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EDITORIAL

MONTEJURRA

El «via crucis» va acabar en tragèdia
Un mort i quatre ferits - u n d'ells molt greu- en l'enfrontament carlista

respondre amb crits, xiulets
Carií van resDondre
xiulet i
ahucs.
La gent armada, llavors, va disparar.
De primer, a l'aire. Després, contra la
massa. Immediatament va caure el jove
estellenc de divuit anys Xavier García
Pellejero. mort a t acte, d'una bala al
Uns seguidors de Sixte (anomenat per cor. Altres tres persones almenys van
un periodista francès «el príncep Play ser referides. Aleshores els seguidors de
Boy») van disparar contra els seus ad- Carles Hug van fugir a la desesperada
versaris polítics. Les baixes d'aquestes muntanya avall. Alguns es van lesionar a
agressions (més que no pas lluites), són conseqüència de caigudes.
un mort, quatre ferits de bala i un
Acabats els trets, evaquats els ferits
nombre incontrolable de contusionats.
per la Creu Roja, els membres del Partit
Carií es van reunir en un altre lloc per a
EL PRIMER T R E T
celebrar la tradicional missa, mentre la
Guàrdia Civil formava una barrera entre
Vora les deu del matí. a la porta d e l , les dues faccions Acabat l'acte religiós,
monestir d Irache. entre Estella i Monteen un ambient d'extraordinària tensió,
iurra. membres del Partit Carií (el de
els assistents van baixar al pla. on van
Carles Hug) donaven distintius als periofer un breu acte polític amb unes paraudistes i explicaven els detalls dels actes
les de Josep Maria Zabala
programats.
Entre els acompanyants del príncep
Les princeses Irene i Maria de les
Sixte, (en gran majoria procedents de
Neus eren dintre I edifici.
Madrid), sembla que foren identificats,
Unes cent persones que aleshores
segons alguns periodistes. Sànches Cobaixaven d un autobús de matrícula de
visa i gent dels «Guerrílleros de Cristo
Madrid i de diversos cotxes particulars
Rey», així com altres membres d orgacomenàren a pegar amb barres de ferro
nitzacions extremistes de dretes i un
torrades de plàstic i a llençar pedres als
g r u p u n i f o r m a t de la « L e g i ó
qui s'havien concentrat. Els agressors
Extrangera».
anaven revestits de gruixuts impermeaEn l'altre grup. el dels participants
bles.
pacífics, hi havia Tex-ministre Oriol i UrJoves del Partit Carií van respondre
quijo. el president de la Diputació de
amb estaques. En veure's contestats, un
Guipúscoa, el procurador en Corts Zadels agressors tragué una pistola i va
manillo i altres personalitats.
disparar contra un home d'uns quaranta
A les vuit de la tarda del mateix diuanys i el ferí greument al ventre. La
Guàrdia Civil va separar els grups sense menge. ja a Pamplona, més d'un centenar de periodistes espanyols i estranefectuar cap detenció.
gers van acudir a la conferència de
premsa convocada pel Partit Carli. on el
MES TRETS A L CIM
representant de l'organització va dir, enComençat el romiatge amb el V i a - tre altres coses «Quan la massa carlina
Crucis tradicional, als membres del Par- pujava al Montejurra correctament,
tit Carli (quinze mil segons el propi Car- fins i tot resant, s han vist sorpresos
les Hug. quatre mil cmc-cents. segons per trets de metralleta fets amb la més
gran impunitat. Diverses persones han
les informacions oficials) es va agregar
estat ferides. Entre les víctimes, hi ha
el propi príncep, que aquesta vegada si
hagut un mort i un ferit gravíssim. Però
que havia aconseguit d'entrar en terriel carlisme no donarà una resposta artori espanyol.
mada, sinó política, amb l ordre i la
Vora dos quarts de dotze, quan el
Via-Crucis arribava al cim de la mun- disciplina que ha pogut servar.
tanya, un grup d uns cinquanta partida- »E1 Partit Carií tenia forces a bastament, i ben organitzades, per a contesris de Sixte, armats amb pistoles i metar l'agressió, però hem decidit no
tralletes. els va tancar el pas. Algú va
respondre a la violència amb la
anunciar, per mitjà d'un megàfon, el
violència, perquè, ara com ara, no es
Príncep Sixte, qui va començar efectivacosa nostra.»
ment a parlar. Els membres del Partit
Dels quatre ferits. Aniano Jiménez es
trobava ahir. dilluns, a la tarda, en un
estat de gravetat extrema. També greu
era el de Ferran Lucas Zaragoza. barceloní, amb el cap badat. Josep Xavier
Nolsaco. amb una ferida en un peu, i
Bernarda Urra són ja fora de perill.
La confrontació a Monteiurra
Montejurra entre els carlins partidaris del príncep
Carles Hug i dels integristes reunits
darrerament al voltant del príncep
Sixte. germà de I anterior, s'esperava forta, però no tan tràgica.

EL LLENGUATGE

ün negre i un blanc
E

l negre podria ser, per exemple. Luther King. I el blanc,
qualsevol de nosaltres. Però de fet,
molt sovint, quan diuen un negre i
un blanc, no volen dir això. Volen
dir. en realitat, una cosa (un vestit,
un cavall, etc.,) de color negre i una
de color blanc. Es a dir, un de negre
1
un de blanc Passa que s'hi deixen
>a preposició de i en resulta, aleshores, un negre i un blanc. I el lector, o l'oient, amb l'omissió d'aquesta preposició de. que marca la
categoria gramatical d'adjectius
dels mots negre i blanc, referits a
un
nom s o b r e e n t è s ( v e s t i t s ,
cavalls, etc.), els pot prendre, aleshores, com a substantius, és a dir,
un home de raça negra i un home
de raça blancal.
Per tant, en frases com ara Un
diari anglès i dos de francesos. Molts
llibres bons i cap de dolent. Un fill
'eu i un de seu. De cotxes, en té un
gran i dos de petits, és imprescindible de no deixar-se aquesta
Preposició de que enllaça l'adjectiu amb el substantiu sobreentès o
representat pel pronom en. Es cert
que no en tots els casos en sortiria
Q eformat el sentit de l'expressió o
Perjudicada la seva intel·ligibilitat,
en l'exemple que hem triat per
introduir aquest comentari, però
aquesta és la construcció específicament catalana que no ens podem
P a s permetre « j luxe de desnaturalitzar.

ALBERT JANE
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JOVE MORT PER EXPLOSIO
AZARAUZ
Com a pròleg de la jornada de diumenge. dissabte a la nit. als afores de
Zarauz, va morir per l explosió d'un artefacte el jove de dinou anys Àngel Iruretagoyena Elorza.
GUARDIA CIVIL FERIT
La nit del diumenge, fora de la presó
de Martutene de Sant Sebastià, el guàrdia civil Rafael Mufioz Rodríguez, de
vint-i-vuit anys, nat a Sevilla, ha estat ferit en una cama en un intercanvi de trets
amb un grup no identificat.
ROBERT PETIT

Només fa deu anys
Avui fa deu anys que cent trenta capellans catalans foren apallissats pels
carrers de Barcelona. Fa deu anys: només deu anys.
Sembla ahir, però quantes coses que han canviat! Fou ahir mateix, però qui
ho diria!
Avui. en reivindicar la memòria d'aquell gest religiós i cívic a la vegada —és
impossible de separar la veritable religió dei civisme autèntic—, volem cridar l'atenció sobre les possibles injustícies del nostre moment. Cal que els desqualificadors d'avui pensin
e/s desqualificadors d'ara fa deu anys, només deu anys. La
història no perdona i dóna, a cada hora, la llum nova que fa palesos els equívocs
del passat. Cal que els desqualificadors d avui meditin abans de desqualificar,
cal que pensin que poden seguir el mateix camí dels seus antecessors d'ara fa
deu anys
Del gest d aquells cent trenta sacerdots, en vivim encara, perquè ells es coltocaren en el camí que ha menat al nostre present Quan els homes i les dones
d'avui —foves i no tan joves— surten al carrer clamant per causes nobles, es
mouen en la mateixa direcció dels cent trenta, els quals foren sobretot conscients
que llur situació de pnvilegi els demanava un esforç qualificat. Per aixó, en bona
mesura, al seu camp, també, foren peoners.
Aquell crit —important, però aïllat, indubtablement selectiu— s'ha fet gran i
tort. Que qui I ha d 'escoltar, l'escolti, perquè, ara com aleshores, els qui fan la
història de demà són els apallissats i perseguits d 'avui, els quals, no cal dir-to, no
són només capellans.

BRUSSEL·LES

Debat al Parlament europeu sobre Espanya
Ahir s'obri a la ciutat francesa
d'Estrasburg la sessió plenària del
Parlament europeu seguida per
m o l t s i n f o r m a d o r s t a n t a Estrasbung com des de Brussel·les,
on el Parlament té representació
permanent Entre d altres temes
d importància europea, que hi són
tractats, la democratització espanyola serà de nou present a la sessió
de demà.
De les principals institucions de la
CEE (Consell de Ministres. Parlament
Europeu, Comissio Europea), el Parlament és la de caire més polític i
ideològic, contrastant amb el caràcter
més tècnic, decisori o juridic de les altres. El tema de revolució democràtica
de l Estat espanyol és contínuament
presente aquest últims temps en els treballs de les diverses institucions europees.
Aquest fet reflecteix Interès dels
«Nou» envers Espanya, a la qual consideren com un component necessari a
llarg termini de la unió europea. Tòt i
això, mentre les llibertats fonamentals
del ciutadà no hi seran garantides com
a qualsevol altre Estat europeu normal i
corrent, l'apropament hispano-europeu
restarà simplement embastat, com no
deixen de repetir amb paciència de
monjo cada dos per tres les autoritats
de la CEE.

primer es concentrarà únicament en les
competències atribuides a les institucions de la Comunitat Econòmica Europea, sense interferència en el terreny nacional propi de cada Parlament dels nou
paisos.
INTERES DEL PARLAMENT
EUROPEU PER ESPANYA
Aquesta sessió plenària del Parlament
europeu no és pas la primera (ni la darrera) en què el tema de la democratització de I Estat espanyol i l'apropament
hispànic a l'Europa, del Mercat Comú
serà vivament present. Tot i que la necessitat d un règim inquívocament democràtic a Espanya, homologable amb
els dels altres paisos europeus és presentada unàniment per totes les forces
presents al Parlament europeu, també hi
ha apreciacions divergents:
Els sectors més conservadors són partidaris de prestar ajut als projectes reformadors de l'actual govern espanyol i
ataquen la «hipocresia de les postures
intransigents i maximalistes» de les

forces europees d esquerra que, tot i
barrant el pas a leuropeització de I actual govern espanyol, accepten les relacions polítiço-comercials amb diversos
paisos totalitaris com el Marroc o d'altres Els partits d'esquerra representants
al Parlament europeu declaren no tenir
massa confiança en l'eficàcia dei cops
ae mà democratitzadors aonats pels
blocs dominants de la majoria de paisos
dels «Nou» al primer govern espanyol de
la Monarquia. Defensen el criteri de
comptar prèviament a la pell de brau
amb institucions ni mes ni menys democràtiques que «nord enllà», abans
d acceptar una a profundiment de l'acord preferencial de comerç hispano-europeu actualment en vigor i abans
de contemplar la integració de l Estat
espanyol en la colla dels «Nou».
En aquest sentit, el Parlament europeu reflexteix fidelment la diversitat de1
les tendències parlamentàries presents
en els nou paisos de la CEE. Tothom és
demòcrata, però entre els demòcrates
encara hi ha classes.
FRANCESC VERDÚ

GRAN INFLUENCIA
La missió del Parlament europeu és
de fiscalitzar i controlar les activitats deia Comissió europea i del Consell de Ministres dels «Nou» per tai que llurs decisions coincideixin en tot moment amb
una línia comunitària oposada a eventuals tendències particularistes dels països associats. Les decisions i les recomanacions d'aquesta assemblea tenen,
per tant. una gran influència en les esferes dirigents- dels «Nou», tan nacionals
com comunitàries.
La influència és. però. més feble a nivell d ' o p i n i ó pública, que c o n t i n u a
veient els organismes europeus com a
molt tecnocràtics. Per tal d'apropar precisament aquesta Europa de les institucions als ciutadans, els membres del
Parlament europeu seran, a partir del
maig del 1978, elegits directament pels
habitants dels nou paisos després d una
campanya electoral sobre temes europeus. europeistes, eurocràtics. eurocrítics o eurofòbics, segons les opinions
de cada tendència política. Fins ara, els
europarlamentaris són designats, no
pas pels ciutadans electors, sinó pels
partits polítics representats electoralment a cada Parlament nacional. Les
tendències més europeistes han qualificat aquesta vinent elecció del Parlament europeu per sufragi universal directe com «la partida de naixement del
poble europeu» i com «el trànsit de
l'Europa dels funcionaris a l'Europa
dels ciutadans». Evidentment, no hi
haurà cap mena d'incompatibilitat entre
el Parlament europeu i els nou parlaments nacionals car el camp d acció del
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EIX TRANSVERSAL

Aprovació inicial del tram Balaguer-Vic
S'ajorna tres masos la decisió sobre ei traçat Vic-Girona
En presència del ministre d'Obres
Públiques. Antonio Valdés i Gonzàlez Roidàn, i tal com ja vam avançar, van ser signats ahir al migdia
a Girona diversos acords en relació
a l'Eix Transversal de Catalunya,
pels quals s'aprova l'Estudi Previ sobre el tram entre Balaguer i Vic,
cjue passarà a informació pública, i
es posposa l'aprovació del traçat
Vic-Girona a uns estudis ulteriors
que hauran d'ésser acompletats en el
terme de tres mesos a i n de considerar convenientment la proposta
Vic-Olot-Figueres.
Lacte, al qual assistiren, a més
del ministre, el director general de
carreteres, els quatre governadors
civils de les províncies catalanes, els
presidents de les Diputacions de Girona, Barcelona i Lleida i altres autoritats locals, va tenir lloc a la Casa de Cultura, i signaren els acords
el senyor Enrique Aldama i Minón,
director general de Carreteres, i els
presidents de les Diputacions de Barcelona, senyor Samaranch; de Girona,, senyor Xuclà, i de Lleida, senyor
de Sangenís.
ELS TERMES DE L'ACORD
Els termes de l'acord aclareixen
Que s'ha acceptat la solució recoma-

nada per la Comissió Mixta, que
respon a l'itinerari següent: Balaguer-Agramunt
Guissona-Calaí-Fonollosa - Manresa - Avinyó-Vic-Sant
Hilari Sacalm-Girona, junt amb uns
ramals que formen part de l'Eix i
que són: Lleida-Balaguer, CerveraSant Ramon, Santa Coloma de Farners-Anglès-Olot i G i r o n a - Celrà
També s'acorda d'ordenar a la comissió d'estudi de l'Eix que en el
terme de tres mesos realitzi els estudis necessaris del traçat Vic-OlotGirona segons la petició efectuada
per la Diputació de Girona. En conseqüència, se sotmet a informació
pública la primera part de l'Eix fins
a Vic. i e$ retarda tres mesos el pas
a informació pública de l'últim part.
Finalment, s'acordà de constituir
una Comissió formada pels signants
perquè proposi al govern la programació i la fórmula de finançament
de la construcció per etapes de l'Eix.
Com es recordarà, l'estudi del
projecte d'un eix que unís Lleida
amb Girona s'inicià a principis de
l'any passat, arran de l'acord pres el
24 de gener del 1975 a Barcelona entre la Direcció general de carreteres
i les Diputacions de Barcelona, Girona i Lleida. En aquests últims mesos. el traçat de l'eix i les seves repercusions han estat motiu de preocupació per a moltes comarques, so-
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bretot les gironines. Justament ha
estat la p r e s s i ó de l'Ajuntament
d'Olot perquè es reconsiderés la seva proposta enfront de la presentada per la Diputació, el que ha fet
posposar l'aprovació oficial de l'últim tram.
L A JORNADA DEL MINISTRE
Abans de l'acte, el ministre fou informat pel director del projecte,
senyor Leopoldo Breznev, tot recorrent una exposició gràfica muntada pera aquesta.
Després de la signatura dels acords,
van tenir lloc tres breus parlaments
a càrrec, respectivament, del senyor Xuclà, del senyor Samaranch, i
finalment, del ministre.
El senyor Xuclà anuncià que la
Diputació de Girona era disposada a
emprendre els estudis pertinents per
a un nou eix, l'anomenat Prepirinenc, que uniria Figueres amb Puigcerdà, passant per Olot, Ripoll i Toses.
Per la seva part, el ministre d'Obres Públiques digué que l ' E x volia
ser "una nova artèrie que contribuís a trencar la clàssica estructura fonamentalment radial que fins
ara ha tingut la xarxa de carreteres de Catalunya, tot assolit que les
comarques de Balaguer, Manresa i
Vic" puguin eludir el pas obligat per
la gran ciutat de Barcelona, A més,
"'incrementarà el tràfic cap a la Costa Brava i podrà dirigir des de Girona cap a l'interior de la península
el tràfic procedent de França, abreujant així la distància de vers altres
regions espanyoles". Remarcà que
l'estudi, en ser sotmès a informació
pública, podrà ser millorat, tot recollint nous suggeriments i corregint
eventuals deficiències.
Tot seguit, el ministre i altres
autoritats s'adreçaren a Figueres,
on dinaren en un cèntric hotel. A la
tarda, la comitiva es dirigí per l'autopista fins a la frontera, després
d'haver passat pel tram encara en
construcció. El ministre fou informat de l'estat de les obres d'aquesta última part de l'autopista, que
entrarà en funcionament, segons les
previsions, a finals del mes vinent.
Cap a les set de la tarda, el ministre sortia de l'aeroport de Viloví
d'Onyar cap a Granada a bord d'un
Mystère de la sots-secretaria d'aviació civil.
JOSEP GIFREÜ

olis: Aquest govern es cremarà
"EI primer govern de la monarquia
ha de tenir la idea que es cremara,
que ha de fer un gran servei a ia
pàtria, perquè li correspon la gran
missió d'unir dues etapes històriques", ha manifestat José Solís Ruiz,
ministre de Treball, durant un dinar
amb la premsa ofert per degà -del
Col·legi d'Advocats i president del
Consell general de l'advocacia, Antonio Pedrol Rius i al qual assistí' el
ministre com a convidat especial, segons Logos.
Pedrol Rius exposà al ministre alguns dels problemes professionals
que actualment tenen plantejats els
advocats i sol·licità una ordenança
laboral per als lletrats que treballen
a la banca, privada i oficial, i a les
empreses de transports, com ja es
concedí als de les empreses d'assegurances.
"LLAURADOR I ADVOCAT"
Solís Ruiz manifestà que li hauria
agradat d'ésser dues coses a la vida:
advocat en exercici i llaurador, però
que la política l'havia dut per altres
camins. "El Col·legi d'advocats.—afegí— ha de fer tots els possibles per
tal de dignificar les condicions dc
treball dels seus col·legiats."
Respecte al bunker, digué que "és
a molts llocs", car bunker és també

aquell que vol plantejar una situació
com la del 1931. "Hi ha molta gent
que s'apunta amb facilitat a l'esquerra —digué— i un nombre terrible
que ho fa a l'autorepresentació sense
que sapiguem ben bé quèrepresenta.
Hi ha molta gent que està vivint del
"cuento". Senyors: cal definir-se. cal
mullar-se perquè no es pot estar a
les dures i a les madures."
"SERVEIXO A LA
MONARQUL4."
A la pregunta de si era monàrquic,
respongué: "La monarquia és necessària i imprescindible en aquest moment per al nostre país. Per tant jo
serveixla monarquia." I en ser preguntat sobre l'Opus: "Crec que pot
ser una gran institució com a organització dedicada a la salvació de les
ànimes,"
CONVOCATORIA
A FRANCO

D'HOMENATGE

A través de l"'Alcazar", la Confederación Nacional de Combatientes
fa una crida per dur a terme un homenatge àl general Franco el proper
dia 20. Segons el diari, la Direcció
General de Seguretat ja ha rebut la
petició.

Ahir va acabar el cicle sobre sindicalisme
Manifest unitari contra ei sindicalisme vertical
Amb un col·loqui públie acabà
ahir el cicle de conferències sobre
"Present i futur del sindicalisme a
Catalunya", que havia organitzat
ESADE, A l Fòrum Vergés van parlar els representants dels sindicats
il·legals Comissió Obrera Nacional
de Catalunya, U G T , USO i SOC,
Com a cloenda del cicle de conferències, van respondre les preguntes que amb anterioritat els havien
formulat per escrit els assistents al
cicle.

Entre els assistents hi havia José Gonzàlez, secretari general adjunt de la Confederació mundial
del treball. En un moment donat,
prengué la paraula i manifestà la
solidaritat d'aquest organisme amb
el moviment obrer de Catalunya.
També es llegí un telegrama de salutació cordial dels sindicats d'Itàlia.
A l final de la sessió es proclamà
un manifest redactat per tots el»
conferenciants del cicle.

BARCELONA

Homenatge a les nacionalitats a la Universitat
A l paraninf de la Universitat, i
no pas a l'aula magna com s'esdevenia fins ara, fou celebrat ahir
el darrer acte de la setmana de la
cultura catalana: un homenatge a
les nacionalitats de l'Estat espanyol.
Fou una
majestuosa
cloenda,
tant pel marc on se celebrava, p r e sidit per les tres senyeres d'Euzkadi, Galícia i els Països Catalans,

El P. Carií de C opina sobre Montejurra
Ahir al vespre, el Partit Carií de
Catalunya va convocar una conferència de premsa en la qual va facilitar un comunitat on destaca que
«el Montejurra 76, amb l'slogan
"una cita per al poble" volia ser
"l'expressió d'un poble que cerca la
seva llibertat mitjançant una acció
pacífica", tal com consta al text del
dLcurs que havia de llegir Carles
Hug».
El comunicat protesta a continuació per la «campanya contra el carlisme i el seu líder federal Carles
Hug de Borbó-Parma» que, segons
ell, fou llençada per diversos mitjans
d'informació, especialment "El Pensamiento Navarro" i "El Alcazar",
abans dels fets.
En el tercer punt del comunicat, el
PCC vol deixar ben clar —i ens hi
va insistir molt a la conferència de
premsa— que no es tracta d'un
"enfrontament entre sectors ( ! ) carlins", sinó que "l'agressió fou produïda simplement i exclusivament per
grups feixistes com han pogut testimoniar milers de persones i d'informadors". En aquest sentit se'ns va
informar que havien estat presentades —per mitjà de l'advocat Francisco Javïer Martin de Aguilera— al
jutjat de primera instància d'Estella
i a la Guàrdia Civil unes denúncies
contra els senyors Roberto Bayod
Pallarès —funcionari a Saragossa—,
José Antonio Màrquez de Prado —redactor i copropietari de "Què pasa?"—, Alfonso Carlos Fal Macias,
üll de Fal Conde, i d'altres persones,
que presumptament es trobaven entre els agressors. Sembla que entre
aquests hi havia persones que havien
pertangut al partit carií fa una quinzena d'anys, i també persones de
nacionalitats estrangeres, sobretot
portuguesos. Pel que fa a Sixte Enric de Borbó, se'ns va facilitar una
lletra d» Francesa Xavier de Borbó,
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pare de Carles Hug i de Sixte, en la
qual, amb data 5 de maig del 1976,
diu que, ja fa temps, "Sixte Enric
fou ««siderat, per la seva actitud,
fora de la dinastia i del carlisme, i
així es va fer públic tant per la meva
part com per la direcció del partit".
Segcais se'ns va assegurar, Sixte de
Borbó ha servit a l'exèrcit portuguès
d'Angola i Mosambic.
El comunicat del PCC afegeix finalment que "ara més qce mai el
carlisme a nivell de l'Estat i dl PCC
de Catalunya continuarà lluitant per
assolir les llibertats polítiques mitjançant una ruptura pacifica que retorni el poder al poble, i qne el camí
passa, necessàriament per la unitat
de totes les forces de l'oposició, i en
aquest sentit fem nostre el comunicat
" A l pie de Montejurra", signat per
vint partits polítics i dues centrals
sindicals, organitzacions que han estat coprotagonistes i testimonis d'excepció d'aquesta diada d'afirmació
democràtica".
A l comunicat "Al pie de Montejurra", es manifesta "la nostra més
ferma repulsa per la provocació de
qu ha estat objecte el poble carií, de
resultes de la qual ha estat assassinat Ricardo Garcia Pellejero i s'ha
produït diversos ferits greus", i es
reafirma "una vegada més la necessitat d'unitat de totes les forces democràtiques", Així mateix, el comunicat diu: "Exigim el càstic dels
autors directes dels crims i dels veritables responsables'.
Els representants del PCC que van
convocar la conferència de premsa
van excusar l'absència dels memhres
de la Permanent del partit, que eren
encara a Estella per a assistir-hi al
funeral per Ricardo Garcia. Van informar. d'altra banda, que entre els
ferits hi ha un militant del PCC.
Fernando Lucas Zaragoza que té
enfonsat ei exani.

com per l'assistència
del públia
que vorejava el miler de persones.
Després d'un minut de silenci en
memòria del jove mort a Montejurra, van intervenir-hi, representants
d'Euzkadi, Xavier Quintana i José
Maria Fernàndez Echegaray; uns
de Galícia, José Manuel Beiras i
Carmen Santos; uns de Menorca i
Mallorca, Antoni Tarabini i Andreu
Murillo respectivament; uns del País
Valencià, Vicent Ventura i Carles
Dolç; i finalment Rafel Ribó i Agustí de Semir en representació de Catalunya.

Mayor Zaragoza: Voler
l'Estatut és romàntic
Mayor Zaragoza, president de la
comissió que estudia la creació d'un
règim especial per a Catalunya, ha
donat per finida la seva primera etapa de contactes amb els polítics catalans. Ultra entrevistar-se amb els
senyors Jordi Pujol, Jaume Casanovas i Joan Reventós, ha estat a Lleida, a Girona i a Tarragona. Entre
altres coses, ha manifestat, en relació amb l'Estatut del 32, que la pitjor cosa que podria passar seria "la
plena acceptació" d'aquest Estatut,
perquè suposaria "una actitud romàntica que no tindria res a veure
amb la situació d'Espanya i de les
províncies catalanes", donat que ha
canviat la realitat socio-econòmica

Andorra: Una altra
puja 'de la gasolina
Ens informa Ricard Font que, a
Andorra, han apujat el preu dels
tres tipus de gasolina a instàncies
del grup de venedors de combustible. Actualment, doncs, els preus són
aquests: la gasolina súper passa úe
16,50 a 17 pessetes; la normal, de
15,50 a 16 pessetes, i el gas-oil, de
8 a 8,50 pessetes. El Consell General de les Valls, però, només ha aprovat aquest augment de dos rals, en
contra del preu lliure que demanava
el grup de venedors. Sigui com sigui, la cosa cert és que contínuament s'està apujant la gasolina, l
que aquests darrers dos mesos s*ha
apujat duet vegade»
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N dels aspectes més puerils de la vanitat humana és el gust pel co-

lossalisme. Avaluar la importància en les mides enormes, les grans
alçàries d'algunes coses o el nombre exagerat d'algunes altres constitueix una curiosa manera d'ofegar la qualitat sota capes espesses de
quantitat
Vaig viure durant molts anys en una populosa capital que pot presentar als ulls del visitant un remarcable interès històric, zones d'una
indiscutible belleza urban;síica i realitzacions —edificis públics, parcs,
museus...— que serien motius de legítima satisfacció per a qualsevol
poble. Tanmateix, els naturals d'aquell indret basen el seu orgull en la
creixenca col·lectiva ràpida i fulgurant, en ésser cada vegada més nombrosos i estar cada vegada més ataconats, enmig d'un eixam de cotxes
i de centenars de milers de telèfons. Els amics i els parents que van i
vénen, el primer que diuen en tornar d'aquella ciutat és que ja no s'hi
pot viure. Però ho diuen amb una punta d'admiració: "No la coneixeries. Ja té dotze milions d'abitants!" O catorze, o quinze, segons la capacitat d'entusiasme dels testimonis i segons les converses que han sostingut en el curs de la visita. Afortunadament, l'Organització de les Nacions Unides dóna unes altres xifres, emparades per mètodes més fiables, i crec que és una circumstància sortosa per a la gent d'aquella
gran ciutat. Perquè és gran de veres, massa i tot i amb massa gent,
encara que no arribi als desbordaments numèrics que proclamen. I pot
exhibir una altra mena de grandesa que és la que debò compta.
Ara bé: si presumir de quantitat és un tret ingenu del caràcter, no
cal travessar l'Atlàntic ni anar tan lluny per trobar exemples demostratius. Aquí, des de fa molts anys, som part d'una pugna demogràfica
que, de moment i sobre el paper, no ens presenta pas com a part més
perjudicada. Barcelona, per molt que creixi, no podrà tenir mai una
població superior a la de la capital del regne, gràcies a un fre estadístic
que és molt d'agrair. La llàstima és que uns i altres ja hem excedit
els límits de la conveniència i del sentit comú: els urbanistes afirmen
que la ciutat ideal no hauria de passar del mig milió d'habitants. Més
enllà d'aquesta xifra, els serveis públics, l'assistència sanitària, els proveïments i, en general, l'organització indispensable rcer a la bona marxa
d'una col·lectivitat urbana, comencen a ésser insuficients i la situació
empitjora gradualment.

El professor Kingsley Davis, director del Centre d'Investigació Demogràfica de Berkeley, va publicar una informació estremidora sobre
el creixement sense control de les grans ciutats. Abans d'acabar el segle
actual, la meitat de la població del món s'amuntegarà en nuclis urbans,
en unes condicions de vida aterradores; ja ara, la incidència d'algunes
malalties (mentals, respiratòries, psicosi alcohòlica...) de les ciutats importants duplica la registrada a les zones rurals. La delinqüència i els
problemes de tota mena tendeixen a un augment constant, fins al punt
que el professor Kingsley Davis pronostica una catàstrofe demogràfica
en un futur molt pròxim.
Per tant, en qüestions de població, més que no pas presumir de
KLass, hauriem de presumir de poca o de la justa, suposant que en
cara hi fóssim a temps. Mentrestant, els premis a la natalitat s'haurien
de sotmetre a una rigorosa revisió i potser crear-ne d'altres destinis a
estimular la discreció i la prudència genètiques.
Es possible que totes aquestes consideracions (que no formen part,
necessàriament, dels afanys diaris) n'hagin estat sugerides per la recent experiència d'una Setmana Santa a Barcelona, Per un seguit de
circumstàncies, vaig haver de quedar-me aquí i he conegut una altra
ciutat. O amb més exactitud: vaig retrobar la ciutat anterior a l'era
de l'automòbil i de l'explosió demogràfica, una ciutat molt més adaptada a la mesura humana. Passejar pels carrers tornava a ésser un gust
i hi havia, només, la quantitat indispensble de gent per a sentir-se acompanyat. Poder respirar a fons contribuïa a tranquil·litzar l'esperit, tot
convidava a considerar les coses amb una mica més de calma. Fou com
caminar per la maqueta de la ciutat ideal —o quasi ideal— que ja hem
perdut. Un somni de curta durada, amb el despertador posat a una
hora en punt.
Després, la represa amb el que ja sabíem. I algun sobresalt no del
tot previst, com ara la vaga dels escombriaires, que ens ha fet memòria
dels vaticinis del professor Kingsley Davis. Un projecte de daltabaix, un
avís del aue pot passar, més que no pas del que ha passat: en una gran
concentració urbana, si alguna cosa es para, hi ha el perill que s'arribi
a narar tot.
PERE CALDERS

La València oficial i la València real
>UEM sentit dir sovint que hi ha "una Espanya
" real i una altra d'oficial", això que fou discutit abans des de les altures, és avui acceptat;
fins i tot els ministres se'n fan ressò. Però parlar d'Espanya és una cosa i parlar del País Valencià n'és una altra. Ara fa un any em demanaren uns papers sobre la literatura valenciana, tant la feta en català com en castellà
doble honor i una doble responsabilitat
que jo no volia, però a que em vaig encarar—.
La cosa és que, en un moment donat, jo deia
que, a la fira, hi havia presents la València oficial i la València reàL L'article no va eixir mai
dels mais. iEs veu ja, per què parlar d'Espanya
és una cosa i parlar de València n'és altra? El
rebuig de l'article demostra —si això feia falta—
que la València oficial no volia ni deixar remarcar el fet. Lògic i simptomàtic.
La cosa no ha canviat gaire o, millor dit, s'està agreujant. Ben cert que personalitats com
Francesc de Paula Burguera, Manuel Broseta i
altres han escrit a la nostra premsa sobre els
Problemes reals, ai!, massa reals, de la València
oficial i intocable. No hi han mancat les polèmiques. Però el tema, lluny d'estar esgotat, sols
és iniciat. N'hi ha molt per raure encara.
Dues Valències? Un País Valencià únic, és
clar, però amb dos sectors acarats i sense cap
diàleg.
això per què— Molt senzill, un dels
dos sectors practica el diàleg i l'altre practica
l'autoritat absoluta, indiscutible i de cambra.
Aquest darrer deu ser un dels sectors més immobilistes i continuistes de tota Espaçya.
, No és que la València oficial no tinga existència, que la té, sinó que practica el vell costum de viure plenament la realitat problemàtica del País i de voler-la amagar, negar, o su-

perar, com si fossin uns il·lusionistes. Existeixen
i la seva existència ens costa a tots els diners,
car són sovint homes, i dones, que diuen que
estan al servei dels valencians, i que per tant
comencen occupant uns càrrecs i cobrant uns
sous. Però són els altres valencians els qui no
semblem existir per a ells: no compten. Com
els pàries de l'índia, ni ens veuen. A no ser que
degam pagar algun plat trencat, llavors sí, som
el dimoni, la part maleïda del País.
La València oficial fa i desfà sense parar en
barres ("mai millor dit) i, sovint, d'esquena al
que li demana, exigeix i necessita la comunitat.
iCal assenyalar-ne alguns exemples? La manca
d'escoles, la destrucció del Saler i de l'Albufera,
el pressupost ínfim per a l'ensenyament de la
Llengua, les dolentes condicions de la vida als
barris, els problemes de l'arròs, de la taronja,
de la sabata, de la construcció, del metall... Sé
que la llista és molt més llarga, però ja va bé...
I aixó per què? Per què eixa València oficial
sembla viure d'esquena i sorda? Bo, més bé
sembla entre l'espasa i la paret; per això fa darrerament el que fa. Sembla viure amb por del
futur i del present (tots sabem quanta por li fa
el passat).
Supose que el més greu defecte d'eixa València oficial intocable és que no ha estat mai
elegida per sufragi universal, lliure, secret, i
que no dóna raons ni justificacions del seus actes a ningú. Potser la seva consciència els demana comptes, potser la Història farà un balanç implacable. Però l'origen d'eixa Oligarquia
la distància totalment i definitivament del poble.
Es eixe poble qui és la València real, la València viva, la València que sofreix la Història

i que comença a fer-la. Un País Valencià que
s'esforça per arribar a la majoria d'edat, per
construir un país actual, un país legal, no un
país de cacics (que encara fan i desfan en aquesta terra), un país de progrés i no de negocis
bruts i fàcils, un país de Sindicats com cal, on
es defensen els interessos dels representants, on
es tracten de resoldre els problemes que la situació posa. Un país que no es que es retrobe,
sinó que s'inventa. Un país que no pot dir, com
algunes mòmies li proposen, Antic Regne.
Eixa València real, aclaparada de problemes,
que cerca les vies per a resoldre els seus problemes entropessa ara i adés amb la carcassa
vetusta de la València oficial, i la trobada no és
mai dolça.
Eixa València real té els seus homes, els seus
caps. I jo hi afegiria que té els seus intel·lectuals orgànics, aquells que es preocupen més del
país que no de la seva "glòria", aquells que estan més pel que passa que no pels premis i
ajuts oficials, aquells que, de vegades, passen
"fam" i "persecució" (paraules bíbliques que poden ser adduïdes amb completa actualitat).
Dues Valències i un sol país.Un país que per
tal d'ésser en plenitud necessita de tots els canvis que permeten emergir la València real, sense vells o nous taumaturgs, sense il·lusionistes
que visquen dels somnis del passat o del futur.
Optimista com sóc, diria que la València real
emergeix sense atur, per més greu que li sàpiga, a la València oficial, que no té prou mans
per tapar els forats. La llarga i dificultosa emergència del país és la gesta més gran des de la
fundació del Regne per Jaume el Conqueridor.
I quasi segur que ens afecta més, decisivament.
R. VENTURA MÈLIA

Argentona, una font, un símbol
Sota el turó feudal de Burriac, la
centenària Font Picant, encara que
situada en uns terenys privats, ha
estat dia darrera dia lloc de trobada
* esbarjo per milers de persones de
la província sencera. A partir de les
*®ves aigües, com diu l'escultor i
historiador Jaume Clavell, Argentona ha crescut, i per la fama de les
seves fonts s'ha convertit en una
*°na d'estiueig.
Però, si en temps ja passat Argentona va veure morir dues fonts
^anomenada —la del Ferro i la del
"üg— davant d'una gran passivitat
Per part dels mateixos vilatans, avui
es pot pas dir el mateix. "La
f o n t Picant és amenaçada de privatització i destrucció, és a punt de
desaparèixer". La notícia corregué
ràpidament de boca en boca, al bar,
* la plaça, i arribà també a l'ajuntament. Davant el tancament de
Planta embotelladora d'aigües,
Arrendada a l'empresa multinacional
£BANSA.
la noticia es confirmà
S Uan > efectivament el dia primer de
la Font Picant ja no s'obrí al
»ublie.
ajuntament, que fins 11 a v o r s
•Tiavia mantingut a l'expectativa (en
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lloc d'haver-se informat des d'un bon
començament i d'informar a la collectivitat) en e s p e r a d'intervenir
"quan la Font fos tancada", degut
a la pressió d'una comissió de veïns
i representants de totes les entitats
culturals i recreatives de la població, es veié obligat a cercar una informació concreta, posant-se en contacte amb la propietat i "demanantli" que la Font restés oberta el proper diumenge, ja que al poble se
l'havia convocat per a una jornada
de reivindicació, a la mateixa Font
Picant.
Així, doncs, fou com de manera
espontània es posava en marxa una
veritable acció popular. I així, el
diumenge dia quatre de gener, es
concentrava a la Plaça Nova i a la
Font, no solament gent d'Argentona,
sinó de tota la comarca, alertada de
la situació per mitjà de la informació extensa que donà tota la premsa
de Barcelona i comarcal. Des de feia
molts anys él poble no havia vibrat
davant un problema comú d'una manera tan espontània. Els objectius de
tots plegats eren molt clars, en un
afany de salvar un bé popular entre» d'un dels mals actuals: la pri-

vatització de la Nautra i dels dreta
de fruir-ne que té tot home, per culpa de l'especulació del sòl; al mateix temps fou una bona oportunitat
per superar l'ambient de caciquisme
i de por, massa anys reprimit.
Iniciada una manifestació pacífica
i multicolor a la Plaça Nova, recorregué el quilòmetre i mig de distància que hi ha entre aquest lloc i la
Font, essent des de bon començament fins al final una jornada de
participació total i reivindicativa,
mitjançant cançons, ballades, paraules i pintades en uns murals coloeats expressament al llarg del recorregut. El desig i la necessitat del poble per a conservar aquest espai,
com a parc públic imprescindible per
tal de mantenir l'equilibri ecològic
de la zona i les proporcions d'espai
verd precisos pel benestar de la població, quedava així escrit, i més encara quan es començà una recollida
de signatures pe r adreçar-les al governador civil demanat l'atur de tota
acció especulativa en defensa i conservació del Parc de la Font Picant
com a zona pública.
La Font Picant, ara, resta oberta
encara. No es té cap resposta con-

creta ni definitiva sobre la possible
solució, però segons sembla s'està en
possibles negociacions.
La pressió del poble ha estat clara
i contundent, i el compromís públic
pres per la corporació municipal, de
no adoptar c a p determini sense
abans consultar-ho a la comunitat,
n'és una prova ben palesa. Es això
del què es tracta, també, que l'ajuntament sia plenament el ressò de j.a
col·lectivitat, a la que deuria de representar, i prendre les determinacions d'importància amb la prèvia
informació i consulta a aquesta, per
a copsar els vertaders interessos 1
necessitats de la majoria.
Això ha estat el primer pas. S'ha
començat per iniciar el camí i ha estat el mateix poble qui ho ha fet:
argentonins, mataronins, tota la comarca, permsa... I cal continuar
fent-lo, sense adormir-se perquè, com
es deia en una de les informacions
donades per la premsa: "l'espectre
de l'especulació en benefici d'uns interessos privats estarà a l'aguait vetllant per si el poble i els amants de
la Natura s'adormen".
PEP MASO
("Cingles" 26/ler trimestre 1836)

En un llibre publicat recentment, "Quan érem capitans", de
Teresa Pàmies, llegeixo (pàgs. 131
i 132) que la dimissió, "el 16 de
març" (sic) de 1938, de dos ministres del Govern de la República, Jaume Aiguader i Manuel Irujo, va ser motivada perquè "tractaven d'imposar la rendició", la
qual cosa determinà una protesta
de la Passionària davant Negrín,
cap del Govern, protesta que va
tenir èxit; tant, que ' els ministres derrotistes" van presentar la
dimissió i "el complot dels capituladors era aixafat".
En un altre llibre, publicat també no fa pas gaire, "Episodis de
la guerra civil espanyola", de Jaume Miravitlles, pot Üegir-s'hi que
l'esmentada d i m i s s i ó s'escaigué
l'onze d'agost, i va produir-se perquè els dos ministres en qüestió
no van ser d'acord amb tres decrets presentats per Negrín, decrets que "no tenien altra justificació que accentuar encara més
el seu absolutisme (de Negrín) i
fer més efectiva, per tant, la penetració comunista: nacionalització de les indústries de guerra
(de Catalunya, creació de Josep
Tarradellas), militarització d e l
port de Barcelona i reforma del
Comissariat polític de l'Exèrcit".
"Es a conseqüència d'aquells ti%s
decrets totalitaris (el subratllat
és de Miravitlles) que es produeix la dimissió del ministre català, senyor Jaume Aiguadé", seguida, per solidaritat, de la del
ministre basc Manuel Irujo, el
qual diu —en una carta adreçada a Negrín— que presenta la dimissió "por discrepància fundamental con la política seguida por
la República en Cataluna" (pàgines 311, 312 i 313).
Com explicar que en dos llibres, diguem-ne contemporanis,
apareguin dues versions tan diferents d'un mateix fet? Si algú
m'ho pot aclarir (en benefici també de la veritat històrica, i per
això crec que val la pena) li ho
agrairé.
A. BLADE I DESUMVILA
(Tarragona)
GRATITUD
Hem d'agrair a Maria Marffnell la seva reflexió sobre "Manipulació de la vida i manipulació de la mort" (a 1" : AVUI" del
30 d'abril).
Certament, en els darrers mesos, apareixen tot sovint notícies
sobre el cas de la jove Kareíi,
però no ho havia vist tractat amb
la serietat que ho fa la Maria
Martinell.
AURORA AUBACH GUIU
Tarragona (Tarragonès)
TOROS
La carta del senor Bonet, del
dimarts, dia 4, referint-se a léspai que el diari dedica als toro6,
em s e m b l a poc afortunada i
menys pensada i escrita en un
sentit democràtic i liberal.
Som molts que llegim "AVUI"
i ens agraden els toros. Imposar
un criteri, fer discriminació, no
entra gens ni mica amb allò de
què ara tant es parla: "dels drets
humans". A més, si el senor Bonet no ho cap, hi ha una important història de toros i torejadors
catalans. No cal oblidar-ho.
RAMON BALMES
Roda de Ter (Osona)
CAN MARÍN É
He llegit amb gran descoratjament en 1'"A V U I " del Ir. de
maig, que es vol enderrocar Can
Mariné, masia del segle X V I I situada en ple cor d'Horta, la qual
cosa és producte de l'especulació
del sòl per a la construcció d'immobles.
Les autoritats que haurien de
vetllar per aquestes coses, on
són? Quin grau de sensibilitat tenen? Com és possible que ho permetin?
MARIA MARTI I VIUDES
(Barcelona)
Per ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser brens. Si la seva extensió és
exeesiva. podran ésser redmde*
per la Redacció.

Països catalansMON DEL TREBALL

Rebutgen el "Congreso Sindical"
Manifest de les quatre centrals democràtiques
Els participants al cicle "Present i futur del sindicalisme a
Catalunya" en acabar la tanda
de conferències, van fer públic
ahir un manifest sobre la situació política i sindical a casa
nostra. C o m a representants
^'organitzacions obreres i sindicals democràtiques declaren diversos principis que resumim:

Gras, José M. Rodríguez Rovira,
Francisco Giménez Bautista i Alberto Espúnez Alagón. Són representants de les branques sindicals SOC,
UGT, USO i Comissions Obreres.

n

V I E T A : PERSPECTIVES
DE READMISSIÓ
Ahir es tractà de les millores econòmiques i de la situació dels sancionats i acomiadats del metall en la
comissió deliberadora del conveni.
Els. representants patronals es van
comprometre a fer les gestions necessàries per solucionar-ho tot. Es
tractà especialment del quinze acomiadats de Vieta Audioelectrònica.
empresa radicada al Poble Nou. Sembla que el problema ja és en camí
de solució.

JOIERIA BAGUES
Passeig de Gràcia, 41

EL REGULADOR BAGUÉS
Rambla de les Flors. 105

SI l'Empresa té set,
que pugui refrescar-se
s e m p r e

rr

a m b

EÜVÍSA
Gomis. 51
T*!. 212 4147
Barcelona-fl
amb got

a gaHrt
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La perfumeria: imaginació i ofici
Avui i demà se celebren les III Jornades
Avui i demà es desenvoluparan a Barcelona les I I I Jornades de Perfumeria que són
organitzades per la "Sociedad
Espanola de Químicos Cosmeticos" amb la col·laboració de
l"'Asociación de Químicos del
Instituto Quír-iico de Sarrià" i
el "Patronato Juan de la Cierva"
Perquè ens expliqués la finalitat
d'acuestes Jornades i les característiques del sector, hem parlat amb
el senyor Antoni Argullol, un de's
"patriarques" de la perfumeria caLes jornades volen col·laborar en
la formació dels químics i dels tècnics de les empreses. La joventut
necessita aquesta formació. La perfumeria espanyola va a remolc de la
francesa i encara, hem de convidar
tècnics estrangers.
—Es un art o una tècnica la perfumeria?
—Totes dues coses, l'n perfum,
primer, ha d'ésser imaginat i desr!e conèixer la tècnica per
fer-lo. En aquest aspecte s'ha comparat la pe fumeria amb la música
o amb la pintura, que és una combinació de la inspiració i l'ofici.
EL F R A U DE L A

PUBLICITAT

Hi és sovint el frau en perfumeria?
—No. no n'hi ha de frau. és més
aviat publicitari. Els perfumistes
fem colònies barates i d'altres de
més cares d'acord amb la demanda
Fa uns anys es va donar un cas de
frau a Espanya, quan uns petits industrials van utilitzar alcohol metílic en lloc de l'ètílic, però això no
és gens freqüent.
—Quins són segons vostè, els cinc
millors perfums?
—El Chanel número 5. l'Arpeix, el

Chypre de Coti, la Femme de Rochas
i l'Eau Sauvage.
— N o n'ha dit cap d'espanyol...
No. tots aquests són francesos.
Hem de reconèixer que en són ela
mestres. Aquests cinc perfums són
com obres clàssiques, a partir dels
quals n'han sortit d'altres.
ELS H O ^ E S T A M B É
S'EMPOLAINEN
— K i ha un perfum per a cada sexe, per a cada edat, per a cada personalitat...?
—Abans era un element purament
femení i si se'n posava un home era
titllat d'efeminat. Avui quasi gasten
més perfums i colònies els homes que
no les dones.
— A m b què s'aconsegueix un perfum millor, amb elements naturals o
amb productes sintètics?
— L a perfumeria natural és riquíssima, però antisocial. Demana molta
mà d'obra, i per tant és molt cara.
No es poden emplear determinats
productes naturals en la perfumeria
de masses. Per altra banda, la química s'ha deesnvolupament molt i
hem obtingut reconstruir bastants
olors naturals. A més. els preus dels
productes químics són molt més estables que no els dels naturals que
són subjectes als moviments socials
i a les inclemències del temps. El
producte químic té un toc més fred,
potser té menys fixació
Hi ha però
molts productes naturals que són insubstituïbles, com ara l'espígol, el
romaní, la lavanda
—Es pot parlar d'una perfumeria
catalana?
Tècnicament, no. El que hi ha és
una gTan producció, cases molt antigues. empreses amb un gTan volum.
Solament a Catalunya hi ha 292 empreses de perfumeria i cosmètica,
sobre un total de 800 a tota la península.

UNIVERSITAT

L'esforç de la supervivència
Evolució de la cultura als Països Catalans durant l'època de postguerra
" L a supervivència de la cultura catalana a l a postguerra
i les seves perspectives actuals" fou el tema central d'una
taula rodona celebrada ahir a
l'Aula Magna, que s'omplí de
públic, en la major part estudiants.
Antoni Comas actuà com a moderador. i foren ponents Francesc
Vallverdú, Biel Mesquida, Rafael
Lluís Ninyoles i Jaume Fuster. Havia d'intervenir Jordi Carbonell,
que va excusar la seva presència,
però envià unes ratlles en les quals
recordava
la lluita
mantinguda
després de l'acabament de la guerra, per tal de fer sobreviure la
cultura catalana.

Sant Pau, 6

JOIERIA, PLATERIA, ESMALTS, PORCELLANES, MARFILS. OBJECTES PER A REGAL.
RELLOTGERIA: EXTENS ASSORTIT DE LES
MILLORS MARQUES. LES DARRERES NOVETATS EN RELLOTGES SUBMARINS ELECTRÒNIC 3
COMPTADORS.
CRCNÒGRAFS.
DESPFRTADORS DE T O T A MENA.
RELLOTGES DE PEU, SOBRETAULA I PARET
ALS MILLORS PREUS.

bar frtdoc

Dijous passat s'acordà per majoria demanar la dimissió del president de la U T T de químiques. En
una assemblea d'enllaços del ram,
celebrada a la casa sindical, es discutí la plataforma provisional de cara al conveni. S'hi demana un salari mínim de vint-i-cinc mil pessetes per als peons. També es reclama un sindicat unitari, democràtic i
independent. A proposta dels enllaços. es posà a votació la necessitat de la dimissió del senyor Domingo Granados, president de la UTT.
Segons ens comunica Joan Brunet i
Mauri, la votació fou favorable a l a
dimissió en un 70 %. El senyor Granados admeté els resultats.

L L U I T A PER
LA
N O R M A L I T Z A C I Ó DE
LA CULTURA

CASA BAGUES

¥

que els problemes laborals "han de
resoldre's entre empresaris i treballadors. mitjançant organitzacions
autònomes i independents '.
SABADEL: DEMANEN DIMISSIÓ

GISPERT: A C A B A
L A V A G A LEGAL

Ahir al vespre, els treballadors de
— Que l'OSE no és un sindicat
l'emoresa Gispert van informar-nos
obrer,
— Que el "Congreso Sindical" i la que donaven per acabada la vaga lereforma que es proposa no són prou gal que des de fa força dies manterepresentatives de la lliure voluntat nien. Avui. doncs, tornaran a treballar Com a reflexió d'aquesta llarga
dels treballadors.
— Que s'oposen a acceptar cap experiència, els treballadors han reiniciativa que no parteixi de les exi- dactat un manifest en què analitzen
la vaga realitzada. Així, diuen que
gències següents:
1. Llibertat -sindical amb llibertat creuen insuficient la regulació legal
d'associació, {l'expressió, de reunió de la vaga. i veuen clar que cal reii de manifestació per a tots els vindicar el dret de vaga i la llibertat sindical. A més. afegeixen que
obrers.
2. Reconeixement del dret de va- l'empresa no ha complert les norga í lliure acció sindical, reconeguda mes vigents, desplaçant treballadors
aliens al conflicte perquè ocupessin
internacionalment.
3. Alliberament immediat dels de- els llocs dels de treball dels vaguistinguts per motius laborals o polítics, tes; davant del fet, ni la Delegació
amb readmissió als ilocs de treball. del Treball ni l'Organització Sindi4. G-arantia jurídica de total lli- cal no han donat respostes vàlides
bertat d'actuació dels representants a la situació que es plantejava.
obrers en llurs funcions.
5. Unitat sindical en la llibertat,
no .imposada.
DOS M I L I O N S DE M U L T A
6. Potenciació de les assemblees A SERCOESA
a tots els nivells.
7. Participació dels obrers de Catalunya en la lluita dl tot el poble
Ens comuniquen uns treballadors
català per tots els seus drets i lliber- de Sercoesa que aquesta empresa
tats, en defensa dels quatre punts ha estat multada amb dos milions de
de l'Assemblea de Catalunya.
pessetes. El motiu de la sanció es
8. Abolició del bloqueig salarial d'haver contractat personal forà per
i dret a negociar noves i millors con- ocupar el lloc dels vaguistes. L'emdicions de treball i de vida.
presa té al seu càrrec la conserva9. Proclamació de! dret inaliena- ció i neteja de les cabines telefònible a un lloc de treball i denúncia ques. Ens informen també que s'ha
de l'augment alarmant de l'atur incoat expedient, a la Delegació del
obrer.
Treball —per prestamisme labo10. Dret dels treballadors al con- ral—, contra Sercoesa, Cetesa i Cotrol 1 decisió de les condicions de diresa.
treball a tots els nivells de 'empreJa fa tres setmanes qut el persosa, i a intervenir en la vida pública nal de Sercoesa és en vaga "legal".
de! país de forma activa i respon- Dies enrera foren contractats obrers
sable.
"esquirols" per part d'un administra11. Rebutiar les acusacions fetes, tiu de Sercoesa i pel cap de persoal darrer discurs del president del na] de Codiresa
govern, contra els treballadors que
lluiten pels seus drets econòmics i
socials
L'HOSPITALET: REFLEXIONS
12. Saludar les iniciatives unità- SOBRE L A V A G A
ries que s'han ir-ru'sat arreu del
país, sobretot arran del primer de
maig.
Després de les darreres vagues del
13. Establir a Catalunya
una ram. la U T T dei Metall ha redactat
coordinació de les accions dels tre- un full informatiu que analitza les
balladors que afavoreixi les lluites activitats dutes a terme i inicia una
ulteriors de la classe obrera i la reflexió col·lectiva sobre la manera
conquesta de les llibertats sindicals d'actuar d'ací en endavant. Els autors del text opinen —segons infori polítiques.
Els participants en el cicle de con- ma MDC Puig— que les reivindicaferències organitzat per ESADE han cions continuen essent necessàries
estat Xavier Casassas, Montserrat Rebutgen el laude —que. en definitiTorra. José Valentí Antón, Luis va. no representa cap augment
Fuertes Fuertes, Francisco Frutos real— i es reafirmen en la creença
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Francesc Vallverdú, cenyint-se a
l'àmbit del Principat, va fer un detallat esquema dels anys de postguerra, distingint-hi dos grans períodes: del 39 ai 60. que ell anomena "període de resistència", i del
60 ençà. que qualifica com "de lluita oberta". "Mentre en el primer
es duu a terme una actuació clandestina o semi-clandestina, en el
segón es produeixen ja mobilitzacions de masses més àmplies, les
entitats públiques comencen a intervenir, ec."
Vallverdú va destacar tot seguit
un seguit de fets il·lustratius d'aquesta' lluita per la normalització
de ia cultura: L'any 1946 reapareix
"Treball", òrgan del PSUC, clandestí, redactat en català. Quar. les
vagues de tranvies del
1951 a
Barcelona, les octavetes són en català i en castellà. El 1956 es produeixen a Barcelona els fets uni! versitaris del Paraninf.
Al juny de 1959 té lloc l'afer Galinsoga i el maig de l'any següent,
per causa d'uns incidents al Palau
de la Música Catalana, en ocasió
d'una funció de l'Orfeó Català. Jordi Pujol és detingut i processat.
El mateix any cal anotar dues
cartes: la primera, en favor de la
llengua catalana, signada per 100
persones, i la segona, encapçalada
per Pemàn, contra la censura.
Durant la primera meitat d'a-

quest període, a partir del 1945,
es produeixen algunes manifestacions culturals, però a nivell de cenaclés o penyes privades. " H i ha
un inici de mecenatge, necessàriament burgès i individual.
Es la
imatge d'ona cultura catalana migrada, burgesa, amb preocupacions
més aviat beates. A partir del 46
ja apareixen llibres catalans, autoritzats;
però encara no revistes,
diaris, ràdio ni televisió. Tornen
alguns exiliats. El mecenatge comença a fer-se més col·lectiu; sorgeixen els premis literaris." Vallverdú va recordar també l'aparició
de "Serra d"Or" el 1959, destacant
que "s'ha mantingut com un intent
unitari".
Va passar ràpidament revista al
període de 1960 ençà, i va recordar,
finalment., l'àmplia reacció popular provocada arran de la negativa
dels regidors de Barcelona i Girona a sostenir la cultura catalana.

Es donava una estructura disglòssica, reforçada per la composició de
classes: la burgesia, que parlava ei
castellà, i les àmplies capes populars. que eren lleials al català."
El 1960, amb la crisi de la taronja, s'inicia on fort creixement indu»trial i es creen aleshores noves exigències de cara a usos lingüístics."
Es produeix aleshores un fet q u «
encara subsisteix actualment, i és la
radicalització de postures, a causa
de la deserció de membres significats
del catalanisme antic, que es passen
al valencianisme.
Ninyoles va dir, finalment, qu*
veu les perspectives, quant a literatura, força optimistes, ja que la base
del moviment és molt jove. " I 1»
dreta, dedicada a fomentar el bilingüisme i a codificar un valencià enfront del català, cada cop és més
arracanoda. L'únic
valencianisme
concebible, donades així les coses,
és el catalanisme."

L A P O S T G U E R R A A LES I L L E S
I A L PAIS VALÈNCIA

UNA ALTERNATIVA
PER A L F U T U R

Les Illes foren representades per
Biel Mesquida, que va ressaltar la
resistència de les classes populars,
clavant els intents d'espanyolitzar
tots els aspectes de la cultura, després del 1939. Amb la dècada dels
cinquanta es produeix el boom turístic, que canvia la configuració de
les classes socials i de l'ordenació
del territori. La cs^alanitat només
es conserva en la parla diària les
cançons i rondalles populars, les festes. danses i vestits típics.
Amb la dècada dels seixanta es
produeixen alguns fets importants,
com l'aparició del "Diccionari Català-Valencià-Balear". el naixement
d'una secció universitària a Mallorca. l'inici d'activitats en algunes entitats culturals...
Mesquida va destacar la conscienciació del darrer període, dient que
el Congrés de Cultura Catalana ha
de representar un memorial de greuges en el qual s'exposin els problemes i es donin alternatives.
Rafael Lluís Ninyoles va centrar
la seva exposició en la situació en el
País Valencià. "Fins als anys seixanta al Pais Valencià hi havia hagut
una societat de tipus agrari, amb
predomini de les ideologies rurals.

Va tancar l'acte Jaume Fuster, encarregat d'esbossar una alternativa
de cara al futur. "Com a dit Jordi
Carbonell en el seu escrit — a f i r m à —
aquesta alternativa és la de construir entre tots una cultura nacional
popular." Fuster va assenyalar £ue
l'estratègia per aconseguir això >assa pel Congrés de Cultura Catalana,
que ha esdevingut una empresa collectiva i popular. "El Congrés és
significatiu perquè té un ressò popular. perquè no és un congrés regional sinó nacional, i perqnè la
cultura no s'hi contempla amb unes
perspectives artístico-literàries, sinó
amb un un concepte més global, antropològic."
"Si el Congrés acompleix aquestes
finalitats, ens durà a una balanç de
la sitnació actual i a un projecte de
futur. Si això es així, l'alternativa
ja existirà. Però sense uns òrgans
d'auto-govern, tota la cultura que es
pugui plantejar és inútil."
A darrera hora de la tarda, va tenir lloc un acte d'homenatge a les
minories nacionals, amb participació de representants del País Valencià. les Illes. Galícia, Catalunya l
Euzkadi.
ROSA MARIA P I S O L

Paisos catalans
ACTIVITAT

AVU!, dimarts, 11 maig 1976

Set pares de la guarderia Pla de
Fornells, on s'han tancat cinquanta-nou persones per tal de pressionar l'Ajuntament, no foren rebuts per la senyora Munoz Codina,
delegada d'acció social, malgrat la
promesa que se'ls havia fet en
aquest sentit. El seu lloc fou ocupat ahir per un funcionari que va
reiterar la posició de la delegació
en aquest afer. —"estudiarem un
per un el cas de cada nen i ajudarem directament els pares que no
puguin pagar les quotes"—, tot negant-se sistemàticament a negociar
amb les guarderies com a tals.

El Dret Civil emanat del Parlament es derogà retroactivament

Èls dos conferenciants van tractar el tema de la recuperació del
Dret Civil Català durant el temps de
l'acció legislativa del Parlament de
Catalunya.

la parquedat de disposicions legislatives. tota vegada que deixava generalment a la iniciativa dels particulars la resolució d'aquests problemes, i això és el que féu també la
Generalitat que, en lloc de codificar
el nostre Dret Civil, es limità a
dictar unes poques lleis per tal de
posar al dia aquelles institucions que
havien quedat depassades a conseqüència de les transformacions experimentades per la societat catalana
en el decurs dels darrers segles.
— i Quina transcendència tingué
aquella nova legislació en la societat
catalana?
—

Lluís Puig Ferriol, professor de
Dret Civil Català a la Universitat
Autònoma de Barcelona, va complaure les nostres peticions i ens. va resumir alguns aspectes de la seva
conferència, tot ampliant-nos-en alguns punts de particular interès.
—iQué va suposar el període d'autonomia de Catalunya per a l'evolució del Dret Civil Català?
—El Dret Civil Català s'ha caracteritzat sempre fonamentalment per

—D'acord amb la perspectiva actual. crec que podem afirmar que
aquella legislació promulgada pel
Parlament no va provocar de fet cap
innovació de fons en la vida jurídica
de la família catalana perquè, en
primer lloc, les poques innovacions
venien motivades del progrés que
havia experimentat la nostra societat en tots els ordres, i en segon lloc.
perquè en molts punts no hi havia
cap innovació, sinó que es retornava

A l Col·legi d'Advocats de Barcelona es va cloure ahir el cicle
de conferències sobre l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya que
s'hi ha estat celebrant des de
mitjans del mes passat. En
aquesta darrera sessió, els advocats Lluís Roca-Sastre i Puig
Ferriol van parlar sobre "L'Estatut i el Dret Privat".

Roca Sastre: el progrés en Dret Romà
Lluís Roca-Sastre. notari i
gran coneixedor del Dret Privat
català per mèrit propi i per
tradició paterna, ens va parlar
també de diversos aspectes del
tema de portaria després al Collegi d'Advocats.
—Quina -va ser l'evolució del dret
privat Català en els textos estatutaris de la Generalitat?
—L'Estatut "de Núria atribuïa la
legislació exclusiva i l'execució directa del Dret a la regió autònoma,
amb l'excepció del Dret penal, el
social, el mercantil i el processal.
Quant al Dret Civil, tot era de la
competència legislativa catalana, llevat de les formes legislatives del matrimoni i de l'ordenació dels registres civils. Ferò la comissió parlamentària corresponent i la comissió
de la República, çn matèria de Dret
Civil van admetre la primera excepció van ampliar la segona —constituïda per l'ordenament de registres
sense distinció i d'hipoteques. Van
crear dues excepcions més. que eren
le s bases de les obligacions contractuals i les normes de conflicte de
Dret Interregional. La primera i la
quarta excepcions eren 'totalment adBiissibles; en canvi, les dues altres

—La dona a Catalunya, per tradició del dret romà totalment i perfectament rebut pel poble català,
unes mínimes prohibicions especials,
procedents també del dret romà. que
tenien per finalitat la protecció de
la dona.
JOAN RENDE

Justícia Democràtica a l'Assemblea
El 6 de maig va fer-se efectiva la
incorporació de Justícia Democràtica a l'Assemblea de Catalunya. Jus-

tícia Democràtica és un organisme
que agrupa magistrats de tot l Estat
espanyol.

ANTI ROBATORI

Col·laboreu instal·lant alarma a la vostra llar
950 pessetes instal·lació inclosa
Xalet locals comercials, fàbriques, etc.

A

MÜLLER

U

al Dret tradicionalment viscut a Catalunya i que s'havia deixat d'aplicar a conseqüència sobretot del criteri uniformista de la jurisprudència
en benefici del Dret Civil castellà.
—I desprès de la guerra, iquè es
va fer de tot això?
—D'acord amb els pressupòsits polítics de l'Estat que sorgia de fat
guerra civil, es derogà, àdhuc amb
efectes retroactius, és a dir, com si
no hagués estat mai feta, tota la legislació emanada del Parlament Català durant tota aquesta època de
l'Estatut d'Autonomia. De manera
que, l'any 1939, tornava a regir a
Catalunya, i en unes condicions ben
precàries, el mateix dret d'abans de
l'Estatut. La revifalla dels drets regionals espanyols es produí a conseqüència del Congrés Nacional de
Dret Civil, celebrat a Saragossa
l'any 1946. que instaurà el sistema
actual de la compilació de cadascun
dels drets regionals. Com és ben sabut, la compilació catalana va ser
promulgada per una llei del 21 de
juliol del 1960, després d'experimentar el projecte de compilació una
considerable retallada a mans dels
organismes legislatius de l'Estat espanyol, i de distorsionar el sistema
català tíe producció del Dret.

Tel

- 214-28-91

PER * VOSTÈ I L A SEVA F A M Í L I A
LI OFERIM A L A

URBANITZACIÓ
MAS
MESTRE

SENSE CONTAMINACIÓ
AIGUA PURISSIMA I INESGOTABLE I NOMÉS A CINC MINUTS
DE SITGES
RESTAURANT. TELEFON, PISCINES, TENIS, MINI-GOLF, "PICADERO" CAVALLS
CONSTRUÏM EL SEU X A L E T
GRANS FACILITATS
DESCOMPTE ESPECIAL PEE ELS
LECTORS D'AVUI
TELFS. 228 31 73 - 218 29 43
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Quan la comissió va pretendre
d'explicar. que la guarderia Pla de
Fornells es troba en un barri que
té quasi cinquanta mil habitants,
on les mares treballen en llur majoria com a dones de fer feines i
que no hi ha cap altre lloc per a
deixar els nens, el funcionari va
respondre. —segons els qui assistiren a l'entrevista—. que "tot això
no té res a veure amb l'afer" i va
invitar els pares de la comissió a
abandonar
ràpidament
l'Ajuntament, no sense advertir-los que
"no hi haurà altres tractes mentre
continuï el tancament".

ENTBETOC

Escoltar les peticions
de la guarderia "Pla de Fornells" han hagut de prendre una
Elsdecisió
extrema: tancar-se. Per posar en relleu que en la seva guar-

— A partir de la derogació, óno
quedà rastre del Dret civil català?
plantejaven molts problemes, per
—Encara que ixi en els treballs
exemple, la impossibilitat de crear
preparatoris ni en el preàmbul de
nous registres o noves hipoteques
la compilació, no es fa cap referènlegals.
cia a la legislació civil catalana promulgada durant l'època de l'Estatut,
—Quins van ser els fruits de l'Eshi ha, no obstant això, prou motius
tatut d'Autonomia des del punt de
per a pensar que d'alguna manera
vista del Dret privat?
—Concretament, el Parlament va | el tingueren present els nostres compiladors de l'any 1960. Com, per
aprovar quatre lleis: la de majoria
exemple, en les qüestions referents
i habilitació d'edat, que rebaixà la
a l'equiparació jurídica dels cònjumajoria d'edat als vint-i-un anys, reges i els drets successoris del cònsultat al qual a Espanya no es va
juge sobrevivent en la successió inarribar fins l'any 1943; la llei de
testada. Fins i tot es dóna la curiosa
capacitat jurídica de la dona casada,
circumstància que la legislació civil
amb el seu dogma d'igualtat de segeneral espanyola, posterior a la
xes. la llei de successió intestada: i la
guerra civil, arriba ara, i amb un
famosa llei de contractes de conreu,
considerable retard, a leg mateixes
força avançada en la solució dels
solucions a què arribaren els legisproblemes agraris. Aquesta darrera
ladors catalans a l'època de l'Estatut
llei va tenir la virtut de disminuir
els apassionaments nascuts a conseqüència de la qüestió rabassaire.
—Com era considerada la dona en
el context del Dret privat català?

•i
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Pla de Fornells té el suport dels veïns

Clausura del cicle sobre l'Estatut

Consulteu-nos

—

GUARDERIES

POLÍTICA

CAMPANYA

—

deria hi ha problemes insolubles des de l'estricta situació particular o privada. Però <1 fet no és aïllat; d'altres guarderies —les no
concebudes com un negoci— també es troben en la mateixa situació, i ho han posat en evidència ciutadana en les manifestacions que
han fet davant l'Ajuntament —"Viola trenca la guardiola" deien
pares, educadors i nens que tot just aprenen a enraonar —i en diverses places dels nostres barris.
I el que demanen és just: que el municipi, és a dir l'Administració a nivell més casolà i pròxim, se'n faci càrrec, que ajudi de
manera efectiva a fer que el servei de les guarderies no desapa
regui emportat per la dinàmica de l'alçada de preus. Però l'Ajun
tament ha respost amb cançons, i ahir al matí un funcionari —no
va sortir cap "tècnic" rellevant —va treure's pràcticament de sobre la comissió de la guarderia "Pia de Fornells" dient-los que l'Ajuntament ajudaria les famílies necessitades.
L'n llenguatge purament benèfic
Però el problema és estructural. Cal que d'una vegada l'Ajuntament de la nostra ciutat s'enfronti amb els veritables problemes
—i aquest n'és un de molt important, encara que no es vulgui valorar així— i ofereixi solucions eficaces acceptant les alternatives
que els veïns, ciutadans de Barcelona, ofereixen, perquè, a les peticions, aquests mai no hi van amb les mans buides.
En veure la vida ciutadana sotraguejada per fets de l'àmbit de
l'educació i "l'ensenyament, es produeix en nosaltres un moviment
reflex: evocar aquelles èpoques del pressupost de cultura i aquelles escoles municipals. Perquè en aquella època —ben recent per
cert— es va demostrar el que un govern de la ciutat preocupat
pel que hi succeix pot fer, i fer-ho bé.
Des de fa temps les guarderies— unes quantes de preocupades
i conscients— han fet gestions i exposat plans perquè l'Ajuntament hi aporti una solució. No fer-los cas, ésser rebuts per funcionaris que res no poden solucionar, no atendre'ls o tractar-los a nivell de beneficència és signe palpable que alguna cosa no funciona
prou bé —i per tant, reclama un urgent recanvi— a la plaça de
Sant Jaume.
A. R. B.

Agència Matrimonial

LA FELICITAT I L'ESDEVENIDOR
Dues Agències Unides per tal de solucionar el trist problema de la seva soletat
Directora General: Madame Angelina
Madame Angelina, Directora de l'Esdevenidor i La Felicitat a tota Espanya ha aconseguit mercès al seu propi
esforç una gran labor humana a milers de llars
espanyoles
Madame Angelina comunica: Qui hi estigui interessat que
s'aculli, si es plau, a aquestes sol·leituds

Industrial. Solter. 63 anys. Pis. Cotxe. Comerç
100.000 ptes. al mes. Sol·licita senyoreta. Màxim 50
anys. Ref. 14.356.
Planxadora. Soltera. 24 anys. Filla d'un any. Bona
presència. Formosa. Sol·licita senyor comprensiu.
Treballador. Màxim 40 anys. Ref. 14.464.
Imprempter. Vidu. 64 anys. Pis. 25.000 ptes. al
mes. Considerables estalvis. Sol·licita senyoreta soltera o vídua fins a 60 anys. Ref. 34.370.
Paleta. Vidu. 45 anys. Pis. 28.000 ptes. al me».
Sol·licita senyoreta de 38 a 40 anys. Soltera. Referència 24.051.
Enginyer. Solter. 34 anys. Empresa pròpia. 60.000
pessetes al mes. Pis. Cotxe. Estalvis considerables.
Sol·licita senyoreta de 21 a 30 anys. Ref. 44.288.
Mestressa. 39 anys. Soltera. Sol·licita senyor edat
fins a 48 anys. Cultura similar. Solter o vidu. Referència 14.462.
Agricultor. Solter. 37 anys. 30.000 ptes. al mes.
Terres. Casa i cotxe. Sol·licita senyoreta de 28 a 32
anys. Soltera. Bona predisposició per a la llar. Referència 13.918.

, Infermera. 40 anys. Vídua amb un fill. Sol·licita
senyor fins a 45 anys. 1,70 d'estatura. Nivell eultural
similar. Ref. 24.204.
Senyoreta advocat. Soltera. 32 anys. Bone presència. Sol·licita senyor fins a 40 anys amb estudis.
Ref. 24.511.
Vetlladora de malalts. Vídua. 60 anys. Pis. Sol·licita senyor de 60 a 70 anys. Catòlic. R«f. 44J39.
Torner. Solter. 25 anys. 25.000 ptes. al mes. Estalvis. Cotxe. Sol·licita senyoreta de 21 a 23 anys.
Soltera. Bona presència. Ref. 54.431.
Modista. Soltera. 48 anys. Bona presència. Sol·licita senyor de 50 a 55 anys. Honrat i treballador.
Ref. 64.487.
Lampista. 41 anys. Solter. 25.000 ptes. al mes. Pis.
Sol·licita senyoreta de 30 a 40 anys. Ref. 139.000.
Minyona. 21 anys. Soltera. Formosa. Sol·licita senyor de 26 a 35 anys. Treballador. Ref. 35.070.
Dependenta de fàbrica. Vídua. 28 anys. Bona presència. Sol·licita senyor de 35 a 45 anys. Solter o
vidu. Ref. 26.494.

20 AGENCIES AL SEU SERVEI. 250.000 INSCRITS
FINS EL MOMENT
SENSE INCONVENIENT DE RESIDENOtA P5R A LES
SOL·LICITUDS
BARCELONA: Rbla. de Catalunya. 29, TeL 30212 40
Bonda Universitat, 6. TeL 302 58 22
KMa. « e les Flors. 41. Tel, 317 0? 2*
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Socis de l'Ateneu contra les amenaces
Trenta socis de
l'Ateneu
Barcelonès han signat una carta en la qual manifesten llur
repulsa per les amenaces de
mort
dirigides
contra
tres
membres de la Junta Directiva. El text del document és el
següent:
"Els sotasignants, socis de l'Ateneu Barcelonès, membres actiu.*»
dç les seccions de Ciències Exactes
i Naturals, Ciències Morals i Polítiques, Cinema, Història i Geografia, literatura i Filologia, i Teatre, manifesten públicament la seva repulsa per les amenaces de
mort dirigides contra els membres
dç la Junta Directiva, Montserrat
Roig, Josep M. Prim i Joan Alegret,
signades per un grup terrorista que
s'anomena " V I I Comando Adolfo
Hitler."
Volen expressar, per mitjà d'aquest escrit, la simpatia solidaritat
i lleialtat als companys,
"perquè
entenem çue aquestes amenaces
—impròpies d'una societat com la
nostra que tan necessita de la comprensió i de la concòrdia ciutadana— són pèr raó de les activitats
democràtiques que tots nosaltres
desenvolupem a l'Ateneu Barcelonès, de les quals ells són els portaveus davant la Junta Directiva",
PRECISIONS A L A SUSPENSIÓ
D'UN ACTE
D'altra banda, la Secsció d'Història i Geografia de l'Ateneu ens

adreça una nota, de la qual extreiem els següents paràgrafs:
"La secció d'Història i Geografia
de l'Ateneu Barcelonès havia programat per al dia 8 de maig un colloqui sobre el tema "Ajuntament i
lluites populars". Aquest acte havia estat inclòs dins el programa
pei- la Comiïsió de Cultura i aprovat per la Junta Directiva.
El dia 7 ens vam trobar amb la
desagradable sorpresa d'una nota)
al cartell d'anuncis comunicant la
suspensió del col·loqui, al·legant que
"Davant la tergiversació que l'anunci de l'acte programat per demà ha so'ert ea algun medi informatiu, s'ba resolt suspendre el susdit acte d'acord amb l'article 9 dels
Es'atuts...
L'esmentat article 9 dels Estatuts
diu: "Las actividades propias del
Ataneo, las exposiciones al Gobierno y a las autoridades, o las comunicaciones a otras Çorporaciones,
no podran tener nunca fines políticos, de los cuales se inhibe expresamente el Ateneo".
Creiem,
doncs, que aquesta decisió s'ha basat çn una interpretació abusiva de
l'article 9.
Considerem aquest procedir força estrany i irregular, i contrari a
•l'orientació democràtica que estan
prenent les activitats de l'Ateneu.
Eu conseqüència, la secció- d'Història i Geografia exigeix l'aclariment dels fets, que es demanin responsabilitats per
l'arbitrària actuació que ha impedit la celebració
de l'acte i qce la Junta, amb la deguda publicitat, convoqui de nou
el col·loqui en una pròxima data."

URBANISME

Torre Catalunya, el gratacels de Sants
Supera els límits urbanístics i la Comissió d'Urbanisme no en sap res
Entre la plaça de sis hectàrees
que cobreix l'estació de Sants,
els polèmics terrenys de l'Espanya Industrial —que els veïns
volen per a equipament i el senyor Espana Muntadas per a pisos— i el complex urbanístic urbanístic Roma 2.000, s'està alçant el que un fulletó de propaganda qualifica d'"un edificio
singular concedido para ser una
ciudad de negocios". El mateix
fulletó dóna a conèixer el nom
amb què ha estat batejat: Torre
Catalunya. L'origen d'aquest edifici es remunta a quatre o cinc
anys enrrera.
L A REALITAT...
Com pot comprovar qualsevol tafaner que en visití les obres, ja a
punt d'enllestir, la Torre Catalunya
és un edifici de vint-i-cine pisos que
en té, de torna, un altre de dotze —el
futur Hotel Roma—, units per un
cordó umbilical de quatre pisos. Ocupa l'illa de cases limitada pels carrers de Tarragona, del Rector Triadó i de Mallorca. I l'ocupa tota, sense deixar ni un raconet lliure per a
ús públic. Això és una dada important a tenir en compte, per si, a algú,
se li ocorre parlar de compensació
de volums per justificar el gratacel.
...I L A L E G A L I T A T
L'única qualificació fixada per a
aquesta illa de cases, quan va començar-se a construir, era la del Pla
Comarcal de 1953: "énsanche intensiva* és a dir, el màxim volum
d'edificació admès. Aquest màxim no
era però, de cap manera, de les desorbitades dimensions de la Torre
Catalunya.
Es imposible de conèixer, pels conductes reglamentaris," com fou autoritzada la construcció d'una mola
semblant. La Comissió d'Urbanisme
no ha rebut de l'Ajuntament, ni l'expedient ni tan sols cap notificació.
Per tant, hem de treballar amb suposicions i esperar que l'Ajuntament
doni alguna explicació.

BjW'-'-d^J^

GORDON THOfVIAS
L'escriptor anglès que ha
desentranyat el més greu
enigma de la Guerra Civil
Espanyola: El bombardeig del bressol del
País Basc el 26
d'Abril de 1937.

PLAZA & JANÉS

AVUI A

(CATALDNIA)
Rda. de Sant Pere, 3
i.-

de 5 a 7,30 de la tarda

GORDON THOfVIAS
firmarà exemplars de te seva obra
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UNA DESORDENACIO D ' I L L A
L'única possibilitat que la Torre
Catalunya i l'Hotel Roma hagin estat construïts amb llicència és que
els promotors s'hagin acollit a l'annex 12 de les ordenances municipals.
Aquest annex, una mena d'"article
26 del califa de la Trinca", autoritza
l'Ajuntament a aprovar definitivament —cosa que significa que no ha
passar per cap altre organisme superior— uns augments dels volums
d'edificació i de les alçades, en determinants casos que oficialment es
qualifiquen d'"ordenación de manzana". Ningú més que l'Ajuntament
no ha de donar el permís, però n'ha
de passar notificació a la Comissió
d'Urbanisme, cosa que no ha fet. _
Aquest annex autoritza n o m é s ,
però, unes alçades màximes de trenta-cinc metres i una ocupació màxima del sòl del seixanta per cent. Evidentment, la Torre Catalunya té més
de trenta-cinc metres i l'ocupació del
sòl és superior al seixanta per cent.
EL P L A COMARCAL

GASA DEL
LUBRE
N^

-Pàg'ma 6-
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La "revisió Viola" del Pla Comarcal qualifica el terreny que ocupen
els edificis de què parlem amb el
número 18, cosa que equival a dir
que té pla parcial aprovat. "Això no
és pas cert. N o existeix cap pla parcial per a l'illa de cases en qüestió.
N o resta Inclosa ni en el polèmic pla
parcial de l'Espanya Industrial ni
en el de Roma 2.000. Es una cosa a
part. iPer què, doncs, l'EMM beneeix
aquesta Irregularitat en l'actual revisió del pla comarcal? Quan dintre
poc temps l'Organo Desconcentrado
aprovi definitivament la revisió, restarà legalitzada una cosa difícilment
legalitiable.
Segons sembla, i ho recollim no
més a nivell de zum-zum de despatxos, va haver-hi certes pressions municipals sobre els redactors de la revisió del Pla perquè col·loquessin el
santificant 18 sobre l'illa esmentada.
El folletò propagandístic de què

Distribució d'usos de l'edifici, segons la propaganda: 1. Oficines. 2.
Snack-bar, cafeteria. 3. Restaurant, discoteca. 4. Sala de juntes, auditòrium, bar. 5. Garatge, pàrking, rentat de cotxes. 6. Hall, entrada. 7.
Planta noble, salons, cafeteria, bar. 8. Habitacions. 9. Piscina solàrium,
bar.
suara parlàvem assegura que "Torre
Catalunya és un edificio singular".
Si això fos cert, la legalització de
l'edifici es basaria en l'ordenança sobre "edificios siagulares", que permetia aixecar gratacels fora d^ les
ordenances en d e t e r m i n ades circumstàncies, com per exemple, cantonades que donessin a amples espais
oberts. Aquest seria el cas de la Torre Catalunya. Però hem c o n s u 1 tat
l'Oficina d'Informació Urbanís t i c a
del Col·legi d'Arquitectes, que té perfectament censats i fitxats tots els
edificis singulars, i la Torre Catalunya no hi consta pas.
Per assegurar-nos, hem consultat
fonts oficials de l'Ajuntament. De la
Delegació d'Urbanisme ens han enviat als serveis administratius i allà
ens han assegurat que la Torre Catalunya sí que va acollir-se a l'ordenança d'edificis singulars. No pas
per servir d'hotel, però. Això ha vingut després. En demanar si ens podien facilitar les dades concretes d'aprovació, ens van dir primer que sí,
però després sens han anat donant
allargs i no n'hem pogut treure res
més.
NO ES UN HOTEL DE QUATRE
ESTELS
Una altra possibilitat seria q u e
s'hagués acollit a una altra de les disposicions que van permetre augmentar els coeficients d'adificació a favor de determinades persones i usos:
el dels hotels de quatre estels. Com
se sap, acollint-se a aquesta ordenança van començar a ésser aixecats
diversos hotels a Barcelona, al sector de Sarrià i de les C o r t s , dels
quals solament ha arribat a terme
el "Princesa Sofia". L'ordenança fou
declarada il·legal per l'Audiència, i
això va fer que, unit a dificultats
financeres d'alguns grups promotors,
s'oblidessin projectes d'hotels. D'altres hauran de tirar a terra part del
que han aixecat, teòricament, és clar,
prequè ja veurem qui ho fa complir.
L'Hotel Roma, però, no consta que
s'acollís a aquesta ordenança i, a
més, difcilment hauria pogut fe-ho,
per tal com només el més petit dels
dos edificis que s'aixequen al solar
serà destinat a hotel. O. dit amb
paraules del fulletó de propaganda,
a "Expo-hotel", amb 378 llits dobles
i 54 d'individuals. I, a més, només
serà de tres estels.
Segons la versió procedent de la
font m u n i c i p a l que esmentàvem
abans, el mecanisme de legalització
hauria estat d'eludir la desqualificacada ordenança dels hotels de quatre
estels autoritzant l'ús hoteler d'un
edifici inicialment aprovat com a singular per a d'altres usos.

CAL UNA EXPLICACIÓ
Hi ha. evidentment, i n t e r e s s o s
molt forts en joc. L'enclavament és
privilegiat per a un hotel i un edifici d'oficines: tocant a l'estació de
Sants, on arriba, entre d'altres línies
de tren, la que ve directament de
l'aeroport, i tocant també al recinte
de fires i congressos de Montjuic.
El més senzill per a aclarir els
misteris, fóra que l'Ajuntament complís el tràmit, necessari, de trametre
l'expedient a la Comissió d'Urbanisme i que, a la vegada, donés públiques explicacions. Evidentment, no
pot dir que no s'havia assabentat
que sobre l'estació de Sants s'estigués aixecant un bolet tan gran.
JAUME FABRE

BREU
CURS INTERNACIONAL. — L'ICE
de la Universitat Politècnica de
Barcelona ha organizat, per tercer
any consecutiu, el Curs Internacional de Perfeccionament per a
Directius de Centres de Formació
Professional, que pretén fer una
aproximació a noves possibilitats
en l'organització dé la pedagogia
i en la utilització de tècniques didàctiques en les ensenyances professionals del nostre país. El curs ha
estat estructurat en tres parts: han
tingut lloc quatre sessions teòriques,
sobre "La nova pedagogia en els
centres de Formació Professional".
Des de diumenge, els cursetistes efectuen una visita a diferents centres
europeus, on se'ls explicaren llurs
característiques pedagògiques i les
tècniques didàctiques que utilitzen.
Finalment, ja novament a Barcelona, tindrà lloc una sessió de posada
en comú de les experiències obtingudes.
SANT PONÇ. — Avui se celebra
la tradicional Fira i Festa de Sant
Ponç, al carrer de l'Hospital. Entre
els actes programats hi ha una missa en honor del Patró dels Herbolaris i Apicultors de Catalunya, a les
11, a l'església de Sant Agustí. A les
12, benedicció de la Fira, i tot seguit,
proclamació de la Pubilla i la Pubilleta de la Festa. A les 8 del vespre. al pati de l'Hospital de la Santa Creu, audició de sardanes. Cal
destacar també l'Exposició "Herbes
i Herbolaris", instal·lada a l'antiga
Capella de l'Hospital de la Santa
Creu, que ahir fou inaugurada pel
regidor" Joan Abellan, i que podrà
ésser visitada pel públic fins al 18 de
maig. Tots els actes de la diada són
patrocinats per la Regidoria del Districte V i per la Pia Unió de Sant
Ponç.

Països catalans-

ARENYS DE MAR

agesia protesta avui a Tarragona

Dimissió del director d'un col·legi

Primera manifestació autoritzada pel Govern Civil
Sobre les onze d'aquest matí,
a la Rambla de Tarragona, hi
ha prevista la manifestació de
pagesos de totes les comarques
de Tarragona en protesta contra la política de preus dels productes del camp seguida per
l'Administració. Es preveu que
assisteixin en aquesta manifestació —que ha estat demanada
per la.COSA (Cambra Oficial
Sindical Agrària) i impulsada
pel sindicat il·legal Unió de Pagesos— tres o quatre mil productors agrícoles de totes les
zones de la "província" de Tarragona.
Dissabte passat" arribà el permís
per a l'esmentada manifestació, i en
auest curt espai de temps ha calgut
prepararia. En aquest sentit, diumenge passat es reuní a Barcelona
el Secretaria de la Unió de Pagesos,
amb representants de totes les comarques de Catalunya, i es decidí
d'elaborar un comunicat en el qual
feien constar la resolució que prengueren fa uns mesos, durant la.
II Assemblea, de ser un sindicat
autònom, unitari i democràtic, per
la qual cosa contesten un grup polític d'oposició catalana que definia
Unió de Pagesos com "pagesos d'esquerres", cosa que no és veritat per
les raons abans esmentades. Final-

AGENDA
BARCELONA. — 19: Enric Sanmartí parlarà, a l'auditori del Museu Marítim, sobre "Els grecs i
Egipte". '
19.30: Presentació de topogrames d'Albí Vendrell, a la sala
Lèonora. carrer de Beethoven, 13.
L'exposició romandrà fins el dia
31 de maig.
19,30: Domenico de Brasi parlarà, a l'Associació Nacional d'Enginyers Industrials, de "La política de transports' a Itàlia a nivell
nacional i regional. Cas concret
de la regió d'Emilia-Romanya".
19.30: Jordi Solé Tura parlarà,
al Col·legi d'Arquitectes, sobre el
tema "Cap a una democràcia política i social".
13.45: "El desafiament del Marketing", per Josep M. Ferrer Trenzano. a l'Institut d'Estudis Professionals Superiors, Avda. Pearson. 9.
20: Isidor Marí parlarà sobre
"La llengua, a les Illes", a l'hotel
Barcelona, carrer de Casp. 7.
22: Concert de guitarra clàssica
sud-americana, pel concertista
uruguaià Fernando Quiroga López, dins de la Festa Major del
Centre Comarcal Lleidatà, a la
seu de l'esmentada entitat.
2.30: Ulrich Conrads parlarà, al
Col·legi d'Arquitectes, sobre "Viure en . regions industrialitzades.
Aspectes de la construcció de vívendes i ciutats a la República
Federal Alemanya".
CASTELLÓ. — 19,30 h. de demà
dimecres, a la sala d'actes de la
Cambra de Comerç, dissertació de
Lluís Font de Mora sobre el tema
"Present i futur de l'agricultura
al País Valencià".
MATARÓ. — 22: Dins les Jornades de les Arts Catalanes, conferència sobre el tema "Ceràmica
als Països Catalans" al locàl
d'Omnium Cultural. Tot seguit
clausura de l'Exposició de ceràmica als Països Catalans.
SABADELL. — 22.15: A l'auditori de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria conferència a
càrec de Pepita Sànchez. Àlvar
García i Genis Fernàndez sobre
el tema "El món del treball, economia i moviment obrer".
VALÈNCIA. — 19.30: Al saló
Sorolla de l'Ateneu Mercantil, dins
el cicle de conferèncias en commemoració del VII centenari de
la mort de Jaume I. Arcadi Gar
eia Sanz parlarà sobre "Evolució
del concepte del regne de Valènei* en el pensament de Jaume r*
•tLA-REAL. — 20 h. de demà
<fenecpe«. conferència "d« Joan
*ttmeese Mira "Problemes cultura® al País Valencià'' a la sala
LHiTsoe.
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ment, denuncien la detenció de tres
pagesos a les Borges Blanques, perquè no és aquesta, diuen, la forma
de solucionar els problemes.
El mateix diumenge es reuniren,
no oficialment, quaranta presidents
de Cooperatives i Germandats de les
terres de Tarragona, afins a Unió
de Pagesos, i decidiren de donar suport a la projectada manifestació.
Pel que fa a detalls concrets de la
mateixa, sembla que els autocars i
cotxes dels manifestants seran aparcats davant l'esplanada de Govern
Civil, d'on se sortirà en manifestació
cap a la Rambla, amb pancartes referents als objectius reivindicats:
"Volem viure de la terra", "Volem
preus justos" i "Consumidor, nosaltres no som c-ulpables dels preus dels
aliments". Per tal que la marxa tingui caràcter unitari, la Unió de Pagesos ha decidit" no signar papers.
Al final de la manifestació, una comissió de la Cambra Oficial Agrària
entregarà al governador civil de
Tarragona un document en auè es
parla de la necessitat d'augment de
preus pels productes del camp i del
control dels mitjans de producció.

A LLEIDA, D'AQUI A POCS DIES
Sembla que els pagesos lleidatans,
a qui pocs dies enrera s'havia denegat el permís de manifestació per
les mateixes reivindicacions, podran
fer-ho molt aviat. Una vuitantena de
persones pertanyents al món pagès
l'han tornat a demanar. D'altra banda. demà comença una extensa campanya en defensa de preus justos
per al camp català.

La dimissió de la Junta de
Govern del Col·legi Cassa d'Arenys de Mar. i l'acord del Consell Pastoral de cessar el director del mateix col·legi, han estat
alguns dels esdeveniments que
han remogut més l'opinió ciutadana en aquests darrers anys.

SETZE COMFANYIES
BUSQUEN PETROLI
Setze companyies petroleres, entre les quals figuren les espanyoles
"Campsa". "Cepsa" i "Enpasa-Enpensa", han presentat ofertes per a
sis dels tretze permisos "delta" d'investigació al Mediterrani, que l'administració espanyola ha convocat a
concurs., segons informa Cifra. que
recull la informació de la revista
"Petróleo".
La primera impressió —assenyala
la revista— sobre les ofertes presentades. és positiva pel que fa. a
l'objectiu d'aconseguir incrementar i
accelerar l'activitat exploratòrià. La
inversió compromesa pels sis permisos sol·licitats no serà inferior als
2.000 milions de pessetes i són assegurats un mínim de sis o vuit sondeigs-mes.
Les companvies s'han associat en
tretze consorcis: "Delta C" (47.197
hectàrees):
"Caksoain",
"Cepsa",
"Exspain", "Shell", "Campsa" (monopoli). "Coparex" i "Union TexasGetty Oil".
"Delta D" (de 50.066 hectàrees):
"Calspain", "Cnwl Oil Espana",
"Cepsa", "Pacific Petroleum . "Texspain", "Shell", "Campsa" (monopoli). "Coparex", "Cities Service" "General Crude", "Skelly", "Superior
Oil" i "Union Texas-Getty Oil"'.
"Delta E" (de 22.425 hectàrees);
"Calspain",' "Cepsa", "Texspain" i
"Enpasa-Enpensa".
"Delta J" (de 36.515 hectàrees):
"Gettv Oil". "General Crude" i "Enpasa-Enpesa".
"Delta L " Cde 55.037 hectàrees):
"Continental Oil Company of Spain".

MONTCADA I REIXAC

Volen instal·lar vint pistes de tennis

Mentre a Montcada i Reixac man- servei poden tenir per a la majoria
quen cada dia més serveis sanitaris, de la població.
escoles, espais verds i tota mena rer Ple del Consistori, y per a durd'equipaments socials, per atendre . rrer Ple del Consistori, y per a duruna població de 33.000 habitants; lo a terme es comptaria amb la colmentre les reivindicacions dels veïns laboració de la Federació Catalana
dels barris no se satisfan malgrat d'Atletisme i la de Tennis, però aniles promeses donades per l'Ajunta- rien a càrrec de l'Ajuntament, és a
amb el pressupost dels montcament; mentre' els obrers sense feina dir
dencs. els terrenys, conservació i
exigeixen llocs de treball. l'Ajunta- manteniment de íes 20 pistes. La
ment montcadenc sembla disposat a resta, a càrrec de les dues entitats
instal·lar "20 il·luminades pistes de esmentades. La utilització de les pistennis". Caldria tenir en compte quin tes s'estipularia segons un Reglament de Règim Interior, per mitjà
del qual'els montcadens tindrien la
possibilitat, durant unes hores al dia;
de gaudir d'unes pistes ateses^ i
il·luminades, ja que no ho poden fer
amb inexistents jardins, parcs, consultoris, etc.

L'afer començà quan el Consell
Pastoral va rebre la dimissió en pes
de la Junta de Govern, dimissió que
renia sostinguda per uns motius que
explicaven.
El Consell Pastoral, davant l'exposició d'aquests punts -i donant la
dimissió de la Junta com un fet
consumat, acordà per unanimitat demanar que el director del col·legi fos
cessat en el càrrec, fet que es produí
l'endemà mateix de la reunió del
Consell.

CINC PUNTS
En una reunió on s'evidencià un
grau elevat de civisme i democràcia per totes les parts, segons ens
informaren un cop acabada, s'acordà de redactar un document on s'exposaren els punts a què havien arribat totes les parts de comú acord.
1. Acceptar com a cosa irreversible els fets que s'han produït.
2. Anar una comissió de representants de totes les parts i veure
mossèn Freixes per exposar-li les
raons que ha tingut cadascú i el
3. Compromís dels mestres per
desig, per part de tothom que els
fets no l'afectessin personalment,
portar endavant l'escola durant el
temps que resta de curs.
4. Davant el fet, expressat per
mossèn Balcells, que el pare provincial de l'Escola Pia té el desig de
continuar enviant un director, que
això sigui un fet el curs pròxim.
5. Formar una junta gestora de
pares' d'alumnes pèrquè organitzi
una Associació.de Pares, tres membres de la qual seran elements nats
de la Junta de Govern.
Amb aquests acords, que han estat repartits a tots els pares i que
vénen signats pels dos presidents
de la taula de diàleg, el batlle senyor
Salmeron i el rector mossèn Martí
Amagat, s'ha començat una nova

ANDORRA

Una espanyola,
«Miss Europa»

Dissabte passat a les dues de la
matinada —segons ens informa el
nostre corresponsal a Andorra— fou
elegida Teresa Maldonado, l'actual
Miss Espanya, com a Miss Europa
1976. Primera Dama d'honor, la representant d'Holanda! La s e g o n a
dama d'honor, la representant d'Andorra. Tercera dama d'honor la representant de Mònaco. Quarta i última dama d'honor la representant
d'Islàndia.
La festa fou molt reexida. amb
l'asistència als actes del M. I. senyor síndic i subsíndic general, representants del consell local i altres
autoritats, així com representants
del món artístic i de la premsa estrangera i nacional.

NECROLÒGIQUES
t
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Na Brígida Tejero
i Roca

Les pistes ocuparien uns 15.000
metres quadrats, i es parla d'instal·lar-les al mateix lloc on e s projectava un poliesportiu. Supusant
que l'Ajuntament potenciés aquest
projecte, pensant solament en els resultats positius que pogués donar al
municipi, no seria sobrera una consulta popular, com ja s'ha fet a d'altres llocs per diferents motius. Veuríem. llavors, quins resultats donaven les opinions del poble.
DAVID SOLER

El governador rep
els batlles afectats per
l'autopista de Garraf
Els batlles de Castelldefels, Sitges,
Vilanova i la Geltrú. Gavà i Viladecans van visitar el governador civil
de la província per fer-li present
l'oposició dels consistoris que presideixen i de l'opinió pública, en general, al projecte d'autopista "Mar
de Garraf". La reunió va tenir un
caràcter privat i. per tant, no s'ha
filtrat res d'allò de què s'hi va
parlar.

A L'ESCOLA THAMAR
NOMÉS Hi

HA

PLACES

I 1r D'EDUCACIO

DE

PREESCOLAR

GENERAL BASICA,

JARDINS

PLENS DE SOL ! VEGETACIÓ, CUINA

PRÒPIA,

SERVEI DE COTXE

VÍDUA D'ADOLF VERGELY

Ha mort a Barcelona el dia 8 de
maig d'enguany, confortada amb els
Sants Sacraments.
A.C.S .
Els seus füls, Pilar- ^aria Adolf.
Pau, Caterina i Conrad; fills polítics. néts. besnéts i família tota, ho
assabenten a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les oracions.
L'acte de l'enterrament tingué lloc
ahir dilluns dia 11 a l'Oratori" ael
Servei Municipal de Pompes Fúnebres* oc e« celebrà missa exeqmal
p « « l 'oé d* 1®
ànim».

CARRER DE C A P I S , 17 (Putxet)
Preguem demanar entrevista
amb antelació 212-06-96

etapa del col·legi, etapa en la qual
hauran de participar en les gestions
de govern totes les parts del diàleg.
L A I A CASANOVA

FARMACIES
BARCELONA

GUARDSA N O C T U R N A
de 10 nit a 9,30 matí
ALEGRE. — Av, J. Antonio, 606 (Balmes)
BALLESCA. — Passeig Bonanova, 105 i
107 (Anglí)
B E L A R 1 . — Numància, 84 ' M. Sentmenat)
BLANCO. — Av. Generalíssim. 440 (Via
Laietana)
BONET. — Horta. 127 (Palafox)
CAMPS. — Alella, 12 i Santa Pau)
CAPELL. — Passatje Arriaza, 7 (Guipúscoa l
CASALS. — Consell de Cent, 575 (Cartagena)
ESTELRICH. — Mineria, 12 (junt Passeig
Zona Franca)
GIBERT. — Casanova. 165 París)
GONZALEZ. — Rassos de Peguera, 1T
(Ciutat Merídiana)
MAGRInA. — Enna, 252 (L. de Vega)
MOLINAS. — Rambla Sant Josep- 90 (juirt
(Boqueria)
N A D A L . — PI. Sant Pere 5 !Kec Condal»
PELAEZ. — Brussel·les- 13 i Gènova i.
PENAFIEL. — Padilla, 295 (junt Avinguda Gaudi)
PERMANYKR. — Verdi, 132 (Sant Salvador)
SATORRAS. — Riera Alta. 59 'junt. Ronda Sant Antoni)
TORRES. — Passeig Ntra. Sra. del Coll,
núm. 150 (Santuarios)
TRULL. — Consell de Cent, 98 (Rocafort)

G U A R D I A DIÜRNA
de 9.30 matí a 10 nit
FARM. BLANCO MELCIOR. T. 227-23-15
Avda. Generalíssim, 440 (cantonada Via
Laietana)
FARMACIA G. M A R A G A L L
Passeig de Gràci, 50. Tel. 216-03-65
FARMACIA DH. GALLARDO
Ronda Sant Antoni. 88 Tel. 301-49-4»
FARM. M.» DOLORS GIBERT
Casanovas, 165 (xanfrà París)
Tel. 230-64-11
F A R M A C I A ROVIRA
Balmes. 222. Tel. 217-67-91
FARMACIA COLISEUM. Tèl 301-52-75
Balmes, 18 (cant. Av. J. Antonio)
FARM. C. ESP. CORCEGA CARLOTA
Infanta Carlota, 46. Tel. 230-00-92
F A R M A C I A T. A. GENE ROIGÉ
Borrell, 198. Tel. 253-06-87
FARM. RICARD N A D A I . DE MONER
Plaça Sant Pere, 5. Tel. 319-12-38
F A R M A C I A P. GASCA
Astúries. 54. Tel. 227-98-67 1 Menéndeï •
Pelayo. 168
FARMACIA PONTI YBARS
Passeig Maragall, 170. Tel. 235-01-88
FARM. BARENYS. Tel. 317-83-44
Condal, 25 (Porta de l'Angel i Via Laistana)
F A R M A C I A PAGÈS RIUS
Passeig del Born, 11 (cant. Montcada)
Tel. 319-53-93
F A R M A C I A F. CABANAS
Muntaner. 476. Tel. 247-87-76
FARM. J. ANDREU. Tel. 247-11-18
Ganduxer, 94 (Ronda General Mitreí
F A R M A C I A i . BOU Tel. 257-03-68
Nàpols, 271 (cant Rosselló)
R. CASTELLS MESTRE. Tel. 217-86-94
La Gleva. 9 i 11 (sobre Plaça M o l i a »
entre Balmes'-Saragoza)
FARM. DR. A L E M A N Y . Tel 854-63-14
Avda. J. Antonio, 527 (junt Urgell)
FARM. E. F. RAJAL. Tel. 229-81-43
Teide, 6 (junt Estació Metro Vilap*»"*
eina)
F A R M A C I A BALLESCA
Passeig Bonanova, 105. Tel. 203-SQ-9T
FARM. F. FERRER ESCOBAR
Sant Domènec, 22. Tel. 228-62-90
F A R M A C I A J. TRULL. Tel. 223-00-51
Consell de Cent, 98 (Rocaf ort-Entença)'
FARM. I. BALCELLS. Tel. 252-01-39
Felipe T I, 112 (costat del Mercat)
F A R M A C I A J. COSTA CL.AVER
Trav. de Les Corts. 173. Tel. 321-85-4»
F A R M A C I A C. COROMINAS
Sants, 32. Tel. 224-70-05
F A R M A C I A J. PUIG CORCOY
Psseig Sant Joan, 87. Tel. 257-36-57
FARM. M » TF.RESA ENRICH
Tel. 258-44-57. Avinguda Sant Antoni
Maria Claret, 18 (cant. Passeig General
Mola
FARMACIA DR. T A X O N E R A
Avda Catedral, 1. Tel. 245-45-88
F A R M A C I A JAVIER DF. MIR
Balmes. 94 (cant. Mallorca)
Tel. 215-21-85
FARMACIA ROS A M A R I A P A N T A L E O M
Calvet. 70. Tel. 211-52-83
F A R M A C I A COS
Travessera de Gràcia, 194. Tel. 213-76-15
junt Mercat)
F A R M A C I A PERMANYER
Avda de Sarrià, 52 (junt Diagonal)
FARMACIA M. E. LÓPEZ J U A N
Benedicto Mateu. "2 (Passeig Mnuel
Girona). Tel. 204-11-39
FARM. RIUS JUNCOSA. Tel 236-27-1*
Mallorca. 591 (cant. Puig Madrona)
F A R M A C I A SATORRAS
Riera Alta, 59. Tel. 242-33-27

SERVEI D'URGENCIA
M B T O E 8 D'TJBGENCIA
Centre A v . Sarrià, SO
Ambulàncies
METGES D'URGENCIA
AMBTLANGM»

3X.-OM
m-aL-0.

sat-aw*

SlMUft

Països catalans-
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Enquesta sobre el règim especial

EL VENDRELL

srnaran

Promeses a Girona del senyor Mayor Zaragoza
La presència política catalana a
les comarques ha estat intensa aquest
final de setmana i,' en general,
aquests darrers dies. El president de
la Comissió del Règim Especial per
a Catalunya, senyor Mayor Zaragoza,
ha visitat Girona, Lleida i Tarragona
per entrevistar-se amb els presidents
de les respectives Diputacions i les
personalitats catalanes de l'oposició
de cara a tenir més elements de judici per a l'elaboració de l'esmentat
estudi, ara en període de gestació.
A Girona,' afirmà que es faria una
enquesta entre la gent per saber la
seva opinió sobre l'esmentat règim
especial.

lat a Vic sobre l'estratègia del seu
grup i ha exposat el perquè de la no
entrada del PTE al Consell: el fet
de no ser de disciplina catalana.
TERRASSA: PER L A L L I B E R T A T
DE DOMENEC MARTÍNEZ
La junta directiva d'Amics de
l'ONU de Terrassa ha demanat a les
autoritats la llibertat del jove Domènec Martínez, acusat de pertànyer a
les Joventuts Comunistes.
BANDERA REPUBLICANA

PRESENTACIONS DE
REAGRUPAMENT

Informa Xavier Capdevila que, a
Vilanova i la Geltrú, s'ha descobert
un fals artefacte que. penjava d'una
bandera republicana i que, en realitat. era un pot de conserva pintat.
La bandera fou colocada a la plaça
de les Cols moments abans de començar una exhibició de castells.

Per la seva banda, Jordi Guasch,
des d'Agramunt (Lleida), ens informa de la presentació del Reagrupament per tres representants del grup
lleidatà: Joaquim Arana, Xavier
Marcel i Vicent Ximenis, sota el títol "Per una Catalunya Nova".
Aquest acte està emmarcat dins d'un
seguit d'actes en què han parlat i
parlaran gent d'altres grups polítics.
Com a nota discordant, els "ultres"
han fet acte de presència a través
de pintades i enganxada de pòsters
dels reis.
També ei Reagrupament s'ha presentat a la Pobla de Segur en un acte
en què participaren Josep Varela,
professor, el pagès Vicenç Ximenis i
el polític Joaquim Arana, els quals
exposaren l'estratègia del grup davant els fets actuals.

CONVERGÈNCIA SOCIALISTA
A L BARCELONES
Segons informació rebuda, els
membres de la CSC de les zones de
Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona,
Montgat i Tiana han celebrat una
assemblea en la qual, entre altres
temes, s'ha parlat de la situació actual. de la situació política a nivell
de l'Estat espanyol i de l'esmentada
comarca. Així mateix, s'ha discutit
una sèrie d'experiències comunes i
s'ha decidit l'estructura organitzativa de la contrada.

CICLE SUSPÈS A JUNEDA

AGUSTÍ DE SEMIR A I G U A L A D A

La junta de la Casa de Cultura de
la població lleidatana de Juneda ha
suspès un cicle de xerrades en les
quals havien d'intervenir el periodista Manuel J. Campo i tres metges
de Barcelona, que havien de parlar
de l'abast de la reforma sanitària.

Dintre el cicle organitzat per la
secció de cultura de l'Ateneu, Agustí de Semir ha parlat sobre "Una
problemàtica general als Països Catalans", informa Jesús Gutiérrez, i
ha prestat molta atenció als diferents
caires de l'Estatut. El conferenciant
es pronuncià a favor de la seva consecució i dels quatre punts de l'Assemblea.

CDC A MATARÓ
Informa Teresa Carreras que ha
estat presentada la Convergència Democràtica Catalana a la capital del
Maresme, acte en el qual els oradors
explicaren la ideologia general del
futur partit.

El retrobament de Lluís Llach
amb el públic de Girona després de
la llarga temporada de prohibicions
ha constituït un acte memorable
d'afirmació popular. Les entrades es
van esgotar en poc més de dües hores i des de les set del. matí del
diumenge algunes persones esperaven que a les cinc de la tarda es
posés a la venda el tant per cent
que segons la llei cal reservar per
a dues hores abanas de l'actuació.
El nombrós públic que omplia el
local contrastava amb algunes llotges oficials totalment buides, mentre
a fora moltes persones es quedaven
sense poder entrar. El recital va
transcórrer amb tota normalitat fent

Pel que fa a Sabadell,, en ocasió
de la Festa Major celebrada al Parc
del Teulí, foren desplegades tres
grans pancartes amb eslògans sobre
la situació de la ciutat. Joan Brunet,
des de Sabadell, ens informa que s'ha
clausurat el cicle polític "Cap a una
perspectiva europea", en el qual,
l'últim dia, han participat tots els
ponents del cicle.
P A L L A C H A VIC
Informa Vicenç Lozano que Josep
Fallach, del Reagrupament, ha par-

A

L

A la vila del Vendrell i després del concert-homenatge a
Pau Casals, protagonitzat pel
pianista Eugène Istomin, tingué
lloc, a la nit de diumenge a dilluns, una reunió informal entre d i v e r s o s components del
Patronat de la "Fundació Pau
Casals" i els membres de la
junta de l'"Associació Musical
Pau Casals" del Vendrell, encapçalats pel seu president, Josep Aitet. Hi assistí també el
batlle de la vila i un representant de la Diputació de Tarragona.

1. — Reposició del nom del carrer
Pau Casals a l'actual carrer de
Montserrat del Vendrell, que ja havia estat dedicat al Mestre abans de
la guerra civil. Sobre aquest punt,
Josep Altet manifestà que les oportunes diligències ja havien estat iniciades, i que existia la millor disposició per part del consistori vendrellene.
2. — Restauració de la casa naidiua de Pau Casals, de manera semblant al que ha estat fet amb la
d'Àngel Guimerà. Hom no va oir res
sobre la placa actual, ei text de la
qual no apareix escrit en català.
La placa amb la inscripció catalana
es conserva a la casa-museu de Sant
Salvador i cal suposar que serà restituida al lloc que,li pertoca.

Pel que fa al Patronat de la "Fundació" hi foren presents els seus
Vice-presidents, M a r i a Montànez
(actual esposa d'Eugène Istomin i
vídua de Pau Casals;, i el notari
Raimon Noguera i els vocals Joan
A. Maragall, Rudols von Tobel, Dr.
Jordi Roch, Joan Alavedra, etc.
En primer lloc va fer ús de la
paraula Josep Altet, qui manifestà
el propòsit de 1'"Associació" de contribuir amb el seu esforç i la seva
col·laboració a honorar dignament
la tigura de Pau Casals en l'avinentesa del seu centenari. Remarcà que
aquesta tasca fou iniciada vuit anys
enrera i que de llavors ençà havia
estat portada a cap de manera ininterrompuda. Després d'especificar
que 1"'Associació" era una entitat
constituïda legalmente, mancada de
significació política i destinada a
analitzar la personalitat de Pau Casals. vendrellene universal, Josep
Altet feu conèixer els set punts que
constitueixen la base del seu programa d'actuació per a l'any del
centenari Casals.

3. — Definitiva inauguració- de totes les dependències de la casa-museu de Sant Salvador, oferint al coneixement del públic la totalitat
d'obres d'art, instruments musicals,
records personals i altres objectes
donats pel Mestre.
4. — Retorn del violoncel de Pau
Casals a Catalunya. Josep Altet recordà que existia el projecte, per
part de totes les entitats i colles sardanistes, de patrocinar el trasllat
d'aquest instrument venerable des
dels Estats Units, on és actualment,
mitjançant la seva aportació material, car cal fer front a les tarifes
duaneres establertes pel govern USA
per a autoritzar la sortida del "Bergonzi" d'aquell país (prop de dos
milions de pessetes).
5. — Creació d'un "campus" musical a Sant Salvador, d e s t i n a t a
aquest f i algun dels terrenys donats
pel Mestre a la "Fundació" que porta el seu nom. Aquest "campus"
atorgaria perennitat a la idea d'honorar Pau Casals mitjançant la celebració sovintejada de diverses manifestacions musicals:
universitat
musical d'estiu, festival Casals, etc.,
etcètera.

ELS SET PUNTS
El contingut esquemàtic d'aquests
punts és el següent:

6.— Inauguració del monument a
Pau Casals, degut a l'artista Apelles Fenosa, a la Plaça Nova del
Vendrell, prop de la casa nadiua i
del carrer que tomarà a portar el
seu nom. L'ajuntament vendrellene
encapçala la subscripció popular
inútil la presència d'una important
amb un milió de pessetes.
dotació de policia que vigilava l'en7. •— Retorn de les despulles de
trada del local i una plaça pròxima.
* Pau Casals a Catalunya.
El públic totalment compenetrat
amb en- Llàch, seguia amb interès
les cançons i al final de cadascuna
HONORAR-LO AMB DIGNITAT
esclatà en forts aplaudiments i crits
de "Visca Catalunya" i "El poble
A continuació parlà breument Euunit mai més no serà oprimit", i
gène Istomin, qui recordà l'afecte i
molts més, habituals en aquestes mala predilecció de Pau Casals envers
nifestacions, una bandera catalana
la seva vila nadiua del Vendrell i
va ser col·locada al peu de l'escenari
es mostrà joiós de saber que els
entre l'aplaudiment unànime de la
vendrellencg volien honorar-lo amb
sala. A mesura que el recital avantanta dignitat Afegí també que hoçava, la comunicació entre tots els
norant Casals amb iniciatives perduassistents i en Lluís Llach era més
rables hom no feia altra cosa que
gran. Entremig, nous crits: "Ribot,
ésser fidel a les idees que presididimite, e l ' pueblo no te admite" i
ren, en tot moment, la seva execu"Volem els Ajuntaments democràtòria humana i artística.
tics".

Retrobament de Lluís Llach amb Girona

BANDERES A SABADELL

X

Falfa que hi hagi las condicions que haurien fet tornar el mestre

E

T

S

hmb 80.000 pams2 de terreny amb moltíssims pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 790.000 pessetes
Des de 75.000 ptes. ENTRADA

Al final, davant la insistència del
públic, en Lluís Llach va haver de
tornar a sortir dues vegades. Després encara va haver de tornar a
sortir per xebre un dels aplaudiments
més forts que hom recorda al Teatre Municipal de Girona.

PAU. UNITAT,

RAFAEL

NADAL

I 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA

IMMEDIATA

informes tel 246-37-39 (de 4.30 a 8.30)

AMBDÓS SEXES
A TEMPS LLIURE
Busquem per Relacions Públiques persones que les seves dots principals siguin el do de gents i responsabilitat, que vulguin tenir uns
guanys superiors a 15.000 ptes. mensuals. Truqueu avui, dimarts, al
telèfon 325 25 50, pregunteu per la senyoreta Conxita per tenir una
entrevista personal.
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Pel que fa als carrers dedicats al
Mestre, Marta recordà que Pau Casals es lamentava sovint dels canvis de denominació imposats, els
quals s'oposaven a un desig veritablement popular. Referent al retorn
del cel·lo de Casals, Marta digué
textualment: "Es natural que vingui. Cal tenir en compte, però, que
aquest instrument no ha mort Viu
encara, car encara sona. Aquest instrument porta dins seu l'àninja del
Mestre i també una part de la-seva
veu. Cada vegada que hom el faci
sonar, reviurà l'esperit de Casals.
Aquest violoncel vindrà al Vendrell,
però cal que no emmudeixi mentre
tingui vida, car el seu so no és pas
exclusivament nostre, sinó que pertany al món, de la mateixa manera
que també era universal l'art de Casals". Afegí posteriorment quç, pel
fet d'anar tan Íntimament lligat a
la persona física de Pau Casals "el
violoncel ha de venir quan vingui
el Mestre".
Finalment Marta al·ludí a la possibilitat del retorn de les despulles.
Dedicà una especial referència a la
gran enyorança que sentí Casals al
llarg dels seus trenta-sis anys d'exili. Manifestà la pena del Mestre i el
seu dolor immens en apropar-se l'hora de la seva mort i comprendre qu«
aquesta es produiria lluny de la terra estimada.
LES DESPULLES DEL MESTRE
L'actitud de Casals, la seva línia
de pensament, afegí Marta, han de
merèixer la nostra comprensió i el
nostre respecte. No va ésser gens fàcil per al Mestre haver de viure i morir lluny de la seva pàtria. Per això
sota cap concepte no podem trair ara
la seva idea. "Les despulles del Mestre vindran quan arribi el moment
que ell mateix hauria acceptat per
al seu retorn. Mentrestant això no
serà possible". Marta demostrà ésser una profunda coneixedora de la
realitat de la nostra problemàtica.
Assabentada dels principals esdeveniments polítics que s'han produït a
l'estat espanyol, reconegué que probablement ens trobàvem en la línia
d'un canvi, però calia que una sèrie
de punts i fets quedessin prou ben
definits. "Què voldríem sinó que això fos possible ben aviat!" Aquestes foren les seves darreres paraules
entorn d'aquest punt.
EUGENI MOLERO

COMPRENSIO

Posteriorment M a r t a Montànez
parlà extensament i expressà el seu
parer referent als punts exposats per
Josep Altet. En primer lloc manifestà la seva satisfacció davant el clima d'unió existent, el qual propiciarà, digué, els bons resultats futurs. Cal, doncs, partir d'aquesta

Després de l'èxit d'aquest recital
hem de suposar que en dies pròxims
es repetirà.

idea inicial de pau, unitat i comprensió per a ésser pienaments fidels al Mestre. Cal també, afegí, procurar que tots els actes i manifestacions posseeixin un nivell i dignitat
adients amb la dimensió de la figura de Casals. En aquest sentit les
íites bàsiques poden ésser, evidentment, els Festivals de Prada i Puerto Rico, fites que poden ésser assolides arnb una direcció escaient i la
col·laboració de tots plegats.

IIIIC3
CASA KOSTRA DE GINEBRA
saluda cordialment
a la redacció i a l'administració

d'AVUI
i
els desitja tota mena d'encerts literaris i de gestió per tal de fer del
NOSTRE diari l'instrument periodístic més eficaç de la catalanitat i
de la catalanització.

Visita del governador
civil a Tortosa
El nou Governador Civil da
la província, Agustí Castejón i
Roy, ha fet la primera visita oficial a Tortosa el passat cap d »
setmana.
L'Alcalde, en l'acte de recepció
oficial al p a l a u municipal, li va
adreçar un parlament on va reflectir
tota la problemàtica de les nostres
terres: crisi agrícola, el trasvasament, l'ordenació territorial...
El Governador, en contestar-li, va
dir que coneix la personalitat pròpia de les terres de l'Ebre i que volia
atendre-la amb una actitud de servei a tothom. Per això, una vegada
al mes, restarà a Tortosa per atendre
més directament les persones 1 entitats de les comarques de l'Ebre.
En el seu parlament, va remarcat
l'urgència d e la construcció d'una
societat espanyola més democràtica,
on els rupturistes no tenen cabuda.
GONELL-ROGLA*

Països catalans
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L'EIX TRANSVERSAL

Solució tècnica a u n problema polític
La manca d'una planificació territorial democràtica redueix l'eficàcia d'un projecte aiilat
El ministre d'Obres Públiques acaba
de signar el finançament de l'Eix
Transversal i ha aprovat alhora l'estudi previ del tram Lleida-Vic. En
canvi, el traçat que enllaçaria Vic
amb el mar a través de les comarques
de Girona encara és objecte de polèmica. i per això no s ha aprovat.
Aquesta taula rodona vol fer-se
ressò, doncs, de les diverses raons
en litigi de les comarques interessades i donar peu ensems a un debat
més ampli, per dissort massa oblidat, sobre la problemàtica tècnica i
politica que pot suscitar una empresa de tanta envergadura per al futur del Principat
Agustí Palau, enginyer, director de la
secció de Camins de la Diputació de Girona i representant tècnic a la comissió
mixta pera l'estudi de l'Eix; Lluís Sacrest.
regidor de l'Ajuntament d'Olot, membre
de la comissióencarregada a Olot de l'estudi de l'Eix: Jaume Esteva, alcalde
d Anglès. Àngel Moragas. tinent d'alcalde
d'Anglès i president de la Mancomunitat
Ter-Brugent; Jordi Ramilans. alcalde de
Santa Coloma de Farners; Marissa Mol«ia. biòloga, cap del departament de biologia del Col·legi Universitari de Girona:
Rafael Pujol, economista, expert en planificació de-l territori; Rafael Nadal, corresponsal d AVUI a Girona; i Josep Gifreu. redactor d'AVUI.
EVOLUCK) DE L'ESTUDI
PALAU. — A principi del 75. o final del
74 les Diputacions de Barcelona, Lleida i
Girona i la direcció general de Carreteres
van prendreTacord d'estudiar l'eix transversal Girona-Lleida que passés, concretament. per Vic i Manresa, que servís de
descongestió a la gran ruta barcelonina i
de transport directe entre aquestes regions, aquestes ciutats i per a desenvolupar aquestes comarques de l'interior,
moltes de les quals ara estan endarrerides Es va constituir una comissió mixta
que era presidida pel sots-director general de Planificació del Ministeri d'Obres
Públiques i estava formada per dos representants de cada Diputació del Ministeri
d Obres Públiques i estava formada per
dos representans de cada Diputació, un
tècnic i un de polític Es va adjudicar l'estudi dividit en dues parts: l'una que estudiava les qüestions de tràfic, i l'altra. el
traçat Es van estudiar diversos traçats, i
em sembla que cap al mes de juliol. encara
que Olot al principi no era inclòs a l'esborrany inicial. |a es va tenir en compte, sobre tot, després que Olot féu arribar un estudi elaborat pel senyor Joan Solans. Potser la comissió no va tenir gai re en compte
aquest estudi, però el director, sí. Concretament, el senyor Solans, basant-se en un
estudi minuciós, dedueix que el traçat
més adequat és el que passa per Olot. no
sots pel que fa a la capital, sinó a tota fa
regió La comissió, a més de tenir en
compte aquest estudi, va estimar les
distàncies que hi havia passant per un lloc
o per un altre; es van estudiar, a escala
25.000 una sèrie de traçats, induït el presentat per Olot Pel que fa ais altres
traçats, es van estudiar, també, a escala
25.000 i, fins i tot, en cas de dubtes es van
fer fotografies aèries a escala 5.000. Així
van passar en diversos indrets vidriosos,
com es ara els pantans. Sant Hilari, etc. De
Vic a Girona I* ha 60.72 quilòmetres per la
ruta dels embassaments i 83,61 per Olot.
Com a via de transport potser era més important que unís directament que no pas
que passés per Olot; des del punt de vista
urbanístic i de creació de riquesa, podria
ser molt important que unísVicambOlot.

creixement territorialment concentrat i
semblava molt important poder muntar •
una polífica de creixement que dugués un
cert equilibri a tot el Principat; si no
arribar a desconcentrar I entorn barceloní. com a mínim frenar-lo. o potenciar,
en canvi, el creixement d'altres zones. Tenint en compte que la xarxa viària catalana —i no sols pel que fa referència a les
carreteres, sinó també als trens— és radial, és a dir, tot convergeix a Barcelona. I
això s ha agreujat aquests darrers trenta
anys. per bé que és una concentració que
prové del segle pasat.
Tenint en compte que no és una carretera de deu o quinze quilòmetres per a posar en contacte un nucli amb un altre, sinó
que té implicacions que desborden, fins i
tot, els límits mateixos del Principat,
sembla que, ja d entrada, el seu plantejament és falsejat. I aleshores s'arriba a
unes solucions que suposen un enfrontament d interessos comarcals i, fins i tot.
municipals. Em sembla que. des d'un
punt de vista de política territorial i econòmica, l'enfocament hauria d'haver estat
tot un altre; una obra així no es pot plantejar mai aïlladament. Pel cap baix. s hauria
d'haver plantejat dins tot el context de la
xarxa viària catalana, i. en canvi, el MOP
segueix una politica «a posteriori» de tapaforats. un cop vistes les necessitats de
tràfic, segons la Intensitat Mitjana Viària
(IMD).
EL PLA DE LA
GENERALITAT

PUJOL: No és una qüestiód Obres Públiques, sinóque hí intervenen un seguit d é lements que no juguen en el plantejament
actual. No hi juguen d'una manera expressa; implícita, sí I d'aquí ve el falsejament deia qüestió. Tot això éselques hauria d'haver fet i no s ha fet. no pas com a excepció. sinó com regla des de molts anys.
Aquí he portat el pla de carreteres de la Generalitat de l'any 1936. Ara que
es pari a tant de la General i tat i de l'Estatut,
voldria fer veure com els planteiaments
dels anys 30 eren molt diferents dels que
s'han fet des del 1939. Hi va haver un inici,
que no va tenir continuïtat, d'estructurar
un pla d'ordenació del territori. Se'n deia
el «regional planning». I ja com una cosa
molt més parcial, però molt més global
que no s'ha fet fins ara, hi va haver l'intent
de plantejar tota una xarxa viària. I aqui
apareix ja aquest eix. com un de tants
eixos, cosa que possibilita que es proposin diverses alternatives sense, per això
deixar de banda els legítims interesos de
cada poble i comarca. Però, si es planteja
l'eix com un-fet aïllat, aquestes alternatives ja no existeixen tant. I no em refereixo
a alternatives de traçat, sinó alternatives
de perspectives de futur. Així, per exemple, en el projecte de la Generalitat hi ha
un altre eix que uneix F igueres-Otot-Ripolt-Berga
Aquest pla de la Generalitat contempla,
també, una xarxa viària secundaria, i tot
plegat tendia a canviar la xarxa radial per
una de reticular, cosa que evitaria, en gran
part, els enfrontaments entre pobles
d una mateixa comarca i comarques d'un
mateix territori. Tot això és una hipòtesi
ideal Ara bé. la realitat és que existeix un
projecte d'Eix.
LES REPERCUSSIONS
GtFRBU — Bé, ateses les circumstàn-

NADAL — Les opcions, contràries a
l'Eix, les que jo conec si més no. eren en
funciódelarevitalitzaciòde la xarxa viària
ja existent. La crítica de l'Eix es feia
perquè determinades comarques que es
veurien afectades per l'Eix tenien un sistema d economia més aviat tancada i potser valdria més potenciar i millorar la
xarxa viària ara existent que no pas l'Eix,
que afavoria un tipus d'indústria pesant
que. potser, no interessa gaire aquest territoris.
PUJOL. — Jo he treballat en un estudi
sobre les repercusions sicio-econòmiques de l'Eix. Puc dir que l'Eix no es pot
considerar com una obra aïllada, sinó
com una gran artèria que genera altres tipus de xarxa secundària. Vull dir amb això
que l'Eix només té justificació com a promoció d'unes determinades comarques,
ja que el nombre de vehicles que l'utilitzarà a partir de Saragossa o de Lleida, per
evitar de creuar Barcelona, serà bastant
baix, segons el estudis realitzats.
RAMILANS. — Jo crec que parlem molt
de l'Eix i molt de Girona i de si l'Eix interessa les indústries. I quan es parla de Girona es parla de l'est de Girona i es creu
que l'oest es la muntanya. Ara per ara. no
podem pas pretendre tenir a les nostres
comarques, com la Selva o la Garrotxa
—agermanades per molts sentiments i dificultats— un turisme com el de la part est,
és a dir com el de Costa Brava. La nostra
riquesa només és agrícola, ramadera i industrial. S'hauria de potenciar el turisme a
la muntanya, perquè la província pot quedar estancada en r agricultura. I per això
necessitem una xarxa viària intercomarcal connectada amb les grans artèries.
SACREST. — Estic absolutament d acord amb el que ha dit en Pujol. Es un fet
que l'Eix s'ha plantejat com una peça aiïllada. I això és molt de doldre. L'ajuntament d'Olot va veure que l'Eix, inicialment, tirava endavant. Això és un fet, tot i
que l'esdevenidor polític pot obligar a replantejar la totalitat de la qüestió. En faltar
aquosta ordenació del territori de què es
queixa en Pujol. I ajuntament d Olot fa un
estudi on es contempla I ordenaci ó del territori
L estudi no es va fer pensant només en
ta Garrotxa, suió, bàsicament, en Catalunya i procurant que el traçat signifiqués
ke màxima potenciació possible de tes
comarques i servis de fre. sinó cte descongestió, os Tentorn barceloní; tot a»xò
sense oblidar el paper de **a ràpids que
havia de jugar
Pel que fa a la polèmica, el senyor Ramilans diu que la lamenta molt. Potser sí
que, en un moment donat, les discussions
s'han exacerbat. Però potser tampoc r»o
ós tan dolent que+ii hagi polèmica. El que
passa és que rvo hi estem avesats. Tampoc
no crec que la polèmica perjudiqui r»i FEix
i» Catalunya.

Una solució de compromís

CONVENIÈNCIA
DEL PROJECTE
GIFREU — Abans d'entrar en el diàleg
soore uns projectes tècnics concrets» potser valdria la pena, fent-nos ressò del que
s opina en alguns sectors, que ens plantegéssim la necessitat de l'Eix i els arguments que el poden justificar
M PALAU —Jo. els arguments en contra, no els conec
SACREST — El que passa és que potser és de Girona que ha sortit alguna veu
chènt que no calia, posant en dubte la validesa del Eixil interès que podria reportar
a Girona. Primer, s ha de mirar l'Eix en relació a les funcions que complirà a Catalunya i només després, es pot parlar, com
un subapartat. dels avantatges i dels inconvenients que pot portar a Girona.
PUJOL — L Eix es una obra de prou importància perquè necessàriament el seu
enfocament sigui, com a mínim. regional
finsitotdepassantel marc de Catalunya (
aquest era I enfocament de les peticions
elevades al Ministeri d Obres Públiques
La decisió de tirar endavant tots aquests
treballs preliminars sobre 1 Eix és una decisió fonamentalment política, però l'argumentació bàsica per a justificar ta necessitat de l Eix partia de la conveniència
de Catalunya, després, perquè semblava
9we a Catalunya hi havia un problema de, -
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cies i la manca d'una política territorial, i
considerant que es demana, de fet, un Eix.
continuo preguntant si. dintre aquestes limitacions, es creu convenient.
MOLINA. — Com a usuària, no pas com
a biòloga diria que sí. Si de Girona hem
d'anar a Ripoll o a Vic i hem de passar per
Granollers, per exemple, això. evidentment, és una molèstia atots nivells .

RAMILANS. — Després dels estudis tècnics, van terur una reunió a la Diputació,
on tots erem representants i on es va
adoptar una solució que comportava les
dues alternatives. Tots vam acceptar-la,
deixant de banda el nostre projecte particular. menys els d Olot que van al·legar
que el seu projecte no havia estat prou estudiat. 1 el que tots vam demanar és que.
abans que fos construït el ramal de l 'Eix
cap a Olot, es construís una carretera de
circumval·lació per la N-1 SOentreOlot, Ripoll i Ribes de Freser, fins enllaçar amb el
futur túnel de Tosses. Siguem realistes,
crec que està molt bé que dibuixem l'Eix
pirinenc, l'Eix prepirenaic. l'Eix transversal. però' torno a insistir que aquesta
última solució, que vam acceptar el 98
de les parts afectades, significava un petit
sacrifici de cadascú per tal d arribar a un
compromís entre totes les comarques, mchjida la Garrotxa
ESTEVA. — En realitat, els projectes
són quatre' el dels pantans, el de la Selva,
el de la Garrotxa i el que ara ha presentat la
Diputació. Es ventat que la Garrotxa està
molt ma! comunicada i els d Anglès ho
sabem prou bé perquè gairebé formem
part de la comarca. Malgrat tot. to crec
que el projecte de la Diputació és el que
bene&caara mesaíotnom

MORAGAS — La Comunitat d a>gues
Ter-Brugent va estudiar els diversos projectes i vam veure que. tant st es feia por la
Garrotxa com per la Selva, nosaltres restàvem desplaçats de tota comunicació.
Però, en canvi, fent un ramal transversal
Olot-Sils, tots podíem quedar satisfets
NADAL — Hesummt, que ara només Ix
ha dues opcions, la de la Diputació i la de
la Garrotxa. Així, doncs, és de suposar
que la decisió del Ministeri haurà de ser
per una de les dues, no?
RAMILANS. — Bé, et que passa és que.
fora d'Olot capital, tots els altres vam
acceptar l'altre projecte precisament perquè arr iba fi ns a OI ot!
ESTEVA. — Potser és que els d Olot van
quedar sorpresos en veure I altre projecte, perquè no el coneixien i perquè ells
en tenien un d'estudiat
SACREST — Sí, realment va sorprendre. Pera, és més, després de conèixer-lo
amb més detall, encara I ajuntament d'Olot li va donar un no més rotund Ara, evedentment, ia polèmica se centra en les
duesopcions. 1 ta proposta de la Diputació
és feta amo l 'àninj d acontentar a tothom,
però ms<sie*xo que I Eix ha cte complir un"

seguit de funcions per a Catalunya i Girona, les quals no són prou estudiades.
Des d'Olot hem dit sempre que. si ens donen unes raons convincents d'acord amb
elsobjectiusdel'Eix, acceptarem les solu-

cions que siguin. En tot cas. creiem que el
projecte i la contribució de l'ajuntament
d Olot són prou importants perquè el
traçat per la Garrotxa sigui estudiat seriosament.

Els interessos de la gent
PALAU. — Encara que sigui tornar enrera, voldria fer una observació sobre l'ordenació del territori. Es evident que I ideal
seria fer un pla d'ordenació i, a partir d'aquest pla, fer un plade carreteres. De tota
manera, l'Eix ja estava en la ment de tothom. perquè la Generalitat ja l'havia projectat l'any 36, i precisament pel traçat de
la vall de! Ter, que és el camí més natural, o
ho era llavors, quan no hi havia encara
els pantans. Ara bé, pel transport de llarga
distància, és natural que la distància sigui
un criteri molt important. I per això, suposant que s'ha de passar per Girona, els
vint-i-quatre quilòmetres de diferència
que hi ha de Vic a Girona en l'una i en I altra solució, s'han detenir molt en compte.
Clar. ia cosa és molt complexa? i és evident
que Olot es troba en una situació d aïllament que serà molt difícil de tencar...
També s'ha de tenir en compte ia qüestió
dels costos, i el traçat per baix resulta sens
dubte més econòmic. Ara bé. quant al'ordenació del territori en què insisteixen els
senyors d'Olot, pot9er s'ha d'admetre oue
nos"haestudiatprou a fons...
MOLINA.— El nivell de coneixements
que tenim ara sobre l'ordenació del territori, là conservacióde la natura i l'equilibri
ecològic d'un regfò, de tot l'ecosistema,
melosestespersones, és ja força considerable i, per tant, no es pot ignorar a l'hora
de plantejar-se un tipus de desenvolupa-

ment equilibrat. Altrament, s arriba a una
situació tan absurda com és et cas de Barcelona i el seu hinterland. 1 davant d'un
traçat d un Eix com aquest, és evident que
no s haurien de valorar solament els condicionaments econòmics i els traçats més
ràpids, sinó moltes altres coses, com per
exemple quin és el nivell de vida existent
a les comarques, quins són els seus interessos, si la gent de tal punt o de tal altre
viuran millor amb indústries químiques,
etc. En difinitiva. si es mantindran unes
estructures equili brades, que a Girona encara es conserven en bona part..
GIFREU. — Segons el teu parer, un eix
com el que es propugna comportaria
greus desequilibris del tipus que insinua
ves. ales comarques gironines?
MOLINA. — No ho sé però a nivell de
traçat hi ha moltes solucions. I és evident que algunes poden ser menys perjudicials per a un ecosistema D'altra banda,
augmentar la concentració d'elements en
un lloc determinat comporta naturalment
multiplicar els problemes, la pol·lució, ta
degradació- que després necessitaran
d'altres solucions. Per això, la més adequada no és la solució que pot semblar
més barata, car pot resultar caríssima a
llarg termini, sobretot socialment parlant
No val a dir: aquesta carretera és cara o és
barata. Es cara o és barata en funció del
que realitza

Els problemes i la política
RAMILANS — Hem de tenir en compte
que a la provincià de Girona som quatrecentes mil persones. Per això, ni amb un
eix ni amb dos, no ens podem trobar com
ala província de Barcelona.
PUJOL. — Bé, però no està tan lluny Girona de tenir problemes seriosos en
aquests sentit. A la Costa Brava, per exemple, la concentració i els problemes són ja
prou aguts,
MOLINA. — Aquí tenim ja molts problemes ara, perquè ens anem convertint en
suburbi de Barcelona. Moltes de les propietats són en mans de barcelonins. Si demanem uns parcs naturals, ens trobem
que això no depèn ben bé de Girona, ja
que els diumenges són sobretot els barcelonins qui en vénen a fer ús. No és pas que
ho hàgim de conservar tot intacte, però, si
que és imprescindible de fer-ne un ús racional. de la natura. 1 aquest ús racional,
tal com van les coses, cal ptantejar-lo molt
mésenWà de deu anys.
PUJOL- — Em sembla d a r que alto que
en el fons es discuteix aqui, aquí i en atres
llocs, naturalment, no és tant el traçat
d'una carretera, sinó l'esdevenidor d'unes comarques, d'una regió, és a dir l'estructura econòmica que han de tenir, fes
activitats predominants que han de desenvolupar, la seva localització, tes condicions socials i de vida dels futurs habt-

tantsd aquestes zones, etc. i. totaixo, fins
aranos hadiscutit.
GIFREU. — Sembla que a través d >
questes últimes intervencions i clarificacions de tipus tècnic, traspua el problema
de fons, és a dir, de qui decideix i de
com es decideix el nostre futur, en un aparaula, la qüestió politica. Ara, quan
sembla que estem en vies de normalització en aquest sentit, és lògic que ens
comencem a preguntar quina és la posició —si la tenen— dels drversos partits
polítics, arrelats a les comarques gironines, davant de problemes concrets, pero
no pas póc importants, com ós ara la conveniència de t'eix i ei seu traçat.
RAMILANS — Jo crec que la politica ho
és tot Però en aquest cas. no és una política de polítics, sinó «na política d equilibri de la nostra estimada Girona Aixo és
una política general, no una política de
partits.
SACREST —Em sembla que els partits
polítics existents, a Girona i a Catalunya,
centren llur atenció en altres fites a curt
termini, i fins avui no hi havia perspectives
raonables del fet que els grups polítics poguessin presentar alternatives a I acció
del qui té en aquest moment el poder
polític. Crec que ara ets grups polítics no
diuen ni si ni no a l'Eix, justament perque
es troben només en una fase embrionària
JOSEP GtfftCV
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Diumenge s'obrí el IV Aplec Els PNN contra les comissions de contractació
Diumenge van iniciar-se els
actes del I V Aplec de la Plana
que, organitzat pels Lluïsos de
Vila-real, s'allargarà
fins al
pròxim mes de- setembre. L'actuació dels cantants Xavier Ribalta i Joan Isaac a la sala
d'actes de l'Institut Francesc
Tàrrega va obrir aquestes manifestacions culturals
en les
quals s'inscriu
l'Aplec d'enguany.
La crida feta pels organitzadors
diu així:
"L'Aplec
d'enguany, organitzat
de nou pels Lluïsos, consta d'unes
jornades escalonades al llarg dels
cinc mesos que ens separen del
darrer diumenge de setembre, que
és quan farem la gran reunió final. Això ens permetrà d'articular
tots els actes d'aquest aplec a f i
d'oferir una més àmplia mostra de
la nostra cultura. Amb aquest fi. i
sols amb aquest fi. l'aplec s'adhereix al Congrés de Cultura Catalana, fa tant sols urts dies encetats
6l nostre País.
"L'aplec, així, serà una resposta
a la situació d'anormalitat que en
tots els sentits patim com a poble
conscient de la nostra pertinença a
la comunitat
catalana i d'acord
amb la nostra voluntat d'ésser poble. Aleshores, el Congrés de Cultura Catalana emplaça a tot arreu
dels Països Catalans, i és present
a la Plana mitjançant aquest I V
Aplec.
" N i podem ni volem renunciar
el nostre origen, la nostra pertinença a una comunitat diferenciada,
però volem deixar clar que la potenciació d'una cultura, la catalana, va més enlü de les reivindicacions sentimentals, d'allò que és
nostre, és a dir, l'aplec vol ésser
una resposta popular al sotarrament que patim des de fa tants
anys. L'Aplec deu ésser de tot el
poble o mai no serà res. ''Bo és que anem construint entre tots allò que han estat a punt
de destruir-nos. I això no és mirar
l'Edat Mitjana, com sembla que»
diuen veus ministerials a Barcelona. Es mirar el futur. El futur és
nostre i l'hem de construir e.itre
tots. L A p l e c vol i ha d'ésser una
ferma resposta a tots aquells que,
amagant-se en valencianismes sos-

PRÀCTIC
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pitosos, han estat tants anys manipulant la nostra història i esca-i
nyant el desenvolupame.it de la
nostra cultura. Ells saben perfectament el que perdran quan el poble valencià s'adoni del que és.
"L'Aplec vol £sser tornàveu d'aquells que no cauen en esnobismes
falsos i traidors, sinó que miren el
futur com correspon a la voluntat
del nostre poble, que vol que la seva cultura adquireixi i mantingui
els mateixos drets que qualsevol
altre i pugui ser organitzada i activada com cal. No estalviem cap
esforç per conquerir els drets que
ens són propis i que tant de temps
ens han estat negats."
El segon acte de l'Aplec se celebrarà avui, dimarts, a les vuit de
la vesprada amb una conferència
que Manuel Ardit i Xavier Paniagua donaran a la sala d'actes dels
Lluïsos sobre el tema "Evolució
històrica contemporània del País
Valencià".
PROPERA EXPOSICIO
FILATÈLICA
Com ja és habitual, él Grup Filatèlic local per a enaltir les festes
patronals de sant Pasqual, celebrarà del dia 16 al 23 d'aquest mes
la I X Exposició Filatèlica- La Direcció General de Correus i Telecomunicacions ha aprobat la instal·lació d'una estafeta postal amb
un matasegells especial en el qual
hi haurà la cara del qui va ser
gran mestre i compositor de la vila. mestre Goterris, perquè aquest
any és ei centenari del seu naixement. El Grup Filatèlic, amb el patrocini de l'Ajuntament, editarà un
sobre il·lustrat amb aquesta celebració. L'exposició tindrà lloc a
l'Ateneu Ortells.
XAVIER MANZANET

El rector no els rebé i eixí per la porta de servei

A l migdia d'ahir, uns cinquanta professors no numeraris
i numeraris de la Universitat de
València van presentar-se ai
rectorat del carrer de la Nau
per lliurar un recurs individual
de protesta per la decisió del recto senyor Bàguena de nomenar
pel seu compte les comissions de
contractació de PNN, integrades
actualment pels membres de la
junta de govern i sense cap tipus de representació dels alumnes i els P N N .
El secretari general de la Universitat va admetre inicialment el recurs de quatre professors, però quan
es va adonar del nombre, dels que
els seguien, no els va admetre per
"irregularitats en la
tramitació"
Quan el senyor Bàguena va arribar
al rectorat, el van informar de la
presència dels P N N i en lloc de parlar amb ells va fugir per la porta de
serveis.
Avui, els professors tornaran al
rectorat amb un notari que doni fe
del lliurament de les instàncies, correctament complimentades. El degà
de la Facultat d'Econòmiques, senyor
Sànchez Ayuso, un dels professors
que ha presentat instància al rectorat ens ha dit: "Es obligació del senyor
Bàguena de donar entrada en les comissions de contractació a tots els
estaments interessats, respectant les
indicacions fetes en aquest sentit pel
propi Ministeri d'Educació i Ciència
en diferentes ocasions".
R E I NIO P R E P A R A T Ò R I A
D'ASEMBLEA
Aquest darrer f i de setmana s'han
reunit a València representants dels

ALACANT

Obra de teatre a la Setmana Cultural
L'única representació teatral
dintre la "Tercera Setmana de
Llengua i Història al P V " ha
estat l'obra de Manolo Molins
" L a dansa del Vetlatori". pel
"Grup 49" d'Alfara del Patriarca. Tot estat conferències dintre
aquesta Setmana, però una sola
obra ha bastat per donar una
visió de la nostra història des
del 1693 fins al 1707, el període
la Segona Germania.
Obra històrica, sens dubte, que ens
relata d'una forma satírica, alegre
i també seriosa a estones, amb una
visió globalitzada, tot el procés de
| la Segona Germania, amb les seues
implicacions socials, i els lligams
amb la Guerra de Successió. En
| conjunt, una obra aclaridora de tot
I un període històric.

El muntatge, ha estat refet de nou,
amb moltes variacions. Compost per
motius musicals (danses i cançons),
i una escenografia prou funcional.
TEATRE

POPULAR

Manolo Molins, autor-dirçetor-arttsta, qualifica l'obra de teatre popular, ja que el nom "dansa del vetlatori" ha estat pre s d'una dansa típica que es ballava antigament en
morir un xiquet. L'obra tracta de ser
objectiva i ho obté en la mesura que
posa en relleu la realitat del País
Valencià.
El públic alacantí ha sabut acollir bé aquest grup que fa teatre popular. Fent un balanç d'aquesta Tercera Setmana de Llengua. Història i
Cultura al País Valencià, trobem
1 que el públic ha respost d'una forma molt positiva i que els participants, conferenciants i grups de teatre, han estat a l'altura que la gent
esperava.
JOAN T I C E N T

HQINANDEZ

COMARRUGA
(Tarragona)

H E R N I A T
L'aparell " O D R A P " és suau i de màxima comoditat. Perquè és
sense ferros ni ressorts; només pesa 95 grams, amb banyador es
parta sense notar-se.Es pot dormir portant-lo i banyar-se per sér
rentadis. Amb . " O D R A P " l'hèrnia va reduïda i millorant. Es fabrica
a mida. sota prescripció facultativa. " O D R A P " . Travessera de Gràcia.
10 pral. (al costat PI. Calvo Sotelo). B A R C E L O N A - 6.
Autorització D. G. Sanitat 580. Consulteu al vostre metg*.
Horari 10 a 1 i de 4 a 7.

€ U R O P €
GRAN HOTEL

des del 15 de Maig
novament al
seu servei.
Sala de convencions.

ANUNCIS per a aquest diari
podeu encomanar-los, per escrit o per telèfon, a Publicitat D U R T H I
(Bailén, 11. Tels. 225 06 46 i 226 33 72). fins a les 12 del migdia del
dia anterior a la publicació. Publicitat DURTHI tindrà cura de la
correcta redacció en català de tots els anuncis que li siguin confiats.
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districtes universitaris de Múrcia,
Bilbao. Mallorca, Barcelona. Valladolid, Salamanca, Granada. Saragossa, Oviedo, Alacant i València, per
preparar una assemblea a nivell estatal de representants estudiantils, a
proposta del consell de districte de
Valencià.
De cara a aconseguir la màxima
representativitat, es prega l'assistència d'un representant per centre el
pròxim dia 14 de maig a Barcelona.
L'ordre del dia de l'assemblea que

se celebrarà a la Ciutat Comtal consta de tres punts: intercanvi d'informació sobre les experiències més
destacades dels districtes; discussió
i proposta sobre la futura organització dels estudiants, adopció de mesures pràctiques davant la política
ministerial que previsiblement es
concretarà aquest estiu amb la implantació de proves d'accés., augment
de les taxes de matrícula i decret de
participació.
_
P I L A R LÓPEZ

"El català, únic idioma oficial"
Entrevista al sòcio-lingüista Rafael LI. Ninyoles
Trenta-tres
anys, llicenciat
« i Dret per la Universitat de
València, especialitzat en sociologia i professor d'aquesta
disciplina a la Facultat d'Econòmiques, Rafael Lluís Ninyoles és. sobretot un dels sociolingüistes més qualificats del
país.
Una dotzena de títols
—publicats molts d'ells en castellà, d'altres en català i algun
en francès— així com la presència a diversos congressos
internacionals, són
part del
currículum de Ninyoles.
Pel
que fa al context del País Valencià, Ninyoles pertany a la
gdneració de joves
intel·lectuals que, a partir dels anys
seixanta, comença a "explicar"
el País, investigant les seues
estructures econòmiques, històriques, socials, etc.. i proposant alhora unes alternatives
de redreçament per al futur.
Es realment escandalós que un
país tan plurilingüe com el nostre
haja enterrat la qüestió sota la llosa del monolingüisme oficial. La
sociolingüística, que deuria ésser
una ciència auspiciada pel govern,
mai no ha superat en aquestes contrades l'estadi de la teoria. Es una
ciència que no "exerceix". Com podria fer-ho, amb els actuals pressupòsits polítics? Rafael Lluís Ninyoles sempre insisteix en aquest
fet: les hipotètiques solucions al
problema lingüístic de l'estat espanyol, dç qualsevol altre estat, depenen sempre d'una decisió política. En aquest sentit, el seu darrer
lHbre, "Estructura social y política
lingüística" és un text altament
aclaridor.
—Corri encetaries una planificació lingüística a nivell d'estat espanyol bo i considerant que som
un dels primers països multilingües
d'Europa?
—Per començar, ensopeguem amb
un greu' problema: la manca de dades fiables sobre la situació dels
idiomes no oficials.
L'estat espanyol és un dels pocs estats multilingües alfabetitzats, en els censos
de població del qual no figura com
a dada la llengua que parlen els
administrats. Per tant. el primer
pas hauria d'ésser la creació de comissions d'enquesta a les diverses
àrees lingüístiques. A partir dels
resultats, ja pot el sòcio-lingüista
elaborar una estratègia i una planificació.
— I quin seria el pas següent?
—Dons considerar les característiques de cada àrea lingüística en
particular i veure si s'aplica un
criteri de tipus "personal", o bé un
criteri de tipus "territorial".
Cenyint-nos al cas del Pais Valencià,
el primer criteri suposaria l'oficialitat de les dues llengües, català i
castellà, i l'elecció de banda dels
ciutadans de l'una o l'altra llengua,
posem per cas. a l'ensenyament, als
mitjans de difusió, etc... La segona
alternativa, el criteri "territorial",
representaria l'unilingüisme oficial
en la llengua pròpia de la comunitat, és a dir, el català seria l'únic
idioma oficial del País Valencià,
una única llengua per a un territori amb entitat pròpia i diferenciada, hauria de prendre com a punt
de partida l'existència d'uns sectors de parla castellana...
—Es a dir, que caldria arbitrar
una sèrie de compromisos amb les
classes emigrades i amb les classes
"altes" autòctones...
—Exactament. I considera també

la coexistència dins del País Va»lencià de nuclis comarcals de parla castellana. Cal dir que una planificació democràtica no suposaria
un canvi total i brusc, i que s'elaborarien una sèrie de drets lingüístics per a aquests grups. No suposa, ni de bon tros, que tothom deixe de parlar castellà ara mateix,
sinó que es tracta d'una operació
a llarg termini, en la qual el català aniria ocupant progressivament
i sense traumes socials tots els àmbits de la vida del Pais Valencià.
El producte final, el veurien només les noves generacions.
—Com a tècnic, ets partidari,
doncs, l'aquest segon model de la
"territorialitat"?
—Crec, i ho crec desapassionadament, que l'oficialitat exclusiva del
català és l'única solució científica
i que pot salvar la nostra llengua
de l'extermini i la mort. El model
"territorial" és l'únic model democràtic aplicable. I això. que quedi ben clar, no s'ha de confondre
amb cap mena d'intransigència vers
els valencians de parla castellanaAquesta solució suposa una política d'unilingüisme ofiedal de cara.
les futures generacions però no
com a punt de partida. Els drets
lingüístics dels sectors de parla castellana serien pràcticament els mateixos que en el cas de la cooficialitat. malgrat que l'objectiu final
fóra d'aconseguir un País Valencià
amb una sola llengua, aquella que
històricament i d'acord
amb la
nostra identitat ens correspon.
—Aleshores, la cooficialitat no
et sembla una solució acceptable,
ni tan sols com a primer pas?
—No. La cooficialitat el que fa
és eludir des del principi la possibilitat que. de cara un procés més
0 menys liarg, es puga reconstruir
la integritat lingüística i cultural
del territori en qüestió. La cooficialitat originaria la paulatina desaparició de la llengua del País
degut als condicionaments previs
existents. L'unilingüisme, en canvi,
ens duria a la reconstrucció social
1 cultural del País Valencià i a una
normalització autèntica. La resta
són disfresses i simulacres.
— I què en faríem, llavors, del
castellà?
—El castellà quedaria com & llengua de relació amb els altres pobles hispànics i amb els òrgans centrals de l'estat espanyol.
— N o és una alternativa impopular aquesta de l'unilingüisme? Em
fa Tafecte que les classes de parla
castellana no hi estarien gens d'acord.
—Es una decisió impopular, si
es pren com a punt de partida
l"'status quo". El fet és que abans
d'arribar a aquesta decisió caldria
tenir l'oportunitat d'explicar amb
llibertat què és, què vol dir realment aquesta alternativa i quins
són els seus avantatges. Des del
punt de vista de la sòcio-lingüistica és l'alternativa més racional. Es
clar que, fet i fet, tota la qüestió
va vinculada a la determinació qne
puguen prendre els polítics.
Rafael Lluís Ninyoles. sòcio-lingüsita, a favor de l'oficialitat exclusiva del català. T é raons, raoní
de pes, per a mantenir aquest criteri. Que en pensen al Principat?
I a les Illes? A l capdavall, la llengua és una i caldria, d'alguna manera, harmonitzar les solucions. E1
sòcio-lingüista proposa... ja veurem
què és el que disposen els políticsAMADEU

FÀBREGA*
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concentraren a Felanitx

"Cala Forçat" era una platja.,
El periodista . ciutadellenc
Carles Torrent denunciava a la
seva secció habitual del setmanari "El Iris" el naixement
d'una platja artificial a Cala
en Forçat del terme de Ciutadella.
Cala en Forçat era un racó molt
bell de l'orografia menorquina, banyat per unes aigües blaves i transparents, pròpies del nostre Mediterrà. S'hi va construir un hotel impressionant, "l'AImirante Farragut",
en memòria del gran mariner nordamericà descendent de Ciutadella,
hotel del qual parlaré en un article
"ad hoc", perquè el tema s'ho val.
Doncs bé, allà no hi havia platja
| ara la cambra fotogràfica de Carles Torrent ha captat un petit arenal: La petjada de l'home i la màquina hi són presents, i no per a bé,
és dar. atès que les màquines creades per l'home no s'han concebut
per a la formació de paissatges naturals. sinó tot al contrari.
De fet, els perifèrics estam avesats que ens passin aquestes coses.
Teníem un paisatge i avui no el tenim. Teníem un racó de cel i avui
tenim un cel obert —si és que n'han
fet— d'un hotel per a turistes estrangers.
Déu creà la terra i l'home hi especula. i les lleis i les autoritats ho
permeten. No faltaria sinó!
Però entre nosaltres passen coses
encara més divertides que no l'especulació del sòl. que la creació d'ho-

tels majestuosos, que la destrucció
cíel paisatge natural. Entre nosaltres
ocorre que aquestes coses succeeixen i l'autoriat ni se'n tem. Així,
tan senzill.
L A IGNORANC1A DE L'ALCALDE
Carles Torrent, a l'article citat, es
limitava a demanar si la platja aquella seria ara pública o privada, i deixava lliure al lector perquè ell mateix es construís una resposta. Va
succeir, emperò- que l'alcalde de la
ciutat va convocar, uns dies més
tard una conferència de. premsa per
informar sobre la problemàtica municipal. L'alcalde va parlar de problemes econòmics, de camions de recollida d'escombaries, del règim especial per a les Illes, de la construcció d'un nou col·legi mixt d'EGB
etc., etc., però no va manifestar res,
absolutament res. sobre la platja artificial de Cala en Forçat. Carles
Torrent, que hi era present, a la conferència de premsa, va formular la
pregunta esperada: " I de Cala en
Forçat, què? Doncs sí senyors, de
Cala en Forçat, res. L'alcalde no en
tenia ni idea.
Els ciutadans estam ja molt acostumats a veure com se'ns va expoliant el patrimoni comú a base de
la no aplicació o la mala aplicació
de les lleis, però d'aquí que se'ns
expolií sense adonar-nos-en, hi ha
un bon tros. no ho trobau?
JOSEP M. QUINTANA

„_ /

Presentació oficial a les Illes

En primer lloc els organitzadors
varen explicar com va néixer el Congrés i el seu funcionament. Sobre el
Secretariat Cultural, Maria Antònia
Oliver parlà del concepte de cultura
que consdiera vàlid el Congrés. Tal
concepte és el de cultura antropològica com a fet que diferencia els diversos pobles.

Fou una gran festa per a la gent
del camp mallorquí, on un pagès,
Guillem Rigo, representant del poble de S'Alqueria Blanca llegí els
dos folis de memòria que entre d'altres coses també deia: "L'ametlla i
la garrofa s'han pagat. als mateixos
preus que fa quatre anys, mentre
que els de la maquinària, els adobs,
etc., han doblat i en algus casos triplicat. Al mateix temps, com a consumidors que som, hem vist pujar
els productes alimentaris un setanta per cent amb la qual cosa ens
empobrim a passes de gegant."
Més avall, la memòria assenyalava que el govern havia fixat preus
de garantia que no cobrien els costos de producció. Feia memòria de
les importacions d'ametlla americana que tant de mal havia fet, i que
sols la intervenció de la cooperativa havia pogut aturar en part. Recordava també la carestia del sulfat amònic per damunt dels preus
oficials i altres coses semblants, de
gran importància per al món agrari, que a Mallorca, més en cap altra

Posteriorment es va donar compte
d'un document elaborat per membres del Congrés del País Valencià,
document en què hom posà de manifest les escasses relacions entre
aquell i les Illes, així com el desconeixement de la problemàtica dels
dos països.
Tot seguit intervengué l'escriptor
Antoni Serra per parlar sobre la necessitat d'assolir una normalització
de la llengua i que s'ampliï l'ensenvament en català i «el catala. També tractà de les possibilitats de nous
mitjans de comunicació, de la necessitat d'una autonomia universitària
i de les condicions per a poder establir una convivència democràtica.
Finalment Antoni Serra anuncià
que el mes de juny vinent s'organitzarà una presentació p o p u l a r del
Congrés.
BOSCO MARQUES

El camp espanyol ha de ser
consultat abans d'iniciar un nou
pas cap a la Comunitat Econòmica Europea, tenint la deguda
informació i audiència en el curs
de les negociacions, digué el
senyor Ballarín Marcial en una
conferència pronunciada al cercle Mercantil, informa Europa
Press.
L'agricultura, afegí, no pot continuar portant sobre les seves espatlles el pes del nostre aranzel industrial. La política agrària europeista
ha de basar-se en dos principis:
convergència d'estructures i complementarietat de les produccions. Es
d'esperar que l'actitud dels pagesos
europeus sigui raonable i no es deixi
dominar per consideracions polítiques determinades (odi a Espanya
de determinats sectors) ni per interessos particulars. Als qui tinguin
por que anem a invadir-los amb les
nostres exportacions sense comprarlos res a canvi, convé replicar-los
que els avantatges de la Comunitat
seran molt grans al sector industrial
per l'obertura de les nostres fron-

Portes tancades per a| C.C.C.
par-se, L'absència total de públie, aquesta sordidesa
amb què l'Escola Normal ha rebut el Congrés de
Les portes de l'Escola Normal s'hav^n o ^ r t pun- Cultura Catalana ens aboca a un problema profundament dramàtic: la falta de sensibilització dels mestualment. El saló d'actes havia ences les
i sobre l'escenari hi havien col·locat, perfectament, tres. En general, el magisteri illenc no té consciència
que viu en una terra on hi ha una cultura i una
una renglera de cadires vellutades.
llengua que li són pròpies i per a les quals és just
Els diaris mallorquins havien anunciat la presentació del Congrés de Cultura Catalana a lEsco a i necessari de treballar cada dia i cada hora. Pens, i
és un fet que he constatat moltes vegades, que el
W
"Dilluns dia 3 de m a i g a l e s c m c d e l a
desarrelament és una de les característiques més
tarda " " Res més. Allà érem: En Tom Serra. En
definides d'aquest magisteri, empès, inexorablement,
Biel Oliver i jo, per explicar a la gent
a la distribució de certificats i de títols. Els títols
oue el públic que hi assistiria seria integrat basica
m « i t per mestres i per estudiants- els objecta» i i els certificats amb els quals les classes més inferiors de la nostra societat començaran la seva avenels fins del Congrés, per dir-los a tots que « trata.
tura. a la recerca de treballs més rendibles. La renmés que res, de fer un balanç de la cultura d aquesta
terra i de planificar treballs i accions per P™£ctar- dibilitat dels nostres actes i dels nostres esforços és
la de cap al futur
Es tractava de dir que l'escola
una de les preocupacions que marquen poderosament
ha de començar a plantejar-se seriosament el proaquesta hora nostra d'ara i d'avui. I dins aquesta
blema de la cultura autòctona, i d e i x a r de b ^ d a el
línia, en aquests mateixos esquemes, cal situar la propaper tan raquític que històricament h a j u g a t per
blemàtica dels qui estudien a l'Escola Normal o a les
comprometre's d'una vegada amb el poble i e s d e
Facultats. La majoria de gent no hi va a cercar res
venir un servei a la terra
Es tractava de discutir, més sinó el títol utilitzable, el paper que certifica la
de plantejar-nos seriosament els problemes que te- meva preparació i la meva disposició per començar
nim en aquesta hora tan critica i intentar d extreu- a vendre coneixements, tancat dins les quatre parets
d'una classe.
re'n conseqüències.
L'Escola Normal de les Illes ha tancat les portes
Però no va ésser possible, tanmateix. No vingué
al Congrés de Cultura Catalana. Es tot un símptoma:
nineú sinó una alumna. Una sola i prou. Erern nosS
i mitja dotzena de periodistes. Baixaré™ posiblement, la radiografia més perfecta que es podia
al bar i començàrem a jugar a set i mig. Callàvem. fer de les nostres estructures escolars. No havíem dit
Un periodista demanà, finalment: "Pere, q u e J e m
que el Congrés havia de proposar-se un balanç de la
d'escriure?" Vaig respondre, llampant: Lamentat. realitat? Doncs, la realitat és aquesta. I a pesar de
Penseu que la veritat es revolucionaria
En Tom tot la resta, aquells que alguna vegada ens hem comSerra va somriure i precisà que la cita és de Grams- promès amb el poble i amb la seva profunda i difícil
cL Res més. Els diaris, 1 endemà portaren la noti- veritat, seguirem obrint portes perquè el poble arribi
cia- "Per falta de públic. es va suspendre la presen- a descobrir la mesura justa de la seva marginació.
tació del Congrés de Cultura Catalana a
No hi ha cap més camí. Almenys, no n'hi ha cap més
Normal". Allà dalt quedaven les portes obertes, la
de vàlid.
lluminària, el micròfon, el cadirat
La gent, pel carrer, a les facultats, s'ha empipat
GABRIEL JANER MANILA
mica. però jo pens que no es tracta, d empi-

L

A veritat és que les portes eren totalment obertes.
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part. havia romàs
pròspera activitat
enrera.

ignorat per la
turística d'anys

UNITAT I REPRESENTATIVITAT
DE LA PAGESIA
A l'assemblea prengueren part
quinze pobles de l'illa i una representació de ia cooperativa Es Nostro Camp d'Eivissa. Des del batlle
de la població on se celebrava l'acte
fins al president de la cooperativa,
una sèrie de membres de la junta
rectora prengueren la paraula per
felicitar-se de l'èxit obtingut en la
convocatòria. Eduard Planes, el president, fou qui parlà durant més
temps, assolint amb el seu llenguatge peculiar, d'arribar al pagès, el
qual animà cap a una forta unió
de tota la foravila de Mallorca. Es
referí a la necessitat de redactar un
document destinat al govern on es
plantegin tots els problemes del
camp mallorquí.

blers del camp s'invertesquin de nou
al camp.
Després de l'assemblea se celebrà
una festa amb intervenció de grups
de cançons pageses, glosses i balladors. La gent estigué molt animada. S'havien preparat més de siscentes coques de verdura i dos mil
litres de vi que pràcticament s'esgotaren. Era la primera vegada en
quaranta anys que la pagesia es reunia de manera tan viva. i això se
celebrava de bon de veres. A l'acte,
li podran criticar petites coses, fins
qualcú en podrà matisar aspectes
ideològics, però el fet és que sigui
quin sigui el caire polític que pugui
prendre la pagesia, la presència de
cinc mil persones a Felanitx demostra l'existència d'un grup viu de la
societat mallorquina que demana el
lloc que li pertoca i que reclama tots
els seus drets.
SEBASTIA VERD

Les paraules que més es repetiren
a l'assemblea foren unitat i representivitat. Dins la cooperativa agropecuària mateixa hi ha actualment
un fort moviment per assolir que el
pagès hi sigui més ben representat.
Per altra banda, s'inssistí en la necessitat de constituir una cooperativa de consum i una caixa rural, ja
que es veu imprescindible que els do-

Conferència de Ballarin sobre el camp espanyol

CONGRES

Després d'haver de suspendre
fa uns quants dies la presentació del Congrés de Cultura Catalana a l'Escola de Magisteri
de Ciutat de Mallorca a causa
de la total inassistència de persones interessades, divendres al
verpre es va poder c e l e b r a r
aquesta presentació a la Facultat
de Filosofia i Lletres davant un
públic nombrós. Hi participaren
Jordi Porta, Eliseu Climent. Maria Antònia Oliver i A n t o n i
Serra.

"Aquest darrer any ha suposat per a les nostres economies
un any més d'oblit", així es lamentava la memòria anual de la
Cooperativa Agropecuària de
Mallorca, entitat que diumenge
al capvespre celebrà la seva assemblea general amb assistència de prop de cinc mil pagesos
que ompliren el parc municipal
de Felanitx.

teres, inversió estrangera de capitals, etc., i els pagesos del Midi no
han de témer ni els nostres vins ni
la nostra producció d'hortalisses i
de fruites. S'hauran d'ordenar les
produccions espanyoles limitant-les
perquè no gravitin excesivament sobre els països comunitaris i desviarne una part important cap als països
àrabs del Mediterrani.

FUSTERIA M E T A L . L I C A
Total g a r a n t i a • M i l l o r servei
linmillorables c o n d i c i o n s

- ' • . S-: .,-.

•

Telefs 3081139 3081848
Guipüzcoa, 64 Barcelona 5
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PRESENTA A BARCELONA
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. EXPOSICIO D'ESTORES
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« G R A N INVERSIONS
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80HARA - 2 x 1.35
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ARQEBIL - 2.75 x 1.84
KIRMAN • 3.15 * 2.98
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MELAYER ANTIGUA 2.02 « 3 38
CAUCASO ANTiGUA 1.68 x 2.98
M>R - 3,20 x 2.10
GASKAY 1.84 x 110
KESCHAN Seda natural 2.75 x 3,5b
KESCHAN Seda natural 2.20 x 1.40
GUM CAUCASO 3.55 x 0.64
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ABADHE • 2.25 x 2.05
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Fraga amb el president veneçolà
Joan Carles invitat a anar al Paraguai
„
u
I
{

Mentre Fraga Iríbarne, en visita oficial a Veneçuela, era rebut ahir, dilluns, pel president
d'aquella República, el ministre espanyol d'Educació i Cièneia. Carlos Robles Piquer, s'entrevistava a Santo Domingo
amb el president de la República Dominicana.

"Soc un home de centre, que vol
eajívis sense ruptures", declarava el
vice-president del Govern i ministre
è e la Governació. Fraga Iribarne. al
diari "El Universal" de Caracas, poc
abans de sortir cap en aquesta capital en viatge oficial. El ministre
espanyol expressà també l'esperança
que, amb els contactes que estabiieix
en aquest viatge, pugui contribuir
a l'estretiment de relacions entre els
dos països. "També aspiro —afegí al
mateix diari— a contribuir a la clarificació del moment polític espanyol."
C O N T A C T E S DE F R A G A
Ahir, dilluns, Fraga Iribarne s'entrevistarà amb el president de la Republicà Veneçolana, Carlos Andrés
Pérez, a la residència oficial presidencial a Caracas, on tingué lloc un
esmorzar en honor del visitant espanyol.
Durant els dos dies que li resten
d'estada a la capital veneçolana, avui
i demà. Fraga mantindrà també contactes amb els ministres de l'Interior i de Relacions Exteriors, Octavio
Lepage i Ramón Escovar. i amb el
president del Congrés Nacional i el
ó e la Cort Suprema de Justícia. El
ministre espanyol viatja en companyia de la seva dona i de l'embaixador d « Veneçuela a Espanya.
ROBLES PIQUER.
HOSTE D'HONOR
El ministre espanyol d'Educació i
Ciència, Carlos Robles Piquer, manifestà a la capital dominicana —on es
troba en visita oficial— que se sentia molt content de tornar a trepitjar la terra d'aquella República i de
tenir temps de conèixer l'interior del
país. En una de les ciutats de l'intelior, Santiago de los Caballeros. el
ministre va ésser declarat hoste d'honor. Robles Piquer havia estat rebut a l'arribada a Santo Domingo
pel ministre d'Educació dominicà,
Leonardo Matos Berrido i per d'altres funcionaris espanyols i dominieans. Ahir dilluns, el ministre espanyol mantingué una entrevista amb
el president d'aquella República,
Joaquin Balaguer, signant després
les actes dels treballs realitzats per
les comissions binacionals.
RELACIONS

I

MADRID-BELGRAD

Nttfto Aguirre, director general per
assumptes europeus del ministeri
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d'Afers Exteriors, és encara avui a
.'a capital iugoslava i manté contactes amb les autoritats d'aquell país
de cara a l'establiment de relacions
econòmiques mútues. Oficialment,
s'insisteix que. tot i aquestes negociacions, no hi ha data fixada per a
l'establiment de relacions diplomàtiques plenes entre Espanya i Iugoslàvia, si bé hom dóna com a possible
la firma de l'acord amb l'ocasió de
l'assemblea general de l'ONU, que ha
de tenir lloc el pròxim mes de setembre a Nova-York. Demà, Aguirre
es traslladarà a Viena on celebrarà
reunions amb els representants d'alguns països de l'Est europeu. Hi ha
1ambé la posibilitat que. posteriorment, viatgi a un dels països membres del COMECON —mercat comú
del països socialistes—- per tractar,
igualment, el posible establiment de
relacions diplomàtiques amb Espanya.

JOAN CARLES A N I R A
AL PARAGUAI
El president de la República del
Paraguai, general Alfredo Stroessrer, ha invitat el rei Joan Carles a
fer una visita oficial en aquell país
durant l'any present. La invitació ha
estat cursada per mitjà del ministre
de Relacions Exteriors paraguaià,
desplaçat a Madrid amb aquest motiu.
Per una altra banda, es troba també, des d'ahir a la tarda, a Madrid
el vice-ministre rus d'aviació civil,
Pavlov, al capdavant d'una delegació soviètica que signarà, avui. un
conveni de tràfic aèri entre ambdós
països.

MADRID

El crèdit de l'actual govern, esgotat
Es demana gent nova per a les noves circumstàncies
La veritat és que passem un
moment força confús. De transició, diuen d'altres. Els reformistes han endegat, a la fi, una
gran part del seu pla de canvis,
per fins que aquest no sigui
aprovat per tots els organismes
competents i funcioni, no sabrem ben bé la importància i
l'abast d'aquestes reformes.
De fet, i si recapitulem una mica,
hi ha tres moments claus sobre els
quals radica l'actual ofensiva reformista: el discurs dels president Arias
el 28 d'abril, la reunió de les Corts
el dijous, dia 6 de maig i el Consell
de Ministres del divendres, dia 7.
En relació amb aquest programa del
govern hi ha encara molts punts foscos, molts aspectes desconeguts, molt»
camps sense tocar, però sembla bastant evident que l'actual equip governamental és decidit a empènyer
la reforma i canviar la trajectòria
política, sindical i econòmica de l'estat espanyol.
M a l g r a t aquesta determinació,
nombrosos observadors madrilenys
creuen que, la reforma, l'hauria de
fer un altre govern. El crèdit atorgat
al present equip s'ha esgotat i molta
gent tem que els dubtes i recels que
envolten 1 'actual executiu, acabin
afectant el cor mateix de la reforma.
Per exemple, els darrers fets succeïts
a Montejurra han palesat, un cop
més, les contradiccions existents al
si del govern i concretament al Ministeri d'Afers Interiors. A mesura
que s'anaven assabentant dels esde-

I Festival de cançó dels pobles ibèrics
Exemple de civisme de més de 60.000 universitaris
" V a ser un acte impressionant
que demostrà que el jovent univeristari madrileny és decididament a favor del reconeixement
de les diverses nacionalitas ibèriques."
Emocionat encara, i quan tot just
acabava d'arribar procedent de Madrid, Raimon m'explicava les seves
impressions sobre el gran festival
de cançó dels pobles ibèrics
" H i vam actuar cantants de totes
les nacions i regions peninsulars. N o
sé si me n'oblido algun, però ara
mateix recordo Elisa Serna, Manuel
Gerena, Mikel Laboa. Benedito. José
Antonio Labordeta, La Fanega, Vitorino, Luis Pastor, Daniel Vega,
Julià León. Fernando Unsain, Los
Canarios, Miriam de Riu, Juan Carlos Cenante, Taburiente-Folk, Miró
Casabella, Pablo Guerrero, La Bullonera, Fausto, Víctor Manuel, Gabriel. Adolfo Celdràn, Pi de la Serra
i j o mateix."

"També s'hauria volgut comptar
amb la participació d'altres cantants
que no hi van poder intervenir perquè ja havien contret el compromís
d'actuar en altres poblacions
Unes dues dotzenes d'intervencions només en poc més de vuit
hores no donaven pas gaire temps
per a cada actuant, certament.
I encara hi hagueren algunes petites interrupcions, entre les quals una
que estigué a punt de provocar la
suspensió voluntària del festival i
en què s'informà succintament dels
gravíssims fets succeïts a Montejurra. Raimon cantà mitja dotzena llarga de cançons.
"Vam cantar « A I vent» plegats,
tots dempeus i amb les mans agafades, i també em van corejar altres
cançons. No obstant, el més important de tota la diada va ser l'ambient de gran llibertat 1 civisme que
hi vam viure, gairebé com si fos un
anunci d'allò que pot ser la convivència futura dels pobles ibèrics. La
receptivitat depassà llargament les
actituds que havíem pogut veure
fins ara. Fou una receptivitat que
assumí plenament la qüestió de les
nacionalitats i s'hi pronuncià obertament a favor. Evidentment, va ser
un gran pas endavant."
Com deien al "campus" de Canto Roto un parell d'universitàries
madrilenyes: "Bueno, pues ahora
tendremos que aprender idiomas".
I aquest comentari, no cal dir que
anecdòtic, traspua tota una altra
mentalitat del poble de Madrid envers els pobles ibèrics.
JORDI GARCIA-SOLER

SOL'
AVIS A TOTS ELS ESTIUEJANTS

SAN ANDRÉS. 116
Tel. 251 55 67

ESPECIALISTA EN MOBLES DE TERRASSA
VEGM ELS NOSTRES PREUS

L A L L A R S.A. especialistes en
CUINES I SALES DE BANY
es posen al seu servei, mentre siguin fora, per fer ela trebafe.
Restem al sen avis al T. 235 48 38
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veniments a Navarra, els madrilenys
es demanaven com és possible que
cinquanta homes armats ocupin durant quaranta-vuit hores el com de la
muntanya sense que ningú no els
digui res. Hom creu que en general
les topades a Montejurra podien haver estat evitades si no hagués existit aquesta confusió que esmentàvem.

F A F A L T A GENT N O V A
Per això, àdhuc dins els cercles del
règim, s'han alçat algunes veus demanant una reestructuració del govern a f i que gent nova s'ocupi de
les noves circumstàncies. S'ha pensat
que també el govern ha estudiat
aquesta possibilitat, la qual ha fet
interpretar algunes frases esparses
(com la del senyor Fraga, que "anirà
a pescar") com una indicació que el
govern rumia la conveniència d'aprofitar l'habitual calma estival per realitzar els canvis al ministeri que ho
necessiti.
Dins d'aquest marc, alguns observadors han situat la polèmica entrevista entre el rei i Gil-Robles. Si la
reestructuració afecta el cap de govern mateix, s'ha especulat que el
seu substitut fos el president de la
Federació Popular Democràtica, que
disposaria del suport del rei i ci un
crèdit màs ample que no pas Arias
Navarro entre els cercles de l'oposició. Precisament Gil-Robles acaba de
declarar a Salamanca que "som en
un període constituent en el qual,
tant si volem com si no volem, hem
de prendre part. Potser el gran absentisme actual dels espanyols envers
aquest període constituent es basa en
la manca de credibilitat i de sinceritat del propòsit de la reforma". I
afegí que "el referèndum hauria de
ser formulat sobre una pregunta molt
concreta, debatuda àmpliament, a f i
que el poble tingui suficients dades
a l'hora de decidir la seva posició".

P A P E R DE L A

FPD

El que sí es va veient clar és que,
per dur a terme el procés reformista
en camí es necessitarà un equip governamental més homogeni i més coherent, i un pacte més o menys ample amb l'oposició democràtica. La
possibilitat d'aquestes esmenes governamentals ha fet pensar que la
Federació Popular Democràtica no
és gaire interessada, en aquest moments, en la seva inclusió a Coordinación Democràtica, a fi de no veure's llastada per un acord amb l'oposició d'esquerra i, particularment,
amb els comunistes. Sense haver pactat ni amb els uns ni amb els altres,
però ben vista pels uns i pels altres,
la Federación es constituiria èn el
grup ideal per servir de pont, de corretja de transmissió entre un Govern potser de coalició, ben segurament moderat, i les esquerres.
Ara com ara, tot això no passa de
ser una reflexió més o menys encertada. Els indicis examinants no basten per creure que el president Arias

"vulgui" deixar la presidència del
Govern, o que el senyor Gil-Robles
l'assumirà automàticament. Hi ha
moltes altres forces que també actuen i que també de dir-hi la seva,
com és el cas de les Corts, el Consejo del Reino, l'Exèrcit o... els partits
d'extrema esquerra. La Organización
Revolucionaria de Trabaj adores, per
exemple, ha publicat un manifest
dient que s'oposa a la inclusió de la
FPD a la Coordinación Democràtica
( C D ) , car l'exigència de la primera,
que es prenguin certs acords per unanimtat, és essencialment antidemocràtica: el vot de la majoria ha deser vinculat. De passada, han exigit
a la CD que aclareixi del tot els seus
propòsits i tàctica, a f i d'evitar confusions com aquesta. A i x ò és cert, però també ho és que Izquierda Demojcràtica posava les mateixes condicions i entrà a la CD, cosa que deixa
intacta la teoria esmentada segons la
qual FPD no acaba d'entrar a la SD
perquè li convé a la vista d'un futur
més o menys propi.
Tot això són impressions generals
del moment polític, però de tant en
tant cal fer un petit examen de la
situació global- a f i de poder seguir
de prop els diversos esdeveniments
que es produiran aviat. Alguns,
aquesta mateixa setmana.

EL F E S T I V A L DELS
POBLES IBÈRICS
Diumenge passat se celebrà al
"campus" de la Universitat Autònoma
de Madrid
un festival
de
cançó
dels
pobles
ibèrics,
organitzat per l'Aula Musical de
la Facultat de Dret. L'acte, que
reuní els principals cantants de
cançó popular de l'Estat espanyol i
Portugal, tingué un èxit rotund quant
a assistència de públic i organització.
Es calcula que en el moment fort
hi havia més de seixanta mil persones al recinte. El Festival va transcórrer en pau i tranquil·litat, llevat
d'unes baralles entre grups d'extrema esquerra i altres elements no
identificats. L'ambient era extraordinàriament càlid, i no hi mancaren
alguns moments de tensió i. d'ironia,
per exemple, he assistit últimament
se sentiren crits de "la lluvia de Fraga, no nos apaga. .". Possiblement la
posterior nota del rectorat condemnant "les interferències polítiques",
contràries als compromisos adquirits
pels organitzadors, es referia a aquestes topades i crits.
Però potser un dels aspectes méa
interessants del festival fou la seva
atenció a les múltiples cultures de la
península ibèrica. El nom mateix de
"Festival dels Pobles Ibèrics" ja indica l'orientació que prengué l'acte.
"Volem que sigui una trobada entre
les cultures i els estudiants de tots
els pobles de l'Estat espanyol", em
digué amb tota franquesa un dels organitzadors. A l llarg de tot el recital
es veieren voleiar banderes i insígnies de la majoria de les nacions i regions espanyoles i, alhora, s'hi podien sentir les diverses parles i accents de la península.

ENSENYAMENT

Per un sindicat unitari
El passat fi de setmana es va
celebrar la primera Asseniblea
(TEnsenyants a la Facultat de
Dret de la Universitat Complutense. Hi van assistir unes cinccentes persones, la majoria de
diverses organitzacions polítiques il·legals,
representacions
del professorat no numerari
d'institut i d'universitat i també de l'ensenyament privat i
estatal.
Una de les conclusions més importants fou la necessitat d'un sindicat unitari de l'ensenyament. Altres
acordj foren: sou mínim unitari per
a tots els sectors docents de trenta
mil pessetes, contracte laboral i estabilitat en el treball, gestió democràtica de l'ensenyament, amnistia,
readmissió de professors despatxats,
llibertats polítiques i sindicals, escolarització total, gratuïta i publica.

rebuig de la selectivitat i de l'ensenyament autoritari.
Durant' l'assemblea foren llegides
quatre ponències sobre "Situació laboral". "Control i gestió democràtica de l'ensenyament", "Sistema
educatiu" i la intitulada " P e r un
sindicat de l'ensenyament". Aquesta
última, que va ser la que despertà
més interès, assenyalà que l'esmentat
sindicat ha d'ésser ineludiblement de
classe —és a dir, ha de defensar els
interessos de tots els afiliats—, representatiu. democràtic —amb participació de les distintes tendències
polítiques i sindicals— i autònom
—independent tant de l'Estat com
dels grups polítics. Ja que actualment aquest sindicat no existeix, es
va subratllar la importància de les
organitzacions unitàries constituïdes
a cada sector docent i que treballen
a diferents nivells (representacions
de centres, assemblees de zona i localitat. coordinadores provincials 1
nacionals...).

Espanya
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Accident aeri prop de Cuenca

ACTIVITAT POLÍTICA

Disset persones mortes en fer explosió un avió

Robles
ses contra l'anunciat referèndum

Un avió de les forces aèries
iranís va fer explosió a l'aire
el passat dissabte a la rodalia
de Huete (Cuenca), cap a les
cinc de la tarda, quan e s dirigia a Madrid procedent de Teheran. Segons les notícies arribades a la redacció, han mort
disset persones, la totalitat de
la tripulació, i fins al moment
han estat rescatats onze cadàvers de les desterres de l'avió,
alguns d'ells carbonitzats.

En un acte del seu partit reunit públicament a Salamanca
El cap de setmana passat i
ahir es va portar a terme una
gran activitat política. Mentre
a Salamanca es reunia per primer cop públicament la Federación Popular Democràtica, a la
província de Saragossa se celebrava l'acte commemoratiu de
la gesta d'Alcubierre, Fernàndez de la Mora parlava en un
acte d'homenatge a les forces
d'ordre públic a Lugo, i la junta de la "Hermandad del Maestrazgo" es reunia en junta General.
"Federación Popular Democràtica", FPD, no s'ha integrat encara a
Coordinación Democràtica, perquè el
nostre partit va decidir d'estudiarne l'ingrés, si es donaven unes determinades c o n d i c i o n s , condicions que encara no s'ha produït, i
pera això, la nostra incorporació no
s'ha produït, ja que aniríem en contra d'un mandat democràtic", V a
manifestar dissabte a Salamanca el
dirigent de l'esmentat partit demòcrata-cristíà, José Maria Gil Robles,
durant l'acte que com a inici del
camí públic de FPD es va celebrar
en un teatre de la ciutat de Salamanca. L'acte durà més de dues hores i hi va assistir un gran nombre
de públic, informa Cifra.
En relació amb el referèndum
anunciat pel govern, Gil Robles manifestà que" el rebutjava totalment,
ja que tal procediment en una democràcia directa sols pot realitzarse quan el ciutadà ha estat degudament informat a través d'un projecte debatut a la cambra, discutit
pels partits polítics i també degudament debatut en els mitjans d'informació.

BREU
A L T ESTAT MAJOR. — Ahir va
aparèixer en el "Boletín Oficial del
Estado" un decret corresponent a la
Presidència del Govern sobre reorganització de l'Alt Estat Major. El
cap d'aquesta institució serà un tinent general o un almirall, que auxiliaran tres oficials generals. El personal civil o militar serà destinat pel
president del Govern, a proposta del
cap d'aquesta institució.
B A T L L E . — Deu regidors de la
corporació municipal de Dos Hermanas (Sevilla), han presentat un escrit al batlle demanant-ne la seva
dimissió. La petició, segons l'escrit,
es bassa en "l'opinió majoritària del
veïnat, la manifesta incompatibilitat
del batlle amb la quasi totalitat de
la corporació, la manca d'estímuls i
consideracions del batlle, i la indiferència envers comissions i delegacions".
BOMBA. — Una bomba adossada
a la façana d'un edifici de Madrid
explotà abans-d'ahir nit. L'explosió
provocà
danys en
les
oficines
d"'Unión de Explosivos Río Tinto",
que són en el primer pis. lloc on
havia estat col·locat l'artefacte, i a
la planta baixa, on hi ha l'empresa
constructora "Prosa". No s'hi produïren víctimes, però els danys foren importants.
DESFILADA. — Tot i les declaracions del ministre d'Informacio i Turisme, Martín Gamero, en el darrer
Consell de Ministres, en el sentit que
no hi hauria desfilada de la "Victoria". i sí dia de les Forces Armades,
sembla que la desfilada militar instituïda el 1939 continuarà tenint lloc,
almenys mentre el projecte de llei
del "Dia d e les Forces Armades' no
sigui aprovat amb caràcter oficial.
SAHARA. — Ha estat distribuït,
després de l'aixecament del segrest
que pesava sobre la seva publicació,
el llibre "El Sàhara en ia crisis, de
Marruecos y Espana", de Juan Maestre Alfonso. L'obra, editada per
Akal. fou objecte de segrest fa dos
mesos, decretat pel jutjat d'"Orden
Público".
UNICEF. — La UNICEF té un
pressupost de 112 milions de dòlars
per a atendre mil milions de nens
i tracta d'introduir la declaració dels
drets del nen en les legislacions de
tots els països, segons manifesta el
president de govern d'aquesta organització. Aquesta declaració fou feta
amb motiu d'una reunió a Galícia
dels membres d'UNICEF de 1 Estat
•spanyol.
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COMMEMORACIO DE L A
D'ALCUBIERRE

GESTA

La -regió aragonesa també va ser
escenari de manifestacions polítiques. A la serra d'Alcubierre diumenge es va celebrar la tradicional
commemoració de la gesta que té el
mateix d'aquesta serra, en memòria dels seixanta falangistes que hi
perderen la vida l'abril de 1937 defensant la posició San Simón. A l'acte. van assistir a la vora de quatre mil persones, moltes de les quals
eren joves, vingudes de les tres províncies de l'Aragó. Després de pujar
al cim, hi fou oficiada una missa de
campanya, i les autoritats van procedir a col·locar corones commemoratives al peu del monument. El secretari general de l'Hermandad de
Combatientes, Luis Valero Bermejo,
hi va pronunciar després unes par a u 1 e s en què va d e d i c a r un
emotiu record als morts en la guerra. Es referí també al moment polític espanyol actual, així com al testament polític del general Franco.
Informa Logos que el discurs de Valero Bermejo fou interromput diverses vegades amb crits de protesta
proferits per membres del "Círculo
Doctrinal José Antonio" els quals,
poc després van manifestar a la
premsa que pensen sol·licitar l'expulsió de Màrquez Horrillo del si
de la Falange espanyola. Entre les
protestes se sentien crits de "Hedi11a sí, traïdors no", "Falange perseguida" i "Bunker. bunker". En acabar l'acte es cantà el "Cara al Sol".
HOMENATGE A LES FORCES
D'ORDRE P U B L I C
L'acte de caràcter polític que se
celebrà a Lugo va tenir per protagonista Gonzalo Fernàndez de la
Mora. ex-ministre i conseller nacional permanent. "Hi ha g^nt que
s'obstina a denigrar tot acte de força. pot ser sense adonar-se que amb
això neguen tota la cultura humana". declarà Gonzàlez de la Mora,
president de l'associació
política
Unión Nacional Espanola en el Gran
Teatro de l'esmentada ciutat galle-

ga, en l'acte organitzat per l'Hermandad de Alféreces Provisionalts.
en homenatge a les forces de l'ordre
públic.
"iQuè són l'agricultura, l'art, la
cirurgia i la tecnologia, sinó violències sobre la terra, sobre el marbre,
sobre els músculs, sobre l'acer? üQuè
és ei progrés de l'home, afegí el conSe sap que quatre dels viatgers
ferenciant enmig dels aplaudiments ; eren nord-americans i tretze iranís.
del públic, sinó l'esforç de l'home
De moment, continuen les investiper transformar enèrgicament la cirgacions sobre el sinistre. No obstant
cumstància en què viu?" Més enda- | això, l'ambaixada de l'Iran a Madrid
vant va afirmar que "un dels símpi l'oficina de premsa del ministeri
tomes més diàfans de la descompode l'Aire han comunicat que enviasició social és l'aparició de les camran una informació completa de
panyes contra les forces armades". l'afer quan s'hagi aclarit definitivaL'orador, que fou interromput diment l'accident.
verses vegades pels aplaudiments,
L'avió —un "Jumbo 747" de càva ser contestat en nom de les forrrega— volava diàriament de Teheces de l'ordre públic pel general de
ran als Estats Units, fent escala tècla Guàrdia Civil, Prieto.
nica a Madrid, ja que per raons
d'autonomia no podia fer el vol diJ U N T A DE L A HERMANDAD
rectament. No hi viatjaven mai més
de vint o trenta persones, tots ells
DEL M A E S T R A Z G O
de la tripulació, de nacionalitat nordamericana i iraní. Els nord-ameriEns informa el nostre corresponcans són assessors militars que col·lasal a Castelló, Ernest Navas, que en
boren amb la milícia iraní. Amb freels locals de Palau, industrial de
Benicarló, diumenge a la vesprada,
es va celebrar la junta general de
l'associació p o l í t i c a "Hermandad
Nacional de Maestrazgo".
L'ordre del dia incloïa la reorganització de l'Hermandad i una declaració política. Va ser ratificat
com a president nacional; el fill
d'Ulldecona. Ramon Forcadell: com
a vice-presidents. els senyors Palau
Representants de diverses emAnó i Balada Castells.
preses de Sant Sebastià, en vaga. visitaren els ministres d'e
CONGRES PROVERISTA
Relacions Sindicals i del Treball,
mentre la situació laboral de
Bilbao es manté estacionària.
"El partit proverista. avui associaTambé a Sant Sebastià s'ha proció política, és un estil nou i origiduït un fet laboral a esmentar:
nal que reacciona contra la mentida,
el local d'una empresa ha estat
la corrupció i que com. Roma. no
adjudicat als treballadors.
és l'obra d'en un sol dia", va dir el
president, Manuel Maysóunave. en
En el passat cap de setmana, reel transcurs del primer congrés napresentants dels treballadors de cinc
cional proverista celebrat diumenge
empreses de Guipúscoa, que estan
passat. Hi van asistir unes duesen vaga fa més d'un mes i mig. van
centes persones i en el decurs de
visitar a Madrid els ministres de
l'acte es va fer públic un manifest
Relacions Sindicals i de Treball, resi es va fer un resum cronològic de
pectivament Martín Villa i Solís
la seva actuació des que n'aparegué
Ruiz. així com el president del Conal BOE l'autorització, el desembre
sell Nacional de Treballadors i el
de 1974.

A l teatre "Cervantes" de Màlaga, i organitzat per "Fuerza
Nueva", s'ha celebrat un acte
dit d'afirmació nacional.
El teatre, complement ple de
públic, era adornat per pancartes i rètols al·lusius a Franco
i moltes banderes de la Falange i dels requetès.
El jove Agustí Utrera, va parlar
dient que havien rebut l'herència de
Franco i a continuació, el representant de la "Hermandad de Alféreces
Provisionals". José Màrquez Iníquez, després de passar revista al
canvi que ha fet Espanya, abans i
després de la guerra, va acabar citant frases del testament de Franco.
Finalment, el cabdill de Fuerza Nueva, Blas Pinar, va ser acollit amb
una gran ovació, es va referir a
l'ideari de José Antonio, i va acabar
formulant dures crítiques contra el
president del govern i alguns dels
seus actuals ministres (entre ells els
de Governació, Afers Estrangers.
Justícia i Educació i Ciència) dient

AUDILEX
ASSESSORS
Declaracions de Renda.
Fiscal-LaboraL
Comptabilitats.
Jurídica.
Cobrament de morosos,
Rambla de Catalunya. 97. 3-1
Tel. 215 0-5 23 i 223 81 09

POSSIBLE CAUSA DEL SINISTRE
La causa del sinistre, encara qu*
no. és ben coneguda, pot haver estat la forta tempesta de la zona, ja
que s'ha esbrinat que l'avió volava
molt baix per raons tècniques. Quan
es produí l'accident foren els mateixos veïns d'Huete qui ajudaren a
cercar els cadàvers i a sufocar les
flames. Sortosament, el sinistre no
ha afectat cap població ni habitatge
de la zona on va caure l'avió.
Aquest és el tercer accident dels
"Jumbo 747" des que entraren en
funcionament l'any 1970. El primer
es produí a la rodalia de Tòquio.
l'any passat, on moriren tres-centes
persones. En el segon, el novembre
del 1974. van morir cinquanta-nou
persones quan un "Jumbo" de la
companyia alemanya Lufthansa s'enlairava de l'aeroport de Nairobi.
Kènia.
En aquest primer accident dins
l'estat espanyol, una de les ales del
gran ".Jumbo" aparegué a quatrecents metres de l'aparell, la resta del
qual és espargida en un àrea de dos
a tres quilòmetres.

MON DEL TREBALL

Vaguistes amb Martín Villa i Solís Ruiz

ANDALUSIA

Blas

qüència, l'avió ha transportat arme»
i material bèlic de fabricació nordamericana destinat a l'exèrcit persa.

president del Sindicat Nacional del
Metall. A tots ells exposaren la situació actual. Avui dimarts s'espera
aue les esmentades autoritats rebin
els representants dels empresaris.
SUSPESOS DE SOU I OCUPACIO
La situació laboral a Biscaia es
manté estacionària, ja que només es
troban en atur 200 dels 250 treballadors d'una mateixa empresa. La
xifra de sancionats amb suspensió
de sou i ocupació en aquests moments és de 3.966 treballadors, pertanyents a sis empreses, que tenen
una plantilla de 4.974. D'altra banda. ha quedat resolt el conflicte de
"Talleres Zar", on els 101 treballadors es trobaven en anormalitat laboral des de primers de març.
ADJUDICAT
ALS TREBALLADORS

ataca Arias a Màlaga

Continuant en el món laboral del
País Basc. el local on es troba instal·lada l'empresa "Iricons, S. A.**,
ha estat adjudicat als seus productors per la magistratura número 3
dimarts. Hi assiteixen banquers de
ae les de Sant Sebastià, en aplicació
vint-i-nou països i s'hi compten ende l'article 59 de la llei de contracte
tre els assistents, el ministre de la
de treball, informa Cifra. Es tracta
Presidència. Osorio, el president del
d'un local de dos-cents metres quaBanc de Comerç Exterior de França,
drats. situat al passeig de Los Olmos
el director general del Banc d'Esde la capital esmentada. L'empresa
panya i el president del Banc Espadeu als seus treballadors un total
nyol de Crèdit, en la residència del
de 2.893.660 pessetes en concepte
cual se celebren les reunions.
de salaris i jornals no satisfets i
També hi assisteix el professor
1.910.000 pessetes en concepte de
d'economia de la Universitat de Barpagament per resolució de contraccelona, Joaquim Muns, que va parlar
te de treball. El tema fou defensat
sobre el tema "Tendència actual del
oer l'advocat director del servei d'assistema monetari internacinal"
sistència jurídica laboral de l'OrgaA N T O N I ROIG I nització Sindical de Guipúscoa.

també que el terme que els enemics
del règim havien senyalat era la
mort de Franco. "El que no ens imaginàvem —digué— és que serien çls
mateixos col·laboradors i ministres
de Franco qui el desmuntarien". A
l'acte hi havia pancartes amb frases
con ara: "Referendum sin Franco,
lagarto, lagarto, lagarto", "Caudillo
Franco, Caudillo Pinar".
REUNIÓ B A N C A R I A
Sembla que la Costa del Sol s'hagi
convertit durant uns dies en capital
bancària i financiera del país. ja que
darrera de la clausura de les terceres jornades del mercat monetari,
Torremolinos. s'ha iniciat a Estepona
la Novena Reunió Bancària Internacional, que serà clausurada avui

r
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DEMANI A LA SEVA AGENCIA DE VIATGES

PREU REDUÏT TRENTUR
EN EL TREN

Per persones inquietes amb anhels d'un progrés econòmic. Demaneu entrevista al tel. 223-20-05
de 10 a 3

«BARCELONA TALGO»
fins el 31 de maig, des de Barcelona
Per anada i tornada en cotxe-llit classe turística
i dues nits a París en un hotel modern

^

comercial balmes

Balmes, 254-Barcetona (6)
Tels. 2281976-2282818-2282373

7.500 PESSETES

VIATGES A L A M I D A . SORTIDES DIÀRIES A M B P O S S I B I L I T A T
DE DIES A D D I C I O N A L S A P A R I S

DEMANI «TRENTUR» A LA SEVA AGENCIA
•"DISPENSADORS
DE SABO EN
LLAUTÓ CROMAT

O R G A N I T Z A : F R A N T U R FTS, M A J O R I S T A 7 M
Barcelona: T f . 217 94 62 - Madrid: Tf. 241 63 51
DOSSIRCADOR
AUTOMATIC
DE TOVALLOLES

EN VENDA A TOTES LES AGENCIES
DE VIATGES D'ESPANYA

Món
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ITALIfl

FRANÇA

Terratrèmol: 1.200 víctimes Reunió de Giscard amb 19 paisos africans
de salvar les vides i totes les pertinences. Aquesta regió de la Xina havia estat controlada des de l'any 1970.
Una part dels deu mil sismòlegs professionals i cent mil afeccionats, que
hi ha al país, han observat durant
cinc anys els canvis registrats en el
nivell de les marors, en els camps
magnètics terrestres i en la conducta
dels animals. Els xinesos han observat que, abans d'un terratrèmol, les
rates se'n van i les serps deixen la
letargia.

Es podia evitar el desastre? Això és el que hom discuteix era,
mentre el nombre de víctimes
aumenta: vuit-cents morts i quatre-eents desapareguts.

Però aquests últims, passats quatres dies des del seisme, ja es consiren quatre-cents cadàvers. Per a augmentar el sentiment de dolor que viu
tot el país, a Udine plou, amb totes
les conseqüències que això significa per als supervivents.
La premsa registra una discussió
general sobre els mètodes existents
en diversos països del món que Itàlia no té. "Tenim una xarxa sismogràfica insuficient", diu el president
de l'Organització Nacional de Geòlegs, VuillermirL "El servei geològic
a Itàlia és format per trenta persones, inclosos els empleats i els porters**, afegeix.
Un diari de Roma recorda allò que
fan els xinès sos per prevenir els terratrèmols. El 4 de febrer de 1975 un
terrible cataclisme va assolar la provincià de Liao Ning, d'una magnitud
d.e 10 graus de" l'escala Mercalli (de
12) —el d*Udine fou de 9 graus—.
Però el de Liao Ning va ser anunciat
ira mes abans i després, una segona vegada, amb una anticipació d'una
hora. Això va permetre als pobladors

TURISME I ZONA SISMICA
Paral·lelament a aquests exemples,
la premsa fa una crítica molt dura
a les autoritats locals de Friül-Venezia Giulia (regió que comprèn Udine), un dels bastions de la Democràcia Cristiana. La crítica, que també
s'ha fet per televisió, és que, en molts
casos, aquestes autoritats locals no
volen que la zona sota llur competència sigui declarada sísmica. Això
és degut, en primer lloc, a raons turístiques, i en segon lloc al fet al que
els sisteme„ de construcció antisísmics són molt més cars.
A. F.

Diferents fets esdevinguts ahir
a la capital francesa li aonen
l'amplària de "capital internacional" que sovint té. Sota la
presidència de Giscard. va començar ahir la reunió de dinou
països africans i França per a
parlar de la cooperació europea
amb el continent del sud.
Es una trobada que representa un
bon èxit per a la política giscardiana. sotmesa a l'exterior a les crítiques del Tercer Món i especialment
r"Algèria i a l'interior als atacs dels
saullistes contra la política exterior
europea de Giscard, i que pot significar una sortida a l'atzucac a què
sembla acúlada la conferència internacional de l'energia (correntment
anomenada "diàleg nord-sud">, que
fou proposada pel president francès
per tal d'arribar-hi a una entesa entre els països rics i els països pobres,
però que avui es troba empantanegada en interminables reunions de
comissions que no acaben de desbrossar el terreny per a poder convocar a nivell ministerial la sessió
final, desprès de la inicial que se
celebrà el desembre i en la qual
participà Espanya com a país ric.
També a l'interior, Giscard es tro-

Propostes per a I
"Restablir la plena ocupació
laboral, factor d'estabilitat, és
Bita necessitat política que exigeix l'aliança de totes les forces democràtiques i llur acord
sobre els principals objectius
de la política econòmica i social", declara en un recent informe la Comissió Europea, òrgan executiu de la CEE i locomotora de la mentalitat europeista.
L'ínforme, anomenat "Una estratègia comunitària per a la plena ocupació i l'estabilitat", és destinat a definir les línies directrius que en matèria de política econòmica i social
seran proposades i discutides en la
propera Conferència Tripartita. El
mes de juny vinent aquesta Conferència aplegarà al voltant de la taula les organitzacions sindicals i patronals de cada país membre de la
CEE, els respectius ministres del
Treball i la Comissió Europea.
El document de la Comissió apunta tota una sèrie de mesures capaces de redreçar la situació de crisi
econòmica actual, intentant de conciliar els diferents interessos entre
els països i els sectors socials en presència. D'altra banda, una cosa és
proposar (aquest és un dels rols de
la Comissió Europea) i una. altra
aplicar realment, competència exclusiva dels governs nacionals de cada
país membre, malgrat llur coalició
econòmica al si del Mercat Comú.
"Un dement essencial de l'aliança
de cara a la plena ocupació i l'esta-

BHISAI Avui el seny català
aconsella introduir el confort dintre mateix de casa.
Us instal·larem propà al vostre pis.a
la vostra torre o a la vostra indústria.
iría,94 Tel 3250700

BARCELONA

bilitat és la disciplina col·lectiva en
matèria d'augment de sous i preus.
A llarg termini, el creixement de la
productivitat del treball és el criteri
dels sous reals. Però caldrà que
l'augment dels sous reals resti temporalment per sota de l'augment de
ia productivitat, si hom vol estabilitzar la relació entre consum i inversió. Car el retorn necessari a la
plena ocupació exigeix un substan(ial creixement de la inversió"
FL "COMPROMÍS SOCIAL"
L'exeeutiu de la CEE és perfectament conscient, i aixi ho predica,
que la "disciplina col·lectiva" per
part tant d'empresaris com de treballadors en favor del rellançament
de les economies nacionals no serà
possible sense un "compromís social". L'estat, conjuntament amb els
interlocutors
socials
tradicionals
(patronat-obrers), tampoc no s'escaps de les responsabilitats impostergables, generosament distribuïdes
per la Comissió Europea: "Per tal
de realitzar un "compromis social"
caldrà en alguns estats membres recórrer a una política directa de preus
destinada a jugular els coeficients
d'inflació".
Les previsions socials de la Comissió asenyalen un probable augment del nivell europeu d'atur forçós per als mesos vinents. Aquest
fet contrasta curiosament amb el
creixement igualment previst del potencial de producció. Per si calia, la
Comissió recorda als "Nou" de la
CEE que representen la cinquena
part de la producció mundial (tercera part pel que fa a l'Occident desenvolupat), que la meitat de llurs
intercanvis exteriors, la realitzen
amb altres membres de la mateixa
CEE i que per tant llur potencial els
obliga, si volen conservar-lo en bones condicions, a posar ràpidament
ordre ens les qüestions eeonòmicosocials apuntades.
Cinc milions i mig de parats en
l'Europa del Mercat Comú. nivell
d'inflació preocupant, augment dels
preus estimat en un 13 per cent (16

"les CORTS" carrer Galileu, 281-285 (Can Bruixa), a 25 m. de la
Travessera de les Corts. A 50 m. del Metro i del mercat de les. Corts
O Pisos de 4 habitacions amb armari, cambra de bany, lavabo amb
dutxa, menjador-sala d'estar amb armari buffet incorporat, cuina
ben pensada, amb ventüaeió per als fums» tres piques d'aigua, dues
de cuina i una de treball (per a galledes), armari de fusta (baixos i
alts), taula petita, connexions preparades per a instal·lar maquines
automàtiques (renta-plats i renta-roba) i equipada amb una màquina d'eixugar roba (eixugament total). • Entresolat al passadís i al
distribuïdor, i armari per a roba # Aigua calenta per gas i calefacció elèctrica. # Aïllament acústic. • Armari de malendreços per
a cada pis. • Porteria molt àmplia, amb escala doble i amb dos ascensors. Terrasa-solàrium amb ping pong. # PREU TOTAL: a partir
de 2.150.000 ptes. inclosa hipoteca, a pagar en 14 anys. A l mateix
edifici, venda de despatxos i de places d'aparcament
Visites del pis de mostra moblat: A l'edifici mateix, els dies feiners
de 10*30 a 2 1 de 4 a 8 (diumenges, de 10 a 2).

Immobiliària Jordi, S.A. Burdeus, 22, baixos, t. 3219793
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per cent al 1974): són els punts importants de la vida económico-social
comunitària al 1975, assenyalats en
una breu retrospectiva pels òrgans
informatius de la Comissió Europea.
L'adopció per part del Consell de
Ministres de la CEE de là directiva
sobre igpalament entre sous masculins i femenins, és una de les decisions presentades oficialment com a
més importants dels últims mesos
en el terreny social.
FRANCESC VERDÚ

ba sotmès a moltes crítiques. "No
ha aconsseguit imporsar-se com
l'home de tots els francesos" diu
ei setmanari nord-americà "Newsweek". La millor demostració que
no ho ha aconseguit és l'elecció parcial que tingué lloc ahir en el departament de la ciutat del nord,
Dours. Guanyà l'ex-candidat presidencial Jean Royer, que critica el
govern de Giscard perquè el creu
massa reformista. En la mateixa
elecció, els centristes foren també
ben derrotats per l'esquerra, que obtingué, gràcies als progressos del
Partit Socialista un trenta-dos per
cent de vots, percentatge que no està gens malament en un departament
on Royer és el guanyador tradicional
per gran majoria. Mentre els reformistes de Giscard no aconseguien
cap bon resultat, Royer es mostrà
satisfet perquè podrà aplicar tranquil·lament el seu pintoresc programa: "Un bon alcalde, com jo sóc, i
un bon diputat, com també ho seré
des d'ara, no solament ha de vigilar
l'equilibri urbà, sinó també d'equilibri natural, és a dir, ha d'impedir
les perversions de costums sexuals
que vivim avui."
Assejat des de l'exterior i des de
l'interior, la conferència dels països
africans serà positiva per a Giscard
si s'hi aconsegueixen els objectius
que ell va assenyalar ahir en el discans". Àdhuc hi assisteixen les excurs inicial: "Deixar l'Africa als africolonies portugueses com GuineaBissau. Sao Tomé-Príncipe i illes de
Cabo Verde. Tots aquests països
africans volen reivindicar el dret a
la igualtat, que, després de la visita
de Kissinger i amb aquesta acollida
de Giscard, els sembla un objectiu
realitzable.
EXPLOSIONS A PARIS
Un altre fet important, esdevingut
diumenge a París, fou el doble
atemptat amb explosius contra dos
seus industrials de la República Federal Alemanya a París, així com
una altra explosió a primeres hores

del dilluns a Tolosa contra l'Institut
Cultural Alemany. Tots aquests
atemptats són una resposta anarquis.
to després del suïcidi, a Stuttgart,
i e la periodista i cervell de la "Fracció de l'Exèrcit Roig". Ulrike Meinhof. Les autoritats franceses, com
d'altra banda les alemanyes, estan
preocupades pels nous atemptats que
es puguin produir, "quan, en realitat, no tenim mitjans per a vigilar
tots els locals alemanys a França",
segons ha dit el cap de la policia de
París. La mort de l'alemanya ha estat molt comentada aquí. perquè es
recorda la visita que fa uns mesos
féu Jean Paul Sartre als detinguts
d'aquella organització revolucionària. El filòsof va tornar a París proclamant als quarte vents les condicions de llur. detenció, que eren profundament inhumanes.
ERNEST UDINA

UNCTflP

Missatge de l'URSS
L'URSS va demanar ahir en la reunió de la "UNCTAD" (Conferència
dé les Nacions Unides pel Comerç i
el Desenvolupament), l'eliminació de
les discriminacions de tot tipus de
barreres artificials en el comerç mundial. afirma Efe. Per donar un pes
polític més gran a la seva actitud,
Moscou no s'ha limitat a plantejar
aquestes exigències a través del seu
delegat en la "UNCTAD'' de Nairobi (Kenya), encapçalada pel ministre de Comerç Exterior, Nikolai Patòlitxev, sinó que ha enviat a la conferència un missatge especial del govern soviètic, signat pel president
del Consell de Ministres, Kosyguin.
Amb el seu missatge I URSS confirma <Je la forma oficial més alta
la postura que ja s'havia manifestat
en els comentaris de la premsa soviètica davant la "UNCTAD", d'atraure's els països del Tercer Món.

ITALIA I LES ELECCIONS (1)

La geografia, la gent, la política
Gairebé cinquanta-sis milions
d'habitants que s'atapeeixen en
una superfície un terç més petita que la de l'Estat espanyol,
i amb un índex de creixement
anual superior al 8 per cent.
Ciutats industrials concentrades al nord del país; agricultura moderna, indústria mitjana i
petita al centre; pobles habitats
gairebé únicament per vells i infants al sud. A grans trets, així
és Itàlia.

d'emigració interior va atènyer lla- exemple la gestió d'escoles i hospivors el seu nivell màxim. Des del tals. Al seu torn. cada regió es disol dels pobles i camps de Sardenya, videix en províncies, amb autoritats
Sicília, Calàbria, l'Apúlia, Molise, la residents a la ciutat-cap. Després hi
Campània i els Abruços. emigraren ha els "comuni", o sigui, els Ajunmilers i milers de treballadors agrí- taments, amb funcions coordinades
coles, petits camperols i artesans* amb les del govern de la província,
cap al Nord, principalment a les fre- aquest vinculat al govern de la redes i boiroses ciutats de Milà i Torí, gió. i aquest darrer al govern cena treballar a les cadenes de mun- tral. El conjunt s'apuntala sobre una
tatge de la F I A T i d'altres gegants xarxa d'expansió dels anomenats
com és la Pirelli de Milà. Les famí- "organismes populars", com són els
lies dels immigrants s'anaren amun- comitès de barri, comitès de districtegant com podien a les àrees subur- te i consells escolars. L'actual esbanes de les grans ciutats, en un tructura capil·lar del règimen de goprocés molt semblant al que descriu vern italià és bastant recent. Només
Francesc Candel en Els altres ca- fa tres anys que. tal com es diu en
talans, a propòsit de la Barcelona el llenguatge de cada dia, "s'han fet
de la mateixa època
les regions". Fins aquesta època, era
Aquests immigrants, ajuntats al m o " ^ " f ^ f ® J * d ^' i s i , 0 . d < : t a s ( 3 u e s
"proletariat de raça" dels centres entre el govern central i el governs
industrials, han estat la base de p e m e n
l'augment de vots del Partit Comúnista i també del Socialista al nord, X A R X A DEL PODER LOCAL
fins al punt que, de les sis "regions
— _

Aprofundint una mica més, s'observa un corrent d'homes i dones,
joves i vells, en constant moviment.
Aquesta és la Itàlia que va a eleccions generals els 20 i 21 del juny
vinent.
El referèndum institucional de
juny del 1946 va fer d'Itàlia una
República. La Constitució promulgada del desembre del 1947 la va
convertir en "República nascuda de
la Resistència" (la lluita partisana
contra els nazi-feixisets des del 1943 e x f s ^ t e f r r r S a ^ l ^ r T a n y ^
^
Democràcia Cristiana, fins ara
al 1945) i basada en el treball".
ai centre del país (de les quals el el partit de masses mes important
Laci és molt recent) i tres a la part d e l País. desenvolupa les seves fore n elst
septentrional: Emília-Romanya. Li™ys i escaig que
MIRACLE ECONOMIC
a ? P a s s a t d e s d e ^ guerra repen
gúria (capital Gènova) i Pjemont hjada
en
personatges
locals de pres(capital Torí).
tigi que concentraven llur activitat
en i envers el poder central. Els coD'aleshores ençà. s'ha escolat molr
munistes í els socialistes, si bé molt
ta aigua per sota els ponts. Des del REGIM REGIONAL
interessats a augmentar els seus diprimer govern de coalició del 1945,
putats i senadors a Roma, han teixit
amb demòcrata-cristians, socialistes
Però parlem una mica de les re- durant anys una vasta xarxa de poi comunistes —que no es tornà a
repetir— fins avui. s'han succeït es- gions, punt important per a moure's der local, que ha donat els seus
deveniments polítics tan importants amb deseiximent en la selva de la fruits en les eleccions regionals de
com l'ascens meteòric de la DC els polític aitaliana. Itàlia resta dividi- juny de l'any passat. L'augment de
primers anys, el seu estancament da, segons la Constitució, en quinze pes local de l'esquerra tendirà a reposterior i el seu actual descens; regions amb Estatut ordinari" (Pie- flectir-se aquesta vegada en el Parl'increment quasi constant de comu- mont, Ligúria, Llombardia. Vèneto, lament, opinen molts observadors.
D'aquí poc més d'un mes, es tornistes i socialistes i l'aparició en Emília-Romanya, Toscana, Umbria,
Marques, Laci. Abruços, Molise, narà a votar, a tot el país. per eleescena dels neofeixistea.
En el sector econòmic, Itàlia co- Campània, Apúlia. Basilicata i Calà- gir diputats i Senadors que legislaran
negué els anys del miracle", que bria) i cinc amb "Estatut especial" des de Roma per a tot Itàlia. Tamforen els primers de la dècada dels (Friül-Venècia Julià, Vall d'Aosta, bé es votarà per tal de renovar les
cinquanta fins al 1964. Durant aquell Trentino-Alto Adige, Sicília i Sar- autoritats de les ciutats de Roma,
Gènova. Foggia i Bari Sicília rera
període es desenvolupà la gran in- denya).
dústria del '-triangle" format per
El règim regional, sense alterar l'única regió que al mateix temps
Gènova, Torí i Milà, basada en la l'estructura centralitzada de l'Estat, elegirà un nou govern regional. Tot
mà d'obra local i en la importada contempla la descentralització d'al- es farà els 20 i 21 de j m y .
del "profund Sud". El moviment gune* funciona de govern, com per
ALÍCIA FAJARDO

Món
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Els països del petroli, reunits a París Enrarit suïcidi de la Meinhof

La activista aparegué penjada à là cel·la

Per a decidir l'ajut de llur Organització al Tercer Món
Els ministres de Finances dels
tretze països membres de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), presidits pel representant de Veneçuela, Héetor Hurtado, començaren ahir a la tarda llur reunió a París.
EL tema principal d'aquesta trobada és fixar l'import de la contribució de cadascun dels Estats membres de l'ajut als països més pobres. Igualment hauran d'establir la
llista de les nacions afavorides i les
proporcions en què es concediran
préstecs, a llarg termini i sense interessos, per un valor global que
hom situa entre vuit-cents i mil milions de dòlars (entre cinquanta-tres
i seixanta-set mil milions de pessetes).
REUNIÓ SEGURA
Les forces de policia encarregades
de la protecció dels ministres participants totalitzen dos mil cinc-cents
homes, gairebé dos-cents policies per

cada ministre. Ben segur que els representants de l'OPEP recorden encara el darrer segrest de què foren
objecte a Viena pel grup comandat
pel veneçolà Carlos, fins no fa gaire
l'home més cercat arreu del món.
Els voltants del Centre Internacional de Conferències, a l'avinguda
Kléber de París, és troben rigorosament vigilats, i cal passar per diversos controls per a entrar a l'edifici. La conferència del petroli començà a la tarda, puix el matí havia estat dedicat als tràmits de verificació de les credencials.
FONS COMÚ
"El fons comú per als països en
via de desenvolupament, acordat el
darrer mes de gener a la reunió de
Viena, és ja operacional", segons ha
informat el representant iranià, Mohamed Yeganeh. Aquest ha precisat,
ultra això. que deu dels tretze països membres ja ratificaren llavors
-la creació del fons i hom espera
—potser a París mateix— la ratificació dels tres restants. Fins i tot,
si Indonèsia, l'Equador i Gabó no-

més hi participessin simbòlicament,
els restants països membres continuarien mantenint la xifra oferta.
La principal organització beneficiària de l'ajut de l'OPEP serà el Fons
Internacional per al Desenvolupament de l'Agricultura (FIDA).
Tant el ministre iranià com el ministre veneçolà de Finances insistiren a dir que l'objectiu de l'actual
reunió era el fons d'ajut. Cap dels
dos no donà, tot i això, més precisions relatives als punts que han
d'é s s e r tractats. Si l'organització
d'exportadors de petroli arribés a
acordar els mil milions de dòlars,
cada país exportador lliuraria gairebé l'u per cent dels seus recursos a
l'ajut del Tercer Món. mentre els
països "rics" difícilment estant aconseguint l'objectiu del 0.7 % que es
fixaren.
El representant veneçolà i president de la conferència, Héetor Hurtado, va dir ahir que les sessions serien ràpides i oue probablement acabarien avui. Remarcà també que no
es convocaria una conferència de
premsa, però que farien públic un
comunicat conjunt a la fi de la reunió.

PORTUGAL

El general Ramalho Eanes, probable nou president
El general de quaranta-dos
anys Antonio Ramalho Eanes
serà probablement el primer
president de la República Portuguesa elegit en el marc democràtic convencional, segons
tots els indicis.
Això serà possible perquè la seva
candidatura, que pot ser decidida
immediatament, té el suport dels
grans partits portuguesos,* el Partit
Socialista, el Partit Popular Democràtic i el Centre Democràtic i Social
i no té l'oposició frontal del Partit
Comunista. I serà possible també, si
s'acompleixen les condicions que ell
mateix ha posat per formalitzar la
candidatura, la principal de les quals
és de trobar un substitut capaç i de

BREU
ALBANIA. — Aquest país ha pres
noves mesures contra les antiges tradicions. Aquest Estat ateu procura
eliminar els vestigis del seu passat
islàmic. Desapareixeran tots el noms
que recordin l'època islàmica. Per
una altra banda, Tirana ha tancat
totes les esglésies i resta rigorosament prohibit de propagar idees religioses.
BEIRUT. — A les primeres hores
d'ahir es van produir enfrontaments
armats entre progressistes i membres de les falanges libaneses. En el
terreny polític, els observadors estimen que el retorn de la pau al Líban
depèn ara de l'actitud del dirigent
socialista Kamal Jumblatt.
BRUSSEL·LES.—El problema dels
palestins en els territoris ocupats
per Isra·sl és el tema d'un col·loqui
internacional que se celebrarà en
aquesta ciutat durant dos dies, segons fou exposat ahir en una conferència de premsa. El col·loqui és una
de les respostes palestines al congrés mundial jueu que recentment
se celebrà a Brussel·les.
SUÈCIA. — L'Estat Major Central de les Forces Armades sueques
va confirmar que "alguna cosa desacostumada" succeí prop del port
soviètic de Riga (Letònia) el passat
novembre, però ha esquivat d'entrar
en comentaris a l'entorn dels persistents rumors que s'havia amotinat
la dotació d'un vaixell de guerra rus.

PARCEL·LA
De part. a part Venc parcel·la a
zona residencial 1.» Categoria. A
8 minuts d'Areny» de Mar. Urbanització amb tots els servei» a
punt. Telefonar de dilluns a divendres al 224 39 30 i dissabtes i
diumenges al 393 83 90

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 11/5/1976. Page 15

confiança per al lloc clau que ell ara
exerceix: el cap de l'Estat Major de
l'exèrcit, que a la pràctica implica
el domini de les forces armades de
terra i ia màxima capacitat concreta
de decisió del país.
Segons informa Efe, tots els mitjans de comunicació de Lisboa coincideixen aquests darrers dies en les
possibilitats presidencials de Ramalho Eanes. que públicament va donar
llum verda en el cas que la seva
candidatura arribés a ser "imperativa", tal com ara s'ha produït.
AJUTS IMPORTANTS
Ramalho Eanes, compta amb el favor de noms de pes. A favor d'ell
"juguen" homes com el genera'l Pires Veloso, cap de la regió militar
del nord, i Vasco Lourenço, cap de
la regió militar del centre, i tot això
significa que el potencial mandatari
té al seu favor la majoria política
i, a més, la força. AI marge d'això.

hom especula que l'actual president,
el general Da Costa e Gomes, és possible que trenqui una discreció, que
hom considera només política, i es
presenti a reelecció. Aquesta és una
possibilitat curiosament observada
pel Partit Comunista que, es diu, no
presentarà un candidat propi per no
tenir un fracàs, però faria costat a
algú tan modelable.
CANDIDAT FEMENÍ
La primera eandidatura oficial
presentada per a la presidència de
la República Portuguesa és la d'una
dona.
El Partit Revolucionari dels Treballadors de matís trotskista. i la
Lliga Comunista Internacionalista,
també trotskista, han presentat la
eandidatura d'Arlette Vieira. da Silva. informa l'agència Efe.
La candidatura de la senyora Da
Silva es present» pel districte de
Setúbal.

ESTATS UNITS

Reagan ha augmentat el nombre de delegats
Ronald Reagan, rival ultra
conservador del president Ford
a la candidatura presidencial
fiel Partit Republicà, ha augmentat aquest cap de setmana
el nombre dels delegats que li
són favorables en aconseguir
trenta-nou vots als estats d'Oklahoma. Lousiana i Kansas.
El president Ford, que des de fa
dues setmanes va darrera de Reagan
en el nombre de delegats, només pogué aconseguir disset nous vots a
Kansas. Missouri i Minessota.
En aquests estats i durant aquest
cap de setmana, el partit republicà
reuní els seus delegats de districte
per votar els representants que elegiran en la convenció nacional el
candidat presidencial del partit.
Aquest sistema anomenat de "Caucus", és complementari del sistema
de votació popular que, amb el nom
d'eleccions primàries, decideix la selecció dels candidats dels Partits Republicà i Demòcrata per a Is presidència dels Estats Units.

blicà, és de 1.130; així, doncg, la decisió dels delegats no compromesos
pot ser molt important a les pròximes eleccions.
El Partit Demoócrata no féu eleccions de delegats durant aquest cap
de setmana. El còmput general de
delegats és, fins ara, aquest: Carter
574 delegats. Jaekson 205, Udall 187,
Wallace, 146 i no compromesos, 258
delegats. Al Partit Demòcrata, el
nombre de delegats necessaris per a
aconseguir la candidatura presidencial és de 1.576, però hom considera que a partir dels 1.000 les possibilitats de victòria són totals.

VENEM
3.000 Hectàrees de Pineda
—
—
—
—
—

CÒMPUT DE DELEGATS
Despré» d'aquestes darreres rotacions de delegats, el còmput dels
candidats republicans ét el «egüent:
Ronald Reagan 400 delegat». Gerald
Ford 336 delegats, no compromesos
300 delegats.
El nombre de delegats necessari*
per a aconseguir la nominació en la
convenció nacional del Partit Repu-
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El matí del dissabte, dia 9, va
aparèixer morta Ulrike Meinhof, coneguda dirigent esquerr a n a alemanya, empresonada
des del 1972 arrel de les activit a t s del g r u p revolucionari
'Fracció Exèrcit Roig". L'informe oficial de la presó de Stuttgart-Stamheim indica que Ulrike Meinhof s'ha suïccidat amb
una tovallola.
Els advocats de la "Fracció Exèrcit Roig", però, han afirmat en una
conferència de premsa celebrada
diumenge al vespre que Ulrike Meinhof no havia expressat mai cap intenció de suïcidar-se, coincidint en
això amb la germana de la intel·lectual alemanya morta. Klaus Croissant. encarregat de la defensa dels
quatre encartats en el sumari contra la "Fracció Exèrcit Roig" —entre
els quals hi havia Ulrike Meinhof—,
ha demanat que es faci una nova
autòpsia i ha criticat el fet que ni
els familiars, ni els advocats defensors, ni els altres acusats (Andreas
Baader, Gudrun Ennslin i Jan-Carl
Raspei no poguessin veure el cos
d'Ulrike fins dissabte al vespre.
CINC ACUSACIONS
D'ASSASSINAT
Ulrike Meinhof, filla d'un historiador d'art, era una escriptora d'extrema esquerra, ex-redactora del setmanari esquerrà "Konkret". La primera vegada que se'n parlà com a
relacionada amb la "Fracció Exèrcit
Roig", fou el 1970, quan va dirigir

a Berlin Occidental l'intent d'alliberació d'Andreas Baader, acusat llavors de posar bombes a diversos magatzems. El juny del 1972 fou detinguda, després del desplegament d'un
gran aparell policíac a tot el país,
acusada de la mort de cinc persones
i, en grau de frustració, d'unes altres trenta-vuit juntament amb ella.
estaven acusats en el mateix sumari Andreas Baader, Jan-Carl Raspe,
Gudrun Esslin i H o e l g e r Meins.
Aquest darrer va morir el novembre
del 1974. a la presó, després d'una
vaga de la fam com a protesta per
les condicions en què estava detingut.
UN GRUP MOLT ACTIU
El grup "Fracció Exèrcit Roig",
creat quan els esdeveniments estudiantils del 1968 a la Universitat
Lliure de Berlín, ha dut a terme des
d'aleshores diverses accions. Quan
Ulrike Meinhof fou detinguda —a
mitjans del 1972— v a n resultar
morts tres oficials i soldats d'Estats
Units i uns altres sis van ser ferits
greus. L'abril de l'any passat, sis
membres del grup assaltaren l'ambaixada alemanya a Estocolm i agafaren setze diplomàtics com hostal
ges amb la intenció de canviar-los
pels vint-i-sis empresonats de llur
organització. Després que el govern
de Bonn va negar-ae al canvi —quan
ja havien mort dos dels diplomàtics— una violenta explosió va destruir gairebé del tot l'ambaixada
alemanya, morint-hi dos dels assaltants.

ANGLATERRA

Renuncia Thorpe, cap dels liberals
's.

Jeremy Thorpe, cap del Partit Liberal de Gran Bretanya,
renuncià el seu càrrec ahir a
Londres, a conseqüència dels
comentaris que han circulat
sobre la seva vida privada.

Dos prestigiosos membres laboristes de la cambra alta, lord Beaumont
i lord Nackie, enviaren un ultimàtum
a Jeremy Thorpe per tal que presentés la renúncia abans de final de
mes, bo i al·legant que la seva permanència en la direcció del partit
pot ocasionar danys irreparables.
Per la seva banda, Thorpe autoritzà el dominical londinenc "The
Sunday Times" a publicar dues cartes que havia enviat a Norman Scott
el 1962 i que fins ara havia mantingut en secret, i que evidencien una
estreta relació entre ambdós.
La nova cris començà quan l'exdíptrtat liberal David Bassell, que
ara a Califòrnia, desmentí una

declaració seva anterior en què confessava haver donat diners a Scott
per guardar-li uns secrets. Això fa
que reneixin les sospites de qui va
donar diners a Scott i per què, car
és comprovat que aquests diners van
sortir de mans liberals.
El grup parlamentari del Partit
Liberal es reunirà la setmana entrant per revisar la situació i decidí*
una postura respecte al seu líder.
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JUNTA GENERAL DEL BANCO HISPANO AMERICANO
FUSIÓ A M B ELS BANCS MERCANTIL
I INDUSTRIAL I DE GIJÓN

Discurs del President Senyor Usera, i informe
del Conseller-Director General, Senyor Oliart

AMPLIACIÓ DE CAPITAL: UNA PER CINC
No sembla lògic que existeixin tijxis
amb un augment de 1.800 milions, l incred interès diferents per a la Deuta
mentdel 18.9 %és significatiu
Pública, per a les Cèdules d Inversió,
Per que fa a la inveíéió. el Banc reapels crèdits d exportació o pels béns
litzà una decidida política anticíclíca i
d equip.
de manteniment de les empreses en un
AHres raons per
Segon; Es precís també, que es revisi
any de necessitats de medis de finançaa les fusions
el paper dels intermediaris financers priment. El que prova que la inversió total
Discurs del Senyor Usera
vats, inclosa la Banca, en relació amb el
en pessetes va créixer 50 000 milions,
crèdit oficial. El crèdit oficial va néixer
El President recordà I encertada polí- amb un augment percentual del 20,25: i,
per a suplir la imposibilitat del Banc de
tica oficial a favor de la concentració en moneda estrangera 3.100 milions de
Oesprés de satvóar eis accionistes,
La fusió amb el
donar crèdit a mig i llarg plaç. Avui la
empresarial Politica que, si és conve- pessetes, amb 21.83%.
explicà per què ia Junta s ha celebrat el
Banca esta donant aquestes crèdits i ha
nient sempre, resulta encara més saluBanco de Gijón
En gastos generals creixeren el 37.5%.
9 de maig retard originat per la necesside concedir-los per obligació legal
dable per a la Banca perquè permet afinar dels que corresponen al personal un
t à de comptar amb el permís del MmisGran part dels crèdits que donen les InsLes relacions amb ei Banco ae Gijón, l'organització i els comptes d'explo- 36.10%, a la Seguretat Social un 50.81 i
ten d'Hisenda per a les operacions d abtitucions de Crèdits Oficial, podrien dotació. afavoreix el trasvassament de a les institucions en benefici del persosón
tan
antigues
que
el
Banc
de
Gijón
sorció que es sotmeten a la Junta.
nar-se per part de la Banca als mateixos tité mes anys que l'Hispano i, a més, tou capital d unes regions a les altres i. a nal un 34.44%. Aquestes quantitats suDigué que I any 1S75 fou molt difícil
pus d'interès que el crèdit oficial dóna
fundador del nostre Banc. Al 1973, rHis- més. serveix millor a la política monetà- men el 85% dels gastos generals.
per Espanya i també pel Banc Htspano
Es ser aquests tipus d'interès superiors
Com a conseqüència, primer, del ma :
pano va fer una oferta pública d'adqui- ria del Govern.
Amencano Amb un increment del proals que l Estat paga a ia Banca pels fons
sició de les accions del Banc de Gijón
I és especialment important cara a un jor augment d acreedors. segon, de la
ducte nacional brut pràcticament nul,
amb què nodreixen el crèdit oficial, la
que es trabaven molt repartides a Astú- futur internacional: perquè una part nostra accentuada activitat internacioamb un atur elevat disminucions fortes
Banca podria baixar els tipus d'interès
ries. E n poc temps foren ofertes a l'His- cada vegada més significativa del nostre nal; i. tercer, d'una cuidadosa selectivien fa inversió, baixa molt considerable
pano el 9 8 % d'aquestes accions. Des negoci procedeix ja de ! estranger. Per tat de la politica d'inversió, mirant sem- de la resta dels seus crèdits, millorar la
en ies-reserves de divises i lògiques tenretribució dels seus dipòsits i fer front
d aleshores ambdues institucions van altra part. el porvenir ens reserva una pre e l , rendiment, el benefici líquid
sions de tresoreria a les empreses, el
amb més folgança a r augment de gasfuncionaní perfectament acoplades i major competència dels bancs no es- arribà a la xifra de 4.849 milions, amb un
president es congratula que, malgrat
tos generals, de personal i inclús retris ha enriquit la xarxa de! Banco de panyols. tant fora del nostre país com augment det 24.8% sobre lany passat.
ÜM. s ha aconseguit «un son exercici, un
buir millor als accionistes.
Gijón que ara $ integra a ta genera) de dintre. Doncs bé; només Bancs de mag- Els impostos ascendiren a 1.333,4 mi«tolt bon exercici».
l'Hispano.
nitud adequada poden estar en condi- lions amb un augment del 44.2% i, a recions de fer front a aquesta com- serves. 2.059 milions, amb un augment L'Hispano en aquesta
del 16.6%.
petència.
La fusió amb el Banco
Ports aplaudiments en el
Al 1975 el Banc ha obert 114 Sucursals, època de canvis
Després
d'enumerar
les
diverses
conMercantH
e
Industrial
necord del generalíssim
Enmig d'aquesta època de canvis, et
dicions necessàries per a que les a les que s ' a f e g e i x e n ies 53 que
s incorporen per I absorció del Banco Banco Hispano Americano referma ka
La relació amb el Banco Mercantil e fusions siguin efectuades —aprovació
Eis president es referí a i esdeveniment
de San Sebastiàn. El número total de seva voluntat de servei a l'interès naciofcwtòric de la desaparició del Cap de l'Es- Industrial ha estat diferent, producte de dels Consells d Administració respec- Sucursals ha obeït al criteri d accentuar
nal i al propòsit de continuar el seu
converses que arribaren a la conclusió tius. permisos del Ministeri d'Hisenda,
tat Va dir que ei desenvolupament del
la presència del Banc Hispano Ameriprocés d enfortiment i renovació, conque era convenient la fusió pels seus aprovació de les Juntes Generals, etc.—
Banc. d una envergadura impensable al
el President aclarí que una quarta con- cano a lez zones de major creixement servant les seves grans característiques
clients, accionistes i personal
1939. passant de les seves 150 sucur.econòmic i democràtic, reestructurant la tradicionals de seguretat, professionalisals d aleshores, a constituir-se en una
Explicà per què el Mercantil ha elegit dició. la concessió per part del Ministeri plantilla de personal d acord a ies refor- tat i bona tasca. Creiem que es precís
de les primeres entitats bancàries de
l'Hispano. Recordà que fou fundat al d Hisenda de les bonificacions fiscals mes en marxa en el camp administratiu,
que el públic coneixi millor que fan els
I Europa d avui. ha estat possibte grà- març del 1931, amb orígens semblants corresponents és suspensiva i per tant. l'administració, i a la mecanització
Bancs i com són. Existeixen molts
cies a la confiança dels accionistes ï al
als de l'Hispano. El grup fundador es- d'el·la depen que totes tes altres pro- Prova expressiva de l'acompliment d'aerrors i falses idees al seu voltant
i incansable treball del personal i dels tava també constituït per comerciants i dueixin efecte
quests objetíus és que la plantilla del
Raons tècniques han aconsellar tes
directius, però també gràcies a 40 anys empresaris molt distingits, amb un maBanc ha disminuit en 34 persones
absorcions del Banco de Gijón i del Banc
d un ordre jurídic o social que ha d atri- teix esperit, ideals coincidents i filosoMercantil e Industrial.
Amb
Segons 1a nostra opinió, ta Borsa no ha
twir-se en primer lloc al Generalíssim fies anàlogues. El President declarà el Ampliació
aquests absorcions i amb l obertura proreflexat durant el 1975 la realitat econòFranco «Per això», afegí el president seu agraïment per la comprensió trogramada. pel 1976, d'unes 100 oficines,
mica del Banco Hispano Americano en
provocant una ovació, «Crec que si avui bada entre els directius i personal
L ampliació de capital no és una detto ho recongués explícitament, come- d ambdós bancs i assegurà als del Banc cisió capritxosa smó que respon a una la cotització de les seves accions. Es el Banc tindrà al 31 de desembre del
1976. unes 1 000 Oficines.
tria una omissió imperdonable»
Mercantil e Industrial, el mateix que a la politica bancària, als condiconants del cert que l a Borsa patí un fort deteriorament en aquest any Malgrat tot al
Aqdèst extraordinari esforç té com a
seva clientela, que en Venir àTHispanò. coeficient de garantia i a la legitima ex1975 el volum de contractació de les
base l'eficaç col·laboració de tot el perentren a casa seva.
pectativa dels accionistes.
accions va créixer en un 26% i el
sonal en la qual formació i perfeccionaEl que és prudent i aconsellable, n ú m e r o d a c c i o n i s t e s p u j à f i n s a
ment està engatjat el Banc amb un amEt futur, amb ei Rei
La valoració dels
aquest any, és una ampliació de l'u per
128 500. o sigui, 30.400 més
pia programa a tots els nivells.
Efe aplaudiments es renovaren quan el
bescanvis
cinc. desembossament que no es francEs reafirma el creixement de la nostra
president esbossà les perspectives del
La economia espanyola davant acitivitat internacional amb I obertura
Raonà els criteris que han determinat cionarà en dos plaços. com es costum,
1976 i del futur concebent-les amb gran
els tipus de bescanvi en ambdues ope- sinó que, en aquesta ocasió, haurà de
d'una Agència a Nova lork i l'adquisició
el 1976
ai lusio i esperança sota el Rei Joan Cardesembossar-se d'una vegada el juny,
racions.
del 50% del Banco Urquijo Limited de
Al 1976. la economia espanyola s'entes i a I empar de la figura i Govern del
Per l'absorció del Banco de Gijón perquè les fusions proposades precisen
Londres, que passarà a nomenar-se
Ofuai es desenvoluparà, amb tota segure- amb 8000 milions d acreedores i 35 su- que el capital estigui totalment desem- fronta amb tres greus problemes; la inBanco-Urquíjo-Hispano Americano
flació l'atur i el dèficit de la balança de
tat fa pau la prosperitat i les Institucions.
bossat.
d'acord
a
la
Llei.
A
més,
els
cursals, L'Hispano farà una ampliació
Es referma, també, la cordinació. cada
pagaments. Encara que tot indica que la
accionistes
obtindran
negociabilitat
imde 10 milions de pessetes. I per la del
vegada més estreta d acció amb el
reactivació s ha començat, p e r q u e
mediata
dels
nous
títols.
Banco Mercantil e Industrial amb
Banco Urquijo. per atreballar com un
aquesta sigui duradora i absorbeixi l'agrup, en benefici de la comunitat nacioEl creixement de
tur. és precís contenir sigui com sigui la
nal, de la economia dels nostres accioinflació ja que qualsevol creixement es
Caceionartat
nistes i dels nostres empleats.
veurà limitat per bes possibilitats de ta
Informe del senyor Aíberto Oliart
Seguirà el Banco Hispano Americano
nostra balança de pagaments i te inRemarcà, entre d, altres signes de cre»al 1976, desenrotllant una política anticí1975 s ha caracteritzat des d'un pont mostrat molta serenitat i oeoidida flació augmentaria el seu dèficit
nement i transformació positiva, faugcftca a te mesura de tes seves possibilide vista econòmic, per ser I any en que vocac*ó de servei al pe». Pel que ta a la
Al T975 i en ai primer costrimeetre del
necit del número cf accionistes donant
tats. Se sent orgullosa de ser 1a primera
recessió
econòmica,
te
Banca
ha
acomels
problemes
prictpals
han
estat
ta
re1976.
tes
exportacions
espanyoles
nan
com a causes principals I aportació feta
institució tinanciera privada que obre
plert
un
paper
anticicftc,
mantenint
altes
cessió
i
l'atur.
Tots
ets
Governs
han
realitzat
grans
progressos.
Aquest
és
el
par la fusió del Banc de San Sebastiàn i
una finea de crèdit de 3.000 mrttocvs,
taxes
d
inversió
de
crèdits.
La
prova
es
adoptat
mesures
de
reactivació
per
lluicamí
per
dominar
un
dels
grans
probleI atenció del Banco Hispano Amencano
amb un límit màxim de vm anys. pel foque havent crescut els dipósrts banca- mes estructurals amb que s'enfronta ei
a te integració de tots els elements que tar contra aquests problemes, greus en
ment de ta construcció
ris
de
prorrng
el
17
")*
ets
crèdits
al
seoels
aspectes
social,
econòmic
i
polític
país.
De
totes
maneres,
la
situació
composen l'empresa i així, mitjançant
«or
pnvat
ho
han
fet
el
22
V
Cal
aesMalgrat
tot
les
mesures
adoptades
per
econòmica
no
permetrà
resoldre
l'atur
I oportuna renúncia dels accionistes.
Les relacions entre
a combatre la recessió i disminuir I atur tacar aquesta superació s he fet a costa aquest any, potser, de tot. el 1977. Es
18 292 funcionaris, inclosos jubilats, són
no poden implantar-se plenament per- de la hquiditat de la Banca Al 1973 I ex- prec», doncs, aconseguir una asseguavui també accionistes del Banc
empresa i personal
que les presions inflacionistes han per- cedent de liquKhtat del Banc, diferència rança d'atur ampla í eficaç i optimitzar
sistit amb resisència desconeguda en entre el coeficient de liquidrtet man- iot servei nacional de eotocació que emHa» de continuar millorant-se«a amà
Record als consellers
tingut per la Banca i el coeficient legal pn instruments adequats. Per a la so- es dedicarà l'esforç creixent de la Dicrisis anteriors.
oe
ca«xa
era
del
T.S3.
Al
fou
del
morts
lució de l'atur sTia de mobilitzar totes recció. Sobre la base d'aconsegtw mL sny 1976 presenta característiques
ies torces del país. incloses te Banca i weiis de retribució cada vegada mtüors.
més optimistes. Es confirma fa solida 0.35.
fes eflipf6S8S pRV9Ò6S.
* Dschca mort sentides paraules a la
reactivació als EE.Ut) de Nord-America
Pel que ta al Oeitcú peà nostre compte
es fa una crida a l'adequació de tes aspimemòria del Marquès de Bolarpue que
i també s ha iniciat francament a l'Ale- corrent, et paper de la Banca prrvada esracions de tothom al procés de sotució
tant va fer per •) encara més fecunda
manya Occidental. Japó i França Do- panyola per a finançar el dèficit ha estat El canvi de circumstàncies
dels grans problemes que la nostra ecocol iaboració entre els Bancs Urquijo i
nada 1 estrets interrelació entre els paï- fonamental Entre 1974 i 1975 més de socials, polítiques
nomia té plantejats. Es desitja que tota
Hispano Amencano així com també ai
sos del mon occidental s espera que la
1 200 milions de dòlars de préstecs en
persona que treballi al Banc Hispano
i
econòmiques
senyor José Núnez Moreno, les qualitats
reactivació d aquestes aconormes imdivises han estat gestionats per la
Americano tongui possibilitats de realitRepresenta un repte a l'empresa esdel qual tan conegudes de tothom, es
pulsi les dels altres.
Banca privada De tots, al 1973. el
zar-se en el seu treball, com més plena
panyola
en
general
t
a
1a
Banca
e»
partittobaran a faltar irreparablement
23,3% es finançà pel Banc Htspano
ment millor d'acord amb te seva
Malgrat tot el previst creixement o »
cular
Alteracto
de
circumstàncies,
més
Amencano de la xifra total u al 1974. el
vocació, les seves aptituds » tes seves
PNB. i la persistència del es taxes inflaintermediaris
financers,
canvi
de
l'en16.3 Aconseguir aquesta perfecta vincupossibilitats. El Banc ha bcmdat sempre
cionistes faran que l'atur continuí en uo
torn
internacional,
onsi
econòmica
i
lació de te nostra economia amb ta ecoi brinda als seus empleats, qualsevol
alt grau durant 1976 i 1977
Benvinguda ais nous
control
creixer,t
de
tes
autoritats
moque sigui la seva edat, estudis, condició
Per a la economia espanyola el 1975 nomia financera internacional, es basa
consellers
netàries
signifiquen
que
el
Banc
haurà
de manera importarà, en ei prestigi que
o sexe, la possibilitat d arribar als Bocs
ha estat I any més difícil des del Pla
la banca pnyada espanyola té entre ta d adaptar estructures i gestió a aquesta de més aita responsabilitat, a través del
d estabilització. El P N B ha orescut a
nova realitat
S alegra el President de fer constar
Banca prsradaestrangera
seu Gontírw perfeccionament professiotaxes inferiors al 1 V en termes reals
en canvi el fet satisfactori de la incorpo- Hem sofert un dèficit en la balança de
Pel que fa ai control creixent de les aw
nal
ració al Consell del senyor Isidoro Ar- comptes corrents de 3 500 milions de
icmtats monetàries, oal recordar que, A
taea. guipuscoà de gran prestigi el tre- dòlars i un augment del eost de vida
1975el 30 %deis recursos de ta Banca prioaH eficaç del qual serà sempre votuos
mitjà del 17 % amb un augment de I atur L'exercici cte 1975 pel Banco vada no íoren de Ibure disposició sinó que
pel Consell i pel Banc. Dedicà frases de
van haverd'interverur-seen tons-públicso B Banc davant t976
del 2 °o a principis d any fins el 5 % a fi- Hisperto Americano
gratitud als consellers representants del
en els sector o tipus de crèdits que l'Autonals del mateix Durant el 1975 la polípersonal que han cesat i donà la benvinEncara que l'any 1976 estigui
tica monetana i econòmica ha tendit per
S ha caracteritzat pel Sort aurnent oeis ritat designà Al 1976, el Banc només disguda als seus substituts, després de fer
posarà Ibwement del 67,6 % dels seus re- carregat de problemes, el Banco Hisuna part a contenir la inflació, mante- generals, el major augment percentual
manifest la seva dona tasca i el gran inpano Americano I enfronta amb sereninint un moderat creixement dels actius de I última dècada * potser de ia historia cursos
terès que aquests consellers ç>osen en la líquids del sistema, que creixen el del Banc i per una adequació det renditat i decisió per seguir desenvolupant ta
Pensen» que és urgent i necessari que
defensa de I interès dels seus comseva tasca al serva* dels dierrts. dels
1 Autoritat econorruca revisi;
18 6 % contra el 19,2% al 1974 i a una ment de tes .nversions al repte que planpanys sentmt-se al mateix temps, oart
accionistes i en definitiva del paí*
Primer. La política cte tipus d'interes
reactivació selectiva dirigida als sectors tejava tan extraoFOwàr» puja de despedft I empresa
mes afectats per r atur, per exemple ta
construcció. El sistema ha funcionat mEn apostis ei Banc anoft te xrfra tíe
»Or que 1 any passat i creiem que les au- 353439 tn&ons cte pessetes Eis acreeIntervenció dets accionistes
torrtats economiques poden teficttar-se dors en pessetes pujen 50 000 mrttone cte
Onzs accantsteft presentaren a te taula ies seves consultes i preguntes *efe«onedels resultats aconseguits.
pessetes, en xifres rodones el que su- CBS amb elstemee-del ordre del dia que foren respostes pal President
M b tumons. eesponen a un pia raetoposa un augment dei 17% sobre les xind d expansió per dobte vtat ies noves
fres de 1 any anterior percentatge supeObertures <fesfusions
rior al de I any passat que tou del 15,8 i
SubratHà que ta política expansiva no La Banca durant aquest
suposa que el Banc ha funcionat millor
te relació amb la preocupació per conei 1975 en aquest aspecte que al 1974
any de crisi
servar un Hoc determinat en ei «ran» cootin^agio ia Ju«te>"Oor«ral
per autemeutò totesfee propostes
Els acreedors en moneda estrangera
fertg» bancari, stno amb l aeonsegmr
de ert*, m de- aconseguiren ia xrtte cte ¥M00 milions
Dwant
è » narra òptima 1 eqwteorada
En & pati d operacions ae is seva seu central, ple d'accionistes, el Banc Hispano Amencano ha celebrat, el dia 9. ta
seva LXXVI Junta General presidida pel senyor Luis de Usera
y López Gonzaíez

32.000 milions d acreedores i 85 oficines
una ampliació de 2.048 milions.

Acords
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Nova estructura de la Junta de Preus
• Avui entra en vigor la nova
estructura de la Junta Superior de Preus que prescindirà
des d'ara dels serveis del Ministre de Comerç, i cotinuarà
adscrita a la presidència del
Govern, com a òrgan de treball
del Consell de Ministres, al qual
presenta informes sobre les sollicituds de puges.
La referida Junta tindrà un gabinet tècnic amb cinc seccions (productes alimentaris, industrials, ener-
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Dèficit de la balança de productes energètics

. gia i comunicacions, serveis i marges
comercials, i estudis i anàlisis de
dades, així com una secretaria general, amb quatre seccions (coordinació geeflral, preus autoritzats, vigilància especial i comissions provincials de preus).
Els titulars de les seccions assumiran les tasques que els senyali el
president de la Junta i es faran càrrec, quan així es disposi, de les secretaries dels grups de treball i de
les comissions de vigilància que funcioni. en la dita Junta Superior de
Preus.

Durant el primer trimestre
d'enguany la balança comercial
de productes energètics presentà un dèficit de 70.414 milions
de pessetes; això suposa un increment del 2,28 per cent per
damunt del que hi va haver en'
igual període de 1975. informà
la revista "Petróleo'".
Quant a les importacions, des de
gener a març han costat més de setanta-quatre mil milions de pessetes,
essent el valor de les importacions
de poc més de quatre mil milions.
Entre les importacions destaquen
els crus de petroli. 65.205 milions, i
les exportacions van ser pràcticament representades per productes
petrolífers.

Una planta d'amoníac a Castelló
El conseller-director general d'Urión de Explosivos Río Tinto, Joan
Miró Echevarria, va informar a la
passada junta general de la decisió
ti'aquesta societat d'escometre juntament amb.Sefaritro, la construcció
d'una factoria per a la producció
d'amoníac a Castelló de la Plana.
Én èl projecte es preveu una producció d e tres-centes m i 1 tones
anuals, i es calcula una inversió de
prop de sis mil milions de pessetes.
El seixanta per cent del capital de
la nova empresa pertanyarà a Explosivos.

Hom pensara construir aquesta nova planta al costat de la de Sefarnito a Baracaldo però es va rebutjar
perquè, a causa de l'oposició popular, l'Ajuntament denegà la llicència d'obres.
El Consell Superior d'Empresaris
de Biscaia ha mostrat la seva preocupació pel sentiment d'oposició de
l'opinió pública contra diverses ampliacions industrials a causa de la
trascendència que pugui tenir el seu
impediment per a l'economia de la
província i la seva repercusió en la
creació de llocs de treball.

SETZE OFERTES
D'INVESTIGACIÓ PETROLÍFERA
L'aprovisionament energètic espanyol d'enguany assolirà un cost, segons xifres de la Comissió Nacional
de Combustibles, de 4.120 milions de
dòlars, i, per altra banda, el problema més preocupant del sector és l'aprovisionament futur per satisfer les
creixents necessitats energètiques espanyoles.

Més embranzida dels preus aquest any
Des de fa molts anys l'economia espanyola manté un elevat
grau d'inflació. Malgrat tots els
plans d'estabilització i totes les
congelacions, els preus no han
deixat de créixer, llevat dels
anys 1960 i 1969. i durant alguns períodes ho han fet d'una
maner desfermada.

COST DE LA V I D A
-l

r

20%

Espanya

-

aquesta zona sofrirà un fort increment i són assegurats per aquest
any de sis a vuit nous sondeigs com
a mínim. La inversió corresponent a
aquests sis permisos no serà inferior a dos mil milions de pessetes.

Suspensions de pagaments i executius
"Roig i Companyia, S. L." ha
presentat suspensió de pagaments. L'actiu ha pujat, a 33.9
milions de pessetes i el passiu
a 18,6.

ha estat la de Watproof S. A., 7,5
milions a l'actiu i 4,5 en el passiu.

Com a principals creditors, per damunt del milió de pessetes, figuren
les aportacions dels socis, Emili Roig
Perarnau, Lluís Fontcuberta Guàrdia, Carme Guàrdia Mas, Emili Roig
Pérez i la societat italiana OMEZ.

Darrerament han estat presentats,
entre d'altres, els següents executius:
Per procediment sumari hipotecari el Banc Industrial de Catalunya
ha demandat a Güthelfer S. A. 10,1
milions de pessetes i Banc Atlàntic
8,3 milions a DAUSÀ S. A.
Com a executius ordinaris, MABRESA ha demandat a Josep BorreU
Fradera un milió i mig; Francesc Gómez Alvarez a Pere J. Rodríguez Gómez. cinc milions; Grabiel Royo
Obradó a Joaquim Guino Galí, mig
milió; Espanyola de Finances a Tomàs Anocha Rodríguez, quatre-centes mil pessetes.

"Roig i Companyia" es dedica a l'estampat a mà de tota mena de teixits. En la memòria es fonamenta
la suspensió de pagaments en la falta de comandes i l'augment de costos, que han portat a la descapitalització de l'empresa que havia fet
anteriorment fortes inversions en
instal·lacions i maquinària.
Una altre suspensió de pagaments

EXECUTIUS

JOSEP GARCIA I MALTAS
ASSESOR D'INVERSIONS I FINANCLVCIO

% d ' i n c r e m e n t sobre any anterior.

20%

Setze empreses d'investigació petrolífera han presentat ofertes per
sis de les tretze concessions "Delta",
zona del Mediterrani davant de Tarragona i Castelló. Com a conseqüència de l'activitat exploratòria en

L i ofereix el seu consell per tal de poder invertir bé
el seu diner, com més li convingui a cada moment

En: RENDA VARIABLE - RENDA MiXTA - RENDA FIXA
\

Un dels efectes de la crisi petrolífera va ser el d'engreixar la inflació pertot arreu del món. Així,
la forta inflació que ja patíem els
primers anys setanta va assolir, durant els dos darrers, taxes pròpies
de països sud-americans. El nivell
màxim d'inflació es va produir durant ei període final de 1974 i principi de 1975. Durant la segona meitat de l'any passat havia començat
p. minvar, però amb el nou any
'han tornat a produir puges extraordinàries. L'augment del mes de
març. un 2,27 per cent sobre febrer,
sols havia estat superat al novembre de 1974 i no arriba als de març
i abril d'aqueix mateix any quan
tania lloc la repercussió directa dels
nous preus del petroli i quan érem
en ple procés d'augment de les matèries primes. Què ha passat?

F O R T A INFLUENCIA DE L A
DEVALUACIÓ
Sembla clar que hi ha tingut una
íorU? influència, directa i indirecta,
)n revaluació monetària del mes de
febrer. Aquest canvi de preu de la
pesseta respecte a les altres monedes representa que els productes
-importats s'han d'encarir en la mateixa proporció, un 11 per cent aproximadament. Com que el conjunt de
les importacions representen gairebé el 20 per cent del que es produeix a l'interior del país. és clar
que la devaluació provocarà d'una
forma directa una puja del nivell
c e preus de prop del 2 per cent.
Però això no té lloc de cop, es produeix durant uns mesos. La devaluació té un altre efecte immediat,
crea una situació
d'expectativa
d'augments de preus que provoca
un'alça real. La devaluació sempre
fa pujar el nivell de preus, per això
aquesta
mesura
acostuma
anar
acompanyada d'altres que amorteixin els efectes alcistes —modificació
dels drets de aduana, control dels
preus de certs articles, e t c . — P e r ò
en el nostre cas no s'ha fet així. La
mesura es va prendre sola i el famós "paquet", que per altra banda
no en conté cap d'aquest ordre, encara no ha superat les Corts.

Amb garanties de:
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futur de l'economia i una pressió én
l'alça dels preus. Els forts augments
aels costs unitaris de producció no
han pogut ser absorbits per les empreses perquè els nivells de producció han estat molt baixos i perquè tampoc el mercat no n'admetia
la repercussió sobre els preus, ço que
es tradueix o bé amb pèrdues o bé
amb minva de beneficis.
L a solució del problema de la inflació és difícil a tot arreu, però
encara més a Espanya, perquè els
sistemes fiscal, de seguretat social,
de política agrària, etc., no poden

1975

ser utilitzats per ells mateixos. A
més, la situació sòcio-política present no permet l'ús d'altres instruments; no es pot pas pensar ara
;.mb els acords com el que ha tingut lloc a Anglaterra entre els sindicats i el govern. La conseqüència
pot ésser que s'agreugí la diferència
de creixement dels preus espanvols i
els dels països industrials, i àmb això
dintre de poc temps poden haver
desaparegut els avantatges de la devaluació per a l'exportació.
GISPERT I L L A VETA

«SOCIEDAD ANOMiHA
PESQUERA INDUSTRIAL GALLEGA»
S.A.P.I.G.

Pagament d'interessos de! 2n semestre de les
Obligacions Emissió 1975

No creiem que la devaluació expliqui del tot la nova embranzinada
dels preus. Des de final de l'any
oassat s'han produït augments dels
oreus de l'energia, del petroli, etc.,
ï-mb els seus efectes. A l mateix
temps, la reactivació va essent realitat a nivell internacional, cosa que
ha originat una nova puja dels
preus de les matèries primeres. També a Espanya la reactivació. mes
modesta i lenta, es va produint. Tot
això ha menat a un canvi de millors
«Spectaüves sobre el comportament
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Conversió d'obligacions Emissió Maig 1975
D'acord amb l'estipulat en l'emissió d'obligacions del 12 de
maig del 1975, el proper 12 de maig s'obre el plaç d'un mes per tal
que els obligacionistes que ho desitgen tinguin la seva primera opció
de conversió en les següents condicions:

PROPORCIO:
U N A obligació per cada QUATRE que poseeïxin. Les obligacions es valoraran a L A P A R <1.000.— Ptes.) i les accions al 150
per 100, per ser aquest el canvi més favorable dels establert» en
la condició primera per a la conversió en accions, segons l'anunci
de l'emissió.
Per evitar desemborsament en metàl·lic, es bescanviaran D U E S
ACCION noves per cada TRES OBLIGACIONS amb cupó n.* I
i següents més uns altres N O U CUPONS n.« 3, j u s t i f i c a t i v » dab '
títols posseïts no bescanviables.

BANCS DE L'OPERACIO:
Banc Popular, Banc de Galícia, Banc Internacional de Comerç
i Unió Industrial Bancària (Bankunión), a través de totes les oficines.

DRETS DE LES NOVES ACCIONS:
Les accions procedents del bescanvi disfruten de tots els drets
polítics i econòmics a partir del primer de juny del present any,
poguent, per tant, participar a l'ampliació de capital que es realitzarà el mes de juliol.

INFORMACIO GENERAL:
A partir del pròxim dia primer de JUNY es precedirà al paga-

AUGMENTS DELS PREUS

«SOCIEDAD ANOMINA
PESQUERA INDUSTRIAL GALLEGA»

ment del cupó corresponent als interessos de les Obligacions esmentades, a raò de T R E N T A V U I T PESSETES PER T Í T O L .
El dit pagament es realitzarà mitjançant l'entrega o relació certificada del CÜPO N * 2 a qualsevol de les oficines dels Bancs Popular Espanyol, Galícia, Bankunión o Internacional de Comerç.

Havent-se ajornat aquest any la Junta General fins als últims
dies de juny, i desitjant que els senyors obligacionistes tinguin informació prèvia a la conversió, com estava previst, el Consell fa
pública la seva intenció de realitzar una ampliació de capital dt<
del dia 1 al 31 de juliol del 1976, en la proporció de 1 per 7. amb
desembós del 50 % per part dels accionistes, un 30 % amb càrrec
al Fons de Regularització i un altre 20 % amb càrrec a Reserves
per Prima d'Emissió.
A l mateix temps és intenció del Consell proposar a la Junta
General el repartiment del mateix dividend que l'any passat.

Madrid, 4 de maig del 1976

Madri 4 de maig del 197S

El Secretari General

El Secretari General

mo
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Respostes dels capellans francesos

MHBSIBRAT

Assemblea
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d'abadesses benedictines

Oes de diltens passat fins al dia
20 es troben reunides a Montserrat
!e© abadessesi dels monestirs bendtctircs d'Espanya per a l'assemblea prevista cada tres anys i que
ordwsàriament se celebra al santuari català. ,
Enguany, per p r i m e r a vegada, les
mestres de novícies també assisteixen a
tes jornades, que consisteixen, els primers dies» en un curset sobre «Personalitat i relacions bumanes». dirigit per la
ware. Elena Ayarzàbal, superiora geneitai de ies ursultnes, i, els dies 15 i 16, en
una reflexió sobre l'«Aportació de la
wfcte monàstica feimenina a l'Església,
« m i * , a c à r r e c d e l pare Rembert
W é ^ w t abat primat dels benedictins.
Ete tres darrers dies les mestres de
»o«fotes=segutran un curs d'espiritualitat

donat per pare Miquel Estradé. mentre
que les abadesses estudiaran altres aspectes de la vida monàstica entorn d'unes ponències fetes pels pares Casià M.
Just, abat de Montserrat i lldefonso
Gómez, prior d'El Paular. També és prevista una diada de convivència al santuari de Puiggraciós (Vallés Oriental), on
resideix des del 1974 una petita comunitat.
Els monestirs benedictins femenis
d'Espanya són actualment una trentena,
agrupats en quatre federacions. La
corresponent als Paisos Catalans és presidida per la mare Clara Palomares. abadessa de Sant Pere de les Puelles, a
Barcelona, i comprèn, la filial de Puiggraciós. els de Sant Benet de Montserrat, Sant Daniel de Girona i la Sagrada
Família de Manacor, amb un total d'unes cent cinquanta monges.

F I U DIANA DOBLE!
.EN COMPRAR EL VOSTRE
D'OCASSC

ARA!
MESOS
GARANTIA
TOTAL
I A MÉS~
AMB LA COMPRA DEL VOSTRE VEHICLE
A AUTQCASION US OBSEQUIARAN
AMB UN AUTO-RADI NOU

L'enquesta IFOP en dóna una imatge moderada
Què penseu de l'obligació de la
missa dominical: s'ha de mantenir
trenta-vuit per cent: alleugerir, trentaset per cent: suprimir, u per cent; deixar els cristians totalment lliures, disset per cent.
Teniu la impressió que la reovació
litúrgica ha aconseguit resultats satisfactoris: sí. vuitanta-tres per cent; no.
tretze per cent.
Per al cristià d'avui, quina ha d'ésser
l'autoritat moral més alta?: la consciència. quaranta-quatre per cent; ia
doctrina de I Església. trenta-quatre per
cent.
Serieu partidari de tenir en compte
Jacques Duquesne presentava així
els «casaments a prova» i reservar el
l'enquesta: «Le Point» ha demanat a
matrimoni religiós per a les parelles
IFOP de fer el que mai no s'havia fet:
que hagin donat proves de llur estabilirealitzar un sondeig entre els mateixos
tat?: sí. vint-i-dos per cent: no. seixancapellans, preguntar-los què creuen,
ta quatre per cent.
què pensen, què fan. Els resultats conUns diuen que l'Església es distradiuen moltes de les idees actualment
admeses. No donen la impressió d'una grega; altres, que l'Església es renova.
Guina fórmula us sembla més veritat?:
tropa despistada, que ha renunciat a
es disgrega, sis per cent; es renova,
l'antic clericalisme de dreta en profit
vuitanta-nou per cent.
d'un altre clericalisme d'esquerra, i ja
Serieu partidari de l'ordenació, en un
no sap si és molt important de creure en
termini no llunyà, d'homes casats? i de
Déu. Gairebé d'una manera unànime,
dones?: Homes casats, partidari, vuitanaquests capellans es mostren confiats
ta-sis per cent; no. nou per cent. Dones,
en l'avenir de l'Església.
partidari, quaranta-dos per cent: no,
també el quaranta-dos per cent.
Teniu la impressió que els bisbes
ELS DIVERSOS GRUPS
comprenen més o menys els vostres
problemes que fa deu anys?: Mes, se«Es veritat —continua dient Jacques tanta-cinc per cent; menys, onze per
Duquesne— que hi ha un grup de di- cent: no ho saben, catorze per cent.
Els bisbes francesos us semblen al
mensions variables, entre el quinze i el
vint per cent, que sembla dominat pel dia. en retard o massa avançats en redubte o apareix partidiari de grans can- lació amb les exigències del món movis: la majoria dels integrants d aquest dern? Al dia. seixanta-sis per cent; en
grup tenen menys de cinquanta anys retard, vuit-i-u per cent; massa avançats,
(cosa que cal avalvar pensant en l'ave- cinc per cent.
Qui vau votar a les últimes eleccions
nir) i viuen a les ciutats. Però el conjunt
dóna la impressió d'una gran cohesió presidencials: Giscard d Estaing. quaen el reformisme: el clergat francès és ranta-set per cent; Mitterand, vint-i-tres
«conciliar», partidari de transformar per cent; no contesten, vint-i-quatre per
l'Església, d'óbrir portes i finestres, en- cent.
cara que hi hagi el risc de provocar
certs corrents d'aire, però mantenint els
fonaments de la fe i del dogma».
L'Institut francès de l ' o p i n i ó
pública, a petició del setmanari «Le
Pint», ha realitzat una àmplia enquesta entre el clergat diocesà
francès. I els resultats han provocat
una certa sorpresa: la imatge del
capellà esquerrà, que hauria substituit el bunkerià. ha resultat falsa.
Les respostes més aviat mostren
una certa moderació, oberta a una
progressiva evolució. L'enquesta
ha estat feta a Franç%. però possiblement bastants dels resultats no
serien massa diferents aqui.

Ervtre les diverses respostes d'aquesta
enquesta, algunes de les més significatives són. Si hom fa q u a t r e g r a n s
corrents a l'Església d'avui, en quina
us considereu inclòs?: Corrents tradicionalista, quatre per cent: progressíta.
nou per cent: conciliar, setanta-nou per
cent; carismàtica, tres per cent.
Hi ha teòlegs que pensen que el
diable, l'infern, el purgatori... corresponen a mites, potser expressius i fecunds en altres èpoques, però inadmisibles per als nostres contemporanis.
Hi esteu d'acord o no?: d acord del tot,
nou per cent; més aviat d acord, vint-idos per cent; més aviat en desacord dinou per cent; gens d'acord, quarantaquatre per cent.
Segons la vostra opinió, l'Església ha
de continuar batejant els nou nats o
s'ha d'orientar vers un baptisme reservat als adolescents i als adults?: Batejar els nou nats. cinquanta-cinc per
cent; bateig reservat als adolescents i
adults, vint-i-quatre per cent; dubten,
vint-i-u per cent.
Alguns pensen que l'Església ha de
rebutjar els qui venen a l'Església
només per al baptisme, la comunió solemne, el casament. I enterrament...
Quina és la vostra opinió?: sí, certament. dos percent: sí, mes aviat, tres per
cent; no. noranta-dos per cent

Sant Ponç
na de tes coses q\*e migrada
més de la fira de Sant Ponç. que
U
cada any se celebra al carrer de

A AUTOCASlON TROBAREU
VEHICLES SELECCIONATS PER

UN SERVEI OFICIAL
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COMENTARI DE «LA CROiX»
Robert Ackermann, habitual comentarista del diari catòlic La Croix, deia en
referència a l'anterior enquesta: «Els
32.000 capellans diocesans francesos
fan prova d'un notable optimisme davant els canvis i les contestacions de totes classes. Saben el que són. No deixa
de sorprendre, després de tants d'anys
parlant de problemes dels clergues, el
resuitat de l'enquesta. El capellà de 1976
es m o s t r a c o m un h o m e d espe
rança i sembla feliç: L'Església no
està en camí de desfer-se sinó de renovar-se; els bisbes estan bastant al dia;
comprenen millor els problemes dels
"capellans que fa deu anys...
«Caldrà també superar la imatge tòpica del capella esquerranista. I per lagran majoria de capellans, cap programa dels partits polítics els hi sembla
correspondre a l'ideal evangèlic...
«Indubtablement, en ièpoca de canvis
que vivim, el capellà conserva el seu
equilibri i continua essent l'home de fe i
de servei».

Un gest precursor

ALGUNES DE LES RESPOSTES

PAUSA

ANEU-HI SEGUR !

Quin és el partit més pròxim al vostre ideal evangèlic?: cap, trenta-quatre
per cent: Socialista, divuit per cent; reformadors. catorze per cent: PSU. sis
per cent: republicans independents, sis
per cent; UDP tres per cent; «gauchistes». dos per cent.
El marxisme, creieu que és: una doctrina econòmica, catorze per cent: un
ateisme inconciliable amb el cristianisme. seixanta-dos per cent: el millor
instrument de què disposem per a analitzar la realitat social, catorze per cent.
Alguns diuen que l'Església en el
món de demà no serà escoltada sinó
en la mesura en què haurà optat pel
socialisme. Hi esteu d'acord?: si. vint
per cent: no. seixanta-sis per cent; no
contesten^ catorze per cent.

l'Horpital tal dia com avm, és l'olor
L'aroma de les herbes, de la mel
amb bresca, de les fruites confitades
i dels xarops es barreja amo el perfum de tes paradetes enramades i
amb la flaire de la multitud, produint
una olor típica, inconfusible, única.
Cada any m hi passejo com acomplint un ritu, i sento recobrar una facultat que la civilització occidental
moderna —tan unilateralment àudio-visual— ens està esmussant' la
percepció olfactiva
Abans, la nostra litúrgia —com encara actualment la dels cristians
orientals— era plena d olor- encens,
cera cremada farigola i romaní de
Dijous Sant. la ginesta del Corpus.
Ara les celebracions litúrgiques són
fetes sovint només de paraules. No
hauríem d omplir-les d aquella
fragancia suau que, segons l'Escripturà. és pròpia de la pregària?

J. U.

vui fa deu anys d'aquell onze de maig del 1966, que per a l'Església
A
catalana esdevingué històric. Els fets són coneguts i han restat gravats en la memòria co.lectiva. Cent trenta sacerdots i religiosos barcelo-

nins decidiren d'anar plegats a la policia i presentar-hi. digueren, liur
«digna i respectuosa desaprovació» pels mals tractes inferits a estudiants
universitaris, sobre tot a un d'elis. Era una marxa pacífica i silenciosa,
però fou dissolta per la força pública sense miraments. Hi hagué corredisses. cops. rebolcades i alguns capellans ferits. Milers de persones pogueren contemplar, astorats, un espectable inimaginable. Inmediafament
caigué damunt dels manifestants l'allau informatiu de la premsa i la televisió. fet de dicteris i tergiversacions. Alguns comentaris, d'estómacs
agraits, digueren el que calia esperar-ne. D altres, potser la majoria, mostraven la incapacitat d'assimilar un fet d'aquesta mena. S'ha fet famosa
l'expressió de «bonzos incordiantes». de l'Ignasi Agustí. I fa un estrany
efecte recordar ara les fabulacions de les grans piomes del règim: l'Emilio
Romero inventava atacs dels sacerdots a la policia, i Lucio del Alamo assegurava que elç pretesos capellans eren obrers d ; sfressats que es guanyaven així un sobresou. Tres dies després es reunien dos cents-cinauanta
sacerdots al Palau Episcopal per a solidaritzar-se amb els manifestants i
denunciar a l'arquebisbe la violència oficial i la manipulació informativa.
UN SIGNE DE RUPTURA
Del fet al mite només hi ha un pas, I en aquest cas fou instantani. El fet
primer, el de les pressumptes tortures (cal suposar que encara són «pressumptes», ja que no han estat mai reconegudes ni tampoc desmentides)
fou substituit desseguida per la manifestació mateixa i les pallisses físiques i verbals contra els seus protagonistes.
L'incident, que podia haver romàs en una anècdota pintoresca, deixà
clares algunes coses. Els capellans en tragueren la sensació que s havia
produit un trencament definitiu i públic, que es covava ja de temps. També
ho veié clar l'oficialitat del règim i.no cal dir-ho. l'opinió pública. Era un esquinçament irreversible, un primer signe de ruptura.
El «diguem no!» dels capellans anava dirigit sobre tot a denunciar el maridatge. ni que fos telefònic, entre l'autoritat eclesiàstica i la politica, comprovadarpent estèril i negatiu. La decisió rupturista d'un nombre significatiu del clergat responia a una altra solidaritat, teixida de mica en mica,
amb els estudiants i els treballadors aleshores silenciats. En ia consciència d aquests capellans s'anava fent clar que no es tractava tant d'un
trencament com d'una represa. L'Església havia estat anys enrera, almenys en una bona part. catalana, pacificadora i no bel·ligerant. Caiia entroncar amb un passat que havia assenyalat camins vàiids, i era hora de
tancar un parèntesi imposat. Els fets de l'onze de maig (i cal agrair-ho, una
vegada més, a ia reacció oficial) inauguren una nova etapa.
DEU ANYS DESPRES
Han passat deu anys i el moviment sacerdotal, amb alts i baixos, s'ha
mantingut i s'ha potenciat. Hi ha hagut l'onada esperançadora de; Concili i
també ei creixement dels moviments populars en favor d'una Catalunya
democràtica, que ha anat creant noves solidaritats amb l'Església de base.
La pressió de tots ha aconseguit de renovellar l'episcopat, i no sols físicament. La veu dels capellans s'ha fet sentir sovint, malgrat els bloqueigs informatius, en documents i declaracions que ara impressionen per la seva
gosadia. L'Església catalana Tia anat posant una lesomió nova, un rostre
altra cdp propi. També hi ha hagut, d'altra banda, un esfondrament de la
pràctica religiosa i una minva espectacular de militants cristians, t i s rengles del clergat s'han vist lambé delmats, com arreu del mór. tfs curiós de
comprovar que tes secularitzacions de sacerdots no coincideixen pas amb
les deteccions de la lluita per un cristianisme arrelat a' país actualitzat en
les seves formes i continguts. Dels qui han deixat el ministeri uns segueix e n l a l l u i t a i altres n o . El mateix c a l dir deis q u i resten en exercici.
Amb tot, s obre ara una etapa nova. La «contestació» és una etapa provisional. que ja ha fet el que calia. La resistència potser també. De cara a un
demà proper l'Església catalana no es pot estar de fer una revisió ampla i
fonda d'allò que és, d'allò que diu i d'allò que fa. Potser aquell moviment
del clergat que esclatà un onze de maig llunyà, ara enfortit i asserenat,
exigirà i empenyarà més que mai.
^ ^
j o s £ p
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BÀSQUET

Periila e!

acnoes

El corredor belga de l'equip
Flandria, Dirk Ongenae, ha estat el vencedor de l'etapa número 13 de la Volta disputada
entre Logronyo i Palència, i
amb un recorregut de dos-cents
nou quilòmetres.
L'únic accident puntuable per al
premi de la muntanya era el Puerto de la Pedraja, de tercera categoria, quasi bé a mitja etapa. Les
fites volants del dia eren a Santo
Domingo de la Calzada i a Burgos.
L'etapa s'ha caracteritzat per
l'escapada que han protagonitzat
Santisteban. del Kas, i Ongenea.
que acabaria guanyant a Palència.
AI • quilòmetre 26 s'ha destacat
Verplancke. A l 23, el gran escamot
(ja no tan gran: seixanta-tres corredors) l'ha atrapat. Al 32, han sortit Knetemann, Nazàbal, Gandarias,
Torres, Agostinho, López Carril,
Den Hertog i Lazcana. Al 39, tots
ells duen quaranta-set segons d'avantatge sobre els altres. Però, al
43, són caçats pels restants corredors.
La fita de Santo Domingo, la
passà primer
Knetemann, seguit
per Gonzàlez Linares. Continuen
tots agrupats fins al Puerto de la
Pedraja, que creua en primera posició Oliva,, seguit per Los i Esparza. Per Burgos passen Ongenae.
Santisteban i Verplancke i, a partir d'aquesta ciutat, els dos primers
posen terra pel mig. La seva diferència va augmentant progressivament i, en arribar al quilòmetre
152, és de 3 minuts 17 segons. Quan
només falten vint-i-vuit quilòmetres , llur avantatge és de 4.03, però des d'aquest moment el gran
grup va reduint distàncies, i arriba a la fita de Palència quasi trepitjant els talons dels fugitius. Al
disputat esprint, s'imposa Ongenae
a Santisteban. El primer home de
l'escamot és Elorriaga.
El temos del vencedor ha estat
de 5 hores. 35 minuts i 15 segons,
amb una mitjana de 38,554 quilòmetres hora. •
Hem de destacar que Erik Jacques, que continua líder de la prova, a la meta d'Almansa és on precisament va vestir, el maïllot de
primer classificat, però va donar
un resultat positiu al seu control
antidòping. Per tant, a qualsevol
moment pot ser desqualificat i dut
als darrers llocs de la classificació
general.
Però Guido Reybroeck,

BREU
ATLETISME. — En el decurs
d'unes proves de classificació per
als Jocs Olímpics celebrades a Dresden (RDA) el cap de setmana passat, les atletes de la RDA aconseguiren tres nous rècords mundials:
Christine Brehmer féu 49-77 en els
40(1 metres llisos, Àngela Voigt saltà 6.92 en longitud i Rosemane
Acòermann saltà 1,96 en altura.
AUTOMOBILISME. — La XIV
Cursa de Sant Cugat al Tibidabo,
Puntuable per al Campionat de Catalunya amb coeficient 8 i organitzada * per Penya Motorista 10 per
Hora. acabà amb el triomf de Miquel Brunells (Lola T 290) que en
féu el recorregut amb 3-04-98 dins
el Grup 8. Josep Maria Fernàndez
(Porsche Carrera) guanyà el Grup 4,
Joan Amèlia (Seat 1430) el Grup 5,
Juli Blanco (Opel Ascona) el Grup 2
i Hans Babler (Alfa Romeo) el
Grup 1.
— Jean-Pierre Jabouille guanyà
el G.P. de Roma. tercera prova puntuable per al Campionat d'Europa
de F. 2.
BOXA. — El porto-riqueny Esteban de Jesús s'ha proclamat nou
campió del món dels lleugers (WBC)
e n vèncer el japonès Ishimatsú a
San Juan.
— A Los Angeles. Rodolfo Martínez perdé el títol mundial dels galls
davant Carlos Zàrate.
CICLISME. — El corredor belga
Freddy Maertens és el guanyador
dels "Quatre dies de Dunkerque".
Després

d'ell

s'han

classificat
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Jean

Pierre Danquillaume. Legeay. Walter
Planckaert, Sibille, De Meyer, etc.
FUTBOL. — Els detectius privats
del Real Madrid han presentat una
denúncia contra Jaime del Pozo a
la comissaria de Chamartín. Del
Pozo va ser l'agressor dè- Muller i
de l'àrbitre Linemayer en el darrer
Iteal Madrid-Bayern de Munic.

director de l'equip Ebo, del qual
forma part Jacques, assegura que
el medicament que va donar resultat positiu fou l'anemina. medicament d'altra banda perfectament
vàlid, perquè segons el metge de
l'etapa, doctor Òrogoyen, no està
inclòs a la llista dels prohibits.
S'ha demanat la contraanàlisi. i si
aquesta dóna altre cop un resultat
positiu, Jacques serà desqualificat
tot seguit. Però no hi haurà cap
mena de dubte que, dins l'organització a la Volta, les coses no marxen gaire fines.
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1. Erik Jacques: 62.09.44
2. Dieter Thurau: 62.13.29
3. Joaquim Agostinho: 62.13.37
LA DOTZENA ETAPA
La dotzena etapa, disputada entre Pamplona i Logronyo, ha vist
el triomf de Gerben Karstens. de
l'equip Raleigh. Els corredors s'han
dedicat a passar l'estona sense matar-s'hi gents, tot pensant en els
durs trajectes que encara resten.
Karstens, en aquesta etapa sense
història, s'ha imposat a l'sprint on
ha avantatjat tots els altres.

Camf fàcil per a Espanya a Hamilton
Espanya ha tingut sort en el
sorteig de Hamilton. Formarà
part del grup on seran presents
Mèxic, Polònia, Bulgària. InHolanda i Gran Bretanya. Indiscutiblement, Espanya és la
favorita del seu grup, tot i recordant que mai no s'ha vençut
Polònia i que Bulgària ha pujat
bastant darrerament.
Espanya és enquadrada, doncs, en
el grup més fàcil. Esvera pensar què
hauria passat si arriba a tocar-li el
grup de Txecoslovàquia, Brasil o

Espanya ha guanyat per segona
vegada el torneig "Oliveras de la Riva" disputat a Oviedo en presència
de prop de quatre mil persones. En
el partit final s'imposà a Portuga±
(3-1). Nogué fou la figura i autor
dels tres gols, un a la primera part
i dos a la segona. Livramento marcà el gol foraster a la primera part,
i empatà el partit Però la segona
part espanyola fou abassagadora.
Trullols, H. Ferrer, Vilà-Puig, Giralt (Villacorta) va ser l'equip que
es proclamà campió. El públic xiulà la no alineació de l'asturià Orte-

inicià el combat amb Delvingt, però li mancà la combativitat, fruit
d'haver sostingut lluites anteriors.
El francès guanyà un punt inesperat i donà peu perquè França aconseguís allò que ningú no esperava.
Com es pensava, la RDA. i Gran
Bretanya s'adjudicaren les medalles de bronze. Per arribar al títol, els frncesos hagueren d'eliminar, successivament, Txecoslovàquia (4-0), Suècia (4-0),-RD Alemanya (2-0) i l'URSS (3-2).
La clarificació final per trofeus
conqueries s'estableix així:

Unió Soviètica
França
Polònia
R. D. Alemanya
Iugoslàvia
Hongria
Bèlgica
G. Bretanya

El Gavà baixa

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 11/5/1976. Page 19

0

3
0
2
1
0
1
0

2
2
2
2
3
0
0
1

ALTRES INFORMACIONS
— Continuen els actes d'homenatges al Joventut. El dissabte hi hagué
un sopar a la Diputació. En acabar,
fou imposada l'ensenya d'or i brillants del club al diputat Ballester.
— A Badalona es disputaren ama
notable èxit de participació i de públic les primeres "24 hores de basrquet". En el darrer partit el primer
equip de Joventut va batre al Círcol
Catòlic per 68-53.
— El Barcelona s'imposà a Valladolid al Castilla (82-92; en el partit
d'homenatge que fou retut a l'equip
castellà per haver pujat a primera
divisió.
— El Barcelona jovenil ha quedat
guanyador de la fase de Lleida, elassificant-se per a la fase final del
campionat espanyol.

MOTORISME

X X X I Premi Internacional de Madrid, primera prova del Campionat
d'Espanta de les categories de 50,
125 i 250 cc i quarta del Trofeu de
la FIM de F.750.
Malgrat l'absència dels asos Agostini, Read. Takayama i Ceccoto, que
corrien a Bèlgica, la cursa de^ F.750
resultà molt interessant i acabà amb
la victòria de Michel Rougerie, que
triomfà en les dues mànegues, amb

TENNIS - WCT
Bòrg guanya
la final a Vilas
Un cop més han fallat tots els pronòstics a Dallas on, finalment, el
suec Bjorn Borg s'ha imposat en
quatre sets a l'argentí Guillermo Vilas per 1—6, 6—1, 7—5 i 6—1. Aquest resultat de la gran final del
torneig de la WCT proporciona a
Borg tres milions tres-centes mil
pessetes i, el que és més important,
poder inscriure el seu nom al palmars del campionat més ben considerat del tennis professional.

un segon lloc per a Víctor Palomo,
que demostrà pefectament que ei seu
aprenentatge als circuits europeus
no ha estat, ni de bon tros infructuós. Les dues etapes tingueren uns resultats finals, quant
volupament de la cursa, caracteritzada per una millor sortida d'Estrosi
fins que Rougerie s'imposà. Patrick
Pons realitzà la volta més ràpida, a
126,348 kms/h. i Rougerie i Palomo
fóren, en ambdues ocasions, els únics
que van acabar la cursa dins de la
mateixa volta.
Palomo dominà completament la
cursa de 250 cc i mai no fou inquietat pel segon clasificat, Benjamí
Grau, que va quedar quas: bé a un
minut del guanyador.
En canvi, Grau tingué una magnifica actuació en la categoria de 125
cc, on imposà una gran resistència
a Nieto, que finalment pogué sortir,
tant en aquesta prova com en la de
50 cc com en 125 cc, però, si a la
metran de tenir una bona actuació
en el Campionat del Món. Nieto va
"batre el rècord del circuit, tant en
50 cc com en 125 cc, per, si a la
cursa de més petita cilindrada no
tingué oposició, a la de 125 només
va poder guanyar Grau per nou segons.

la veu

HANDBOL

El Gavà ha perdut la categoria en
tornar a perdre amb el Covadonga
de Gijón (19-20). D'aquesta forma
diu adéu a la Divisió d'Honor. En el
partit d'anada havia perdut també
(28-20). Per la seva part l'Academia
Octavio de Vigo conserva la categoria per haver guanyat el Canteras
(19-11).
Resultats dels partits de Copa.
Anaitasuna-Pt. Sagunt 21-13 (21-20),
Marcol-Joventut 24-12 (22-17); Barcelona-Seat 18-17 (22-19): La SalleCalpisa 11-21 11-21 (U-30): At. Madrid-Don Bosco 27-11 (26-15); Teucro-Montserrat 21-18 (26-19); La
Salle Teka-San Antonio 22-18 (11-29).

4
2
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0
1
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ga, que havia aconseguit un gol el
dia abans contra Itàlia.
La tercera plaça fou per a Alemanya Federal, guanyadora contra
Itàlia (2-1). Espanya havia arribat a
la final en guanyar, a la nit del dissabte. Itàlia per 6-1. Portugal es classificà per penaltys (5-4), car s'havia
arribat a la fi del partit amb Alemanya amb empat (2-2) i amb nou empat a la fi de la pròrroga (3-3).
NIETO

nia, Anglaterra i Islandia provaran
sor a Hamilton.
Ja s'ha efectuat també el sorteig
de grups per a Montréal:
Grup A: URSS, Cuba, Japó, Austràlia, Canadà i un classificat aa
Hamilton
Grup B: EUA, Itàlia, Puerto Rico,
República Arab Unida i dos equips
de Hamilton.

Victòries de Nieto i Palomo al Jarama

or argent bronze

José de la Casa, Fernando Bertrand i Gabriel Calvo s'han classificat per al concurs individual de
gimnàstica dels Jocs Olímpics. Tots
tres han intervingut en les proves
classificatòries que el passat cap de
setmana es disputaren a Ingelheim
(RFA). El millor representant de
l'equip espanyol hauria estat Agustín Sandoval, però una ruptura al
muscle pectoral esquerre l'obligà a
retirar-se quan es trobava classificat provisionalment en el tercer lloc
de la general.
Malauradament, e n c a r a que ja
s'esperava, l'equip espanyol no ha
pogut situar-se entre els sis primers
de la competició conjunta i ha quedat eliminat. Per equips, aquesta fou
la classificació: 1. E s t a t s Units,
557.295 punts; 2. S u ï s s a , 555.580
punts; 3. Françà, 551.610 punts; 4.
Bulgària, 548.445: 5. Txecoslovàquia,
547.935; 6. Canadà, 529.65; 10. Espanya, 536.460.

Una gran sorpresa ha estat la
classificació d'Itàlia per a Montréal
en ser la guanyadora del torneig
d'Edimburg. En el darrer partit va
batre Iugoslàvia per 84-79, després
d'haver arribat a la mitja part amo
empat (36-36). Ara Iugoslàvia, Polò-

Espanya, millor que Portugal [3-1]

França, gran sorpresa als europeus

Tres espanyols
a l'Olimpíada

ITALIA, CLASSIFICADA

HOQUEI PATINS

JUDO

Una vegada més els ponòstics
s'equivocaren i l'equip francès
va guanyar diumentge el títol
europeu "de judo davant l'equip
soviètic i diversos milers d'espectadors a Kíev.
t
En realitat, es tractà d'una sorpresa a mitges perquè el fet que
els responsables de l'equip soviètic
decidissin de reservar certes vedettes de cara a la competició per
equips es convertí, a la fi, en un
arma de doble tall. Certament Ibxine era fresc com una rosa quan

Iugoslàvia. El camí cap a Montréal
sembla encetar-se bé. Ara caldrà
que els pronòstics es compleixin.

ClL

OPTÍMUS %

42 anys d'experiència en megafonia i sonorització
CTRA.DE BARCELONA,101 APART. N'77 TELÍ972) 20 33 0 0 GIRONA
AVDA. DE ROMA,84 TEL.224 02 08 BARCELONA
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Dissetè campionat per

al SVtadrid

PRIMERA DiViSiO

Sainf-Etienne i Bayerri de Munichr final inèdita de Copa d'Europa
Quan només manca una jornada per a acabar el campionat,
el Real Madrid s'ha proclamat
campió de Liiga per dissetena
vegada des que s'inicià el torneig l'any 1929, D'aleshores ença, llevat del parèntesi de la
guerra en què no hi hagué campionat, només set equips han
aconseguit el títol.
El Madrid és l'equip que en té més.
Ha guanyat la Lliga els següents
anys: 1932, 1933. 1354, 1955, 1957,
1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965,
1967, 1968, 1969, 1972, 1975 i 1976.
Darrera ve el Barcelona amb iíou
títols: 1929, 1945, 1948, 1949, 1952,
1953, 1.959, 1960 i 1974.
L'Atlético de Madrid figura en tercer lloc amb set títols: 1940, 1941,
1950, 1951, 1966, 1970 i 1973.

J0VEN1LS
Barcelona i Múrcia
a les semifinals
En els quarts de final (anada) del
Campionat d'Espanya de Jovenils
es varen produir els següents resultats: F. C. Barcelona. 4 - Sevilla
A t , 1; Salesianos. 2 - Real Marid.d, 1; Múrcia, 4 - Córdoba. 0. i
Real Santander. 1 - Bilbao Ath.. 0.
El Barcelona, amb la seva gran
Victòria sobre els andalusos.' té assegurat el pas a les semifinals. Podríem dir el mateix del Múrcia, que
ja l'any passat jugà la final, precisament amb el Barcelona. Recordem
que s'hi van haver de jugar dos partits per proclamar un campió, que
fou l'equip català.

El Biibao n'ha guanyat sis: 19-30,
1931, 1934, 1936, 1943, 1S56.
I el València en té quatre: 1942,
1944, 1947 i 1971.
La llista es clou amb un títol per
al Betis 1.1935) i un altre per al
Sevilla (1946).
L A FINAL EUROPEA
Demà, a Glasgow, es disputarà la
final ce la Copa d'nurppa entre el
Saint-Etienne i el Bayern de Munic.
Ambdós equips estan preparant-se
per a la gran final, i seran nombroses els aficionats que es desplaçaran
a Escòcia. Se sap que seran uns vint
mil els que hi aniran de tot França,
uns cinc mil dels quals seran de
Saint-Etienne. Molts hi han anat en
vols improvisats, sense entrades, i és
gairebé segur que molts hi arribaran
tard.
L'expectació també és gran al costat alemany. Més de vint mil persones presenciaran la final tot acompanyant el Bayern. L'equip percebrà
una prima de 30.000 marcs, aproximadament mig milió de pessetes, en
cas de proclamar-se campió.
INCÒGNITES FINS A L FINAL
Cap dels dos entrenadors no vol
avançar l'alineació. Sembla que el
conjunt francès té el dubte de l'interior Synaeghel, que en 6as de no
jugar seria substituït per Santini. j
L'equip més probable que presentarà
l'entrenador Robert Herbin serà el
següent:
Curkovic; Larqué, Piazza, López;
Repellini. Bathenay; Larqué, Synaeghel o Santini, P. Revellí, H. Revellí
i Sarramagna.
L'entrenador ha dit que no resol-

drà el dubte fins a l'últim moment,
car el partit és massa important per
a fer alinear un home que no estigués en condicions.
El Bayern íambé es prepara a fons
de cara a la final. Diumenge empatà
a tres al camp de i'Essen; marcà els
gols, Muller (2), un de penalty, i
Beckenbauer. L'entrenador de I'Essen
manifestà en acabar que el seu equip
hauria guanyat si no hagués tingut
enfront un home de la categoria de
Beckenbauer.
Beckenbauer i Muller foren els jugadors més destacats de l'equip, que
es disposa a esdevenir campió d'Europa per tercera vegada. Aquí tampoc l'entrenador no ha volgut revelar el secret del l'equip. Fiant-nos del
conjunt que es va alinear al terreny
d'Essen, l'onze més probable serà el
següent:
Maier; Hamsen, Schwarzenbeck
Beckenbuer: Horsmann, Roth: Durnberger, Zobel, Hoennes, Müller i
Rummenigge.
Cal recordar que el Bayern de
Munic és l'actual campió de la Copa
d'Europa després d'haver guanyat
l'any passat la final al Leeds.

QUIN1ELA
Betis-Sevilla
Hércules-Las Palmas
Oviedo-R. Sociedad
Santander-Espanyol
At. Madrid-València
Granada-R. Madrid
Barcelona-Zaragoza
At. Bilbao-Gijón
Saiamanca-Elx
Valladolid-Murcia
Corufia-Màlaga
Rayo-Càdiz
Tarragona-Celta
Córdoba-Burgos

1
1
1
x
1
2
1
1
X
1
X
1
2
1

LA SENSACIÓ
E D I T O R I A L D E L'ANY!
Mai a la Història de les nostres lletres s'havia escamés una
obra semblant

C A M I L O JQSE CELA
dc la. Real Acadcm* L*»nob

SSJCtClOPEDíA DEL
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Definitivament el Rea] Madrid ha aconseguit ei títol de
Lliga a Granada, equip entrenat per Miguel Muncz. Aquest
ha fet campió ura altra vegada
al seu antic equip. Llàstima que
aquest títol només servirà per a
estar per casa. car la sanció de
là UEFA l'inhabilita per a jugar la pròxima Copa d'Europa,
precisament quan el Madrid
compleix el 75è aniversari de
la fundació.
El segOT Hoc encara no està resolt. Amb prou dificultats At. Madrid i Barcelona, els aspirants, venceren a València i a Saragossa,
respectivament. Si tenim present
que a la pròxima i última jornada
l'Atiético de Madrid va al Bernabeu i el Barça a Gijón, que ja és
a segona, el Barcelona té teòricament més possibilitats de ser sotscampió.
Tampoc no està decidida l'alíra
plaça de la Copa de la UEFA. El
Bilbao té un punt més que l'Espanyol. Diumenge el Bilbao es desplaça al camp de l'Elx, que ha de
guanyar per no baixar a segona,
mentre que l'Espanyol rep a Sarrià
l'Oviedo, un altre equip amb l'aigua
al coll i que aquí intentarà treure,
pel cap baix. un punt per conservar
la categoria.
Els partits de la pròxima i última jornada seran: Espanyol-Oviedo.
Gijón-Barcelona, Las Palmas-Betis,

Real Sociedad-Hèrcules. ValènciaSantander. Real Madrid-At. Madrid,
Zaragoza-Granada. Elx-Ath, Bilbao
i Sevilla-ïaiamanca.
RESULTATS
1 --0
1—-0
3 --0
1—-0
1—-1
1 --2
2 --1
2 --1
2 --2

Betis - Sevilla
Hèrcules - Las Palmas
Oviedo - Real Sociedad
At. Madrid - València
Racing - Espanyol
Granada - Real Madrid
Barcelona - Zaragoza
Athletic - Sporting
Salamanca - Elx
CLASSIFICACIÓ
Real Madrid
At. Madrid
Barcelona
Athletic
Espanyol
Hèrcules
Betis
Sevilla
Salamanca
Racing
R. Sociedad
València
Las Palmas
Zaragoza
Oviedo
Granada
Elx
Sporting

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

19 8
18 6
18 6
14 11
17 4
12 12
15 5
13 6
11 10
14 4
11 10
11 8
11 6
10 8
11- 5
8 10
7 12
\ 9

6 53 26 46
9 60 37 42
9 60 40 42
8 42 35 39
12 45 44 38
9 33 34 36
13 37 47 35
14 34 37 32
12 29 32 32
15 45 53 32
12 42 45 32
14 40 41 30
16. 36 '43 28
15 4.3 4-3 28
17 40 42 27
15 29 48 26
14 35 48 26
17 40 45- 23

SEGONA DIVISIÓ

El Gimnàstic a Tercera
Celta, Burgos i Màlaga són els
equips amb més possiblitats per pujar automàticament a Primera. L'equip gallec, que ha fet una sensacional tirallonga de partits guanyats,
es va imposar a un Tarragona cuer
que ja ha' dit adéu a la catego-ia,
tristament per cert. Tots els problemes que durant la temporada ha
hagut de suportar l'equip tarragonenc han estat massa
El Burgos, tot i perdre a Còrdova,
no tindrà cap problema per al seu
ascens. Juntament amb el C e l t a
manté un substancial avantatge de
quatre punts respecte al Màlaga, que
empatant amb el Coruna en el camp
dels gallecs, li proporciona l'oportunitat de sumar encara un punt més,
per damunt dels que li van darrera,
per al tercer lloc: Valladolid i Tenerife. el flamant eliminador del Real
Madrid de la Copa.
RESULTATS
Valladolid-Murcia
Calvo Sotelo-Ensidesa
Coruna-Màlaga

2-1
2-2
0-0

Rayo Vallecano-Càdiz
Sant Andreu-Castelló
Alavés-Barcelona At.
Terrassa-Osasuna
Gimnàstic-Celta
Còrdova-Burgos
Tenerife-Huelva

1-0
1-0
0-1
1-0
0-2

3-2
2-0

CLASSIFICACIÓ
Celta
Burgos
Màlaga
Vallad.
Tener.
Coruna
Bar. At.
Córdoba
Rayo
Calvo S.
S. And.
Huelva
Osas.
Càdiz
Terrassa
Cast.
Alavés
Ensid.
Múrcia
Gimnàs.

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

17 10
17 10
18
5
15 10
14 11
16
6
12 13
15
5
15
4
12
9
13
7
13
6
13
5
11
9
10 10
9 11
10
9
9 11
11
5
8
8

7
7
11
9
9
12
8
4
15
13
14
15
16
14
14
14
15
14
18
18

37
47
6-5
42
48
37
40
41
41
38
34
32
45
42
26
33
28
26
36
25

19 44
28 44
33 41
23 40
39 39
27 38
39 37
40 35
44 34
44 -33
41 33
39 32
51 31
39 31
37 30
42 29
38 29
38 29
53 27
49 24

TERCERA DIVISIÓ - líl

Ensopegada dei Girona
Si des d'un punt de vista esportiu. la derrota del Girona a
casa seva davant l'Ontinyent
és la notícia més interessant
pel que fa referència al cap de
ia classificació, des d'un punt
de vista humà tenim que destacar l'accident sofert per-l'expedició de l'Endesa, que obligà a suspendre el partit entre
aquest club i el Villena.
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Només el geni, l'erudicció, l'autoritat i la tenacitat de CAMILO J O S É
podien enfrontar-se a una tasca tan ambiciosa i audaç

CELA

Un llibre esbalaïdor que posa al dia un fenomen tan antic com l'home. En fascicles setmanals a tot color.

AMB EL NUMERO 1, DEMANEU GRATIS! EL FASCICLE EXTRA
A tots els quioscs d'Espanya des de !'11 de Maig
UNA ALTRA GRAN EXCLUSIVA D'EDICIONS SEDMAY

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 11/5/1976. Page 20

Per causa de la pluja, l'autocar
que transportava l'expedició de d'Endesa patinà a la carretera i donà
diverses voltes de campana. La majoria dels jugadors sofriren contusions'i ferides, i un d'ells-va haver
d'ésser hospitalitzat
a
Castelló.
Aquest lamentable fet va obligar a
suspendre el partit.
Tornant al Girona, direm que possiblement hi hagi que cercar l'origen
de la derrota en l'error de l'entrenador. que va presentar una davantera excessivament inexperta per a
poder trencar amb èxit la segona defensa menys golejada del tercer
grup, la dè l'Ontinyent. Ni e! fet
que. amb un 0-1 en contra, els visitants empatessin amb un autogol no
serví per a animar un equip que
mai no mostrà capacitat de reacció
per a poder imposar-se. Al contrari,
el Llevant va saber aprofitar-se perfectament de la situació i va guanyar al camp del Vinaròs en marcar en les dues úniques avinenteses
que va tenir;
_

RESULTATS:
Girona - Ontinyent
1—2
Huesca - Gandia
3—2
Eivissa - Mallorca
2—1
Calella - Sabadell
0—6
Vinaròs - Llevant
1—2
Mes ta lla - Masnou
5—0
Vila-Real - Manresa
3—0
At. Balears - Constanca
1—2
Olímpic - Lleida
2—1
Villena - Endesa
(suspès)

CLASIFICACIO:
Llevant
Huesca
Olímpic
Girona
Mallorca
Lleida
Villena
Gandia
Sabadell
Ontinyent
Constança
Vinaròs
Endesa
At. Balears
Eivissa
Vila-Real
Mestalla
Tvlanresa
Masnou
Calella

34
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34

20
17
15
16
14
15
13
15
14
13
13
14
12
10
12
11
10
12
9
4

5
9
12
6
10
8
11
6
8
7
7
5
8
12
7
9
9
4
8
5

9
8
7
10
10
11
9
13
12
14
14
15
13
12
15
14
15
18
17
25

56
58
41
50
38
49
38
39
4-5
35
40
38
28
35
45
35
37
43
42

30
31
26
32
38
36
30
39
31
29
37
47
32
42
55
43
35
58
63

45
43
42
42
38
38
37
36
36
33
33
33
32
32
31
31
29
28
26

17 79 13
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Esports

RflCING, 1 - ESPANYOL, 1

BARCELONA, 2 - ZARAGOZA, t

Aguirre, protagonista ineficaç Manquen bons rematadors
Una jugada dubtosa de darrera hora privà l'Espanyol d'assegurar la seva futura participació a la Copa de la UEFA.
Efectivament fou al minut vuitanta quan el Racing marcà el
gol que privava l'equip de Sarrià
d'una victòria que, certament,
havia fet mèrits per aconseguir;
un gol d'aquells discutibles per
tal com la posició de l'autor,
Errandonea, vorejava el fora de
joc, si no és que, realment, com
protestaren els espanyolistes,
ho era.

El fet és que, ara, tot queda supeditat al darrer partit. L'Espanyol
rep l'Oviedo, un equip a punt de
baixar a Segona, i.l'Athltéic viatja
a Elx, on l'equip titular es troba en
la mateixa circumstància que l'asturià. Per allò del factor camp. la
situació es més clara per als espapeça més, encara que valuosa, dins
nyolistes que per als bilbains. encara que. certament, no es podrà parlar amb propietat fins al darrer segon d'ambós encontres.
L'OBSSESIO AITOR AGUIRRE
Possiblement cal situar la "chante" de l'equip de Santamaría en el
fet que. des del primer moment el
Racing es preocupés més d'afavorir
!a possibilitat que Aitor Aguirre
aconseguís Quini en la classificació
del "Pichichi" tdos gols separen a
ambdós jugaders) que d'intentar
construir un esquema vàlid de cara a
la victòria. Aitor Aguirre és un jugador hàbil i. això sempre és avantatjós. alt, però hi ha una notable diferència entre considerar-lo una

peça més encara que valuosa, dins
de l'equip o suporsar-li unes superqualitats que, per ell sol, serveixin
per decidir el match
Plantejada així la situació, el mèrit de Santamaría va ésser de saber
servir-se d'aquesta obsessió de Maguregui per plantejar un esquema
prou elàstic que, anul·lant Aitor
Aguirre mitjançant Ferrer, servís
per aprofitar qualsevol buit que es
produís al centre del camp per muntar un contratac ràpid i efectiu.
D'aquesta manera, basant-se en
una defensa extremadament sòlida,
l'Espanyol pogué esperar la situació
propícia d'un error contrari. Un
error que es produí al final del primer temps, un moment psicològic, i
que donà opció a prendre un avantatge important, que va estar a punt
de provocar el col·lapse total en el
Racing. Un gol dubtós quan el públic
ensumaba la derrota llençà per terra
les fundades esperances espanyolistes d'aconseguir dos punts molt valuosos.
FITXA

Medina Iglesias, volent afavorir el
Racing després del problemes que
tingué al mateix camp quan visita
Santander l'Atiético de Madrid, acabà d'embolicar-ho tot i no complagué ningú.
,
Racing: Santamaría, Díaz, Camus,
Genupi, Portu, Juan Carlos, Quinito, Macizo (Errandonea), Sebas,
Aitor Aguirre i Zuvina.
Espanyol: Echevarria. Ramos, Ferrer Ortiz Aquino, Ochoa. Fernandez Amado. Solsona, Osorio, Cuesta,
Caszely i Maranón.
Els gols foren de Maranón (42 m.)
i de Errandonea (80 m.).

L'últim partit de Lliga en el
camp del FC Barcelona es va
resoldre amb una victòria de
l'equip local sobre un Zaragoza
que resultà un equip incòmode,
sobretot a la primera part.
Perquè a la segona, el Barcelona,
espolsant-se la mandra del primer
temps, que no li deixava pràcticament construir cap esquema de joc,
malgrat els esforços de Cruyff i Neeskens, va arribar a acorralar en molts
moments l'equip aragonès.
I es van marcar els dos gols que
necessitava l'equip català per resoldre favorablement el partit. Tot això tenint en compte que el Zaragoza no en marquès un altre, es clar.
Però aquest Zaragoza no era el de
temporades anteriors. N o era aquell
equip que al Camp Nou quasi sempre havia fet molt bon paper, tant
en la Lliga com en la Copa.
Del Barcelona, desprès de la seva
gran victòria a Madrid, s'esperava
molt més, sobretot en la primera
part. Una primera part en què va dominar de manera quasi insistent, però també en què hi havia poca profunditat. Els jugadors blaugrana es
passaven la pilota parsimoniosament
i horitzontalment, i això donava
temps perquè l'atapeïda defensa aragonesa s'espessís encara més.
I és clar, quan s'aribava a l'àrea
ja hi havia quasi tot l'equip aragonès, disparat a impedir qualsevol temptativa. Que ni va haver més
d'una, evidentment. Però unes vegades per falta de punteria i d'altres
per entretenir la pilota o voler fer
un dribling de més, es perdien llastimosament.

UNS MINUTS SENSE M A N D R A
Van ser vint minuts del segon
període. El Barcelona ab 0—1 en contra forçosament hauria de superar-se
i procurar oblidar la trista primera
part.
I així va ser. L'equip blau-grana,
catapultat literalment per un Neeskens extraordinari i per un Cruyff
que potser va pecar en ocasions d'excés d'individualisme però que d'altra banda va realitzar jugades mestres,
es va disposar a fer girar él marcador.
Però la mala fortuna dels davanters va fer que fins al minut 15 la
cosa restés iguaL Asensi, que va
mantenir-se força batallador durant
tot el partit, davant de porta tornà
a demostrar, almenys aquesta temporada, que li cal una dosi d'autoconvenciment considerable. Perquè
va disposar de moltes ocasions, va
ser qui més va rematar, però, o tirava a les mans de Junquera o els
seus cops de cap annaven a fora per
poc.
I va haver de ser Neeskens qui solucionés el problema. Ho tenia ben
merescut, el gran jugador holandès,
professional modèlic i exemple a seguir per quasi tots els seus companys,
perquè la seva dedicació va ser altra vegada, sense límits. I si hi afegim, a tot això, que no va tenir ni
una falla, es pot comprendre que
Johan I I fos l'indiscutible figura del
partit
El joc desprès del gol de l'holandès
va decaure una mica. Dominava molt
el Barcelona, sí, però als darrers metres es continuava fall-ant les ocasions

HERCULES, 1 - LAS PALMAS, 0

SALAMANCA, 2 - ELX, 2

Encara hi ha esperança Només un gol i gràcies
La posició favorable del Salamanca al centre de la classificació de la Lliga ajudà, indubtablement, l'Elx aconseguir un
resultat positiu que hom no podia somiar quan. a poc més de
mitja hora del final, l'equip de
casa dominava clarament per
2—0.

Però els propietaris de l'Helmàntito s'adormiren creient-ho tot resolt
i la mateixa desesperació de l'equip
il·licità, abocat a la pèrdua de categoria, contribuí a fer que la decoració canviés tant que, poc abans de
finir el partit, hom pensà que les
Presuptes víctimes es podien emportar una victòria que necessitaven
molt. No passà així, perquè l'Elx
s'havia despertat massa tard, però
línia.
S A L A M A N C A : D'Alessandro; Igle-

sias , Bustillo (Huertas), Lanchas;
Rezza. Píta; Alvarez, Enrique, Rial,
l'empat deixa oberta la porta de l'esperança; un xic petita, és veritat, però porta al capdavall.
El partit no fou brillant per a 1 espectador, però sí molt intens, a causa de la forta lluita que els homes
d'ambdós centres del camp entaularen durant tot l'encontre. J
FITXA
Orellana no influí en un o altre
equip perquè s'equivocà de forma al
terna, per raó, principalment, de la
pèssima col·laboració dels jutges de
Ameijenda (Muèoz) i GaUeguillos.
ELX: Diez; Dominici, Canós, Indio (Cortés); Gonzàlez, Montero; Sitjà, Juan, Rubén Cano, Gómez Voglin o i Melenchón (Fèlix).

N o ha estat fàcil la victòria
de l'Hèrcules contra el Las Palmas, que jugà amb l'esperança
d'aconseguir un punt que, com
a mínim, el lliurés del descens.
A més a més hi ha hagut la dificultat del terreny de joc, totalment enfangat

FITXA

L'Hèrcules d o m i n à intensament
durant la primera part tot i que
costava arribar a l'àrea de Carnevalli. Els davanters de casa estaven
molt pesats i la tàctica imposada
per H.H. I I donava els seus fruits.
Malgrat això, l'Hèrcules creà algunes jugades de perill i els defensors canaris hagueren d'intervenir
amb encert. L'Hèrcules dominà més

Arbitrà el català López Cuadrado,
malament. Ensenyà targeta blanca a
Verde i a José Antonio i roja a Morte en acabar el partit ja camí del
vestuari.
Hércnles: Santoro; José Antonio,
Juliano, Commiso; Sacardi Rivera;
Carreno, Baena (Aracil), Barrios
(Ornar Rey), Juan Carlos i Carcelen.
Las Palm as: Camevalli; Martín,
Wolí, Moly, Roque; Fèlix, Verde
(Carmelin), Pàex, Morete, Medina i
Juani (Rivero).
L'únic gol l'aconseguí en el minut 32 Juan Carlos, d'un cop de cap
després d'una Jugada defectuosa de
Pàez.

Un p a r t i t a v o r r i t i de t r à m i t
U N ULL A LOS CARMENES
Abans del partit la molt remota
Possibilitat que el Madrid perdés a
Granada i l'esperança que l'Atiético podés puntuar diumenge vinent
a Chamartín, podien fer creure a
alguns dels seguidors de l'equip del
Manzanares que abans-d'ahir assistiria a una mena d'assaig general
davant d'un equip que ha tingut una
temporada més que irregular, el València, per a la gran final madrilenya. Però, a partir de les cinc de la
tarda, les informacions arribaven al
Vicente Calderón com si el marcador simultani funcionés i, de la mateixa manera que l'Atiético no força
la marxa per a guanyar el València,
aquest, que abans de jugar encara
no estava salvat del descens i que
ara si que ho està, tot i perdent no
féu gran cosa per millorar el zero a
zero inicial.
D.aquesta manera, el darrer partit
de la Lliga al Vicente Calderón resultà un match de tràmit i avorrit.
L'Atiético dominà i el València jugà a destruir, sense altra conviccio.
Hom diria que, abans de conèixer
el marcador de Granada, al partit
del Vicente Calderón es jugava alguna cosa, tant per la part castellana com per la part valenciana; però,
després de conegudes les incidències de Los Càrmenes, tant l'Atiético com l'equip blanc es van posar
» dormir, malgrat tenir oportunitats
•ib doa contrincants.

La primera part es caracteritzà per
una pressió continuada de l'Atiético contra un València ben tancat,
que rarament llençava eficaçment
els seus homes al contraatac, però
que palesava, en canvi, una bona
seguretat defensiva; a poc a poc,
aquesta fisonomia canviava, i Eloy,
quatre minuts abans del descans,
després de la desesperada sortida
de Reina, va estar a punt d'inaugurar el marcador, des de quaranta
metres. El mateix Eloy, Rep i Valdez permutaven contínuament els
llocs intentant agafar desprevinguda la defensa atlètica, mentre Claramunt. Saura i Ferrer Díaz intentaven controlar el mig camp i Tirapu eliminava completament les bones accions de Leivinha.
FITXA
Atlético de Madrid:
Reina; Capón, Heredia, Benegas
Díaz, Bermejo (Salcedo), Alberto,
Leal; Ayala, Gàrate i Leivinha.
València:
Balaguer ( M a r r o ) : Tirapu, Jesús
Martínez, Cordero, Cerveró; Saura,
Claramunt (Planelles), Ferrer Díaz,
Rep, Eloy i Valdez.
Àrbitre:
Balsa Ron. Bé, en general. Ex-
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JUGAR PELS EXTREMS
L'entrada de Rifé, el veterà defeiv
sa i ex-extrem blau-grana, va ser
un èxit. Corominas, durant tot el
primer temps havia navegat per tot
arreu, seguint Rubial, un dels homes
més actius i més perillosos del Zaragoza. Rifé, però, va ser un dels
qui va demostrar que jugant pels
extrems, llençant-se a l'atac pels laterals i obrint joc als espais lliures,
podia arribar a doblegar un Zaragoza incòmode, però que apenas
inquietà Mora. Un parell o tres de
contraatacs perillosos i prou.
En un dels atacs blau-grana a
17 minuts del final del partit, es v a
produir el penalty salvador, que
Neeskens s'encarregà de transformar.
I aleshores va passar el que el Barcelona. i qualsevol equip acostuma
a fer després de l'avantatge adquirit- es va tirar enrera, cosa realment
perillosa. Els contraatacs aragonesos
es van produir amb més assiduïtat,
però eren ben resolts per un Migueli
molt segur que anul·la pràcticament
el "milionari" Diarte.
FITXA
Zaragoza: Junquera; Heredia, M.
Gonzàlez. Royo; J. Gonzàlez, Violeta;
Rubial. García Castany, D i a r t e ,
Arrúa i Dunabeitia (Juanjo).
Barcelona: Mora, De la Cruz, Migueli, Corominas ( R i f é ) ; Costes,
Neeskens; Rexach, Marcial, Cruyff,
Asensi, Heredia.
Saimz Elizondo, regui afl, N o ve
aplicar mai la llei de l'avantatge.
En l'anul·lació dels gols va ser correcte, perquè Asensi tocà la pilota
amb e f b r l ç e t f Vtat, i en l'altee era
en fora de joc. En el gol de Diarte,
Juanjo es trobava fora de joc, malgrat que ell assenyalés el Moc del
davanter centre.
GOLS

DOMINI INÚTIL

AT. MADRID, 1 - VALÈNCIA, 0

EL PARTIT

gràcies al bon joc dels centrecampistes per bé que els davanters no seguien pas amb la mateixa tònica dè
joc. En aquesta fase les intervencions de Càrnevalli foren constants.
Tal com transcorregué el partit
la victòria mínima dels locals cal
considerar-la com a justa.

que proporcionaven Cruyff i sobretot els dos laterals Rifé, que havia
substituït Corominas, i De la Cruz.
Perquè, si una cosa no s'havia fet
el primer temps era precisament jugar pels extrems. Les jugades eren
quasi sempre pel mig i morien a
peus del defenses aragonesos.

cessiu amb la tarja ensenyada a
Cordero i massa benigne en no mostrar la vermella a Gàrate, per una
mà voluntària.

Berlitz

5sistemes diferents
per aprendre un
idioma i i per sempre;
Amb totes les garanties.
Amb el nostre método BERLITZ MULTIMEDIA i amb
aquests 5 cursos que posem a
la seva disposició a 5 ciutats
espanyoles:
El" «TOTAL IMMERSION», el
«SPECIAL CRASH», els cursos
«RESIDENCE», els «CLUBS DE
BERLITZ» i les lliçons partíeu*
lars.
Escolleixi el seu sistema i començi la setmana vinent Cada
dilluns començan nous cursos.
Paselg deGracia, 59
215 01 00
BARCELONA
Servei de traductors i
Interpreta.

0-1 (41 minuts): falla De la Cruz.
Agafa la pilota Rubial, se'n va cap
a l'àrea blau-grana i xuta a pocs
metres de Mora, que arriba a rebutjar la pilota. Però aquesta va a parar
a Arrúa que marca tranquil·lament.
1-1 (60 minuts): falta a De la
Cruz. L a treu Rexach bombant sobre
l'àrea. Surt Junquera en fals i Neeskens, quasi a l'altre pal, llençant-se
amunt i de cap, aconsegueix de marcar per a l t
2-1 (73 minuts): xuten consecutivament Marcial i Asensi El segon
xut va al braç de Garcia Castany.
Neeskens llença el penalty, i enganya Junquera.
ALBERT SUSB

Obrim
matrícula
només pels
nivells de
Preescolar i
1.er d'Educació
General
Bàsica.
Preescolar •
E.G.B.
Batxillerat
Homologat.
Serveis de
menjador i autocar.
Francès i Anglès.

Iradier, 15-19-21-28

(BONANOVA)
(Aquest estiu comencem la nova
Escola a l'Avinguda Dr. Andreu)

a
A

211 81 54
211 89 54

CONCERTAR ENTREVISTA
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MUSICA

AL VENT

El Cuarteío Oedrón actua al Palau de la Música Reaparició de l'Orfeó Català
A dos quarts de nou d'avui
' al vespre, el grup músico-voçal
argentí, Cuarteto Cedrón, que
internacionalment és considerat
a l'avantguarda de ia música
popular contemporànea del seu
país, actuarà una altra vegada
a Barcelona, i ho farà en un recital únic que se celebrarà al
Palau de la Música Catalana, i
l'organització del qual va a càrrec del Club de Vanguardia.

El fet és francament important.
T a l la pena d'insistir en el fet que
és justament a través de formacions
de tipus del Cuarteto Cedrón com
es va produint tota una evolució
d'allò més interessant en el moviment d e la música popular actual
de l'Amèrica Llatina, un fenomen
artístico-cultural que al país només
hem pogut començar a tastar d'uns
pocs anys ençà.
Fundat dotze anys enrera, el 196*,
el Cuarteto Cedrón és format pel
cantant i guitarrista Juan Cedrón,

el violoncel·lista i Baixista elèctric
Carlos Carlsen, el violinista Miguel
P r a i n o i el bandoreonista César
Stroscio. tots quatre instrumentistes
de primera línia i que s'han dedicat
sempre a la investigació exhaustiva
del tango tradicional, al qual han
sabut incorporar sonoritats timbriques insòlites i textos de poetes com
Homero Manzi. Juan Gelman. Raül
Gonzàlez Tunón, Francisco Urando i
Bertoli Brecht, a través dels quals el
tango pren nota nova significació.
Per a la gent del Cuarteto Cedrón
ja queden molt enrera els temps dels
seus inicis, quan actuaven amb Astor Piazzolla als cafès-teatre de Buenos Aires. De 1972 ença han col·laborat sovint amb Paco Ibànez, a Paris i arreu del món.
...I JOSÉ FELICIANO
AL P A L A U B L A U - G R A N A

Dues hores després que el Cuarteto Cedrón comenci la sèva actuació al Palau de la Música Catalana,

José Feliciano iniciarà 1a seva al Palau Blau-Grana. Haurem de córrer,
doncs, per tal de poder assistir a
tots dos recitals, l'interès dels quals
és francament gran en tots dos casos, tot i que per raons ben diverses. Perquè José Feliciano pertany
de ple al món de la indústria cultural nord-americana. a desgrat que
els seus orígens no anessin gaire
per allí.
Nascut l'any 1945 a la poblacio de
Lares, a Puerto Rico, José Feliciano
és cec de naixement. Es un guitarrista d'una força interpretativa extraordinària i d'una personalitat artística ben notable; domina tam'oe
molts d'altres instruments, entre els
quals el piano, l'harmònica, el clavicordi. l'orgue, el contrabaix, etc. Fill
de pagesos, als nou anys debutà al
teatre més importante del seu país,
i tot seguit es presentà a Nova York,
on actuà amb gran freqüència en
diversos locals del Gxeenwich Village.
"CONTRA A IDEIA DA VIOLÈNCIA
A VIOLÈNCIA DA IDEIA"

A desgrat del seu pes específic extraordinari i la proximitat geogràfica del país on es produeix, el moviment de la cançó popular portuguesa actual és dissortadament molt
poc conegut a casa nostra. Cantautors de la categoria de José Afonso,
José Mario Branco, Sergio Godinho
0 Francisco Fanhais són incomprensiblemente desconeguts fins per a
molts dels millors afeccionats, i els
seus escassos discos publicats al
país han. passat sempre gairebé desapercebuts.
Cal destacar, no obstant, la importància d'un àlbum recentment
publicat per Luis Cilia, que és també un dels millors cantautors populars portuguesos contemporanis.
"Contra a ideia da violència, a violència da ideia" és un disc magnífic
1 que traspua qualitat i sensibilitat
artístiques, ultra aportar tot un contingut crític i de denúncia contra totes les formes d'opressió constituïdes, amb referències ben clares al
Portugal salazarista i la seva política colonialista.
JORDI GARCIA SOLER

S.A. TEQUISUR ASSEGURA:
LA NETEJA ! LA CONSERVACIO
CE LES INDUSTRIES
EL PERFECTE ACABAT DE LES PECES
l, CERCA REMEI ALS PROBLEMES QUÍMICS
QUE PUGUIN DIFICULTAR LA PRODUCCIO

A V U I ACTUEN...
... el Cuarteto Cedrón al Palau de
la Música Catalana de Barcelona, a
les 20.30.
..José Feliciano al Palau BlauGrana de Barcelona, a les 22.30.
. L a Trinca al teatre Romea de
Barcelona, a les 22.45.

Jorbetes, 19 — MANRESA
Telèfons 873 42 44 i 873 84 50
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JOSEP CASANOVAS

AVUI

és una obra comunitària ja assolida

'l'Hosmtal
General de Catalunya

és una altra obra comunitària
que ja és una sòlida realitat amb terreny
propi i més de9.000 socis
un poble com el nostre,sempre porta
a terme allò que es proposa
Desitjo informació sobre
l'Hospital General de Catalunya
Nom i cognom
Adreça
__tel
-PoManió
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B O I R A I CIA., S.A .

r

—1
BARCELONA: ROCAFORT, 132 -142
J
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. í ^ FIGUERES - TORTOSA - V I C - M A N R E S A
V
'
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PRAT DE LL - S A N T FELIU DE LL.
B A D A L O N A - S A N T A D R I A D E BESOS
/
°
•/
A - r SANT BOI D E L L - P A L M A DE MALLORCA
/
\
EIVISSA - M A O - CIUTADELLA - A L A C A N T
S
•fi
BARBASTRE - BILBAO - CADIS - CARTAGENA
|
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CASTELLÓ-ELX ELDA-EL FERROL-GIJÓN
L
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^ V G R A N A D A - OSCA- J A É N - XERES DE LA FRONTERA
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COMPOSTELA SEVILLA VALÈNCIA - VALLADOLID VIGO VITÒRIA
SARAGOSSA.
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nyor.

Rambla Catalunya,SS-^planta-tel-SlS 60 05
Barcelona-7

ATOTA ESPANYA

L·

L'Orfeó va néixer com una autèntica realitat i, amb el pas del temps,
ensems que s'afermava el seu vessant de símbol esplendorós, s'insinuava potser una certa crisi enfront
del moment musical actual. El concert que s'acaba de fer ens ha semblat una viva reacció en aquest darrer aspecte.
En primer lloc. la c r e a c i ó d'un
grup de cantaires més compacte i
acurat, a la recerca visible de possibilitats de treball immediates. Lluís
Millet, subdirector de l'entitat, és
un jove músic que ha fet ja un llarg
aprenentatge en la direcció coral i
es caracteritza sobretot per la seva
notable capacitat i formació intel·lectual en el món de l'art ciels sons.
Programa compacte, d e d i cat en
aquesta avinentesa a la polifonia,
per tal de fer remarcar les qualitats
del nou conjunt reestructurat. Tri-

but a la Senyera evident i a l'immarcescible Brudieu. Una versió curiosa
d'El lament d'Arianna, aquella emocionant pàgina de Monteverdi, en la
qual s'aparellaven successivament la
forma monòdica i la polifònica,
La cantata Actus Tragjcus de Bach
és mostra palesa del que hem apuntat. D'una obra complexa i monumental, Lluís Millet n'ha fet la versió íntima, plausiblement original,
amb l'ajut de la flauta de bec (Romà Escales i Lluís Caso), la viola
de gamba (Sergi Casademunt) i els
violoncels de Pere Busquets, Núria
Calvo, el contrabaix de Ferran Sala,
el clave de M.a Lluïsa Cortada i l'orgue de Jordi Alcaraz. Els solistes, la
dita Dolors Agell. Xavier Torra i
Enric Serra també contribuïren en
el sentit esmentat a la recerca de la
intimitat emotiva. El cor va cantar
amb expressió continguda, procurant
fugir d'una emissió sonora cridanera
en benefici de la màxima qualitat
del so. Una vegada més, ens sembla
que aquest és el camí encertat. Per
altra banda, aquest aspecte es remarcava encara més pel íet de fer-lo
actuar en capella. La intimitat de la
versió pretesa era, doncs, manifesta.
Clogué el concert el difícil Motet
n ° 6 del mateix Bach, Lloeu el Se-

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA

,

LA MAJOR ORGANITZACIÓ ESPANYOLA
DEL MOBLE

La reaparició de l'Orfeó Català és ja un fet tangible després d'una anguniosa i prolongada absència. Les seves línies
' d'actuació bàsica es mantenen
incanviades des dels anys fundacionals. és a dir, des de ia cançó
catalana genuïna, la gran polifonia coral i, per sobre de tot,
un anhel de cultura musical en
ambivalent relació constant amb
la presència mateixa del poble.

j
^

Ens plau saludar a tots els amics i clients dels Països
Catalans amb motiu de l'aparició d'AVUI, primer diari en català després de trenta-set anys
BOIRA I CIA. S A.
Primer fabricant de serres per tallar metalls,
amb 50 anys d'experiència.
Serres per a màquina, de mà, arcs de serra,
terres de cinta, de calar, etc. etc.

BOIRA-2
Tota mena d'-'estris" per a màquines electroportàtils
i utillatge divers per al "BRICOLAGE".

fèl
^BRÍCOlAGE

BOIRA-2

Demaneu els nostres catàlegs
Fàbrica:

Oficines:

Ctra. Martorell a Olesa. Km. 4,300
Telèfon 875 10 50 Ext 533
MARTORELL (Barcelona)

Secretari Coloma, 64-68
Telèfon 219 79 31
BARCELONA-12
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Màrius Cabré, internat

TOROS

Les figuretes del toreig d'avui
Diumenge (9 de maig) a la plaça
Monumental, a m b bona entrada, e s
va torejar sis t o r o s escollits del ramader Lisardo Sànchez. El primer,
e n g r e i x a t a r t i f i c i a l m e n t c o m un
porc, era d'una noblesa e x c e p c i o nal, el s e g o n pesava molts quilos
però amb una bufada queia, el
tercer, mes xic, era b o c o m un xai;
els quart i cinquè una mica m e s dificultosos. i el sisè semblaba un
encantat d e s p r é s d'haves el cavall.

l'altura d e la sola de la sabata. Al primer. li fèu unes pasades voluntarioses,
però sense « b r e m p l a r » l'esquerra, e s a
dir, sense pas fer anar la « m u l e t a » a un
pam del cap del brau. I fent sempre el
mateix. Una f e i n o b a s e n s e g e n s de varietat ni de clase. Va matar d'una estocada sencera i tres intents de « d e s c a b e llo». Al quart, no el va voler ni veure, i el
matà de dues punxades i un « d e s c a b e llo». Tot plegat, q u e el mestre ens va
prendre el pèl. Xiulets.

Les quadrilles van fer un minut de silenci per la mort del picador Curro Carmona.

Res no vafer el « N i n o d e la C a p e a »
amb el seu primer, que matà de dues
punxades, tot mirant d e fugir, i un
« d e s c a b e l l o » . Xiulets. El cinquè, no el va
voler veure ni pintat a l'oli, i el deixà
d'una estocada sencera.

I anem a la cursa. El primer i quart van
e s c o m e t r e una v e g a d a el cavall; al
segon, c o m qui diu ni li van esqueixar la
pell els picadors; el tercer va suportar
una pica i dues més de fluixes, el cinquè
mia i tres de molt fluixes, i el'últim tres
punxades c o m d e picar ol ivetes.
Hi tornava a aparèixir «El Viti» —i el
mestre, que així li ho d i u e n — va estar a

i l q u è m'en dieu. del P a c o Alcalde?
Doncs, que el seu primer, un xai. no el
va saber aprofitar. Em permeto de dir
que va torejar amb la « m u l e t a » — p e r als
poc entesos. Això no é s l'art de torejar.
L'art de torejar consisteix a fer anar el

toro per on no vol anar. Això és bàsic—
Però, va saber fer bé l'ensarronada, i
com hi ha afeccionats que tenen molta
llana al clatell, d e s p r é s de deixar-lo
estes d'una mitja estocada, li van donar
dues orelles. N o e s va entretenir amb el
sisè, que matà de mitja estocada. Va
banderillar els seus d o s braus, molt voluntarios. anent corrent molt, amunt i
avall, sense to ni so.
I al cap d'una hora i mitja tothom al
carrer, c o m si res no h a g u é s passat.
El pes dels toros en viu era de: 556
579. 480. 570, 5721 582 quilos, respectivament, í per ordre de torejament.

A. S A N T A I N E S CIRES

ALBERT GRAU I LLACH
Representant exclusiu d e :

La Trinca
FereTapias

Cançó popular del País Valencià
Dissabte passat al vespre, el Casino
d e l'Aliança del P o b l e Nou de Barcelona
fou l'escenari d'un fet q u e cal qualificar
ja c o m una fita importantíssima a la
història més recent d e la c a n ç ó popular
actual dels P a i s o s Catalans. La p r e s e n tació, per primera v e g a d a a Barcelona,
d una representació àmplia, nombrosa i
exemplar del moviment d e la c a n ç ó popular v a l e n c i a n a c o n t e m p o r à n i a d e passà ben llargament totes les e s p e rances de l'escàs públic assistent i féu
que, ni q u e f o s n o m é s en una primera
impressió entre encuriosida i sorpresa,
poguéssim fer una colla de constatacions a retenir:
En primer lloc, i evidentment el més
important, la I Mostra de C a n ç ó Popular
del País Valencià e f i s va donar la satisf a c c i ó de poder c o m p r o v a r directament
i personalment fins a quin punt és important, qualitativament i quantitativam e n t el moviment d e la nova c a n ç ó popular del País Valencià, la f o r ç a esplèndida del qual pot ser c o n c e p t u a d a a
hores d ara ja c o m l'aportació global
més important que ha rebut la nova
c a n ç ó d e s de fa molts anys i potser
ínclús en tota la seva història.
En s e g o n lloc, el r e d e s c o b r i m e n t ,
després de molts anys d e silenci, d'un
tntèrpret e x c e p c i o n a l c o m Lluís Miquel,
que anys enrera e n s captivà c o m a cantant solista dels 4 Z i q u e ara se'ns confirma c o m un dels p e r s o n a t g e s més importants d e tota la c a n ç ó popular actual
dels Paisos Catalans.
En tercer lloc, la c o n f i r m a c i ó clara i
defíntiva d e la qualitat artística d'Al tall,
un coniunt músico-vocal q u e fa autèntica c a n ç ó popular actual basant-se en
el folklore més genuí i incorporant-hi tot
un contingut crític i d e denúncia realment molt important.
En quart lloc, la gran sorpresa dets
Pavesos, tot un f e n o m e n d e cultura popular i q u e é s molt m é s q u e un bon
grup músico-vocal, ple d e cantants, instrumentistes i i n t è r p r e t s d e primera
línia puix que alhora é s t a m b é tota una
p r o p o s t a intel·ligentment d e s m i t i f i c a òora i provocadora, potser a la manera

BARCELONA
TEATRES

Pàgina 23

de Le Grand M à g i c Circus i tot, i que
(pren les seves arrels en algunes f o r m e s
ben típiques d e la picaresca valenciana i
recupera factors dispersos de la subcultura xava contemporània, bo i a t o r g a n t los-hi un tractament interessantíssim.
En cinquè lloc. el descobriment d'un
cantautor tan original c o m Lluís el Sifoner, tot un cas d'assimilació i quasi
absoluta superació d e certes f o r m e s d e
la sentimentalitat popular manipulada
per l'engranatge de la indústria cultural
establerta, i q u e a través de la picaresca
i un cert contingut crític a c o n s e g u e i x e n
formes ben insòlites d e c o m u n i c a c i ó espontània i lliure amb el públic.
I en sisè lloc, la constatació esperançada i esperançadora q u e darrera
tota aquesta gent citada hi ha també alguns cantautors i grups músico-vocals
novells, c o m ara Carles Barranco, Rafael
Xambó i Ximó. P e r e i Cia., q u e a desgrat
,de la seva primarietat expressiva i la
seva inexperiència actual, poden arribar
a donar encara m é s gruix a tot un moviment cocn el de la c a n ç ó popular actual
del Pais Valencià, la importància qualitativa i quantitativa del qual restà a bastament demostrada allarg de les prop de
tres hores d ' e s p e c t a c l e q u e vam poder
veure al Casino d e l'Aliança del P o b l e
Nou de Barcelona, dissabte passat el
vespre.

Telèf. 2538641 BARCELONA
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Com a primer acte d e la campanya
«Salvem les entitats», p r o m o g u d a per
totes les societats del P o b l e Nou, se ha
programat per el dia 14 a d o s quarts
d'onze de la nit, la representació de la
popular c o m è d i a de Jaume Teixidor, «El
retaule del Flautista». La interpretació i
el montatge seran a càrrer d e la S e c c i ó
de Teatre del CMC, sota la direcció d'en
Josep Casanova i Antoni Roig, que ja
han representat varies v e g a d e s , dita
comèdia, dintre i fora de Barcelona, i
per a la q u e c o m p t e n a m b decorats i
vestuari creats expresament.

PRIMERES COMUNIONS
FESTES INFANTILS
LUIS CORTINA
AVANS SALA MOZART
Passeig de Gràcia, 89, Atic, 5ó
Tel. 215 39 1 0

api

LLIBRERIA PUVILL
1CJ o.rn.i 2 9 Tf I
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BarCPlona a

Tres homes contra l'extermini
de la raça de color
Els n e g r e s i mestissos d e N o r d amèrica podrien ser c o n d e m n a t s a
l'última pena, a l'extermini total,
mitjançant una f ó r m u l a científica,
curosament estudiada i e l a b o r a d a
per anorrear s e n s e deixar traces
totes les races, a m b la sola e x c e p c i ó
de la blanca, tema q u e e s planteja a
la p r o d u c c i ó d ' A l l i e d Artists, e n
color, q u e presenta Herbera Films,
L O S DEMOLEDORES, l ' a c c i ó d e l s
quals é s c o m una llança d e la violència
negra clavada en vertical en d e f e n s a
de la vida d e tots els consemblants.
L O S D E M O L E D O R E S é s una demostració de la f o r ç a i d e l'afany d e
sobreviure d e la raça d e color; un
crit al dret a la vida del q u e e s fan
adalils els tres p e r s o n a t g e s fermament virils i n t e r p r e t a t s p e r Jiro
Brown. Fred Williamson i Jim Kelly.

la

nova cançó

actua!.

LICEU. (Tel 301 67 87.) Avui nit
a les 9.30 6.' de propietat i
abonament a nits. Torn B Cia.
d'opereta del Chatelet de Pans Ultima de EL CANTOR DE
MEXICO Divendres nit a tes
9 30 7 * de propietat i abonament a nits Torn C GIPSY
Diumenge tarda i dimarts mt
ultimes aa GIPSY
TEATRE APOLO.
(Tel
£41 09 07.) Amb motiu de preparar el muntatge del grandiós
e s p e c t a c l e «FIESTA MEXICANA» per a p o d e r - l o fer
conèixer al públic de Barcelona no hi ha funció fins el proper d i m e c r e s
dia
12
MOLTA ATENCIÓ A L ESPECTACLÉ MEXICÀ! El primer autoritzat a Espanya. Localitats ROMEA. (Tel 317 71 89.) Ultima
en venda
setmana de LA TRINCA. «SET
ANYS 1 UN DIA» Direcció muBARCEL&NA. (Tel S18 94 9 7 )
sical Francesc Burrull EsceAVUi mt 10-45 E POLATOnografia Josep Massagué SuGLOU presenta «HAIR» el rock
pervisió escènica. Joan-Germusical del amor tribal Versió
man Schroeder Funcions. De
completa. Companyia de Nova
dimarts a divendres. 10.45 mt
York NO APTE Dies d acDissabte i diumenge. 6.45 t
tuació de la present setmana:
10 45.
Dimecres mt 10 45. Dijous
tarda 6.15 i mt 10 45- Diven- TALIA. (Tefl 241 14 47 Ckmatt»dres rot 10.45 Dissabte i diuzat.) Avui dimarts, descans.
menge tarda 6.15. wt 10 45.
Demà i eada dia. tarda 6 15.
Localitats en venda.
mt 10 30 C i a J O S E F I N A
6UELL Comèdia d'intriga i
CAPSA. (Tel. 215 73 93.) ^La
«suspens» «TRAMPA PARA
Cuaòra» de Sevilla, presenta.
UNA MUJER» de Robert Tho< O S PALOS» de Salvador
mas. Traducció: Àngel F Mor>Tàvora. a partir d'uns textos
tesmoa. Elenc Ordre d apaQ&enats • proposats per José
Nctó Tina Vidal Rosario CosWbnJedn. Funcions: dimarts;
eoUa E n c a r n a C h i m a i t o
• Cweadee^ 10,30.

L'Aliança del Poble Nou:
«El retaule del flautista»

COMPRO
LLIBRES A N T I C S I MODERNS

LA CANÇÓ CATALANA, UN FENOMEN CULTURAL O
UN FENOMEN POLÍTIC?

L escàs públic assistent a la vetllada,
que aplaudí, c o r e j à i particià sovint en
les ínterpretacins dels diversos cantautors i grups actuants, p r e n g u é definitivament part activa en l'acte quan aquest ja
finia. Es van deixar sentir a m b f o r ç a elscrits de « V i s c a el País Valencià!», «Llibertat i unitat dels P a i s o s Catalans!».
«Visca els Paisos Catalans!» i, després
d'una «Al v e n t » cantat per tothom, mentre de l'escenari estant feien voleiar la
nostra senyera, actuants i públic entonàrem « E l s s e g a d o r s » , afermant d'aquesta manera ben rotundament la catalanitat del P a í s V a l e n c i à i d e l seu
esplèndid moviment d e c a n ç ó popular

Dijous i dissabte. T t 10 30
Diumenge 7 tarda. Dilluns,
descans. Descompte als estudiants
TEATRE DE L'INSTITUT. C Pedró Lastortras. 3
Tel
317 66 75 i 317 39 74 AVUI.
ÚLTIM DIA 10 30 nit. DARPANA PUPPET GROUP OMBRES GEGANTS DE L ÍNDIA.
Per primera vegada a Espanya
POLIORAMA. AVUI descans de
la companyia DEMA tarda
6 30. nit 1G 45 Gran esdevene
ment' Estrena Cia Irene Gutiérrez Caba amb Carlos Estrada
en «UNA VEZ AL ANO» de
Bernard Slade Adaptació: Aríime i Azpilicueta. Direcció
LuisÉscobar Ladivertidahistòria d una parella que viuen feliçment casats però no I un amb
I altre' Emocionant! Divertidlssima' Un autèntic èxit mundial!

Dissabte passat, a la nit, va sofrir una
embòlia Màrius Cabré, en sortir d e l'acte
d homenatge q u e e s feia al senyor Zulueta, empresari de la plaça d e toros d e
Sant Feliu de Guíxols. Màrius C a b r é va
ésser traslladat urgentment a la Residència del Generalíssim, on, s e g o n s
les nostres noves, es recupera molt lentament. Fem vots pel seu restabliment.

JORDI GARCIA-SOLER
Josefina GueH. Luis Torner i
Camilo García
Direcció:
Marcel Ibero Venda de localitats amb cinc dies d antelació

CAFE TEATRE
CALIOPE. ( B a l m e s 245. Tel
21810 03.) Nit a les 12 i 1.30.
estrena de I espectacle «POP»
mes atrevit, còmic, desvergo
r.yit i violent, però intel·ligent:
«MANDARINA MECANICA» per
primeres figures del teatre,
cine i televisió: Victor Petit.
Carlos Veiat. Antonio Lara i
Marta Angelat Coreografia:
FRANCISCO GELABERT Dir e c c i ó : JOSEP TORRENTS
(Reserveu t a u l a a m b antelació) Diumenge, descans de
la companyia.
LORD BLACK. Et Cafè Teatre
(Parc d atraccions Montjuïc
Tel 242 87 10.) Totes tes nits:
«LES LUXURIES DE NERON»
Els autèntics pendons de la
Roma i m p e r i a l " F u n c i o n s
12 30 i 2 20

TEATRES RESTAURANT
SC ALA BARCELONA. (Paseig de
Sant Joan, 49.) SCALA BARCELONA PRESENTA EL NOU ESPECTACLE INTERNACIONAL
«ESTA NOCHE SCALA» REALITZAT I DIRIGIT PER RAMON
RIBA I ANTONI RIBA. Tots els
dies a les 8.15 sopar ball i espectacle (1 100 ptes.) A tes 0.15
consumació, ball i espectacle
(650 ptes.). o sopar fred i espectacle (750 ptesi. Diumenges,
sessió especial a les 17 hores,
consumació, bati i espectacle
(500 p t e s i Dissabtes i vtcília ds

UNA PRODUCCIO FILMADA TOTALMENT EN CATALA I QUE REFLEXA
UNA REALITAT DELS PAISOS CATALANS

UN FILM DE:
FRANCESC
BELLMUNT

(PER ORDRE ALFABÈTIC)

M 9 del Mar BONET
Pere FIGUERES
IA - BATISTA
Lluís LLACH
Ovidi MONTLLOR
Ramon MUNTANER
Pi DE LA SERRA
RAIMON
Pau RIBA
SISA
Rafael SUBIRACHS
La TRINCA
UC
U N A PRODUCCIO:
P R O F I L M E S SA

Carteliera

festius, suplement 1C0 ptes. RESERVES: TELEFONS 246 34 00
-225 15 15.

CINEMES D'ESTRENA
AMERICA (Tel. 223 50 09.) «LA
CASA GRANDE» i «LA FAMÍLIA
MANSON»(Majors 18anys.)
A T E N A S : B a l m e s . 365. Tet.
247 49 80: Cine familiar apte:
Tarda. 3.30. «LAS L O C A S
AVENTURAS DE RABI JACOB»,
a més. «TARZAN FÚRIA SALVAJE».
COMÈDIA. (Tel 316 23 96.) «MANUELA» ( M a j o r s 18 anys.)
Tarda. 4.20 Numerades. 6 10 i
10.25.
DIORAMA, 73, (Plaça Bon
Succés. 73 Tel 318 12 9 1 )
Contínua 10.30 «LA FAMÍLIA
MANSON» i «LA CASA
GRANDE» (12 15. 3.35. 7 ,
10 25.) Maiors 18 anys
MONTSERRAT CINEMA. (Tel
2 5 5 59 7 0 ) « L A C A S A
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON» No apte
SELECTO. (Major de Gràcia
175. Tel 217 14 63.) «LA CASA
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON» No apte
VERSALLES. (Tel 236 49 54 )
Nou equip de projecció. Màxim c o n f o r t
«LA CASA
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON» No apte

CINEMES DE REESTRENA
CONDAL. (Parateto. 91

Tel.

E ASTMANCO LOR

GUIO: A. CASAS I F. BELLMUNT
242 31 32.) Tarda, contínua.
«CORRUPCION DE MENORES» i «LOCOS» (majors 18
anys.) Festes, matiríal a les 10
DORADO. «JUEGO DE AMOR
PROHIBIDO» i «LA IRA DE
DIOS» (Majors 18 anys.)
GALERIA CONDAL. (Tel
301 75 95.) Continua 10.30. No
apte. «SOLTERO Y PADRE EN
LA VIDA» Nadtuska. «AVENTURAS Y DESVENTURAS DE UN
ITALIANO EMIGRADO». Nino
Manfredi.
JAUME I. (Av Rep. Argentina.
267 i 269. Pg. St. 6ervasi. 80
Tel 247 11 02 I 24" 43 96.) Proj e c c i ó i so d alta fidelitat.
«VAMPIRA». Dand Niven. Jer,r.ie Linden i «Ei. GENDARME
EN NUEVA YORK». Louis d#
Funes. Mtchel Galabru.
LIDO. (Passeig de Sant Joan. 27
Tel. 225 49 19. Projecció i so
d alta fidelitat.) «LA TERCERA
VÍCTIMA». Ktrk Douglas. Jean
Seberg i «EL CLAN DE LOS
AHORCADOS» Terence HiH,
Horts Frank.
MARAGALL. (Tel 255 2 i 73.
Passeig Maragali. 83J Firts dimecres: «VISIONES DE UN
ITALIANO MODERNO» i «EL
RASTRO DE UN SUAVE PERFUME».
NAPOLES. (Avda. St. Antoni Maria Claret. 168. Tel. 236 51 25)
«CORRUPCION DE MENORES» i «LOCOS». (Majors 18
anys.)
VER Dl. (let. 228 51 33.) «PUPA
CHARLIE Y SU GORILA» i
«TORMENTO». ( M a f o r * 1«
anysj

DISTRIBUCIÓ:
JOSEP M 3 B A D A L
BARCELONA

SALES ESPECIALS
ALEXIS 143. (Tel 215 05 06.)
Continua des de 10 mati. «LA
. FILLE AU V I O L O N C E L L E »
V.O (10 15. 12 15. 2.20. 4 20.
620. 8.25 i 1025.) i el curt
«CLIMAS». 18 anys.
A R C A D I A . ( T e l 228 65 16 )
Continua 4 tarda. «L ENIGMA
DE GASPAR HAUSER» V O
(4-10. 6.20. 8.30 i 10 4 0 ) 14
anys i menors acompanyats
ARS. (Tel. 211 75 43.) Contínua
4 15. «AGUIRRE». V O (4 40.
6 40. 8.45 i 10.45) I el curt
«ANTA MUJER». 18 anys.
ARKADIN 1.(Travessera de
Gràcia. 103.) Sessions. 4. 6 10.
8.20 1 10 30. «AGUIRRE». V O i
el curt «ANTA MUJER» (Pel lícuia a les 4.25. 6.35. 8.45 i
10.55). 18 anys.
ARKADIN 2. (Travessera de
Gràcia. 103.) Sessions. 4.45.
8 45 i 10.45. «ASYLUM» V O I
el curt «TRATADO DE CONSTRUCCION» (Pel·lícula a tes 5.
7 9 111.) 18 anys.

FILMOTECA NACIONAL. {Mer*
caders. 32. T 310 72 49.) Avui.
4 I 8: LA PEAU DOUCE. de
François Truffaut V.O subt.
cast. 6 I 10: LA SIRENE DU
MISSISSIPÍ, de F. Truffaut.
PUBU 1. (Tel. 215 18 03.) Continua des d 11 matí: «GALILEO».
V O.. de Litiana Cavanu i c u r m e t r a t g e . (Pas p e l l i c u l a :
11.10, 13.20. 15.30. 17.40.
19.50 1 22:30.) Majors 18 anys.
PUBLIC 2. (Tel 215 18 03.)
Contínua des d ' l 1 matí. «PORCILE». VG.. de Pier Paolo Pasolira i curt-metratge. (Pas
pel.BcuJa.- M . i a l i IS, 1&2Q,

17 25. 19.30 i 2220.) Majora 18
anys.

BOITES
/
O R F E O . ( P l a ç a G o y a TeJ
254 00 10 ) L underground musical de Barcelona Tots els
dies tarda i nit (excepte dilluns
no festius)

SALES DE FESTES
LA BUENA SOMBRA. (Gínjol S
,Rambla-Pla<;a del Teatre Te<
302 31 14 i 302 00 8 7 ) PARADÍS DEL SEXY Funcions 12.00
11 30
LOS TARANTOS. íPça. Reial. W
Te! 317 80 98.) Gran Show flamenc amb MARLÍJA GARRIDO
MARIO'S. Night Club Cabaret
Carretera d Esplugues-P»»
d r a l b e s Tels 203 82 26 i
203 30 84 Presenta el seu sensacional Show en techmcolor
MERCHE MAR. frivolitat, VUV
GINE WAY n - 1 d e l crezy
horse. DALIA FARANI. 11° «edette del Pal Raymonú de Londres. ITARTARI. els bàrbars.
Artista mvitat TONY RIVER
melodies i cançons. Amenitza
el ball JOSÉ GUARDIOLA i la
seva orquestra. Abans I opimo
del públic era. «El millor programa» Ara... INSUPERABLE!

ATRACCIONS
TIBIDABO. Paro d Atraccion».
Obert tot rany Restaurant*
Bars. Auto-servici. Aparcamei*

al peu del FwmcuI*.

