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"CATALUNYA MARTIR", A PARIS ACUSA CIO 
IRRECUSABLE -
J Discursos d'Hilari Salvador • 

I Jaume Miravitlles 

A LA PRESIDENCIA, ELS ALCALDES · DE 
BARC~LONA, BADALONA, GRANOLL~RS I BLAN~S 

Entre els espectadors, 
MARTINEZ BARRIO, 
PERTINAX, RENOIR 
I VOGEL 

PARIS, 28 (per teÏèlon), - Ahir al vespre tingué lloc en un cinema dels Camps 
Elisis. davant d'un públic nombroslssim, entre el qual hi havien destacades perso
nalitats del món polltic, literari, artlstlo I cinematogràfic de França, la presentació 
privada del film «Catalunya màrtir» que es refereix als bombardeigs de Barcelona 
1 en el qual apareix ja el bombardeig de la catedral de la nostra ciutat. 

Junt amb el Comissari de Propaganda I el senyor Hilari Salvador, ocuparen 
la prel>idèncla de l'acte els alcaldes do Granollers, Blanes I Badalona, 

El public que assistf a la representació anà seguint visiblement emocionat et 
film << Catalunya màrtir>>. 

Entre els assistents recordem el famós periodista Pertinax, el cèlebre cineasta 
Jean Renoír, autor del film '' La MarsellesaJJ ¡ l'escriptor Lucíen Vogel, el president 
de les Corts de la República, Martlnez Barrlo, I altres personalitats. 

Abans de la projecció del mm, el Comissari de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya, Jaume Miravitlles, pronuncià un discurs en el qual exposà als assis
tents la intervenció de l'av1ac1ó !talo-alemanya en la guerra espanyola. Seguida
ment parlà l'Alcalde de Barcelona, el qual ho féu en català, exposant detalls 1 epl· 
sodis dels bombardeigs per constatar la crueltat amb què estan fets. Les paraules de 
l'alcalde, altament emocionants, foren traduldes per Jaume Miravitlles. 

L'emoció que produl la projecció d'aquest film ha estat realment extraordlnà· 
ria. Justament ara quo hom acaba de redactar els acords adoptats per la Conferèn• 
ela contra els bombardeigs de ciutats obertes I per la d'acció per la Pau, celebracla 
també a Paris, aquest film ve a constituir una acusació irrecusable, una prova trà
gica i palpable del que representa la nostra lluita. Davant de tot el món, davant dels 
homes que no hagin perdut encara el més elemental sentiment d'humanitat, el film 
ccCatalunya màrtm> produirà la impressió d'horror I fàstic que hom acaba de cons
tatar entre els primers que l'han vist. Tota la tràgèdla, tota la magnitud de la 
nostra lluita, plasmades d'una manera Impressionant, heus acl ta definició d'aquest 
magnlflo documentat titulat «Catalunya màrtlrJ>, 

El fracàs més gran que 
ha tingut el feixisme 

CATALUNYA Al NOU MON 
I E.LS CA1ALAN$ DE CUBA 

PA! 
PA!! 
PA!!! 

~ .. I MENYS 
VICTORIES! 

ES PERDEN GRANS QUANTI

TATS DE BLAT EN MAGAT

ZEMS HUMITS 

per SULLIV AN 
(ExclUSIU per a LA HUMANITAT) 

Cuba, l'illa alliberada desprts 
d'una lluita èpica, contra els ma· 
teixos opressors monàrquics foras· 
ters i llurs lacais que envilien els 
pobles ibèrics i que voldrien ara, 
ajudats per teutons 1 italians, ser· 
vidors sl us plau per força de sen
gles dictadures folles I sanguinà· 
ries, sotmetre I explotar la penin· 
sula ibèrica fent•ne una colònia 
seva i la base de futurs atacs a 
les democràcies francesa 1 angle· 
sa; Cuba l'alliberada, que SAbé con• 
querir la seva Independència na
cional, no ha sabut encara conso· 
lidar les llibertats Individuals del 
poble cubà ni estructurar una de
mocràcia vlva1 respectada per tot
hom, propis 1 estranys. 

Els catalans ajudaren ets na
dius cubans a conquerir llur tnde· 

pendèncla, 1 a la manigua calgue• 
ren, defensant les llibertats cuba
na, moltlssims catalans I fills de 
catalans, i tou la primera vfcti· 
ma per la Independència cubana 
l'estudiant Pinto, que fou penjat 
a la forca pel governador de la 
monarquia, entre molts altres 
com Capdevila, capità de l'exèr
cit monàrquic que féu una brillant 
defensa dels estudiants catalans 
empresonats i jutjats pel seu amor 
a la llibertat I que fou degradat 
pet seu acte humanitari I patrlò· 
tic. Mori perseguit, I ara la seva 
Vldua rep una pensió del Govern 
cubà. I català -ile Sitges-, vra 
Miró, que fou l'home de confian
ça I l'estratega de la seva colunt· 
na que tantes vfctlmes causà en• 
tre els pobres soldats que anaven E

L problema. del pa a. Itàiia és el fracàs més greu que ha sofert el 
feixisme des de la seva implantació, el 1922. Sobre la seva magni
tud 1 consPqüències hi estan d'acord tots els observadors que co
neixen bé la. marxa del règim imposat. al poble !tallà. La protesta 

popular, que en alguns llocs ja.. s'J:la: exterio: itzat., es resumeix en un~ 
consigna eloqüentfssima.: «Menys Vlctones 1 mes pa». Perquè constltuelX 
una. paradoxa tràgica per als milions d'italians encadenats a l'apegalós 
i grinyolaire ca.ITO del feix que diàriament se'ls parli dels triomfs asso
lits a. tot arreu ( ?), quan .Ja seva pròpia exper~ència, la. realitat imp~ nosa de la. seva vida quotidiana, demostra precLSament tot el contran. 

A causa de les condicions econòmiques d 'I tàlia, el consum de pa és 
factor bàsic en l'alimentació. Mbans teníem menys victòries, però men
jàvem més pa. l més polenta.» Aquesta. frase expressiva Ja recull el pe
riodista. francès Michel Valdean en la seva visita al pafs esclavitzat pel 
Duce. Simultàniament, les autoritats efectuen una intensa campanya. per 
t al de demostrar al públic que la qualitat alimentària del pa no ba. 
descendit, i Mussolini, des del seu despatx del Quirinal, tracta de solu. 
clonar l'angoixosa qüestió. Angoixosa. perquè el balanç comercial de !"exer
cici vigent ja mostra un dèficit de cinc mil milions de lires! 

B~NGAL~S D~ GU~RRA 

Per a completar el frAcàs, immenses quantitats de blat tendre han 
estat emmagatzemades en locals humits, la qual cosa ha donat els re
sultats funestlssims que hom ja pot suposar. 

Parallelament, i com és lògic, la. repressió policíaca. i de les organit
zacions feixistes és cada. dia. més accentuada. La violència s'alterna. amb 
la mà enguantada.. Frank C. Hanighen1 periodista americà, ens conta 
9.ue Mussolini «disposa d'un servei d 'alio més eficient d'informació que 
11 permet de saber amb tota rapidesa on hi ha un focus de desconten
tament. Sense perdre temps aplica «remeis», com són: «Emprendre obres, 
fundar un aSil, una cllnica proporcionar càrrecs als qui es distingeixen 
a blasmar el règim ... » 

Davant l'escassetat de pa, la repressió I la corrupció. Mètodes que 
exigeix la fisiologia del fe ixisme. ¿Fins quan podrà Mussolini prolongar 
la seva polllica de terror? «Si no estiguéssim ficats en l'assumpte d'Es
panya 1», exclamà un ciutadà prominent d'Itàlia. En efecte, la rtsistèn· 
cia I la combativitat heroica dels nostres soldats està assegurant al món 
democràtic el triomf que els seus governants han posat en perill amb 
les seves debilitats. 

{I projecte de Federació Espanyo~a de Periodisf~s 
Dintre de pocs dies se celebrarà 

a Barcelona. l'Assemblea de Per:o
d'istes que haurà d 'aprovar el pro-
jecte d'estntutq constitutiu de Ja. Fe
deració E~anyola. de Periodistes. SI
multàniament jdèntiques reunions 
tindran lloc a Madrid i a València., 
i seguidament es procedirà a la. 
constitució oficial de la Federació 
Espanyola de Periodistes, que ha 
d'agrupar tots els periodistes per 
mitjà dc l'Associació Regional, Pro
vincial 'i de Grups locals, per a. la 

immediata consecució de les finali-
tats. • 

Per a la major eficàcia dels acords 
que es prengUin, la Ponència encar
regada. d'impulsar la ·realització ha 
quedat definitivament constituïda de 
la següent forma: Josep Robledano, 
Ramon Pcllicena. i Lluis Valero, pels 
pertod!stes de Madr id; Gabriel Tri
llas Blàzquez, Abelard Garcia. i Ra
fael Castro, pels de Barcelona; 
Eduard Biel, Manuel Cànchez Pe
raies i Eduard Núflez, pels de Va
lència. 

ALES 

HUMANES 

E
N altres temps més assossegats 
les ales tenien un gros presti
gi. Per bé que el diable també 
tingui ales, ningú no hi pen· 
sava. En Invocar la condició 
alada, Ja sigui per al pensa
ment, ja per a la forma hu
mana estilitzada, hom pensa· 
va en les ales dels àngels o, 
pel cap baix, en les dels ocells 
més acreditats. I hom esmen· 
tava les ales de la fantasia, les 
de la Inspiració, les de l'entu
siasme, com a exemplars de 
primera magnitud dins el gè
nere. Altrtment, les ales comp
ten amb una literatura consi
derable que té la seva expres
sió més delicada en les formo
ses ales d' lcar, que eren de 
cera, I el sol les va fondre amb 
el consegüent aterratge del 
grec volador. 

Ara com ara, les ales s'han 
desacreditat una mica d'ençà 
que per culpa d'elles no po
dem dormir ni treballar segurs 
d'arribar a la fita. Les ales del 
diable, abans silenciades, ara 
són les que priven I les que 
s 'imposen. Per això, en oir pro
nunciar el mot ~<ales», per l'es
pinada del més trtmpat dels 
éssers hi corre una miqueta de 
sotragada elèctrica. 1 J'encls 
de volar perd, poc a poc, par
tidaris. 

Plantejada alxl la qUes1ió, és 
bo que algú s'hagi emprès la 
tasca de revalorar-les, les ales. 
Restituir-les al lloc preponde
rant que venien ccupant, de 
tota la vida, dins la 'onsclèn· 
cia de la gent. L'empresa no 
és massa fàcil . Tanmateix, no 
ha mancat qui es veiés emb 
cor per a dur-la a follo terme. 
I aquest ós el nostre bon amic, 
el gran poeta Perarnau. Ell es
tà dotat d'una sensibilitat ex· 
quisida qw sovint li permet 
fer mir-acles tot trenant rimes. 
Ara acaba de fer-ne un. 

Perquè és un miraole acon
ffJ.Uir insuflar un!\ int:ravide
sa gairebé etèria a Ja matèria 
densa I feixuga que constitueix 
el cos humà. Encarar-se amb 
les distintes vlsceres, els di ~er
sos membres, els variatS mus
cles que registra la humana 
anatomia i, tocant-los amb la 
vareta màgica de la poesia, 
fer-los dt venlr ales, tot ales. 
Ales el front, I els dits, i el cor, 
i la boca 1 els peus. Ales tot. 
Però de les bones; no pas de 
les endimoniades que es giren 
frenètiques contra la creació. 

Tots coneixem la frescor I 
la gràcia d'aquests treballs 
que Perarnau consagra als In
fants. En la bucòlica desfilada 
que segui el ccSenyor Pèsol>> a
preciàrem com una mena d'a
dob espiritual que feia granar 

PASSA A LA PAGINA SEGONA 

«Per aquells qui no volen creure~ 
ccAquest és el preludi de la gran manio

bra prevista per Hitler en ccMein Kampf, 
i que té com a final objectiu destroçar 
Frailç~>>, denuncia el coronel Vincent 

Casablanca, 28. - El periòdic «Le 
C<>mbattant RepubllcalnJ publicà fa 
pocs dies un interessant article de 
J ean Vincent, coronel de l'Exèrcit 
francès. Es Ut.ula «Per aquells qw 
no volen creure La .ior t.!ficació per 
tècnics alemanys del futur frvnt. 
dels Pirineus», 1 diu: 

jectiu des~roçar França. L'agost del a Navarra, davant. la Unia Pau-
1936 valg denunciar aquESt perill. Batona, aerldroms a Cast.cjon, Bu
Alxò em vnlgué les més grnns In- :mel, Noaln, Fustinana., Tudela. ca
júries i les més odioses calúmnit's. pa.r roso 1 Ribaforrada. Els aeròdroms 
Hauria volgut aleshores equ!vocar- de La.sa.rte 1 San SebasUan, a Gui
me, però els fets han v1ngut a con- púscoa, prolonguen la llnia prece
firms.r els meus prcssenUments. Els dent davant. Baiona. 

fortificat amb mn.teríal modcrnis
s1m. Recentment. han estat emp!a.
çades tres bateries pesades. 

pel Dr. j. RIERA I PUNfl 

forçats per la monarquia a lluitar 
cultural, social i polltica. 

Els catalans de Cuba, demòcra• 
tes i liberals, s'han fet estimar 
sempre dels cubans perque sabe
ren conviure els desigs de lliber
tat del poble cubà que els ac o Illa 
germanlvolament I servant un ar
relat sentiment de catalanitat que 
ha estat el guia de llur actuació 
cultural, social 1 popolftica, 

El Centre català de l'Havana 1 
el Grup Nacionalista Radical de 
Catalunya de Santiago de Cuba, 
entitats culturals I racials que ac· 
tuen fa trenta anys d'una manera 
Intonsa I continuada, són estima• 
des i respectades pel poble cubà 
per llur constant amor a la lliber
tat, I per la sinceritat, per la fer
mesa I pel respecte amb què han 
sabut plantejar, en terres cubanes 
i davant el poble cubà, els proble
mes que susoita la seva condició 
de fills de Catalunya, hostes ben 
rebuts dels cubans. La relació d'a. 
quests Centres eatalans I ela al
tres nuclis catalans de Guantà
mano I Camagüey i les entitats 
benèfiques catalanes han portat a 
tenne una tasca exemplar d'ajut 
a l'tmigrat. 

Els catalans de Cuba, que llu1ta· 
ren per la independència del po
ble cubà, es posaren resoltament 
a l costat de Francesc Macià en la 
seva lluita contra les monarquies 
forasteres I llurs servidors venals, 
I per l'alliberac:ó de Catalunya 
del jou secular que endogalava els 
pobles de la penlnsula. P "Hava
na nasqueren els clubs ~ -~ L . 

~- secrets, s'hi redactà unà- consti
tució catalana I s'hi r&oolliren els 
cabals necessaris per a la gesta 
alliberador de Prat de Molló, -

Quan la monarquia prohibl l'es· 
trena de «Joan Dalla» a Catalunya, 
en centre Català de l'Havana •es
trenà a l'j,lla de Cuba, repetida pel 
Grup N. R. Catalunya a Santiago, 
i tota la premsa cubana féu grans 
elogis de l'obra dramàtica 1 racial 
d'Angel Guimeià, aa qual dedicà 
un número extraordinari la «Re
vista Catalana>> que editaven Bou
quet I PalmaroJa. 

Entre cubans 1 catalans de l'illa 
perdura la memòria de Claudi Ml· 
mó, català benemèrit que fou en 
la Universitat de L'Havana profes· 
sor i guia dels joves lnteHeotuals 
cubans. El seu llarg professorat, la 
seva fidelitat a la pàtria llunyana 
i I'Qdhesió fervent I actuació 
constant en pro de l'alliberació de 
Ct.:ba sdn citades com exemplars 
per a les joves promocions cubanes. 

Un altre català benemèrit, co-
nangla Fontanilles, fundador 1 dl
rector durant molts anys de «Nova 
Catalunya", prestigiosa revista ca
talana de Cuba altament conside
rada als medis polftics, socials 1 
culturals cubans, ha donat la seva 
constant coHaboració en les revis
tes i diaris cubans, I la seva cata· 
lanitat i amor a la llibertat dels 
pobles han fet del nostre iHustre 
germà un prestigi inteHectual i so· 
cial als medis cubas, ocupant mol
tes vegades la presidència de l'As
sociació de periodistes cubans. Ac
tualment els catalans de Cuba es
tan també al costat de Catalunya 
I a les ordrEs del Govern de la Ge
neralitat. Hi estan des del primer 
moment de l'atac de les hordes fel· 
Xistes als nuclis vitals de Barce
lona er 19 de juliol del 1936. La sl· 
t&.;ació polltica de l'illa de Cuba, 
però, obliga els nostres germans a 
actuar d'una manera especial per 
no caure sota les disposicions del 
govern cubà, les simpatirs del qual 
es decanten més aviat vers el can
tó oposat. 

Els catalans de Cuba, pero, que 
han viscut i superat la dommació 
de la monarquia a Cuba; la guerra 
d'Independència del poble cubà la 
inestabilitat polltica dals gove'rns 
de l'Illa independent, saben també 
ara superar dificultats 1 actuar 
dins la legalitat eficaçment en a jut 
de llur pà tria envaida per totes les 
dictadures. Treballen Intensament 
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• per ANTONI ESCOFJ:.1 

A
MB motiu de Ja constitució del Comitè de coordinació dels partits 
republicans ha estat comentada Ja possible labor d'nquest orga-

1 nis me i analitzada la missió que ha via de dur a terme, 
Cnl que afirmem per damunt de tots els comentaris, que la. 

missió dels partits republicans serà sempre la que ells mate1.xos 
es tracin, i la que els assenyali llur linia històrica. 

Pel que pertoca a Esquerra Republicana de Catalunya, ningú no té au
torit.:t per a delimitar-li la seva esfera. d'acció ni per a advertir-li quines 
són les capes de la nostra. societat on ha d'exercir la. seva influència. Es
querra Republicana que és, en definitiva, el nom del gran par tit de la de
mocràcia de Catalunya., on crista!Utzà en forma orgàn ica la feina. d'agi
tació i de proselitisme portada a terme durant molts anys. pels homes 
del nacionalisme i del republicanisme, s'ha adreçat sempre a lES masses 
de ~talunya i ha parlat als catalans en tant que ciutadans i en tant 
que h omes, sense atribuir-se -perquè no li ho permet la universalitat <lel 
seu pensament democràtic- cap tendència exclusiva de classe. • 

La maduresa de Ja formació politica del nostre poble, va ésser la que 
va fer possible d'estructurar totes les forces liberals i nacionalistes de Ca
taltmya, en el gran part1t que triomfà a. les urnes el 12 d'abril i la decisió 
revolucionària idealista de Macià i de Companys va aixecar primer que 
ningú a Espanya, la bandera de la República. Les llibertats ofertes per 
aquesta, pem1eteren l'expansió de tots els pensaments i sempre, sigui el 
que Slgtll el destí que la història reservi a les diverses tendències ideo
lògiques, caldrà que es r econegui que sense la reivindicació prèvia de lli
bertats i de drets polítics que empara aquella bandera, no hauria estat. 
tan fàcil de difondre les doctrines peculiars d'aquelles. 

Per forta que hagi estat. la convulsió experimentada pel nostre po
ble en aquests dos anrs de r evolució 1 de guerra, ningú no gosarà de 
creure que aquella obra hagi naufragat enmig de la tempesta. Catalunya 
no l'oblidarà mai. Està lligada amb ella amb vincles indestructibles per
què, per . un natural fenomen de simbiosi, si l'obra política del nostre par
tit és fllla de l'espen t de Catalunya, també aquest esper it ve altament 
influenciat per la dita obra, que recolli, interpretà i posa en camí de rea.. 
litzar millor que ningú, els anhels i els ideals dels catalans. 

No són altres grups, portats a una tensió elevada durant aquests dos 
anys tràgics. en què l'atmosfera política. ha estat saturada d'electricitat 
els qui tenen la !~cuitat de residenciar els partits republicans, i d'assig: 
nar-los la zona soc1al on poden moure's, com si hom donés a entendre que 
fora d 'aquella zona, trepitgen terreny aliè. 

A Catalunya, quan entorn de cada dogmatisme hi havia un cenacle 
respectacle, però reduït, d'amics, que més aviat es debatien contra la in· 
co~prensió •. que no contra una onada incontenible de simpaties i de pro
sèhts -1 a1xo encara tema aquesta característica el dia 17 de juliol del 
1936- Esquerra. Republicana.. havia portat ja al roig viu les masses cata
lanes, sota l'impuls i Ja vibració de les realitzacions que eren el producte 
de quat_re intensos an;vs de gestió en contacte amb Catalunya. 

Alg!J podrà recrimmar-se - i penedir-se'n en er seu fur intern- d'ha
ver jUtJat !llli:Ssa prematurament que els partits republicans havien aca
ba~ llur mlSSló, que .. estaven ~uperats per l'actualitat politica. del nostro 
pa1s o que const1tu1en una remora. per a ta vocació progressiva de les 
masses. 

Nosaltres no ens n'hem de penedir, perquè sempre hem tingut el 
convenciment que els termes en què EStava plantejada. la nostra lluita 
eren massa: clars, .Perquè en definitiva no fessin ressaltar llur perfil amb 
una precis1ó tràgica. Perfil que avui destaca d 'una manera tan clara 
que al costat de Ja seva. ingent silueta de pesombre, moltes de les des
Vlacions ~ue h an torbat la unitat i la victòria, resten reduides a un 
eco llunya 1 potser culpable de fraseologia apassionada i a una confusa 
pila d'eacolorides pancartes, de rètols i d'epígrafs. 

I al damunt de tot, la noció clara de què defensem la pàtria contra 
l'Inv~sor, la idea precisa. de què defensem la República democràtica, la 
cOnVlcc!ó suprema. de que en la. nostra lluita es ventila l'esdevenidor del 
nostre poble, com a poble lliure i sobirà. I flotant senyeres amb llurs 
colo~s ?lés nets, més vigorosos, més frescos que mai, l'a bandera de la 
Republlca i, al seu costat, les quatre flames immarcescibres de l'ensenya. 
de catalunya. 

Davant d 'aquestes realit11:ts . on ha desembocat la. t ragèdia i a les 
quals han confluït, per camms diferents, el terratrèmor dels múltiples 
assa1gs .1 la reserva abnegada dels par tits republicans, cal que aquests 
continum la seva obra. 

Ells havien fet el règim en els papers on resten gravades la carta 
orgànica i les l~eis. Havien confe~cionat. l'ordit damunt del qual es teixia 
la no.vl!- mentahtat de_I pals . Hav1en fet. conèixer al món el criteri pacifie 
1 pac1f1sta de la Republica, quant a política in ternacional. I havien aco-
111t la. cuttura. i el pr~grés. social en unes lleis que són exemplars -enca
ra~ per a. molts pa1sos ampllament dlferenciats entre sf per llur res-
pectiva concepció de l'estat. ' 

Tenen, doncs, una gran tasca a fer els p artits republicans La de 
d.ifon~e la R~pública democràtica, ací 1 fora d'ad i continuar ia labor 
de r ey¡talitzacló del n ostre poble enmig del terrible brogit de les armes. 

D altra banda són la vella saó. Són els que no s'han iHusionat amb 
la sobtada afluència de militants nous de trinca. a. llurs r engles. On 
aquests eren c~ars, ho són més a ra pels buits que h i han deixat els cal
guts en la. llt11ta. On eren densos i prets en un mateix :fervor r oma-
nen abrll:ndats i enfervorits com mai. I alli on els partits republicans, h J.
Vlen arn bat ~1 fons de la consciència popular - com a Catalunya l'Es
quen-a-- cont.muen presents, segurs de si mateixos. oblidadissos potser de 
ll.ur anagrama1 de llur Comitè, i de :nur Casal, però enèrgicament cons
cu~nts de~ pe~ill de la. pàtria. amenaçada 1 avesats al sacrüici que exi· 
ge1x ra VlCtòna de la República. 

I aquestes qualitats, que podran ésser igualades, però no superades, 
són justament les que fan dels partits republicans el m1llor t ribunal 
d:honor -la consulta. del qual fóra !ndeclinabte- per quan fos decidlt 
d emprendre una labor de depurac1ó dels quadres de les organitzacions 
lleials a la República, perquè l'inexorable tancament de llurs portes els 
ha posat a cobert del perill de la filtració d 'elements indesitjables. ' 

Ahir, a les sis de la tarda, se ce
lebrà tma extraordinària ballada de 
sardanes a. la Rambla de Catalu
nya, 26, davant el local d'Ajut Ca
talà, amb motiu de la celebració de 
la. Setmana. d'Ajut Català. Aquesta 
audiC:ó, que es veié molt concorre
guda, anà a càrrec de la Cobla Em
pòrium. 
,Formant pint dels actes organitzats 
per l'esmentada institució, · tindr an 
lloc els següen ts festivals; 

Avui, a les cinc de la tarda: Fes
ta d'Escacs Vivents a la sala de 
L'Ocell de Foc <Consell de Centr 
Mtmtaner). 

Dia. 30, a les sis de la tarda : Una 
altra ballada de sardanes a la Pla
ça de la. República, a càrrec també 
de la Cobla Empòrium. 

D!a 31, a les quatre de la tarda: 
Gran festival Infantil a la Casa de 
l'Infant d'Ajut Català (Via Elisen
dQ, 15, Sarrià). 

ELS ccPROFITEURS>> 

«Nosaltres, combatents republi
cans, fem vot,s pel triOlnf de la jus
ta causa del Govern de la Repúbli
ca E<>panyoln. Dintre dels nostres 
sentiments, guiats per una ideologia 
comuna, h l ha una barreja. d'angoi· 
xa patriòtica. Cada dia que passa 
ve1em que la guerra d'Espanya no 
es limita a una lluita fratricida en
tre dos grups d 'opinions diferents 
d'una mateixa. nació. A!emallya 1 
Itàlia. hi ban interv'.ngut, enviant. 
diooons completes, material de to
ta "l'ftena per a esclavitzar un pob:e 
1 ensenyorir-se de la PenÚlSUla. 
Aquest és el preludi de la gran ma
niobra prevista per Hitler en «Meb 
Kampb 1 que té com a final ot>-

italians ocupen Mallorca 1 Eivissa; A les proximitats de Bilbao bl ba 
els alemanys, el Marroc espa."lyol, els aeròdroms d 'Ochandiano, Sondi
Un! i les Canàrias. Les nostres co- ca., Lamlaco i Somorrostro. I a Vi
mtm!cacions amb la mctrèpo!is i tòria, a 25 quilòmetres de la tron
l'Africa del Nord seran quasi impos- tera, hi ha 1m aeròdrom central 00-
sl.b!es pel l\Iedlterrnni i difícils per tat d'un p<r!ecte sistema. d'hangars 
l'At.lànt1c. S'ha de pensar que el subterraniS. 

La defensa. antiaèria ha estat tam
bé minuciosament. acurada 1 o.rgn.
nltzada. Aquesta defensa consütueh:: 
una densa. Unia els pr:nclpals punts 
de la qual só:1: Guadalupe, san 
MarCial, Pamp!ona, Ulla i Oyarzun . 
A més, els alemanys estan formant 
al pon de Pasajes una base naval 
important. i habilitant el port. de 
Lezo per tal de servir de basc n. les 
flotUles submarines. 

I estan en relació estreta amb ntr 
elis catalans de Mèxic I de Nord· 
Amèrica. Coneixen les publicacions 
del Comissariat de Propaganda de 
la Generalitat 1 actuen d'acord 
amb les directrius assenyalades pel 
nostre Govern. Propaguen 1 escam· 
pen les nostres consignes 1 el nos
tre material de propaganda ¡ com· -
pleixen llur deure de catalans amb 
lnteHigèncla i constància. Els ca· 
tatans peninsulars ens sentim or
gullosos dels nostres germans esta
blerts a l'illa de Cuba que, ara com 
aempre, han respost a la veu de la 
pàtria, posant a la seva disposició 
llur catalanitat Insubornable 1 to-

Marroc, T unis i Algeria seran tea- Pel que respecta a l'artlllerta, els 
tre d'operoclons. A més, França serà alemanys han organitzat tres im
atacada pels Pirineus. portants oentres: Fuenterrnbia, Irun 

Per als fra."lccsos cecs per pas. 1 San Sebastian. A Puentermbia, el 
sions part!dist.es, per a aquells que :fort de Guadalupe, ran del Bidasoa. 
fan vots per l'èx!t de Franco, heus que marca la frontera, ha esta~ re
acl uns infonnes precisos que han organitzat 1 reforçat. S'han empla
estat. meUculosament. comprovats: çat bateries de 155 a. tota la costa 

Sota. el control dels alemanys h an basca. A Irun (frontera), el mont. 
estat. Insl.allats aeròdroms amb tot Elaiz, prop de Peilas de Alll, ba. es
luxe dc detallsl a Ja provincia d 'Os-- tat forCflca~ A San SCbastian el 
~a, és a dir, aavant Tarbe~ i Pau; · mont Ulia ha estat completament 

Totes aquestes obres. portades a 
terme des de la conquista. del Pafs 
Basc, no són d& cap utilitat en la 
guerra que actualment es !n. a Es
panya. puix que estan a molts ce!l
tenars de quUòmet.rcs dels fronts de 
comb:il. Estan netament 1 dcsca.ra
dament dirigides contra França, 
contra. la 006tra França, la. qual 
H1Uer ba qualificat d'enemllta mor
tal d'Alemanya.a 

.. 

tes llurs activitats en una magnl· -Una Conferència Universal per a la Pau} 
fica solidaritat espiritual 1 mate- -No sé per què} Si això és guerra, que no vingui rial amb els catalans que lluitem 
1 resistim I vencerem t'allau opres· la pau. • •. 
sora. (per POR1A) 

ma• ' 


