no m'lla rnancat coratge per
a nianténir-me ferm en el moment de

Desaparició d'una familia

vuitanta, exclama ; —Es hora d'acole
ami) el vessament de tanta sang. M'e'
patita el que succeeix.
Aquestes paratiles bastaren ; a Pact
el detingueren i hores després el stiat:.
reo

amb

un

petit griip

d'esquerriStes

A la Seo, plena de fidels, un saicel»
Els primers clies de desensbre hi lla
dot pronuncia un sermó clemanant
gué una festa feixista, en la .qual abun
placarnent de les passions i Pacabameiel
daren les banderes..
dels afusellaments.
cisin.
De les banderes que hi havia a la
A les nou de la nit el detingueres
.1a
a Valdespartera,'
Fustero es dirigí
barriada de las Delícies, .en manea una
al seu domicili. A la matinada l'execs
a l'oficial d'assalt que comandava el des
que aparegué cremada.
taren.
Immediatament començaren les cle tacament executor, i li digné :
s--A
mi
no
se
'In'afusella
per l'es
tencions d'homes, i els caps anunciaren
Vlus en el moment de
que si no era descobert qui havia efec quena, Perqul no fine por. 1.7s demano
tuat la destruceió de la bandera, .mata el favor d'ésser jo qui doni l'ordre de
l'autópsia
foc. Ern
cencediu aquesta gracia ?
rien Oh els bornes de la barriada.
Sovint passava el fet que els afus;,
Per evitar-ho, es presenta .als .feixis Dones bé : us clic a Vosaltres que mlia llats a ,Valdespartera
veu 'de matar,
que nosaltres no deixetn
arribessin agoni
tes una:família modestíssima, teta anar
zants al dipósit de cadávers.
una dona i
uns
quista. Les set persones que formaven del món, que fills, sinó el proletariat
En la paródia d'autópsia
vindrá a venjar-nos i a
últim;
aquella llar declararen que elles eren
ment ha desaparegut —, el practicae
fer
la
Revolució
social.
Jo
us
demano
les que havien coml.s el delicte.
que ajudava eh s metges hagué de pos»
Foren afusellats .davant de casa. sea, que apunteu al Con I us anuncio que
guanyareni la guerra
el proletariat fi a la ja precaria existIncia de moli
el matrimoni,
Pávial de setenta-sis arribara a 'Espanya dei que
tot arreu.
ferits.
anys, i .quatre fills. Els morts quedaren
Dona, amb ven serena, la veo de Loe
--Que acabin amb ells
digué Par
exposats al carrer durant un dia.
i •caigué crivellat de bales.
xiliar deis forenses
perquIs cm 'V(
pugna havee de rematar-los jo.
Voluntari per a executar
El jutge que plora en ésser
Els feixisbes, que sentiren &sueste'
De com actuen els feixistes aragones
increpat
paraules, detingueren el practicant i n
sos en
dóna idea el coneixement d'a
hem de dir que al <Tia
l'infell
Un gema d'un deis mestres executats passava per mans deis segiieni
quest fet.
forenses.
Els tres o quatre. dios primees del Iper pertányer a la societat de treballa
moviment, quan només quedava inidat (bis de Pensenyament, foll d'indigna
Resum
el propósit de matar els 1-miles .d'es- d() aná a visitar el jutge,. al districte
guerra, els militars no intervenien, sinó del qual pertanyia la demarcad(*) del seu
Han estat executades quinze o sei.
dom icili
en alló comprbs en la seva natural
mil persones.
actua
Demana al jutge que intervingués per
ció, guerrera, .els guárdies d'assalt .eren !
Els pobles queden sense provisioe
aliens a altra missió que la seva acoá esbrinar qui havia matat el seu germa, perqul els .han obligat a portar-les
a
la
turnada, i els •falangistel no «estaven mestre intatxable, home de conducta ir capital ami) destinaeió a les tropes, les
reprensible. El jutge guardava silenci quals cada dia
fets» a matar fredament.
pateixen més fam.
(lava lit
les
angoixoses
demandes.
havia nombrosos presoners i era El
Saragossa
ha
quedat
sense els millote
germá, enftyrismat, l'insulta, l'omplí
indispensable comenear les execueioná.
cl"injáries.
El jutge eallava sempre, fins hornee a tots els sectors de la seva vda
Es :presenta a Falinge un industrial
pública.
que, plorant se li abraçá.
anomenat Herrero, home d'excellent
Nombroses •famílies es,tan destradet,
Els qui presenciaren l'escena diuen
posició económica, .sense• relleu notori.
i altres espargides, sense possibilitat de
qtieel
mornent
tingué
un
dramatisme
en eh dretisme, el qual digné .que desite.
cap "m'opera unió.
java ésser J'executor de les deciSions de insuPerable.
El dolor i la mort benen imperi fin
Falange.
a les arrels de l'anima deis aragonesa'
A
Taraçona,
Magallon,
Mallen,
Agafá una pistola metralladora i or
No hi ha hagut sembra de cerea1
dena que els condemnats a •mort fossin .Zubra, Epila i altres pobles
sin6 en escassissima propore16, fet qn
Cabezo
portats al
Buenavista o a.
A les anomenades poblacions republi assegura la faro per a dintre d'un
les proximitats de la muntanya Valdes
canes i socialistes,
l'estrall ha estat es mesos.
partera.
Les contribucions imposades pels fei
.Una vega& al lloc per di' designat, paOrdidor.
Centenars
de
lii llagué a Ta
morts
xistes
han extenuat els industrials 1 co
collocava els 'condemnats•de manera que
raçona, on la persecució fou per als inerciants.
es toquessin Ufi amb l'altre,
i forniada
I Aragó queda destila, en les seve
la filera, disparava La pistola a la nuca inserits a Izquierda Republicana. Un
deis condemnats. Procurava que el pro digníssim chstadá,. anomenat Laborda, intimes essIncies, i en el .profund de
jectil sortís per 1'1111 dret, car així con que creiem que era l'alcalde, Ungiré el la eeva naturalesa.
trist honor d'ésser el primer execntat.
sumava el
que dl deia «tret de Cabro
Després les execucions es feren en.
Sotelo».
Enmig de Paplaudiment deis feixis massa.
A Borja mataren un vellet republicá,
patriarca que gamba de la veneració
larZ~~
d'esquerres i dretes; era Baltasar Gon
-nor.iercusidem
zález.
COMPANY S:
Fébrica de
A Zuera els mórts són més de sis
cents, entre ells moltes dones.
per a les Arts
L'alcalde d'Epila, d'Izquierda Repu
.
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La Creu Roja dedica molt de temps
cada matí a recollir els cadávers. Sovint,
algun deis afusellats encara está viti.
En aquest cas... ningú no sap qui posa
fi a aquella vida agonitzant.
En una o-casió el ferit, per bé que
tenia tres o quatre bales, només ho
N'ostra de la ferocitat feixista. estava
de pronóstié reservat ; el porta
Ferran Móra
ren a l'Hospital Provincial
i en donaren
Al redactor del «Diario de Aragón», compte.
Els feixistes esperaren que el ferit
Ferran Móra, notable escriptor, él tin
gueren detingut nou dies. El sotmeteren estigués guara, i Ilavors 'el pujaren al
camp de les execucions. Ja no hi ha.gué
a
vexacions inauditos ; Li afaitaren el
bigoti, celles i cap i l'obligaren a anar dubte quant a la seva mort.
pel ca.rrer sense capell i presentar-se
La religió i l'escarni
dues vegades cada (ha a l'«oficina d'in
vestigació». No tardaren a detenir-l
El 18 d'agost els falangistes exposa
novament ; i les detencions es reberen ren a la vergonya pública un mestre
darrerament per ordre de Burgos en que a Utrilles qiitstioná amb el capellá
perseguir els franernaçons.
del poble. Eh sacerdot el denuncia i el
EL senyor Móra fou portat a la presó; mestre fou portat a Saragossa, on Ii
clesprés l'obligaren a treballar, junt amb afeitaren les celles i el cap, i el passe
altres intellectuals, en un cap d'aviació; jaren, amb una canya a la ma, pels car
finalment, el dia 24 de novembre, l'a rers d'importancia. Al dit mestre Ji
fusellaren en unió de l'advocat socia havien posat un eartell, que deia ; «Per
haver volgut matar un capellá.
lista Josep Martiá Laguárdia.

Franemacons

AUXO !,1

Espantosa
Miss als
execucions
tu

no

xifra d'exeeucions
dies de desernbre, les
han estat inferiors a sis
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Els partits
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?rgart del Partit Socialina
Vrilficat de Catalanya

Gráfiques

bli(ana,

Alonso, morí a mans
delS feixistes. Després d'aquesta mort
n'hi llagué moltes. Moriren republicans
i socialistesii alguns destacats anarquis
senyor

j -ees

tess

vis
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BARCELONA

EL FEIXISME ES Al
Dramátic relat d un testimoni presencial de la. repressió

a

Saragossa

laragossa, que la es plica í assabenteu-vos que estem aquí forces feixistes i de la guardia civil en llançaren contra ell I el bufetejaren martiris I un ex-legionari que
ciutat des del 18 de per defensar-la i sostenir-la Les seves torn de la ciutat. Molts que intentaren injuriaren. No queda ningú sense escar tatuada una fletxa a Pantebraç dret,
fins als primen dies d'aquest mes, darreres paraules foren d'enaltiment al fugir, en sortir de Saragossa eren afu nir-lo. Després foren els caps i ofiCials el qual feia de botxí.
en que aconseguí. passar al camp
lleial, elgim. A continuació s'interpretá sellats sense previ interrogatori. Només d'aquéll cos que tingueren el plaer d'a
Amb gota d'oli de riel i anab
ens facilita la segiient relació :
l'Himne ,de Riego.
de veure uii home pela afores ja el pallissar-lo i, bo i posant-li una pistola ses que acabaven quan brotava la sano
«Sota la pressió del desconcert, trans
al front, fer-li cridar cent vegades : de l'espatlla del martiritzat, pretenien
mataven.
icorregué la jornada del 18 de juliol als
els feixistes
aconseguir declaraciona•
Vaga
general.
Detencions
L'espant
s'ensenyorí
de la ciutat. Els «Visca el feixisme».
centres oficials, pelítics i socials de Sa
Hl havia torns per colpejar el senyor comprometedores per ala homes d'es
feixiates
es presentaven, a les nou de
Ningú no fu cas de les paraules de la nit, a la Fesó i presentaven una Bosque. Un guardia li dona un Cop tan guerra.
ragóssao
Havien arribat noticies conaretes so Cabanelles. Els obrers, posats en con llista de presos que havien d'ésser-los fort de culata, que el senyor Bosque
El succe'it en aquelles habitacions
bre el eoniença,ment de a insurrecció tacte per mitjá d'enllaços de nens i lliurats. El director, sense protesta, hu queda cec de l'ull dret i lesionat greu tra a l'área de l'espant. Centenars
dones, circularen ordres de vaga. I es milment, manava que fossin lliurats, ment• del naf.
militar al Marroc.
dones i homes sortiren de la casa ami)
Uns soldats del Regiment de Carros tingué la seguretat que la vaga seria sense complir cáp formálitat legal.
No en tingueren prou; més tard se destí a ésser executats, pero en arribar.
d'Assalt comunicaren a les autoritats general.
l'endugueren a Capitania on, al saló al lloe deslinat ala afusellarriebts ja
Als dormitoris
s
escenes eren es
legítiMes de la República que els caps Mentrestant les detencions augmen pantoses: Els crillás sabien que anavén d'actes, era esperat per
ge havien mort.
i oficials, en successives reunions que taven en proporcions gegantines i ar
Més tard eta feixistes installaren al
a la mort i
en
acomiadar-se deis seus nerals, capa i oficials. L'ex-governador,
havien celebrat, acordaren sublevar-se ribaven a la presó molts de presos.
del seu lamentable estat tingué tres «oficines d'inveitigació» al caney,.
companys,
una ploraven angoixats, i al
malgrat
Els feixistes omplien els carrers de la
així que els dirigents del anoviment sub
tres ho feien amb paraules de protesta forees per denianar a l'ex-general, en de Ponzano i al Passeig deis Rossinyols..
ciutat. Arribaven armats de fusells que
yersiu donessin l'ordre convinguda.
Els martiris se succeYen. D'aquella llocs
gallardia revolucionaria.
nom de la Llei, els respectes que merei
En la mateixa actitud es mantenien els proporcionaven els militars. Cente
Els falangistes utilitzaven eamions xia el presoner i els carrecs que havia sortien cada matí tres o quatre camions
els caps i oficials deis altre,s regiments nars de dones pertanyents a l'anome per endur-se .els presos. Aquests pas ocupat, que l'emparés contra el bestial que portaven vuitanta o cent condem.
nada «bona societat», moltes portaven
de guprnició a Saragossa.
nats a mort.
Tot alx6 se sabia. La ciutat apareixia fusells, recorrien Saragossa en automb
presa de nerviosisme. Part•ts polítics bils que, just és .dir-ho, no hagueren
Es forma el tribunal francmagó
i sindicats s'agitaVen en preparatius per d'ésser requisats per prestar servei al
Durant les primeres setmanes áctua,
oposar-se al cop de força. No tenien feix, perqul els propietaris els posaren
«tribunal» una individus deseo
ren de
armes. El Govern civil no en disposava. a la seva disposició.
neguts
de
la gent, homes deis anome
deliri
Començá
una
era
de
collectiu.
Els obrers, perb, les reclamaven.
nata d'acció dintre del feixisrne anterior
Hi hagué rainuts en els quals es °re La gent es lliurava amb passió violen
al movinient militar. Perb tot quedá
gué que podria ésser vençut el perill tíssima, a tota manifestació feixista. Al
organitzat per donar una mena de
militar. Havia arribat a Saragossa l'en *mateix temps els sacerdots apareixien
legalitat a les execucions. Més ben dit,
viat del Govern, general Núnez del als carrers amb aire triomfal i portaven
per metoditzar Pextermini deis esquer,
la gent al Temple del Pilar.
Prado.
ristes saragossans.
Per?) aviat hom sabé
en fer-se de
Fins al 6 de novembre, Saragossa
El director d'un Bario, capitá retirat
nit
que l'esmestat general estava visqué en plenitud de deliri religiós
quan el senyor Azana dicta la soya fa..!
pres al Palau de la Divisió. No s'havia feixista. Començaven els dies amb vis
mosa Llei,
anomenat Detqui, airib un
pogut comunicar amb el general Núnez ques i cants, i acabaven amb himnes
industrial marbrista ; Beltran, escultor ;
del Prado, el qual, sense prendre cap catblics feixistes i monstruoses mani
Bayo i el monárquic Ayoar, constituVen
precaució, entrá al Palau de la Divisió, festacions antirepublicanes. A les qua
el
tribunal inquisitorial. Aquests homes
haver
estat
rebut
ranta-vuit
hores
d'iniciat
el
moviment
inalgrat
pels militars
actuaven
amb una fredor inhumana. Eš
en actitud hostil.
se sentí per primera vegada Phimné deis
comprometeren a no intercedir, per eap
Es cert el fet que, així que el senyor requetIs «Orla Mendin. Era que arri
acusat d'esquerrisme. 1 si per, premien;
Núnez del Prado entrá al Palau, alguns baven rnilers de naparresos, amb uni
pretengul
d'amistat o de família,
caps i oficials l'agafaren violentament forme de soldat i boina roja. Ells foren
valer-se d'habilitats. per salvar un
pel coll de la guerrera i intentaren col els primers a fer-nos sentir novament
tingut, només calkué la soápita deis
pajar-lo, i li digueren tzaklor. El general la Marxa Reial. Els destacaments de
altres
inquisidors 'blaus —així es.
i
la
requetbs desfilaven resant el rosari
es mantingué en serena i valerosa ac
lifiquen els feixistes
perqul
Salve.
titud.
cució s'aceelerls.
als
carrers
Mentrestant,
s'agrupaven
Detqui és l'home otanipet.ent.;
milers de treballadors, els quals insistien La presó estava plena de repu
seva
crueltat ferotge, la seva impassi7.
totes les
a dernanar fusells. Els fusells,
blicans i obrers
bilitat, no s'alteren ni un instarit. Els
armes estaven a les casernes.
altres inquisidors el temen.
El dia 21 de juliol volaren sobre Sa
Obrers i republicans, en gran nom
Hl ha qui opina que Detqui és ,Pexec,
bre, es dirigien a Torrero i rodejaren ragolsa els primers avions procedents
cutor d'eadres dels jesuites.
inapondera
de
Barcelona.
L'efecte
fou
Castillejos,
la
la caserna anomenada
en
qual
tots ho sabíem
estaven re ble, per suposar-se que a l'aparició se
Desenfrenament del terror
units els militara i falangistes, en es guinen els bombardeigs.
era nombrós el nombre de
Ja
llavors
de
l'hora
de
sortir
a
fer-se
amos
Ala
organs oficials .eren destituits ful
pera
detencions fetes pels feixistes. Fórem
minantment els empleats no incondido
de Saragossa.
nals.
A les deu de la nit, gairebé no hi portats a la presó més de set-cents ho
Cada matí es velen munts de morts .a
havia ningú al Govern civil. Ningú no mes. Els presos sabérem que estava
Valdespartera.
coordinava cap acció. Entre la una i les iniciada Plpoca del terror feixista. Al
Centenars d'emplats municipals eren
dues de la =tinada Vam saber que el niatí apareixien a les proximitats de
Cabezo
afusellats o destitu'its.
govern,ador civil estava presoner i que Saragossa i especialment al del
ce
Buenavista i a les proximitats
A l'Hospital Provincial, les monges
una caps i oficials, entre ells el senyor
denunciaren nombrosos malalts
sea.Lasierra, designat governador pels fac trientiri, cadavers d'obrers que perta
vents, els quals foren executsts.
eiosos, acabava d'encarregar-se del go nyien a organitzaeions sindicals i polí
tiques. Ens anunciaren que les execu
Es féu una selecció de guardies munl
verla.
cions en massa serien iniciades en ter
cipais. Disset d'aquests jaaoriren en un
Boix de Kassiane
Detenció del Sr. Pérez Lizano mini molt breu.
A la presó hi estávem molts que te
ferroviaria de la línia del Nord
Per donar-li compte del que esdeve níein alguna representació política o so saven unes hores a la caserna de cava-1 atropellament. Cabanelles contesta fre sofriren el rigor de la 'persecució, mal;
nia al govern civil, vaig cridar el senyor cial esquerrista. Els feixistes cercaven lleria .de Castillejos, i. en fer-sed dia,' dament :
grat que durant algunes setmanes els
--Només mereixeu que us matin.
Pérez Lizano, president de la Diputa amb prefer/ncia els actuants de Izquier els portaven a la muntanya Valdespar
protegí el capita falangista i. escriptor
ordena.:
I dirigint-se a un oficial,
ció. No .estava al seu despatx, sinó al da Republicana i els socialistes. La perse tera,i allí els executaveri.
de comIdies Hernández del Pino. A.r
—Que se l'enduguin.
Abundaven les actituds rebela en
seta domicili. Vam parlar un instant.
cució era implacable, sense pietat. Si
ribá un moment que aquest senye
Posant-li una pistola a l'espatlla, l'o 11,1Vdá, ,anullat. I moriren nombrosos
ha ZISSO. no trobaven a llar casa els que busca el moment precursor de l'afusellament
cm va dir
La situació
no
féu
caminar
el
presoner
i
el
porta
ficial
lit tanta gravetat perqul no hem sabut ven, els feixistes s'emportaven els fa i no faltaven fugitius amb la sort de
ferroviaris.
a una habitáció ,per matar-lo. El seguien
fer-li front. Ens herir acovardit i hem miliars. Per aquest procediment obliga ésser atrapats !Ser les bales.
També hi hagué una selecció de trata
D'oren tants 'els que 'fugiren davant diversos.oficials, els quals tenien el pro viaires. Diaset d'aquests caigueren da
perdut.
ven els fugitius a presentar-se per evi
d'execució,
que
els
feixistes
pbsit
,d'ésser
els
executors.
Em• demaná un consell per a resoldre tar l'afusellament deis seus familiars. el piquet
vant
l'escamot d'execució.
Després
Reberen, sena dubte, alguna ordre prosseguiren les detencions de. treba
la •seva situació, que considerava greu Semblava imposible que hi cabessin decidiren lligar ,ela presos per .parelles,
ment compromesa. Li vaig fer algunes més presos i, malgrat tot, estiguérem ma theta ainb ma 'dreta. Llavors 'els contraria, i el senyor Bosque fou portat liadors de la C,orapanyia de Tranivieb..
ala. caserna de cavalleria de Castillejos.
Arribaven ala tallers i fabriques els
inclicacions. No pogué seguir-les. Un allí mil cent. La cabuda de Pestabli collocaven d'esquena un arnb Valtre
també ma D'una patita habitació, on fou állotjat «investigadora» de Falange i reclama
mataven
les
bales
que
el
de
cinquanta.
i
diversos
guárdies
és
per
a
cent
ofieial d'assalt
ment
taven l'altre deis condemnats, els quals amb un vell idiota, el tragueren tres
tingueren. Minuts més tard el condiá
Els primers 'presoners de significació no podien fugir per l'anormal posició vegades i el portaren a un pati per afu ven la presbicia de grups d'obrers'.
Aquests no han tornat més al treboll.
real al Govern civil.
aquella
presó
foren
hagué
en
que hi
sellar-lo.
Tots els que formaven les directives
l'ex-director general de seguretat .Artur en quI estaven collocats.
El senyor Bosque tingué coratge per a han mort. Molt pees han fugit.
L'estat de guerra. Invasió
Menéndez', el diputat a Corts i sots
redactar un testament. El tingué també
L'automóbil de la mort.
secretari de Treball Joan Casanelles,
feixista
per a demanar a uns oficials que tingues
Rafael
Bos
alarma
Diputats i regidors
d'Astúries
Trágica
l'ex-governador
sin present que hi havia lleis que ha
Francesc
Al
Des de les tres de la• matinada les que, l'arquitecte socialista
Exceptuem els radicals, com era d'es.
Així anornenaven els saragossans un vien d'acatar abans de portar-lo a la
deteneions comengaren a realitzar-se amb binyana, l'ex-comandant d'artilleria V i
petit
cotxe del rnetge Aureli Grassa, mort. Només un capita sembla com perar. Els regidors i cia diputats
milícies
extraordinária.
Els
directius
de
organitzador
de
les
rapidesa
cenç Sist,
el .vehicle a disposició moure's i prega a diversos companys vincials d'Izquierda Republiéana i Pár-'
les órganitzacions obreres eren detin socialistes locals, el director del perib feixista que posa aquell
autombbil ana seus que l'ajudessin a salvar la vida d'a tit Socialista han mort. També maten
Falange.
En
de
guts a llurs domicilis. Pocs pogüeren dic republich- «Diario de Aragón», Ama
enearregats de les detencions quell home. 1 quan el senyor Bosque els feixistes algun regidor d'Unión Re
ven
els
a
del
Govern
salvarse per mitjá de la fugida.
i
él
delegat
den Anton,
Republicans i socialistes eren fou tret novament, segoris ell creia per publicana.
A les sis i molt pees minuts sortia la Confederació hidrográfica de l'Ebre, nocturnes.
ésser afusellat, el capita es Ilanea da
Els perseguidora han arribat a ex
portats
a les ofielnes del feix en aquel!
de la Plaça d'Aragó un destacament 'Venanci Sarria.•
cotxe, i hores més tard eren execritats. munt d'ell, el féu 'pujar en un furgó trenis de vesania en cercar els diputats
posaren
en
llibertat
pie havia de proclamar l'estat de guer
periodista
el
El
Les nits eren horribles. per als sara i ordena al xofer que 'el portés a la a Corta Manan Joven 1 Eduard
ra.. Vam presenciar
la seva sortida uns cinc o sis dies després d'ésser detingut.
Circulaven els autombbils des presó tot seguit. Mentre l'oficial feia lis amics i familiars d'aquests han so-.
gossans.
poes paisans. Ningú no féu cap mani Obtingué el seu alliberament l'Associa
presoners...La gent, quan aquesta noble obra, un escamot d'ofi fert nombroses vexacions per creure els
festado feixista. Fins que, procedents ció de la Premsa, la qual Ii (ligué que tinats a concluir s'aixecava del llit i mi cials deliberava sobre si era el moment feixistes que amagaven els dits senyors.
sentia
un cotxe,
Torrero,
estigués
caserna
de
cavalleria
de
seva
i
que
de la
no aortís .de casa
baixaren uns taxis, des deis quals, els preparat per a tot esdevenimant, degut raya pels balcons, per assabentar-se del 'd'acabar amb l'ex-governador anyb un
lloc on es practicava la detenció. Co tret.
Mort de Venanci Sarria
feixistes feien crits, que més tard serien a la gravetat excepcional deis fcts.
era sabut qui moriria
El senyor Bosque queda tan destro
negut
aquest,
ja
sentiriem
a
únics
que
Saragossa.
els
El delegat del Govern a la Confede
llores després. 1 no hi havia ningú que eat físicament i moralment, que .durant
El terror. Una monstruositat es considerés segur.
yació Hidrográfica de l'Ebro, senyor
els
dos
primers
dics
d'empresonament
Discurs de l'ex-general
Sarria, el portaren a Pamplona, junt
L'angoixa don>!nava completament no coordinava les idees.
Començaven a circular noms d'execu
Cabanelles
amb el senyor Vera Coronel, Artur Me
tata i deis qui serien afusellats el dia el coratge de Saragossa, durant la nit
néndez i Rafael Bosque.
Mentrestant, el feixisme
i durant el dia.
El Ilavors cap de la Divisió, general següent.
Poc després el senyor Sarria era con,
apareixien
Al Canal Imperial d'Aragó
treballava
Cabanelles, pronuncia en les primeres
du'it
a
Saragossa. Entra en una de les
Bue
Martini de l'ex-governador
.hores del ?la, un discurs"transmIs per cadávers cada matí. Al Cabezo
oficines
feixistes i comenearen a vexar
Lis feixistes habilitaren com a «ofinavistre hi Lavia grupa de rnorts al
•d'Astúries Rafael Bosque
Rádio Aragó.
lo i colpejar-lo. Suporta diversos cops,
d'investigació»
el
primer
de
la
cina
pis
Digné, quasi textualment, que els coniençament de la jornada.
perb, furiós,.es Ilanea dainunt,:d'un .déls
Per ordenar-ho la Capitania General casa número •21 del earrer del Coso, baxins i el .•deixa 'sense. eoneixerrient
Ningt1 no se sentia segur. Els direc
araoonesos coneixien la seva tradició re
re
fou detingut, a Casp, l'ex-governador damunt la famosa erxateria de Mas:
publicana i que sabien que si el. movi tina de les, oreanitzacions proletáries
cinc feixiste.
Allí hi havia 'una glena de tribun,!1, d'un cop al cap.. Llavors.r-Olpejaren
La guardia
nient hagués estat contra el RIgim, ell bien acivertiments terrOrifies.•Els no em d'Astúries Rafael Bosque.
encarregat11 1111. exeés de furor. el
capellá
,Comissaria,
on
els
aSSis-tit
per
un
era
'di
a.
la
civil el porta
intervingut. «Tingneti con presmiats..havien de fiigii Aith
no batirla
la
reconimer-lo.
11fluistral. ('15sal:y:tutelas (lespr(ls; .del
perqni. IiiIkavi,ai.iii eerdó
Nava lots en el incu amor a la,.Repú
t.Tn tvácIfi ;3e
'lit en aquesta
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