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PER EUZKADI, L'OFENSIVA 

ulnformat organitsac:ió Setmana pro Euskadi, 
us envio fervent adhesió homenatge. Saludo 
afectuosament els nostres germans que en A 
aquests moments lluiten per a dominar agres- -
sió feixista. - EL PRESIDENT D'EUZKADI, 
Josep Antoni de Aguirre.» 

« ... Euskadi, mai no ha fet grans propagandes 
per provar el seu antifeixisme, pe1ò, en canvi, 
tots els seus projectes es converteixen en rea
litats I en fets. Per tot això, es pot bon dir 
quo és el nostre poble el més antifeixista. Tin
gueu la seguretat que Catalunya també ho és. 
I espero que ho demostrarà amb fots. I demos
trant que és antifeixista, demostrarà que éa re· 
volucionàrla. A Euskadi primer moriran tots 
els bascos abans dc rendir-se ... » 

AREITIOAURTENA 
(Delegat Ce neral d'Euskadi 

a Catalunya ) 

«Tú, jo, ell, tots els pobres, sols no som res ni e 
ningú. Units ho serem tot ... l 

« ... «Pedro Mori», símbol de les llibertats na
cionals i socials d'Euzkadi, et venjarem .. :)· 
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EL TEATRE APTE PER A LA GUERRA 

PEDRO MARI» o cEl camr vers la llibertat• hom podria ad¡ectlvar 
l'obra d'Artur Campión en l'escenificació feta per lo Secretaria 
Cinema i Teatre del Comitè Pro Exèrcit Popular Reg ular, perquè 
en ella s'hi viu lo transformació moral d'un indlviduolisto que 
anhela lo seva llibertat personal, en un col·lectlvlsta que es co· 
ordino I es subordina a la gran ideo del seu poble que va vers 
la conquisto de la llibertat nocional i social. 

Aquest problema és purament moral i per això colgué resoldre'! 
amb mitjans espirituals. 
Uno planura ascendent simbolitzo en l'esceno el desenrotllament 
lent de cPEDRO MARI:. vers el seu ideal. 

HI ha un solt en la concepció de cPEDRO MARI• i es tradueix en 
A un monument simbòlic, en un torreó punxegut des del cim del 
- qual pot proclamar l'enlairament del seu desenvolupament. Allí 

és on trobo lo mort ... 
A més d'aquest monument, l'esceniflcoció utilitzo un altre medi 
auxiliar simbòlic, nou tombè o Espanyo: lo projecció de diagra
mes i paraules que subratllen els diàlegs en l'escena, donant o 
l'ensems el comentari d'actualitat o aquesta obra de fo 150 anys. 
FER El TEATRE APTE PER A LA GUERRA HA ESTAT LA lfNEA 
GENERAl DE L'ESCENIFICACIÓ EXECUTADA PEL COMITÈ PRO 

EXÈRCIT POPULAR REGULAR. 
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" Eresvasco, Pedroyquedarós vasco" ... 

PEDRO MARI 

A CTE PRIMER 

cPEDRO MARI, el bosc es despedeix de lo seva terra nodtuo. 
Estem o flns del segle XVIII. 

PEDRO .MARI 

ACTE SEGON 

Estem amb e PEDRO MARI» o Costella, prop d'Aicalò. 

PEDRO MARI 

ACTE TERCER 

A Catalunya. Ocupa l'exèrcit del Ret les seves posicions als & 
marges de la corrent escumosa del llobregat. W' 

" ¡Oh I 
d e 
6 

¡Cuón ro ¡a es la man c ha 
sa n g r e euz- k a r a l " 

REPARTIMINT 
P!DRO MARI ... 
LEOKADIA 
EDURNE ........... . 
ESPIGADORA t.• .. . 
ESPIGA DORA 2." . . . . .. 
ESPIGADORA 3." .. . .. . 
JOVENETA 
MARTIN ....... .. 
LUCAS ........... . 
MOSSA 
FARFAN .... .. 
PONCIO ..... . 
CARRETER 1 .~ 

CARRETER z,n 
SOLDAT J.? 
SOLDAT 2.n ... 

Ricard Galache 
Emllla Gil 
Carme Robles 
Júlia Lorente 
Margarida Gelabert 
Carme Tor res 
Aur~lia Din 
JO$ep Vovies 
Ferran Venesas 
Isabel Barr6n 
Fèlix Banquer 
Rafael Duran 
jull Gallega 
Enric Caminos 
Josep Sanchlx 

· Àngel Gimènex 
SOLDAT 3.• ... Ignasi Gimeno 
SERGENT RODRICUEZ Casslmlr Hurtado 
ESTUDIANT . .. .. . josep San Fèllu 
FERRER .. . .. . .. . Josep Vovles 
CORONEL . .. .. . . .. Gabriel Algara 
CAPIT À . . . . . . . . . Enric Navas 
P. AMBROSI, CAPUTX( Manuel F. de la Somera 
MARE CATALANA ... Carme Roble~ 
LA SEVA NENA .. : ··... Carme Torres 
ISTEBE .......... - . . . . Àngel Gimènez 
JOAN IS ... .. . . . . josep Sanchlx 
PELLO . . . . . . . . . . . . . . . Nen Manuel Venegas 
BARNETXE .. . .. . . .. Víctor Rami re :a: 
CAPITÀ MENDIRI ... .•• ... ... Rafael Calvo 
GUITARRISTA I CANTOR Àngel Merino 
BALLARINA .. . . .. .. . .. . .. . Charlto Oliver 
BARfTON .. . .. . .. . .. . .. . .. • Vicenç Estrada 
Escardadores, Espatadantxaris, Chistularls, Joves, Soldats 6el R••· 

Milicians bascos I catalaas. 
Director d'escena: PERE MIGUEL 

Creacl6 I dir e cció de les reafltxaclons a r trstlqueu 
SINDICAT DE DJBUIXANTS PROFESSIONALS, U. G. T. 
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PER EUSKADI, L'OFENSIVA 

é.,,.,dl ~ "~'""'• "'"''"'· Solld•rit~nt-v~ do veti- • 
tat amb l'heroic poble basc, anihilareu l'enemic, que tam-
bé és el vostre. A l'ofensiva, catalans. Per Euzkadi, a 
l'ofensiva. 

Us cridem, germans; després de deu mesos d'una guerra 
molt cruel, concentra l'enemic tots llurs esforços contra 
els nostres volguts germans del Nord: mireu allà i mireu 
després vers els nostres fronts d'Aragó--si es mogues
sin ... - tota la força del feixisme es troba acumulada en 
un punt. Ha arribat el moment de donar el cop mortal, 
atacant-lo en el seu flanc dèbil. Ofensiva en tots els 
fronts: Aquest és el lema de la Setmana pro Euzkadl 
Impulsada pel Cor:nitè Pro Exèrcit Popular Regular. La 
Comissió Oficial d'Ajut a Euzkadi amartellarà aquestes 
quatre paraules en el cervell i en el cor de tots els cata
lans, en la setmana del 29 de maig al 6 de juny. Els 
cridarà el símbol etern de les llibertats nacionals I so
cials del pals basc «PEI3RO MARI» desde l'escena del 
Teatre del Uceu. Llibres, fascicles, pancartes, octavilles 
trucaran amb aquest ritme quadricular la sensibilitat de 
tots els catalans: 

TO 

GERMANS, COMPANYS, LLUITEU, LLUITEU PER EUZ

KADII 
COMISSIÓ OFICIAl D'AJUT A EUZKADI 

Passeig Pi i Margall, 36 
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