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De Girona al front de Saragossa
Per MI.Roset Sala
El comboi de queviures
que clissalate manta, de Girona
arribó a Bujaraloz a les does
de 1 a tarda, després d u
viatge de més de quatre-cents
quilómetres de carretera. El
terreny que condueix a Buja.
raloz és un veritable erra, i
Ilarguissimes extensions de
rountanyes recoses són ránic
paisafge d'aquella zona arago •
nesa. No hi ha verdures ni
aigua, ni cap classe de fruita
de la que collim a la nostra
terra. La gent de Bujaraloz
i tors els pobles venas, viuen
solament del blat que amb
nis o menys abundancia cul'en d'aquella terra- cremada
pel 501.

los de les leves posicicns. Els
miliciana Cenen de la guerra
una concepció molí seriosa, í
no solaraent saben resistir fatac de I'enemic, sitió que tam.
bé saben emprendre l'ofensiva
avaneant i conquerint pana a
pam el terreny de l'adversari.
L'aviació feixista, durant
el dia, es /imita a fer yola d'
observació. A la nit, ataca amb
la seva metralla les nostres
posicions.
La valentía deis miliciana
és digna de tota clase d'elogis.
El sol fet de resistir nuament
áquen sol africá;és–aufictent
per a donar idea de la moral

El panorama geegráfie de

elevadissima que els impulsa

Buiaraloz és una cadena fan•

a la lIuita. Les seves carea no

iástica de muntanyes amb for-

semblen pas la deis nostres

ma de pirámides, que donen

companys; per exigéncies de la

la sensació de cosa antídilu=

guerra, que no els permet cap

viana, puix que no hl ha una

hora d'esplai ni d'higiene per-

planta enlioc en extensions

sonal, els miliciana ostenten

inamenses de terreny. A 13u-

llargues barbes, que hora a

jaraloz la gent viu molí pobre-

primera vista els confon per ri-

raent, acostumada a tota cías.

fenys tramesos a Bujaraloz.

se de privacions, degut al so-

Les avaneades, en aquest

metiment de qué ha estat ob.

front, es traben a Pina i Ose,-

ícele per parí del caciquísme

ra o sia a poca quilómetres de

durant llargues centúries

Bujaraloz. A Pina slan de-

En aquesta població, la co.

senrotIlat acarnissats coro bats.

lumna Pérez Farrás-Durruti té

Un riu que pasea per allí és

establerta la caserna general.

Púnica rat/12 divisoria deis

El tráfic és continu, pel qual

cotubatents. El maleix dia que

laca> es dóna conapte totaeguit

nosaltres arribárem a Bujara'

que es trota en el front de

foz, les nostres trapes aconse.

guerra. Eh miliciana d'aquesta

guiren agalar un capitá í qua•

columna. que no baixen deis

era altres feixistes, eis quais

sis mil bornes amb el refore

feia ches que, aprofitant.se de

que han rebut de les columnes

la tascar de la raíl:, obrien fo.2

de García Oliver, vesteixen

Venérale que a pees cenienars

da inetralladora contra els nostres miliciana, Aquests ataca
nocturna costó molles victimes
ala nostres, pero una vega da
localitzada, fou assaltada brau.
ment i ais feixistes junt arnb
el seu capitá, foren afusellats
a Pacte.
Les trapes Iluiten amb
rana de coratge, conveneudes

de metres intenta desallotjar.

del triomf, _puix- que darréra

granotes kaki 1 es defensen
del sol amb una barreta d'ales
Hargues, de palla o de roba, El
sol que

C31.1 en

aquests cima, és

senzillament terrible Els braus
miliciana, perée ja s'hi han acostumal i el resisteixen nue.
ment clavaba a terra, vigilant
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d'elles hi bitot un poble que
les ajada íl stimula. Sf llena
de parlar ar, direm que la
lluita al frcat de Bujaraloz és
violenta, clarissirna, pero de
cap maneraplanera i fácil cona
més de quire períodistes es•
criuen en el seus periddics,
emportats per: un
_ afanar de
sensacionahtat Els nostres
miliciana rtb doblen que per a
vencer a- renernic s'hauran d'
emprar , t2.S_Isnaitjas i que
la /lita és alarga, potser llar.
guíssima. Estan convencuts
també. quetriomfaran sobre
els teixisté‘, :Pero posant a
prova tot d',Isperit dé sacrilicia,

de que són capaeos. De cap
manera es forge q
Viuen en la guerra
coneíxen l'enernic.

A Bujaraloz s'ha suprimit
la moneda, Allí es viu el co.
munisme llibertari. S'han in=
caulat de les terres i cases de
lot el pulule, i els fruíts deis
camp són eminagatzemars i re•
partits entre tots eh veins.
Cadascú ocupa el seu lloc. El
que és raiiiciá, esta al front;

altres que a ella els sobra. Per

vestir-se, seguelsen el mateia
sistema. No cal dir que el po.
talé está mol( satisfet de (les

trepes alliberadores, pulí[' quéalmenys ara menja i ha - ógut
conéixer el pa i el vil de' la'
•
llibertat, desteurt.el,
sa

•

me que el tenis sotmée a una

vida feudal. Els ciutadans- de
Bujaraloz totiusi, ara comen.cen a saber el que vol, dk,...1.4,
paraula llibertal viure„cnni
•n•n•=11.

- Demá publicarem el ,-segun
eis aitres treballen la terra. Si reportatgé dé-W: Ro' set Sala, tiescassqa alguna mercadería, tulat «DE BARBÁSTRO AL

procuren :fer Piiitercánvi amb FRONT

•

Per la victória total militar 1 económica

A la reraguarda cona al fron : ti JI P.

