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Diestra oberta
Govern ie la Generalitat
en
crisi, una crisi

éstat

tlutreddament política, nudgrat
tot d que es digui, que ja hau
ehtect resolta a l'hora de pu
&ame aquestes radies.
En les eircumstancies actuals
erisi no s'ha distingit, preci
Sament, per la seva oportuni
tat, ja que s'ha produYt en el
moment que la guerra denta

vulva

acció

pida.

contundent i

rit

Derrotat l'ex ércit invasor
del jeixisme italia a Guadala
jara, contingut l'exércit hitle
rih al brama i a
Pozoblanco,
era arribada l'hora de
concen
trar totes les

riya

a

*torees de Catalu

l'Aragó

i

carnpanya

una

aquest

d'emprendre
vigorosa

front.

en

Per compres de jet- aixt.5,
hom ha provocat una crisi i la
gran oportunitat ha estat per.e
•

dada una-

vegada més.
En escriure aquest brea co.e
mentari ignorent encara si
radelles aconseguirá _formar
Consell i quines seran les!

non

característiques

aquesti

que

tirtdra.
En els
nostre
verrt

montents actuals, el
poble necessita ur Co

que

tingui

per preocupa.
guerra

ció

prima;.dial. fer la
guanyar.let.

Aixa que és tan evitient, sern.
bla que
qui no ho vol
entendre, 07fan tot depon d'a.i
questa disipntiva: vinicer o no

ielneer,
curs

ki ha encera
de la crisi, ha

qui,

en

el

plantejate

4x"
e
'14

sé•ie de, diem-ne
cacions revolucion5ries,
una

obli.
de la 2;tterra.
1,a guerra és la dale, de
pas
per a totes les possibilitats fu.
tures del nostre poble, i el més
elemental instint de COMIP1'0U.
ció obliga a preocupar.se'n pe,r
dtv71;9nt de qualsevol altra cosa.

datet, per,a, parlar

Aqüelis que &icen que aixi)
é<,‘ lana argúéia per a frenar la
remolució haurien d'explicar
quina és la bella revolució que
farien Si la guerra la guauyaya
•

•

T1.0110112 que

sigui veritable.
revolocionari ha de desit.
jar que, davant la sitttació real
ment

que tetan?,
de
de

plantejada,

es

Gove•rn capar,: de fer-li

fornti

frota,
superar les seves dificultats,
formar delinitivament el

un

non

exércit i de véncer l'ene.

nac.

Catalunya desitia

que el nota

Govern sigui el Govern de la
nrtobilització, de l'Exércit Po.
pillar Regular, de l'ordre

feixista i de la victaria.
MIRADOR

DIDUIX DE CURE LEIGHTON
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poble
espanyol

La desleía feixista

a

Guadalajara

números
DECLARACIO SO
S.-29263 TE4XT DE LA
LONDRES
S.-29657, S.-81578, S.-81725, S.-32650, VIET1CA AL COMITE' DE
S.-32819, S.-38117, S.-83275, S.-88628,
L'ambaixador de la U. R. S. 5. a
5.-33749, S.-34184, S.-34649, S.-35120, Londres, camarada Maiski, eorn ja és
Tem que una trava per al deaenvolupament de
L'OEUVRE (Frenes).
(le Mussolini utilitzterh a Espanya els matei
les contradiccions ereades per l'apees
S.-35227, S.-85$27, S.-35509, S.-36065, sabut, ha denunciat eeceritanent
S.-36118, S.-36158, Se:36188, S.-:36189, manera categbrica la intervenció a Es- xos mitjans que utilitzá
Abissínia. sió feixista italiana. La ironia del cicsti,
S.-36220, S.-86221, S.-36255, S.-36896, !Ama del Guvern feixista Withara, a De totes maneres, els diplomáties de segueix dient, ha fet que el viatge d‘
S.-864,06, S.-36619, S.-36649, S.-36650 conOeqübncia de les cíniques afirmacions !Roma accepten que la situació del Du Mussolini a Libia i la demostració del
i S.-86679. Alguns d'aquests
chicles fetes per Grandi. La declarado de la ce és deliraría. Es troba en un encreua prestigi italil i de les aspiracions itas
són propietat d'Agapito Gómez Nútlez, U. R. S. 5. és un clocunaent de la má.-1 ment
earreteres. Per un costat, si lianes cap a una dominació per tot l'o
i tenen Ilur garatge a Lisboa, Avingu xinia imporUncia, el qual palesa la fer és que vol continuar la seva aventura rient
ele Gibraltar fina el golf
da de Joao Crisóstomo, 97, i altres mesa ami) qult el gran país amie defen a Espany-a, cal que
envii dos nous persic, coincidissin amb la desieta de
'sed/luyen a «La Transportadora Veloz», sa el nostre poble
aquesta hora elifi conos .d'exhreit. Suposant que París les tropes italianes al front de Guadala
que té el seu garatge tarnbé a Iiisboa, cilissirna. Din així:
i Londres li deixeissin portar a terme jara. Cal continua rsegnint, din en
carrer d'Estefania...
Goteen,
meti
instruccians
del
Seguint
aqueata acció, la qual cosa no és gaire acabar, les noves temptatives deis bar
Els ticuics facciosos espanyols i ale haig de soliicitar Patenció del Comitil segura, no pot reclutar-los a Ithlia sen !n'es feixistes per a salvar el seu presti
sempre se córrer el risc de serioses complica ,gi fortament esquerdat portant a teme
manys que controlen la fábrica de pól
sobre /a intervenció
posseeix a Barearena, creixent, del Govern italia en els afers cions ínteriors. Per altea part, si no un refore sagnant de la seva criminal
vora que l'Estat
i que és una de les rnés important§ al d'Espanya.
sosté el seu calima d'Espanya, sembla intervenció a Espanya.
servei deis rebels, no descansen. Allí es
Segons les informacions més dignes que itália es venel més o menys obli
L'ajut d'Itá
LE SOIR. (Bligica).
fabriquen bombes de gran pot/ncia per de fe que tenim a la nostra disposició, gada a pactar o a tentendre's amb els
general
Franco no
lia
a
les
forces
del
carregats
projectils,
avions i altres
Es republicans espanyols, la qual cosa no
a
el nombre d'italians que hi hacia
fins
ara el eesultat que els
ha
clonat
se
ami) un explosiu de gran eticácia
panya a ntitjans de febrer no era infe deixaria d'agreujar 13 situació moral
anomenat «Trotili». rior a 60.000 homes. Tenim les malora del Duce a Itália i fina i tot al món partidaris deis rehels esperaveen. Es,
gons els tecnics
dones, necessari que el sistema de con
Els dies 19 i 20 d'octubre sortiren de raons per a creure que, des d'aquesta sences.
trol sigui del tot efectite ja que si no
la dita fhbrica en camionetes, cap a la data, aquesta xifra
estat ‹onsidera
Roma
és
La idea que es té, dones, a
frontera, cent bombes amb un pes total blement augmentada, perá és a cans que, almenys de mornent, Mussolini és així comportar?s el perill de noves
complicacions.
de 6.000 quilos. Es digué•oficiosament cilncia que jo ent baso damunt Pava accentuará
gaya
política espanyola,
que eren per a l'exIrcit portuguls i es Meció tnés modesta a fi de no e.1 age.rar que utilitzarl els gasos el més aviat
Publica en
LA TRIDUNA
consignaren a Caxins, perb des d'aquest les coses, per bé que nitres avaluacions possible i que per tots els enajena bus un deis !loes més visibles del diari un
punt fosen recollides per eritTlionetes dignes de crldit donin una rifra ntolt cará la forma d'obtenir un éxit. Si els artiele violent del seu director,
dipu
BOMBES PER A AMETRALLAR
Espanya, junta rnés elevada.
rebels i condu'ides
seria possible tat Guglielmotti, en el qual diu que
ESPANYA!...
(rasos
no donen resultat,
ment arab guatee mil granades trenca,
Els falsos voluntarts ttaltang no han
mirés d'entenclre's arob 'sondees i la sort d'aquesta guerra está confiada
Comenea la sublevació deis militars dores, fabrieades a la factoria que l'Ea arribat a Espanya individualment o en que
París mirant de treure algun henefici als gloriosos voluntaris italiana i feixis
rebels, que no constitueix un secret tat posseeix a Alfandega, a Lisboa...
petits grupa; han arribat en 1"1"14764 material de les situacions que actual tes. La resposta d'Itália es clara i con
per ,als que rodegen Oliveira Salazar.
Per si alai') no fas prou, a Selas, un militar, sota el comendament d'oficials ment ocupa a la Mediterránia.
cisa, segueix dient, i els voluntaria es
Sabien que s'eslava a produir i estaven nitre important centre de pólvores
t de generals ttaltans i són ampliantent
,
Ei cap de quedaran a Espanya fas que. sigui aca
L'Humaarra (Francen
presea totes les mesures per secundar-la. substáncies químiques de l'Estat, es provistos de tota triettO d'armes i de.
bada la guerra. Dirigeix després les
sense fer festa
No passen moltes hores 1 al Centse treballa din i nit
tnunicions de fabricació italiana. Aques-Iles anheles, Pollastrun, recluta actual seves ires contra Anglaterra i afirma
d'Aviació Marítima de Bonsuccés ater per ala rebels. Deis seus laboratoris sur tes forrnacions, almenys en una árnp/ia ment per a Espanya dos cossos d'ex1r que algunes setmanes després del gentle
ren •eh aparells facciosos que són pro
ten cada clia 400 quilos de pólvora blan proporci4, s4n procedents de l'exlreit cit que seran enviats a Franco passi el men's agreement els homes .que diri
veIts de lubrificants i clotats amb les ca, per ta artilleria i en una •amieneta r gt
que passi! Ha estat ja constitieda una geixen l'opinió pública anglesa tornen
bombea ernmagatzemades en aquella que ya ada vint-i-quatre hor s es tras
Tots aquests, Jets ens autoritzen alnova forra ció, «la divisló negra», una a fer seus els argumente que servien.
me( taem
si
un
base militar... Quan s'esgoten les de liada le producció
coneyerrkr Porfió del Govern italib a 1 part de 1 qtsal ha estat introduida a pex a sóstenir l'Etiopia esclavatgista.
,fabricació nacional, al moll de Santa tuat a Lisboa, entré els ha adora de la peninsIda igArica com. un deis casos i l'exercit regular 1 l'altea a les mili
L'Ossenvesrorns ROMANO Organ del
•Polbnias un vaixell italil desembarca Rego 1; Entre-Campos, perta yent a la més flagrants d'intervenció estrangera eles. Perb
diu el diari —: i el bien
\rabel).
Defineix de la segilent ma
un enorme carregament de bombes cVa
signatur deis viticultors Julicl de Arau que hagi conegut mai la histbria i, de j queja? i el control? Es declara als mesituació : «No són pas les pre
nera
la
camiones
probable
que
Govern
de
Lisboa
asse
d'allí
s'envia
informats
que
és
molt
viaci6
el
jo, S. a, 1
fet, si hom considera el nombre de les' dIs ben
fa_ ocupacions per la no intervenció les que
gura que són per a les seves esquaclre tes particulars a Espanya.
fasces que hi intervenen, representa que les s'atenta tratneses d'Ithlia es
peu, sinó les preocupa
munscions
es
ple dia i sense cap classe de d'a es troben en
tes... Menteix cínicament. El 3 de no
L'última tramesa
d'equivalent a una invasi4 mi- ran
ma
vembre, deis Ma,gatzems de municions féu el die 25 del passat febrer en tres litar d un pelas estranger per fthlia,
Abaus, pero?), Itália hauria de eions de protegir la intervenció perínter
diem-ne
mesures de no
les
já
de
de
l'acord de
que l'Estat té a Beivolas, surten mil camionetes del propi Departament
que és un cas flagrant d'agressiól. nunciat purament i
destinades únicement a paralit
d'aquests mortífera artefactes. Es un l'Estat, que prengueren la ruta cap a manar contra una poteneia
intervenció i, el peetetx per a portar venció
zar l'acció de la part adversária.»
dipbsit
que
mama
cap
a
la
sortiren
del
sembla
que
ja
pes de 12 tones
Badajoz i Sevilla ;
llei internacional a terme aquesta aceió,
cain l'entenen
La
frontera espanyola a borcl de les se de guerra de Beirolas, 970.1)00 prejec
s'ha trobat. S'inculpará de preteses
DAILY HERALD (Anglaterra).
el Pacte de la S. D. N.
giients camionetes: C.-1093, S.-29853, tus calibre 7'7 per a metralladora.
Durant les tiltimes setmanes la violacions Franea. Quant al cos expedi- desfeta de les tropes italianes al front
S..-31005, S.-33094, S.-33965 i S.publicat nombrases informa cionari, hern. de dir que no será repa- de Guadalajara és una veritable callas
AL premsa
34130— L'operació es repeteix el 7 de ELS PORTS PORTUGUESOS
cions en aquest sentit, nambrosos Jets triat una vegada Franco victoriós. Els trofe per al feixisme. El prestigi militar
desembre i de Beirolas surten 3.700 SERVET DEL FEIX ESPANYOL. concrets han estat aplegats i prese.ntats italians quedarien ocupats a Espanya a d'Itália, que tant ha costat de cons
hembes del mateix tipus i origen en les —AVIONS I METRALLADORES.— en la nota. lliurada als governs británic les febles més dures, a les mines; for- t'asir a base de discursos, sofreix actual
l'ordre rnent un seriós col-lapse. A més cal que
cemionetes S.-30885, S.-82940, S.SERVILISIIE ALS «NAZIS»
i frenas el 18 de mere pel govern es manen, a stle',e, per a mantenie
85871, S.-36620, S.-36673, S.-86674 i
esplcie de mili el Duce eopsideri aquesta clesfets., no
rebels,
una
ha
estat
trames()
entre
els
panyol,
de
la
quo'
El poble portuguls s'adonl molt
S.-36678. D'aquesta manera s'e,sg,otl,
dones, creiena, !'hora solarnent enfront de la seva aventura
complicitat dele dictadors sosa ebia a/ Comissariat d'Afers ,Es- cia. Ha arribat,franela actia ferma•ment a
per complet la chrre.ga del vaixell ita- a.viat de la
Espanya, sin ó tarnhé l'efcete que
que el Govern
trangers
de
la
URSS.
contxa
!a
Reproduirli a l'Europa central i al
,lit, .que marxava a proveir els «corbs del eeu país p la guerra
deeidiclament.
aquella
espanyol
i
govern
En
aquesta
nota',
el
21 de senegresa que havien de sembrar la mort pública d'Espanya... EldediaSanta
s
tnateix
pohle
italil (plan se n'assabenti.
Cantitl
de
no
Polb- palesava el desig que d
Després de ser
leves-ría (URSS.)
i el dolor ala casTers de Madrid, la chis tembre atracl al port.
seguidarnent
un
seguit de consicle
F
a
«Witetnberge, intervenci4 emprengués,clins el ternzi constar que el viatge i els discursos del
tat heroica i xnártir... Encara s'ban de nia el seixell alemany
possibles
actituds que
sobre
les
raciona
llegacions
m
és
bre,
u
l'estud
i
de
les
a
unce a Libia tenien tot el carácter d'ucanó per que venia consignat a la signatura Mar ni
i creu que si es
trametre més projectils'
Mussolini
/a_
pugui
adoptar
una
debord 700.000 del govern espanyol i formu/J5
«amenaea de guerra per part d
a
na
bornes i ma
qub. desfacin la capital de la Repúbli cus Harting. Portava guerra
consistent cisió tenint en compte la participació de talia envera Franea i Anglaterra», decideix a trametre més
material
de
quilos
de
Magatzems
de
material
Existia
als
rnolt possible que
ca,...
Espanya
és
terial
a
rebajó
del
gemetrallado
italianes
en
la
Mussolini
les !orces
avions; tres mil
afirma que en els actes de
terme, la ferina
de guerra de Beirola un fort i antie en quinze
trobi per
per portar /sisa) a
per a aquestes máqui neral Franco contra el govern le gittirn i de la política d'Itillia aquesta ameestoc de municions per a artilleria, de res i rnunicions
deis italians, que ja comencen
calibre.
d'Espanya.
eanons
divers
lligada
amb
el
de
nao va estretament
.eálibre 7'5, de fabricació francesa. Tota nes i per a
degut al coas
material assis
En la mateixa nota, el govern de la xantatge. Itália feixista estlt seriosa- a no estar gaire contents
la resta de material mortífer és perfec A la deschrrega del dit
deis
quevittres
i del pro
tant
augment
gran nombre d'agents de la poli República espanyoia ues declarava (lis- rnent espantada pel rearrnament angles,
indispensables.
•ciOnat a la fábrica de material de guer tirend'Informació
duetes
rnés
capith
collaborar
en abque
comanda
el
postst,
d'altra
part,
a
ni
soranis.
Es
en
que no pot contrastar
Brazo de be cía
ra 'que l'Estat posseeix a
fi.» que el Cona probable que la tasca del Clsar perfee
el tinent Nunes, ajudant del so/ut en totes les mesures
NEws CHRONICLE (Anglaterra).
ta• i des d'allí són trameses als iebels Lourenzo i
general Cae tá de no intervenei4 pogués considerar clonat dele nostres dies consisteixi a yo Estima aquest diari que la desfeta ita
'eses- eels més de 60.000 granacles que Presiclent de la República, citat
necessaries a aquest
ler portar França i Anglaterra a fer a liana &vestí-. de G tiadalajara demora
ea
calw.es
:sien i porten les se istona. També venien en el
d'aviadors
nazis,
ala
~u govern esta enterantent d'agrup
El
nornbrós
concessions polítiques i serveis que existeix una veritable invasió d'Es
Saint
Etienne,
un
«C.
OéritS
(Passa a la pag. 8)
cord amb l'opini6 expressada pel go rmancers. Aquestes dues coses, perb, panya per part de forces estrangeres,
France»... Les carrtionetes que porta
velas espanyo/ i desítja plantejar aques
per a altra cosa que la qual cosa és una violació de la Ilei
no ser v irien
ta qüestió davant e/ Comit1 de no in- /mudar el foixisme a portar a tenue la internacional i tarnbé del Conveni de
tervenció.
realització del set) programa. cl'expan la Societat de Nacions. Considera a
Les proposicions del Illgtt gOVern a sió tan ben expressat en les declaracions continuació el discues pronuneiat per
aquest respecte, es poden resumir de de Libia. El viat,ge prep de les pirámi Mussolini al sea precipitat retorn de
la manera segiient:
des simbNliques de Libia és en tot cas la tíbia i també les declaracions fetes pel
acreditados
les
Prou de patir inútilment, grades a
Primer. Demana al Comitl de no preparació tan desitjada de les verita seu representant al Comal de Londres,
intervenció que s'obri una enquesta so- bles pirhmides d'Egípte. -Testimonia, i din que després d'aquestes s difícil
bre el fonament de les acusaeions con- una vegada mes, que acord anglo-naha que tinguin cap efectivitat les reunions
tingudes en /a nota del govern aspa de final de l'any passat no solament no que pugui celebrar l'esmentat Comit/
que combaten d'unamanera cómoda, rapida i etleaç la
seres
inipothnoia (el) totes
nyoi del 18 de mare i asub aquella fi assegurará la pau real sin óque ni será els dies que vindran.
Neurasterva inanirestacionle, mat de cap.
nalitat.
fa
mentbria,
verttgens,
cansament inental, pbrdua de
palpita.
nerviola,
diepApsia
Segon. Que es designi o es ha/metí
tremolors,
corporal,
tiga
general de
dona, hinteriame 1 trastorna nerviosos en tinguin
Espanya una corni5
immediatament
a
ver
organice que
les dones i tota ele trastorna
sil.; d'enquesta, la tasca de la gura sigui:
esgotament nerviós
causa o origen
a) /upcstigar sobre totes les allega
POIENCIALS DEI Dr. SOIVRE
Les ORARES
cions relatives a/ clesernbarcantent a Es
tot el
~ve% triedulle
penyla, després del 10 de lebrel'. d'ano
medicarrient o6n un element easeneial dell'erlat,
ni éer que un
consercant la salut
vigor sexual propi de
eom
CJE
per
menots volunto.ris
tenia, nerviós, regenerant el
joventut
la
sera
especialinent ala esgotats en
prolongarit la vida; indieades
fieles corn
material de guerra i municiono desti
que veritiquen treballs excessius, tau
comerciante,
Jota mella d'exoeseos, ale
artistes,
esportistes, horneo de canelos, ttnanc.ers,
nata al general Franco, signin O n.o (I'o
rols'o intelleetnals,
potencials del
seinvre, amb les Gragees
industrials, pensadora, etc., aconseguint
l'organieme per a
disposant
exereicia
fhoilment
i
rigen italia.
estoma
o
Dr. Soivré, tots ele
l'extrema vellesa sense
mkxim resultat, i s'arriba a
reprendre'ls Bovint 1 amb eleitergiee
b) Iniciar, bambé, una enquesta
joventut.
prhpies
de
la
amb
violentar l'organisme
totes les allegacions relattvea a la
sobre
eanvIncer-sein
Basta ',remire un Buscó per n
participació d'elements de l'exitrcit re
LA MARCA DE FAMA
d'Esilanya. Portugal i Amar ea
gular italia eu les operacions tnilitars
SENS COMPETENCIA e N DURACIO 1e C0140M1111
en tetes Ies principais tannácies
liará,
6'60
ates.
Venda a
el
gocern espan yo!.
contra
ELÉCTRICA 5.
franquelg
pel
AUTOTRACCIÓN
ptes. en segells de correu
Dirigint-se i trarnetent 0'25 del
NOTA.
EAOIA. dl 10
GARATGE ELECTRIC
Shkatarg, oarrer
Ter, 16, DareelOna, rearen gratis un
c) Sotmetre al Comal de n
Laboratorio
°Reines
malaltiee
a
desenvolupainent
i traetament d'aquestes
tre..
aquests
l'origen,
sobre
tervenci4 un report
libro etplicatiu sobre
ren.

aquest carregament

OPINJONS DE PREMSA

fa

del

vor

el poble espanyol

ATICA MANA FER...!
••Per. instants s'enrareix a Portugal
l'aire de llibertinatge de qub vénen gau
dint els feixistes espanyols d'enel que
iniciares). la rebellió contra el Govern
de. la República... Reacciona el poble
portuguls,. el veritable poble que so
freix la verganyesa dictadura d'Oliveira
Salazar, en toles les ocasions que se li
presentenpe r a fer més patent la seva
protesta per tan baixos maneigs, on
es ventila la sang de la dernocrácia es
pányola... No vol el poble de la 'venia
República que se'l confongui, que se'l
sup?si cbmplice del ferotge manclaei que
el .Vaticá té al front dels destins de
Portugal._ Per n'ab, el poble de Por
tugal aprofita tots els mitjans per a fer
saber al món com ha entbs la dicta
dura del seu país, la neutralitat en la
guerra d'Espanya, convertida a l'hora
present en una descarada i repugnant
ínvaSió estrangera.
Oliveira Sa
El Vaticá mana fer
lazar obeeix, encara que ho compro
meti tot!
Veiem com el dictador !lisia, per
duda tota sensibilitat, orfe de tot sen
timent humanitari,
obeeix l'«ukase»
del gabinet negre deis jesuites...
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EL PARADIS FEIXISTA
A EXTREMADURA

fugir
prese)

Portugal,
foren
Campo Mayor,

a

on

de

a

tancats a la
menys d'un

quilbrnetxe de la frontera.
Per?) un metí, dos agents de la Po
licia nacional portuguesa els varen
treure de la mesó. No oposaxen resis
tancia, car creien que el sportarien a

DON
Alejandro Lerroux, relativament poc
conegut, fora d'Espanya, és una de les
criatures mes fantastiques de l'Europa
Moderna. Es un personatge que pertany
a la picaresca espanyola. Anomenat «El
Caudillo», nasqué el 1863 a La Ram
bla, poble de la provincia de Cbrdova.
El seu pare era veterinari de l'Exar
cit ; fingiré deu fills, els noms deis
gneis corneneaven tots per A : Artur,
Alfreci, Albert, Arrnand, Adra, Aure
li, Amaba, Amador i un altre Asrmand
per a substituir el primer que havia
mort. La familia procedia originaria
ment de 'Farascon. Bis comeneaments
de la carrera de Lerroux foren iels de
Tartarí.
Els Lerroux vivien la vida semi-nii
mada i humil deis militars de poca
graduació. El jove Alejandro seguí el
seu pare en l'exarcit i després abandona
la seva carrera militar. Vengué els

ALE
escrivia

—

rebelaos

Cossirá 10110,

porque no hay nada bueno; relledaos
contra todo, porque no hay nada j126to. Echad abajo esta civilizacién !acce
dente y miserable, derribad los tem

Lisboa.
En eomptes de fer-ho així, els por
taren a la. frontera hispano-portuguesa;
plos, apoderaos de sus bienes...» Du
poc després tornaven els ipolicics en
rant algun temps sembla que Lerroux
un au tombbil.
sigui gairebé un anarquista.
estat tes
Tot Risas ho presencia, des de la pre
soluta i en una incorruptible honrada
tb./milis del que ha ocerregute El nos 56, Narciso Vázquez
Vanitós, fantarró, busca-raons, aaTi
sa
'Torres,
president
periodística, Lar 1 guia de la seva tre corresponsal ha parlat amb molts
ba
a adquirir una oratbrie especial: so
de
la
Diputació
Provincial de Badajoi.
admirable labor professional, l'illustre d'ells i ha pogut
nora, teatral, esgarrifosa. En una ~comprovar .una per
escriptor nord-aixierica Mr. Lawre.nce fecta
coincidancia en llurs eeferancies a LA DESCRIPCIO D.'UN CAMPE
sial., les turbes amotinades anexen a vo
A. Fernsworth, corresponsal del «Tie
fets concrets, persones i llocs.
ROL.
ciferar davant de «La Publicidad», el
EXECUCIONS
EN
TERRI
Times», ha escrit un emocionant repor
Escoltem a dos d'ells com conten,
ToRI PORTLTGUES
peribctic que ehl dirigia á Barcelona.
tatge sobre les ferotgies feixistes rea sense
literatura, com ho feren •a aquest
Aixb que segueix ho con.ta un cana
«El Caudillo» sortí al baleó amb la sa
litzades a Badajoz i la seva provincia.
corresponsal,
allb
que
veieren.
perol
el
nom del qual no pot publicar
ya camisa blava deseordada, que deixa
Que
el
El treball de Mr. Lawrence, despro
lector es formi per si mateix una opi se perqua els rebels matarien en repre
va
veure el seu pit fort 1 pelut.
vea com tots els seus del raes mínim
nió.
«Aci estic jo
sália, si no ho han fet ja, la seva mare,
Qu1 paule?»
apassionament, és per la seva veracitat
El primer és José Alisenda Olivares, les seves germanes i els seus germans,
L'any 1911, quan eta primero avions
indestructible un formidable allegat diputat per
volaren sobre París, cii es trobava a la
Badajoz i director general com han fet anib el seu pare i la seva
contra els que tracten d'ofegar en
sang de Propietats i Contribució Territorial muller ; el primer pel delicte
gran ciutat. Estant un día en im cc*
d'ésser
el
la Dernocrácia espanyola.
del Govern de Valancia. Les seves da seu pare i la segona•pel d'esser la seva
en passar els aeroplans, assenyail el cel
Heus ací el reportatge del gran pe des són de
primera ma o producte d'u esposa. Aix6 xn'ho han contat moltes
amb el seu bastó 1 cría: «Francesos,
riodista:
na
investigació feta amb cura, la qual persones, a part del propi informador.
no tingueu por, que je estic
ci Ale
EN LA MES POBRA DE LES PRO cosa digué, amb molta mesura:
Perb el sets norn i la seva adreea estan
jandro terroux». La gent que es troba
VINCIES D'ESPANYA.
«Tot elle) que es conta sobre les ma a poder del director de «Tire Times».
va
a
la terrassa mira, amb extranyesa
UNA
DE LES PAGINES MES NECEES tunees de Badajoz i la seva comarca, és,
aquell estranger de grans bigoth 1 ven
Em cona el seu cas de mala gana ;
DE LA GUERRA CIVIL
sonora.
desgraciaciament, cert, com ho prova Ii costava treball comprendre que el
Marcellí Domingo, un deis fundadora
Badajoz és la més gran i la més po l'abundant docaunentació que obra a po món no sabes ja el que havien passat
del Partit Radical Socialista i en nitre
digné
Els rebels entre ell i els seus o que hi llagues necessitat
bre de les províncies espanyoles. Té der mert
temps camarada seu, l'acusa de traYdor
una
'regio', coneguda per «la Siblria ven a Badajoz el 14 d'agost, i el mateix de demostrar «allb que tots hem vist
envers els altres republicans en l'avor
extremenya», en la qual no hi ha arbres, dia mataren 1.500 persones, encara amb els nostres propis ulls». Parla se
tada revolució del 1917. Miguel de
aigua ni vegetació. Es una de les pro que la xifra exacta és nossible que pas cament, directament, no sense una cer
Unamuno, el gran filbleg base, digné
ta eloqiiancia natural. Heus aci el que
vincies d'Extremadura, regio dimí si de les 2.000.
una
El nombre de morts a la Pina de digné :
vegada, sarcasticament, que Llar
trof amb Portugal. Els seus habitaras,
Braus
no baixa, segons
rota cridaria encara que era republiel
«Sóc
de...
La
els
ineus
infor
ciutat
resistí
den
camperols analfabets en llur majoria,
dies
quan ningú no ho fos. «En el ventre
no
trobaven, fins fa poc, treball no mes, de 800. Es féu sortir les victimés després de la presa de Badajoz nels re
d'aquest home
escrigué algú en eer
més que tres o quatre mesos a l'any, a la pista per la porta dels torils i, tal bels. El noranta per cent deis aeus ha
com
ta ocasió
hi habiten els set pecats
anaven
sortint,
bitants
havien
en els
eren
marxat;
molts
escombrats
d'ells
latifundis o grans extensions de
capitals». En els primers dies de .1a
terreny gairebé sense conrear, propie amb metralladora.» A.questa xifra de s'havien refugiat a Jerez de los Caba
800 és la mes moderada que he sentit lleros, cap del partit judicial, i uns 500
República circula Panacdota següent:
tat d'amos absentistes, i venien a gua
sobre aquesta borrosa matanea.
a Portugal. A Campo Mayor (Portugal),
Un ciutada que gestiona cert canee,
nyar, en les apoques en qua treballa
serreta, per Echea
Don José, que és. socialista, protegí tercia metrallats pels rebels espanyols
omplí el full d'anteeedents amb lea se
ven, una quantitat equivalent a un o
güents paraules: «Ni criminal, ni ler
dos xílings diaris. L'alimentació corrent el bisbe de Badajoz els peimers dies sense que la policia portuguesa es cre
gués obligada a fer el més petit esfore sauarniments militars, escrigué un 'li rouxista». Els seus prineipaLa «compin
del campero' de Badajoz, és el «gazpa de l'aleament.
bre de cuina i es féu «croupier» en un ches», Emiliano Iglesias i Joan Mareh,
'l'e al seu poder una carta del canorige per a impedir-ho.
cho» de pa mullat amb oh, una o dues
«garlito» i arriba a ésser ei chulo d'a foren expulsats de les Cortes Consti
de
la
Catedral,
Sr.
Un
deis
testimonis
Solana,
del
fet
fou
el
mi
sardines i de vegades un pebrot o un
en la qual
carta li cióna les graciel, en nom del licia de Jerez de lo,s Caballeros, Mario quell lantre. Més tard ac nseguí tre tuens «per incompatibilitat moral carib
bitxo. «A Badajoz
em
deia fa uns
bisbe, per aquella acció. Des d'aquest Tanco Salvador. Altres refugiats, en ball !en un peribdic rei blicá, «El el Parlamento Ni tan sois aueant ala
dies un campero' d'aquesta regió
ropietari
primera temps ale la República compti.
el s obrers i camp-erols estan units, no moinent el bisbe estigué •sota la pro tre ells el cliputat Nicolás de Pablo i País»"\ fou secretan i del
els preocupa el problema de la unifica tecció de les autoritats republicanes, l'alcalde de Badajoz, foren lliurats als com a apocrerat seu, es v e comnlicat Lerroux amb la contienes' dels seus col
fins que els rebels entraren a ia ciutat. rebels perqua els matessin. Aquest cam en sis duels. Va córrer la veu que era legues ; perb el seu partit era aleahores
ció dels partits.
perol cm relata' també l'ocorregut als un «duelista» professional, importat de fort i nombrós, i pogué proporcionar
La mejor paxt de la provincia de Ba
AFUSELLAMENT
DE
Franea, i després d'un bullit mejor molts arrees als seus correligionaria.
PERSONA
germans
dajoz, Ad:hm la seva capital, está a po LITATS.
LA TRAGICA FI DELS
que els anteriors, fugí a Sud-Amaric,a. Des del 1981 han desfilat catorze mi
der deis rebels, per?) el Govern con
LES METRALLADORES ESCOM
.GERMANS PLA
Torna a Espanya 1 s'establí a Barce nistres «lerrouxistes».
serva el control del
restant i té a Ces
BREN ELS REFUGIATS A LA CA lona com agitador republich, director
«El
19 o el 20 d'agost
En el fainós manifesi deis seas pri
continua
tuera la capital provisional de la pro
TEDRAL.
LA MATANÇA ALS del peribdic «Hombre de la Calle». El mers anys de polític, Lerroux eserivia
vincia, i les seves posicions més avan —, fosen executades, davant la Cate
CARRERS
seu prestigi
dral i amb acompanyarnent de música,
entre els obrero catalans el que segueix : «La tradición, la ruti
eades a Don Benito i Medellín.
les
fou
enorme; era conegut amb el sobre na, los intereses creados,
següents
persones,
«Quan
els
rebels
entraren
a
Badajoz
amigues meves
La matanea d'obrers, camperols i
el sentido
totes elles i correligionáries algunes : consenearen a matar a tort i a dret. nom de «Emperador del Paralelo», fa
conservador, el caciquismo, el clerica
peprsones d'esquerra realitzada a la
Les portes de la Catedral, on malts mós barri de la capital de Catalunya que lismo, la apatía, el centralismo, el es
Nicolás de Pablo Hernández, dipittat
part de la provincia dominada pels fac
socialista; Sinforiano Madrofiero, so s'havien refugiat, forera enderrocaeles és una esplcie de Montmartre en pe túpido juego de partidos y programas
ciosos constitueix una de les pagines
més negres de la guerra civil espanyola. cialista i alcalde popular de Badajoz ; :pels carros d'assalt i agixebé tots els tit. Vestia d'una manera extravegant, concebidos por cerebros vacíos, impo
que s'hi trobaven
homes, dones i els seus bigotis eren negres i cargolats sibilitados por las trabas de la relliriles
Persones ben informades creuen que Juan Antonio Rodríguez Madín, advo
s'ha donat mort a més de trenta mil cat i diputat provincial; Juan Villar nens— foren assassinats amb metra als extrems; portava un barret ornat y del despotismo político: todo esto
arnb diles cintes, l'una vermella i l'al es lo que llena nuestra realidad.»
deis seus habitants. Per?) sigui quina real, també diputat provincial; kloren lladora.
Corria la sang pels carrers, on s'api tra groga: els colors nacionals. Publi
Aquests eren els factors de la va
sigri la xifra real, les proves de la ma cio Ortega Martínez, mestre nacional;
lonaven els morts. Solament els primers ca un sonor manifest, «Rebeldes, Re espanyola que Don Ale es compromete
tarleç són nombrosíssimes, gairebé il Llins i Caries Pla, propietaris d'un ne
goci d'autombbils. Tots ells, a excep dien en mataren uns 4.000 i com que beldes», en el qual incitaste les maasses destruir, i són, preelsamen.t, els que
limitades.
ció deis socialistes, membres de partits la matanea ha continuat des d'alesho a la eebellió. «Jóvenes bárbaros de hoy representa avul.
TESTIMONIS DEI.. CAMP CON republicans. Foren executats sense
for res, la xifra és molt més elevada. Han
TRARI.
«TOT EL QUE ES DI meció de causa i sota
acusacions tan estat inertes familias senceres, pares,
GUI, PER MONSTRUOS QUE SI fantástiques com la de tenir a
poder mares i fills. S'ha obligat les famílies
GUI, ES LLUNY DE LA REALI Ilur documenta russos.»
a presenciar
l'execució deis que porta
TAT...»
El nom deis germans Pla s'ha des ven llur mateixa sang. S'ha obligat els
Moltes de les proveo s deuen a pe tacat, entre les victimes de Badajoz, presos a arrossegar i a apartar a pun
riodipstes eistreogers, eorresponsals ke amb carácter Regendarie aqutest corres tacies de peu els cadávers que .obstrden
peribdics dretistes, que han viscut di ponsal ho ha sentit repetir moltes ve el cansí de llur execució.
A la rebellió espanyola s'uní, wat aniors en 1 nieva vida: el poble isla
Quan no pogueren matar més gent al foreosanient havia de succeir, dona nieva
versos mesos
en
tereitori rebel. Un gades.
vocació sacerdotal. Fosos en la
earrer,
d'ells, Ebbe Munck, corresponsal del
Quan Badajoz, seise armes ni muni
portaren les victimes a la Pla da la seva descomposició, la seva =ten nieva anima, constitueixe.n el
res
«Berlingske Tidente», de Copenha cions esteva a punt de caure, es pro ea de .Braus. Conec inolts testirnonis talitat espiritual corrompuda, la seva son de la meva existancia, gran
Instint?
guen, que estigué diversos mesos en duí un pánic en la població i la multi presencials d'aixb. Un d'ells, el naco ideologia ancestral 1 els seus baixos ins
Raó? Grácia de Déu? No ho frA. Les
territori rebel, cIóna cora a xifra míni tud es dirigía a la presó amb intencions ande «Rabilla».; des del lloc on estaven ints, cultivats en un ambient de miope
coses grans se senten, per o diffeitment
arnagats eh l i la seva familia vejaren sa mentat i de baixos apetits—ton Ilu
ma deu mil
morts solaraent a la ciutat hostils envero els presos.
s'expliquen. Assagem:
les
extecucions
de Badajoz.
Els•germarts Pla contingueren la mul
al carrer.
nyans, tan esposats, tan renyits amb
Com gairebé tots els saoerdots atas
e
Un altre corresponsal, el Dr. Bou titud, i Ii demanaren que no taqués"
la veritable doctrina del Crist de Ga.- panya i del mea, pertanyo al peble,
LA
TRAGEDIA
AL
CAMP.
ES lilea
steer, helenas, autor d'un Hilare re amb sang el nora de la República. Sal
una part del clericat espany-ol.;
sóc fill del noble, en el veritable 1au
centment publicat sobre Espanya, que varen així les vides deis presos, ele PANTOS CALVARI DELS CON la part integrant d'aquel' conglomerat tantic sentit de la paraula.
DEMNATS.
Ei
rna
LLERENA,
BARCA
també ha estat diversos mesos al camp ments dretistes en Ilur rnajoria. Mal
d'interessos, d'apestas, de passiona, que pares, Dén mels coriservi encara, tia
rebel, ha declarat • «Tot al"?' que s'ha grat aixb, •esprés de l'entrada deis re RROTA, SALVATIERIRA, ESCENA es rebela contra tota Ilei, contra tota guer.en molts
fills 1 una honrada pobae
RIS DE SACRIFICIS!
contat sobre els crims comesos a Bada bels, dos dels presos als quals havien
autoritat, en el seu desig de domina sa : arribáreni a asseure'ts 4 voltartt
«A
tots
els
pobles de la provincia hi ció total i absoluta; en el seu desig de de la
joz des de l'entrada deis rebels a la salvat la vida, foren els que demana
pobre tenla de la nieva
ciutat, per monstruós que sembli, és ren amb més insistancia huy execució. ha hagut matanees terribles. Hi hávla rnantenir privilegis, en el set' afany Sense cap dubte, quan el rneullar, onze.
pare feia
grups
que
recorrien
Iluny de la realitat, que ha estat molt
els pobles en auto d'esclavitzar, d'encade)nar, d'embrutir la ceeti amb la ina robusta
El bisbe intercedí pels germans Pla,
i caraperola,
nabbil. En alguns d'ello llurs coreeli el poble. I com tal part
més tra,gica encara.» I .afegi : «Sóc ca perb tot fou inútil
continua, dient
a
integrant ec sobre el pa •que anavein a nienjar, Du
tblic i verae, i coni a home de ciancia, Don .José
De l'execució se'n féu gionaris els rebien amb la pregunta: ha. Oblidant la seva missió de pau, el benda des del cel. Qui nega
«Quants
equests
«dolents»
sé molt bé les obligacions que imposa un espectacle públic; formaren les
heu mort en l'úl fomenta la guerra.; renegant deis seus miracles
la investigació objectiva de la veritat.» tropea i hi bagué molts espectadors ; tim poble?»
manaments, iempu.nya les armes; rao
Es feren mestresSes de la Meya Ani.
A molts d'ells sels traslladá a Ba
TOTS COINCIDEIXEN EN
LES toca la música abans de l'execució, i dajoz per a rnatar-los. Sovint es por fant-se de les seves doctrines, beneí rria, des d'aleskorea, les grans virtuts del
una
segada aquesta consumad'a desfi
l'homicidi, el fratricidi, l'exterrnini. I poble espanyol. Treballador j
TRAGIQUES
REFERENCIES.
asaltes-,
tava la gent d'un poble a Peltre per
LA MAT.A.NÇA DEL 14 D'AGOST. laren davant els cadavers la banda to qua, en matar-los lluny del seu, no hi ho practica.
pobre i generós, senzill i alegre, es pre
Perb no han estat tots, com, per a senta de vegades dur legre, con*
UN ESPECTACLE HORRIBLE cant i les tropes formades,»
llagues testimonis que els poguessin re
A LA PLAÇ,A DE BRAUS.
EL EL LLIURAMENT DE REFUGIATS conlixer i perquI llurs delators no que justificar el seu acte, han volgut fer ea de les seves alzines 1 les crestes
creme, posant de manifest llurs ape les seves muntanyes, perb
BISBE DE BADAJOZ PROTEGIT
A PORTUGAL ALS REBELS
gUardaer
dessin compromesos davant de llurs tits i llur baixesa espiritual.
PER LES AUTORITATS 1REPU
el seu cor, 1,luin i torea suficients por e
-El mea .informador em contá des
Lrena,
Hl
llagué
i
hi
ha
defensora
del
po
BLICA.NES
pré.s coro eáigneren a mans deis rebelo
eiutat de 15.000 habi blp, del qual són fills, que senten i illuminar un ibón 'ami; elts respienelors
(Passa q ;o paz. p)
la párt de Badajoz que continua diles de les víctimas, el diputat Pablo tants, en mataren 4.000; Mataren gen
amen la justicia, que s'alcen enfront
essent Lleial, com en tot el territori que Hernandez i l'alcalde Madrofiero: «El se discriminació a tothom que troba
deis maneigs i del clericat feixistoide.
esta en mans del Govern, hi ha cen cha de la caiguda de Badajoz pogueren ven.
Aci hi ha els sacerdots del País Base,
A Almendralejo varen freure de Ilrers i aci, també, don Leocadio Lobo,
que
cases famílies senceres 1 les mataren.;
vetllant per la veritat, la ra(5 i la jus
es calcilla entre
sis-cents 1 un miler el ticia, ha parlat així:
nombre de victimes esa aquesta ciutat.
«Se'm dernana•una
I lieus
Oassa
la aci Confesso. que Une dos grena

El corresponsal del «The Times» relata les
ferocitats
comeses pels facciosos a Badajoz i
la seva provincia.
Enquadrat en una objeetivitat ab tenars de refugiats que han
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'CINE
TEATRE DEL POBLE

«Aix6

Les autoritats el persegueixen,
es
obligat a allunyanese del seu lloc
de residdneia. Vio al «rancho» del seu
germá. fins que un dia es veu maltrae
tat altra vegarla
fuetejat per una al
tra colla d'americana. Aleshores esclata
ven
amb tota intensitat e !seis rifany
ja.nça. Forma una mimbrosa banda de
bandolers que roben, destriteixen i maten
sense fre. escampant la dolor i la mort
per les terres de Calife'enia.
dia que
ha pogut apoderar-se de l'or per fugir
a MIxic,
ceses« allh
una
rehabilitació
de la seva vida, bielas organitza una ba
tuda i descobreixen el seti amarsata.11,
enrnig de les muntaares. La seva banda
és nnihilada. i ell. greurnent ferit, té
esma
encara d'anal.
fins
la tornba
de le ,eyea ansita», on mor nbeaçant la
pecha que cobreix la despulla de la se
va rnoller,
arnb els mots inoblidables
ais l'avis: «Abraea'm, ,Toaquim!».
Film d'una gran forea emotiva, que
commou i revnita. Té hotel la
grandeea
bien d'un drama schillerih i gap apro
fitnr sdbriament. tole; els recursos que el
soricw ha
posat al servei de la
imatess. Ritme accelerat, illustracions
rmisicals que subratllen ess ~recete
culminants del film. una perfecta suc
cessió
l'acció adaptada a remire cro
no17..eeic.
Warner Baxter s'etrunotila
perfeetement a la figura Ilegencihria que
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BEETI O
Cent den an.ys han passat des que
Beethoven ha tancat els ulls per sempre
cent den anys que signifiquen
per a nnsaltres la base moral
social
de tota la nostra existencia ectual, que
coroprenen les etapes decisives d'un

la riquesa i la unitat exem.
estil.
En aquest sentit, Beethoven és per
a
nosaltres l'Hegel de la música, el
primer geni dintre de les belles aria
L'obra novellística de Sinclair Le-ible, l'arribada al poder, als Estats
que ha arribat a una perfedtn
vis ha experimentat, en el curs d'a-1 Unas, del feixisme.
esforç sempre eenovat cap a una orga- ció totalitária del sexi pensament per
quests dermis anys, una evolució molt
To és pregonament ldgic en la pro
nazareo més humana i més justa de mitjh d'un mdtode dialIctic de cons
clara., d'un 'libre a l'altre.
gressió de !'horror i del burlese trágie.
la societst, des deis assaigs gene trucció estItica. Que és la «era forms
En eomptes de tornar-lo conformista, Els escleveniments s'erica.denen i se
rals de les revolucions del a8, de la predilecta, la Sonata, sinó el iiia com
sembla com Si el prerni Nobel hael alli succeeixen amb un rigor implacable fins
plet d'un procés dialectic, amb el SE%
Commune, del gloriós e.ny 1905, fins
berat !'autor de Bebbitt de tests Ili al sobresalt final, fins a la fi del aialson.
la grandiosa obra d'edificació socialista primer tema (=tesi), i el segon (=
ganes.
D'acpiesta novella que ha exereit una
de la U. R. S.
i .la nostra prdpaa. antítesi), que formen l'«exposició»,. el
Mentre que Babbitt era una obra de infludncia tan profunda sobre la eones
experrencia revolucionlrie.
desenrotliament» (que correspon.
la
shtira, cruel, no cal dir-ho, perd sern ciencia
americana, Sinclair Le
Les grans obves d'art del nestre fase d'«evolució» de la idea filos: l'ice)
pre sornrient, l'abast social d'ene no vis (dila tret,
connboració amb John
passat musical rionnés podran trobar i la «reprise» esesíntesi, és a (br, se
vella com A nna Vickers, requisitori Moffitt; una obra dramática que, re
1 una veritable immortalitat en la ~teje gons una
noció hegeliana, la
tiente
cruel contra tota una part del sistema
posició d'un objecte a una fase supe
-representa.
social deis Estats Units, apareix com a
rior de veracitat»)? La «reprise» de la
rn deferte hi hesiten] : l'escés d'am
rnolt més considerable.
sonata
beethoveniana és exactament
bient i
tipisme ca!iforniN que enfar
Designat, pel rang moral de que
aquesta fase «superior» en la qual se'ns
free i clesarenesnea Patmosfera d'e res
disfruta als Estats l uits cm
no
presenta el material ternátic. "La rerea
lisme que ha d'envolter arptesta mena
vetusta nacional, Sinclair Lovis, el ta
tició de l'«exposició» ara ja no •és uns
de
films.
certs moments ens
kilt del qual és fet
subtil, de
semilla, repetido, sinó que, després del
fa pensar en els ro-ladres típics de les
refinament en la recerca del detall pre
'. adesenrotllament» deis temes, aquests
revistes de qsincalla del T'arene!. Cel
oís, d'observació d'una exactitud clíni
últims han guanyat una nova signi,
drie que la snbrintat i la natnralitat
ca, cióna a la seva evolució un pes par
Reacio.
El «clesen-rotllament» dintre ele
deis mitjans
qualitat tan
ticular.
la sonata beethoveniase ens revela to
al
lligada
cinema
americh,
esmenés
Sosera de la revolta de l'individua
tes les possibilitats intrínseques del ma.
anusta tira.
lista, del no conformista contra l'es
terial temhtic, explota totes les seres
1-.'n film. en fi. rete recomanern als
tandarclització, l'autor de flub!,itt. selle
riqueses emocionals i ens dóna la da*,
nostres lectors. sessers oue ha de satis
se
proposatese conquistar un
públie
estItica del mistseri que cada tema d4,
fer
!bus
artí5taree
evigIncies
vast, cornençá la Iluita contra ia bes
Beethoven constitrueix per a noseltres,
F. P. i V.
tiesa de l'observantisme amb obres coru
Quan Beethoven, amb tota la
Cop de bomba gratis, i amb la pintura
del seu temperament disciplinat,
sorneguera de Babbitt i el Nostre Se
torna a fer-nos sentir el primer tenis
nyor Wrena.
Estren8 mu ics!
en
la part final del temps, en la «re
Amb Anua Vickers, Sinclair Lewis
prise», aquest tema ens sembla com
SINCLAIR LEWIS
entrá francament en l'emití evolucio
una
cosa coneguda
i al mateix temps
xa
prcesorció que troben una humani- nova. Efectivament, aquest tema ése
nária. Atina Vickers és un (libre cruel,
bit capare preparada i disposada a idIntic amb el tema que Itera sentit al
Es també un 'libre simptomátic que presentada per més de vint eompanyies
comprendre la seva significació simbd- començament del temps, pero ia no és
anunciava la crisi
americana.
Amb federals, ha mogut als Estats Unas
Ilesa a fer ressuscitar els seus "le'rs el mateix, ja té una nova fundó dintre
El meu Gantry, Sinclair Lewis empre una adhesió entusiasta.
Fa, ara, un any que Ain'i no pot
nia una violenta sátira contra el puri
Diumenge pass« es va Istrenar a humans i a niure les seves emocions del temps de la sonata, perqul Beetho
tanisme. Aquesta novena es converteix, sor aci! fou representada triomfalment l'Ateneo de Tarragona, pel 1 rio /loe- estetiques. Cada boca es crea el sets ven ha clesplegat davant de snsaltret
pro))] ideal estItic, densa preferIncia o la totalitat del sets contingut
a
la fi, en farsa, com si l'autor 'vigués a Nova-Yerk.
melddic
quet-Julibert-Trotta, i amb la cona.
Amb tot,
rectdat davant
.1 mal el perill feixist no ha boracid elels companus Rafael Ferro. i rebutja deterrninats valora artisties del harrndnie i ríttnic, que el tema contl
Així, Lewis, hábilment, evita el estat a At erica tan a la vera corn a Josep Climent, uni, de les obres guunya passat i del ,'present i té el seu pi•opi com a símbol del pensament beethove
parnflet, i sap aprofitar-se admirable França. Dlaquí que sliagi cregi opor- dores d'un deis premia musicals de la come. ste del oue sienifica rer a ella
l'art i, c l'nitre d e l' art. l' artts.a
t
1
1a
* * *
rnent deis seus dons d'observació i de tú, pez pert de Jacque.s Chabannes i Generalitat del 1935. Sobre aquesta
seva
obra.
lime. Sabine Berritz, de presentar l'o- o ra,
pintor social.
La
inmensa
popularitat
duna part
mestre
amper ens w trames,1
Beethoven, dins de la seva 'poca, era considerable de l'obra de Beethaven es
Amb :liad no pot pasar al nostre bra de John Moffit i Sinclair Lewis
petició nostra, les Reyes impressions
en primer lloc el virtitós brillant, l'im
país!» (It can't happeu here). Sinclair al poble frances.
basa essencialment en aquest carácter
que ha pozut reeollir en un deis víltims
Lewis pren definitivament posició con
En aquesta obra, Shielair Lewis s'hi assenee, Jet a Barcelona, i que ens plan provisador d'una imaginació ineseotable dialbctic de ia seva tIcnica musical, que
i del pedagog insuperable del seu ins és sempre una cosa viva i no s'atusa
tra la tirania, contra el feixisme que, revela un autor clrandatie puixant i di de publicar a continnaeió.
ces de Bach,
Teatre del Poble l'ha
°l'ida
fins en la vella república liberal deis recte.
mai en el seu dinamisme. Aquest ca
El «Quintet» en re, de Xavier Gols, trument. Molt. semblant al
Estats Units, començava l'any passat en el moment precie que el feixis &ç una bella Obra de tipus romántic, l'obre productiva de Beethosen era su rácter dialectic de la música beethove
bordinada al seu interpretador visteós: niana és d'una gran força motriu i ten
seu rostre
ainenaçador. La me francls torna a aixecar el cap i que, escrita,
a mostrar el
perb, ami) el Ilenguatge del quan tss vela obligat n retirar-se
novella de
inclair Lewis obtingué un per tant, el malson d'd
no
pot nostre temps
més deix cap a l'acció: la música és sem
caeacteritzada, sobretot,
Iota activitat pública i es de pre scnse «segoriCS idees»
el que 11.0
lxit prodigiós d'adhesió de la immensa paesar a caso nostral será per a aquells pel refinament de la concepció harrnb- i ntés
clicava rrairebé exclusivament a la t'Orn podrieni dir, per exemple, de la de
majoria del poble emerja 1 d'escándol. que s'hagin adormit l'endemh de la nica, que
t,rets
és, altrament, un
rioslció, el mi
aquest món cruel
Tirat a •centenars de milers d'exern
victbria electoral, un clespertat• impe- inés
Wagner o de Debussy —; aixb voi dir
personals del Seu autor Si 1 ha- incoinprensiu, que significa la bona que és comprensible sempre per si ina
plare, el 'libre de Sinclair Lewis ens riós.
en
tina escota de
soeietat»
començava a oblidar-lo
Els altres, la irtnnensa majotia, venteixa i possibilita, helltue el
niblie
presenta una anticipació; millor da un
terminada,
termina
a, 1 amblent general d agites'.
tot just dedicava una mies d'atenció a menys preparat musicalment, a seguir
mal sortini. Lesvis imagina, i relata rius en aquesta obra una pintura ter «Quintet» ens
faria penser en el to de les obres transcendentals que iteetho- el desplegament de les idees sausicals.
ami-) la mateixa exactitud i minueiositat rible i burlesce del que el noble frase la
producció francesa contemporania, ven escrivia en el seu tallarnent : !es
sabrá
que
una
venta
ces
ha
sabut
i
sempre
evitar.
En la música de Beethoven no hi ha
en
els detalls
histdria
particulartnent en l'esoriptura elegant tiltintes Sonates i els tíltims Quartets. ni aforisrnes, ni ideologies amagades.
i minuciosa de Ravel. Aix6 no priva,
rovnantieisine,
la seva inspiració no té res de místic,
perb, que la composició sigui len per- velen en Beethoven la figura Wagner,
liegen_ sinó que radica en les idees generals
sopa! ni que bol])
pugui reconeixer (Vida de tot art modeles, el pmst ctilmt d'humanitat i de llibertat que, des d'un
sS'S'ese
un ressd de cosa nostra, de música gr...
nant de tata una evolució secular de la segle, han quedat les mateixes lier a les
Infinament catalana, que es rnanifesta histdria musical i el plasmados de les, masses populars. (Heus ací una raé) par
constentment.
fortes emocions patZttique.s i beroiques
qual Beethoven será senipre consi
En l'estructura rneral !'autor
po,mis,
dintre el material deis sons. N'entre el derat com IM 1)011 mestre educador de
seguit les linies precises que bou' tro
públic clel propi Beethoven
l'horne alliberat i será serripre Inés po
ba en la eonstrueció elhssica i amb un rnés aviat la brillentor deis admirava
eassetges pular entre les masses populnrs que,
treball temhtic shvlarnent clesenrotIlat,
La yoga .dell films biogrkfics es veu posats en acció per an mdbil
ti s i la bellesa de les seves me per exemple, 13aele) Com per a Pubr
i ensems insplrat per una rica fantasia, tedies, el públie de neeea
eas del mexicl. Joa
és
el
.pas
'a
Hollywood.
Sern
cenia.
Aquest
'que no decae
,Orwmtica kin, la saya inspirad() és íntirnament
blava que aqiiesta mena de filmiahavia quín Murrieta. En vivia felis• en un ha aconsegitit una perfecta unitat en
que en gran pert és encara el
(ligarla amb el set: concepte ideolbeic,
tot
el conjunt. Són particularment se blic d'avui
Califdrnia, Ilittrat a les
erancho»
deixava emocionar amb el seu procés mental, arnb la seva
d'ésser una exclusiva del cinema euro
inarc.eibles, per la felicísima realitza veis forts contrasten dirdimies de les cultura general i amb la seva vida par
seu aroor
matrimonial, i
delíeies
pe" ; per b els americans 'saben assimi
envers
!a ció, les transforrnacions del primer te simfonies beethoveninnes, s'abandona ticular. Sobre el carheter d'aquesta me
de
l'amor
filial
la
teildrega
de
mi
recursos
susceptibles
lar tots els
rna o
d'alguns deis seus elements, que Va a tota Una sdrie ininterrornpuda na cl'inspireció, el gran poeta rus ens
llorar els mitians de captació del pú seva tetare orba.
inva..
el compositor utilitza
una
el temps '011 d'associacions d'idees, tan vaguea com dóna un aclariment mea encertat :
de
l'or
comportá
La febre
blie, i per ate?) s'han apropiet ja la
i en el final. Diguem també, de pasla romhntiques, per
americans
del
sic')
d'aquelles
terres
pels
cleseóbrir en l'eln
«La inspirad()
<ligué Pnixkin en
producció de films de carheter biogria
és tot ehl fasi beethoveniana l'expressió del seu ocasió d'un estudi eontemporani sobre
setese cap mena de respecbe cla, que aquest temps final
fic rnés o rnenys versemblants. S'han Nord, que
desfrenat i «ins La tendbeia de la ,ostra poesia
els béns deis rnexicans, 1 ele magnífica earacteritzet per la robusta propi
repetit i regirat tant els arguments de esPoliaven
grup de cer precisió deis ritmes i per unes exquisl controlat».
mallencteven.
Un dia,
la clisposicié de l'hnima a una viva per
novella blanca, 1 els motius de «sex
((1)(i6 d'intpressions, per consegiient,
cados); (Por penetrb,
la SeVa llar 1 tos des estilitzaclons que ens evoquen les
Contra
interpretad()
aquesta
romhn
que
els
al
appeal»,
.tant els uns com
abanclonés la scva fin nostres danses populars.
que
a
11F1R
nípida elaboreció de necems, ee
th
Murrieta
la
sica,
nostra
boca
va
iniciar
una
re
tres havien arribat ja al límit de l'es
Són tembé admirablement concebu °cejó, que tendeix a voler comprendre que ens obliga evide.ntment a reflexio
aleshores fou agre
EH
negh,
gotainent. Sorgeixen després els films dit al mateix temps que la seva mere, des les Variaeions del tercer temps, et
Beethoven en la totalitat
la seva nar sobre aquestes últimes. La poesia
«standard» : policiacs, de «music-liall», mentre la seva mulles era brutalment les (wats el compositor, tot
cenyint- personalitat
i artística. Sense necessita tanta d'inspiració com La geo
de guerra, etc. 1 pel mateix motiu
retornar-1i els sentits, vett se sempre a l'exigIncia de la forma negar el vistatosisme del seta estil ins metría, El cribe confon, a vegades, ins
sorgeix élesprés violada. En
comercial, ai las!
troba, ~cm, totes les possibilitats me
la seva muller estesa damunt del lit,
trumental i la bellesa de la seva inspi piraeló ansb Ixtasi».
aquesta nova modalitat que ha arribat l'estrenv als seus braeos, i aqueste obres lbdiques, harinNniques
La inspiració de Beethoven és essen
ramiques, la sació melbdica, sense ignorar la forte
un
produir obres tan remarcables com els
boli tema po emociA que produeix el patetisrne gran cialment popular i trevolucionária, cons
a
dient abens de morir : «Quina tents en un tema
«Viva
«La vida de Louis Fas foscos! Alsrnça'm Joaquirns
expira pular del Camp de Tarraeone
i les cliós del seu. Ilenguetge musical, la nos ho és la de. tots els grans genis del peal
teur», 1 la que ara es projecta al cine
Una dolor reconcentrada marca la presenta enecessivament. en eontrast. tea generació yeti en l'obra beethove sament humá. Per aquesta ce() ens
sernbla oporlei recordar-no.s del 110 nni
ma Catalunya, «Joaquín Murrieta».
rosfire de Murries megistralment imeeinnt.
Rey* enipremta en el
ninna,
costat deis sena valora ernocio
Une excellent nbra, en resum, que
Williarn A. Weliman segueix en ta. Una imatge de primer Isla 1 un eres
nals, abans de tot la seva magna força versar' de la twist d'aquest gran edu
Isen rptalificat constructiva. le selva insuperable con cador del &l'ere humh, precisarrtent en
aquest film tes petjncles de «Viva Vi cenclo musionl enennrianen a l'hnim fht henora el seu autor.
p#,Nl. les seves anteriors produce-long, 1
inte«
histbria
de
les
amples
ter
herrible
tempesta
la
l'espectador
la
centreció mental en el clesenrotllarnent aqueste moments de iluita per la Iii
lla le. En
l'Analrica 'latina on, segons rior de l'horne que yeti en un mornent, representa una aportadó rle gran valor i desenllne del seu material sonor i la bertat de la nostra existbncia nacional
res de
al eathleare no massa extens. certarnent, tensió densa del seú estil que no deixa
cultural.
17.eyserling, es manifesten amb el mh per obra d'un invasor, destruicla la se de
la nostra música de cambra.
.OTTO MAYER
instints
primordials
va
llar,
la
tuerta,
i
l'esdeverddor
dona
cap element constructiu a l'atzar i es
sdm ?le pusiese els
BALTASAR S AMPER
redneix sernpre a l'expressió més con
'de 'Phome, abunden els Upas d'aventu tan fose con' l'esguard de la seva «Ro
visa de la idea musical. En la produce
trers, mescla d'apdstols i de bandolers, sita» alante de meriv.
CAMISER
La seva re() de sditre és ara la ven
sil; (le Beethoven, cada eonipAs és 611
que saben remoure les forces instinti
ESPECIALISTA
tempes
imperiosa
necessitat
promoure una
d'una
janeit. T'u dia es presenta davant dels Llegiu cada diN emires
ves de l'homo i
ViltT EN LA MIDA
els mata.
dintre la quid els diferents eiements
ta de «forces tellíniques», no sempre assaltaclors de la seva llar, i inconte
constittitius
melodia,
harmonia
eit
sinó
1".)os
sis
llavis,
LA
CORRESPONDENCIA
mote
brollen
SAUME 1, tt,
adients a una finalitat conscient,
trolsen sernpre en un equi
me
es
Telhfon 11655
00111 a exteriorització d'un complex d'odi nibles en la tortura del record : sAbra
INTERNACIONAL
libri perfrete. cosa que determipa pre•
1.4e venjança, de fúría destructora, ret'm,
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