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Llengua i la Ciáncia

EL "DICCIONARI DE MEDICINA"

la

cié robust, que després de definir-lo
La bibliegrafia catalana s'acaba de
científicament en consigna els sinemnris
dotar amb una obra d'un extraotal¦nari
comarcals : Apersonat, atunyat (Tor
abaSt lingüístic i científic : el primer
Medicina
(1),
roella de Montgr1), bical (ValIncia), ce
Diceionari de
publieat
padenc, cepat, ceperut (Mequinença),
La crítica musical té un triple as Ment, ja no és una massa de creients Per Mieiativa de l'Associació de Met
ceput (Esterri d'Aneu), doble 1Bala
pecte : Pet sser crítica del valor ar que se sent representada i expressada Os de Llengua Catalana, sota la di
guer); espes (Alt Emporda, La Seu
del
doctor
Manuel
Corachan
i
tistic de l'obra musical, de la qualitat pel múslc, sin() que és un sector deter receló
d'Urgell), ferreny, nuat (Sant Feliu de
de l'execució i, finalment, de l'orga minat de la classe domínala de la so prologal; per ell i pel doctor A. Pi i
lernatditlevillanona
Guíxols), fet (Andorra), fornit, gord
nització musical en general. Aquest cietat, que busca en la música un di Sunyer i Pompeu Fabra. Es una obra
mcdtuaa3ur1imiopanuPer
(Maestrat, Eivissa), gornit, gruixat,
voluminosa,
densa,
dé
més
de
vuit-cen
rimernataronaalipftrua
últim és l'objeche més antic de la cri vertiment i veu en el músic un interme
va-aseda-sin< aman
quarterut (Calaceit), grossellut (Flix),
tes planes,' en la qual han colla.borat,
tica musical. LEclat Mitjana, durant diari que li facilita, mitjançant el pa
tasSnddituactVená
d'alguns
filelegs
i
homes
de
Ile
resiu (Santa Coloma de. Queralt), re
a
més
qual
la
Música
tenia
la
una fundió ben
tractztusDcpbe
gament d'una qUantitat (ieterminacla,
vuitantena
vingut, s (Manacor), sedcny (Cerda
tres,
una
de
metge7a
que
leSopbodlio
determinada dintre l'estructuració so un maja musical de fruir. Perb aquest
pideinn
nya), ternplat (Vilajoiosa), triput (Ri
cial, no coneixia la crítica de l'artista públic, en general, ja no té els coneixe han codificat la terminologia de •Ies di
ruta,
bagorea) xaparro (Gandesa). Natural
.branques
que
integren
la
Medi
verses
i de la seva obra, perqul eren subardi
rus.
ments suficienta per a poder Jutjar del
ment que el rnot robust és un deis més
(lis
que
aquest
esforç
enor
cina.
Val
a
e
nats ,exclusivament a les necessitats valor veritable del seu objecte de .diver
extensament desenrotllats respecte a si
religioses i cortisanes de la societat d'a timent 1, sobretot, té un interés ben me ha estat revisat per la Secció Filo
nbnirris, perb,nosaltres l'hem volgut ex
l'Institut
cl'Estudis
Catalans,
lbgica
de
quell temps. L'artista musical, com a natural de s'oler disposar d'una refe
terioritzar com una altra característica
aquest
motiu,
lluny
d'aparéixer
i,
per
lliure personalitat artística 1 geni crea rIncia acreditada abans de gastar-se els
individual exposacla a
d'aquesta obra.
com
una
labor
de
valors
individuals,
dor
és creació de diners per una entrada al concert o al
El Diccionari de Medicina no Osa li
imprecisions
que
haurien
resultat
funes
la IRenaixença, que veu néixer, en el Teatre d'bpera. 'd'hora del crític mu
mitat a inventariar solament els tecni
tes
en aquest cas, ve avalada amb l'au
curs del segle xvti l'epera i el virtuo
sical ha sonat. El crític musical mo toritat d'aquesta institució i, per fant,
cismes purs, sinó que SC23Se rebaíxa't el
sisme modem.
dem
ja no discuteix, en. general, els acompanyada de les millors garanties
carácter científic, ans bé Ignifi
seu
Sense aquests dos nous elements de problemes de l'organització. Amb po lingüístiques i científiques, que altra
cant-lo i complementant-lo, ha reeollit
Ja vida musical
l'épera i el virtuós
els mots populars que, si bé definas
cosa no necessita una obra de l'enver
l'evolució rápida 1 brillant d'un es
científicament, ajudaran de molt a exer
gadura de la present quan és l'úniea
portada
de
les
«Obres
Facsímil de la
tu l purament instrumental seria incon
eir una remareable fundió social de la
qué
podem disposar sobi-e aquesta
de
d'Arnau de Vilanova» (Lió, 1532)
cebible. El panorama de l'organitza
Medicina, de la qual avui estem gairebé
inatéria.'
ció musical durant el segle xlx amb tots
rnancats del tot. Si el Diccionari de
Si reculem nornés den anys, que ja
la llum diccionaris generals de la Ilen Pompeu Fabra és el llibre de capealera
els seus atributs característies : la sala
veieu que és bon poe, i contemolem la
gua.
Avui, perb, és tot altrarnent ; deis escriptors catalans, el que ha di/i
de concerts i de teatres d'Imera, el vir
situació precaria, per no dir inexistent,
Ens encarem amb sla el doctor Corachan ho és dels met
anem molt Inés erina.
tuós ambulant, el públic reclutat en
en
que sens trobávem respecte les obres les ciencies i comencem
per una de les
tre la bona societat
aquest públie
ges, perb—també és indispensable als
lingüístiques, avui ens podem sentir
representatives : la Medicina.
més
que evídentment es troba més demo
eseriptors, educadors, monitors i a tots
orgullosos pel fet d'haver-ne reunit en
Entre els diversos encerts del Dic els que aspiren a augmentar el seu pa
cratitzat que en els segles xvii i XVIII
aquest curt espai de temps una copiosa
Medicina hi ha el que con trinioni cultural. Ni tampoc se n'haurl
capa relativament estesa d'aficio
una
L'aposeu del virtuosismo ambulant
bibliografia í per la difusió insospitada cionari de
que tot l'articulat está enri de prescindir, pel material ric cate
sisteix
nats, etc. tots aquests requisas típics
Franz Liszt al plano
i
la
que han assolit a Catalunya l'estudi
amb la correspondbncia de les llen aporta, a l'hora de la redacció defini
de la nostra vida musical, deriven d'a
depuració de la Ilengua. Es ciar que quit
güeá castellana i francesa, i, després tiva del diccionari básic de la Ilengua
questa gran transformació espiritual
no
musicals,
a
manca
molt
a
fer
i
que
disposem
ques excepcions, als crítica
d'un apIndix bastant ampliat, seguei que té en preparació l'Institut d'Estu
que havia provocat la Renaixenea en
tots els pisos del món, no els agrada encara de les obres didáctiques aiients xen
els vocabularis castellascatalá
tots els sectors de la vida.
discutir, posar en dubte el bon fundo que ens donin Ilum a totes les Ilacu francls-catala, posat que, com (liu el dis Catalans.
Perb, qul és la Renaixença? Evi nament de les institticions de l'ordre nes, perb no per aixb ens podem privar
El Diccionari de Medicina no té res
doctor Corachan en el. prbleg, «la nos
dentrnent, no és altra cosa que l'ex capitalista. Ea limiten a 'una crítica d'afirmar que el catalá ha esdevingut tra, formació científica, basada sovint a envejar a les obres semblants apare
caigut
pressió d'aquest gran procés de tzans inés inofensiva per a la societat, i més una llengua definitivament formada i
'obres castellanes i franceses, fa que gudes en altres Ilengües, ni ha
formació económico-social que signifi fructuosa pel seu amor propi : fan la cri que cap activitat editorial no s'lla esca en
en
l'error d'una simple traclucció, ja
d'arribar
a
moltes vegades hora hagi
ca la puixaina d'una
nova classe
la tica de l'artista intapret i de l'obra pat a la seva atracció i poder absorbent, l'exposició del seu pensament, part1nt que les necessitats de fixació del léxic
burgesia
dintre la societat, l'eXpan
puix que amb ella estem expressant,
catalá de Medicina exigien una obra més
d'un d'aquests dos idiomes». També hi
* *
*
sic') de l'economia de mercaderies i les
d'una manera continuada i correcta, són publicades unes taules alfabltiques vasta. I heus-la ací fiesta del tot. L'As
ambicions d'emancipació d'aquesta no
L'aparició del crític musical, que se tots els ternes i especialitats amb la molt interessants sobre anestésies, pres.- sociació de Metges de Llengua Cata
mateixa flexibilitat i riquesa que ho
lana anuncia, a més, la publicació d'un
va classe,
que no es limita a participar serveix de la premsa dihria per a ex
cipals ar'séries, músculs (aquesta sola vocabulari de Química i TeraPaitica.
ara
solament a la redistribució de les pressar un criteri subjectiu sobre una pugui fer un idioma qualsevol.
nervis,
ossos,
tu
abasta 26 planes),
riqueses d'aquest món, sinó que recla execució o una obra, és, dones, ínti
No hi ha cap rnanifestació literaria, berculosi pulmonar i yenes principals. Seria absurd haver esperat Paparició
ma, al
d'aquest diccionari per a dir que els
mateix temps, imperiosament mament lligada amb tota l'organitza artística o científica que no sliagi sen
Hom s'ha valgut, a part deis diccio metges s'incorporen al nostre moviment
un lloc
d'honor en les esferes de la ció de la vida musical sota el capita .tit fecundada pel domini de la nostra
llengua. Una de les professions que naris consultats, d'una copiosa biblio nacional 1 científic. Precisament són els
cultura i de l'art.
Estile, que es basa essencialment en el
han estat més prbdigues en la publica grafia que eomprén nombrosos textos i que .més hi han contribuit amb tot 'en
i
di
L'Edat Mitjana, com (nieta, no co concert com a forma típica de fer
ció
de treballs científics és la Medicina. manuscrits d'autors classies catalans
tusiastrie i podríem comptár-ne unes
neixia el crític musical en el sentit mo- vulgar. música, és a dir, en el mercat
El
doctor Trias i Maxencs ens mostra Aman de Vilanova, Turmeda, Llull, guantes dotzenes com a eaps viiibles
consu
música»
a
un
dern. L'artista era un servidor humil 'hure, on «es ven
2,134 treballs niMics, en Bernat Metge, Auziás-March, etc. «El de menar endavant aquest doble movi
de la seva societat i proveia les neces- millor de snficient poder consumptiu. La, la xifra de
bibliogrhfica confin recull terminolbgic procedent dels tex ment. Per ells té Catalunya avul una
la
seva
aportació
sitats cultural dintre els limas estrets música té, dones, el carácter de mereade
goda en els .Annals de Medicina (nú tos antics ha Permls, abans que tot, cibncia específicament catalana, repre
que imposa el feudalisme a totes les ria fina a un tal gran, que per a poder
interessantíssima, al sentada en congressos internacional i que
mero de
gener de 1932), publicats en una constatació
activitats ciutadanes. La crítica d'ales- sentir-ne, es demana exclusivament del catalh des del 1907 al 1931 solament. nostre entenclre : la de l'antiga cata comencen
a considerar en tot Ilur valor
hores era gairebé exclusivament crítica consumidor
el públic
un stificient
lanitat d'alguns mots que segueixen els estudiosos estrangers. I la 'lengua
p Peros' cal
tenir en eompte que actual
de Porganització musical en el sentit poder adquisitiu.
ment, amb motiu de l'esperit ja mar ben Tius en el ,vocabulari médic actual. nacional és l'instrument més viude qub
que es lirnitava a discutir les formes
En els palaus aristocriitics del segle cadament nacional de les nostres ins (Corachan).»
es valen cada dia amb
major intensitat
els salons burgesos del xii, el titucions, entitats i publicacions cien
més adequades, dintre les quals el múS XVIII
El Diccionari aplega tots els balnea per a difondre-la pel món. Aixb no/mes
sic podia servir el més .eficaement pos músic trobava, almenYs, cultura i com
tifiques, aquest volum ultrapassa sens ris de Catalunya amb les característi ho aconsegueixen els pobles que senten
sible la societat, que es trobava absor prensió. A les sales de concert del dubte els 2.500 treballs mIdics, estric ques de Ilurs deus d'aigua (quantitat err totes llurs manifestacions la presen
bida pel predomini social-polític de segle xx ja no pot esperar tant, i són tament medics, publicats en aquests de litres que brollen per minut, graus, cia de la nació, nord i •guia de tetes
l'Església.
•freqüents els casos que els organitza trenta anys darrers.
edmposició química i ,indicacions), la les collaboracions. 1 Catalunya és avui un
Les discussions permansents en els dors del coneert posen una nota en el
Aix5 sol ens dóna una idea de la tasca qual cosa constitueix una veritable guia poble d'aquests, pie té, clemés, la pers
cliferents Concilis eclesiástics d'aquesta programa, a les mateixes pagines on fi immensa realitzada en aquest sentit pels práctica, adlitic a qui no és metge. Per?) pectiva ben definida d'una victbria
Bach, Beethoven, nostres metges i de les dificultats anils hi ha més que aixe): l'esperit nacional que no ha dubtat a batre's per a tenis
poca ens donen l'exemple d'aquest
guren els nos de
pus de crítica musical, que es refereix Wagner o Debussy, demanant al pú
qué han hagut de topar en no (Esposar que l'informa, perqul tarnbé hi són ben oberts els camina de l'expansió uni
en
primer lloc al problema en qué el libe de no eisraonar durant la interpre d'un .diecionari especialitzat. No ha compresos els balneáris de les ternes <le versal' de tots els seus valora.
d'estranyar a ningú, dones, que el Die 'lengua catalana, deis quals en caarem
rnúsic
i la miftsica
poden servir tació•
Mentre ele metges organitzen 1 ha
Dintre aquest ambient i organitza cionari de Medicina, a més d'omplir un alguns : El Voló (Rosselló), Molig
de la millor manera possible l'Església
biliten
hospitalS i tornen la salut I la
traba buit en Pesinena del' qual s'han posat (Conflent), Banys d'Arlls (Vallespir),
i l'Estat. Dintre les normes estables- ció caNtica de la vida musical es
moral als nostrel com.batents, a la rera
exposat
.a tota
mena
d'in
francesa),
Sant
el
crítie,
Font-romeu
(Cerdanya
tes, el nsúsic només havia de complir
els cinc .sentits, porti Porelre que tam
guarda publiquen aquesta obra d'una
reclantava el nostre Ilenguatge ml Joan de Campos (Mallorca), Xulilla gran valor lingüístico-científica. Felici
amb el se/1 deure, sense que l'estime- flubncies personals i d'interessos ereats,
turació corporativa d'aquests temps tant del seu diari com deis organitza die, deficient i imprecís desprls de molts (Valencia), La Vila Vella de,Nulles (Cas tern-nos-en tots plegats.
aquest crttic, al
8,
per bé que la desorientació no telló), Benimarfull (Alacant), Fonts de
permetés un marge generós a les dors deis concerts
ANTONI GABERNET
general,
ningú
no
qual,
en
demana
ni de molt, en les propor Benassall (Maestrat), etc. Aquest espe
seves
iniciatives individuals. Un deis
professional
també
reflecteix
en
la
una
formació
determina
Ilengua
rit
pancatalá
es
assolides
per
la
psbpia
cions
últims exemples d'aquesta posició es
(1) Publicat per la Casa Salvat
ad
gran quantitat de móts dialectals i sinotretament determinada del músic din da, que molt sovint és un compositor ment dita abans de l'acceptació defi
nímics. L'aportació és valtiosíssima 1 no ministrat pel Sindicat de Metges de Ca
tre la jerarquia eclesiastica i Social del o un •iásic fracassat i que persegucix, nitiva de les normes establertes.
talunya i Balean. Preu: 65 ptes.
Fins ara nornés havien anat veieut ens podem estar de transcriure'n l'art
seu temps ens
l'ofereix labiografta >de per tant, amb odi tot aqulll que es tro
de
guanyar
un
parn
de
ter
:Bach. Perb el Cantor de Leipzic ja ba .a punt
reny en aquesta imita ferotgc de com
es podía permetre de deixar llitire cura
petencia mercantil. El crític musical, tre era pie d'una massa que aplaudia no tan rar com es pensa), si no éslon divertia la gent des dé tres segles. La
al seu temperament
els residus
missió, partitura no era acabada quan morí el
privilegis de l'Edat Majana eren a cleixant de banda, alguncs excepcions frenaicament,' merare que ni la mei rat, ni preparat per a la seva
1924. El seu deixeble
es basa
foreosament,
per a tat de les butaques ,estaven ocupades i en aquests casos el critic musical es compositor el
notables.,
putrt d'ésser liquidats definitivament
el seu els aplaudiments fosen molt fiuixos, ;pot convertir en una terrible foro des Philip Jarnach la completa i la piimera
emetre els sells judicis, en
* *
*
tructiva, que contribueix a augmentar execució tingué lloc a Dresde, el mes
«gust». (sense comptar els interessos realment !
*
* *
de rnaig del 1925.
El músic, fins la' creació de l'bpera esmentats); per?) el «gust musical» és
el caos de la vida musical,
,eminentment
subjectiu.
L'activitat
crític
en
és a dir, fins el segle XVII
element
del
musical
la
era, un
LA «CANTATA PROFANA» DE
Orro MAYER
dones, un servidor de la societat, un Així veiern, de vegades, les discrepan societat capitalista és, al mateix temps,
BELA BARTOK, estrenada fa dos anys
funcionan i de l'Església
o
un bohe
cies més monstruoses en els judicis de de conseqiiéncies extraordináries. El seu
a Londres, acaba d'ésser presentada al
mi fosa de tota llei. Com a funcionani diferents crítics sobre el mateix esde eriteri pot enriquir un ernpresari indig
palie hongarés. L'argument és ins
eclesiástic, la seva actuaci6 no adme veniment musical ; mentre que l'un es ne i entravar o destruir per sempre la
pirat en una vella hallada romana.
tia ni provocava la crítica: La crítica tá conveneut que la jove pianista X és carrera d'un jove de talent. Si el erític
A MONTECARLO FOU ESTRE
moderna
críítica de l'artista i la una vcritable •revelació, el sexi collega se sap situar bé dintre el seu diari i
BREMA
ha
repre NADA, el 11 de mare, .PC)pera «L'Al
El
TEATRE
DE
relacions
cordials. ami) el sett
crítica de l'obra musical
només po fa públic que aquesta mateixa noia no mantenir
vegada a Alema glon», d'Arthur Honegger i jacques
din implantar-se com una forma prin sal) ni els elements més foriamentals propietari, es troba cornpletament incon sentat, per primera
nya, Pbpera «La Batalla de Legnano», lbert; la 'libreta d'aquesta obra es. ins
exercir
el
quan
millón
de
re
trolat
i
pot
seu
poder
se
cipal de crítica musical
el Cantor del seu instrument i faria
en la famosa peça teatral d'E,
gons'e.,,1 seu propi criteri i les convenien de Verdi, en una nova versió esclnica pirada
i organista es cenverteix en un virttiós nunciar per sernpre a la cartera. Men
Rostand.
de J. Kapp.
ambulant ; quan la comunitat, plena de tre en un diari d'esquemas s'eseriu, cies deis intenessos ereats. Si el crític
SET CO/sIPOSITORS donen Roe,
EN UN DELS ULTIMS CONCERTS
devoció religiosa, es converteix en un que la nova composició de Y és una or és honrat i té una veritable *formació
públie que vol fruir ; quan l'ambient gia de cacofonies, el collega de les dre per a exercir el seu carrec amb autori DE LA B. B. C. es va donar l'audició aquest any, a la celebrad() del seu ani
la qual cosa és molt íntegra del «Doctor Faust», de huso versari: Buxtehude (el 300 de la seva
d'elevació mística de les voltes gb tes veu en el mateix producte del des tat i sinceritat
ni, sota la clirecció de Sir Adrian Boult. naixença); Lully (el 250 de la seva
tiques es converteix en l'exhibicionisme graciat compositor una obra de pro dificil dintre la societat ttapitalista
sor011ós de la sala de concerts; en una funda inspiració, que mereix figurar la nava actuació pot ésser de gran uti El 1914, Ferruccio Busoni va comen mort); Haydn (el 200 de la seva .nai
llibre inspirat, xença); Gluck (el 150 de la seva mort);
paraula, quan la separació entre execu entre les illors produccions interna litat per a la vida musical. Si és hon Çar d'escriure el seu
rat, perb sense preparació, o ben pres no en la peça de Goethe, sinó en una Balakireff (el 100 de la seva naixen
tant i oient es fa completa i la música cionals deis ltims deu anys. 1 no par
lera, en fi, de casos no poc freqüents, parat, perb sense carácter, o (el que peça de niarionetes que havia popula ea) ; Borodine (el 50 de la .seva mort)i
es converteix en una niercaderia.
és evidentnient el pitjor. deis 'casos 11. ritzat la vella Ilegenda a Alencianya, on i Massenet (el 25, de la seva niort)
interpretat
sociologica
en els quals un diari din que tot el tea
El públic,
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La

TEATRE
,1.CREU
SOBRE CAR.A.

,

inlerpreíacio, valor LES ESTRENES
teatral essencial

UN FILM
L'EXERCIT
POPULAR

Tots el.s camins per a tenir cura de
l'estórnac són practicables' per a l'es
Si 'aixequem el vel que cobreix a /
tat
ens suggereixen
pavilada farandolera, que no sent cap
esperan
histéria del teatre i en fem una aná ces, excellent,
pew com que estan
mancats de pe-.
no
lisi.cronologica, ens adonarem imme netració. no
nazi rubor en (Aplaudir els crims del feixik
aconseg,ueixen imprimir
111C, que assassina Gorda Lorca
del
diatament cine un deis valors esseneials
Hollywood.
del qual (ligué dona Lola gire era el titiló?.
La
coneguda
achín
de la farsa escénica és la interpretació. l'accent de l'enlodó veritable a ies se
.El
‘dissabte
de
la setmana passiida tin
ves paraules.
La penetrad& sl.s l'art o
cinema, Miarleme Dietrich,' ha d'onat autor 'conternporani, .perqué
,Ja en el teatre •primitiu, quan l'espe
doités
facultat de saber •comunicar als pene gué lloc, al •Palau de la. Música Catalana, ( nb a.1,gun retard la seta resposta a la "l'exclusiva 'de leá seres ob4-es a ..411•21
rit imitatiu dels homes ens °feria l'es
un gran festival a favor de l'Exéreit Po
•ees
a
natural ; es una espécie de
invítació de Hitle I. t
Al
rica
que .el dia
dema
pectaele divers del mimetismo que ha
pulan. Una immensa multitud omplia nya en
fantasMagoria
mental que fa sensibles
prcndre .els primera docunzents re!' vergonyosament clavara don Jacinto
via de servir de base al• teatre grec,
dues
ve,gades
la
.sala
del
Palau
fins
els objectés que éns pinta».
als1 per a
per tal 'de treure-li una
veiem com predomina el valor interpre
última. pisos i seguia amb interés palpi- in, ió convertir-se en ciutadana de la Bentivente
Marlene anuneia
simultania- comédia
.sense
preocupar...se. que el
tatiu, que ha d'accentuar-se, més taed, la Aquesta falta de penetració, que en tant bis parlaments.dels diferents ora
majoria d'actors és manca dé vocació
ment el següent:
.glori4a drarnaturg ha pres partit al cas
en prendre forma la tragédia grega.
dora
i les diverses rePresentadons artí.s
sacerdotal veas •el seu art, ha estat la
«Penso qedar-me en a.quest país tat .del poble espanyol, sottnes ala tnés
Les valen interpretatives
l'escena causa de la majoria de mal
tiques. Tots els oraclers, representants perinanentment i per aixb he cregut
qué
afiigei
criminal de es intasions.
augmenten progressivament 'en el trans xen el teatre
de, l'Exércit i de diversos partits, insis que
actual. En réalitat, salva
el Inés convenient era fer-tne ciu
Se sap que aquests térbols maneigs,
curs dels anys, fins a arribar al teatre
tien en la necessitat de la creació imme
tadana deis Estats Units.»
tant del gust de l'actriu, són fontentats
!latí-, en el .qual predomina l'acció so
dista d'un exércit regular i fosen aplau
En la seta rett aparició datant el pel representant de la Societats d'Au
bre Pescenografia. Ja Aristétil blasiná,
di.ts fervorosarnent per tot el pública
tor.s a Huelgos Aires, qualificat de fei
en aquells tempss la despreocupació
Entre
les
representadons artístiques,
ar
,rista recalcitrant.
tística deis trágics que cereaven reme
que constituien el programa del' festi
Un deis més delicats homenatges
ció del públic' i amb ella l'éxit perso
val, esmentem el magnífic film soviétic
que els autors espanyols podien dedicar
nal, no amb la 'forea .expressiva, sitió
«.Cop per col»), que posa en evidéncia
a la membria del genial poeta,
barba
per la superfluYtat del que era exterior :
la superioritat ja próverbial de l'Exércit
rament sacrificat a Granada z d'adrni
els \estas, el decorat, la prépia bellesa.
roig els estrets lligams• entre els seus
ració al creador de
Se/Tora Ama»,
En arribar .sal teatre medieval veiem
calas soldats. Els tancs temibles traves
era
rebutjar ?'una manera oficial l'ú
com
encara s'accentua més el valor in
sen els
riuS, brigades de cavalleria pre
nic «gest» tragic, de veritat., que ha
terpretatiu. 'El sete foris, pie de. «mis
nen
les muntanyes. a l'assalt, 1 inflen
interpretat a la perfecció l'actriu ame
teria» i de «moralitats», obres en les
de paracaigudes
l'escena Inés impres
ricana.
quals tant exceniren Lope de. Vega i
sionant
es deixen catire de mil me
Calderon de la, Barca, obre paa a la gran
tres d'altura des' deis gegantins 'avions
pompositat escénica, puix cnke en la seva
per a prenclre d'aquesta manera posij.
interpretació, sovint. emmarcada en la
cions a la reraguarda de Penemic. Cap
més absoluta plasticitat„ hi intervenen
exéreit d'un Estat capitalista no disposa
gran nombre d'actora. No tot, és ciar,
d'una técnica tan fantástica ; la nova so
havia d'obeir a un fons litilreric, 1 així
cietat, la nova classe, coin din Engels,
velem com en arribar el segle :';v el tea
es crea, al .costat de la
seva superioritat
tre medieval pren rumbs nous i deriva
moral en la guerra, un exércit novament
A Hollywood, davant de dotze mil
cap a la farsa, per a arribar a la Comme
organitzat i novament •mecanitzat.
dia dell'A•te, teatre en el qual el gest
El film sobre la setniana de propa maa,ristrat federal d'aquesta ciutat, Mar concurrents, entre els quals figuraven
tenia un predomini absolut.
ganda de l'Exércit Popular Regular a lene dona el nom de Maria Magdale més estrelles de cinema que a l'estrena
final
LUGUÉ-POÉ4•
ment, tanquen aquest període les fa
Catalunya feia recordar novament els na Siber, nascuda a Berlín, de 32 any d'una gran pellícula, s'ha celebrat l'ac
te de soliclaritat amb l'Espanya repu
moses Danses de la Mort,. compemli de
dies agitats de les demostracions disci d'edat.
des escasses excepcions
ens
atrevi
patrocinat per Charlie Chaplin,
tot 'alié que figura comprés al teatre riern a assenyalar,
Fa
plinades
deis
dos
anys,
la
obrers industrials, de les
Dietrich,...j'un:lamen blicana,
entre ells, el eas de
Joan
Crawford, Frederich
amb
March,
medieval :•«misteris», «moralitats»,
dones
i de les delegacions, enviades per
altres
alentarlys„
reberen
una
in
Margarida Xirgti
el teatre viu sota
Franchot Tone, Ruth Chatterton, Ja
tárgia espectacular» i «farsa profana». el domini d'un professionalisme
a
vitació
-per
aquests
dies
tornar
a
Aletnanya,
des
deis
mvi
nostre.s fronts.
bar A
En aquestes danses la interpretació és roer i desinteressat que no té
través d'aquesta massa immensa, mag lució que ella passa per alt. Marlene mes Cagney, Douglas Fairbanks (fill) i
eonscién
la base de Pespectacle, puix que cia de la missió que té confiada. Com níficament enqUadrada inilitarment, es aparentntent ha don...O una resposta m'é altres artistes igualment famosos.
Féu ús de la paraula André Malraux,
el seu punt essencial el constitneiren podríeu fer creure a un actor de la rios manifesta amb urianimitat la yoluntat categarica a Ja invitació, en enuncia
autor de «La Voie Royale», que actual
els diáiegs, entre la Mort i diversos per tra época que l'artista
que
en
el
proper viatge que faci a l'es
guanyar
teatral no arri imperiosa del poble catalá,
ment es troba als Estats Units recap
sonatges humans.
tot preu la guerra, i la seva klisposició tranger no visitara la seta patria.
ba mai al límit deis setis eatudis? I coin
tant socors per a l'ExIrcit Popalar es
a portar tots els
Recentment
?'artista
torne/
sacrificis necessaris per
d'Angla panyol. Hollywood
Finalment, peré, arribem a. la re faríem comprendre als nostres actors
ha lliurat ja un
a
erra
eealitzar aquest objectiu. La inaugu
serme
haver estat a Alemattya.
naixenea teatral, marcada per l'esplen que la intelligéncia i la sensibilitat s6n
milió i mig de dblars.
ració dél camp d'instrucció pre-militar de
dor de Calderon de la Barca, el qual la base del seu art?
Per altra part el «Normandie» la
Pins del Vallés troba una profunda res
exigeix un equilibri
relatiu encara
Escoltem novarnent Taima : «La in sonáncia
transportat les quatre ambuláncies ame
entre el públic d'aquest festi
per tractar:se d'una nova tendéncia
ricanes que constitueixen la segona tra
es
segueix a la sensibilitat i val, el qual
comprengué la necessitat
céniea
entre Pacció i Pescenografia. jutja les iMpressions que
mesa, i que van servides per non met
la sensibilitat d'organitzar
Es en aquest•moment que la funció de ha despertat en nosaltres, les
sistemáticament aquesta
es
ges, infermeres i xofers nord-ameri
ordena instrucció pre-militar
l'actor adquireix un assenyalat relleu i i les sotmet al cálcul. •La seusibilitat
de tota la joven
cans, que es trasIladaran .irnmediata
El Jet els detalls del qual arribe
tut catalana.
quan aquest ha d'abandonar la
ment a la zona lleial d'Espanya.
mímica brinda els assumptes i. la intelligIncia
fins
a
La
part
nosaltres
per
més important del Festival
conducte autorit
arbitrIria, que era el seu element d'ac els posa en práctica, i ens ajuda a diri
constitueix l'assaig d'una nova forma zadissint,tio és per a meravellar-se. H o La
ció en el teatre precedente per a con gir l'ús de les nostres forces
casa
físiqueá i
vertir-se en .un psicéleg ante pér a tra intellectuals; tamb ens ajuda en l'es teatral, combinarla entre una représen suposavem perqué la protagonista fa
.temps
que
sottneté
mostra la seva
tació escénica
el seit art rnés qve
duir en realitat «la més bella de les tudi de les relaciens que
fílmica executada per
exiateixen en simples soldats. 'En
caduc•
.són
molts
anys
sense
renova
l'escena podíern ven
mentirles». Per aixé l'actor no hauria tre les paraules del poeta i la situació o
facciosos i els
el .gest i els xiscles!
re
la
a un mercanti
carácters deis personatges. La intelli tic i conversació d'un comissari poli lisme veritablement
facilita
tergonyós.
gIncia és també una faCultat de sentir». xera de diversos soldats en una atrin
Lola *Membrives s'esllartgueis en in
del front madrileny. Una poesia
Els
facciosos
no tenien pellícules per
Aixé vol din que. Pactor ha d'ésser en
Iliures constitueix la base de teatre de barriada de Buenos Aires als seus cinemes. En
un
Veritable artista i que, com a tai, llur ritmes
mancar de diners,
S'obstinta
•antb els scus 60 anys a re
ha de deaenvolupay-se dins d'una vida i el discussió, que enalteix la disciplina presentar .papers
cona no Los el falsificat per la Junta de
de
noia
:lote
magnífic
esperan
t
esperit de sacrifici' deis
Burgos, que rebutgen fins i tot els ma
regular de saerificis : els saerifieis que Iluitadors
amors i, 4s ciar;.
madrilenys i
imposa Part a tot artista. L'artista que
comprendre patlla i• fuig de el públie Ii gira -l'es teixos adeptes, no els era possible
la taquilla....
Pobjectiu de la Iluita antifeixista co
Els productors no acceptaven
queda .sotmés als rigors de Petlat en muna
Aixa té l'ex-tiple, de género chico
a tots.
Darrera la trinxera
la concepció i interpretació deis pei so en
ven
papers, per molt estariapillats que Los
exasperada,
i
cont
la
que el seu art el su
sin.
i faltaven pellícules...
natges és que está rnancat de sensibili llar-se cinta cinematográfica desenrot Mita sempre al profit
el destí epopeic de la lluita •he
econbmic, ide
Ells mateixos ho confessen al diari
tat i d'intelligIncia. Lugné-Poé, a pro
una
maniobra repugnant per tal .d'a de Cádiz,
roica del poble rnadrileny.
pésit d'aixé, ha dit : «L'ofici d'actor o
data 21 de marg :
treure's els feixistes de Buenos Aires
La intervenció directa deis
«S'ha
d'actriu és un sacrifici constant ; el riso
comba
creat
un problema d'escassetat
En dues setmanes ha organitzat cin
al nostre mercat, la solució del qual no
hi és quotidiá i els minora d'entre ells tents antifeixistes en una representa funcions .a
ció teatral i, sobretot, la
benefici
dels facciosos que podrá afrontar-se sense la
desfilen pel món més de pressa •que els
repercussió Metrallen i
predisposició
altres hurnans (vegeu Réjane, (muitry, entusiasta ;ue aquest assaig important tat martir i destru:eixen Madrid, la citi amable d'algun centre productor que,
ha trobat entre el públic, •pot
heroica... El reclam ha es no solament satisfés l'afany
Coquelin, Duse i tants d'altres). L'edat ficar
signi tat fructifer. Al
que de tals
teatre, abans-solitari elevades' consideracions neixia,
un punt de partida
de Ilurs• papers!... No cm feu rittrel A Is
d'irnportáncia
sinó que
es
congreparen cts. sintpatitzants del
cabdal per a la creació d'un
s'avingués, amb un
einquanta anys la divina Júlia Bartet
nou
art botijas que
assassinen dones i nen veir els empresaris, gest generós, a pro
teatral, que sigui un reflex fidel
que tan greu crisi
triomfavx en les' anaoroses de Racinet
del d'Espanya, als• quals
Lola Mentbrives travessaven 'en condicions de relatiu
Tenia l'edat deis seus papers? El gran rnoment que -vivim.
adula servilnfritt, estenent la../nis.
desprendiment»...
Lucien Guitry, d'aparenea Inés escép
en tots els.finals
fei
sorgí una casa alemanya
tica, interpretava tots els papen de les nalitats
podria,
xista i donar:1 visques' ai «cabecilla»
ésser d'altra manera? —, una casa de
LOPE DE VEGA
obres que muntava i, escoltant els com tots el, culturals, socials i patriétiques, Franco...
planyl resultaran inútils, Com
la «gran i forta Alernanya, que a l'u
panys entre bastidors, repetia sovint :
níson viu les inquietuds de la nostra.
d'oblidar mal aquestes justes paraules «El qui no interpreta amb ITti, inter pletament estérils i haurem de deixar
parlar .d'artistes quan ens referini a
pátria», segons diu el rnateix diari, a
de. Valle Tildan: «Cree que Part és un preta contra meu!...» L'estil no s'ad de
Segons estadístiques publicadas
l'actor o a Pactriti de la nostra
qui «ha correspost !'honor» de facili
joe. Pero hi ha eca.sions en, qué cal no quireix sinó per llargs estuclis.»
época.
a
Washington hl ha aotualment
Perée no. Nosaltres volem encune, que
tar pellícules.
jugar».
Voleu més, encara? Quiris acters, ha estat la manca
món 90,359 cinemas, dels quals
Aquesta casa és la «UFA», ,la
*
*.
de vocació el. que ha
quines. actrius.
compten amb equips necessaris
fóra de Ifargarida provocat aquesta decadéncia
«UFA»
dóna el celluloide. Que no te
artística
de
Potser perqué
jugat amb el.tea Xirgu i altres eseasses
«ir a projeotar
films sonors sola
!'actor i el que els ha apartat del
na
nen
diners per a pagar ? No importa.
tre; potser pesqué, els actors• han obli turalment, Ihnitairt-nos excepcions,
seu
ment
53,308.
al camp d'aca veritable canii. I ha estat així,
Tampoc el tenien abans i se'ls facilitá
per
dat que eren part integrant d'un art
La U. R. S. S. va al davant
ció de la nostra escena
s'han sotinés manca dé. formació 'específica, per man
soldats, material de guerra, tlenics.a.
s'han convertit en obrers d'un ofici, per a aquest sacrifici constant?
amb un total de 29,691, i en según
On són• els ca de preparació. No hem 'vist aparéi
al qual no senten vocació• el valor «ar artistes de les joves.
Iloc segueixen els Estats
'prorriocions
xer clamunt
Units
les tatiles de la. farsa pro
tista» ha desaparegut de Pesceraa,•en- la pees que tinguin la •intelligéncia euro
amb 18,508.
1 la metedores esperances que, poe
qual podem .trobar eXcellents• come sensibilitat de saber penetrar en
désprés,
Rússia és avui el punt on es
els han caigut en la mateiXa. postració en
diants, peré escassíssinis artistese I en personatges, fent-los• sensibles,
nota
mejor aotivitat cinematográ
intelli
démica
i artificiosa deis seus
fica, tant en l'exhibició com en la
una época com la que vivim, en la
companys?
que gents i.vius, amb la forea humana que Per qué? Corn
justificar .aquest fracás
producció. La premsa
el teatre es reflex fidel de la realitat és desprén de .1a concepció. del
nord-ameri
cana del gremi diu que ja
humana, l'actor ha d'ésser un artista N'hi ha, és clar, pero aquests prieta? prernatur? Potaer les causes .les troba
ha co
consti
Herir
en el fet
d'haver
mencat
perdut,
a,
pee
a
que' doni.cos á la concepció de !'autor tueixen .PeXCepció déla regla, i la re pee, a mesura
a
construir-se al sud de
que
adquirien
la
U.
R.
S. S. el que ells
familia
i no una figura declamatéria que vin gla, en aquest 'eas, no pot ésser més
en dfuen
'de ritat amb l'escena i ami) el palie, Pe
el «Hollywood del
gui a confondre's en la bigarrada cok, plorable.
sbviet»; on que
;
motivitat espiaitual. que els inspirava
daran installats 40
rama escenográfica, sense méS vida que .• I no és aqueSt el mal, tot el
magnifics es
mal, de la.
cenaris en els quals es oreu
la que. pugui donar al personatge la la dratnática. actrial? Un teatre serse de penetració, que dina Talrna. Manca
poder
vocació? Manca d'espiritualitat? No!
arribar a produir aquest
forea de la ven.•Talma, el famóa actor actora ha de fracassar ,forgosaruent. Si Manca d'una
any en
tre 200 a 300 films, el
cost deis
francés, •deja «No donar més que les el teátre no lia d'ésser: més 'que un p?is lnima, que ési veritable ernoció de Pá
quals s'avalua en una equivalán
el que,, en definitiva, fa
'd'una*bella
ven
.no
és,
notes
certamént, satemPs,• cona .creuen. la .majoria. d'ac
manté l'artista!
cia de rubles a dólars de
61 mi
interprétale un. Peráóhatge.• Veiem molts ten', en el qual els intérprets es con
lions.
--Ho santo, senyora; és rúnica ma
MANUEL VALLDEPERES
actors que, posseint una veu de quali verteixen en obrers d'un °fiel sense fi
nera
de ter-lo oabre dins la placa!
(Passa a la pagina 11.)
(«Everybody's Weekly»)
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EL GOVERN PROVISIONAL La interpretació,

D'EUZKADI, ACUSA
darrera
(Ve
págiea)

de la

guts, que

es

demanar la

concreta als ext•rems

se

güents :

El .Govern d'Euzkadi s'obliga,:
1. A posar en llibertat tots aquella
que es trobin detinguts en cóneepte d,e
rehenes Ó 1k qualsevol altre córicepte
que no sigui el de belligerant, a Bil
bao, i a tot el territori base ocupat pi
Govern d'Euzkadi, tant en presons de
terra com en les fiótants, i traslladar
los .un país neutral. o lloe que desig
ninsi
:II. A..facilitar la sortida
su
"esaiteri de totes les Sienes que ho de
sitgin, "així com deis rnenors de 16 anys
que vagin amb narra pares .0 que siguin
seclamats per aquests o Ilura guardadors

A)

aplicació

seva

que entenguin incloaos
encara que no figurin

en

valor teatral

per tots els
el set' text,

anexes.

III. 'S'entendran iecloses en els be
neficis d'aquest pacte, tels deportats, ela
amagats i teta els no belligera,nts que
es presentin, encara que rio
figurín en
les Ilistes .ariexes, i els sacerdots.
IV. Queden compresos entré* els
rehenes que' seran posats én llibertat
(es concreten els norns d'alguna detin

guts).
V. S'entendran per bélligerants tots
aquells que, hagiss pses armes en la pre
fiera Iluita o incerregut, ambsocasió
d'ella, en. delictes previátos i pénats en
lleis penals espanyoles, i contra els
quals. se segueixi procés.
iegals.
P
A facilitar la sortida del susclit
$1, vista. la causa, resultés absolt,
territori de tots .ela barons no bellige quedar4 comprls én el. present Con
santa, reajors de. 60 anys que clesitgln veni.
,VI. L'éxecució d'aquest Conveni
ferrho.
IV. A facilitar la sortirla de tots es, ,partárh a terme i sota els auspicia
de la, Greu Reja, Internacional amb in
els malalts que ho desitgin.
.13) El Gabern que presideix el ge tervenc16 del senyor ambaixador d'An
glaterra. a Fapanya; el transport deis
neral Franca), de Burgos, s'obliga :
,1. A posar en llibertat tots aquella detinguis s'efectuará.
lloc designat
que es trobin detínguts en concepte de en vaixells de ['Armada anglesa; els
rehenes o en .qualsevol altre .concepte embarcaments es faran pea una 1 altra
que no sigui el belligerante en territori part simulthniansent.
L'esmentat asnbaixador, vetllará pel
de. •Guipúscoa, Navarra, Alaba i Bis
compliment del: pactát.'1, tindrá el dret
caja per ell dorninat, i en tot el terri
tori; espanyol, i sempre que ele detin de fer totea les gestions, visites a pre
guts en aquest últim cas siguin ciuta sons, examen de detinguts, de, proces
dans .bascos per naturalesa, origen o sos, etc., que consideri necessaris per
•

.

,

•

.

.

,

.

Clutadans,

al més exacte compliment, d'aquest
Conveni.
Les qüestions que sorgeixin en oca
sió del compliment del present Con
veni, seran, sotrneses a Parbitratge t
decisió.del senyor bisbe de Baiona i de
Pambaixador d'Anglaterra a Espanya,
el veredicte dels quals será inapellable.
,guardadors legals.
VII. Els. presents declaren les clhu
III. A -facilitar la eortida del susdít
aulea.precedents estipularles. de bona fe,
territori de tots els barons no bellige
i esperen que la mateixa lleialtat i.no
rants, majors de 60 anys que desitgin blesa
presideixí Ilur execució, per a bé
fe-ho.
i prestigi del País .Base i humanització
IV. A facilitar la sertida de tots de
la guerra.
els malalts. que ho desitgin.
•C). Airibdues parts conVenen erresolae
Convenen: Els subserits,
rirnent i conipliment d'aquest pacte, el
del Govern del general Franco 1
que-segueix :
del Govern d'Euzkadi, autoritzats per
I. Es 'fisia el Consolat espanyol de a iniciar gestions del canvi de preso
Baiona com á punt de relació. per a ners, han arribat a un acord mutu que
ambdués parta, á refeete de .produir es concreta en. Padjunt. projecbe
de
ies'reclama,cions 'condnents
seu
Conveni, que se sotmeti a estudi i
El .Consolat passar les
aprovació clefinitiu de Dure Governs re
tes ..resneetives 'que cada, part Centrac
presentanta, i es
tánt pre.sentará. a Paltra i .citará anda legats a celebrarcomptonaeteren els de
Ilur prexirna entre
dues a ínstáncia de, quablevol
vista el pseXim ~eres, diá 9 del: cor
II. Feernen part d'aquest pacte. lés rent, a les deu del matí, al Consolat
de detiaguts a Alaba, Biscaia, d'Espanya.
Guip'
Navarra, que subscribes
Á Baiona, a 3 de desembre del 1936.
per árnbd.ues parts se li uneixen.
Julio de Jauregui.
A/varo Caro.»
El. temps.eniprat en llur alliberament 1
(Continuara)
Iliurament al. camp .contrari o neutral
elecció dels .interessats, serk el mate
a
CAMISER
rIalment precís per al transport, que
ESPECIALISTA
haurá de quedar realitzat ,.en un ter
E/LIT EN LA MIDA
rnini máxim de deu dies a partir .de la
JAIME I, II
data. figurará d'atorgament d'aqueát
traslladar-los a un país
neutral o on els interessats desigmn.
'T. A facilitar la sortida del seu
territori de totes les dones que ho de
sitgin, així com deis menors dé 16
anys que vagin amb llurs pares o que
siguin reclarnats Per 'aquests o Ilurs

.

i

.

•

.

.

.

.

.

.

•

representants
•

.

,

/relaciona

.

—

—

—

F Tu

Telbton 11655

Arnbdues parts podran

doeument.

•

Una de les iniciatives més eaperança que de Panálisi i Pexperiencia es des
dores portacles a _tasarte per artistea de prenguin de la guerra i la revolta.
dfiserses bralnques, patrodinades amb
Noés la violencia que hem d'oposay
..(Ve do .la pagina 10.) tot Bentusiasme, pel conséller de Cultu al sentit crític, aria la reflexió.
diu
Adriá ra de la Geaéralitat, i pel comissari de
Cal trobar l'equivalent de la nostra
«L'artista no és
Gual ---•, no pot ni ha cl'esser aura cosa Propaganda, ha e.stat el projecte i la actitud i .pensament de la serena pre
que. un espera intermig entre l'obra i realiteació d'un Casal de la Cultura, on cisió, concreta i iretalla,da en la forma i
la fosca ignota que l'impulsh a aroduir s'apleguin en convivIncia. i activitat color del nostre ambient, de la nostra
la 1 per tal d'arrils'ar a Idea) cal :ele, be lotes les foros creadores de Cataln Ilum, del nostre cel, terra 1 mar.
nya, disperses fins ara, per raons llar
No podern cause en aquests moments
neint a cada instant les aptitucls que
forea ignóta ti concedí, es faci digne gues d'explicar.
preciosos en el buit d'una mal orientada
(l'elles per mitjá d'una modestia heroi
La realització del .Casal. de la Cultu concepció ; seria obstruir el camí per al
el censagri herald de teta be ra, no és tina iniciativa 'mes, ni un mot ressorgiment del geni creador tan es
ilesa.
Inés que 'faci so en el buit, ans té una perat í .del retal hem estat mancats
cert que sí. L'actor, com ja hern vibració fecunda que pot posar en mar durant llargs. períodes.
dit, ha d'aprofitar Pernoció (le l'anima xa,les forces creasslores del nestre esperit
Moltes de les activitats característi
que ,e1 fa apte per a la penctració psí
ajudi a formar amb rriés fermésa 1 de ques que abasten la vida del nostre
quica deis personatges a ell encoma císiÓ la consciencia i fisonomia del nos poble, estan ben sovint mancades de la
consciencia i capacitat creadora -tan
nats, infonent-los la vida necessária pes tre poble.
que esdevinguin reals, acuse 'fergS.ver, Cal sque d'aquesta llanta en surti necessária aya 1 en el demá. prexim.
sax, en el més minan, ni la Iletra ni lea orientat i, ansb eh, .totes les forces
Cal cercar altra vegada el deslioriga
dor que fui d'a,glutinant i que•artieu
intencions de' l'autor.. Cal no •oblidar creadores del. país.
Peee priin.er Cal ente,ndre i encami li els diversos matisos diferencials
que una obra teatral
un eonjunt har
menic en el qua! cada personatge té nar la riostra. capacitat creadora i orde d'una serie de nobles que abraea el re
delimitades les característiques i .que nadora, al marge de tata influencia ter corregut cornpres.entreel Cap de ,Creus
Pálteraci6 capriciosa o el desviament de bola i poc definida, suprimir de cop .els o boa xic mes enllá, fins a •Alacant in
qualsevol d'ells pot provocar una dis platxeriosos, gasius i murris, de tan closes les Balears; vinculades aquestes
fheil adaptació n nosaltress que po activitats 1 energies és. quan trobarem
sonáncia que Malmeti el conjunt•
Com a conseqüencia legica, dones, sen.i.de ananifest la inferioritat;d'altres l'engranatge que norsi .en marxa totes
l'actor ha d'esser un artista, un verita borles qualitats i les allunyen a segon les característiques biolegiques de cli
ble artista, puix que a eh l esth nservada termes Cal-desmentir amb fets la prosa ma i latitud.
Si es mira des d'un punt prou ele
la funció de comunicar al públic l'e d'Unamune.• «El nostre Póble rnés que
vat per a abastar. tota la persepectiva:de
moció del conjunt artistic que és teta guany• és eny».
obra teatral perfecta, i els seritimehts
Cal preparar-nos per a establir din la scva configuració o hegemonia.
més íntima de cada personatge. Per tre la nostra normalitat, tot el guany
Cal sortir del lloc cc,rnú i de voltar la
sínia totes les rnediocritats caracterís
aixe ha de limitar-se a reproduir, ámb
tiques tan arrelades en nosaltres; cal
la máxima, fidelitat humana, cada upa
que aprofundim el perque de la volun
de les vaxietats anímiques que Pintin el la al gen fill, un deis nOstres gratis reis
carácter específic del tipus.que encarna. te un singular privilegi que és or>s que tat d'esser.• El moment és ánic. Cla
Per a, l'actor no ha d'existir l'expe d'un quant temps eneh—i ara torna a mem avui la guerra, per?) una guerra
rienc,,ia d'altres tipus semblants. Cada coincidís ami). Maragall---em sernbla ob amb un enemic ben defina i que tots
figura humana té les seves caracteristi servar una cesta depressió en el senti sapiguem on radica. La pau ens ha
portat, fins ara, desoris i malentesos;
ques personals i les angoixes de Páni
ment de catalanitat, un cert enterboli
rna no poden
ésser identiques en cap ment, un cert oblit. Es parla molt de entrem en una veritable democrácia en
la qual collectivament o individual és
cas. D'ací que en cada nova interpreta
revolució, aixi en abstraete; es parla
ció hagi de sotmetre's al sacrificl de rnolt •de Rássia i es fan classes de rus i necessari qué el pensament sigui l'únie
mitjá que posi en marxa la vida pro
asous estudis i d'ací, també, que -un ac
tot, quan són a desenes de nilers els
tor no trobi mal els limita del seu es catalana que ho 'Ignoren tot de Cata gressiva deis pobles.
Avni mes que mai, la nostra reflexió
tudi, que será tan llarg com llarga sigui lunya, començant per l'idioma. Ja está
la seva actuació. I fora de l'escena s'lla bé que s'aprengui el rus i que. es posin ha d'ésser constant, la nostra enenia
de dedicar ádhuc a l'estudi de la histe noma russos a totes les nostres institu audaç en auctuara
Si Pequilibri del nostre poble i la ca
ria---edeixant de banda estudis comple cions i casernes, i la bandera de deter
pacitat individual dóna. el resultat col
mentarís d'altra naturalesa —, no pels minades feaccions obreres a les fábri
lectiu d'aquesta mitjania menestral, en
fets específics de la histeria en si, sinó ques. Pero a tot aixe, tanmateix, s'hi dreçada, feinejadora,
destru'im per
p,(rque d'aquesta manera .es familia troba a mancar la sal: i la sal és Cata destruir ; atenem-nos anoaquests
princi
ritzara amb els costums 1 Pambient
pis psicolegics del nostre poble, 1 re
bornes 1 deis pobles.
Cal. que els intellectuals, sobretot,
arnb la riostra desventurada
L'actor, per altra banda, he d'ésser s'adonin que la nostra Renaixença na signem-nos
sort i no ernprenguens viaranys tartari
heroicament modest. L'artista que no cional está molt lluny d'ésser acabada. nescos que, al capdavall, només évia
sápiga clesprendre's de la cOnsagració Cal que s'adonin del perill graVíssim clenciará de cara al
memela nostra la
entusiasta deis aplaudiments, dIfícil qüe pesa claMunt d'ella, des
qa>e es comprensió a la valor ,característica de
ment arribará a superar-se a si mateix. clatá la revolta
feixista. D'altra banda, la nostra personalitat.
Per la mateixa raó que .un bon actor en aquests amments histerics, Catalu
Si és així, acceptem el ve'inatge i la
no arribará
mai ala límits de Pestudi, laya, a despit de tot, oblidant una colla tutela d'altres
aires per infiltrar una
no
pot considerar-se perfecte en cab de segles de vexació i d'humiliació sota grandesa mes lírica al
nostre poble, per
mornent. 1 ha de Pensar que tots els Punitarisine despetic de
Castella —que un demá tristament Ilunyá.
actors que s'han ajaçat damunt els 110- potser seria
una illusió donar per inovt-Pere, si esteu segurs del ressorgiment
rers d'un triomf
que ells han conside es capte com només es captenen els de la potencia creadora, de la responsa
rat definitiu, han. estat aquella que,
grans poblés : amb
una
generesitat bilitat histerica de la nosSra actuació-,
mes tard, hem vist desaparelxer de -que passa per damünt de tots els res si sentiu el forreigueig d'aquest
desig
l'escena o hem vist con se sumaven a sentiments d'ara i els d'antany. Con noble 1 ambiciós,
la Ilarga llista deis fracassats, deis pro siderem, si no, com són releías aquests
Clameu-lo! Invoqueu-lo! Precipitéu
fessionals d'un art per al qual no sen Infiera de refugiats de totes les terreš lo! Res no sacrifiqueu al seu sescleve
ten vocació.
de la Península; com ens traiern tots nidor.
Unicament l'actor que senti la ve el pa de. la boca per a ells. Generositat,
Sapigueu Iluitar alhora contra Pespd
ritable enlodó de Pánima assolirá el la nostra, que es rnereix, per part d ells, rit mil itar l'els pronunciaments, contra
triomf, un triomf que no arribará a és un capteniment
l'espera falsejat d.urant segles d'una
adequat.
ser definitiu fins al final de la ensrera,
Histeria d'Espanya elaborada á gyát
* *
*
Perb que augmentará a mesura que, per
Finalment,
la feina predilecta de tot cient per un criteri centralitzador i
l'estucli constant i per la moclestia, sá escriptor
despeta, Contra tot espera terbol
eatalá, és de fea estimar, amb
piga superar-se '11 si mateit.
contra tot el Món, si cal.
la bellesa de les seves °brea, per clamunt avantatgistal
*
* *
Pere sapigneu llnitar 1 innarirniu• en
de tot, la Ilenaua catalana. Recórclem
la riostra finita tot d lirisme, grandesa i
«La monarquia, Panarquia, la Repú que, quan
fa un Cert temps
vá noblesa de pensament, que tant atrauen
blica
diu Gordon Craig
poden rem fer per al cliari «La Humanitate,
disputar-se el gsavern de les nacions; una enquesta entre els vells scrisators la Vicsteria.
Visen Catalunya. Visea• el Casal de
pere un teatre ha d'estar en mans
de la Renaixença, en preguntar a la Cultura.
despota culte». Exaete. I aceiest des J. Mass6 i torrents si tenia
fe en Pes
loAN COMMEIELAN
nota, intelligent, entusiasta, cruel, ha deveniclor de Catalunya, ens :ligué que
d'ésser el directór d'escena, el alai no ell tenia posada tota la seva fe en la
pot tenia altre lema que el dé Lucien llengua catalana, i 'que, per tant, ceja
LA MASCOTA DE LA
Guitry : «El qui no interpreta amb mi., en Pesdevenidor de Catalunya.
interpreta contra metí !» Que és tant
Demostració d'aquesta fórea de Ilen
çón1 dls..: El que no. interpreta aasb mi, gua, és Paparició d'un nou cliari en ca
no ha d'interpretar!
talá, representant un .sectea :ompleta
Possiblenient, aquest es• l'únic 'chas nient álie 'al scatalanisme histeric.
potisme saludable!
L'esdriptor Catará, pee fi, ha d'estu
diar detingudament quinea són, en cada
MANUEL VALLD.1,1?ERES
mornént, les iiniques posicions clases 1
catalanes. Delatará, si conve, -luan seta
la máscara:de la révolució abstracta 1
internacionalista, fa les seves últimes
aparicions el vell militarisme espanyol,
autoeitari 1 despota, Igualment, exal
tará' tot el que d'heroica té la riostra
guerra, començant pels immortals de
(Ve de la pagina 7.) fensora de Madrid. 1 propugnará entre
guarclets be; lo qual privilegi no és totes les nacions de la Península aque
pas, falsiticat, ne improbat, ans éa pur lla unió --no unificació, entems,m-nos
aquella unió gerrnanívola que ha de
e net e sense falsia e mácula aleztea...
E és aquest, yo és, que null temps, en fer gloriosa, terrins a venir, la Unió
caro ea la nostra bandera. reial si a es_ dé RepúbliqueS Sodialistes Iberiques.
PPEU : 3 Prsl.
JOSEP S01;
toda, james no fo veneuda ni deabara
tecla... !» Es, en 'fi, a aeuestes "jeven
tuts heroilues, que iennolen la seva
vida per un gran ideal de secleinaci6
TALLER ,DE FOTOGRAVAT
nacional i humana, que poden anar •di
rigidet aqueixes paraules immortals del
famós panegíric : «Aleats, alçats les
rita
vostres banderea, car dignes sots 'de
,,wee
posseir lo principia de Catalunyals.-
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MIL PESSETES A LA MILLOR

NOVELIA SOBREIA GUERRA
MIRADOR organitza un concurs literari de nondles
novellats sobre la guerra, d'acord arnb les següents hosca

o

reportatges

BASES
„

Pliynrg. El terna principal de les ()tres
dssee fOr;e6sanienl un aspecte qualsevol. de

aspirin el prémi /*oirá
la guerra, octuol; tant del
jrôvt peffi de itt reráguarda, i la leva jinditat precisarnent la d'encoratjár
perquI 'la guerra sigui guanyeda dé la mapera ezés rapida possible.
,Segona. Per a atorgar el premí, el Jurat tindrá en compte la th/ua
literaria de les obres i llur sentit potaje.
que

.

Tercera. Les obres Izauran d'ésser escrités en Mala, a lanas:ea o
aMb lletra molt clara, cii quartilles por una sala cara, i tindrán una exten
sié minima de 150 pagines format octau ímpreses en tipus del col 9.
Quartá. L'obra pre.miada sera publicada precisament per MIRADOR
o per l'editor que la
nostra revista design/, i el pagament de l'import
del. premi equina( a l'adquisició dels drets de publicació.
Cinquena. Els oríginals.. hourán de presentár-.te á la nostra rm!dc
-ció, Portal de ?'Angel, 04, am.b indicacid del non/ t ,donlicili de l'autor,
abans del dia SO de juny praxim a lés Uuit.del :oespre. El ceredicte
•Jurát es jara„pú.blic ábans del 19 de juliól i al moteix ternps é8 publicaran
tombéélncinü de les persenes que el componguin.

Sisena. El prenvi consistira en mil pessetes en metallic. El Jurat
Podra tarnbé designar altres obres que consideri dignes de publicar-se i
ilirnAnoR proposara. a Iturs autórs les condicions oportunas de publi
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'Euzka
PRELIMINAR

a
guretat personal (fet

que l'experilncia
ha demostrat que fhavia de produir-se)
si rornanien al: lloe de llur residIncia
habitual.
El Govern base, per aix5, sotmet. la
situadó a la Creu Roja Internacional
requiereix d'ella una acció sobre l'o
pinió pública de tot el món que faci
cessar
i imposi la reparació de tots
adopta en vista de les .circumstáncies nacionals serien posades en condicions aquests ultl.'atges al més elemental sen
CAPITOL
que passa a exposar amb el degut de de retornar al territori Ileial a la Re tit d'humanitat.
EL .GOVERN D'EUtICADI I. L'.ÁM tall :
pública.
* *
*
PLIACIO.ALS MAJORS DE SEIXAN
En constituir-se el Govern Provisio
El Govern Provisional Base ha de fer
No
obstant
aquests
antecedents, el
TA ANYS, ALS .MALALTS 1* ME nal d'Euzkadi el 7 d'octubre darrer, es constar que aquesta reciprocitat no ha es
Govern base dpsitja facilitar la labor
NORS D'EDAT; DEL CONVENI trobaven en trámits les gestions fetes tat complerta en termes satisfactoris. Per de la Creu Roja Internacional, fent pro..
per la Delegacierde la Creu Roja Interna una part, un docurnent subscrit 'el 13
DEL CANVI 'ENLLESTIT '.PÉR
gressar l'obra d'humanització de la guer
cional prop de la Junta de Defensa de d'octubre per diverses dones, a Sant
DONES, 1: NENS
Biscaya, integrada per representacions Sebastiá, declara sobre les signatures ra i confiartt que aquesta institució
En Panálisi de conduetés que moti del Front Popular i. del Partit.Naciona d'aquestes que desitgen romanche a la les potIncies associades a ella, en pla
ven
la publicació del .present opuscle lista Base; donara a les dites gestions dita .capital, de tal manera, que en. el de Ileialtat, obliguin a fer cessar el
ele
i observant en la seva redacció el. pla una resolució rápida, el dia 11 d'octu primer rnoment d'exeeució del Conveni procedir -condemnable reflectit e
de seobria exposició objectiva deis fets bre aeordá el.. Govern base posar en les garanties d'ordrp internacional per parágrafs anteriors; î specialment
que s ha seguit en les anteriors publica Ilibertat totes• les dones, i 'limar
al canvi de resiclIncia de ferritori lleial format' el. Govern Ptrovisional Base
cions, emprarem el. text. estrictament una .vegada explorada la voluntát de les o facciós, o inversarnent, no..produiren que el seu acord arel> la Creu Roja In
cap resultat favorable a la situació de ternacional, será seguit per altres sem,
les persones afectes a la legalitat en blants del Govern de la Generalitat de
aquest punt. Posteriors informacions Catalunya i del Govern de la Repúblj.
obtingudes pel propi conducte de la ca, així eom per les autoritats dels ter.
Crea .Roja Internacional han vingut a ritoris on funcionen autoritats designa;
demostrar que, en gran part, aquelles des pel Eront Popular, ofereix a la De.
dones es trobaven en situació de falta legació de la Creu Roja Internacional:*
I. El manteniment de l'acord sobre
de llibertat, car se'ls oferia la suposa
allibérament
de dones i nens menors de
facultat
de
a
da
venir
territori lleial
15 anys, que ve, per iniciativa seva, por.
mentre es retenia en presó llurs espo
tant-se a execució en el territori base
sos.,o pares.
Altres inforniacions posteriors hán en la forma que queda exposada.
II. L'autorització del trasllat de les
vingut 'a demostrar també, oficiálment,
que solament el 4 de novembre foren dones i nens que es trobin separats del,
posades en llibertat dones de Vitbria, cap de familia al territori d'aquest.
III. Així que l'execució del con..
a
conseqüencia del pos clesiat pel Go
vern Provisional
Base l'11 d'octubre tingut deis dos anteriors parágrafs es
i que IdInic aleshores l'alliberació no trobi :comprovada, a satisfacció•del Go
ofereix
assolí a Vitbria totes les dones consti vern. Provisional d'Euzkadi,
tifidés •en •presó, sin6 que un bori nom aquest rampliació del dit Conveni, co.
bre d'elles continuaren, i continuen, meneant .per fer d'igual condició els
majors de 60 anys 1 malalts que les do
detingudes per uns I altres mótius.
Encara més. En el territori facci6s, nes i:nens.
El Govern Provisional, Base en fer
infornnacions dignes de tot crédit, que
no poden discutir-se,
han donat a co aquest oferirnent, compta que per
part de la Creu Roja Internacional
neixer :
I. Que hi ha' hagut afusellaments S'obtingui:
Que n6 es piaadueixin els actes espe
de dones amb posterioritat a la data de
l'acord del Govern Provisional Base cificáts en els paragrafs segon i tercer,
amb la Creu Roja Internacional. Un i que les Mesures deis números I, II 1
també a,pli
eas, almenys, és el de la mare política III que precedeixen, seran
cades Ileialment en el territori base no
de don Ricard Urondo, secretani gene
ocupat al pregent per les autoritats de
ral del Departament d'Obres públiques
del Govern Provisional Base, anomena penents d'aquest Govern.
En referin:se al territori base, l'en
da donYa Dominica Artola, de 65 anys
d'edat, la qual es trobava malalta a tenen Compreses Alaba, Biscaia, Gui,
púscoa i Navarra.
l'Hospital de Sant Sebastiá.
Igualment el Govern Provisional
II. Que les vexacions a les dones
són incomptables en territori facciós, Base acollirá amb el millor riesig aque.
i persiSteixen el dia de la data. Són Iles altres iniciatives
d'humanització
nombrosós els casos de dones a .les de la guerra que puguin no trobar-se
quals han: tallat els cabells i obligat a compreses en els paragrafs anteriors i
passejar-se ten públic fent ostentació que poguessin ésser-li proposades, i ex
de
distintius contraris a llurs opinions pressa la seva. gratitud a la Creu Roja
El President
polítiques. Aquest fet ha estat decla Internacional per la seva intervenció, i
indispensable. per a l'acoblament ero que es trobaven cletingudes en territo rata en proeediments judicials per 'me al Govern anglIs per l'auxili que li ha'
nolinic dels documents. Seran aquests Ti d'Euzkadi 'Ida' a la República,. per soners• de' guerra fets per les nostres prestat.»
els que parlaran„amb tota iltii.• antori la prbpia repreaentació de la Creu Ro tropés. 'Entre altres vexaeions, també
CAPITOL II
tat i incontrastable: forsa persuasiva. I ja Internacional -e-a bord de vaixells figura la d'obligar-leS a ingerir fortes
volem, en eomenear, eridar ratenció de S. M. Británica •totes les que ho de dosis d'pli de ricí, i la de sotmetre-les ELS REPRESENTANTS DEL GO
del lector sobre el eontingut del docu sitgessin perqué les eondtdssin a terri a treballs 'contra llar voluntat i com
VERN D'EUZKADI 1 DE L'EX
ment que s'insereix a contintiació. Per tori de la 'República francesa amb lotes ple,tament exagerats i adhuc impossi
GENERAL FRANCO CONCRETEN
ehl s'adverteix que el Govern d'Euzka les garanties. El rnateix dia queda com bles de realitzare
* *
di, en dentindar a la Creu. Roja Inter plimentat l'aeord per part del Govern
UN AVANTPROJECTE DE CANVI
nacional rincompliment: per part 'Plels Provisional •Base, coriduint. a bord .de
Aquests. antecedents, units a altres'
GENERAL 'DE REHENES
facciosos dels compromisos cone.ertats la flota anglesa 113 dones al port de fets que no poden oblidar-se i que. exi
DET1NGUTS
en enllestir-se les 'negociacions del
can San. Jiián de- Luz, i. quedant,. les altres geixen intervencions molt més en.lrgi
Persuadit el. Delegat general de la
vi de les dones i nens; i malgrat .ia detingudeS a diSposició del Govern base, ques de tots els que desitgeri de veritat
conducta destlleial, ibárbara; inhuma en Ilihertateresidint. en' aquest mateix la humanització de la guerra, .mogue Creu Roja Internacional, doctor Al
na seguida per les gents de 'Franco, el territori,
per haver •estat •aquesta l'ex- ren el. Govern base a anantenir-se en bert Jounod, de la sinceritat dels prp.Govern d'EuzkadT, desitjós de secun pressá voluntat d'e." les interessades, l'execució regular del que ja s"havia con pbsits del Govern d'Euzkadi d'asso
dar els• anhels á'hunianitzaeio de la manifestada directainent per elles a la vingut,. sense donar un pas més en un lir d'una manera.. efectiva i rápida •el
guerra perseguits per la Creu Roja In repres.entació de la Creu Roja Interna- eanaí en el qual no s'lla seguit amb Conveni i la realització del. canvi les
ternacional,. ofereix ampliar el. Conve 'eional, a rambaixador. •de la República lleialtat per part d'aquells altres sobre línies generals del qual queden asle
ni de eanvi, «comeins,!ant per' fer 'd.'i Argentina a Espanya i al. abnsol d'An- els quals ha d'actuar. la Creu Roja In nyalades en el document anterior, sus
gual condició els majors de seixánta glaterra a Bilbao.
ternacional, .aconseguint d'ells una ac eith una entrevista entre un delegat
anys i malalts que les dones i nens.»
donat
a
les
dones
.daEl ir:achimera
titud semblant a la mantinguda .per de Pex-general Franco i un represen,
tant del Govern d'Euzkacli.• Ostentava
Entenem oportú fer constar abans rant la seva presó, i a totes les dones nosaltres.
de seguir endavant, que si b el Go en' general,' per part de les autoritats
Perqué és contrari a tot sentiment aquel lp significació :don .Alvaro Caro,
combe de Torrubia, i. fou investit amb
vern d'Euzkadi en tots aquests afanys del
Front 'Popular, primer, i de.sprés d'humanitat :
i propbsits d'hurnanitzar la guerra, ha pel Govern Provisional Base, ha estat
I. Que .es facin exeeucions en mas les atribucions necessáries per a inter
obeit a impulsos propis
té l'honor el que reflecteixen els fets següents : sa, c.om s'estan• fent aquests inateixos venir ,.en norn del Govern• d,'Enzk.adi
d'haver-los iniciat, ha; tingut en t.ot
I. Cap dona no ha estat executada dies, dintre del territori .base. ocupat don Julio de Julio Jáuregid, diputat
moment no sois l'aprovació e'del Go en el territori base sotmes a las juris- pels elements facciosos, esprecialin.ent a Corts nacionalista per Bilbao. Quan
vern
de la República,' sinól'eXpressió dieció• del. Front Popular, primer, i.del a Pamplona, on un d'aquests darrers el senyor Jáuregui es trobava a Baiona
també del seu desig que .aquestes ne Govern base després.
dies han estat aftisellades peop d'un de retorn del sea ciatge a ValIncia, on
gociacions es portessin a terme, I de
se celebra la sessió de les Corts del ,dia
II.•• Cap' dona no ha estat objecte de centenar de persones.
seguir igual conducta que el Goveen cap vexaci6 en Ilur presó per part de les
II. Perqué. és contrari a tot senti 1 de desembre, tingué lloc •entreeanib
d'Euzkadi:
clós del•egats la reunió en qué s'arribh
dites autoritats.
mera d'humanitat que els sa.cerclots
al. (lit aixb, anern a transeriure el
II1. Cap dona no ha mort en presea religiosos bascos que 'quedaren en el a l'acord. que• s'especifica en' el se
document del Govern d'Euzkacli, que ni de malaltia natural i -a conseqiiIncia territori cm exercien llar •Ministeri i güent clocumenti:•
fou Ilitirat al Delegat de. la :Creu Roja del .seu emPresoname.nt.
activitats normalment, ocupat per les;
Baiona, a' 3 de desembre del
Internacional el dia 23 :de novembre
:Tannpoc no hi ha hagut cap cas autoritats faccioses, hagin estat, o afu 1936, es .reuneixen al Consell espa
L'opinió ,páblica internacional po del 1936, excloent Papartat que. fa re de violació de dones en territori sotrnes sellats en gran nombre (passen d'un nyol d'aqueSta vila d'una. Pan el se
són els que representen lació al canvi de les c.ol'Onies escolars a la jurisdicció del Govern base; fou cas- c'entenar eles assassinats) o
drá jutjar
nyor Carpe .eornte de Torrubia, secre
els que, com apareix per haver estat aquest extrern detin-- tigat severament un tinent de Milicies en massa, com ho han estat desterrats tari .de la Creu Roja Espanyola en la
la civilització
en (luan
11 de l'anterior opus gudament analitzat en [anterior pu
a les págines 7 a
per un iiitent.tilat lambe. enorme, sense que una veu Delegació de París, al servei del Go
.* * *
ele, lliuraren les dones deis familiars blicació.
die protesta isembli aixecarkse contra vern de Burgos, com a poder bastant
enemiés al tracte delicat deis vaixells
lleus• ací el text del document es
L'acord' concertat pe,1 Govern Providel general Franco i en el seu.nom i re
de guerra británies, o els que, corn en mental :
sional d'Euzkadi amb la Creu Roja In
presentad(); i de Paltra, el senyor don
«El Gavera base, en relació amb la ternacional ha fou sota oferiment fet
les últimes pagines d'aquesta publica
Julib nuregui, diptitat a Corts per Bis
sistematie
ció s'exposa, han donat a les dones el iniciativa de la Creu Roja Internacio per aquesta i Per Parnbaixador de la deis
caia, en eoneepte de mandatari del Go
naantenint-se
que allí es deseriu 1 es demostra.
nal per a la hinxianitzatiió de la guer República Argentina i censol ang-lls, Ileials a les institueions del Govern que vern d'Euzkadi.
Ambdós, moguts per
tingui
po
sentiments
ra
que té lloe en virtut de la suble
Tothom
que -serien eigualment posades en lli- legítimarnent baria estat
l'amor a Ilur terra comuna i el. desig
establert
pel
drá dedutr..davant informacions de l'au vad() dé part de l'Exlreit espanyol con bertat toles les dones que es trobaven poble, han volgut seguir la sort de les fervent d'humanitzar la guerra, i en
t(aritat, ,de. respecte a la propietat pri tra el Govern legítim
exposa a la detingudes a' Euzkadi en poder de les armes de la 1RePública,
retirant-se a la representació que ostenten, establet
I de la civilitza consideració d'aquest orgamisme res forees rebels al Govera. de la lepúbli- territoris per ella
vada, de la
defensata,
o..han ere kenel'eanvi•iterieráLde rehenes i detin
tat de la qüestió i la decisió que ell
kió occidental.
00_ 1,1,§_ W§LelIP.s. gançs jtcgutque elskt1.14 1.P4 g1111.1t1,114.:!t.1.1.11:.
s(Passa a la pag. 11)

Ens toca exposar a la consideració
del món civilitzat com les negociacions
de canvi, réalitzades pel Govern d'Euz
kadi i els facciosos, que afcctaven tots
els cletinguts barons no belligerants, els
no detinguts majors de seixanta anyá i
rnenors de setze, totes les dones i tots
els malalta residents en un i altre camp
que clesitgessin traslladar-se al 'territori
.contraria o a un país neutral, al-1lb un
sentit de tanta generositat, amb un pro
pbsit tan ampli, que amb la, seva rea
lització .s'haurien obtingut •esuttats en
extrein posithis en 1.'afanY crbumanit
zar la guerra, han estat treneacles
Cord. d'humanització de la guerra
malmés, perque la gent de l'ex
general 'Franco no ha volgut acceptar
aquesta hunaanització.
Finalnient, corresponent a rúltima
fase de ractuació 'deis facciosos
'qué es refereix a ultratjar tot pr;ncipi
de regulació de guerra, que obliga que
aquest es desenrotlli entre belligerants
i a preservar deis seus efectes, sempre
que d'un.'acte voluntari no.imposat per
nécessitata .znilitars depe'ngui, les dones,
tens, -vells
matalts, és a clir, la po
blació civil, el present treball
l'actuació inhumana i incivil de la gent
de l'ex-general. Franco, que procerlei
xen
aquests .mateixos dies a llanear
per les carreteres a través de Its bujes
de foe masses de dones i nens, en els
quals no existeix una ombra de culpa
bilitat, com a mesura de coacció contra
els qui porten una guerra de Ileialiat
intatxable. i de defensa d'un ordre legal
contra' la' rebellió i atropellammt al
dret.
Aquesta conducta d'última FiGra és
infracció terminant d'acord interviugut
d'annbdues parts amb el Comité Inter
nacional de la Creu Roja per a la bu
manització •'de la guerra; i que les ini
ciatives i negociacions per a la Seva
ampliació han estat tallades en tet reo
ment per actes criminals deis Facciosos
de Franco en les seves diverses etapes,
es revela terminantment ami) el aontin
gut deis dos ‘opuscles ja publicats-pel
Govern d'Euzkacli 'en forma documen
tal.
Primera etapa.
Els facciosos de
Franco, enfront d'una conducta irre
protxable del Govern d'Euzkadi, fidel
Complidor de raeord. concertat amb el
Comité Internacional de la Creu •Roja,
el dia 10 d'octubre del 1936, 'neornpli
ren sistemáticament, burlant-se
3e llurs
compromisos davant els .represeatants
internacionals, el convingut respecte a
ralliberament i canvi de residencia de
les dones.
Segona etapa.
Els facciosos de l'ex
general Franco, procedint al I- ombar
deig de la població civil de Bilbao, des
prés crhaver-ho fet amb la de Santan
der els dies• 3 i 4. de gener del 19::7,
tallaren les converses que mantenia el
Govern crEuzkaAi' amb el Comité In
ternacional de la Ceteu Roja per a' "ex
tensió de l'aeord, crhumanització •e• la
guerra, als vells, als malalts i ais ‘me
nors de disset 'ariys.. A.quests bombar
deigs de poblaeions civils es feren cre
bantant les normes i convenis
Dret
internacional, que són, en la materia,
terinihants. (Convenció de La
Tercera etapa.
A partir del 11 de
febrer corrent, els facciosos de :'ey-ge
neral Flameo, 1. deSearadament, s'han
Ilaneat a violar 'totalment l'acord con
pel
Certat el 10 d'octubre del 1936.
qual, intervenint el Comitls. Inter.in..io
nal de la Creu Roja, i essent testiunonis
l'arnbai.xador de la República Argen
tina a Es*panya i el censol de sa majes
tat britaníca, es disposa que1•ts des.es
detingudes per causes polítiques
amb
inotiu de la guerra quedarien en Ili
bertat dintre del territori o se'ls conce
diria la llibertat de sortir del Ilit
tori a elecció de les .interessades
Per laver-se'ls imposat rabandonement
foreós de les seves; Ilars i mitjans pro
pis de vida, fent-los passar la iíuia de
foc a peu l'en les condicions que es le
Velen al- final de la present etthli
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