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TARRAGONA

Deu mil pagesos clamen justícia
La manifestació autoritzada podia acabar en tragèdia

Ahir. a les dotze del migdia, ai
capdamunt de la Rambla de Tarragona, començà la manifestació
protagonitzada per pagesos de totes les comarques de Tarragona
que. en nombre d'uns deu mil i
provistos de nombroses pancartes,
manifestaven el seu profund desacord amb la política agrària en
general —ara sobretot pel que fa
als preus— seguida pei Ministeri.
La manifestació —sol·licitada per
la COSA (Cambra Oficial Sindical
Agrària) i impulsada pel futur sindicat Unió de Pagesos— fou autoritzada per Ministeri de Governació. Transcorregué amb tota normalitat, però al final, davant del
Govern Civil —quan una Comissió
de la COSA i pagesos entregaven
al Governador un escrit reivindicatiu dels problemes agraris, hi
hagué tensió pel fet que un policia
armat, davant de la multitud pagesa, apuntà com si anés a
carregar contra un manifestant.
Aquesta és. en síntesi, la història de
dues hores i mitja de la primera manifestació pagesa autorizada, dues hores
plenes, viscudes combatives, al llarg de
les quals la classe pagesa ha manifestat
àmpliament amb crits i moltíssimes pancartes ei tracte que al llarg d aquests
quaranta anys ha sofert el camp català.
Ai punt de les deu començaven a pujar per la Rambla grups de camperols,
que venien amb autocars i vehicles
—que havien aparcat davant de Govern
Dvil—, procedents dels diversos poble6
de les comarques de Tarragona Cap a
les onze, al balcó que dóna al ample
mar, la concentració era considerable.
Sota un sol que queia aplomat. la multitud de pancartes que aixecaven els pagesos a punt de manifestar-se era un
crit íncontenible. emocionant, que desfeia el vell prejudici de classe conservadora i individualista.
«NOMÉS VOLEM LA MEITAT DEL QUE
MOSROBEN»
Així s expressa en una pancarta la indignació pagesa quan no pot més. A
més d'aquesta pancarta dels camperols

EL LLENGUATGE

El compte corrent
A

ctualment, tenir un compte
corrent en un banc ia no és
propi i exclusiu de gent molt adinerada. Són una munió els ciutadans que n'hi tenen i el fan servir
—el compte corrent— per al pagament de quotes i rebuts. Se subscriuen al diari «Avui», perexempie. • diuen: «Que m ho carreguin
al compte corrent».
De fet, però, n'hi ha molts que
el diuen és «la compte». Als
bancs mateix, malgrat que
aquests aspectes ara s hi vetllen,
us trobeu entre la dependència
—els professionals dels comptes
corrents— qui us parla de «la
compte» i fins i tot —els més pocs
mirats— de «la comta» Compte,
tanmateix, és en tota ocasió un
nom del gènere masculí i, així,
caldria parlar sempre del compte
corrent, del meu compte corrent.
Diem en tota ocasió perquè
compte és un mot amb una gran
multiplicitat de significacions. El
compte que un té a no fer-se mal
és diferent del compte que us presenten al restaurant. Els comptes
que es passen amb qui us n'ha
feta una de grossa i el compte
que es perd d'una cosa esdevinguda moltes vegades tampoc no
són iguals. I diem, encara, que un
trebalia pel seu compte i que vol
els comptes clars En tota ocasió,
repetim, es tracta del compte,
d'un nom del gènere masculí.
ALBERT JANE

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 12/5/1976. Page 1

del Masroig (Priorat), n'hi havia moltíssimes més que parlaven amb semblant
eloqüència, per exemple: «Per a que no
mori l'agricultura falta un bon Ministre»
(La Pobla de Massaluca). «Per un sindicat lliure» (Capçanes), «Volem preus
justos per viure l'agricultor. Avall l'intermediari que abusa del consumidor» (El
Perelló). «Demanem un organisme d'ajuda al pagès, perquè ei FORPPA fins a
la data no ha servit per a res», «Volem
ser tractats com a persones» (L'Aleixar),
«Volem fets i no paraules» (L'Ametlla de
Mar). «Oli verge sense exportació: responsabilitats Cerón» (Cabassers), «Volem preus justos. No a la mort dèls nostres camps. Fora els monopolis. Visca el
pagès» (El Masroig), «De promeses hem
viscut i l'esperança tenim per terra, els
pagesos estem tips de treballar per anar
enrera» (La Canonja), «Els nostres fills
no poden ser pagesos» (La Selva del
Camp). «Sí es mata l'agricultura, què
menjareu a la ciutat?» (La Bisbal de Falset), «Amposta demana exportació per a
I excedent d'arrós». «La Ribera d Ebre
unida exigeix al Govern justícia per als
agricultors». «El Priorat té pagesos, els
pagesos què tenim?», i així moltes altres
pancartes, que eren aplaudides quan
anaven arribant.
Moments emotius he viscut quan una
dona de I Alforja ha parlat amb el to de
la veritat: «L agricultura ha pujat la
indústria. I ara' ia indústria ens acaoa
d ofegar! Per que n 'han cf importar d oli
de sofa. si aquí sodra oli del bo? Els
nostres fills han de viure malament a
Barcekma. mentre les nostres terres estan aoandonades!» Un pagès de Godall
comentava: «Ets pagesos catalans aceptariem de bon grat el relleu d Onate, el
Ministre d Agricultura»
ENDAVANT!
Al punt del migdia, la manifestació es
posa en moviment, lentament, descendint per la Rambla de Tarragona. L encapçala la Comissió de membres de la
COSA i membres de la Unió de Pagescte
i independents, una trentena, que entregaren al Governador Civil, senyor
Agostin Castejón, l'escrit «Problemàtica
agraria de la província de Tarragona»,
per tal que el faci arribar al Ministeri
d Agricultura. La pancarta que obre la
manifestació diu: «La Càmara Oficial
Sindical Agraria impulsa y òrganiza protesta por la actual política agraria que
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dana economia campo província». Algunes de les persones de la Comissió que
anaven davant la marxa eren: el president de la COSA, Josep Porres: ei president en funcions de la Unió de Cooperatives, Josep Roig, eis presidents del Sindicat del vi, de l'oli i de la comarcal
avícola de Reus, i també homes vinculats a Unió de Pagesos i independents
com Josep VidaJ (El Vendrell), Carles
Andreu Abelló (Montblanch). Magí Bonet (Valls). Pere Margalef (Els Guiamets).
Ricard Poblet (La Pira) i Joan Asens (El
Masroig), entre altres.
Malgrat que algunes germandats, com
les de Valls. Ginestar. Garcia. Palma
d Ebre i potser altres, no van convocar a
la manifestació, aquesta, com hem dit.
assolí nivells d'altíssima participació, al
llarg de la qual es cridà: «Sindicat pagès
lliuréí», «Volem preus justos». «Fora el
FORPPA»! «Pagès Dnit mai més serà
oprimit», etc. El clima de la marxa fou
tothora pacífic, però intens.
PARLA LA COMISSIO
Arribats tots davant Govern Civil, els
milers de pagesos s'hi estacionaren amb
les pancartes ben aixecades, mentre la
Comissió era rebuda pel Governador i
pel president de la Diputació, el primer
dels quals féu seves les protestes pageses que en el document es concretaven
en l'augment dels preus a pagar ais
agricolturs en el sectors de i avellana
ametlla, vi. oli. fruites i la urgència de
I exportació d'arrós i també d avellana
Un pagès de la Selva del Camp entreoà
al Governador una carta al ret —perquè
h fee arribar— sobre la dramàtica situació que pateixen
LA IRA DELS JUSTOS
La ira dels pagesos es desfermà quan
pel balcó de Govern Civil veié aparèixer
ies autoritats. A la porta de l'edifici vetllaven dos policies armats, un dels quals
—exasperat per la cridòria i per l'amuntegament de pancartes que eren deixades allí terra com a testimoni de la protesta pagesa— apuntà, tot carregant
l'arma, molt prop d'una persona. La indignació general fou enorme, i davant la
no dispersió dels pagesos, acudiren dos
jeeps de poticia. que no actuà en cap
moment. Al poc temps, entre ia tensió
persistent, sortí de Govern Civil el president de la Diputació. Clua Queixalós. el
qual fou increpat fins que arribà al seu
domicili per un nombrós grup de manifestants. que es dispersaren tot seguit.
XAVIER GARCIA

BARCELONA

Brossaires- retorn al treball
Han donat un vot de confiança als seus representants
Ahir a les vuit del vespre, després
d'una llarga i feixuga reunió, es va
arribar a un acord provisional que
fa possible resoldre la nova vaga
d'escombriares, iniciada de bell
nou dilluns a la nit, en ser conegudes les sancions econòmiques imposades als treballadors del FOC
per haver fet vaga durant els
darrers d ies del proppassat mes .

El problema que va plantejar-se dilluns al vespre —ei moment d'iniciar novament el treball—. va ser que l'empresa
no volia pagar el plus d assistència dels
dies de vaga. tot i haver promès que no
hi hauria sancions. El volum econòmic
del plus d'assitència és d'uns quatre milions de pessetes a repartir entre el mil
vuit-cents escombriaires. Segons els
acords establerts quan r anterior vaga.
Els vaguistes es reunieren a les cinc s havia aconseguit un augment de
de la tarda a Sindicats i no en volien 64.500 pessetes anuals, després de ia
sortir fins que fos totalment enllestit i mediació sindical, car els obrers demaaprovat el conveni col·lectiu. Però això naven unes 75 000 pessetes d'augment
constituia una tasca àrdua. A les vuit del anual.
vespre, van otorgar on vot de confiança
a llurs representants perquè negociessin
Segons informa (Organització Sinèl conveni d'acord amb les bases que dical de Barcelona, en relació al conels treballadors volen, i van decidir tor- flicte dels escombriaires, s han assolit
nar a treballar anit mateix. Així. hom els acords següents: 1r) L'empresa es
pogué observar que. cap a les deu del compromet a abonar el dia 20 de maig
vespre, els camions del FPC comensa- el plus d'asisstència del mes d'abril.
ven a córrer per la ciutat, plena de pots i Aquest plus havia estat detret als trebosses d escombraries que. durant tot balladors com a sanció pel conflicte
el dia, havien esperat ésser recollits.
d'unes setmanes enrera. 2rt) També

Com ! altra vegada, mitja ciutat, pràcticament. era l'afectada per la vaga dels
escombriaires, però aquest cop el tuf
era més empudegador perquè ara el
temps s'és abonançat

s'arribà a un acord pel que fa als piusos de toxicitat, penositat i perillositat.
Amb això —^conclou la nota— finalitza
el conflicte que va produir la no recollida d'escombraries a Barcelona.

VILA JOIOSA

Manifest per a recuperar el nom de la ciutat
Ha començat a circuiar a ia Viia
Jotosa un manifest sobre la llengua
catalana í-el nom de la ciotat. de cara
a recuperar allò que hom nomenaets
«senyals d'identitat». El- manifest
està signat per diferents ciutadans i
diu així :

«Els sotasignahts, ciutadans de ia Vila
Joiosa, tenen la necessitat i l'obligació de
manifestar: I estat d abusiva anormalitat
en què es troba la nostra liengua per culpa
d'un genocidi cultural imposat al nostre
poble i que el priva del coneixement de la
seua llengua i de la seua cultura, dret democràticament inalienable: que la nostra
llengua és un factor essencial dins la nostra ciutadania de valencians: que la nostra
llengua o qualsevol altra està capacitada
per a realitzar totes les funcions que una
llengua pot fer i ha de realitzar: cultural,
informativa i administrativa: que una
llengua sense ensenyament a l'escola
està condemnada a morir i que els xiquets
sense l'ensenyament en la seua pròpia
llengua sofreixen un fort desequilibri que
els marca per tota la vida.»

En un altre apartat d aquest manifest,
hom la esment de la anormalitat qoe snh
po&a t actual nom del pofcXe, aliè al fet cultural on s inscriu i després afegeix: «El
nom de «Villajoyosa» per al nostre poble
és una prova més d aquest genocidi cultural,' d aquesta imposició desnaturalítzadora. en anomenar el nostre poble, tots
diem «la vila», forma abreujada del seu
nom sencer: la Vila Joiosa (qoe vol dir població feliç, ciutat contenta); exigir el dret
de l'ensenyament en la nostra llengua i el
canvi de «Villajoyosa* per la Vila Joiosa
són necessitats de normalització humana
i ciutadana, que molts pobles del País Valencià així ja ho han demanat per als seus
pobles.»
Finalment, el manifest assenyala l'obligació que té I Ajuntament de la vila.
com a representants de la comunitat, de
presentar a I administració totes aquestes
raons per tal de fer-ies realitat. A aquest
manifest s ha afegit un adhesiu on al costat de ia senyera, hom pot llegir: «El nom
és la Vila Joiosa»
PERE MIQUEL CAMPOS

i)llima hora
GSRQA

L'ADG contra la detenció d'un obrer
L'Assemblea Democràtica de Girona, que aglutina tota l'oposició democràtica a la ciutat, ha fet públic
un comunicat en el qual protesta per
la detenció de Felip Mar tínez Ayala, obrer de la construcció, ocorreguda "mentre defensava els interessos laborals dels seus companys de
treball", i que actualment es troba
empresonat sota la jurisdicció militar. L'escrit manifesta "el rebuig
d'aquesta acció repressiva que contradiu els drets humans més elementals pretfsanifTit assumits per
Arias Navarro". A la vegada que
manifesta la solidaritat amb el detingut. l'Assemblea Democràtica exigeix el seu immediat alliberament i
reafirma un cop més que "solament
la política expressada en els punts
Üti l'Assemblea., la ruptura democràtic*, pot garantir una situació
mínima de defensa dels interessos
dels treballadors i de tot el poble".

cap motiu, i pels fets paral·lels que
es produïren arreu de l'Estat espanyol, protestem que tinguin lloc encara en un país que es diu democràtic i lliure, ja que n'enfosqueixen
la imatge".
Mes endavant, proclamen
que
l'únic camí per a arribar & una
autèntica democràcia només es pot
trobar retornant al poble els seus
drets inalienables, que, segons la
declaració de l'ONU, "constitueixen

Cap à les dues de la tarda d'ahir,
dos individus armats atracaren la
sucursal del Banc Comercial Transatlàntic a la població de l'Estartit.
Aconseguiren d'emportar-se tots els
diners que hi havia a caixa —menys
d'un milió de pessetes— i fer-se escàpols tot seguit en automòbil.
De primer, un individu entrà a
l'entitat bancària amb el pretext de
sol·licitar una informació. De seguida sortí i tornà a entrar acompanyat
i'un altre subjecte, 1 aquest còp esrrimlnt sengles fusells metralladors.
Vmbdós individus s'apoderaren de
ot el contingut de la caixa, quantitat impossible de conèixer exacta-

.

Carrer
N.°

—

Pis«.

Població
Província
Els prego que em subscriguin al diari «AVUI» a
partir del dia 1er. del mes vinent. El pagament el faré de
la forma següent:
Rebut per Banc o Caixa d'Estalvis
Rebut presentat a domicili
Xec adjunt
Gir postal n.°
Transferència

(1)
(2)

Per als residents-fora de Barcelona-ciutat:
Vull rebre el diari per:
•
•
•

Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal
Sr

(3)

f i ) — Havent triat ia modalitat de Baftc e Caixa, désitjo que els rebut6 siguin domiciliats en ei Banc (Caixa).....
Agència núm
•••
Compte corrent (o Llibreta) n ú m . , . . — —
Signatura: El Subscriptor

i

(?)—Reservat només als qui rebin el diari per repartidor o corresponsal

I

M'Interessa també adquirir
pessetes (Mínim, un; màxim,
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l'Estat

Títols de Compte-partlcip de 1.000
cent}.

Electrificació de la línea Reus-Miranda d'Ebre
El president de la RENFE va
convocar ahir una conferència
de premsa per tal d'informar
l'opinió pública de la cinquena
regió ferroviària, —es a dir. si
fa no fa Catalunya— de les darreres realitzacions d'aquesta empressa estatal.
El plat fort de la reunió era l'electrificació de- la línia Miranda d'EbreR.eus, i així va manifesttar-ho el
senyor Plàcido
Alvarez
Fidalgo:
"L'obra d'electrificació més important que han realitzat els ferrocarrils espanèols fins ara". El Talgo
Madrid-Barcelona, en circumstàncies
òptimes, trigarà doncs cinc minuts
més a recórrer el trajecte (en el
sentit invers trigarà, però, deu minuts més). Tot això quedarà compensat per la centralització a Madrid-Fuencarral del parc de material
de remolcs d'électfotrens cosa que
ha de permetre incrementar l'oferta
de places.
El Talgo Barcelona-València també trigarà vuit minuts més a l'anada

"El rei ha de consultar el poble"
Dins el cicle
de conferències
"Monarquia y cambio social", el
sot-secretari d'Informació i Turisme senyor Caèada Nouvillas,
ha desenrollat una conferència
amb el títol "Tres restauraciones y sus entornos".
En començar la seva exposició, el
sots-secretari, home que cal adscriure a la tendència política dels "Tà.cito" ha advertit que parlaria amb
una honestedat absoluta com si es
tractés d'una reunió d'amics. El nucli de la conferència ha estat l'examéh dels tres moments històrics en
què la institució monàrquica és restaurada a Espanya. El comú denominador de íés tres restauracions —segons el conferenciant— és que la monarquia es presenta com a solució
salvadora en circumstàncies límit, en
moments d'esgotament i com a recurs després d'haver-ha probat tot.
La primera, en la persona de Ferran
VI, ei 1814. La segona, en la persona d'Alfons X I I , el 1874. La tercera
en la persona de Joan Carles I, el
1976.
El conferenciant examinà la primera restauració, que fracassà en la
sevà continuïtat com a solució per
l'egoisme de les classes dirigients que
no acabàven d'aceptar la revolució
burgesa i per una certa falta de visió p e r ' p a r t de la mateixa monarquia. L a segona restauració, que va
Set obra de Cànovas, no prosperà en
la sèvà trajectòria histèrica pèr una
sèrie de causes entre las cuals cal
Subratllar la marginasió del protago
nisffle del Poble. Cànovas deixavà
fora de la llei partits com el PSOE,
acabats de fundar per Pablo Iglesias
Per bé qüe Cànovas va veure clara
lanecessitat d,un pacte de les forces
polítiques burgeses, va confondre el
pacte polític amb el pacte social.

f

Leonor Soler
i Julià

mori ahir, dia 11 de maig:, a l'edat
de 88 anys confortaria amb els Sants
Sacraments.
Els seus nebots: Mn. Antòni Matabosch i Soler, germans Terradas i
Soler, i germans Matabosch l Soler;
nebots polítics, nebots, nets, Cosins,
demés família, i Encarnació Vilà i
Assumpció Franco, preguen de voler-la tenir present en les oracions.
La missa de cos present tindrà lloc
avui dimecres, dia 12, a dos quarts
de quatre a la Parròquia de la Puríssima Concepció, carrer Aragó, número 299i

i vint-i-tres minuts més a la tornada. Els altres serveis, el BarcelonaJBilbao, per exemple, aniran més de
pressa en un sentit i més a poc a poc
en l'altre. En canvi, hi ha un ventsble guany de temps en la línia Barcelona-Salamanca: vint-i-tres i vinti-nou minuts a l'anada i a la tornada respectivament. També milloraran els serveis Lleida-Tarragona i.
Lleida-Sant
Vicenç
de
Calders:
quinze minuts de guany.
Pr-r a les darreries de l'any 78. el
president de RENFE va anunciar
?
l acabament de' la línia de mercaderies Papiol-Mollet, que permeterà
alliberar la costa de bona part de
l'&ctual tràfic i, a les darreries del
77, li haurà doble via entre Sant V i cenç i Molins de Rei. Mentre no arribin aquestes millores estarem, — i
així ho va reconèixer el president de
la RENFE— en un atzucac, és a dir,
en un cul-de-sac.
Cal consignar, finalment, que els
serveis de rodalies — i no pas el tren
d'aeriport— tindran un baixador a
Bellxitge. la Construcció del qual començava la pròxima setmana.

MONTEJURRA

MADRID

NECROLÒGIQUES

MÚttS:

La subscripció té un sobrepreu d'una pesseta diària dintre de
espanyol.

ment fins ara, però què, segons sembla, no arriba al milió de pessetes.
Segons Europa Press, els dos subjectes fugiren en un automòbil
SEAT-124, de color groc, en direcció
a Torroella de Montgrí. La Guàrdia
Civil ha iniciat immediatament les
investigacions per intentar la localització i captura dels atracadors.

Pel què toCa a la restauració que
vivim, el senyor Canada defensà que
és Una autèntica restauració, i no una
instauració. No hauria tingut sentit
una instauració. El conferenciant
anlitzà l'entorn civil de la monarquia
de oJan Carles, a la qual troba situada entre les forces inmovilistes i
les que reclamen una reforma o propugnen una ruptura. Essent l'objec-

Periodicitat:
• Trimestral 840
• Semestral 1.680
• Anual
3.360

IMPORTANT:

NADAL

La Renfe millora el servei

Diu Canada en el cicle "Monarquia y cambio social"

Cognoms

D
•
•
O
•

RAFAEL

Roben gairebé un milió en un atracament

BUTLLETÍ d e s u b s c r i p c i ó
Nom.......

el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món". D'aquests
drets, el grup obrer en destaca la
llibertat d'opinió i d'expressió, el de
reunió i lliure associació, el de participació en lès tasques de govern, el
dret a una seguretat social eficaç,
el de lliure sindicació, el d'assolir un
nivell de vida digne i el d'igualtat
d'oportunitats en l'educació.

L'ESTARTIT

Per la seva banda, el grup obrer
del Secretariat Justícia i Pau ha tramès una nota als mitjans informatius sobre elg incidents ocorreguts a
Girona el dia 1 de maig: "Afectats
profundament —d i u— p e l s f e t s
ocorreguts l ' I de maig, amb la presència de nombrosos contingent» de
Ha forces d'ordre públic en l'acte
d'afirmació obrera totalment pacífic
celebrat a l'església de Sant Josep
1 posteriorment a la Rambla, 011
foren detingudes nou persones sense
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tiu clau de la institució que personifica Joan Carles —com el mateix
rei expressà des del primer moment— l'assentiment de tots els espanyols a la concòrdia, hem de respondre tots foragitant egoismes, indecisions i inhibicions. Però, per una
altra banda —digué el conferenciant—, el rei ha de preguntar al
poble com desitjà ser governant en
el futur. Escamotejar aqüestà consulta seria un error històric. El rei
pot sotmetre a plebiscit la modificació de les Lles Fonamentals sense
saltar-Se la llei, perquè això és previst A més, les lleis són contingents.
No hi ha societat estàtica ni lleis intangibles.
"
Finalment, el senyor Canada, fent
un recompte de les forces socials en
relació amb una monarquia dinamica digué que aquestes forces no li
són contràries. Només Una minoria
molt polititzada podria f o r ç a r i a revolució o provocar la involució.
JOSEP M. P U I G J A N E R

FUTBOL
Fortes: Tres anys més

Nota pública dels
seguidors de Sixfe
de Borbó
La Comunió Tradicionalista
Carlina ha facilitat la informació següent sobre els incidents
esdevinguts diumenge passat a
Montejurra, egons informa Europa Press:
"Davant la defectuosa informació
í manipulació de les notícies que
deixen traslluir greus acusacions
(contra els tradicionalistes assistents
a l'acte de Montejurra, la Secretaria
de Premsa de la Comunió Tradicionalista Carlina f a constar:
Don Sixte de Borbó Parma, acompanyat d'un nombrós grup dels seus
amics, s'adreçà al monestir d'irache
amb el propòsit d'assistir a la missa
de les deu i al Via Crucis que tot
seguit s'havia de celebrar. En desembocar a la plaça anterior al monestir, un grup que l'havia ocupat a la
bestreta, li hi impedí l'accés tot llençant grosses pedres i produint-se
aleshores un enfrontament. L a força
pública, per a impedir la baralla»
obligà elis acompanyants de don Sixte a retirar-se pels camins d'accés»
amb la qüal cosa es veieren impossibilitats d'assirtir a l'acte.

amb el Barça
El jugador del F C Barcelona* Fortes ha renovat per tres anys amb el
club blau-grana.
—Es concentrada a Castelldefels la
selecció espenyola de handbol per al
torneig de Barcelona. Són nous De la
fuente (At. Madrid), Moral (Covadonga) i Alvaro( Barcelona).
—L'octubre se celebrarà a Barcelona la reunió del comitè executiu del
Comitè Olímpic Internacional presidit per lord Killian. Per aquest motiu, la directora del COI, madame
Monique Berlioux, s'entrevistà ahir
amb Samaranch, vice-president del
COI, a Barcelona.
—Espanya i Bulgària, equips juvenils, s'enfrontaran diumenge vinent
en partit de futbol amistós a Terrassa dins les festes de Sant Jordi.

f

Na Ramona Tarascò
i Sala

vídua de Jesús Carrefio
ha mort als 83 anys confortada
i m b els Sants Sagraments i la Benedicció apostòlica.
A. C, S.
Els seus afligits fills, Carme i
losep; filla política, Eulàlia Grau3era; néts, Josep-Maria i Montsexat; néta política, Elisa Monéra;
íebots: cosins; família tota i la raó
social "CONFECCIONS C A R R E S O " .
N'assabenten llurs amics i cone'uts i els preguen de voler-la tenir
present en les oracions. L'enterrament serà avui, dia 12 a les 4 de
a tarda, a l'Església Parroquial de
Sant Pere de les Puel·les, on s'oferirà Una missa exequial per al bé de
a seva ànima.
Casa mortuòria Pça. Sant Pere 2.
No s'invita particularment

U N GRUP GUARDAVA EL C I M
Don Sixto va pujar aleshores al
cim de Montejurra, on hi havia un
grup de requetés que el guardaven
per tal d'impedir que es desvirtués
el caràcter genuí de l'acte amb un
altre acte polític de significació contrària a allò que Montejurra significa per al carlisme. Aquesta intencionalistat queda demostrada per la
invitació a l'acte que l'anomenat
Partit Carií envià als altres partits
que integren la Coordinació Democràtica i que aquests acceptaren (entre els quals hi ha el Partit Comunista, que combateren amb les armes
els terços dels requetès, els noms
del quals estan gravat a les estacions
del Via Crucis), per les banderes roges i separatistes, per les pintades
que aparegueren a les creus i, àdhuc,
per les fotografies publicades per la
premsa, en les quals es veu clarament la salutació del puny enlaire
per part dels qui pujaven.
En apropar-se aquests grups al
cim, s'oiren uns trets, que per l'espesa boira d'aquell moment ningú no
pogué saber d'on venien, però sí que
es pot afirmar solemnement que cap
de les persones que estaven en aquell
moment amb don Sixte no disparà
cap tret, ni de metralladora ni de
pistola.
L à Comunió Tradicionalista Carlina lamenta profundament aquests
fets i es dol del mort i dels ferits,
però es veu obligada a desmentir la
irresponsable o maliciosa imputació
que, per membres del reqúeté.
s'hagin disparat trets n i directament
n i enlaire."

Diàleg
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Claramunt

J { I X O mateix. Si Cruyff lesiona Claramunt, què arribaria a passar? Seria o no, un nou "casus belli"? Una guerra declararia, naturalment,
per la "València oficial" —aquesta vegatía sí, que és ben utilitzat el
nom "València" i no "País Valencià"...— contra les invasores hosts del
Principat que no desaprofiten cap ocasió (ni tan sols un partit de futbol,
Senyor!) per tal de rebentar un menisc valeneianíssim.
Però la cosa no és cap broma. Hem arribat a l'extrem, que qualsevol
pretext és bo per excitar la gent —els sentiments primaris, rupestres, de
determinada gent
cap a unes actituds que d'anticatalanistes han passat
j a a ser simplement anticatalanes. Una forma encoberta, i de vegades
declarada, de racisme, suara pels diaris de València i invoca la fonètica
inequívocament catalana de cognoms i llinatges com a prova irrefutable
de cosa nefanda: "Es una revista que se edita en Barcelona, no en otra
parte de Espana... Y con sus nombres no hay ninguna duda de la
región a que pertenecen, porque se llaman Sampons, Jordi, Brusi, Folguera, Barnils, etc., que nos estan diciendo bien claro a qué raza pertenecen".
L'autor d'aquestes antològiques ratlles, publicades al diari "Las ProTïncias" de València, respon per la seua banda a uns noms tan rotundament autòctons com els de Giner Boira, encara que no sé si preferirà
que l'anomenem —per allò de fugir de la raza— Enero Niebla. La revista
en qüestió no és precisament "L'Opinió" o la "Revista de Catalunya". Es
tracta, com potser ja haurà endevinat el lector, d'una publicació retolada
amb el catalaníssim nom d'"Ajoblanco" que, per als poc interessats en
«astronomia, aclariré que és una mena de crema d'origen andalús, molt
Apropiada per combatre les xafogors estivals.
"Ajoblanco", això és clar, no és per tant l'òrgan d'expressió d'Estat
Català ni de cap grup homologable, sinó una revisteta underground, amb
molts ingredients neo-àcrates i una abundant facúiulia sans-façon. Un
producte, en definitiva, molt freqüent als quioscos extrapirinencs, contrades aquells on els estaments de "ïorces vives" sembla que no tenen
tantes manies i que segurament tenen més feina a fer que no anar
esgarrant-se solemnement les vestidures cada vegada que e's xicots de la
contracultura engeguen les seues habituals i rituals "boutades".
Però "Spain is different" i València —la València establerta— molt
més diferent encara, pel que es veu. Si la gent de l'"Ajoblanco" hagués
escrit les seues gracietes —de vegades amb molta, de vegades amb poca
gràcia— amb peu d'impremta de Guadalajara o de Mansilla de las Mu-

BÚSTIA

las (localitats totes, a ben segur, molt honorables) probablement ningú
no s'hauria escarotat. O apenes. Però es tractava d'un peu d'impremta
barceloní, I això si que són figues d'un altre paner. "Les catalans, voici
l'ennemi!"
I els il·lustres membres de 1a Junta Central Fallera (que interessant
seria establir les connexions de la Junta —Fallera— amb la resta dels
organismes oficials valencians!), atletes de l'amor propi local, que diria
el Fuster, varen treure l'artilleria de gran calibre. Això eren els de
sempre!, els pancatalanistes, els que volien fer Molière o Racine (què
més farà l'un que l'altre) en vernacle fa un parell d'anys, aquesta gent
de la Universitat que no fan més que emprenyar en comptes d'estudiar,
que és el que els toca, els valencians (ex-valencians!, ah si poguéssem
aconseguir la seua expulsió de la pa tria chica!) que escriuen als diaris
de Barcelona (perquè als d'ací, si que no...). En fí, la maçoneria rojoseparatista de sempre.
(Entre parèntesi No voldria que el lector pensés, per la seua banda,
que estic fent una pura caricatura demagògico-literària. Aquest índex
de qüestions —1'"Ajoblanco", la Universitat, els periòdics de Barcelona,
el Concurs de Teatre...— és extret escrupulosameni de les referències del
diari "Las Provincias" glossant la intervenció del "concejal" Pascual
Lainosa al "pleno" municipal de l'Ajuntament de València del passat 9
d'Abril. Cal dir que el senyor Pascual Lainosa és president de la Junta
Central Fallera, president de l'Ateneu Marítim, president de...)
" L a Junta Central Fallera, en nombre del sentir, reiteradamente expresado de todas las comisiones censadas y ante el anuncio de que hoy
dia 6 (d'Abril), se va a celebrar en València, en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas, un Congreso de Cultura Catalana, estando
tan recientes las gravísimas injurias y calumnias infringidas al pueblo
valenciano en el semanario catalàn 'Ajoblanco', quiere hacer constar, en
primer lugar, su enèrgica protesta por la audacia que supone dir ha celebración, cuando tan reciente es la ofensa, al tiempo que comunica el
haberse elevado escrito al gobernador civil de la provincià, firmado por
la totalidad de presidentes de comisiones de falla, haciendo constar su
enèrgica repulsa al anunciado Congreso."
Comença a entendre el lector el cas "Ajoblanco"? Perquè, si nó,
hauria calgut esperar veure si, amb una miqueta de sort, el Cruyff
lesiona Claramunt.
ALFONS CUCO

Catalunya i la legislació social
C L tema de les autonomies regionals és ja damunt aquesta taula del treball democràtic en
què es converteix Espanya, encara que massa
lentament. S'ha nomenat, el científic catala de.
Tortosa Mayor Zaragosa, el president d'una comissió que ha d'estudiar la reorganització d'una
Catalunya més o. menys autònoma, i s'han reunit, a París, els partits que integren el Consell
dels partits catalans, amb el president de la Generalitat, senyor Josep Tarradellas. Es a dir, el
procés de redifinició de l'estructura interna de
Catalunya és en marxa i el seu estatut final
depèn de la relació de les forces polítiques tal
com ja es van manifestar oportunament d'una
manera o d'altra.
Quan s'aplica a una comunitat humana determinada aquest tractament jurídic és qu e hi ha
alguna cosa que el justifica. No és per casualitat que hagin estat el País Basc i Catalunya
les dues primeres entitats col·lectives que hagin cridat l'atenció del govern de Madrid per
presentar una fórmula descentralitzadora. Els
estatuts autònoms no s'inventen sinó que s'apliquen allà on són necesaris. L'ideal de qualsevol
governant és que no existissin fets diferencials
i que poguessin disposar d'un model únic per a
totes les situacions. Però la vida, sortosament,
és més difícil que tot això. Cada ésser humà és
diferent del seu veí i e l conjunt de veïns, units
per un lligam comú històric, lingüístic, geogràfic, cultural, o, simplement, fill d'una voluntat
col·lectiva espontàniament sentida, plantegen,
molt sovint i sense proposar-s'ho conscientment,
el problema de la seva autonomia, demanen un
mòdul diferent de l'standard centralista i, en
fer-ho, responen a un dret natural: €1 reconeixement inalienable d'una personalitat col·lectiva.
Fins fa poc, el fet diferencial venia definit
principalment per la llengua, la religió, la tra-

dició històrica, el patrimoni cultural i d'altres
manifestacions de tipus espiritual. Però amb el
desenvolupament de l'activitat econòmica i del
paper determinant que juguen les estructures
socials, les formes de treball i els condicionaments de la riquesa col·lectiva, han sorgit uns
factors nous de la "particularitat" col·lectiva
que fa que requereixi una autonomia. Aquest
fenomen social nou fou evident a Espanya durant el llarg i apassionat període en què les Corts
de la República van estudiar detalladament i
críticament l'estatut d'autonomia que havia presentat Catalunya per a la seva aprovació i a
favor del qual s'havien manifestat reiteradament el poble català per unes majories autèntiques i aclaparadores!
Fou en aquelles circumstàncies quan, per primera vegada i d'una manera explícita, féu la seva aparició la "legislació social" com a paradigma de facultat autònoma. No és tampoc cap
casualitat que fos en la legislació agrícola on
l'enfrontament es fes més directe car és evident que les formes de treball en el camp i els
condicionaments de la riqueza agrícola, són més
sensibles que els de la indústria a r'entourage" físico-històric del país. Per altra banda, com
que el xoc es produeix amb un lèxic econòmicosocial, el fet diferencial es mostra més difús i
desperta menys antagonismes psicològics.
Això no obstant, en el cas que hem citat, el
problema es va agreujar per la rivalitat de les
entitats sindicals que protagonitzaven la lluita:
la CNT, anarquista, arrelada Catalunya, Aragó
i la corta del Mediterrani, i la UGT, socialista,
al centre i a l'oest. Els socialistes van ésser els
més irreductibles adversaris de la inclusió de
l'autonomia de la legislació social en l'Estatut
de Catalunya, oblidant, tal com hem dit, que, per
la seva naturalesa, era la més "autonomitzable"

iResultats? La legislació del camp, aprovada davant del problema del latífundisme, no tenia cap
mena d'explicació a Catalunya per la senzilla
raó que, a Catalunya, no hi ha latifundis. Però
existia un "problema agrari" específicament català, i per a resoldre'l Catalunya no disposava
de poder legislatiu.
Va ésser llavors quan es va recórrer a una
estrategema jurídica perfectament lícita. Es van
modificar algunes lleis del Codi Civil que feien
referència als contractes de conreu, que, de fet,
canviaven la relació social entre els propietaris
de les terres i els seus arrendataris. La resposta
dels propietaris agrupats a l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre fou òbvia; van denunciar al
Tribunal de Garanties la inconstitueionalitat,
per la seva naturalesa social, de la Llei de Contractes de Conreu. El Tribunal, escollit per un
sistema de votació de segon grau, era format en
la seva majoria per representants dretans de la
gran propietat, adversaris de la República i, sobre tot, de la seva legislació social, dins o fora
del Codi Civil. La declaració d'inconstitucionalitat de la Llei de Contractes de Conreu aprovada
majoritàriament pel Parlament català, fou el fet
inicial que va conduir als esdeveniments del sis
d'octubre de 1034, sense els quals, probablement,
no haguessin existit el 16 de febrer del 1936 i
el 18 de juliol del mateix any. La negativa de
concedir a Catalunya el dret de legislar sobre
uan estructura agrícola perfectament diferent
de la de la resta d'Espanya es va convertir en
una de les raons del tràgic enfrontament que
conduí a la guerra civil. Quan el Tribunal de
Garanties va dir NO a la legislació catalana sobre els contractes de conreu, ningú no podia
imaginar-se que s'obria la porta al drama ocurregut dos anys més tard.

RECTIFICACIÓ
La versió a la qual fa referència el senyor A. Blade Desumvila, publicada en el meu llibre
"Quan érem capitans", no correspon a la veritat pel que fa a la
dimissió dels ministres Aiguadé i
Irujo. Vaig ésser mal informada
i, gràcies al senyor Maurici Serrahima que m'ho va aclarir en
una amable carta l'any passat,
l'error ha estat rectificat en la reedició del meu llibre. Efectivament, la dimissió dels esmentats
ministres fou presentada l'onze
d'agost i no el 16 de març del
1938.
TERESA P À M I E S
NO

(Barcelona)

IDENTIFICACIÓ

Acabo de llegir a l ' A V U I del 5
de maig el reportatge "Els fets
de maig trenta-nou anys després".
Sóc soci-subscriptor fundador
d'AVUI, perquè m'identifico amb
Catalunya. Però no m'identifico
amb el passat del 36 al 39 dels
que aleshores manaven a la zona
republicana.
TOMÀS VERGES
(Barcelona)
CONVENIÈNCIA
Desenganyem-nos d'una vegada per sempre que el PC pugui
perseguir alguna cosa que no sigui "la seva conveniència" i que
malauradament sabem prou en
què consisteix. Aplica sempre al
cent
per cent l'adagi castellà
d " ' A río revuelto...", i aprofita
els incauts de torn —que sempre
té a la seva disposició—,
els
quals ha tingut prou esment
d'alliçonar degudament amb molta demagògia fàcil de fer entrar i
en moments o bé punts psicològics
molt be estudiats amb una recerca quasi científica, per moth
re'ls com més li interessin.
JORDI M O N F O R T I ALABAT)
(Barcelona)
AUTOPISTA
" M A R DE G A R R A F "
Abans de parlar de quina autopista és la més convenient, cal
saber si se'n necessita alguna..
A més, en lloc de pensar en
peatges econòmics, més val pensar en la inexistència de peatges,
cosa que s'aconseguiria adobant
l'actual carretera i l'autovia de
CaLÍelldefels.
Per fi, els 3.000 milions menys
de cost de l'autopista "Mar de
Garraf" se'ls estalvia, de moment, únicament el constructor.
L L U Í S JOU M O R A B E N T
l'Sitges el Garraf)
RECTIFICACIÓ
A l'interessant i curiós llibre,
recentment
publicat
Cavallers,
Dracs i Dimonis, de Xavier Fàbregas i Pau Barceló, em fan dir
una cosa, que jo no vaig dir.
No, amics, no, a la façana de
l'església, a més de l'estàtua de
Sant Miquel, hi havia la de Sant
Elm i la de Santa Maria de Cervelló, dita del Socors. Patrons
dels mariners i pescadors catalans.
SALVADOR MIQUEL LAPORTA
(Barcelona)

JAUME MIRATVILLES
VIBRACIÓ

I demà el quiròfan
"Sólo se reforma lo que se desea
conservar", va dir-nos el senyor
Arias dimecres per la tele.
Mireu; jo vaig néixer a França
durant la nostra guerra i quan, en
acabar-se, el meu pare va cometre
el disbarat —així ho he cregut sempre— de tornar a Barcelona, l'Administración, sempre generosa, va decidir que se m'havia de conservar.
Pel que sembla, no en sobraven de
nens nascuts durant la guerra. I, en
conseqüència, em van començar a
reformar. El primer que vaig apren-
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dre va ser que la llengua dels meus
pares era una llengua vençuda, vençuda per bel·ligerant, i que em calia
canviar els mots, oblidar el català.
Després em van reformar la Història del meu país, a base de fer-me
aprendre, entre d'altres bestieses,
una llista inacabable de reis, els
godos els deien, tristos i de vergonyes
tristes, alguns dels qual s més tard
hem sabut que mai no varen existir... Després de reformar-me la
llengua i la història, em varen reformar la política o, si ho voleu, em

varen deformar políticament. Vaig
estudiar un curs de Dret Polític amb
censura eclesiàstica —l'inefable tractatus del pare Izaga de la Companyia
de Jesús— i l ' a n y següent en vaig
estudiar un altre amb censura
o
amb llicencia governamental. Tant
l'un com l'altre deien pràcticament
el mateix. Als pocs anys, quan vaig
començar de guanyar-me la vida escrivint als diaris, van seguir reformant-me. Allí on, jo havia escrit
corchete (sempre m'ha agradat de
llegir Quevedo), ells m'hi posaven

cohete, i moltes, massa vegades ni
tan sols això: es limitaven a no publicar-me el paperet. Els meus directors obeïen, quin remei, la doctrina reformista del senyor Fraga ben
garbellada i ben lligada —bien' atada— en la llei que porta el seu nom.
"Sólo se reforma lo que se desea
conservar", va dir-nos el senyor
Arias. I jo em pregunto: què queda
per reforme-me, què els queda per
reformar-me? La vesícula biliar'
JOAN DE S A G A R R A
("Canigó" - 448/8-5-76)

Aquest vell Centre Català, tan
allunyat geogràficament de Catalunya, ha vibrat d'emoció en llegir el primer número d'AVUI.
Tot l'esperit de la nostra terra
se'ns hi apareix, reviscut i ardit,
prometedor d'abundosos esplets
en els conreus tan atzarosos de
la nostra cultura nacional
C L A U D I TARRAGÓ
(Santiago de X i l e )
Per ésser publicades, lesv cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser breus. Si la seva extensió és
exeesiva, podran ésser rednidea
per la Redacció.

Països catalans
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MON DEL TREBALL

BARRIS DE BARCELONA

Sancions per la vaga de Motor Ibérica

El maig de les associacions de veins

Els vaguistes s'ofereixen a treballar per obres benèfiques
No hi ha hagut avine«ça ení r e l'empresa de Motor Ibérica i
els seus treballadors. Després
de catorze dies de vaga, dilluns
hi hagué una altra reunió a la
casa sindical. Els representats
sindicals eren en una sala i la
di recció en una . altra. El senyor
Riverola feia de mitjancer.
Els representants dels obrers demanaven quatre mil pessetes d'augment lineal, anul·lació de sancions i
readmissió d'acomiadats. Des de les
11 del mati a les 9 del vespre van
durar les deliberacions per separat.
Finalment. l'empresa va decidir acomiadar catorze treballadors, suspendre'n cent deu més de sou i íeina i
considerar falta molt greu la vaga
delg milers d'obrers.

Els obrers del comerç del metall,
davant, la decepció que els ha causat
la manera com han acabat les negociacions del conveni, han decidit:
dur braçals negres i explicar-ne els
motius als clients; fer boicot a les
hores "extra"; posar-se en contacte
tots els enllaços d'empreses per formular denúncia; estudiar la possibilitat d'una vaga; i fer el rendiment
mínim en el treball.
SANT JUST:
REPRESA A C I SI

HOSPITAL CTJNIC:
READMISSIÓ DELS MIR

Després de setanta-dos dies de vaga. ahir es reincorporaren al treball
els cent treballadors d'Indústries
Cusi. Ens informa Jordi Torres que
és la més llarga vaga de St. Just.

La junta de representants d'inferméria de l'Hospital Clínic ha manifestat la seva satisfacció per la readmissió dels MIR acomiadats per
l'INP. Aprofiten l'avinentesa per demanar la readmissió de la resta de
personal sancionat 1 la necessitat que
el Col·legi d'Infermeres intervingui
per a la immediata readmissió de
tot ei personal d'i-f j>-meria afectat
per sancions de l ' I N P :

V A L L D'UIXO:
DETENCIONS D'OBRERS

i

VIETA: NEGATIVA A
ENTREVISTAR-SE
Els- empresaris de Vieta es negaren ahir a entrevistar-se amb els representants de la comissió deliberadora. Només van admetre el diàleg
amb els càrrecs sindicals. Aquests
demanaven la readmissió de quinze
acomiadats La resposta s'ha ajornat
fins dijous.

Ahir se celebrà una negociació a
la Delegación de Trabajo sobre el
conflicte d'INGRA. Hi ha setanta
acomiadats que són en vaga des de
fa cent dies L'empresa els ha ofert
tres-centes mil pessetes perquè formin una nova empresa. El s treballadors s'han negat a acceptar

COMERÇ DEL M E T A L L :
BRAÇALS NEGRES

Aquestes resolucions foren comunicades al personal en una assemblea feta a Sindicats. Els obrers les
van .rebutjar i acordaren de continuar la vaga Ahir se celebraren noves negociacions Els obrers han comunicat que, mentre duri la vaga,
s'cvfrereixen a treballar de franc per
qualsevol entitat o establiment benèfic. que ho. necessiti.

I

INGRA: 100 DIES DE V A G A

El passat dia 26 va ser detingut a
Vall d'Ulxò l'obrer de la construcció Maximiniano García, casat, de
26 anys d'edat i enllaç sindical, informa Xavier Manzanet. La seva detenció sembla que va ser quan anava a reunir-se amb la seva dona que
està en estat. El 4 de maig va ser
detingut José Losilla de 18 anys, en
atur forçós, també de la construcció.
Tots dos són a la presó de Castelló
CASTELLÓ:
ASSEMBLEA F R L S T A D A
L'assemblea que havien preparat'
els treballadors de la fàbrica de Teu-

si es vol
h a n g a r

a l'estiu
encomani ara la piscina

TENISSINCO

lellets (rajola de València) "Azulvalls", no ha pogut celebar-se
En la vesprada d'ahir els treballa*
dors de "Azulvalls" quan es disposaven
a celebrar
una
assemblea
per a estudiar i discutir concretament
les
possibles
accions
a fer davant l'acomiadament de
Josep Beltran, van veure frustrada
la
seva
intenció
perquè
la direcció de l'empresa, va tancar el menjador. Les forces de I'ordre* van fer tancar les portes d'un
bar, prop de la fàbrica. Tot això va
impedir que se celebrés l'assemblea,
ja que. els treballadors es van quedar al carrer, segons Ernest Nabas.
L'acomiadament de Josep Beltran
serà judicat, el dia 26 de maig a la
Magistratura de Castelló.
GAVÀ: A "ROCA" DEMANEN
AMNISTIA LABORAL
Els treballadors de Roca Radiadores de Gavà han adreçat a l'empresa un escrit signat per centenars d'obrers. Segons el corresponsal Antoni
Bosch, davant la unanimitat de les
peticions d'amnistia arreu del país,,
"sol·liciten que sigui reconsiderada la
situació" dels sancionats a l'empresa Roca de l'any 1969 ençà. Els treballadors d'aquesta empresa també
s'han adreçat al Rei, al; governador
civil i a alguns estaments per demanar la llibertat provisional de Joaquín Calamonte. T é vint anys i fou
empresonat a la Model per suposats
insults à la força pública.
Per tal de discutir diversos problemes laborals de l'empresa, els treballadors de Roca volien fer una assemblea. Com que els locals sindicals
són petits per als quatre mil vuitcents treballadors, van demanar al
Govern Civil que els deixés el Pavelló d'hànbol. Els ha estat negat
basant-se en la raó que el treballadors s'han d'acollir a la normativa
actual sobre el dret de reunió.
TORTOSA:
CONFLICTE

SOLUCIONAT

L'atúr de la construcció de l'empresa Corsàn, al Delta de l'Ebre, s'ha
solventat. Ens diu Gonell Roglan que
l'empresa pagarà 975 pessetes més
cada setmana. Els obrers han tornat
al treball. El delegat sindical comarcal ha estat escollit com a mitjancer
per solVentar tot el que resta pendent del conflicte.
E N S E N Y A M E N T A DISTANCIA:
CONTESTACIÓ L A B O R A L
Els treballadors de l'agrupació
d'ensenyament a distancia de Barcelona han decidit continuar les accions
Porten un braçal a les hores de treball, i sobre les taules un rètol amb
la inscripció "queremos negociar".

Dilluns a la nit van ser posats en
llibertat condicional Josep Martínez
Barceló, de la Secció de Trinitat
Nova de l'Associació de 9 Barris, i

Pr
C0MARRUGA

DlJ B A R C E L O N A

"DISTANCIOMERTE ELECTRÓ ÒPTIC ELD1/2"
que tindrà lloc a l'Escola Tècnica Universitària, carrer d'Urgell 187
(entrada pel C/ Rosselló del 18 ai 22 de maig inclusius a les 11
i 17 hores.
Per a informació:
TRAZOS/BERDALA
C/ PEREZ GALDÓS, 38
BARCELONA
Tels: 227 92 98 y 227 74 81
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— Manifestació als terrenys de ia
RENFE de Sant Andreu-Sagrera, on
els veïns volen un Institut. A l'acte
s'hi van sumar pares i mestres de
la guarderia Pla de Foi-nells, aquesta
dies tancats per forçar l'obtenció
d'ajut econòmic oficial.
— Ocupació d'uns terrenys de la
Zona Franca on els veïns volen que
s'aixequi un ambulatori.
— Concurs de pintura infantil al
Clot, reivindicant els terrenys de la
fàbrica F I B R A C O L O R per a una escola.
— Interrupcions de tràfic a la cruïlla dels carrers Alella i Arnau
d'Oms, a Vilapiscina, on els veïns vo
Ien un semàfor.
•— Partides d'escacs a l'aire lliure,
a Gràcia, tot protestant contra el Pla
Comarcal. Avui dimecres, pel mateix
motiu i al mateix barri, hi ha previstes dues manifestacions.
— Assemblea al polígon Porta reivindicant uns terrenys expropiats
temps enrera per a fer-hi una escola i que ara el Pla Comarcal qualifica d'edificables. Els veïns no hi volen blocs, sinó l'escola, perquè no
n'hi ha cap d'oficial al barri. A l'Assemblea es va parlar també de la
plaça Sóller i del Mental.
Pel que fa a l'activitat cultural als
barris, el panorama és encara més
ric. Veiem-ho:

Sota el lema " P e r una joventut
» é s lliure" s'ha organitzat un programa d'activitats anomenada
el
Maig dels Joves. " A m b aquesta iniciativa, impulsada i organitzada per
la Vocalia de Joves de l'Associació
de Veïns del Poble Sec, es pretén
dotar el jovent del barri d'uns mínims canals de discussió i actuació
davant uns problemes que són comuns."
Fins avui s'han fet quatre actes:
una festa, una xerrada sobre sexualitat, la projecció de "El jardín d «
las clelicias", i una representació teatral. Dues noves xerrades sobre sexualitat es faran el proper dijous
dia 13, i el dijous dia 20. Dissabte dia 15, a dos quarts de set, un
recital de Ramon Muntaner. Dissabte 22, a les cinc de la tarda a la
Plaça del Brollador, Festival InfantiL
A les set una xerrada sobre els aprenents, i a les deu un recital de Pi de
la Serra. Diumenge 23, recital Noves
Veus a la Plaça del Brollador. Dijous 27 xerrada sobre la "Problemàtica del jove: majoria d'edat, educació, reunió i expressió..." Dissabte 29
s'inaugurarà una exposició fotogràfica, es projectarà "El Verdugo" i a
la tarda funcionaran tallers de fang
i pintura per a infants. L'últim acte
d'aquest Maig dels Joves és una excursió a Lloret, el diumenge dia 30.
Tots els actes, excepte el recital d «
Ramon Muntaner es faran al local
de l'Associació de Veïns, carrer Cabanes, número 39.

BARCELONETA: CAP A UN
CONGRES DE BARRI
L'Associació de Veïns Barceloneta,
sota el doble eslògan "Cap a un Congrés del Barri" i "Volem els ajuntaments i l'escola, catalans i democràtics!" ha organitzat per aquest mes
dé maig un programa d'actes amb
dues conferències, dues taules rodones, un recital i una festa popular.
Pér avui a les vuit del vespre, es
programada una xerrada sobre " L a
inmigració a Catalunya" a càrrec de
Jordi Moners. Dilluns, dia 10, Eva
Serra. Mar Fontcuberta i Josep Maria Vilanova van parlar sobre "Els
ajuntaments que volem". El proper
dissabte es farà una taula rodona sobre "L'Estatut d'Autonomia" en què
participaran J. A. Sànchez Carreter,
J. Solé Barbera, J. Raventós i J. A r met. Tots aquests actes es faran al
carrer Marqués de la quadra número 1. Diumenge 16. Celdoni Fonoll
donarà un recital al carer Balboa.
Dissabte 22, a dos quarts de set de
la tarda, és prevista una altra taula rodona sobre "Una escola pública", en què intervindran membres
de la Federació d'Associacions de
Veïns, del Congrés de la Formació,
de Rosa Sensat i del Col·legi de Lli-

Josep Maria Gil Martínez, secretari
de l'Associació de Veïns de la Pau.
El primer fou detingut diumenge al
matí i el segon cap a la meitat de
la setmana passada. Segons sembla,
Josep Maria Gil interposarà una denúncia pels mals tractes rebuts durant la seva estada a la "Jefatura".

LA MILLOR INVERSIÓ

i UGRAN
í t OHOTEL
PC
••*•

Z B 8 S
IBÉRICA
D ' O B E R K O C W M (A1ÜM.-VNYA OCCIDENTAL)

Tenen l'honor d'invitar-los a la demostració topoirràfica del

cenciats. La cloenda d'aquest programa serà una Festa Popular diumenge 23 a les dotze del migdia en
els terrenys de la futura guarderia,
a l'enclavament del passeig Marítim
amb el carrer Andrea Doria.

(Tarragona)

Almogàvers, 116 • Tel. 309 56 00 • BARCEL0NA-5

TRAZÓS / JORDI BERDALA

Aquest any, l'arribada de la
primavera ha significat una extraordinària revitalització de les
activitats d e les associacions de
veïns. El mes de maig ha registrat més actes reivindicatius i
de tipus cultural als barris que
no pas havia registrat tot l'hivern.

Josep Martínez i Josep M. Gil, en llibertat

PISCINES-TENNIS

TOPOGRAFS

Floració d'actes reivindicatius i culturals

Preus Especials

del 16 de Maig
al 14 de Juny
6 dies PENSIÓ COMPLETA
de Diumenge a Dissabte

4.560,- Ptes.

Inclosa 1 hora de Tenis.
Pistes il·luminades
Piscina.
Informació: Tel. (977) 6618 50

n

M

Apartaments i pisos amoblats,
15 anys d'experiència. Consulti la
cartera de
FINQUES BOU
Balmes, 46, "n, 2a T. 318 70 73

P O B L E SEC: JOVES

SANT ANTONI:
Q U E VOES ESTUDIAR?
" A m b aquestes primeres xerrades
d'orientació universitària la nostra
Associació pretén reunir una colla
de professionals i estudiants de diferents matèries perquè expliquin la
dinàmica de la carrera que han realitzat, les sortides professionals..."
diu la vocalia de joves de l'Associació de Veïns del Barri de Sant A n toni.
GUINARDO:
HISTORIA DE C A T A L U N Y A
A l Guinardó, organitzades per l'Associació de Veïns Joan Maragall, s'hi
han cel·lebrat les Festes de Maig amb
un èxit extraordinari: cercavila, sardanes, exposició de ceràmica, recital
de Pi de la Serra, cinema independent i cine-fòrum, presentació d'un
estudi sociològic de Raimon Bonal
sobre el barri, actes esportius...
Ara, un cop acabades, comença ja
un Curset d'Història de Catalunya,
que ha preparat l'Associació de
Veïns Joan Maragall seguint la línia
de potenciació del Congrés de Cultura Catalana als barris.
Les conferències es faran al local
de l'associació (La Bisbal, 40) a dos
quarts de nou del vespre, i el programa és el següent:
10 de maig. Transformacions socio-economiques a la Catalunya contemporània, per J. Maluquer de Motes.
mai£i3
El moviment obrer
t T. r a t a h m y a contemporània, per
J. Maluquer de Motes.
17 de maig. La formació de l'estat
burgès La Catalunya de l'hegemonia
de la Lliga, per B. de Riquer
1 9 ^e maig.
De la crisi del 1917
fuw al 1936, per E. U. Dacal.
24 de maig. La guerra i els darrers 40 anys a Catalunya, per Eva
Serra i J. de Jòdar

MODERNITZI
LA D E C O R A C I O
DEL SEU B A N Y
I CUINA
Demani pressupost sense cap

mana de compromis.
Visiti nostra exposició.

BOHES

Especialistes decoradors.
Manèndez y Pelayo, 37
Ttlèfon 21840 98 i 2286736
Parkinn propi.

Pahns catalans

Fira de Sant Ponç, en mig de la brossa

ACTIVITAT POLÍTICA

Alternatives econòmiques a
PSUC: Un programa de transformacions graduals cap al socialisme
Ahir es va celebrar al Col·legi
d'Arquitectes de Barcelona la
tercera sessió de conferències
sobre "Alternatives socio-econòmiques a Catalunya", organitzades per l'Institut Catòlic
d'Estudis Socials. En aquesta
xerrada, Jordi Solé Tura, advocat i professor de Dret polític de la Universitat de Barcelona, va exposar el programa
econòmic del PSUC per a la
dinàmica de socialització de la
societat catalana en una pròxima perspectiva democràtica.
Va començar la seva exposició
assenyalant ía dificultat de presentar un programa econòmic ben definit des d'un grup de l'oposició i,
per tant, des de la il·legalitat. Així,
va dir que la impossibilitat d'una
pràctica política normalitzada i la
previsió d'un període imprecís de
transició cap al futur democràtic,
impedeixen aventurar un programa
estricte que, ben segur, crearia i
toparia amb incompatibilitats orgàniques i de tot tipus en el marc de
les possibilitats que podrà oferir el
futur immediat.
Lès línies generals que preveu el

En aquest camí devers el socialisme, va negar la conveniència
d'una implantació radical immediata
i es va manifestar partidari d'una
introducció gradual, la primera fase de la qual seria la liquidació
dels grans monopolis i l'establiment
d'una democràcia que resolgui' la
nacionalització' de la gran banca i
els grans monopolis, la reforma
agrària i la fiscal, i combini la planificació amb les formes d'autogestió.

seu partit, les va desglossar en tres
fases: a) línies bàsiques del model
de desenvolupament cap al socialisme en la democràcia: b) mesures
per a fer front a la crisi actual en
el marc d'un govern democràticament elegit; c) mesures que caldrà
adoptar a curt termini en el marc
d'un govern provisional.
Després d'analitzar la crisi actual
del món capitalista, va proposar el
camí socialista, no tan sols com a
necessari, sinó també com a possible en aquest moment. Però aquest,
camí només pot fer-se sobre la. base de la mobilització conscient de
la majoria. Només d'aquesta manera és possible avançar sense deturar el desenvolupament de les forces productives i sense disminuir
• el nivell de vida de les masses. A
més. sols la majoria pot fer front
a l'amenaça d'una intervenció americana i a'l possible caos provocat
per les classes econòmicament dominants. Cal. per tant, impulsar les
llibertats polítiques històricament
aconseguides i potenciar-les amb
noves formes de democràcia de base sobretot amb la descentralització
i també Ja garantia del pluralisme
econòmic i polític.

Quant a l a manera d'enfrontar "ka
crisi econòmica, va declarar-se partidari d'una economia de recursos
basada en el foment de la'demanda
de béns de consum col·lectius, com
és ara «Is serveis públics, enfront
de l'actual lògica del consum imposat que impulsa el. sistema monopolista provocant la crisi. Proclamà, com a punts fonamentals a conquerir, la utilització racional de la
capacitat productiva, l'acabament
de l'atur forçós, l'increment del sou
re&l i del sou indirecte —beneficis
socials en educació, sanitat i altres
serveis-- i la depressió del eonsum
superflu.
En la fase de govern provisional
i, concretament, en el de la Generalitat, de Catalunya, Solé Tura va
remarcar que caldria començar per
especificar les competències i els
recursos del govern provisional, de
la Generalitat. En aquest sentit, considerà insuficients les previsions de
l'Estatut del. 1932, per, la qual cosa
caldrà superar-les per mitjà de la
negociació entre les institucions provisionals catalanes i les institucions
centrals. Va afegir que, per a dur
a terme aquesta negociació, cal començar des d'ara a impulsar-la en
el marc actual de les instàncies imitaries catalanes i les centrals.

Centre Català i l'A de C
Per tal de confirmar els rumors que circulaven sobre la
possible sortida del Club Catalònia d'un altre dels seus. socis.
Higini Torras —ja ho han fet
Jaume Carner i Millet i Bel—,
per a passar al Centre Català
hem demanat l'opinió de 1les
—
dues parts.
Per la banda d'Higini Torras se'ns
ha dit tan sols que, a finals de setmana, es reuneix el Club Catalónia
i que ell hi assistirà.
,Per la banda del Centre Català,
Joaquim Molins ens ha contestat textualment: "Sentim una gran estima
pel senyor Higini Torras, però no hi
ha hagut cap conversa amb ell per
part del Centre Català".
Al mateix temps, hem demanat al
representant de Centre Català la confirmació dels rumors que afirmaven
l'existència d'unes converses amb
membres de l'Assemblea de Catalunya cara a un possible ingrés. Ens
ha contestat:
"Respectem les opinions de 1 Assemblea de Catalunya, però no estem en negociacions amb ella.
POBLE C A T A L A FOSA'T
A CANTAR
Els organitzadors de "Poble Català posa't a cantar" han presentat al
Govern Civil la documentació necessari per tal d'obtenir el permís per
a l'acte que se celebrarà el dijous
20 de maig a les 10 de la nit al Palau Blau Grana, i en el qual intervindran Pí de la Serra, Ramon Muntaner la Companyia Elèctrica Dharjna Celdoni Fonoll, Coses i Esquirols. Preus Populars.
CAP AL PSC
El procés per a la constitució d'un
Partit Socialista de Catalunya va
ger debatut a la Conferència Nacional celebrada diumenge pel Front
Obrer de Convergència Socialista de
Catalunya. S'hi acordà iniciar els
treballs sectorials de preparació per
a la celebració del Congrés Constituent del PSC i fer una crida als
treballadors de Catalunya perquè
participin en aquests treballs previs. Els altres acords van <5er: reafirmar-se a favor de la ruptura democràtica i. en conseqüència, a favor
de la ruptura sindical, i potenciar el
procés que meni a un Sindicat Unitari de classe,
ASSEMBLEA DE DSCC
Antoni Miserachs Rigalt. dirigent
de Democràcia Social Cristiana de
Catalunya, ha demanat permís al
Govern Civil per a celebrar una as«emblea del seu grup polític, en què
e « designin els membres de la Comissió Gestora,
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ELS DRETS DELS PRESOS
El grup cristià de Promoció i Defensa dels Drets Humans ha tramés
al ministre de Justícia, Antonio Garrigues, una carta sobre la situació
dels presos que van fugar-se del penal de Segòvia el 5 d'abril i van ser
posteriorment.capturats. La carta, diu
entre d'altres coses:
"Comprenem els desitjós d'evasio
d'aquests condemnats davant les seves llargues condemnes, agreujades
encara més per l'endarreriment a
promulgar una àmplia amnistia, com
la demana clamorosament el poble.
Per això i perquè compartim llur
esperança, en s solidaritzem amb els
seus desitjós d'obtenir la llibertat".
Més endavant afegeix: "Volem
transmetre-li la nostra preocupació
per les mesures disciplinàries amb
què han estat tots ells afeixugats, i
la nostra inquietud per les conseqüències físiques i psíquiques que
puguin tenir aquestes mesures, tant
per a ells com per à llurs familiars.
Per això li preguem que vulgui
anul·lar la sanció d'incomunicació en
cel·les de càstic".

, Píles d'escombraries ompJenaVen el s carrers pròxims a la plaça, de Sant Agustí, ori,se celebrava la fira de Sant: Ponç, de llarga
tradició històrica. Així,.l'olor de.
les herbes medicinals es barrejava amb la ferum de les deixalles.
Veritables multituds feien gairebé
impossible el pas. Tothom anava amb
la seva branquèta de camamiiia a la
mà. Molta gent jove. Algú comentava: "Hi ha més, gent que a les manifestacions".
De conserves fresques, més aviat,
poques. Gairebé tot era de llauna, i
piles de pots buits apareixien arreu
denunciant-ho. Les peres i els préssecs anaven a 170 pessetes i la fruita
variada a 100. L'arrop. també a 100.
Les herbes més car** que en els her-

bolaris dels barris. Les flors,
barates.
També hi havia parades reivindicatives, com la del club de bàsquet
Esportiu de Santa Creu, que té étticultats econòmiques i va muntar una
parada per obtenir diners. En una
altra parada venien un llibre titulat
"Remeis casolans" a 250 pessetes. L a
tònica d'algunes parades era el. predomini d'inscripcions i objectes^ més
aviat xavacans i poc en consonància
amb l'origen popular de la fira. El»
anys no han passat en va, però el»
barcelonins volen continuar conservant les tradicions. En queden tan
poques que, quan n'hi ha una. p«í"
adulterada que estiguí, « « llença ad
carrer.
A l'antiga capella de l'Hospital <$i*
la Santa Creu. continua oberta l'eseposició "Herbes i herbolaris".

Marxa cap als terrenys del nou Clinie
Els estudiants volen un espai a l'Hospitalet
Tres-cents estudiants de Medicina van traslladar-se ahir en
comitiva als terrenys de l'Hospitalet de Llobregat que reivindiquen per al futur hospital clínic dé Barcelona. Es un paratge
erm, de v-int-i-dues hectàries,
travessat per una torrentera de
poca . fondària. que s'estén al
capdamunt de 'Pubilla Casas eni r e la carretera de Sants i l'autopista de Molins de Rei.
Les raons que han aconsellat l'elecció d'aquest terreny, deixant de
banda altres possibilitats —San Just
Desvern, Montgat, Sant Joan Despí—,
foren exposades in situ als estudiants
reunits en una gran rotllana al voltant de dues pancartes. "Pensem —va
dir una representant de la comissió
per al futur hospital—, que el «ou
clinie instal·lat ací resoldria les ne-

cessitats sanitàries de la sona alta
de l'Hospitalet i d'Esplugues. L'alcalde de l'Hospitalet ens ha dit que és
l'únic espai lliure que els resta i que
té la intenció de construir-hi escoles. Però l'hospital només ocuparia
catorze hecàries de les vint-i-dnes, d*
manera que l'Ajuntament podria fer
el que volgués amb les altres vuit."
També va referir-se, molt breument,
ales pressions que diverses autoritats han exercit per tal de condicionar la localització del futur hospital:,
"El ministre de la Governació ha enviat un telegrama preguntant per
què no ha estat encara requaliíicat
el terreny de Sant Just Desvwn. Nosaltres ens oposem a aquesta, loeaHtció perquè faria desaparèixer una
gran extensió de bosc i, sobretot, perquè és massa lluny dels nuclis habitats."

NOMÉS
A PARTICULARS

GUARDERIES
t

Pla de Fornells: els tancats no volen sortir

Torre per estrenar a 20 minuts
de LLORET només per 45*0.000
ptes. Donaria facilitats.
Tel. 381 06 27

Esperen aconseguir subvenció municipal
Continuava ahir el tancament a la guarderia Pla de
Fornells on, segons va manifestar un pare, "la moral és
molt alta en espera d'üna trucada telefònica de l'Ajuntament".

BEQUES A INVESTIGACIONS
SOBRE L'AUTONOMIA
La Fundació Jaume Bofill ha convocat un concurs de projectes. d'investigació, que seran becats amb
tres?eents mil pessetes, sobre l'autonomia als Països Catalans. Els projectes han de procurar presentar
unes alternatives concretes i articulades en el camp jurí'dico-polític. o
bé analitzar algun sector de la realitat actual que permeti de conèixer
les condicions de viabilitat i l'àmbit
de competències autonòmiques en els
aspectes financer, social, econòmic...
tot fent referència a les relacions
entre els diversos països catalans, així, com a llurs relacions amb la resta de l'Estat espanyol i..els altres
països d'Europa. Les persones interesades poden demanar informació a
la Fundació, Rambla dèl Prat, 21,,
telèfon 218 14 95.

"No sortirem fins que no »«'ns
ofereixi una solució honorable."
Aquesta solució seria, d'acord amb
les decisions de la comissió, coordinadora. de guarderies, una garantia
per escrit mitjançant la qüal l'Ajuntament es comprometés a atorgar
una subvenció que permetés de rebaixar les quotes. "No esperem pas
la gratuïtat immediata -—va dir
aquest pare—, però la subvenció és
una condició prèvia per renunciar al
tancament."
Tot depèn, doncs, de la delegació
d'assistència social que divendres
passat va trencar el procés de negociació. Sobretot perquè cada dia
que passa la guarderia Pla de Fornells rep més i més adhesions a nivell popular. Fou primer l'Associació de veïns que va donar, suport al
moviment de guarderies i al tancament: ahir la gent del barri va eoneentrar-se dues vegades davant la
parròquia de santa Maria Magdalena, als locals de la qual és ins-

A SANTA COLOMA
DE FARNES

tal·lada, là guarderia. A dos quarts
de sis fou un nombrós grup de mares, i nens: a les vuit una manifestació popular.

Torre amb jardí a estrenar només per 7.90.000 ptes. Donaria
facilitats. Tel. 381 fW> 37

raecano
barcelona
estanteries
metàliaues
i mobles
d'oficina

Viladomat, 161-163

Telèfon 325 07 50 • Barcelona-15
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URBANITZACIÓ
MAS MESTRE
PER AVOSTÈ I L A SEVA
F A M Í L I A L I OFERIM A L A
SENSE CONTAMINACIÓ
AIGUA PURlSSIMA I INESGOTABLE I NOMÉS A CINC MINUTS
DE SITGES
RESTAURANT, TELEFON. PISCINES, TENNIS. MINI-GOLFS. "PICADERO"CAVALLS
CONSTRUÏM KL SEU X A L E T
GRANS F A C I L I T A T S
DESCOMPTE ESPECIAL PER MM
LECTORS D'AVUI
TELFS. £28 S1 73 .
4«

Avinguda Fabregada, 15

Telèfon 337 98 22 « L'Hospitalet

competència

Països catalans

VII centenari de
la mort de Jaume I
L'Ajuntament ha fet conèixer
el programa d'actes que ha preparat per celebrar el V I I centenari de la mort del rei Jaume I.
Al mes de maig hi ha prevista la
representació del drama testimonial
" F u n d a i judici del Bon rei en Jaume", que dirigeix Jaume Batiste amb
text d'Esteve Albert L'estrena es
farà demà al vespre al Saló del Tinell i continuarà representant-se
cada dijous. Aquest es pràcticament
l'únic acte massiu perquè la resta
dels programats són de caràcter diplomàtic o es redueixen a cicles de
conferències.
En el mes de juny una representació de la Corporació municipal barcelonina, presidida per l'alcalde, visitarà diverses poblacions i ciutats
relacionades amb la vida i l'acció
política del monarca català, i se celebrarà en cad» una d'elles un acte
acadèmic. Aquestes ciutats tón: Saragossa, Montpeller, Monçó, Lleida,
Ciutat de Mallorca, València i Múrcia.
Durant les Festes de la Mercè
S'iniciarà un cicle de conferències
al Saló de Cent La programació és
la següent: dia 20, Dr. Font Rius
sobre "El municipi de Barcelona i
Ja seva organització per Jaume I";
dia 21, el Dr. Font Obrador sobre
" L a conquesta de Mallorca" i el
P r . Ubieto Arteta sobre "El regne
de València"; dia 22, funeral a Poblet al matí i a la tarda, a Barcelona, conferències del professor Romestan sobre "Jaume I i Montpeller, i el professor Canellas sobre
"Jaume I i el regne d'Aragó"; dia 23:
acte de clausura de la setmana amb
« n a conferència de Martí de Riquer

Hi ha sindicats "de pa amb mantega"
Entrevista amb José Gonzà!ezr de la Confederació Mundial del Treball
José Gonzàlez, un dels quatre
secretaris generals adjunts de la
Confederació Mundial del Treball, és a Barcelona. Dilluns al
vespre assistí a la clausura del
cicle de conferències sobre "Present i futur del sindicalisme a
Catalunya". Ara aprofita l'avinentesa per entrar en contacte
més íntim amb les organitzacions sindicals democràtiques
del nostre país.
En un local de SOC, al carrer de
Girona, ens trobem amb ell per parlar del sindicalisme i les seves implicacions. José és menut, com la
majoria de mexicans. Cabell negre i
cara rodona. Parla lenta de sud-americà. Nat a la província de Guanajuate —ara fa trenta anys— en una
família de pobres artesans, començà
a treballar de paleta. Després va fer
de barber i estudiava magisteri. Posteriorment cursà la carrera de lleis,
i donava classes particulars per subvenir les despeses del seu manteniment.
Començà la seva responsabilitat
obrera com a permanent de sindic ats. Posteriorment s'encarregà de la
formació dels treballadors a nivell
nacional. Ara, fa dos anys que té un
càrrec a la Confederació. Atén especialment els problemes sindicals del
continent americà.

COMISSiO MUNICIPAL
Aprovades diverses qüestions de iràmif
La Comissió Municipal Executiva, en la sessió celebrada
dilluns, va acordar, entre altre altres coses:
— F i x a r taxació per a l'expropiaeló de finques afectades pel parc
urbà i pel parc forestal i carrer
García Morato, per un import de
80.531.097 pessetes.
—Destinar com a resta de taxació d'adquisició de la finca propietat del Patronat Ribas destinada a
Col·legi Nacional d'EGB la quantitat
de 118.875.000 pessetes.
—Abonar indemnitzacions per a
desocupament de finques afectades

CAMPANYA

entre altres pel II Cinturó de Ronda
i obertura d e l'Avda. García Morato,
important uns 2.521.539 pessetes.
—Aprovar inicialment els estudis
de rasants del carrer Institut Químic de Sarrià, entre Via Augusta i
Major de Sarrià, i el de la rasant
del carrer Mercuri, entre els carrers
del Temple i de l'Estany, i la de
l'Uràni, entre carrer del Mercuri i
Alts Forns.
'—Aprovar projecte addició al de
les instal·lacions ferroviàries i de
manteniment de la cobertura de la
nova estació de Sarrià de Barcelona per la prolongació de la Via
Augusta, per un import de 29.382.929

ANTI

ROBATORI

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

M Ü L L E R

Tel. 214-28-91

COSTA BRAVA, A PROP DE PALAMÓS
Som una comunitat de propietaris que ens hem creat tin reduït
nucli residencial per l'esplai de les famílies, tenim restaurant privat,
club social, pistes de tenis, torres i terrenys per adjudicar solament a 8 nous socis. Volem persones a niveil social i amb gust
Demaneu entrevista al nostre senyor Giró. TEL. 328-03-00.

VENEM
2.000 Hectàrees de Pineda
—
—r
—
—
—

Caserius.
Riu i pantà.
Abundosa caça major.
Preu interessant.
A 80 Km. de Saragossa, per
la carretera de Tarragona.

"COMERCIO
Y CONSTRUCCIONES"
Passeig Pintor Rosales, 28.
Madrid-8
* l f s . : 241-32-40 1 242-33-03
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CASA TORRES
Teixits Novetat
Senyora
Sedes, Gasses, Creps,
Trlcots, Popelins,
Bambules, Batistes,
Texans
gJisM, estampats, ratllats
Passeig de Gràcia, 118

ARENYS DE MAR
VENC A P A R T A M E N T enfront el
Port, amb garatge. Tel. 295-13-46
i 392-13-TS

ÉRES CONFEDERACIONS
«VTERNACIONALS
—Què és la Confederació Mundial
del Treball?
—Es una entitat que coordina l'acció sindical de quinze milions de treballadors. que militen en organitzacions afiliades com a professionaïs
0 interprofessionals. Hi ha vuitantaset organitzacions i dotze federacions
professionals internacionals.
— P e r què hi ha dues federacions
naés, a nivel internacional?
— L a Federació Sindical Mundial
agrupa —sobretot— els sindicats
dels països de l'Est d'Europa. Són de
tendència comunista i tenen la seu
a Praga. L'altra és la Confederació
Internacional d'Organitzacions Sindicals Lliures. Agrupa, sobretot, els
sindicats dels països industrialitzats.
Té la seu a Brussel·les com la nostra.
—-Cuina característica té, doncs, la
CMT?
—Es, sobretot, per als països del
Tercer Món. Però també agrupa alSuïssa, Àustria, Luxemburg, Holangruns sindicats de Bèlgica, França,
da, els sindicats SOC de Catalunya,
1 els STV del País Basc.
—Manteniu relacions amb l'OIT?
—Aquesta és una organització dependent de l'ONU. Es tripartita, perquè agrupa patrons, obrers i governs.
La CMT participa com a observadora en totes les seves reunions.
EL SINDICAT VERTICAL
—Des de l'òptica de la CMT, com
veieu el sistema sindical d'aquí?
— L a considerem totalment aliena
i contrària als interessos dels treballadors. Des del moment que no hi
ha llibertat d'organització i d'associació. aquest instrument no representa res per als treballadors. S'hi
ha de ser, perquè s'hi ha de ser. Però :
no com un organisme ni com un instrument dels treballadors per als
seus objectius concrets. El mateix
fet del sindicalisme vertical implica
una contradicció. Perquè la raó del
sindicalisme és la defensa i la promoció dels drets fonamentals dels
obrers* Hom es pregunta com és possible la defensa dels drets dels
obrers en una organització on hi ha
patrons... I en la qual el govern intervé per defensar interessos altres
que els dels obrers.
SINDICALISME I POLÍTICA
—Aleshores ja ens fiquem amb el
problema de la relació oue existeix
c-ntre la política i el sindicalisme.
i N o hi ha el perill que la política
—governamental o no governamental— influenciï les línies dels sindicats?
—Nosaltres fem nna diferenciació
entre ideologies polítiques i partits
polítics. El moviment sindical és una
ideologia, té unes idees-força que impulsen a la lluita. TJns sindicats
lantelaran el socialisme, d'altres
autogestió o la llibertat. Això és
intrínsecament propi del moviment
sindical. Ara faria un parèntesi per
a la classe de sindicats pragmàtics
que només cerquen reivindicacions
econòmiques. Nosaltres en diem sindicats "de pa amb mantega". Però
els sindicats han de tenir una dimensió humana, social i política aue
tradueixi les dimensions de la societat on es viu. I ha de partir dels
valors humans, del respecte a la dignitat de la persona humana i de la
seva dimensió política dintre la societat.
'
—Però, de fet, hi ha partits polítics aue tenen el seu propi sindicat...
—Nosaltres sostenim l'autonomia
sindical enfront dels partits polítics.
Això no vol dir que els treballadors
no estisruin afiliats a partits o que
no siguin polítics. El que es vol plantejar i sostenir és que, perquè el
moviment sindical responsrui als propis interessos dels treballadors, ha
de tenir autonomia de pensament,
d'organització i d'acció.
—Es pot donar el cas que un dirigent sindical sigui al mateix temps
dirigent polític. Aleshores, és molt
problemàtica l'autonomia sindical...
— L a nostra Confederació ha fet
un plantejament de principi: Si un
dirigent sindical és elegit per a un
càrrec polític, ha d'escollir entre un
càrrec o l'altre. Però la independencia no ha de ser solament respecte
als partits. També n'hi ha d'haver
respecte als governs, els patrons i
les Esglésies. Al Tercer Món, sobretot, per a tenir llibertat d'acció sin-

Í

dical s'ha de ser amb el govern o
amb el partit del govern. Nosaltres
no ho acceptem.
S I N D I C A L I S M E ALS PAÏSOS
SOCIALISTES
—Sembla clara la necessitat de
sindicats als països capitalistes, on
els obrers han de fer valer els seus
drets davant dels amos. Però, als
països socialistes, l'amo és l'Estat,
que diu que representa la classe
obrera. No hi calen, doncs, els sindicats...?
—Als països socialistes encara són
més necessaris, perquè en comptes
d'un particular, els obrers tenen l'Estat per amo. Aleshores els objectius
del sindicalisme sójbl diferents dels
que té a la societat capitalista. Ha
de vetllar per la promoció dels drets
dels treballadors. Cal distin guir la
situació de cada país socialista. A
Cuba, per exemple, es van trobar en
una situació particular a causa del
bloqueig econòmic dels Estats Units,
que arrossegaren tots els països sudamericans. Cuba es va quedar a la
deriva, esperant qui acudiria a auxiliar-la. S'hi va anar creant un problema de dependència i de canvi de
realitat sòcio-política per donar origen a un sistema polític o econòmic
que, moltes vegades, potser no és el
més adient El cas de Xina és diferent. De la Revolució Cultural ençà,
han estat prohibits els sindicats. Per
això les situacions dels sindicats als
països socialistes són realitats molt
diferents, difícils d'encabir en nn esquema.
SINDICALISME A L TERCER M O N
— L a CMT s'adreça principalment
als sindicats del Tercer Món. Quin és
el motiu d'aquesta opció?
—Ha fet aquesta opció perquè ha
rebutjat les altres dues. Van néixer
a conseqüència de la "guerra freda".
Cada confederació internacional està
més o menys subjecta als dos grans
blocs de poder mundial. Iugoslàvia
és l'únic país que no està federat
internacionalment a nivell sindicaL
Nosaltres hi mantenim relacions
amistoses i ells assisteixen a |es nostres reunions.
ACCIÓ POLÍTICA DELS
SINDICATS
—Heu dit que els sindicats han de
«er independents del poder polític.
Però, ino pot passar que el poder
polític sigui condicionat pel sindical?
—JEls treballadors han de ser la
l'avantguarda política, si tenim en
compte la seva importància numèrica i social dins la societat. Són nn
80% a tots els països, i f e r què poden condicionar la política dels partits? Per la seva capacitat d'organització.
(SINDICALISME A C A T A L U N Y A
— i Per què heu vingut a Barcelona?
—Tenia molt d'interès a veure l'evolució que està experimentant el
moviment sindical català. Es molt interessant el plantejament unitari que
SOC, USO, U G T i CCOO van fer
anit. Ofereix moltes esperances que,
a nivell d'associacions, es desitgi que
la unitat es desenrotlli des de la base. Aquests dies parlaré amb les diverses organitzacions per veure de
quina manera es pot fer més forta
la solidaritat internacional.
—iCom heu vist el sindicalisme català?
—Per un costat, crec que és un
moviment sindicalista que ha seguit
una tradició històrica. Sou protagonistes d e canvis i d'influències sindicals. Crec que fins ara s'ha treballat molt poc en el pla de confrontació de diverses organitzacions sindicals. L'interessant és que es vagi
fent diàleg i hi hagi unitat d'acció
en els problemes concrets. Cal posar-se d'acord en programes concrets
com el manifest d'ahir.
—Així doncs, iquines perspectives
veieu al sindicalisme de casa nostra?
—Crec que hi ha força perspectives de desenvolupament sindical a
Catalunya, perquè els treballadors Ja
s'adonen que hi ha organitzacions
sindicalistes, que tenen o no tenen
programada una línia ideològieo-política, i veuen les possibilitats d'integrar-se en una o altra organització sindicalista.
^
^
^

AGENDA
B A D A L O N A . — 1«,15: Joaquim
Ventalló parlarà sobre "Les escoles a Barcelona en el primer
terç de segle. L'obra escolar Se
l'Ajuntament de Barcelona en el
temps de la República", al carrer
Arnús, 62, baixos.
B A R C E L O N A — 19: Carles
Seníts, director general de Coordinació Informativa, pronunciarà,
al Col·legi de Metges, una conferència sobre el tema "Conegueu
la vosta Infermera", amb motft»
del "Dia Internacional de la Infermera".
19,30: Josep M. Ruiz Bravo parlarà sobre "Clàusules usuals en
les pòlisses. Taula d'equivalències", a l'Escola Oficial de Nàutica, dins el X V I I Curset sobre
"L'assegurança de mercaderies en
el transport marítim.
19,30: Conferència, al Museu Arqueològic (Parc de Montjuïc) sobre "La prospecció arqueològica
a Itàlia: aplicacions i resultats",
il·lustrada amb diapositives i documentals, a càrrec de Lucia Ckvagnaro Vanoni.
19,30: Carles A. Gasòliba presentarà, al Col·legi d'Economistes,
Rambla de Caialunya, 3», el "Programa socio-economic" de Convergència Democratica de Catalunya.
19,30: Projecció de films d'autors independents de procedència
amateur (Joan Baca i Antoni
Garriga), ains la Mostra de Cinema Inaependent Espanyol al CmeClub de l'Associació d'Enginyers
Industrials de Catalunya.
19,30: Teresa Cervelló, Joaquim
Bisbal i Jordi Goixens donaran
una xerrada sobre Dret, al iocal
d«> La Caixa (Ronda Sant Antoni, 3), dins el 1 Cicle de Xerraófes
d'Orientació Universitària.
19,30: Visita explicada de l'exposició sobre Art Faraònic, instal·lalada a les Reials Drassanes,
a càrrec de Xavier Dupré.
19,30: Taula rodona sobre "Sindicalisme i nacionalitats" a l'Ateneu, amb intervenció de Paco
Frutos (Catalunya), Juan Carlos
López Echevarría (Euzkadi), Juan
Moreno Purroy (País Valencià) i
Rafael Varez (Galícia).
19,30: Taula rodona sobre "Política electoral", dins de les l l i
Jornades Tècniques de Formacio
Política, a l'Institut d'Estudis Professionals Superiors, Av. Pearson,
9, a càrrec de Ramon Massó, Enric Sopena, Joan Castelló, Jesús
Ulset i Paco Izquierdo.
20: Taula rodona al Col·legi
d'Arquitectes sobre "Universitat i
democràcia", presidida per Heribert Barrera i amb intevenció de
Francesc Noy, Josep Pallach, Miquel Siguan i Jordi Solé Tura.
20: Inauguració d « l'exposició
de ceràmiques d Agnès Banque,
Carballido, Joan Calvet, Marcos
Hernando i Julie Roberts, a la
sala Sargadelos, Provença, 274.
22,15: A l Cine-Club Aliança del
Poble Nou, P. Triomf, 22, dins un
cicle de cinema alemany, projecció d"'El mílagro de Malaquías",
de Bemhard Wicki.
22,30: Dins els actes del cinquanta
aniversari
de l'Orfeó
Atlàntida, i coincidint amb la data exacta de la fundació de l'entitat, Concert-Repàs dedica* als
socis a l'estatge de l'Orfeó.
— Guillem-Jordi Graells parlarà, al Casal Montserrat (Mercaders, 42) sobre el terqa "De la
Nova- Planta a les Guerres Napoleòniques",
C I U T A T DE M A L L O R C A . —
20,30: Lectura de poemes i col·loqui a la Facultat de Ciències, a
càrrec de Josep Alberti, Damià
Huguet i Damià Pons.
MATARÓ. — 20: Conferència
sobre "Poesia 1956-1976" a la llibreria Robafaves.
TERRASSA. — A l'Escola Superior d'Enginyers Industrials, s
les cinc de la tarda segona sessió
del seminari, "Introducció a la
Ciència Marxista del nivell econòmic" pel professor Salvador
Margarit Sanmartí.
V I L A N O V A I L A GELTRÚ, .
22: Conferència sobre "Una alter.
nativa s casa nostra" per Jaume
Casanovas, a la biblioteca Balaguer.
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COL·LEGIS PROFESSIONALS

Els aparelladors en la via del canvi

En el I Congrés Nacional, buscaran solucions als problemes professionals

Pot consolidar-se la reactivització
Ribera Rovira a la plenària de la Cambra
—La nostra impresió és que
la reactivació sembla ja consolidada a nivell internacional.
Pel que fa a Espanya, millora
sensiblement en el sector de
béns de consum, però no tant
com seria desitjable en la inversió.

trimestre de 1976 les quotes d'importació han augmentat en un 11,4%
mentre que les d'exprotació ho han
fet en un 28,1%. Però continua
preocupant la falta d'una inversid
correcta que seria allò que comportaria una major claredat en la consolidació de la nostra economia.
També va indicar que les negociacions amb la CEE han de ser
mirades com un camí segur vers el
futur econòmic d'Espanya i per això
la indústria del nostre país ha de
continuar de plantejar-se la necessitat d'una competitivitat en vistes
a la integració a Europa.
Després va referir-se a altres aspectes més concrets de l'actualitat
econòmica, entre els quals cal destacar el comentari sobre la transcendència del projecte de disposició
del Ministeri d'Indústria que crea
l'Institut de la petita i mitjana empresa industrial, "ja que aquest tipus d'empreses constitueixen el 80%
del cens industrial de Catalunya i
són les empreses que tenen un major dinamisme i les que poden donar
més facilitats de canvi social".

en general no està mentalitzat de la
— Aquesta sensibilització, no sols
seva situació d'assalariament, pers'ha donat als indrets més conscienAquestes van ser les paraules de
què hi ha encara una concepció
ciats del problema, sinó fins i tot
A. Ribera Rovira en comentar amb
classista de la professió.
als històricament més tradicionalisels medis informatius l'última reI quant a les atribucions?
tes o conservadors. T o t h o m s'ha
unió plenària de la Cambra de Co— El profesional liberal les té ben
llançat a treballar i això és molt
merç, Indústria i Navegació que ell
definides. P e r ò l'assalariat no té
significatiu.
presideix. En referir-se al tema de
atribucions;
fa
de
tot.
Es
important
Ja hi ha elaborada una llista de
l'actual conjuntura econòmica rede
marcar
els'
camps
d'intervenció
les ponències programades per les
calcà que la reactivació, que és evid'ambdós.
diverses comissions col·legials, que
dent. porta com a conseqüència uns
aglutinen unes persones treballant
índexs alts d'inflació, que són cada
La fase íinal del Congrés, és a
a tot el país. En els treballs que s'esdia més preocupants; com que la
dir, le s sessions pròpiament dites,
CALEN MOLTS CANVIS
tan confeccionant es plantegen tots
reactivació es més acusada en els
són previstes per a la darrera setels'temes que afecten aquests promercants de primeres matèries les
mana d'octubre. El Congrés, però,
fessionals, des d'una anàlisi del secimplicacions són encara més eviPer a arribar a solucionar els
es desenvolupa al llarg de tot l'any
tor de la construcció i les seves
dents.
problemes que afecten la professió,
a través dels treballs previs d'orgatransformacions,
fins
a
problemes
^caldria una actualització dels denització i elaboració dé ponències,
—La reactivació de l'economia
més concrets com l'intrusisme procrets que la regulen?
etapa que es qualifica de decisiva,
espanyola pot arribar a consolidarfessional, les incompatibilitats o les
— Sense fer cap prejudici de soja que significa la mobilització de
se aviat, sobretot si tenim en compperspectives sindicals.
lucions, que hauran de sortir del
tots els professionals d'Espanya date les dades estadístiques referents
— Nosaltres entenem que aquesta
Congrés, el que volem és plantejar
vant d'uns objectius i una probleal mercat exterior. En el primer
fase prèvia, de treball, de mobilit- ,el conflicte, les necessitats de la somàtica que els són- comuns.
cietat i les nostres reivindicacions,
La finalitat bàsica del Congrés; ' zació de la gent. és més important
ia situació de les estructures corpocom es diu en un butlletí que edita : que la fase final. L'objectiu és d'aconseguir
que
la
gent
vegi
que
cl
ratives i la situació general del país,
el seu secretari, és-de "realitzar una
Congrés
és
una
cosa
seva
i
que
es
per tal de veure quina pot ser la
anàlisi col·lectiva profunda de la
la
primera
possibilitat
d'analitzar
a
solució millor. Evidentment, caldria
Mostra professió i del marc econòfons la professió.
un canvi de pla d'estudis, una ademic, social i polític en què es mou".
— Hi haurà alguna mena de sequació de les atribucions i de la tilecció de les ponències?
tulació, i una adequació de la legaINICIATIVA CATALANA
— Es va elaborar un reglament
litat vigent entre d'altres coses.
Referent a les eleccions al
causa de la meva trajectòria din-s
del Congrés i e s va aprovar l'acord
— (.En quina situació es troba acCol·legi de Funcionaris celebral'Ajuntament, quan baixàvem a la
que totes les ponències passarien a
tualment el professional davant la
plaça durant el mandat del senyor
des el passat dia 27 d'abril,
La iniciativa de celebrar .aquest
la fase final. EI que sí q«<" «s fara, problemàtica sindical?
Porcioles per demanar el que en
hem rebut una carta d'una de
Congrés va sorgir , del Col·legi Ofiper mitjà de la secció de treball
— El professional se sap assaladèiem «bufandes» per a tots els funles- auxiliars
administratives
c i a l d'Aparelladors i Arquitectes
anomenada de Recepció de Ponènriat, en té consciència des del punt
cionaris i que sempre s'aconsegui—Eulàlia és el seu nom— que
Tècnics de Catalunya, ja durant l'ècies, és homogeneïtzar i racionalitde vista econòmic, en una majoria.
ren. Això sí. aleshores érem quatre
juntament amb altres, companyes
poca de l'anterior Junta de Govern.
zar els temes, a base d'agrupar-los
Però no passa d'aquí. I ha de tenir
gats i hi anàvem a les dues de la
de la mateixa categoria va treDiverses vegades s'havia plantejat,
i d'organitzar-los. Això no obstant,
consciència que també és una detarda en acabar la nostra tasca muballar per l'èxit de la candidaperò no s'havia tirat mai endavant.
es mantindrà l'originalitat de cada
pendència de funcions, un canvi de
nicipal per no perjudicar l'Ajuntatura guanyadora del seu grup;
Finalment, a través d'una moció
ponència.
la situació productiva, un trasllat
ment ni els pobres contribuents, que
en la carta informa d'alguns deconjunta dels Col·legis de CataluFunciona un Secretariat Permad'interessos del sector empresarial
cap culpa ,no tenien dels nostres
talls de les candidatures que
nya. Balears i Tarragona, es va tornent del Congrés, compost per repre- al sector treballador. La mentalitat
problemes. Més tard el senyor Masó
fan referència a la seva catenar a proposar la idea i es va aprosentants dels Col·legis d'Astúries. Sede privilegi que encar- impera fa
va rebre diversos grups de funciogoria. Entre altres coses diu;
var el setembre passat.
villa. Madrid, València, Tarragona,
naris que li exposàrem els nostres
que la consciència sindical sigui
Biscaia, Balears, Galícia-Nord, Graproblemes, que no eren solament
Per tal de conèixer rrr's detalls
molt reduïda. Fins i tot a països
"Que
figurés
entre
les
votades
en
r
econòmics, sinó de concepte, quant
nada i Catalunya; i cinc seccions de
d ' a q u e & t a iniciativa, hem parla't
com
anca i Itàlia, que tenen uns
l'anterior elecció es deu al fet que
a sous bases, capitalització i jubitreball; recepció de ponències; gespartits polítics forts, el nivell de sinamb Josep Miquel Abad, president
em fos proposat i insistit per una , l.ació. I he continuat a nivell de redel Col·legi de .Catalunya,,, q-ye^s al-., tió, organització i protocol; mitjans dicació dels tècnics és baix, perquè
de 'difusió; pressupost ".i /administra4-fCl^s dirigents de l'anomenada «de- '•fr·ésentàht''ètógidà amb reivindicaaquesta mentalitat costa de canviar.
hora secretari del Congrés.,
'..,,- ;
cions a Ta Ponèncià de Consellers recï& i 'promoció i dín&mització.
mocràtica» i, una altra companya
— LÏúnica fórmula p o s s i b l e de
centment nomenada."
ROSA M A R I A FltfOL
municipal, advocat. Suposo que,' a
eanviar una sèrie de coses de. la
professió que no funcionen era la ceASSALARIATS, FUNCIONARIS...
lebració del Congrés. La professió
pateix una aguda crisi. Està regulada per decrets de l'any 1935, que
— Quins són els problemes més
responen a una situació de la consgreus que actualment es plantegen
trucció, de la tecnologia i de les rea la professió?
lacions de producció que no es cor— Potser iin dels més candents és
responen amb la realitat actual.
el dels professionals assalariats. Hi
D'altra banda, la professió és munha: també la qüestió de les incompatada de cara al professional liberal
tibilitats dels funcionaris; tota la
clàssic. I avui, la majoria són assaproblemàtica de l'educació i relalariats.
cions Col·legi-Universitat. I l'alternativa Col·legi-Sindicat.
A través del Congrés, hom pretén
Els estudiants del segon curs de
aquests tres catedràtics van ser del
als exàmens demanen que els pro— El problema dels assalariats,
entrar en una anàlisi de fons. Veure
Pedagogia, segon de Filosofia i Curs' grup que van firmar una carta en
fessors que els evalui'n siguin triats
£ve donat per una inadequada conquè és el professional i si és necesd'Adaptació de la Facultat de Filoquè deien que la "universitat era
pels estudiants per a evitar uns exàsideració laboral, o per Una manca
sari a la societat tal com aquesta és
sofia de Barcelona estan preocupats
com un bunker del marxisme", i des
mens descompensats per als alumde llocs de treball?
estructurada; què demana la socieperquè d'ençà del 14 de març no
de llavors no han. tornat més a clas- nes.
tat dels tècnics, i quin ha de ser el
— Fonamentalment,
l'estruçtenen classe de Sociologia i Antrose. Els estudiants, davant del fet
futur dels professionals de cara a
Les negociacions per obtenir nou*
tura col·legial està muntada per a la
pologia filosòfica,que imparteixen
—més de dos mesos sense compa- professors les van iniciar el dia T
les demandes de la societat...
defensa del professional liberal. Però
els catedràtics Alsina, Forment i
rèixer els professors— han dema- d'abril, perè fins ara no han obtina les ciutats més industrialitzades Petit.
nat que siguin substituí ts i se'ls obri
gut cap resposta. I et curs és a pun4
aquest sistema de prestació profesSegons
informen
els
estudiants,
TOTHOM HI TREBALLA
un expedient acadèmic, i de cara
d'acabar.
sional desapareix. A Barcelona, actualment, hi ha entre un 85 i un 90
per cent d'assalariats. El problema
Tot aquest plantejament ha proés que. d'una banda, el professional
vocat una mobilització general dels
està sindicat (en llur majoria), però
aparelladors i arquitectes tècnics de
tot Espanya. A tots els Col·legis Professionals — trenta-dos en total —
s'han format unes comissions collegials autònomes, elegides per assemblees generals, que són les encarregades ,de canalitzar i organitSALLENT. — La casa natal 'del
zar els treballs a cada un dels Colbisbe Torres Amat —informa Jorlegis.
di Comellas— pot ser venuda al
Demà dijous, dia 13. a les 16 h. aL'HOTEL DIPLOMÀTIC
millor preu que hom ofereixi i així
serà en greu perill l'important paSALO EMBAJADOR (Pàrking gratuït a SABA P. GRACIA-DIPUTACIO)
trimoni artístic i bibliogràfic conCOMPREM TOTA
servat en aquella casa. Els actuals
el recorden QUE AVUI I DEMA ESTEM FENT ADEMES
propietaris no poden mantenir-la.
CLASSE DE PARTIDES
S'han fet gestions a la Diputació
LA PRESENTACIÓ DELS
í RESTES DE SERIE
Provincial, que és l'organisme que
l'hauria de mantenir.
Els aparelladors i arquitectes
tècnics podran plantejar per
primera vegada d'una manera
global i a nivell de tot l'Estat
espanyol llur problemàtica i
llurs reivindicacions a través
del I Congrés Nacional d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics
que se. celebra enguany.

Puntualitzacions d'una funcionària

Precisa alguns detalls sobre les eleccions passades

ENSENYAMENT

Tres professors no vari a classe
Porfanf dos mesos de boicot a tres cursos de Filosofia

DATA

BREU

GENERAL

EQUIPS DE TRACTAMENT DE DADES

PRESENTA EL "MICR0PR0CESAD0R NOVA"

ORDENADORS "NOVA" I "ECLIPSE"

Sr. MASIP. Tel. 25819 58

De JO a 1 h. i de 16

COSTA BRAVA

VILANOVA I LA GELTRÚ

Particular
VIÍN PER CANVI
DE RESIDENCIA
I Tres solars a S'Agàró, 800 metres
I de la platja, vistes al mar, aigua,
• llum, etc... plans i frondós pinar,
5 apropiats per a xalet. A 40 i 45
pessetes pam quadrat. Donaria
facilitats. Tel. 259 18 97

Venc pis per estrenar. De particular a ; particular. Zona Residencial Ribes Roges. Superfície 82
ni2' A 200 metres de la platja.
Molt assolellat. Excel·lent vista.
Terrassa. Telèfon 253 32 77

MASIA CATALANA

amb era i molí d'oli del Segle X V I
a Castell d'Aro, es ven. Informació: FINQUES BOU, Balmes, 46,
2n. 2.\ T. 318 76 28

|

I

LLENGUATGES:

20 (A les 12 i a les 18 h. es faran xerrades)

COBOL, R.P.G. II, FORTRAN IV, FORTRAN V, BASICA, ALGOL, ASSEMBLER, MACROASSEMBLER

TRACTAMENT DE BASES DE DADES

H I S P A N O

(INFOS.)

E L E C T R Ò N I C A

B A R C E L O N A ,
NOIA DE SERVEI

j 30 a 40 anys, necessito. Tracte
familiar. T. 368 18 38, tardes.
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Ara fa deu anys
En la nostra història més recent, que comença ara aparèixer a la llum, l'any
1966 ocupa un lloc preferent. Ocorregueren fets decisius. O com deia aquell,
«en van passar moltes, i de molt grosses». Fets que van deixar una petjada
d'influència capital sobre l'evolució posterior. Moltes postures del clergat
jove no s'expliquen sense aquella manifestació de capellans, «de bonzos incordiantes», com escrigué certa premsa, com les actituds polítiques d'alguns'
dels actuals dirigents democràtics no s'expliquen sense el Sindicat Democràtic d'Estudiants. La Llei de Premsa, la primera sortida important de la
cançó a l'estranger —amb l'Olympia de Raimon—, la desaparició de la genial
autora de «Solitud», les reaccions a l'arribada del bisbe Marceio i el naixement al Grup Democràtic de Periodistes son fets que hauran quedat gravats
per sempre en la ment dels qui tenim més de vint-i-tants anys.
Fa ara deu anys i hem volgut recordar-ho demanat una narració viva dels
fets a persones que en van ser testimonis. Són textos més vitals que analítics
que «ens recorden els mots, el nom de cada cosa».
J. F. F.

La Caputxinada
—Em demaneu unes impressions
anecdòtiques sobre la «Caputxinada».
Aquella no va ser una reclusió voluntària com les que ara s'estilen. La policia
va bloquejar e! convent amb un aparatós desplegament de forces, com si es
tractés d'aïllar un ardat d'empestats o
de terroristes. Recordo la nostra entrada
a la sala d'actes on havíem de celebrar
l'assemblea. Un grup d'assistents, entre
els quals hi havia el Dr. Rubió, fou acollit amb una ovació tumultuosa; els estudiants ens abraçaven. A l'escenari
començaren les intervencions, però
aviat arribà l'ordre de la policia: Si no
desallotjàvem el local en fórem foragitats
a empentes. Immediatament el Prior
ens comunicava que s'oposaria a l'entrada de la policia. Per aclamació vam
decidir continuar l'assemblea. Molts
dels assistents podien veure, a través
d'unes finestres, els moviments tàctics
de la força pública. L atmosfera es caldejà. Els assetjants feren saber al Prior
que tot segiar que sortís al carrer fóra
detingut i castigat. Acabada la deliberació, foren aprovades les conclusions.
La^jrimera reunió lliure d'estudiants,
d'en$à de la caiguda de Barcelona, era
un fet.N
Arribà la nit i tots quatre-cents fórem
invitats a passar al refectori i dependències anexes on soparem alegrerrjent en
companyia dels religiosos.
Abans, un frare de la meva estatura
m'havia ofert un hàbit que em permetria
d'anarme'n a casa^ «Com que sou
barbut, com nosaltres...». Els més |oves
de la congregació eslaven excitats i jubilosos. Dormírem a terra, homes i dones. vestits —doncs què us crèieu?—,
escampats pels corredors on, amb matalassos o amb mantes, foren improvisats
uns jaços. L'endemà vam saber que el bloqueig s'havia agreujat: els assetjants
no havien permès que sortís ningú, ni
tari sols els encarregats de comprar les
provisions El sopar del dia abans havia
buidat gairebé els rebostos, de pa
només en quedaven rosegons. Corregué
la veu que un helicòpter ens llançaria
queviures per mitjà de petits paracaigudes. Esperançats, tots sortirem al gran
hort del convent. No hi hagué senyals
d'halicòpter, però succeí que per damunt
de la muralla, algú" ens féu arribar
paquets de galetes, bosses de pa i altres
vitualles. La ciutat ens saludava i ens
encoratjava amb una pròxima i continua
desfilada de cotxes, era un concert de
clàxons. Mentrestant celebràvem col·loquis, conferències, cantàvem, recitàrem
versos de protesta, improvisàrem petites
farses. Cas curiós, no van practicar cap
esport, ni jugàrem a cartes ni a escacs.
Llegíem, conversàrem amb els monjos.
Aquests, però, sobretot els més vells, estaven neguitosos. iCom donarien menjar
a tanta gent? Potser esperaven un nou miracle dels pans i dels peixos. Un dia vam
descobrir, al fons de l'hort, una truja que
havia porcellat. Ens miràrem els rosats
porcell amb maligna cobejança. «Peròn o , hi p e n s a r - h i » e n s vam
dir «Aquesta és una casa franciscana.
Germà llop1 Germanet porcell"» Els
àpats eren cada cop més magres. Fesol», conserves figues seques El meu
company de taula —un octogenari
suavissim— em va confessar desolat
«Només ens queda mig sac de llenties » I d amagat em passà dues preses
de xocolata. L entrada final dels grisos
fou tot un espectacle. Era una ordre del
govern civil Els agents s acorruaven
p>els passadissos i els patis i en un moviment concèntric ens anaven acorralant cap a la porta de sortida Els frares
mé» joves i més polititzats, s encai ..ven
amb els policies com en un tímid intent
de deturar-los, i els deien «Deténganse,

senores, deténganse. El derecho de
asilo...». Però els altres avançaven pas a
pas. enravenats, impertorbables. Semblava un ballet! Un cop al carrer ens feren formar i ens van prendre la documentació. Van fer una tria i als que consideraven més responsables ens van
detenir per tal d'acompanyar-nos a les
masmorres de la Laietana. Ens empenyeren cap a unes furgonetes. Sobtadament, dos estudiants molt joves sortiren
de la fila i van venir a abraçarme. El cert
és que tots estàvem emocionats. Ja dins
del vehicle em vaig veure constret a entrecuixar amb un gris jovenet que no savia quina cars posar I jo que li dic amb
naturalitat: «<j,Un cigarret, si us plau?»
«t,Qué dice usted?» em replicà. «Un pitillo, por favor». Es torna vermell, dubtà
uns segons, ficà la mà a la butxaca i
m'allargà un cigarret, (feia tres dies que
no fumava, jo).
Aquest episodi ha passat a la petita
història. Admirables caputxins! De segur
que tots els cleròfobs que ens trobàrem
allí pensàrem: «Si els bisbes fossin d'aquesta fusta!».
JOAN OLIVER
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Una diada històrica que trenca l'encant de la bona avinença entre el Poder
i l'Església a Catalunya i a la resta de
l'Estat espanyol.
Ens arriba la notícia d'uns maltractes
a un estudiant. Com que en vàries ocasions alguns de nosaltres havíem fet
gestions per temes afins a Comissaria
de Policia, ens va semblar que calia no
romandre parats ni amb silenci. Sobretot, tenint en compte que l'estudiant en
qüestió es confessava no-creient. Era
una ocasió de demostrar la nostra imparcialitat com a homes de fe. Les gestions, sovint, es feien a favor de personas creients.
Ens trobem en ei Mercat de Calaf Mn.
Pedrals. el P. Llimona, Mn. Antoni Totosaus i un servidor. Se'ns presenta el
Què podem fer? I per primera vegada no
s'ens acut fer una reunió al seminari, ni
crear una comissió per anar a veure al
Senyor Bisbe o fer una concentració al
Bisbat. L'ocasió la va oferir el fet d'haver-me robat feia poc unes carteres porta-folis del cotxe i haver-les hagut d'anar a buscar a la Direcció de Policia, per
comptes de —com toca correctament—
a «Objectes Perduts» de l'Ajuntament.
Això em donà l'ocasió de parlar llargament amb el senyor Creix, Cap Superior
de la Brigada Social aleshores: al cap
de pocs dies li porto, a mà, una carta
llarga com a contesta a la seva prospecció de la meva persona en el seu interrogatori. S'arriba a crear certa cordialitat entre els dos. Això fa que neixi l'iniciativa de fer una visita col·lectiva al
senyor Creix, un grup de capellans, a fi
de crear una pressió a Comissaria i
aconseguir que no surtin tantes queixes
—o desapareixen— de boca dels detinguts i dels seus advocats.
Es dóna la consigna de anar-hi tots
amb sotana. Era ja una època en la que
uns quants ens haviem llançat al «fet
consumat» d'anar vestits com tothom.

Neix el Grup Democràtic de Periodistes
El Grup Democràtic de Periodistes es
va crear a la primavera del 1966, en part
a causa de les activitats dels universitaris del Sindicat Democràtic; a les rodes
de premsa que aquest convocava en
una primera etapa del tot clandestina,
coincidia sempre el mateix grup d'intormadors, un grup reduït, però que
constituïa l'evidència que en alguns sectors en lluita, es començava considerar
el món de la informació, no com un bloc
homogeni ni oficialitzat, sinó com un
àmbit professional en transformació.
Sortin d'una d'aquelles rodes de premsa
celebrada a Vallvidrera, es va fer la primera reunió amb quatre persones d'on
va sorgir la idea del grup, les línies
generals de la seva estructura i els passos inicials per incorporar-hi el major
nombre possible de professionals. Era a
començaments d'abril i feia molt pocs
dies de la promulgació de la Llei de
Premsa. Heus ací una de les primeres
motivacions del Grup: analitzar conjuntament les noves possibilitats d'obertura
informativa d'aquesta Llei i preveure els
«accidents» que a la vegada podia ocasionar sobretot pel que feia al que seria
aviat tristament famós article segon. En
un ordre més preferent, el Grup es proposava actuar a I Associació de la

Premsa per tal que l'entitat retrobés un
caràcter eminentment de defensa i promoció dels interessos professionals. En
un tercer àmbit, el Grup hauria de posar
en comú criteris d'opinió i d'acció informativa a partir dels fets que s originessin en el sí dels moviments democràtics
i reivindicatius de Catalunya. Recordo
que el Grup, que ha estat sempre eminentment professional, va tenir en una
etapa immediata prop d'una vintena de .
membres. Els noms de Benech, Cadena,
Contreras, Faulí, Fiqueruelo>. Madridejos, Pedret i Pernau fóren els primers.
Josep M. Huertas, malgrat que encara
era estudiant, va tenir un paper important en aquell moment. Després el Grup
va anar creixent a tongades i, d'acord
amb les circumstàncies externes i amb la
revisió dels seus propis plantejaments,
fins a ésser constituït per més de vuitanta periodistes. Els restaurants del
Col·legi d'Arquitectes, del Club de Tennis Barcino i el Monumental de Gràcia,
on es procurava que les reunions fossin
sempre legals, varen ser escenaris del
primer període de Grup Democràtic de
Periodistes, recentment incorporat a
l'Assemblea de Catalunya.
JOAN-ANTON BENACH

Es promulga la llei de premsa
La llei de premsa va suposar, indubtablement, una millora de la pèssima situació anterior Va ser I únic text legislatiu del franquisme que va trencar
I esquema dur de la dictadura implantada a Espanya després de la Guerra Civil
Tanmateix, el text es va àplicar inicialment amb els criteris propis del franquisme, i per això no va produir durant
la seva orimera etaDa de viqència, tots
els fruits que hagués pogut donar, i
Tant per part del Ministeri d Informació com de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, es va imposar una interpretació restrictiva del dret a la llibertat de
pv. blicar notícies i recollir opinions que

Raimon a l'Olympia per, primera vegada
í * «El 1966 vaig fer el meu primer recital
afOlympia de Paris, que era també el
pruner que feia un cantant català Fou la
projecció internacional de ia cançó
Aquell mateix any vaig ter el recital a

Manifestació d® capellans

I aire lliure a l'Institut Químic de Sarrià.
Va ser important en tant que era la sortida del teatret. el primer acte multitudinari entorn d un cantant català.»
RAIMON

correspon als mitjans de comunicació
social Jo crec que més que cap altre
fou la Sala Tercera del Tribunal Suprem,
I autèntic reducte del franquisme durant
aquells anys que van seguir al 1966,
amb una jurisprudència que. per sort, la
pròpia Sala ha anat revisant des que la
seva presidència ha estat ocupada per
aquest bon jurista i excel·lent magistrat
que es en Francisco Pera Verdaguer
Tot l'anterior hauria d ésser esborrat de
la col·lecció de resolucions del Tribunal
Suprem.
I insisteixo que va ser lamentable
aquesta actitud |urisprudencial, car si
s'hagués aplicat la Llei amb d altres criteris més oberts a la democràcia, la modernització política d'Espanya estaria
avui molt méis avançada.
Les formes i maneres —amb pressions indirectes i amenaces als propietaris dels diaris, fonamentalment— que
van utilitzar els agents del Ministeri, van
constituir també episodis de la crònica
negra del franquisme.
M. JIMENEZ DE PARGA

Es tractava que quedés clar que érem
nosaltres, quant a capellans, que feiem
aquell acte, donat que era «l'Església»
qui es comprometia en una actitud d'imparcialitat davant del Poder i en una
postura decidida a favor dels drets humans. Era un paper de suplència de les
instàncies més oficials d'Església el que
preteníem representar.
No hi va haver cap mirament en avisar
als companys. No anàvem a fer res clandestí. La nostra volia ser una visita oficiosa de «l'Esalésia» a la Briqada Social
en el seu Cap en funcions. No enteníem,
ni entenem, els maltractes als detinguts
per motius polítics o criminals i menys
dins una constitució catòlica, que ens
faci quedar implicats en aquest comportament. L'avis s'extengué obertament i...
arribà també a la policia. En el lloc de
concentració —el claustre de la Catedral— hi havia ja membres de la Brigada
Social. Una comissió anà a dur un escrit
al monsenyor Modrego, per assabentar-lo de la nostra intenció, i un altre
grup es feia portador de la carta que
deixaríem sobre el despatx del senyor
Creix si no el trobaven a Comissaria Superior. Mossèn Pedrals pronuncià unes
paraules de comentari evangèlic i sortirem en formació pel portal gran de la
Catedral cap a Comissaria.
El nostre acte sençill no va ser entès.
No se'ns deixà parlar. I el seu significat

restà desorbitat per la contundencia de
l'intervenció de la Policia Armada i Social
i, sobretot, per la campanya anticlerical que es va despenjar de la ràdio, televisió i cadena de diaris del «Movimiento». Se'ns omplí d'insults. Ela
«Sitios» de Girona amb l'intent d'ultrajart-nos p>er sobre tota mesura ens va
qualificar de «rabassaires» amb grans tituiars de primera plana.
Després, aquest acte humil f>er part
nostre, quedà convertit per obra i gràcia
dels mitjans de comunicació i de la incomprensió, en manifestació de capellans, acte que inspirà, al cap de pocs
mesos, la manifestació silenciosa d estudiants de la Central de Madrid, segons
confessió del professor Aranguren, que
presidia la marxa. I poc temps després
els capellans bascs, amb el seu peculiar
tarannà organitzaven expressament una
manifestació pels carrers de Bilbao.
Nosaltres no preteníem cap enfrontament ni cap provocació. Volíem parlar-ne; voliem enraonar amb el senyor
Creix.
Han cambíat les coses? Els tractes
otorgats al candidat del Nobel de la Pau
1976. Lluís M.a Xirinacs, en aquest passat 1 de maig i a altres detinguts ens diu
que no. Que cal fer?
JOSEP DALMAU

L'arribada de monsenyor Marceio
L'ambient estava garanitzat des del
dia que Radio Vaticà va anunciar el nomenament de Marceio Gonzàlez com a
bisbe coadjutor de Barcelona. Aquell
diumenge de maig —el dia 19— en què
feia la seva entrada oficial a Barcelona—
amb uns preparatius, festes i desplegament de personal com si entrés un bisbe
titular— era la culminació de tot el que
va passar en la campanya «volem bisbes
catalans». Els cristians catalans van menar amb força la campanya: des de pintades a parets i tàpies del conegut eslògan, fins a protestes formals i fetes en
tota regla, a més d'enviar gramàtiques
catalanes a Astorga. Però des de l'altra
banda també va prepararse la jornada
que venia caldejada per un intens ambient de premsa.

tiva i en entrar a la plaça van espetagar
apludiments. els altàveuç ampliaren ei
to i les pancartes eren brandades.

La plaça de la catedral estava plena
de gom a gom. Pancartes amb escrits
del «Viva Cristo Rey», «Viva la Unidad
Catòlica»; altaveus que anaven transmetent aquella coneguda música de fons
que enfardeix les masses i multiplica el
seu afany cridaner; gent i més gent.
S'haviatmovilitzat a tothom que combregava airib el règim. El dia era gris i l'ambient es notava tens.

Però el moment de mes tensió va ser
quan va agafar la paraula el nunci
—monsenyor Riveri, que entenia l'enrenou que havia provocat— per llegir un
text del Papa. Des d'un racó de la catedral va iniciar-se el cant del «Rosa d'Abril», però no va poder-se arribar —era
un grup el que cantava— al «morena de
la serra» perquè tot segui un soroll de
mastegots i cadires que queien ho
ofegà. La tensió va continuar, però no
augmentà.

Vaig poder estar prop la porta del
Bisbat, pèr on va sortir la corrua del
capellans, seminaristes —unes cares
molt llarges...—, canonges amb el seu
vestit morat ,i bisbes. Així que la comitiva traspassàva la porta del bisbat un
crit clar i net, que va resonar per aquells
carrers estrets, va dir «Viva la Unidad
Catòlica de Espana», «Viva Cristo Rey»
«Viva el obispc Marceio». Ningú el va
corejar, pero allí va quedar el crit
simbòlic.
Malament vaig poder seguir la comi-

A l'interior de la catedral no hi cabia
ningú més. Vaig quedar arraconat prop
la porta d'entrada. Van ^venir les oracions, els càntics i els sermons. Parlà el
bisbe Modrego, amb el seu estil aragonès í fent Torni: van llegir una carta
del Papa al bisbe Modrego que en un estil molt vaticanista deia que allò era un
fet. Però el plat fort va ser el discurs del
bisbe Marceio. Tot just començar va demanar amb un gran clam «Paz, Paz,
Paz». I la gent va aplaudir. Aquell i altres
paràgrafs. Els cronistes van dir que era
la primera vegada que s'aplaudia a la
catedral.

Després vam saber que va haver-hi detencions i algú va haver de declarar a
policia perquè havia cantat el «Rosa d'abril». Els diaris de l'endemà parlaven de
gernacions que aclamaven i es qualificava de «malnacidos» —un mot que
porta història— a qui va cantar el Virolai. Com sempre, vam haver de llegir
premsa estrangera per saber quelcom
més.
A. RIBAS

De la mort de «Víctor Català» al «Quadern Gris»
La mort de la Víctor Català i l aparició
de les obres completes, de Josep Pla,
marcaren profundament les Lletres catalanes de l'any 66. La mort de la Català,
de fet, confirmà una situació històrica
de més de cinquanta anys. Dona Caterina, en efecte, havia realitzat una prodigiosa obra narrativa entre 1902 i 1907 i,
des dels Caires vius, s'havia convertit en
una mena de cadàver que, de tant en
tant, donava senyals de vida. Uns senyals, però, que no afegien res d essencial a tot el que ja tema escrit i que
obtenien un ressò més aviat escàs entre
les minories actives. Després, un seguit
de desgràcies familiars la colpiren profundament. t, en plena post-guerra, la
mort literària s'assumà a una de nova:
la moral. Finalment, el 66, poc temps
després d'haver-la coneguda, colgada
en un llit blanquíssim, el rostre tallat
com en un gravat antic, els ulls durs,
obsessionants, les mans articulant-se, i
desarticulant-se, com en un ballet de
Diaghilew, morí del tot. La mort definitiva, però, coincidí amb l'inici del revival
modernista del tombant dels anys 60-70,

i desencadena una resurrecció literària
fulminant. Que el pas del temps s'ha encarregat de consolidar.
Altrament, I aparició d'una nova
edició d obres completes, de Josep Pla,
produí autèntic estupor. Segons les previsions, en efecte, la nova edició havia
de constar d'una trentena de volums de
més de set-centes pàgines cada un, és a
dir, d'un total de quasi vint-i-cinc mil pàgines. Un total que s'inaugurava amb una
obra decisiva, el Quadern Gris, meitat
inèdita i meitat coneguda sota d altres
formes, i que havia de constituir un veritable testimoni de la Catalunya contemporània. Un testimoni que. malgrat les
repeticions i deixadeses d'estil, ja figura
entre les obres literàries més brillants i,
a la vegada, entre les més lúcides i incisives d'aquest segle. En aquest sentit,
em sembla que l'anàlisi que Engels fa
de l'obra de Balzac en la famosa lletra a
miss Harkness pot ésser aplicat sense
por a la de Josep Pla.
JOAQUIM MOLES

—Països catalans

BREU

MANRESA

BADALONA

Manifestació a ia zona de Can Mori

Els veïns de la zona de Can Mori,
del barri de L·lefia de Badalona, van
manifestar-se per testimoniar la seva
disconformitat amb la situació urbanística del barri. Malgrat totes les
protestes que s'han produït aquest
darrers mesos, l'Ajuntament només
s'ha preocupat d'asfaltar un carrer.
Els crits de "Fang no. asfalt sí"
i d'altres, en . què es reivindicaven
escoles gratuïtes, ambulatoris i zones
verdes, els veïns desfilaren pacífica-

FARMACIES
GUARDIA NOCTURNA
de 10 nit a 9.30 matí
B O R R A T X E R O . — Torrent de les Flors.
núm. 4» (Sant Lluís)
C A B A L L E R O . — Peris Mencheta. 55 (M.
Foronda)
C O L O M . — Vallespir, 13 (Estació Sants)
C O L L E L L M I R . — Sant Antoni Maria Claret, 181 (Sant Quinti)
E S T R A N Y . — Nàpols, 258 i 260 ' P r o v e n ç a l
FERRE. — Pacific, 63 ( P e g a s o )
F O N T A N E T . — A l f o n s V el Magn. i Jaume
Fabre (B. Besòs)
G E L L A . — Poeta Cabanyes. 67 (Elcano)
G U I X . — Borgofia, 20 (Urbanit. Barcinova)
L A U R O B A . — Passeig M . Girona, 58 (Capità A r e n e s )
M A R T I N . — A v d a . Jordà, Bl. B 4 (Sant
Genis dels Agudells)
M A R T I N . — Flor de Neu. 98 ( T r i n i t a t )
M A S . — Carme. 23 (Jerusalem)
M A S Ó . — Aribau, 18 (Diputació)
M A S S Ó . — A v d a . Felip II. 224 (Paseual
Bailóni
M I S E R A C H S . — Roger de Llúria, 51 (Consell de Cent)
RIFE. — Balmes, 338 'PàduaS
S O L D E V I L A . — Loreto, 20 (Carr. Sarrià)
SOLER. — Jaume I. 14 (Via Laietana)
T O U S . — Provensals, 256 (Guipúscoa)

GUARDIA DIÜRNA
de 9.30 matí a 10 nit
CENTRE D'ESPECIFICS
F A R M A C I A V I L A R D E L L . Tel. 318-26-83
A v d a . Gran V i a . 650 (cant. Via L a i e tana)
CENTRE D'ESPECIFICS S A N J U A N
FARMACIA GARCIA PERAITA
Pass.eig Sant Joan, 53. Tel. 225-04-36
CENTRE D'ESPECIFICS D U R A N
Pelayo, 9. Tel. 317-65-83
I A R M . M.a D. R I G A U . Tel. 215-36-33
València, 278 (Passeig de Gràeia-Via
Laietana)
F A R M . JORGE F E R R E R B A T L L E S
T e l . 218-69-89. Aribau. 179 (cantonada
Diagonal). Tel. 218-41-83
F A R M . JORGE R E N A U M A R T I
Sant Antoni Abad. 44. Tel. 242-21-39
F A R M A C I A M. M I S E R A C H S
Roger de Llúria. 51. Tel 318-34-94
F A R M A C I A A. S O L S O N A
Plaça Llibertat. 9, Tel. 228-47-27 (entre
Gala Placidia i M. Gràcia)
F A R M A C I A T U R O P A R K . Tel. 228-85-98
Fernand Agulló. 4 ( j a r d í T u r ó )
F A R M A C I A H A U S M A N N . Tel. 247-85-87
Arimón, 22 (Sant Gervasi prop Muntaner)
F A R M A C I A R A M O S . Tel. 217-19-06
Santaló. 3 (cantonada Travessera)
F A R M A C I A M E R I D I A N A V. S A V A L
València, 621 ( p r o p M e t r o Clot)
F A R M A C I A J. M A S G R A U
Carme. 23. Tel. 301-47-76
F A R M A C I A C. S A B A L A . T e l 253-S4-69
Urgell- 95 (cant. Consell de Cent)
F A R M . N . F O N T PI. Tel. 211-94-50
Via Augusta. 242 (Modolell-Gandmoer)
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
JOSÉ P A L M E S . Tel. 230-11-20
Berlín. 71 (prop a Numàneia)
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A. ESTRANY
Nàpols. 258 ( P r o v e n ç a l . Tel. 257-90-52
F A R M . J. V I L A D O T . Tel 317-27-33
Bruc! 10 (cant. Ronda Sant P e r e )
F A R M A C I A P. B A R D E R A M A S S Ó
Tel. 258-82-67. Roger de Flor. 303 (cantonada Travessera de Gràcia)
F A R M A C I A C O L O M . Tel. 339-25-40
Vallespir, 13. Tel. 339-25-41
F A R M A C I A D ' E S P E C I F I C S C. M A L L O L
Fernando. 7 ( p r o p Rambles)
Tel. 317-22-88
F A R M . J. BOSCH DE BASF.A
Tel. 253-17-40. Muntaner. 103 i Mallorca. 176
F A R M A C I A MASSÓ COSTA
Aribau, 18. Tel. 317-46-84
F A R M . FERRE E S C R I V À . Tel. 340-95-20
Pacífic, 63 ( P e g a s o - M e r i d i a n a )
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A . S A L E S O R O M L Tel 227-45-00
Lesseps. 11 (M. P e l a y o ) aparcament f à c i l
FARM. ALBERTO SOLDEVILA
Tel. 250-45-72. Loreto: 20. Tel. 230-77-66
( p r o p Carretera Sarrià)
F. D R i . F E R N A N D E Z C A R D O N A
Concepció Arenal. 124. Tel. 251-46-27
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A N T O N I O L A U R O B A . Tel 203-64-29
Passeig Manuel Girona. 56 (cantonada
Capità A r e n e s )
F A R M A C I A C. D A L M A U . Tel. 230-07-06
Paris, 111 (cant. A v i n g u d a Sarrià)

ment per tota la barriada, provocant
força aplaudiments dels qui contemplaven la comitiva.

321-21-21
321-21-21
321-21-21
Í12-85-85
212-84-84
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Veïns a punt de desnonament
No volen pagar fins que no arrangin les viviendes
La zona d'habitacles de la
"Font dels Capellans" de Manresa fou inaugurada l'any passat en una visita que el dia 18
de juliol realitzaren els aleshores Prínceps d'Espanya. Des
d'aleshores, sembla que per unes
deficiències els veïns no havien
fet afectiu el pagament dels corresponents contractes amb tot
i haver fet efectives les quotes
d'entrada.

S A N T A COLOMA DE G R A M E N E T
PEL "MOTO-CROSS"
També a Santa Coloma, i segons
éns informa la nostra corresponsal
Aurora Agustí, per segona vegada
s'ha convocat una invasió pacífica
cïel terreny del "Moto-Cross", promoguda pel Centre Social i les Associacions de Veïns de Santa Rosa i.
el Raval. Con sè sap. els terrenys
del Raval són reivindicats pels ciutadans de Santa Coloma, que volen convertir-los en zories d'equipaments. Va celebrar-se un concurs de
paelles que va tenir molt d'èxit
Mentrestant, a l'altre punt de la població, al Riu, nombrosos veïns de
la corresponent Associació es dedicaven a la neteja del solar del número 57 del carrer Francesc Moragas. solar de propietat particular i
que reclama per a ús públic. En
.in moment donat, fou tallat el tràí'ic
de l'estret carrer amb piles de runes, la qual cosa provocà la intervenció de la policia que detingué el
president de l'Associació i retingué
un altre veí.

S A N T FELIU DE L L O B R E G A T :
Un conflicte entre els veïns del
carrer Joan de Batlle, de Sant Feliu
de Llobregat, i una empresa que té
les seves instal·lacions al costat d'uns
blocs de pisos, on viuen més de mil
cinc-centes persones, ha estat a punt
de provocar un greu incident, segons ens informa el nostre corresponsal Jordi Torras.
Existeix un terreny que els yeïns
fan servir de via de pas i en què
van posar uns pilars per tal d'impedir que l'esmentada empresa hi
intervingués. Per aquesta acció fou
concedit el corresponent permís municipal. Però una excavadora de
l'Empresa tirà a terra els pilars i
immediatament es produí una concentració de veïns, i ]a presència de
la Guàrdia Civil. Es recorda que
pocs dies abans, una excavadora
d'aquesta mateixa empresa va arrencar les conduccions d'aigua i llum,
i deixà el barri dotze hores sense
aquest servei.
Diguem finalment oue l'Associació
de Veïns la Salut celebrà la primera
Assemblea, i que prop de 50 persones es reuniren al Casino per est'
diar la possibilitat de crear una
Associació de Veïns de tot el centre
de la població.

Ara la qüestió s'ha posat molt tibant com a conseqüència del fet que
cada un dels posseïdors de les vivendes ha rebut una carta del Servei de Recaptacions de Crèdits de
l'Institut Nacional de l'Habitatge,
en la qual es diu:
"Tenint coneixement el Recaptador que sotscriu, que tots els beneficiaris d'aquest Polígon han celebrat una reunió i han acordat que
no faran efectiu cap rebut fins que
no siguin subsanades les deficiències que sembla que existeixen en
algunes vivendes, i que malgrat que
foren reparades, només pagaran un
rebut, o sigui el del mes corrent,
vist que en no haver-se rebut en
aquests serveis de Recaptació cap
resposta per escrit a l'ofici que fou
enviat als presidents de les corresponents escales perquè diguessin la
forma de pagament per a poder-ho
posar en coneixement de la Central
de Madrid. Com sigui que no s'ha
procedit correctament i no s'ha arribat a l'acord previst, excepte algunes torres que han manifestat per
escrit el desig d'abonar la totalitat
del deute contret amb l'Institut Nacional de l'Habitatge, he de posar en
coneixement de vostès el següent:
Trobant-se en descobert de 12 mensualitats, en data del 4 de maig, comença l'expedient de desnonaments
per falta de pagament de l'habitatge,
però disposen de 72 hores per a fer
efectiu el pagament, sense cap despesa, en la sucursal de la Caixa
d'Estalvis de Manresa, on estan dipositats els dits rebuts."
ASSEMBLEA DE VEÏNS
Fins aquí un xic extractada la
nota del Servei de Recaptació, que
té el contrasentit d'haver-se fet amb
senzilla carta, sense la mediació de
notari o qualsevol altre acte de caire
jurídic. L'assemblea de veïns es
reuní a l'església de la Sagrada Fa-

mília i acordant depositar davant
Notari l'import del mes en curs amb
objecte de prevenir responsabilitats
que poguessin donar lloc al no pagament de les amortitzacions i continuar les negociacions que foren
acordades en l'assemblea anterior.
Hem de fer esment que tota la
reunió transcorregué amb normalitat i bon ordre, amb tot i el nerviosisme dels afectats per una ordre
que no s'acaba d'entendre massa bé,
i potser un xic precipitada.
HOMENATGE A PERE T A R R É S
Ha estat escollida la data del proper dia 23 per portar a cap l'homenatge al metge i sacerdot manresà
reverend doctor Pere Tarrés i Claret. La comissió organitzadora, que
formen sacerdots, metges i antics
membres de la "Federació de Joves
Cristians de Catalunya", de la qual
el Dr. Tarrés fou fundador, dirigent
i incansable propagandista, ha donat
a conèixer nous detalls, havent confirmat l'assistència de l'arquebisbe
de Tarragona, bisbe de Vic i abat de
Montserrat, que presidiran la celebració eucarística que tindrà Hoc a
la Seu basílica. Altres prelats i l'auxiliar de Barcelona, Dr. Capmany,
prendran part en la reunió sacerdot
tal i d'estudi organitzada t>er la Federació de Cristians del Bisbat dí
Vic, a la tarda del mateix dia en el
col·legi La Salle.
CICTF n i OT T LTURA
MANRESANA
Durant aquest mes de maig continuaran els actes del Cicle de Cultura Manresana organitzat pel Secretariat d'Entitats locals i oue s 'ha
anat celebrant de s de fa unes mesos
amb conferències i taules rodones
de divers signes sobre l'activitat ciutadana i comarcal. Pel q.ue resta de
maig hi han programades unes taules rodones sobre "La situació de la
dona a Manresa", el dia 12; "Situació de la llengua, avui", el mateix
dia; "El fet literari a Manresa", el
15, tenint lloc la cloenda Caquest
cicle el dia 20, amb " L a nroblemàtica de le* entitats". El mateix Secretariat d'Entitats prepara la constitució de la Comissió que ha de «entrar tota l'activitat ciutadana per
al Congrés de Cultura Catalana.
JOAN

LLADÓ

Jocs florals de muntanya a Sant Feliu de Buixalleu
A Sant Feliu de Auralleu (La
Selva), han tingut lloc els " X V
Jocs Florals de Muntanya", que
cada any organitza l'Agrupació
Excursionista Icària de Barcelona, amb el patrocini de la Federació Catalana de Muntanyisme i la Junta Municipal del
Districte X è de l'Ajuntament
de Barcelona.
Molt brillant i esplendorós fou el
desenrotllament del certamen poètic regional que concentrà gent afeccionada al poema i a l'excursionisme de tot Catalunya. El mantenidor,
monjo de Montserrat, professor, filòleg i escriptor, dom Hildebrand
M. 1 Miret i Lluís, donà a la celebració dels Jocs una gran categoria, fent
ús de la paraula abans de la lectura
del veredicte, que fou el següent:
Flor Natural, a la poesia "Gossos
perduts", original de Josep Colet i
Giralt, de Barcelona. Viola d'or, a
l'obra titulada, "L'ermita del poe-

ta", de Concepció Òrgan i Valverde, de Calella. Englatina, a "Entre
el Montserrat i la terra", de Maria
Carme Ollé i Giralt de Barcelona.
Accèssit de la Flor Natural a "El
temps de muntanya", escrita per Antoni Pardó i Coll, de Barcelona. Accèssit de la viola d'or a l'obra titulada, "Agulla divina", original de
Rafael Vilà i Barnils. d'Arbúcies.
Accèssit de l'englantina a "Alegria
d'amor del vell Garraf", de Ramón
Fernàndez i Jurado, de l'Hospitalet
de Llobregat. A més, es donà un
premi especial a la millor poesia
que glossés una Festa Major de Catalunya,i fou la guanyadora, la titulada "Glossari de la Patum", de
Gabriel Mora i Arana, de Manresa.
Un altre premi especial a la millor
poesia d'humor relacionada amb el
muntanyisme, fou adjudicat a l'obra "Parlem de fa 50 anys", de Víctor Gost i Bordas, de Barcelona. I
finalment, premi especial del centenari de l'excursionisme a Catalunya,

NECROLÒGIQUES
f

SANTIAGO SERRA
VERGES

President Arxidiocesà de l'ADORACIO NOCTURNA M A S C U L I N A

SERVEI D'URGENCIA
METGES D'URGENCIA
Centre A v . Sarrià. 30
Ambulàncies
MFTGES D'URGENCIA
AMBULÀNCIES
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El Dr. Espiritual i Consell Directiu us agrairan l'assistència a la Celebració Eucarística que tindrà lloc a
la Capella de l'Adoració Nocturna
F e m e n i n a (Aragó, 268) dijous
vinent, dia 12, a les vuit d«d vespre.

t

Sr. LLUÍS VANCELLS
I BUSCATO

Morí ahir, dia 11 de maig de 1976,
a l'edat de 45 anys.
El sepeli tindrà lloc avui, dia 12,
a tres quarts de cinc, a l'Esglèsia
Pgrroquial de Sant Josep de Badalona.
L'enterrament serà
vell (Badalona),

al Cementiri

per a "Oda al centenari de l'excursionisme", de Francesc Blancher i
Puig, d'Artés, mestre en gai saber.
La Reina de la Festa, senyoreta
M * Mercè i les dames de la seva
cort d'honor, anaven vestides de pubilla catalana.
Abans de llegir els treballs premiats els seus autors, els cantaires
muntanyencs del Club Excursionista de Gràcia de Barcelona interpretaren una sèrie de composicions,
sota la direcció de Josep Vila.
QUIRZE

MONTSOLIU

B A I X EBRE. — Totohom sap
que la marxa de la llibertat ja té
itinerari i que la quarta columna
sortirà de la comarca del Montsià,
concretament d'Amposta, informa
Garrell Roslas. Abans d'arribar al
Camp de
Tarragona, la marxa
passarà pel Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera i el Priorat. Així, tots
els qui hi participin, en aturar-se
als nostres pobles, podran admirar
els indrets de les nostres muntanyes, dels nostres rius de les nostres planes i conèixer els nostres
problemes: l'arròs, les verduses, la
fruita, el trasvasament, els embassaments, les centrals nuclears,
l'oli, el vi, etc. Així coneixeran la
nostra gent, les seves angoixes actuals
les seves pors per a un futur pròxim.
B A L S A R E N Y . — Ha estat realitzada la primera reunió preliminar per tal de constituir la Comissió Local del Congrés de Cultura
Catalana en aquesta localitat, informa J. Novell.
L'esmentada reunió es va desenvolupar als locals de la Biblioteca
Popular amb l'assistència dels representants de dotze entitats locals i del ponent de cultura de
l'Ajuntament.
REUS. — El batlle ha celebrat
una conferència de premsa, en la
qual ha parlat del principal problema de la ciutat: el barranc de Barenys, que s'enduu les aigües residuals i contamina Salou. Sembla
que ja s'hi ha trobat una solució,
segons informa
Pere
Cartenyà.
També va referir-se a l'anul·lació
del carrilet Reus-Salou, als Serveis
Extensius de l'Hospital i a la importància de l'Estatut per a la potenciació de les comarques.
L A SEU D'URGELL. — Es preveu diferents nomenaments episcopals en set o vuit diòcesis espanyoles, entre les quals Solsona. Informa Ricard Font
que s'especula
amb el fet que el nou bisbe de Sdlsona sigui el lleidatà Manuel Pla
Casanoves, actual vicari episcopal
de pastoral d'Urgell.
T A R R A G O N A . — Jordi Moners,
autor del llibre Síntesi d'Història
dels Països Catalans, és a Tarragona per a presentar aquest estudi,
editat per Edicions La Magrana,
informa Massada.
S'inicià la conferència-col·loqui,
dient el senyor Moners que l'aparició d'aquest llibret és fruit d'unes
necessitats reals per tal aue hom
poguése tenir a l'abast un treball així i col·laborar principalment amb
l'element educacional i d'ajuda als
mestres. Tot seguit, va dir que pensa fer un treball més extens sobre
el mateix tema, naturalment, més
treballat, més profund i, si és possible més científic. Però ara espera
les crítiques del País Valencià, d®
les Illes i de la Catalunya Nord,
perquè li seran de profit i d'element de crítica personal.
TORREDEMBARRA. — Els resultats del tercer concurs nacional
de fotografia han estat els següents:
primer premi, Josep Torregrosa,
de Pamplona; segon premi, Ernest
Segura Perales, de Tarragona; premi especial, Lluís Maria Suné, de
Torredembarra.
V A L L S . — El nou governador
civil de la província ha visitat
aquesta ciutat. A la Casa de la Vila l'esperava el batlle, el consistori
i els presidents de les més importants associacions de la ciutat, segons ens informa Joan Ventura.

—Països catalans
EIX TRANSVERSAL

"Manifest de les Comarques marginades"
Es proposa un traçat més favorable per a la «Catalunya pobra»
Tot just aprovat inicialment
«1 traçat de l'Eix entre Balaguer i Vic, ens acaba d'arribar l'anomenat "Manifest de
les Comarques marginades",
document promogut des de Solsona i altres comarques de
l'interior, que té tot l'aire de
constituir el punt d'arrencada
d'una campanya popular contra les decisions oficials preses
abans d'ahir en relació amb el
discutit Eix.
En efecte, els promotors del "Manifest" es declaren contraris al traçat aprovat inicialment a Girona, i
reivindiquen el següent: Balaguer.
Artesa de Segre, Ponts, Solsona,
Berga, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Olot, Besalú, Figueres. Justifiquen l'esmentat traçat amb les següents raons:
—Travessa les comarques desvalorades i sempre marginades de la
Noguera. Mig Segre, Solsonès, Ber-

BREU
ANGLES COMERCIAL. — La
Cambra del Comerç Britànica a
Espanya anuncia que ha quedat
oberta la matrícula per a l'obtenció del Diploma d'Anglès Comereial. L'examen tindrà lloc el dia 22
de juny. Tots els interessats poden
adreçar-se a les oficines de la
Cambra, Pg. de Gràcia, 11-A, telefon 317 31 20.
CINEMA. — La Secció " Cinematogràfica Fructuós
Gelabert
de
l'Institut del Teatre de la Diputació
organitza, del 17 al 21 de maig, un
primer curset intensiu d'iniciació a
la pràctica cinematogràfica en els
petits formats (súper 8, single 8).
El curset està essencialment plantejat des d'un punt de vista mes
pràctic que teòric i l'organitzacio
va a cura d'Enric Lóoez Manzano,
amb la col·laboració de l'Equip Acció Súper 8. Completarà el programa una conferència de
Miquel
Porter i Moix sobre "Creativitat
cinematogràfica".
CONGRES DE SKAL CLUB. —
Ahir al matí a Montjuïc, al Palau de
Congressos, va iniciar-se el X X e
congrés dels clubs "Skal". A l'acte
d'obertura, va assistir-hi el delegat
provincial del Ministeri d'Informacio
i Turisme. Fernàndez Madrid; l'alcalde de Barcelona, J. Viola; el diputat provincial,' Jacint Ballester; el
president nacional de la institució,
Jaume Soteras. i el president de
l'skal club de Barcelona, F. Llatjos
García. El senyor Llatjós va parlar
per donar la benvinguda al cinccents congressistes, i després va parlar el senyor Feràndez Madrid, que
va glossar la importància del turisme a Catalunya.
ES001.A LLOTJA. — L'Escola
d'Arts Aplicades i Oficis Artístics
de Barcelona anuncia que la inscripció per a participar en les proves de valoració per a ingressar-hi
es. podrà fer a l'Escola Central,
carrer Ciutat de Balaguer, 17. de
18' a 20 hores, fins al 31 de maig
per a la prova de juny. i del 2 a
l ' l i de setembre. Caldrà posseir el
Certificat d'Estudis Primaris, o el
Certificat Escolar (E. G. B.), o el
de' Graduat Escolar (E. G. B.)
M A R I N A ROSELL I TVE. — L enregistrament que la cantant Marina' Rosell va fer pe<- a l'espai de televisió "Temps de cançó", no va ser
emès per decisió del servei de control intern de TVE. El programa s'havia enregistrat a Tarragona, i Marina Rosell hi interpretava una eanço
del segle passat que te per títol
"Cançó del lladre"; també hi era entrevistada.
METAL·LÚRGICS TORNEN D'AUS
TRALIA. — Han tornat a Barcelona
una comissió d'exportadors metal·lúrgics que darrerament visità
Austràlia com a part d'una missió
comercial que patrocinava el Ministeri de Comerç i organitzava l'Agrupació d'Exportadors Metal·lúrgics de
Catalunya. La comissió s'estigué una
setmana" a Sidney on va axhibir joguines i va mantenir contactes amb
empreses d'aquest ram. Austràlia importa anualment el 75°ï de les joguines que necessita, i tant el 1973
tem «1 1074 comprà fortament aquest
jèneve al mercaí ««panyol,
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gadà, Ripollès. La Garrotxa i l'Alt
Empordà.
—S'acosta a les Comarques de
l'Urgellet, La Cerdanya, El Pallars
i la Vall d'Aran, durant molt temps
abandonades.
—En crear una ampla faixa de
creixement darrera les. zones industrials ja congestionades, afavoreix
Comarques tan importants com el
Bages. l'Osona i el Gironès.
—Impulsa el creixement proporcionat i germanívol de tots els pobles de Catalunya i es fa justícia
de fet i no de bones paraules.
MOVIMENT MIGRATORI
En conseqüència, rebutgen el traçat aprovat perquè congestionaria
encara més unes comarques en de-

triment d'altres, perquè acceleraria
el moviment migratori cap a la
Zona litoral, i les comarques pirinenques i pre-pirinenques quedarien
tan aïllades com sempre i tampoc
no propiciaria l'accés a les zones
turístiques del Pirineu.
Els promotors estimen que l'Eix
hauria d'acomplir les següents finalitats: cercar una millor ordenació
del territori i crear àrees de descongestió tan al Nord com sigui
possible: frenar el progressiu moviviment migratori des del Pirineu
cap al litoral, apropar les Comarques del Nord, eixamplar fins com
més millor les zones de creixement
urbà, atansar les persones de les
àrees de les zones excessivament
denses a les zones turístiques del
Pirineu, unir les comarques interiors a les litorals del Nord i afavorir la sortida dels productes agropecuaris de Lleida a Europa.

ESPARREGUERA
Focus infecciós a la urbanització «La Plana»
A l'anomenada "urbanització
la Plana", situada a l'oest d'Esparreguera, al punt de més creixement del poble, on han estat
construïts múltiples habitatge»
aquests últims anys, s'ha produït un focus de tipus infecciós
que ha afectat de colitis un gran
nombre d'infants i que encara
no ha estat detectat. •
Els mestres de diferents escoles
han notat la manca d'assistència
d'infants domiciliats a la Plana, afectats per la infecció. Aquesta s'ha
anat estenent fins al punt d'ésser
traslladat urgentment a un.- hospital
de Barcelona el nen J. P. M. que
va ingressar amb símptomes-, . clars
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de deshidratació. S'ha donat algun
cas també en persones grans.
L'associació de veïns de la Plana,
que actualment fa un estudi sobre
la manca de serveis, equipaments i
condicions al barri, s'ha preocupat
de descobrir la infecció, fent analitzar. com a primer pas, deu mostres
de l'aigua de la qual es proveeixen,
que ha resultat potable.
A la vegada, la junta de l'associació ha lliurat un escrit a l'Ajuntament, dirigit al batlle, perquè es
preocupi del cas, demanant-li "la
ràpida intervenció de l'organisme
corresponent que investigui la causa d'aquesta infecció, abans que
s'hagin de sofrir mals pitjors".
JOSEP M. LLOPART

Aprovada la grafia de Vic
Intensa activitat dels partits a comarques
A l'últim ple celebrat per
l'ajuntament de Vic, fou aprovada la grafia de Vic com a forma
oficial i única per a significar
en tots els aspectes el nom de
la ciutat. En donar-nos aquesta
notícia, Vicenç Lozano remarcà la llarga polèmica suscitada
per aquesta qüestió a Vic i com
l'acta de la sessió plenària no
esmenta cap dels parlaments
que es pronunciaren a favor
del canvi, ni la petició unànime de la Coordinadora d'Entitats de la ciutat perquè l'esmentat canvi fos possible, ens
assenyala que aquest canvi es
produeix gràcies al dictamen
emes per la Diputació provincial en resposta a la petició
formulada pel consistori. O sigui, que es tracta de minimitzar l'acció i el clam popular.
PRESENTACIÓ DEL CONGRES DE
CULTURA CATALANA A RIUDOMS
El pròxim dia 18. al Casal Riudomenc. tindrà üoc la presentació del
Congrés de Cultura Catalana. En
aquest acte, dissertarà l'advocat Enric Castro Casanovas sobre el tema
"Dret foral català" i seguidament es
farà una exposició de les finalitats
del Congrés per part dels representants de la vegueria de Reus. Pràcticament totes les entitats de Riudoms, començant per l'Ajuntament,
s'han adherit al Congrés, ens informa Josep Maria Riu.
PRESENCIA DEL
REAGRUPAMENT A AGRAMUNT
A Agramunt continua celebrant-se
un seguit de conferències sobre temes polítics. La darrera fou protagonitzada per Xavier Maurel, Vicenç
Ximenes i Joaquim Arana, que parlaren en nom del Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya.
Es feu referència a la trilogia. Catalunya, Democràcia i Socialisme.

S'estavella una avioneta a Begues
tament d'un nen. i detingué els dos
segrestadors, que pensaven demanar
aos milions de pessetes de rescat.
El fet oqorregué dissabte passat a
la tarda, però no havia estat divulgat fins ahir, quan la policia andorrana facilità la nota informativa.
El tràgic accident es produí ahir
a la matinada, per causes que a hoLa policia andorrana sabia que es
res d'ara encara i
g
'ln
o
r
e
n
. Al lloc tramava alguna cosa contra el fill
del sinistre hi van anar ràpidament
d'una coneguda família de comerla guàrdia civil, els bombers i
ciants espanyols, afincats des de fa
uns vint anys al Principat d'Andorra,
í.ltres ajuts, que treballaren per resja que el nen havia estat interceptat
catar els morts.
en algunes ocasions per dos indiviHom ja pot saber la identitat dels
dus. Els pares denunciaren el fet a
viatjants de l'avioneta accidentada.
la policia, i aquesta els donà le«
Es tracta de Joan Marcet i Figueras,
instruccions a seguir amb el nen per
natural de Sabadell, que era el pisi algú intentava de segrestar-lo.
lot; la seva esposa Maria del Carme
Pardo i Miranda, natural de CanàEfectivament, el dissabte dia 9. a
ries; Josep Sagalàs i Soler, de Sabados quarts de vuit del vespre, quan
dell, solter, i la promesa d'aquest
1? criatura jugava en una plaça de
darrer Maria Isabel Soley i Ustrell,
Les Escaldes, se li aproparen dos
també de Sabadell.
subjectes amb la intenció de emporCal esmentar que la família Marlar-se'l en un cotxe matrícula de Macet és molt coneguda a Sabadell i
drid. Un familiar del nen, que el
que el pare del pilot fou batlle de la
vigilava, avisà la policia, i aquesta
ciutat i fundador de l'Aero-Club. El
detingué als pocs minuts els frussenyor Marcet Figueres tenia el títrats segrestadors.
tol de pilot des de feia molts any»
Els autors del fet han estat identii utilitzava l'avioneta molt sovint en
ficats: Isaac Alejandro Espinosa Moels seus viatges.
reno, de 20 anys, i Federico Carrión
Ossan. de 22 anys, tots dos de nacioANDORRA: FRUSTRAT
nalitat xilena.
SEGRESTAMENT D'UN NEN
Una vegada conduïts a la comissaria es confessareu culpables i declararen que la seva intenció era de
La policia andorrana, en una ràpidemanar un rescat de dos milions
da actuació, avortà l'intent de segres-

Maxcali,
vesteix

JORDI PUJOL PARLA A MANRESA
Sense cap notificació oficial, al
passat divendres es presentà a la.
Residència sacerdotal de Manresa el
líder de Convergència Democràtica
de Catalunya. Jordi Pujol.
PRESENTACIÓ D'UNIO
DEMOCRATICA A SALLENT
Miquel Coll féu un resum del partit des de la seva formació el 7 d »
novembre del 1931. Parlà de la seva
actuació en temps de la Generalitat
i del seu intent d'evitar qualsevol
enfrontament tant en temps de pau
com durant la guerra civil. També
parlà de la seva immediata organització un cop acabada la guerra çiviL
Albert Vila desglossà el programa
socio-eeonòmic del Partit,
CONFERENCIA DE LA CSC
A TARREGA
Nadal Salat ens informa que Jordi
Gil Alava de CSC donà una xerrada
a Tàrrega amb el títol de "Que és
democràcia?". El conferencciant íéyt.
una exposició de les regles que han
de ser vigents en una democràcia |
del que era la nacionalitat catalana,
vista des d'un anàlisis marxista.
PRESENT I FUTUR DE
CATALUNYA A ARBÚCIES
L'associació local de Caps de Família ha organitzat una conferència
sobre la qüestió esmentada dintre del
cicle "Opcions democràtiques", conferència que donarà Josep Benet,
membre de l'Assemblea de Catalunya.
ES PRESENTA LA FEDERACIÓ
DE CRISTIANS DE CATALUNYA

GARRAF

Quatre persones resultaren
mortes en estavellar-se l'avioneta en què viatjaven dins el
terme municipal de Begues
(Garraf).

com una "realitat indissoluble", a la
situació del món camperol en aquests
moments i a un programa que passa
per l'assoliment i la consolidació de
la democràcia i que porta al socialisme segons informa Nadal Salat.

de pessetes. Havien planejat de tenir
amagat al nen en una cabana de
pastors de la muntanya.
TERRASSA: LLADRES POC
CONSCIENTS
Fa poc uns desconeguts assaltaren de matinada el col·legi nacional
"Joan X X I I I " de la barriada de Les
Arenes, forçant-ne totes les portes i
emportant-se'n un tocadiscos i un
magnetòfon. informa Joan Alcaraz.
Tot seguit forçaren l'entrada al Centre Social, situat davant mateix de
l'escola, i només i arreplegaren set
ampolles de cervesa. Un cop descoberts aquests fets, els veïns presentaren l'oportuna denúncia i celebraren una assemblea on es palesà la
indignació de tot el barri per aquests
fets.
BLANES: SET ACCIDENTATS
Un "Seat 127", amb matrícula
CO-9983-D. en què viatjaven set persones. va capitombar de forma aparatosa prop de Balnes quan anava
en direcció a Malgrat de Mar. Els
accidentats, sortosament, només presentaven ferides lleus.

X
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A Terrassa acaba de ser presentada la Federació de Cristians de Catalunya, continuadora, segons es digué. de la Federació de Jove s Cristians de Catalunya. A l'acte, presidit
pel director de l'Escola Superior
d'Ingenyiers Industrials, senyor Símé
Prats, es definí la Federació com un
"moviment d'Església" no adherit a
cap partit i per damunt de tots el»
partits i les escoles, segons ens informa Joan Alcaraz.
ACORDS DE L'ASSEMBLEA DE
CATALUNYA DE L'OSONA
_
Reunida la Permanent de l'Assemblea de Catalunya d'Osona, ha pre»
els següents acords:
lr. — Aprofundir la participació
del poble de la comarca en la campanya de l'Assemblea de Catalunya
per a una democratització autèntica
i completa de la vida. municipal en
el marc del restabliment provisional
dels principis i institucions configurats a l'Estatut del 1932 com a via
d'autodeterminació.
2n. '— Donar suport a la Marxa d « •
la Llibertat que es prepara arreu <i»
Catalunya.
3r. — Assumir les reivindicacions
fetes darrerament pels organismes
representants del pagesos de la comarca.
4t. — Continuar la campanya d «
reafirmació d'Assemblea de Catalunya a la comarca.
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Amb 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
i 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA
tniormes
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Països catalans-

PALAMÓS

CATALUNYA NOFíO

Per a una sanitat mental més humana

ix ei clima polític

Dos mesos de lluita del personal del centre psicoterapèutic de Tuïr
Cinc-centes
persones
van
participar ía uns quants dies
al teatre .municipal de Perpinyà en el míting-espectacle • organitzat pels sindicats Confédération Françoise Démocratique du Travail i Confédération Générale du Travail del
personal del Centre Psicoterapèutic de Tuïr, en lluita des
de fa dos mesos i mig.

COLERA
Construccions il·legals
Segons algunes notícies, els actuals membres del consistori de Sant
Miquel de Colera han estat cridats a
declarar davant el jutjat d'instrucció de Figueres per a una data propera. La notícia no ha pogut ser confirmada, ja que es tracta d'objecte
de sumari secret obert a l'esmentat
jutjat, però se suposa que la citació
té relació amb alguns fets delictius
importants, relacionats amb irregularitats administratives comeses durant l'anterior etapa municipal per
a l g u n alt funcionari de l'ajuntament.
D'altra banda, es confirma que,
malgrat l'ordre de. demolició de quatre edificis construïts il·legalment en
zona verda al cantó de la platja de
Sant Miquel de Colera, dictada per
un tribunal contenciós-administratiu
de la audiència territorial de Barcena. es continua treballant en l'acabament dels apartaments d'un d'ells.
RAFAEL NADAL

L'origen del conflicte actual, el
tercer des de la fundació d'aquest
centre l'any 1971, explicà un treballador afiliat a la CFDT, es troba
en la voluntat dels poders públics
—el centre depèn del servei de Sanitat Pública— de fer que el centre psicoterapèutic de Tuïr sigui remunerador. Això significa: l'intent
per part de l'administració del centre de practicar una política que
tendeix a retenir els malalts el màxim de temps o a acceptar malalts
considerats com a "irrecuperables",
creant una mena de servei especial,
veritable presó dins la presó. Car
el centre psicoterapèutic, contràriament al que afirma el seu "promotor afectat de megalomania", el senyor Gregory. president del consell d'admínistracsió del centre, senador i batlle de Tuïr, no és pas
un "hospital d'avantguarda", ans al
contrari: poques possibilitats de
sortir dels malalts, terapèutics a
base de quimioteràpia i ergoteràpia per a gent que són majoritàriament gent gran, treballadors immigrats o jove.iets "marginats".
Els treballadors del centre tenen
la impressió de ser més guàrdies
que treballadors de la sanitat.

U N A NOVA E T A P A
Subratlla això el sindicalista de
la CFDT i afegeix que els metges
del centre es feien còmplices d'aquesta
política de la prefectura
(equivalent al govern civil) i de
la direcció del centre i dels treballadors; en el si de la vaga que va
durar del dotze al vint-i-sis d'abril

havien decidit llur política pròpia
de sanitat: Estructura oberta del
centre que permet al malalt de restar sempre en contacte amb el seu
medi social, i, per això, formació
de personal suplementari, formació
per la mateixa direcció.
Ni la policia al centre ni les denúncies a la direcció contra els
treballadors no han pogut aturar la
lluiía, que veia una nova etapa el
vuit d'abril: la de la unió sobre el
terreny dels estudiants de Perpinyà i . dels treballadors per primera vegada aquí. Ara, però. vint-iun treballadors del centre són
amenaçats per la direcció amb sancions administratives. D'aquí ve la
necessitat, conclogué el sindicalista
de la CFDT, del suport —financer
i polític— més ampli de la població
i de la unitat dels treballadors.
Intervenció escoltada amb atenció i aplaudida, que fou seguida
per un membre de la CGT que insistí sobre l'aspecte administratiu
del conflicte i el paper positiu, segons ell, dels partits d'esquerra i
particularment dels membres comunistes del consell general (mena de diputació provincial), pel reglament d'un conflicte essencialment degut a les amenaces que pesen sobre el sector de la sanitat
pública.
L'espectacle, molt apreciat pel
públic, en el qual han participat
el grup Guillem de Cabestany, Teresa Rebull i Marina Rosell, va
cloure aquesta manifestació de solidaritat amb els treballadors de
Tuïr, que lluiten per una altra sanitat mental.
JORDI DURAN

NOTICIA DE L'EMPORDA

S

Els nostres centralismes: la sardan?

OVINT parlem i ens queixem del centralisme, de

vegades una mica exagerat, que solen manifestar
els madrilenys, però ja ens és quelcom més difícil
prendre esment del que esdevé a uns nivells o esglaons més modestos. Es a dir, que el cas de Madrid
eom a capital d'estat es repeteix a escala més reduïda
amb Barcelona com a capital de Catalunya, Girona
com a capital de la província que encapçala, etc., per
bé que en molts casos l'aspecte administratiu no sigui
pas el més eminent.
Aquest passat diumenge s'ha celebrat a Granollers
la designació d'aquesta ciutat com a XVII Ciutat Pubilla de la Sardana per a l'any que acabarà pel maig
vinent més o menys a la mateixa data. Mentrestant,
a Figueres, on funciona una entitat anomenada Foment de la Sardana "Pep Ventura", que és la que te
eura de totes les activitats que tenen relació amb la
nostra dansa, se celebrava el XV Aplec de la Sardana.
No crec que calgui remarcar la importància que te
Figueres en el fet sardanístic, ja que aquí va ser on
Pep Ventura va desenvolupar el seu procés de la restauració de la sardana, estès, després, i acceptat arreu
de Catalunya. Vaig estar parlant una estona amb Ferran Arbusà, president de la citada enütat sardanística
figuerenca, i vam comentar el fet xocant que la capital
empordanesa no hagi figurat mai entre les ciutats pubilles.
—Bé. Això és una cosa —va dir-me Arbusà— que
porta l'Obra del Ballet Popular de Barcelona estant.
Aquesta entitat, o diguem-ne institució, és la que cada
any elegeix les poblacions que han de gaudir d'aquest
privilegi. Quan es va començar tot això de les ciutats
pubilles, nosaltres ens pensàvem que Figueres seria
una de les primeres a ser-li atorgat aquest honor,
tenint en compte les circumstàncies que tots sabem.
Però quan vam veure que passava la tercera edició
d'aquest pubillatge sardanístic i la nostra ciutat anava
estant postergada, ja ens va començar de pujar la
mosca al nas. Més tard vam saber que les poblacions
que aspiraven a aquesta distinció havien de sol·licitar-ho de l'Obra del Ballet Popular mitjançant una
mena d'instància. I és clar, con que nosaltres això ni
ens havia passat pel cap, doncs vet-ho aquí.
He estat temptat per un moment de preguntar a
l'amic Arbusà si aquesta mena d'instància ha de dur
enganxada alguna pòlissa especial, ja que la cosa té
la seva patxoca. I seria curiós també de saber amb
quina autoritat fa ús d'aquest poder discriminatori.
Però això potser seria demanar massa. M'estimo més
saber què ha anat passant després.
—Bé. Llavors, davant d'això, vam decidir d'actuar
pel nostre compte i vam proclamar Figueres com a
datat Mare de la Sardana. I no pas per un any, com
s'escau amb les ciutats pubilles, sinó amb caràcter
permanent. En realitat, no podria ser d'altra manera,
ja que la maternitat no té res d'aleatori. I eom que
aquest títol de la nostra ciutat li escau pel seu propi
pes i per la seva pròpia autenticitat, no tenim cap
necessitat que cap entitat ni institució ens l'atorgui
ni hi cap perill qne cap altra població el reclami. Tant
si se li reconeix eom no, el fet només és un.
— I les relacions amb l'Obra del Ballet Popular,
eom estan?
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—Oh! Bé. Darrerament hi hem col·laborat en l'edició del disc commemoratiu del centenari de la mort
de Pep Ventura, un "long play" on quedarà enregistrada una antologia força significativa de l'obra sardanistica del nostre mestre. A fur d'empordanesos
havíem de fer-ho. I a més, les discrepàncies no han
pas de durar eternament.
Té tota la raó. Cal anar llimant sempre diferències
que pugui haver-hi entre nosaltres, entre elles les
d'aquest centralisme o dels centralismes que, a diferents nivells, ens puguem sentir temptats d'exercitar, ja que tots hi estem exposats.
I ja que parlem de centralismes, crec que hi ha
un problema que caldria veritablement centralitzar
i estendre arreu de la nostra terra per al manteniment de l'esperit autèntic de les coses nostres. Hem
observat en algunes ballades de sardanes que es fan
en alguns punts de Barcelona, a la plaça de la Catedral en concret, la presència d'algunes rotllanes en
les quals es rebutja sistemàticament la participació
de qualsevol persona que pretengui afegir-s'hi. El pretext que donen sol ser aquest: "Oh! Dispensi. Però
això és una colla de concurs i estem assajant." Els
components de la colla són jovent, generalment, de
figura gràcil, esvelta i saltirona, que puntegen i repuntegen i salten amb una uniformitat que, de tan
perfecta, arriba a ser fins i tot emprenyadora, amb
perdó, per l'espontaneïtat que resta a l'impuls popular i en certa manera anàrquic de la dansa. Però el
rovell de l'ou de la qüestió resideix en l'atemptat
greu que suposa contra l'essència mateixa de la sardana. que sempre hem sentit dir que és per a joves
i vells, per a rics i pobres, sense cap mena de discriminació ni d'edat ni de procedència social. Convé
inculcar en la consciència patriòtica de la nostra
joventut que això, en una ballada popular de sardanes, no es pot fer. Que és atemptar contra l'esperit
autèntic de la sardana i és en contradicció amb
l'esperit autèntic del nostre poble. Si volen assajar
sense que ningú els destorbi, pretensió molt lloable,
que busquin un altre sistema. Però que pensin que,
a les rotllaneg de les ballades populars, el rètol de
"Reservat el dret d'admissió" és proscrit. Jo he vist
a l'Empordà com, en algunes ballades, s'han ficat a
la sardana turistes estrangers amb més ganes de
gresca que de compenetració i, tot i això, per sentit
hospitalari de la cortesia, els sardanistes s'han aguantat, que ja és paciència. Però la sardana i el país
han quedat en un bon Hoc. Cal que anem amb compte, doncs, a no malmetre les tradicons i els principis
que, com una herència sagrada, hem rebut del nostres passats. Ja que, si nosaltres no sabem servarho com cal, qui ho farà?
Centralismes, sí. De vegades són inevitables i
àdhuc convenients. Però sapiguem, quan convingui,
descentralitzar-nos a temps. Sapiguem fer nostre el
contingut sucós de la dita, plena de saviesa popular,
d'un conegut canonge de la seu barcelonina, que feia
així: "Els homes, com són; les muntanyes, com vénen
i... seguir el curs de la moneda".
JOAN GUILLAMET

|

A la comarca del Baix Empordà es fan els primers passos que han de portar a la
formació d'un gran bloc comú
que, sota la denominació general d'Assemblea Democràtica del
Baix Empordà, aculli totes aquelles persones, institucions i entitats que se sentin identificades
amb els quatre punts capitals
de l'Assemblea de Catalunya.
Palamós. La Bisbal d'Empordà,
la Vall d'Aro, Torroella, Sant
Feliu i Palafrugell ja estan ultimant els seus propis òrgans
unitaris, òrgans que conjuntament amb els que es vagin
creant a d'altres pobles de la
comarca, han de constituir,
abans del mes de julfol, la ja
anomenada ADBE.

l'I de maig. Cal dir que, de fet, el
recital d'en Lluís Llach sí que va
ésser autoritzat, però quan els organitzadors ja havien retirat la propaganda i desistit de preparar el local. El permís que havia estat tramès feia quinze dies es va rebre
poques hores abans de l'hora que
en un principi es pensava programar el recital.
ALBERT MONTANER

Aquesta renaixença política de
la zona queda reflexada a la portada del darrer número de la revista
"Proa". "Palamós: primer pas polític". s'hi pot llegir amb lletres grosses; títol que es refereix a la conferència que féu el cap del Reagrupament, Josep Pallach, a aquella vila
marinera i amb què s'encetaven quasi quaranta anys d'ostracisme polític.
Per una altra banda, cal destacar
la feina que van fent els comitès de
poble que treballen en la propagació
i ultimació de la Marxa de Is Pau i
en la campanya de defensa de les
Gavarres. Gent de Torroella del
Montgrí, Palamós, Sant Feliu de
Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Caçà
i Llagostera, formen la Comissió Promotora de la defensa del massís, i
que prepara per al proper dia 23 un
gran jorn de reivindicació popular
per exigir que les Gavarres siguin
declarades Parc Natural.
Si bé la tolerància oficial sobre
aquests actes es ampla, no es pot
dir el mateix quant a la que reben
els recitals de música catalana. Concretament en Llach i en Pi de la
Serra no han pogut cantar darrerament a Palamós. El primer en la
diada de Sant Jordi i l'altre, que
havia d'actuar conjuntament amb la
Mariona Rossell, en la vigília de

A Figueres s'havia programat un
cicle de pel·lícules dins d e l s actes,
que a tota Catalunya, es fan per a la
llibertat d'expressió i que han estat
iniciativa del Congrés de Cultura Catalana. La Junta del cine-club de Figueres decidí complir a m b aquest
compromís, però el Patronat que l'acull (i que s'adherí al Congrés) ho
ha prohibit. L'actitud d'aquest Patronat ha provocat mostres de solidaritat amb la gent del c i n e-club,
com és el cas de la vocalia de cineclubs de la zona catalano-balear i de
l'Institut de Cinema Català.

FIGUERES
Prohibit un cicle
de films

PRÀCTIC
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Mandri, 62-BARCELONA

MAQUINES ESTABLES
Faciliti el còmode y suau funcionament
de tes seves màquines

Posi » t ï s e u » p « w

MAGO

ris

SUPORTS
ANTl-VIBRACIO

famosos per les seves propietats anti-vibrants.

No tindrà de fixar les seves màquines al sòl f, si ho

desitja, les podrà traslladar de lloc amb tota facilitat.

Els SUPORTS MAGO. únics fabricats amb cautxú
IDEALE, d'òptima capacitat anti-vibrant absorbeixen
fins el 80 % de les vibracions i eliminen sorolls.
Sol·liciti Catàleg Tècnic a l'Apartat de Correus 25 d e
Vilanova i la Geltrú - Barcelona.
Senyor.
Carter _
Poblacïò_.
Venda: Ferreteries i cases de subministraments industrials.

DESCOMPTE DE PAPER
CURT I L L A R G
LLETRES DE PISOS
Crèdits a Industrials i
Comerciants

SERVICE, S.A.
Aribau. 149, 4t.-2.»
Telfs. 250 57 07 - 250 56 02

OPORTUNITAT!

A 20 minuts de les Platges de
Lloret, venc torre per a estrenar,
per 500.000 pts. Plànols i permisos inclosos. Terrenys per a escollir, tamany i situació. Donaria
facilitats fins a 10 anys.
Informació 239 06 13

Països catalans
m

VALÈNCIA

CHRISTl

La Marxa de la Llibertat avant
S'ha fet públic el primer comunicat del secretariat provisional de la Marxa de la Llibertat al País Valencià.
H comunicat diu així: "El Secrefemat provisional de la Marxa de la
Uibertat al País Valencià, fent seua
la crida de Pax Cristi del Principat,
en la lluita per la conquesta d'una
societat lliure, sense opressions ni
«xplotacions, convoca tocs e-s pobles
del País Valencià a adherir-se activament a la Marxa de la Llibertat,
que volen que recorri les comarques
dels països catalans durant aquest
«stiu, en un anhel de llibertat, solidaritat i germanor.
La marxa serà no-violenta i hi
participarà gent de totes le s professions, edats i tendències polítiques
que estinguen d'acord amb la bàsica
i radical igualtat dels homes i amb
«1 respecte als seus semblants.
Pax Christi, com a moviment per
b. pau, assumeix la responsabilitat
inicial d'aquesta marxa i convida
tetes ies persones i entitats dels Pai«os Catalans a assumir la tasca de
la («va preparació i realització com
a expressió representativa de la voluntat d'un poble que lluita solidàriament pel total desenvolupament
del potencial dels homes i dels po-

bles, massa sovint perseguits i silenciats. Partint del desig mínim de
llibertat, la marxa aspira a reflectir
la realitat de lots els indrets dels
països Catalans mitjançant un procés de crítica, aclariment i mobilització perquè el nostre poble aconsegueixi el seu alliberament.
Entenem que al País Valencià
aquest anhel de llibertat es concreta en la consecució de l'amnistia, les
llibertats democràtiques i l'estatut
d'autonomia".
- Aquest comunicat del Secretariat
provisional de la Marxa ha estat redactat per un grup de joves de la
Ribera, i ha fet seva aquesta crida
gent de la Rlana, del Baix Maestrat,
de l'Horta i'de la Safor, que ja treballaven en aquest sentit pel seu
compte i que celebraran una assemblea conjunta de cara a unificar criteris en una data pròxima.
La voluntat dels promotors de la
Marxa al País Valencià és que les
distintes columnes de participants
que surtin del Principat, del País
Valencià i de le s Illes es trobin al
monestir de Poblet, en lloc de convergir a Terrassa o a Sabadell, la
qual cosa implica trobar un acord
per a variar el traçat provsional de
la Marxa.
EMILI PIERA

La residència "La Fe", en vaga total
l'acomiadament de 40 treballadors n'és el primer motiu
A primeres hores de la matinada del dimarts, uns agents
de la brigada político-social es
presentaren en els domicilis
d'alguns dels quaranta treballadors de la ciutat sanitària "La
Fe" que van rebre una carta de
comiat diumenge passat, i els
van acusar de pertorbar l'ordre
i la bona marxa d'aquest centre
sanitari i de protagonitzar actes de violència verbal contra el
director senyor Evangelista.

La policia portava unes citacions
—sense signatura del jutge, segons
la versió dels treballadors— on s'invitava els acomiadats a presentarse a la comisaria: la major part
d'aquests no eren a casa. i per això.
el nombre de treballadors retingut
a comisaria era, ahir, només de cinc.
VAGA TOTAL DES DE DILLUNS
Els treballadors de "La Fe" es troben en vaga total des de dilluns i,
segons ens han dit, mantindran
aquesta posició fins que la direcció

ndavant
els sens projectes.
"la Caixa"li deixa els diners.
Préstecs i inversions sociiaïs.

FRED INDUSTRIAL

SOCIAL AGRICULTURA

ADQUISICIÓ HABITATGE

Préstecs per a:

Del 4 0 % al 7 0 % del

Campanya, Atencions

valor de la propietat

diverses, Adquisició

per adquirir.

frigorífiques acollits

SOCIAL CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGES
DE PROTECCIÓ OFICIAL

Fred Industrial.

Préstecs d'ajut al

Entitats Culturals i

maquinària.
Noves inversions.

SOCIAL INDUSTRIAL
Préstecs per a:
Petita, Mitjana i

d'habitatges.

SOCIAL COMERÇ

AJUT A L A CONSTRUCCIÓ
I FINANÇACIÓ
DE LA VENDA
D'HABITATGES

Préstecs per a;
Noves Inversions.

ATENCIONS
FAMILIARS
Préstecs per a:

d'instal·lacions
al Pla d'Expansió del

promotor i al comprador

Gran' Indústria.

Préstecs a adquirents

CRÈDITS SOCIALS
Parròquies, Col·legis.
Esportives, etc.

PRÉSTECS
SENSE AVALADOR
A tots aquells imponents
que percebin els seus
havers a través del seu

Préstecs cobrables

Cte. Cnt. o Llibreta

durant la construcció.

d'Estalvis d'aquesta
Institució, i d'altres

Noces, mobiliari, beques,

ADQUISICIÓ DE VALORS

viatges, malaltia, e t a
w

Del 5 0 % ai 8 0 %
de la seva cotització.

casos que compleixin les
condicions establertes.

Informi's a les 365 oficines de "la Caixa"
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A les 6 de la vesprada d« dilluns
passat, els treballadors de diverses
hospitals de València celebraren una
assemblea en la seu de l'Organització Sindical. Tant la policia forn
els porters i representants de l'OS,
posaren nombrosos obstacles s la
celebració de l'assemblea. El secretari de l'OS va dir als treballadors
que l'assemblea era il·legal per no
haver fet la necessària petició de
permís. El president de la UTT d'activitats sanitàries, malgrat tot i per.
la presió dels treballadors, va acceptar la convocàtoria i la celebració
de l'assemblea.
Ahir. a les dotze del matí, els
treballadors de diversos estaments
de l'hospital Clínic realitzaren unà
assemblea en la qual decidiren —per
cent-cinquanta vots a favor, vint en
contra i sis abstencions— anar a 1»
vaga, en signe de solidaritat amb els
seus companys acomiadats de "La
Fe", fins que la direcció els torni
a admetre als seus llocs de treball.
Avui. els empleats de l'Hospital
Clínic celebraran una nova assemblea a la Facultat de Medicina, i
procuraran que hi assisteixin els
companys que no eren presents a la
d'ahir.
A l'assemblea, s'elegí una comissió
d'onze membres encarregada d'establir una coordinació amb la resta
dels centres sanitaris en vaga.

Ahir de matí. els PNN de València. tal com ho havien anunciat. es presentaren al rectorat
per presentar els recursos d'alçada que, en nom de més de aoscents, feien efectiva la protesta
contra la éomissió de contractació, anomenada pel rector de la
universitat, i on no eren representats ni els PNN ni els alumnes, tal com és estipulat en els
estatuts de la universitat.
La primera sorpresa amb què es
van trobar va ser la presència de
forces públiques al carrer de la Nau,
cosa totalment infreqüent en aquest
sector de la ciutat. Després, ja dintre del rectorat, els fou denegada la
presentació dels recursos, al·legant
que feia falta una instància prèvia
demanant permís per poder presentar-los. A les 12.30 del migdia feien
efectiva la seva presència 'a la Delegació Provincial del Ministeri d'Educació i Ciència, on sense cap modificació i amb absoluta normalitat,
presentaren els recurosos degudament complimentat®.
Els PNN pensen que la tasca, per
part del rector, és totalment obstructiva. i són conscients que sols una
nova normativa podria acabar amb
la situació d'injustícia i inseguretat
jurídica a què es veuen sotmesos
pels sectors més reaccionaris i antidemocràtics <ie la universitat.

Convocada per la Permanènt
de València l'Associació Democràtica de la Joventut se celebrà una conferència de premsa. on se'ns informà de la pròxima campanya que sota el títol "Procés a la joventut" pensen realitzar.

què es lliuraria al Govern Cij vil dos escrit» signat» par joves
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Han quedat obertes les Jornades
Culturals Magúneia-València
qu «
s'organitzen a m b el patrocini
l'Institüt alemany de la nostra ciutat
fins al dia 21 vinent.

Entre els nombrosos actes destaca, pel seu significat, l'exposició ' Johannes Guthemberg" que el Museu
de Guthemberg de Magúncia. u n a
mena de m u s e u mundial de l'art
d'imprimir, porta a València.. L'exposició se celebrarà en el saló de
sessions de la Casa de la Ciutat. Hi
haurà una còpia de la impremta original de Guthemberg, que imprimirà, a mans d'un tècnic i amb él tiratge de l'època, la reproducció de
la primera plana del llibre "Tirant
lo Blanc" de Joanot Martorell. També hi haurà la famosa Bíblia de les
quaranta-dues línies; q u a r a n t a
exemplars dels incunables que s'editaran a Alemanya fins el 1500 i
cinquanta impresos a València, primera ciutat de l'estat espanyol on
es va i n t r o d u i r l'art d'imprimir,
l'any 1474.
A més a més, hi ha previstes diverses conferències i festivals d'òpera. Amb aquests actes es volen fomentar les relacions culturals «ntr«
Magúncia i València, ciutats que tenen moltes característiques e o m unes.
JOSEP TORRENT

El promou l'Associació Democràtica dels Joves

seny del diner

D € OTMLJUNVH I R4LE/1RS

JORNADES CULTURALS
MAGÚNCIA-VALÈNCIA

Començarà un "Procés a la Joventut"

"la Caixa"

P Ç R A

EMILI PIERA

El rectorat resta tancat per als PNN

Aquesta campanya té dos aspectes: un de destinat a promoure l'associació entre el jovent del País VaI lencià, i que constaria d'un comunicat' massivament difós amb propa| ganda oral i escrita, i. alhora, una
organització de tots el afiliats mitjançant carnets.
D'altra banda. l'Associacio Democràtica vol fer una mobilització general. en resposta a la detenció de
vint-i-un membre de la Permanent
de Madrid, dels quals encara n'hi
ha catorze de detinguts _a Caraban-

Q A i X A

Jfisí

del centre torni a admetre els quaranta companys acomiadats. Tan sols
continuen treballant normalment els
metges del departament de maternitat i. naturalment" els treballadors
en vaga mantenen un equip permanent que atén els serveis d'urgència.
Agents de la policia armada i de, la
brigada político-social han ocupat
pràcticament la totalitat de les diverses plantes de l'hospital i. amb
l'ajut dels zeladors, han actuat contundentment per frustrar qualsevol
intent dels treballadors de realitzar
assemblees. El pas d'una secció a
l'altra està rigorosament prohibit.
"La instransigent actuació de la
policia —ens han dit els treballadors—- pot explicar-se perquè ha estat la voluntat de, la direcció que
fos així. Sabem que existeixen llistes negres en les quals estan inclosos els companys teòricament més
combatius, que el senyor Evangelista, com a intèrpret dels interessos de
l·INP. vol depurar per tal d'aconseguir la «pacificació de La Fe».
Així. i sense que aquesta fos la
nostra, intenció, s'ha convertit un
conflicte estrictament laboral en un
conflicte social que pot tenir imprevisibles i greus repercusions. La policia va foragitar els sanitaris del
pavelló infantil i. davant la nostra
insistència a reunir-nos per parlar
dels nostres problemes, començà a
demanar-nos el carnet d'identitat
amb el consegüent perill de ser detinguts."

chel. Aquesta mobilizació del j o v e n t
conclouria amb una manifestació en

i per professionals de l'art, culturt,
política, esport... etc.
L'Associació que fins ara hi funciona provisionalment, mentre es legalitza d'una manera definitiva, reuneix l'ensenyament mitjà, representants de clubs jovenívols de barris
i representants de pobles.
L'Associació, que es difineix per
l'estatut al País Valencià, té. com a
objectius principals, la defensa del»
drets democràtics, l'obtenció d'am
nistia, el dret al treball digne, l'ènsenyament g r a t u ï t , defensa dels
drets dels joves en la família i la
defensa dels drets de la joventut
que realitza el servei militar.
L'Associació va informar de la
seva campanya als pobles on, segons ells, han tingut molt bona acollida, especialment a Picassent, Sollana, Xàtiva, etc.
Per a finalitzar l'Associació Democràtica de la Joventut ens va remarcar la seva absoluta independència de qualsevol partit polític.
P I L A * LOPS1
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Puig Sant Pere: Projectes i cap solució

Dificultats en l'organització del Congrés

El batlle de Ciutat de Mallorca. Paulí Bochens. rebé un grup
de trenta veïns del Puig de Sant
Pere en representació de tots
els signants d'una carta tramesa fa uns dies en la qual s'exposava llur greu situació i es
reclamava la immediata presa
de mesures per a posar-hi remei.
La reunió entre el principal responsable de le política municipal i
ésl veïns d'un dels barris més degradats i pobres de Ciutat transcorregut dins uns tons que hem de
ereure amables malgrat un començament en què el batlle acusà els
autors de l'escrit de prendre una
actitud que més aviat no convidava
al diàleg.

El fet és que el Puig de Sant
Pere es troba en una Situació veritablement anguniosa. La burocràcia
municipal, escoltant els punts de
vista dels tècnics, ha anat decretant
en estat de ruïna moltes cases fins
a arribar ara mateix a prop de quaranta expedients. Això ha fet que
molts dels veïns rebessin a casa seva
ordre de desallotjament. Són veïns
quasi tots ells de pocs recursos econòmics que no poden pagar lloguers
alts i que es veuen obligats a cercar llocs com el Puig on malviure.
L'Ajuntament, després d'una forta
polèmica, decretà fa prop d'un any
un pla d'actuació que, comptant amb
la col·laboració de la propietat, pogués restaurar en part el Puig. que
és una zona plena de tipisme o. dit
èn termes més científics, plena d'arquitectura tradicional i que guarda

Cicle de conferències sobre Maura
Possible vinguda de polítics de l'oposició
Organitzat per les Facultats
de Dret. Filosofia i Lletres i
Ciències, els pròxims divendres
i dissabte se celebrarà un cicle universitari sobre el tema
"Maura i el seu temps".
En aquest cicle, que està patrocinat per l'Ajuntament de Ciutat de
Mallorca, es comptarà amb la participació dels professors Miguel Martínez Cuadrado, de la Universitat
Complutense, Santiago Roldan. de
l'Autònoma de Barcelona, i Manuel
Tunón de Lara, de la Universitat de
Pau. Els tres prestigiosos professors
intervindran divendres, dia catorze,
en una taula rodona tractant, respectivement. els següents temes: "El
sistema de partits de la Restauració
i el paper de Maura". "El marc. econòmic" i "Les élites del maurisme".
Ei dissabte, dia quinze, hi haurà un
seminari obert per a professors i
alumnes de les diverses facultats i
escoles universitàries, seminari en
què s'exposaran qüestions i temes
pertocants a la investigació de l'ensenyament de la història.

Per altra banda, la vida política
a l'Illa (on encara pareix ésser que
persisteixen les dificultats per a la
constitució de l'Assemblea democràtica de Mallorca j, posteriorment,
després d'entablir uns contactes previs amb l'Assemblea democràtica de
Menorca i els membres de l'oposició
a Eivissa, per a la formació de l'Assemblea de les Illes) presenta una
sospitosa calma des de fa unes quantes setmanes. Tanmateix, sempre hi
ha alguna notícia. La primera és que
l'autoritat governativa ha desautoritzat una conferència de l'advocat Fèl i x Pons. membre de la Federació
Socialista Balear —PSOE—, que havia de parlar a Sa Pobla sobre "Democràcia i transformació social".
També cal anunciar la pròxima visita a Ciutat de Mallorca del secretari general del PSOE. Felipe Gonzàlez. el dia vint-i-u d'aquest mes.
Igualment és molt possible un altre
viatge, el de Manuel Cantarero del
Castillo, líder de Reforma Social Espanyola. I ahir, dimarts estava prevista una conferència de premsa
amb motiu de la presentació de Reforma Democràtica a les Balears.

Solé Tura defensa el compromís històric
Sobre el tema "El compromís històric" va pronunciar
una conferència a la Facultat
de Dret de Ciutat de Mallorca el professor de Teoria Política d« la Universitat de Barcelona, Jordi Solé Tura.
A l'acte. que era organitzat per
la Comissió de Cultura de l'esmentada Facultat, hi assistiren nombrosos estudiants universitaris i alguns
dirigents de l'oposició democràtica
de les Illes.
Jordi Tura començà la seva disertació parlant del significat del com-

BREU
MALLORCA. — El tema del joc.
és en estudi conjunt per part dels
ministeris de Finances, Governació
i Informació i Turisme. Personalment el senyor Aguirre opinà que
podia ser un bon complement dels
principals atractius turístics del nostre país. La tasca del Ministeri, efegí, haurà de ser la fixació geogràfica de possibles casinos a les zones turístiques, informa Cifra.
MALLORCA. — Un grup de l'IRA
irlandès amenaçà la setmana passada la cantant Geraldine, si defensava la cançó anglesa al Musical Mallorca-76 que acabà diumenge passat.
Com és ben sabut. l'IRA no permet
que cap irlandès canti a Anglaterra
en cap certamen, encara que sigui
de cançons.
.
.
MALLORCA. — La ciutat de Mallorca té dos-cents vuitanta-set mil
habitants de fet i dos-cents seixantades mil de dret. segons dades del
darrer cens que encara no s han fet
públiques oficialment. H o m pensa
que. amb aquesta xifra, haura superat la població de la resta de Mallorca i que així s'accentuarà la desproporció demogràfica entre la capital i' el seu àmbit geogràfic, inforVera.
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promís històric a partir de l'experiència italiana de Berlinguer. El
conferenciant va indicar que encara
no s'ha assolit en cap país una societat socialista que sigui independent del model soviètic. Per arribar-hi, segons en Solé Tura. és necessària 'una mobilització eficaç de
les forces democràtiques.
El professor Solé Tura va fer, a
continuació, una anàlisi de la situació política espanyola, situació que
qualificà de contradictòria i en què
el sistema està en crisi. Després de
refer-se als sectors determinats de
la crisi del règim Solé Tura va tractar sobre el tema de la reforma, l'alternativa de la ruptura i la fórmula de la ruptura pactada. El conferenciant acabà la seva exposició manifestant la necessitat de constituir
un govern provisional que obri pas
à un període constituent del qual
permetria la concessió de llibertats
polítiques i naturalment l'amnistia.
En el col·loqui celebrat seguidament Jordi Solé Tura es declarà
partidari de la fórmula del compromís històric.

encara un perfecte passat àrab.
L'Ajuntament volia, contestant a
l'opinió pública, fer-se càrrec de les
cases i mantenir la població al mateix lloc on sempre havia viscut.

S'ACABA EL TERME ATORGAT
ALS PROPIETARIS
L'empresa era molt difícil, es barrejaven conceptes que difícilment
podien anar aplicats, i així s'ha demostrat. Sols set propietaris han esdevingut col·laboradors de l'Ajuntament. El nombre és massa reduït
per a poder dur a terme cap tasca
mitjanament satisfactòria. Els altres
propietaris semblen desitjar que ei
barri desaparegui i que damunt els
nous solars creixi un urbanisme radicalment distint, però aixo es el
que no volen ni els veïns ni 1 Ajuntament. Per això mateix el batlle
considera que cal cercar i institucionalitzar el contracte entre les dues
parts interessades en la conservació
del parc de manera que les entrevistes siguin més sovintejades. Es
una passa.
Els veïns culpen l'administració
municipal de no complir les seves
promeses. Demanen la legalització
de llur associació i. sobretot, exigeixen una urgent i definitiva intervenció. L'Ajuntament respon que encara
manquen vint dies per a acabar el
terme donat a la propietat, però que
si arriba el dia trenta de maig i no
troba una major col·laboració haurà
de dur a terme els seus projectes
per un nou camí. Haurà de redactar, llavors, un pla especial que. recorrent als mitjans legals de l'administració espanyola, pot ésser que es
faci massa llarg. Haurà d'expropiar
les propietats per dur municipalment tot el pes de la restauració;
cada expedient pot esperar dos o
tres anys per a ser resolt. Haurà de
demanar ajuda al ministeri de l'Habitatge. Es també una altra sortida
molt difícil, però qualque cosa s'ha
de fer. El Puig de Sant Pere no
pot romandre eternament en aquesta situació.
SEBASTIA VERD

Amb aquest motiu s'hi desplaçà,
de Madrid, el director gerent de
GODSA. Antonio Cortina, el qual
va mantenir una conferència de
premsa amb els periodistes de ciutat. El senyor Cortina explicà l'actual fase de promoció del partit, assenyalant que Reforma Democràtica
ja és organitzada a quaranta-dues
províncies de l'Estat espanyol.
Molts foren els temes tractats amo
els informadors presents a l'acte. Cai
destaear-n# que Antonio Cortina, davant «1 fet regional, es manifesta

FALTA UN DELEGAT PROPI

L'experiència ens ha confirmat el
que tots sabíem. Menorca ha organitzat el Congrés i Mallorca també
ho ha fet, però la dinàmica d'una
illa i la de l'altra han estat força
diferents, malgrat que s'hagin, mantingut uns certs contactes. No podia
La primitiva estructuració del
ésser d'altra manera, i no per raeas
Congrés de Cultura Catalana havia
de caràcter absurd, sinó per imperaordenat l'organització i la representius estrictament geogràfics. A nivell
tació de les Illes com si es tractés
ò'operativitat, els contactfes que- Mad'una regió de característiques pellorca i Menorca podrien mantenir
ninsulars. Davant aquell fet, els meno serien gaire més fàcils que e'S
norquins van haver d'anar al Col0(ue Menorca podria mantenir amb
legi d'Advocats, el passat mes de seel Barcelonès.
tembre, per tal de reclamar una reAra. en aquesta nova etapa del
presentació pròpia i eficaç. No és suCongrés, s'han aprovat unes ajudes
ficient de dir que les Illes han de
a persones que s'encarregaran de
tenir set representants, sinó que cal
promocionar-lo a nivell de Principat,
establir quin ha d'ésser el nombre
de la Catalunya Nord. del País Vade representants mallorquins, melència, de les Illes... L'home allibenorquins. eivissencs i formenterencs;
rat a Mallorca, bon amic i aetivísia que el bon funcionament de les
sim catalanista, podrà evidentment
Institucions, siguin polítiques o cultelefonar-nos, venir a Menorca algun
turals. econòmiques o jurídiques, no
cop i servir de pont amb Barcelona
s'ha de fer dependre de la bona vopel que fa referència a la centralitluntad de les persones (en aquest
zació de la propaganda, documents,
cas dels mallorquins, que tenen la
ete„ però difícilment podrà fer, enmajoria absoluta d'habitants), sinó
tre nosaltres, el que li sera possible
que han d'ésser 1«« lleis que han
de realitzar a l'illa de Mallorca, al
ri'assegurar llur bon funcionament.
llarg i ample de la qual es podrà
moure amb facilitat tot empenyent,
Menorca no ha pretès, ni un moamb força, les tasques del Congrés.
ment, sortir del marc concret de les
Ja sabem que els cinquanta m'l
Illes; és més. ha considerat que
habitants de Menorca ne permeten
aquest marc és necessari, àdhuc
mantenir un home amb un sou com
imprescindible, de cara al futur;
el que s'ha promès al nostre comperò Menorca i Eivissa creuen —i
oany mallorquí... podem resignarel poble de Mallorca també— que la
nos a quedar sense res?
peculiaritat regional, les Illes, fa que
L'argument que el senyor Spar va
cada una d'aquestes no es pugui condefensar davant els representants
siderar com una simple comarca que
menorquins, és a dir. que si es fa
forma part d'una regió més ampla.
una excepció amb Menorca s'haura
L'illa constitueix quelcom més imde fer també amb totes les altres coportant.
marques. no ens sembla vàlid. Ne
són prou fortes les raons de caràcEl mes de setembre, els menorter geogràfic que he exposat per a
quins van aconseguir de l'antic Sedemostrar que Menorca mereix un
cretariat Provisional que Menorca
tractament especial?
j
tingués assegurats dos representants
dins la Comissió Permanent (dels
Els menorquins estaríem disposats
a explicar tot això les vegades que
set que pertocaven a les Illes), els
fos necessari davant un Parlament
quals organitzarien el Congrés a Mea nivell de l'Estat Espanyol, però...
norca í, evidentment, mantindrien
és que caldrà també exposar-ho dauns contactes estrets i cordials amb
vant al Parlament de Catalunya? Si
els companys mallorquins i eivisus plau...
sencs amb els quals s'ajuntarien a
l'hora de representar i parlar en
JOSEP M. QUINTANA
nom de tota la regió.

EL TEMPS PRESENT

L'hora de reconstruir el paisatge
Crec que fou Frantz Fanon qui
va escriure, encara que dins un
context diferent al nostre, que
"l'esforç d e la desculturització
arriba a esdevenir el negatiu
d'un treball de servitud econòmica".
Efectivament, aquí e n tenim les
proves. El menyspreu gairebé sistemàtic envers la nostra geografia i el
nostre medi. resultat de l'especulació
del terreny en funció de les necessitats més o menys arbitràries de la
urbanització turística, s'ha convertit
en el negatiu d'allò que hom vol vendre a l'exterior. Hem sentit a dir que
el turista —sobretot el qui arriba de
la mà del tour operator— vol sol, sol
a tothora, i a més a més per poques
pessetes. El temps ens ha vingut a
demostrar que. en c e r t a manera,
això ja no és tan ver com semblava.

Reforma Democràtica contra les autonomies
Ahir al migdia es va fer la
presentació de Reforma Democràtica a les Illes.

Es sorprenent que també a
Barcelona els representants menorquins hagin d'explicar la
peculiaritat de les Illes, davant
la incomprensió de molts peoners de l'actual nacionalisme
• català.

contrari a l'autonomia. " E s p a n y i
—digué— és plural però una". També declarà que la legalització del
Partit Comunista avui com avui podria perjudicar al procés que ens
ha de dur fins a l'establiment d'una
democràcia.
Antonio C o r t i n a , que qualifica
Fraga Iribarne d'home clarament
reformista i democràtic, l'inspirador
de Reforma Democràtica, que ara,
segons digué el gerent de GODSA,
ha de ser imparcial, ja que és al
Govern. Quant al calendari de reformes fixat pel president Arias.
Cortina $'hi mostra d'aeord.

BOSCO MAKQUES

Que aquest turista —el turista d'ahir, que molt probablement no serà
el de demà— comença a lamentar la
destrucció del paisatge, les veritables
murades de ciment que hi ha vora
mar (els casos de Santa Ponça. Magalluf, etc.) és una realitat. D'altra
banda, la propaganda, acuradíssima,
que han 11 a n ç a t darrerament les
grans companyies contribuieix a desvetllar desigs de la gent, fins ara silenciosos i secrets: passar les vacances a platges plenes de mastodonts
no és pla; més val anar-se'n a un
paradís de debò. a Grècia, per exemple. Fins on han arribat l'ambició i
la manca de planificació racional?
Basta fer un viatge a Mallorca.
Miquel Adrover. que està per acabar els estudis d'arquitectura, em
deia:
— A Alemanya fan una especialitat
d'arquitectura que és la de restauració d^1 paisatge. M'hi dediearé.
perquè, de feina, n'hi ha a balquena
a Mallorca...
Em sembla que sí. Que n'hi ha.
El que no és tan clar és que hi hagi
possibilitat de començar-la.
Evidentment, tot aquest fenomen
respon a uns criteris especuladors
del turisme de masses i des d'aquest
punt de mira hem de dir que ha estat bandejada la perspectiva de futur, si no canvien les coses. Mentre
augmentaven les u r b a n i tzacions;
mentre passàvem d'un c e n t e n a r
d'hotels als dos milers; mentre els
pinars eren envaïts per una mena de
bungalows, que no tenien res a veure amb l'entorn, malgrat el "color local" amb què solen ésser referits, a
Ciutat de Mallorca, els jardins quedaven arraconats, es deixava de la
mà de Déu el parc del castell de
ver i no sorgia, ai las-, cap proposta
prou imaginativa i creadora per enriquir el nostre patrimoni amb nous
parcs, jardins, museus, etc. Contràriament. tenim ptrkinfs d « ma*, dàrsenes. etc.

Les coses han rodat d'aquesta manera. Em sembla que hem arribat a
l'hora de les lamentacions, després
d'anys i més anys de silenci. De fet,
la desculturització —en una terra de
poetes, de novel·listes, el cens d e l s
quals seria un dels més elevats dels
Països Catalans— ha imposat el seu
joc. L'art, la literatura, la cultura en
general són manifestacions gairebé
alienes al desenvolupament de la societat mallorquina.
Fa uns dies. precisament, s'inaugurava una exposició a l'Institut "Antoni Maura" de Ciutat. En vaig fer
la presentació amb unes breus paraules al catàleg. La mostra en qüestió intentava donar, d'una manera
general, una resposta a aquest estat
de coses. Ferrer, Sapere, Paez i Cacho Chacón. dos d'ells artistes mallorquins i els altres dos d'adopció,
mitjançant filferros, mans fermades,
colors negres, formes angoixoses, cordes i cordills, aconseguien una atmosfera prou crua de rebuig d'aquest món que se'ns imposa calladament.
La resposta ha estat immediata;
aprofitant el primer de maig, un grup
d'extrema dreta va prendre per *Ssalt l'exposició i en va fer la tren»
cadissa pertinent. Hi dexaren la tarja de visita, en blau: PENS.
I és que l'art, si respon a una necessitat d'expressar la preocupació I
la inquietud que ens envolta, ha de
ser marginat, silenciat, destruït. A l l ò
important és mantenir la desculturització fins on sigui possible, el»
alts nivells d'especulació. Per aquestes mateixes einc-centes. Mallorca
pot ésser destruïda. No sé si fins
que no quedi res per destruir, ser»
reclamada la presència dels restauradors de paisatges. De moment, no
és possible endevinar si després tornarà a començar de bell nou el eiels...
ANTONI
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ACTIVITAT POLÍTICA

MADRID

Areilza assumiria el pas a la democràcia PSOE: cap a la unificació
El diari madrileny de Sindicats «Pueblo» torna a ter anticatalanisme
La formulació de la idea d'un
"Pacto Nacional" no és nova.
Fa temps que els polítics , de
diverses inspiracions ideològiques l'utilitzen. Tanmateix, quan
el qui formula la necessitat del
pacte és un ministre del Govern, i el pacte convida l'oposició, l'assumpte és força seriós.

Com a únic camí per a anar des
d'un règim autoritari a una convivència democràtica. Areilza ha proposat un pacte que, sense ser un
document signat, "és un propòsit de
compromís d'honor en què la Monarquia obre el joc, i els representants de les forces polítiques, tant
per l'esquerra com per la dreta i pel
centre, han d'acceptar-lo."
P A C T A R ENVERS UN GOVERN
DE TRANSICIÓ?
Aquesta proposta
suposa
—és
clar— q u e Areilza no sintonitza amb
l'actitud de menyspreu envers l'oposició que vam trobar en el discurs
del president Arias i en les declaracions posteriors de Fraga que escamparen els diaris europeus. A
Areilza, com a cap aristòcrata, no li
agrada de fer el ridícul ni té propensió a la grolleria. Tanmateix, no
crec que aquesta sigui la raó fonamental de l'última mostra del "savoir
f a i r e " del comte de Motrico. i P e r
què, doncs, Areilza, evitant la topada, s'estima més la negociació i el
pacte basat en l'enteniment i en el
compromís mutu d'arribar a un futur
on sigui possible la convivència plena en el pluralisme?
Tots els observadors es fan la mateixa pregunta. La majoria interpreten que estem assistint a un episodi
que forma part d'una operació que
podria portar Areilza a ocupar la presidència del govern. Areilza, al dinar
del "Club Siglo X X I " , va posar en
relleu que ell és l'home adient per
a la substitució d'Arias Navarro, la
imatge del qual, per altra banda, està força deteriorada. Areilza pensa
que el fracàs de la gestió Arias ha
d'obrir el pas a la conviccio que la
transició a la democràcia està condicionada per l'actitud de l'oposicio^
Aleshores Areilza seria l'home en el
qual reposaria la tasa de configurar
el govern de transició (aquell govern
que estigué present a la conversa
Joan Carles-Gil Robles) que garantís la serietat i l'autenticitat del canvi polític. Fonts procedents de la mateixa oposició moderada han assegurat a aquest cronista que l'oposicio,
en principi, estaria disposada a avenir-se a l'acompliment d'un pacte com
aquest.

El cop de mà per Areilza fa perdre
més punts a Fraga Iribarne en el
"ranking" de popularitat política.
Fraga, que també considerà "tocat"
el president, més aviat es decanta a
pensar que el triomf del reformisme
passa per l'aliança —o, almenys, pel
no-esverament— amb el "bunker".
La diferència amb Areilza és que, a
Fraga, li fa molt més respecte l'obstruccionisme sistemàtic dels defensors de les "essències".
A les converses polítiques subsegüents a l'operació Areilza, algú insinuava la possibilitat que les divergències i les pugnes dialèctiques entre certs ministres responienn a una
estratègia estudiada per endavant,
recolzada en un coneixement científic de la correlació de les forces polítiques en joc i de les seves reaccions respectives. Aquesta interpretació no sembla gaire plausible, sobretot després d'haver-nos assabentat que les batalles al si del govern
no eren precisament amb bales de
goma...
JUDICI SOBRE ELS FETS DE
MONTEJURRA
Les contradiceiors no afecten únicament la composició del Consell de
Ministres. Les contradiccions van
més enllà dels ministeris. Montejurra ens ha tornat a recordar Vitona
en allò que significa de desorientació i d'error important en la política
d'ordre públic. El diari "El País", a
l'hora de fer opinió, demana obertament responsabilitats. "Sol·licitem
diu— que el govern aclareixi les
circumstàncies que envoltaren els
esdeveniments de Montejurra: quants
componien els escamots armats que
prengueren possessió del cim de la
muntanya, si dispararen els partidaris d'ambdós grups carlins o només
els d'un. en aquest cas. els de quin
grup; en què va consistir l'actuacio
de la força pública, etc."
"PUEBLO": C A M P A N Y A
ANTICATALANA?
El diario "Pueblo" dedica, sembla
qu e sistemàticament, als catalans les
seves petites ires. Després de tocar
el torn al director general de Coordinació Informativa, Carles Sentis,
ara ha tocat al cap d'Esquerra Democràtica, Trias Fargas. Seria excessiu parlar d'una "campanya anticatalana". però la reiteració ofensiva
d'aquestes últimes setmanes resulta
una mica empipadora. Pilar Narvion.
que és de Terol, es va molestar
—sembla— perquè Trias Fargas, a

MON DEL TREBALL

Diumenge, 23 d'aquest mes, més
d'un miler d'associats a les dinou
federacions madrilenyes de la Unio
General de Treballadors ( U G T ) , és
reuniran en assemblea general per
pronunciar-se sobre els acords adoptats al X X X congrés general de la
Unió —que tingué lloc a Madrid a
mitjans de març— i elegir un nou
comitè executiu. Segons el reglament
de la UGT, els acords del congres
general han d'ésser sotmesos a la
ratificació de totes llurs federacions,
en el termini d'un mes. Hom espera
que les altres agrupacions provincials ugetistes no trigaran gaire a
convocar llurs assemblees generals
per decidir sobre els esmentats
acords que, un cop aprovats, esdevindran obligatoris.

TREBALLADORS
DE L A TELEFÓNICA
Abans-d'ahir, a Madrid, s'havia
projectat una manifestació pacífica
dels treballadors de la Companyia
Telefònica, però 110 es pogué celebrar
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perquè l'autoritat governativa no
l'havia autoritzada. La manifestació
havia estat organitzada com a protesta pels acomiadaments fets per
l'empresa després de la vaga del
darrer abril. L'acord havia estat pres
dies enrera pels treballadors amb el
suport de la junta sindical de la
Telefònica. A Bilbao, i per les mateixes causes, tres-cents treballadors
recorrregueren pacíficament el centre de la ciutat fins que foren dissolts per la policia, que ao arriba
a detenir ningú. Els manifestants
duien pancartes i feien crits al·lusius
als acomiadaments, trasllats i arbitrarietats de l'empresa.
No s'ha arribat a cap acord en
la negociació del conveni col·lectiu
del sindicat del metall malagueny.
Els representants dels obrers demanaven cinc mil cinc-centes pessetes
d'augment per a les categories més
baixes, quantitat que quedava reduïda en els salaris més alts. La patronal rebutjà aquesta petició i oferí
un augment igual per a tots d'un
vint per cent sobre els salaris actuals, més, en certes condicions no
especificades, un plus de cinquanta
pessetes per dia.
A Logronyo, el governador civil
no ha autoritzat una assemblea dels
treballadors i tècnics del sindicat del
metall que es projectava celebrat al
palau dels esports d'aquella ciutat.
Les raons adduïdes són que, segons
el decret que regula les reunions
sindicals, el nombre de participants
no ha d'ésser superior a les cinccentes persones i, les assemblees, cal
fer-les «
local* sindicals o patró
nala.

Reunió dels «històrics» per a discutir la qüestió
La pròxima setmana serà sotmès a la votació de la base un
document aprovat pel comitè
nacional del Partit Socialista
Obrer Espanyol pertocant a la
seva unificació amb el Partit
Socialista Obrer Espanyol (històric).
El comitè nacional del PSOE es
reuní el proppassat cap de setmana
i estudià la proposta de la comissio
executiva elaborada després de les
converses mantingudes amb el sector històric. Aquesta és la segona vegada des del 1939 que el comitè nacional d'aquest partit es reuneix en
el territori de l'Estat espanyol. En
aquesta ocasió ha estat constituït
pels membres de la comissio executiva i un representant de cada federació.
"
Segons el document elaborat, es
romenaran uns delegats per tots dos
partits, els quals participaran en el
congrés del PSOE. del pròxim octubre. on serà nomenada una nova
comissió executiva conjunta.

A R R I B A D A DEL VICE-PRESIDENT
DEL PSOE ( H I S T Ò R I C )
Al congrés d'octubre, el PSOE presentarà les ponències que ara te en
preparació i els històrics, també les
seves. El mateix document que ha
estat aprovat ara pel comitè nacional
del PSOE serà discutit aquesta setmana pel respectiu comitè dels his-

El bunker demana legalitat al govern
"Les transgressions a l'ordre
legal, conseqüència de la pressió a que fou sotmès el Govern
en els moments inicials de la
seva gestió, semblava que haurien de minvar a mesura que
es restablia l'ordre pacífic de
convivència, però aquesta esperança. s'ha vist frustrada , diu,
entre d'altres coses, l'escrit que
cent vint-i-sis procuradors a
Corts han dirigit al president
de la cambra per tal que el
presenti al. Govern.
Col·liciten que "tots els òrgans de
l'Administració actuïn sota el principi dels més escrupolós acatament
de la legalitat vigent", informa Loha estat presentat a la
secretaria de les Corts i porta les
signatures dels esmentats procuradors, de diferents representacions.
Sis són procuradors de designació pel
Cap de l'Estat; trenta són consellers
nacionals, de províncies i permanents: cinquanta-quatre, procuradors
de representació sindical; onze, de
representació familiar; vuit, de Col·legis i Cambres, 1 quatre d'Administració local.
Si ens atenim a llur adscripció als
grups parlamentaris ja constituïts,
entre els signants, n'hi ha quarantatres que pertanyen a Acció Institucional; vint-i-cinc que no són en cap
grup; vint-i-tres del Grup Laboral
Democràtic; catorze, d'Unió del Poble Espanyol; quatre, de l'UDE; tres
del grup regionalista i uns altres tres
de l'independent Entre els noms dels
signants es troba el del senyor Pérez
Pillado, que morí fa més d'un mes.

REPERCUSSIONS EN ELS
MITJANS DE COMUNICACIO
Els procuradors assenyalen en llur
escrit que, els últims temps, la transcendència de les agressions es fa cada dia més evident i repercuteix d'una manera immediata en la consciència social, sobretot per l'acollida que
tenen en els mitjans de comunicació
soci&L
"El pitjor del cas é§ —diuen— que
aquest clima de confusió va essent
en alguna mesura el resultat de declaracions i manifestacions d'alguns
membres del Govern, contradictòries
també entre elles, i, sobretot, mancades de la claretat necessària per a
saber el que realment es pretén.
"Quant a la reforma política
—diuen—, s'estan produint normes,

tòrics. Aquest és el motiu de l'arribada a Madrid, avui, del vice-president del PSOE (històric), Ovidio Salcedo, procedent de Mèxic, per a
assistir al ple de la comissió executiva del seu partit.
La reunió dels històrics tindrà lloc
a Madrid el pròxim dissabte i. a part
de discutir " l'esmentada unificació
amb el PSOE. estudiarà així mateix
les relacions del seu partit amb els
grups social-demòcrates i socialistes
espanyols.
PRESENTACIÓ DEL PSDE
A SANTANDER
Diverses agrupacions polítiques
n-legals han facilitat un comunicat
conjunt sobre la presentació a Santander del Partit Socialista Democràtic Espanyol. Signat pel PSOE. la
UGT les CC OO. el P C, Esquerra
Democràtica, PTE, el grup independent i la Federació Popular Democràtica. el document diu que l'acte,
lluny de la funció anunciada, es convertí en un seguit d'atacs als grups
i al partits de l'oposició, cosa que
provocà la sortida de la sala de mes
del cinquanta per cent dels assistents
i el refús dels qui hi van romandre .

•

CORTS

g °L'escrit-

Pròxima reunió UGT de Madrid
Mentre a Madrid era negat el
permís per a manifestar-se als
treballadors de la Telefònica., a
Bilbao, els obrers de la mateixa
empresa feren una manifestació
pacífica. A Màlaga, no s'ha arribat a can acord en el conveni
del metall i, a Logronyo el governador civil no ha donat l'autorització per a celebrar una
assemblea el mateix sindicat.

la seva intervenció televisiva, deia
que la descentralització beneficiaria
Catalunya. Després, l'autora afegia:
"No ens vindria malament saber el
percentatge de riquesa, d e cultura i
d'iniciatives de la regió catalana que
corresponen a aquest corrent d'inversió en homes i en capital d'unes
zones del país condemnades —en
part per aquesta sangonera— a ser
cada dia més pobres, mentre que les
regions que reivindiquen ia descentralització són cada dia més riques".
N o escau a un corresponsal la polemització argumental. però sí que
li escau reflectir les rèpliques de catalans que viuen a Madrid. En llegir
l'article, em deia un amic catala, bell
coneixedor del terreny central: •'Em
eonvenço que és pràcticament impossible, per ara. d'eliminar la influencia de quaranta anys de centralisme
a ultrança. L'autora de l'article
—afegia el meu interlocutor— es veu
que no coneix Catalunya i no sap que
els d'Almeria —que ella esmenta com
a neutralitzadors de la catalanitat—
són sovint més catalanistes que els
qui han nascut a Sant Esteve de Palautordera; amb els vots d'Almeria
sortiria victoriosa la descentralitza
eiò i encara potser més que la descentralització
A més a mes. 1 argumentació de l'article falla de mig
a mig: és el mateix centralisme ei
qui ha malmès la situació i ha originat les diferències regionals i la pobresa de què parla Pilar Narvion .
En fi l'interlocutor anava cada
eop més lluny, i em penso que tenia
cada cop més raó "contra bords i
lladres", com diria el poeta.

projectes de normes que tenen el defecte de ser part d'un tot, i aquest
tot és desconegut."
PECES QUE NO ENCAIXEN
"El Congrés de la UGT —diuen
més endavant—, autoritzat governativament, ve a constituir una altra
peça que encaixa difícilment dins
aquest procés de reforma. Representants il·legals, junt amb d'altres representants estrangers, adoptaren decisions i acords que vulneren tot principi de legalitat i, especialment, ataquen la legitimitat, que és el manteniment de totes les institucions.
"La unitat sindical, tal com l a configuren les Lleis Fonamentals, resta
conculcada i vulnerada pels esmentats acords del Congrés, que no solament es redueixen al camp laboral
sinó que, evidentment, es plasmen en
decisions de tipus polític.

EL REI NO HI ES COMPROMÈS
"El president del Govern, en el
seu discurs davant les Corts, recordà quina era la responsabilitat del
Govern i les seves atribucions; i demanà per a ell la plena responsabilitat, ja que el Rei no hi era compromès ni podia comprometre la institució en cap de les polítiques que
adoptessin els seus Governs. Els intents d'endossar al Rei la responsabilitat de la reforma, declarant-lo motor de la mateixa, pressuposen una
manifesta contradicció i un afany de
protegir-se i d'irresponsabilitzar-se
d'una obligació que, per la llei,
de competència única i exclusiva aei
Consell de Ministres. A la gallardia
del president del Govern, no se li correspon amb manifestacions publiques d'aquest tipus."

DFSIG DE COL·LABORAR EN
RL DESENVOLUPAMENT POLÍTIC
L'escrit acaba dient que, convençuts com són que aixo que han exposat afecta greument el futur d Espanya, resten oberts a una reforma
que, respectant en la seva essència
l'ordre institucional, perfeccioni els
mecanismes participatius i representatius; així, exposen al president llur
queixa, raonada i fonamentada, amb
desig de col·laborar en el desenvolupament polític i social d'Espanya.

M A N I F E S T DELS PROVERISTES
El propnassat dia 10, l'associació
política proverista féu públic un manifest. aprovat en el seu primer congrés nacional, celebrat a Madrid El
m-overisme —que es diu partit dem o c r à t i c - es defineix, en el terreny
polític, per l'elecció, per sufragi universal de tots els òrgans de representació i, en el terreny economic,
per la incorporació d'Espanya a les
àrees comercials sunranacionals.

BREU
ACCIDENT
D ' A V I A C I O . — EIS
disset cadàvers rescatats de j avio
iranià que va sofrir un accident dium e n g e passat a Huete (Cuenca) hav i e n d'ésser traslladats ahir a Teheran segons van informar fonts de
l'ambaixada d'Iran a Cifra Se sap
que es tracta de tres dones i q u a t r e
homes nord-americans, i la resta,
fins a disset, iranians. Una comisio
de militars iranians va aribar ahir
en un avió persa per estudiar les
causes de l'accident. Per part espanyola, les autoritats pertinents
prossegueixen les indagacions^ Solament es donarà informacio, diu Cifra quan el cas estigui tancat.
ÀNTONIO GALA. — Ahir va prestar declaració al Jutjat d'Ordre Public número dos, de Madrid, l'autor
teatral Antonio Gala en relació amb
el s séus articles publicats en el setmanari "Sàbado Gràfico", Un d'ells
va provocar el segrest de la revista.
BOMBA I MUSICA. — Almenys
disset trucades telefòniques en què
s'amenaçava que havia estat col·locada una bomba al Conservatori Superior de Música de Madrid, s'han
registrat d'ençà del començament d »
l'any. L'última fou dilluns passat.
Segons informà a Logos un catedràtic del Conservatori, totes les vegades es va h i ver de desallojar la totalitat de les classes on s'estava donant lliçó, essent afectats, en eada
ocasió, més de 2.500 estudiants de
diferents edats.
DIONISIO RIDRUEJO. — Ahir a
la tarda, a Taurus, va tenir lloc
l'acte de presentació del llibre de
Dionisio Ridruejo titulat: Dionisio
Ridruejo, de la Falange a la oposición. El llibre és obra d'una vintena
d'autors amics de l'esmentat polític
i literat. Durant l'acte va parlar el
director de l'editorial i. per part dels
autors, el novel·lista Joan Benet.
NOVA FUNDACIÓ. — Difondre el
coneixement de Francisco Franco,
en la seva dimensió humana i política, promoure i realitzar estudis sobre el pensament de Francisco Franco i, especialment, les realitzacions
durant els seus anys de mandat, són
entre d'altres els fins de la Fundación Nacional Francisco Franco que
va ser presentada ahir a la premsa
per la comissió organitzadora. La
Fundación. com van suratllar diverses vegades els membres de la
comissió, no té res a veure amb cap
matís polític i pretén néixer i mantenir-se amb les aportacions indiscriminades de tots «1» espanyol».

Espanya

Promeses ministerials a Galícia

Dol popular pel jove mort a Montejurra

Arriba a Madrid el director de la FAO

Guetxo: manifestació contra el terrorisme de dretes
quarts de deu van soterrar el jove mort
En aquests actes no pogué prenòe
part més que la població d'Estella, perquè cantrols de ta Guàrdia Civil impedien que hi entrés tot aquell qui no
pogués acreditar la seva condició de veí
Els quatre de bata no han empitjorat. d aquesta vila.
Cap a les deu del vespre, hi va haver
L'estat d'Aniano Jiménez continua
crític, a la secció d'atencions intensives alguns incidents pel carrer i intervenl'hospital de Navarra. Aquest tou el cions de la força pública, que no havia
ferit d'un tret de pistola al monestir d'I- actuat la resta de la jornada.
rat xe, Ferran Lucas, el barceloní, evoluciona satisfactòriament i ha estat traslla- A PAMPLONA
dat de la secció abans esmentada a un
altre pavelló del mateix hospital. Josep
Al llarg del dilluns, la policia impedí a
Xavier Nolasco es va refent de la ferida Pamplona diverses temptatives de manial peu.
festacions contra els incidents de Montejurra. La major part de les indústries,
els bancs i els centres d educació van
EL FUNERAL A ESTELLA
parar simbòlicament entre una i quatre
hores pel mateix motiu.
El dilluns. a Esteva, a les deu del matí,
milers de persones entre quals hi havia
RECONEIXEMENT MÈDIC A DOS DEla dona del dii igent carií Carlos Hug van
recórrer els carrers en una manifestació TINGUTS
srtenciosa del dol. A aquesta hora tancaren els comerços i s'inicià una vaga
La Junta Directiva de Metges del Col.general que continuaria tota la jornada.
legi de Navarra, va demanar al jutge
A les fàbriques es feien col·lectes per
d Ordre Public i al governador el permís
comprar flors per als actes de la tarda
d'examinar Pere Díez i Josep Antoni
Es van vendre nou mil clavells que, amb Alemàn, detinguts dies enrera i que decinquanta corones més, van acompa- vien haver rebut malstraetes a la Comisnyar el cos de Ricard García Pellejero en saria de Pamplona.
l'acte de I enterrament.
El permís fou concedit ahir di.narts i
A les vuit de la tarda, en un altar situat
un neuropsiquiatra i un metge de media la Plaça dels Furs d'Estella, es va celecina general visitaran els detinguts.
brar el funeral, a qual assistí la major
part de la població. En un lloc de la
plaça, una pancarta deia: «Ricard, la
teva sang clama justícia».
Començada la missa de cos present,
gue fou concelebrada per cinc sacerdots. després de l'Epístola, un jove va
llegir un poema dedicat a Ricard. En
l'homilia, el celebrant es va manifestar
«Continuen les negociacions
contra els sentiments de rancúnia i el
per a la nostra integració a la Pladesig de venjança, però en demanda de
tajunta», han manifestat dirigents
justícia.
de la Federació de Partits SocialisAcabada la cerimònia, que va durar
tes, en una conferencia de premsa
otrquanta minuts, un altre jove va llegir
celebrada ahir al matí.
t*n escrit dirigit a tot el poble.
Després es va formar la corraMv-a. que
Hi
eren presents Enrtque Baron (contte anar a peu fins el cementiri, on a tres
Ahir dimarts, a primera hora de
la tarda, no hi havia hagut cap incident ni a Estella ni a Pamplona,
després de la tragèdia de Montejurra.

L'activitat dels ministres en diferents llocs d'Espanya i de l'estranger és una de les característiques que va predominar en la jornada política d'ahir. Per altra
banda, a primeres hores de la tarda
d'ahir va arribar a Madrid, procedent de Nairobi, el ministre de Comerç que havia assistit a la IV conferència de la UNTACD. i també
arribaren a Barajas el ministre d'Afers Exteriors de Paraguai i el director general de la FAO.

DIPÒSIT DE DINAMITA EN UNA ESGLESIA
A la part baixa de la torre de l'Església
d'Isasondo, la Guàrdia Civil ha trobat un
dipòsit de dinamita, continguda en diversos pots de conserves, amb un total
de cinc quilos. Segons fonts oficials,
aquest dipòsit hauria estat al càrrec de
Pere Maria Mujica. fet escàpol dies enrera quan la Guàrdia Civil es va presentar a casa seva.
MANIFESTACIÓ A GUETXO
Com a conseqüència dels atemptats
soferts dissabte per la pastisseria «El
Pelotari» i el bar «Txomin» de la localitat
biscaïna de Guetxo. els veins del poble
han celebrat una manifestació pacífica
contra el terrorisme de dretes. La Guàrdia Çivil va vigilar els moviments dels
manifestants sense intervenir-hi.
L'Ajuntament de la població ha ofert
ajuda als perjudicats i ha posat a la seva
disposició els serveis de l'arquitecte municipal i diversos materials per a les restauracions;
Per altra banda, durant I ultima setmana la Guàrdia Civil va detenir 25 persones, déu d'elles dones, per suposada implicació en tes activitats de l'organització
ETA-V.

«Vinc a dir-los que l'administració té
una decidida voluntat d'atorgar a la
regió gallega el tracte discriminat i
prioritari que es mereix», va dir el ministre de l'Hab'itatge. Francisco Lozano
Vicente, en iniciar la reunió amb diverses autoritats de la província de Pontevedra. en què es van tractar diferents aspectes del seu departament, com és I escassedat de vivéndes de caràcter social
i dels polígons ja en construcció, on
aquest any s irwciaràn les a.ctuacions. A
Lugo, ahir. l'esmentat ministre de l'Habitatge va parlar del fet que el seu departament donarà suport a la vrvenòa rural i
també sobre els polígons industrials.
«Soc conscient, va dir, que aquest
diàleg portarà compromisos per a l'Administració. Per això soc aquí. Si cal,
com caldrà, programar actuacions fvtures per corregir, en allò que fa referència al meu departament, el desequilibri d'aquesta regió, les abordarem
conjuntament.»

PARTITS SOCIALISTES

Per a la unitatsensehegemonies

ENSENYAMENT

* Opcions al decret sobre el servei militar

En la reunió s'esbossaren diversos
plans i projectes i es determinà quins
seran els pasos per a sol·licitar de les
autoritats la derogació d'aquest decret.
L'argument principal és que, en el millor
dels casos, l'estudiant perd un any de la
seva vida acadèmica, amb els perjud«is
oue això suposa per a la societat No ha
assistiren representants cíe la Captí ama
Geoerai de Madrid, ru de t'A6soe*ac*óde
Pares d'Alumnes de la Universitat, que
havien estat expresament convocats.

(

L "IDEOLOGIA CREPUSCULAR
'

Perquè suposa «na violació al t>esoecté de te eofiscteneis óe(s estudiants,
i cmeeasMmnes de centre d ense»-

i1
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vergent socialista de Madrid), Joan
Garcés (convergent socialista del País
Valencià) 1 José M. Veiras (Partit Socialista Galleg). Manifestaren que, per a ingressar a la Platajunta, posen cora a
condicions la integració de tots els partits que componen l'Equip DemòcrataCristià de l'Estat espanyol, els partits regionals 1 de la Unió Sindical Obrera
(USO). «Tenim noticies, digueren, que
el PSOE s'oposa a la nostra integració
ala Platajunta» 1 afegiren:

lisme ideològic en les escoles, segons
s'ha posat d * manifest en assemblea
celebrada darrerament en aquesta ciutat. Després d'una conferència, pronunciada per un capellà, en un teatre de
Lleó. les associacions de pares acordaren enviar un document al ministre d'Educació 1 Ciència en què exposes
aquest 1 d altres criteris respecte a fensenyament dels seus fills.
El document diu també que les aptdes
de l estat han d'ésser concedides tant
als pares d alumnes que estudien en
centres públics com als que tenen els
fills en centres privats.
Aquests arguments es basen, segons
aquests pares de Lleó, entre d altres
coses, en els drets droctinals catòlics.

«Només és possible la unitat sobre
la base del reconeixement mutu sense
hegemonies ni exclusions; adopció
d'una ünia socialista autogestionària
amb una pràctica d'unitat d'acció que,
començant des d'ara entre els socialistes, ha d'abraçar el conjunt de les organitzacions i forces populars i democràtiques; defensa d'una concepció
sindical unitària i democràtica, cosa
que suposa una organització sindical
independent dels aparells dels partits;
una estructura orgànica capaç d'assumir i resoldre ta realitat pturinaciona!
de l'Estat espanyol, cosa que implica
una Federació de partits sociaKstes-,
independència política i financera da
vant els partits estrangers i en partíeu
lar davant aquells que assumeixen
l'estratègia del capitalisme internacional.

comerç i desenvolupament en el mà». %
El ministre, a la seva arribada, va d*- .
clarar també que entre les realitats de
I esmentada conferència hi ha la de
constituir un nou banc internacional de
recursos, que intentaria 6e mantenir l'equilibrí de les matèries primeres i productes bàsics. Es va referir també a les
seves entrevistes amb Kissinger, amb el
president de la Comunitat Econòmica
Europea (CEE) i amb diversos iwüMStres
d afers estrangers i de comerç que assistien a la conferència.
Un altre ministre espanyol para per terres estrangeres. El více-president del
govern i ministre de la Governació. Manuel Fraga Iribarne. es troba a Veneçuela. Ahir, després de donar-li «na
audència especial, el president de la
República, Carlos Andrés Pérez, va oferir al ministre espanyol un dinar en el
palau de Miraflores, al qual assistiren
significades personalitats.

ANDALUSIA I MÚRCIA
El ministre d'Obres Públiques, Antonto Valdés y Gonzàtez Roldàn, es va
desplaçar ahir a Motril. Granada, Amb
tes autoritats de la província va tractar,
entre altres punts, de diversos aspectes
relacionats amb la ínfraestructura sanitària 1 amb la de comunicacions d'aquesta comarca.
El ministre d'Agricultura es desplaçà
de Puerto Lumbreras a Lorca, a primera
hora del matí. En una reunió a t'Escola
de Capacitat Agrària, a que van assistir
les autoritats que l'acompanyaven, el
president de la «Hermandad de Labradores y Ganaderos» 1 el president de la
«Çomunidad de Regantes», li van ser exposades les necessitats de, la comarca.
A migdia, en helicòpter, el ministre d'Agricultura va sortir cap a Cartagena 1 va
volar sobre la zona de te vaM del Guadalenttn que serà regat amb aig&es del
transvasament Tajo-Segura.
DESEQUILIBRI ENTRE ELS PAÏSOS
«He pogut observar la tensió, moltes
vegades aguda, que hi ha entre els
dos grups de paisos, desenvolupats i
subdesenvolupats, i també he pogut
comprovar el propòsit d'arribar a noves solucions i, en definitiva, a un
avançament que, si bé és lent i vacil lant, és realment anar cap a un món
més equilibrat i just», va dir el mmistre
de Comerç, Leopoldo Calvo Sotelo, a la
seva arribada a l'aeroport de Barajas
procedent de Nairobi, Kenya, on va presidir la delegació oficial espanyola que
participà en la IV Conferència de la
UNCTAD, organisme de la ONU per ai

ANDALUSIA

Els alcaldes cordovesos discuteixen el regionalisme

SINDICAT DEMOCRÀTIC
ÇA
P Una delegació de la Unió d Estudiants
Conservadors. Cristiano-demòcrates i
Uóerats Europeus, i del Sindicat d'Estudiants d'Estocolm, van manterwr converses ja fa oms dies amb la branca juvenil
espanyola del Partido Universitano Independiente (PUI). Durant els contactes
s estudià la situació política espanyola i
el desenvolupament dels corrents polítics dintre de la nostra universitat. El
PUI. davant la inexistència d organismes
representatius dels estudiants espartyafs s'HK&nà per la necessitat ds constituir tm Sindicat Democràtic d'Estudiants
' Universitaris (SDEU) —que ja funcionà a
la Universitat de Barcelona— i que fóra
independent dels partits polítics i de
qualsevol protecció oficial Entre els
acords adoptats a ta fí d aquests contactes. figura la invitació oficial cursada pel
Sindicat d'Estudiants Suecs al PUI per
ajudar a la formació dels seus representants amb el fi de constituir 4m smxfecat
. demooràttoó estudiants.

m.

VIATGES I VISITES

PAIS BASC

Presidida per cinc degans i dos
vice-degans de diferents facultats
universitàries de la Universitat
Complutense, va tenir lloc ahir de
matí una reunió amb representants
estudiantils per a gestionar unes
entrevistes amb els ministres d'Educació i Ciència i de l'Exèrcit,
amb el fi de plantejar opcions al
decret regulador del servei militar,
pel que fa als universitaris
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Els titulars de setanta-quatre municipis cordoves>os s han reunit a la
Diputació per a ser informats de les
activitats que per promoctonar la
regió andalusa es porten a terme a
totes les diputacions de la zona,
donat l'intens regionalisme que viu
avm l'Estat espanyol. segons paraules del president de la Diputació.

La idea. que sortí del diputat senyor
Manzanares, fou aprovada pel ple de ta
Diputació cordovesa 1 perles demés diputacions d Andalusia, El president de la
Diputació «formà en aquesta reunió de
la constitució de la comissió promotora
d Andalusia, el pasat dia 21, a la Diputació de Sevilla, on fou aprovat el reglament de funcionament També, els doctors Antonio Titos i Vicente Theotonio
iròor 11 iren sobre els temes «Evolucions
econòmco-socials comparativa entre
Còrdova i les províncies de regim especial: Alaba i Navarra» 1 «Anàlisi
critica «tolc règims «orals d'Alaba é Mavarra. d»s de l üpttca stndicaK

de llei sobre la concessió de crèdits extraordinaris per a la realització de diverses obres a Andalusia 1 extremadura
amb el fc de combatre l'atur laboral El
prcyecie —que el Consell de Ministres
envià a la presidència de tes Corts perquè l'estudiïn consisteix en un crèdit a
càrrec del Ministeri de Treball per valor
de tres mil milions de pessetes, un altre
de tres mil cent trenta-quatra milions a
càrrec del Ministeri d Agricultura 1 un altre de mil milions a càrrec del ministeri
de la wvenda,
ASSEMBLEA DE LA UPOE
AVUI, dimecres, Unió del Poble Espanyol, associació política franquista, celebrarà a Màlaga una assemblea presidida
pel seu coordinador nacional senyor Javier Carvajal amb assitència de delegats
d Aodalueta, Canàries Ceuta 1 Melilla
EL PORT DE MALAGA

Durant 1974 van entrar al port malagueny tres-cents vuitants mil passatgers
1 el 1975 dos-cents setanta nou mil, o
sia. aproximadament un vint-i-cinc per
S tauWe* OAwal de t Estat <©OE) pw cent menys. També sbao registrat oos
eçtoroocxtó menys t oca
10. uo propCM' mi

CRÈDITS PERA COMBATRE L'ATUR
LABORAL

disminució de set-centes mil tonelades
més de combustibles crus ren conjunt
viütanta vaixells menys. Tal volta hi influeix la obertura del canal de Suez, sobretot pet qoe fa a limes d'Or ten*.
No obstant atxó» ia carrega general ha
augmentat en cent iwanta mil tones,
gràcies, en gran part, af% ciment, però segons sembla també minvarà ja que és
més econòmic de fer-ho per altres ports
com Huelva o Alacant. Degotes maneres
hom inverteix grans quantitats en
obres d ampliació del port, especial
ment » la zona dels cwpostie que més.
eodavant podwa s a r w per a oorwenedors, sistema que va prement gran importància i que actualment-ao té «stat.laoions preparades.
COMPLEX PETROQUIMJC A HUELVA

Diverses pta«tes petroqwonques s »staUaran « Huelva, segons projectes ja
presentats a te cteecctó general d indústries qwewqfues per Dow-Ctoem·caf
Ibérica S.A. l Otefwas del Sur S.A., havent depositat les corresponents garanties per valor de set-cents seixanta cinc
milions de pessetes. La «versió total del
complex industrial es calcula en carn
ml milions de pessetes.

ARRIBADA DE PERSONALITATS ESTRANGERES
El ministre de Relacions Exteriors de
Paraguai, Alberto Nogués, va arribar
ahir a Madrid a primera hora de la tarda
El divendres vinent inaugurarà un monument ai mariscal Francisco So+ano
López, pare de la independència pa*aguaia, en el Parque del Retiro. Durant la
seva estada a Madrid, de caràcter privat,
el ministre del Paraguai serà rebut pe^
rei d'Espanya, a qui farà lliurament
d'una carta del president de la República. Alfredo Stroessner, invitant-lo a visitar oficialment Paraguai.
1
Així mateix, per assistir a urves reunions de treball sobre irrigació que se
celebraran a Sevilla, va arribar ahir a Barajas el director general de la FAO, (1
Edouard Saouma. de nacionalitat libanesa. La FAO és un organisme depenent
de les Nacions Untdes, per a l'alrmentació í l'agricultura.
4

PREUS

..t

Puges del pa i
dels automòbils
Ets obrers agrícoles de Màlaga
estan disposats a fabricar-se el pa .
que consumeixen, devant la pujada
que ha experimentat aquest producte alimentari. L augment del
preu del pa va entrar ahir en vigor j
a diverses províncies espanyoles, '
fixat als voltants de trenta-vuit pes-"*
setes quilogram.
4
i
La iniciativa de fabricar eomuniíàrtament el pa, presa per beneficiar-se d"un j
abaratiment substancial, es gestions a
molts pobles de la província malaguenya. on s'estudia per diverses snti->"
tats la vigent normativa per a ta fs**
bncació d aquest producte. D altra
banda, els agricultors del blat se senten
molestos per la puja de venda al públic
del pa, mentre que ells només re6»r>
una mínima part per llur producció da),
gra.
#4
i
M
i
f.
VOLEN APUJAR EL BLAT
'4
Entre els agricultors de FEstat aspa-.
nyol existeix un clima de gran desconten-1
tament davant la triga en ta concessió
dels deu mil milions de pessetes que havian sol·licitat al govern per a subvencionar els productes agrícoles sotmesos
a regulamenl de campaaya, segons han
manifestat fonts properes a aquests
baíladors. La gent d aquest sector demana al govern que ofereixi una solució
en un termini breu «De no fef-fce
—diuen—, ens obligarien a prendre
mesures de defensa que som els primers a rebutjar». Afegeixen també que
el preu de campanya del blat s"bauria
d'apujar una pesseta per quilogram^ i
passar, dones, de
a «-50.
^
- J ELS COTXES
«Tenim informacions molt concretes
que fan pensar que la puja dels cotxes
es produirà en dates properes», afirmà
ahir a la tarda el president de la Chrysler
Espaha. en ana seu«ó amb els tnforoMdor*. L awgooent BdUicitat per te O v y v
fer se sit*e
voltants del deu per cent,
i sembla que els percentatges de to pujada que s ha d'autoritzar seran giolt
semblants a aquest. Els problemes laborals i la devaluació de la pesseta —els
«royalties» a pagar amb la devaluació
són més atts— han oontribuit a fer que
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FRANÇA

Catalans del nord s'organitzen a París

Aldo Moro obre la campanya electoral
Les informacions sobre les
últimes xifres oficials de les víctimes del terratrèmol són el recompte trist de la catàstrofe que
ha assolat la regió italiana de
Friuli. Entretant, el govern dimitit anuncia oficialment l'inici
d e la campanya electoral.

Assassinat sense aclarir de l'ambaixador de Bolívia

Diferents fets o comentaris
en relació amb Espanya s'han
produït aquests darrers dies a
París. Ahir vam estar parlant
amb alguns dirigents carlins
en la seu central d'aquest partit a París. Juntament amb el
PCE, el carlisme és l'altre partit el cap del qual no podia
entrar, fins fa pocs dies al
seu país. Per aixó, és a la seu
parisenca, on es prenen les
principals decisions.

Ens van dir que el germà petit
d e Carles Hug, de nom Sixte, malj r a t els seus trenta-sis anys, es
l'únic dissident de la família. Ja fa
« n a any que fou expulsat tant de
la dinastia com del Partit Carií.
Dilluns, els dirigents carlins van donar a la premsa parisenca un comunicat que denunciava "els autors
dels assassinats". L'escrit acabara
dient que "ha estat demostrat que
aquesta maniobra no ha demostrat la unitat del moviment al
voltant del seu líder, Carles Hug,
de la línia política favorable a la
Constitució d'un Estat socialista i
federal".

A L'ENTORN DE LES DECLARACIONS DE JORDI PUJOL
Un comentari interessant fou publicat en "Le Monde" d'ahir. Refu-

tava el contingut de les declaracions que, dues setmanes enrera,
havia fet en el mateix diari Jordi
Pujol. Aquest deia que "abans de
la guerra civil, el Partit Comunista
d'Espanya i el Partit Socialista
Obrer Espanyol no estaven representats a Catalunya", tesi que és
refutada. en una carta oberta adreçada a " L e Monde", pel socialista i
ex-membre del PSUC. Albert Papasseit. Aquest diu que el Partit Comunista d'Espanya, poc nombrós
certament, estava representat, no
obstant això, en quasi totes les ciutats. I continua: "Si el Partit Socialista Obrer Espanyol tenia una implantació limitada, el seu paper no
deixà de ser important Quan s'uniren la Federació Catalana del PSOE
i la Unió Socialista de Catalunya,
després de la proclamació de la República, la presidència fou confiada
a Joan Comorera, i el nou partit tingué alguns diputats al Parlament
català i un conseller al govern de
la Generalitat.
ffUDOO C A T A L A N S
M L NORD A PARIS
àhm^—————————————'

Finalment, en relació amb els
Països Catalans, hom ha de destacar l'acte que tingué lloc el passat
cap de setmana i que fou organitzat pels rossellonesos que viuen a
París. Van dir que viuen a París de
quaranta a cinquanta mil catalans

ANGLATERRA

Lamentacions per la caiguda de Thorpe
A les dues hores d'haver-se
fet DÚblica la dimissió de Jeremy Thoroe, com a líder del
Partit Liberal, l'ex-model Norman Scott, que diu haver mantingut relacions homosexuals
amb Thorpe, anuncià que presentarà una querella per difamació contra el líder renunciat.
ï n una declaració feta mitjançant
elB seus advocats, segons informa
Efe, Norman Scott diu que "lamenta
profundament la caiguda política de
Thorpe. que no desitjava, pero creu
convenient de deixar d'una vegada
tota la situació ben clara", bo i afegint que no es retracta ni es penedeix de res del que havia dit anteriorment.
L'anunci d'aquesta querella ha
augmentat el dramatisme de la renúncia de Thorpe, i per a molts sera
l'única forma de contestar una sèrie de punts foscos en l'extrema i
sòrdida història
TRISTESA PER L A DIMISSIÓ
L a dimissió de Thorpe. fou acollida en els medis
parlamentaris
londinencs amb tristesa i simpatia
per qui dirigí el Partit Liberal per
espai de nou anys.
El president del Partit Nacionalista Escocès, Menzis Campbell, dedieà un càlid elògi al líder dimitit,
dient que "pocs homes en la política

britànic» han fet tant d'impacte com
Thorpe. que pogué elevar el nombre
de votants per al Partit Liberal de
dos milions en les eleccions de 19b4
a cinc milios en les de 1914
Lord Byers, el portaveu del partit
a la Cambra dels Lords declarà que
Thorpe "ha adoptat la postura mes
adient, car era imposible romandre
al front dels liberals en aquestes circumstàncies".
Per la seva banda. David Steele.
cap de disciplina en funcions, defensà
Thorpe qualificant-lo com un gran
polític i un home que ha sabut plantar cara a la situació. La joventut liberal d'Escòcia ha reaccionat durament, d'altra banda envers
qualifica d "'autors del sacrifici de Thorpe", esmentant entre aquest, els diputats John Pardoe, Melwyn Hobson. Cyrul Smíth i els lords Mackie,
Beaumont i Byers.
L A SUCCESSIÓ
Uu jove polític de 38 anys, David Steel, actual portaveu d'afers
estrangers del Partit Liberal, a qui
Thorpe dirigí la carta de renuncia
per ser el cap interí de disciplina, es
el candidat més versemblant a la
successió. Steel, que als 27 anys fou
el diputat més jove i que compta
amb una gran majoria en el seu districte electoral, podria, segons els
observadors rejovenir i vigoritzar el
tercer partit del país.

BRUSSEL·LES

"Monument" contra la radioactivitat
tJn hloc cúbic de ciment de
«et tones i dos metres d'alçada,
que conté en el seu interior
residus radioactius, fou il·legalment col·locat el proppassat filial de setmana en un punt
neuràlgic de la capital del
Mercat Comú.
B
Grup
d'Animació Cultural
•Mass Moving", promotor d'aquesta particular iniciativa, explica als
informadors el sentit de la seva acció i els motius de l'elecció del punt
neuràlgic en el qual ha estat collocat el "Primer monument mundial a la radioactivitat". Tracten
d'alertar l'opinió pública sobre els
perills de l'actual sistema d'elemijiació de residus radioactius, que
«on en bona part enfonsats al mar.
Aaueet sistema representa, « o s han

afirmat els promotors del "monument", un greu perill de contaminació per a la fauna marina i
igualment per a les persones que
ee n'alimenten.
El "regalet" radioactiu ha estat
col·locat davant de la seu brussellenca de la Comunitat Econòmica
Europea amb la intenció de sensibilitzar també les autoritats comunitàries dels nou països del Mercat
Comú a la necessitat de regularitzar els problemes inherents a l'explotació de l'energia nuclear.
De moment, la policia belga no
ha pres cap mesura contra aquest
eriginal monument que continua
en peu i irradiant la famosa radioactivitat. S'espera, però, que ho faci en una quantitat no mass» inquietant.
f R A N C E S C VERDC
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del Nord (és" a dir, catalans de
França). A diferència del Principat,
llur situació és ben bé la de l'emigrant que ha de fugir de la seva terra perquè no hi troba treball. Ara
s'estan organitzant a París, per tal
de donar més consciència a tots els
catalans del Nord escampats arreu
de França.
L ' A S S A S S I N A T DE
L ' A M B A I X A D O R DE

BOLÍVIA

Ultra aquests fets, l'assassinat
ahir a París de l'ambaixador de Bolívia encara no ha estat aclarit, ni
pel que fa a les causes ni als protagonistes. Sembla que es tracta
d'anarquistes —com succeí fa més
d'una any quan fou assassinat un
diplomàtic de l'Uruguai— o, encara
que menys probable, que es tracti
de membres de l'oposició al règim
del general Banzer.
ERNEST UDINA

Nçu-cents catorze morts, quatrec*uia desapareguts, més de dos mil
tres-cents ferits i 60.000 persones
sense sostre és el balanç del terratrèmol que asolà la regió de Friuli.
«egons les xifres notificades pel Ministeri de l'Interior, a ultima hora
d'ahir, informa Efe.
Passats ja quatre dies del principal cataclisme que assola la reg.o.
malgrat els treballs de recuperació
de les víctimes, que es realitzen de
maneta exhaustiva, es tenen molt
poques esperances de recuperar perl e s amb vida. Per tant, les p e £
pectives són pesimistes: e-1 numero de
morts sobre passara d'uns quants
centenars el miller de víctimes.
Els problemes immediats d'aliments i aigua han estat resolts, mitjanQant trameses massives a la regió Han estat instal·lades tendes ae
campanya i han estat vacunats massivament els habitants d'aquella re-

gió de les malalties de tipus epidèmic que poguessin sorgir (còlera i
tifus).
Quant a les forces de socors, a part,
de les forces de l'exèrcit italià, carrabiners i voluntaris de tot Itàlia,
coordinats nel Ministeri de l'Interior,
hi han acudit també especialistes de
França i Àustria. També comence a
arribar ajuts d'altres països, com ela
del govern australià i d'Estats Units.
COMENÇA O F I C I A L M E N T
C A M P A N Y A ELECTORAL

LA

Quan encara és viva la terrible
tragèdia del terratrèmol, perque el
programa ha de seguir el seu curs,
el cap del govern dimitit. Aldo Moro,
dilluns, en una intervenció televisiva, va obrir oficialment la campanya
electoral
Són 46 els grups polítics italians
que han presentat llur emblema en
el termini establert per la llei. per
inscriure'l al Ministeri de l'Interior.
Es el nombre més baix de partits
que es presenten a les eleccions des
que es fundà la República Italiana,
l'any 1946.

ITALIA I LES ELECCIONS (2)

La DC: drama en dos actes i potser un de tercer
11 les eleccions del 18 tfabrü del 1948, la Democràcia
H Cristiana obtingué el 48,5 per cent dels vots. A l«s
del 15 de juny del 1975 el percentatge baixa, a 3a,o.
A les del 20 i 31 de juny d'enguany probablement
baixarà encara més. Què és el que ha passat?
La DC fou un partit que desvetlla grans esperances en els primers anys de la postguerra.
Eren
anys
mes dels
bombardurs i freds, dedicats a remoure
Z t k ' a'curàr" ferides ï a suportar el dol. La guerra
nartitriana que es desenrotllà sobretot al Centre i
C
catòlic
' r d. T.^.r a
' g• e r m a T à re^uerra
l'n^Morr, i el
f>l centre
i
en ía ll^ta contra les restes del règim feixista i contra
les tropes de Hitler que el protegien. D'aqueixa lluï a
semblava que anava a néixer una Italia socialista
S
que la seva veïna Iugoslàvia. Bufava entre les
runes una brisa carregada d'il·lusions sobre u,, futur
de socialisme amb l'acord de pràcticament tot el mon.

U N A BASE MOLT HETEROGENIA
Aquells anys naixia el primer govern italià després del règim de Mussolini. Era una coalicio on predominaven els democristians, comunistes i socialistes.
Però l'any 1947 ja era un fet la profunda ruptura
entre les forces polítiques antifeixistes. Al cansament
de la guerra i els esforços de la reconstrucció, segui
ei d e s i de calma i tranquil·litat de la Italia catobca
formada pels empleats, una part de la classe obrera
i del món camperol, els comerciants i els industrials
Amb el 48,5 % en les eleccions del 1948, la DC obtingué nn pes excepcional que li va permetre de prendre les rendes del govern —sola i en els darrers onze
anys amb la fórmula del centre-esquerra— fins al
dia d'avui.
Durant els seus primers anys d'èxits de la postguerra, la DC tenia per dirigent Alcide de Gasperi,
el més important de tots els que ha tingut en tota la
seva existència. L'autoritat i prestigi de De Gaspen
no ha trobat cap successor després de la seva mort
Aquest fet ha estat un element fonamental de la declinació de la DC en els darrers anys, junt amb un
altre no menys important: la composició heterogeni»
de la "base'' demo-cristiana, a la qual els dirigent*
post-De Gasperi no han prestat quasi atenció.
EL NORD I EL SUD A L A DC
Ben al contrari, la DC s'ha anat desenvolupant,
amb els anys, com una poderosa superestructura de
personatges importants que recolzen en una extensa
xarxa de clienteles polítiques, com en els temps de la
Roma antiga. Aquest fenomen s'ha desenvolupat amb
més força al Sud, on els dirigents locals han estat
acusats públicament, i ho continuen essent, d estar
vinculats amb la Mafia (a Sicília i Calabna), amb
l'especulació edilícia, amb el règim latifundista, la
fuga de capitals i, els darrers temps, amb els segrestaments.
Al Nord industrial, nn sector important de la DO
s'orienta cap a l'esquerra. Es ei que féu més pressió
els primers anys de la dècada dels seixanta per tal
d'imposar la fórmula de centre-esquerra, amb els socialistes fórmula que començà a renquejar quan la
crisi econòmica trucà a les portes del país i enllestí
els anys del "boom". Cario Donat Cattin, piemontes,
un dels líders de l'esquerra qne composa el corrent
intern "Forze Nuove", fou ministre del Treball l'any
1969, en plena "tardor escalfada" de vagues i manifestacions per a la renovació dels convenis de treball.
Donat Cattin es féu famós aquells dies per la seva
posició favorable als treballadors, cosa que es concretà
en uns convenis entre els més avançats de la historia
del moviment obrer italià.
A Roma, la DC és la base d'un corrent d e "dreta
il·luminada", la que encapçala Giulio A n d r e o t t i , wern
ministre en tots els governs qne es f o r m i n . Es m « e -

ressant de destacar
que durant
,
j i . f i t i i la
la guerra,
fiip.rra. Andreotti
Andreotti

f o u v i neula t a im grup de catòlics antifeixistes de
aual sorgiren alguns dirigents importants avui del

Par it C o S s t a , com Luciano Barca Aquesta matriu
eomura en l'activitat política i en ia lluita partigiana,
és una de les bases de la línia del "compromís històric" del PCI, i un dels elements de crisi dels corrents
catòlics d'esquerra,
«moiics d ^ r U o c a nous ^ m e n t s com el de "Cris^ n s p e S a l ^ m e - T c l Z P al voltant de l'abat de
fla basilica
^ ^ . de s
*«t p
Franzom,
Sant
Pau
a u Extramurs, Dom Franzoni,
actualment suspès "a divims". •
UNS DIRIGENTS CORROMPUTS
La base social i històrica de la DC, la porten a
m equilibri precari, que ha fet encara mes precari
ST corrupció dels seus personatges principals en el
govern central (escàndol Lockheed) o a províncies.
Aquest panorama s'ha anat agreujant, sobretot des
de la crisi del petroli i el començament de la caiguda
en picat de la lira. Els corrents interns no aconseguiren posar-se d'acord en l'últim congrés del partit,
a finals de març darrer. "Si la DC vol renovar-se (...)
ha de començar des d'ara mateix. Dema seria massa
tard" advertia el "Corriere delia Sera de Mila als
congressistes. Fou elegit com a secretari general un
home "nou", Benigno Zaccagnini, definit com una
"esperança de renovació" pels corrents d'esquerra i
centre. Ara, Zaccagnini apareix com un home resignat a un destí incert per al seu partit. Igual que el
seu aliat Aldo Moro, el fins president, ahir prestigiós,
del Consell de Ministres.

*ES CERCA U N A SOLUCIO

El pitjor de tot, es eomenta, és la passivitat i el
derrotisme de la DC. Els seus dirigents semblen mancats d'iniciativa. Qnan els altres partits ja tenen
designats els seus candidats electorals, la direcció de
la DC no aconsegueix de posar-se d'acord per tal de
decidir, per exemple, qui anirà a l'ajuntament de
Roma. Es corre el risc i tot que Roma, capital del
catolicisme, sigui d'aquí a poc més d'un mes, una
capital amb un batlle comunista, o com a mínim,
socialista.
,
Quin destí espera a nn partit que, entre escàndols
financers i corrupció administrativa, anuncia que renovarà els seus quadres per tal de fer front a les
eleccions, però que passa dies i dies discutint i al
final presenta pràcticament les mateixes cares, ja
tastades9
En eí títol hem parlat de drama en dos actes i
potser d'un tercer. Primer acte: ascens de la DC;
segon acte: declinació. Tercer acte possible: pas de la
^ En'a-quest'"context, és molt interessant el discurs
de dilluns passat del president dei Consell de Mmises. Aldo Moro, que va inaugurar el cicle "Cap a
s eleccions" de la Televisió.
Moro va dir: "Hom te la sensació que (arran de
les eleccions) es prendran decisions importantíssimes
per al futur del país. El canvi (...) podria ésser radical". En aquesta perspectiva, una afirmació electoral de la Democràcia Cristiana "serà per oferir un
element de continuïtat i de seguretat".
La política italiana es troba avui '•profundament
agitada pel temor" que aquest "element de continuïtat pugni faltar després del 20 de juny, puntualitza Moro. Es quasi cert qne aquest serà el tema
central de la campanya electoral de la DC per mantenir-» com nn partit de govern, dins làmbit de
"l'autèntic pluralisme econòmic i polític de la nostra
societat", com deia Moro en el seu discurs.

É
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S i r i à e n v a e i x de nou el Líban Primàries a tres nous estats
Sarkis intenta una aproximació política amb l'esquerra
Fins a quatre mil, segons les
estimacions , són els soldats de
disciplina siriana que han entrat
al Líban en les darreres 48 hores, per la Bekaa, la regió central del país.
Síria "reenvaeix" el Líban, segons
diuen els observadors locals davant
la presència de nous contingents
d'homes armats sirians.
La Bekaa, és l'àrea on la influència de Síria ha estat tradicionalment
més forta. Els soldats que hi penetren són enquadrats en unitats d'"AlSaika", la guerrilla palestina d'obediència baassista siriana, o directament en l'exèrcit sirià, informa Efe.
20.000 HOMES
Aquestes forces, que han augmentat. els contingents sirians fins a vint
mil elements, van prenent discretament posicions al voltant de les
àrees controlades per la coalició islàmico-progressista i podrien desencadenar combats en els propers dies,
si Damasc no obté satisfacció global
per les seves demandes relacionades
amb l'aplicació del pla sírio-palestinià del 23 d'abril d'enguanv.
Per aquest pla —Síria rebria l'exclusiva de la mediació al Líban— es
garantitza un alto el foc i hom promet inconcretes reformes polítiques
i constitucionals. Aquesta solució
també comprèn implícitament, l'ocorreguda substitució del president
Franjieh pel candidat sirià Elies
Sarkis.

BREU
PERIODISTES. — Les relacions
entre l'Est i l'Oest, els nous avanços
tècnics, així com la llibertat de
premsa, foren les qüestions discutides ahir al congrés de la Federació Internacional de Periodistes de
V iena.
En la comissió sobre contactes
amb l'Est, els austríacs es queixaren
del fet que els turistes occidentals no
poden comprar diaris dels seus països quan van a l'Est, a desgrat del
que es va convenir a Hèlsinki. Alemanya Federal presentà exemples de
periodistes occidentals que, en el
bloc oriental, no foren tractats d'una
manera satisfactòria. També es discutiren les dificultats que entorpeixen els viatges a Berlín oriental, la
RDA i Txecoslovàquia, així com les
discrepàncies sobre la presència de
l'emisora Ràdio Europa Lliure als
Jocs Olímpics d'Innsbruck.
RÚSSIA. — Un periòdic de Geòrgia explica una explosió, si més no,
de les diverses que s'han produït
aquests dos darrers anys a la Unió
Soviètica. Es tracta d'un treballador
que, per venjança, féu volar l'automòbil del seu superior.
El diari "Zarya Vostoka" diu que
l'obrer Kukava fou acomiadat d'una
fàbrica de ciment, en la qual era
capatàs. Per això es va construir un
artefacte explosiu, amb ell s'introduí
de nit al garatge de la fàbrica, i hi
féu volar l'automòbil del director.
Sembla que ningú no resultà ferit,
però Kukava fou condemnat a quatre anys de treballs forçats i a pagar
un automòvil nou.
SAHARA. — El Front Polisaro,
moviment independentista del Sàhara Occidental, informa que els sis
mesos de guerrilles han produït baixes "molt importants" a les tropes
marroquines i mauritanes, contra les
quals combat.
Segons aquesta informació, durant
els sis mesos d'enfrontament, s'han
produït set mil baixes a les forces
mauritanes i marroquines. La nota,
Dublicada per la premsa algerina,
diu que des del desembre passat els
polisaris han donat mort a 2.457 marroquins, n'han ferit 3.062, i han capturat 103 presoners.
Les baixes mauritanes es calcula
que són: cinc-cents trenta-vuit morts,
cinc-cents seixanta ferits i cent presoners.
En el terreny material, foren abatuts sis caces i deu helicòpters, i destruïts vuitanta-vuit carros de combat o vehicles blindats. Els guerrillers han destruït més de tres-cents
trenta camions enemics.
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El nou president, molt a l'hora de
les seves limitacions, ha intentat des
del primer moment guanyar-se la
col·laboració —o ,1a neutralitat benèvola— de les esquerres, descrites
oquí sota l'eufemisme de "Moviment
Nacional Libanès" i el líder de la
qual és el secretari del Partit SocialProgressista, Kamal Jumblatt.
El president Sarkis, va parlar telefònicament amb Jumblatt, i tot fa
creure que li ha enviat emissaris al
seu quarter general d'Aley a la zona
muntanyenca del país, per a preparar una trobada entre ambdós.
Hi ha unanimitat a Beirut en el
sentit de considerar que sense la
cooperació de l'esquerra i el seu aliat
sobre el terreny —la resistència dels
palestininans— la tasca del nou president serà pràcticament irrealitzable. Les esquerres van fer tants progressos militars en els darrers mesos
que ara controlen els dos terços del
territori libanès.
Jumblatt es dirigí a Aley per a
organitzar el contraatac contra les
milícies falangistes (cristians conservadors del Partit Kataheh), que intentaven des del diumenge obrir camí cap al seu antic domini de Zahle,
la tercera ciutat libanesa, assetjada
pels esquerrans.

SÍRIA VOL IMPOSAR-SE
La decisió siriana d'imposar novament la seva forta presència militar,
indica clarament que Damasc no ha
renunciat del tot a dur a terme una
acció de gran escala, en el cas que
una solució política favorable no sigui assolida en poc temps.
Damasc disposa d'ajut polític i
moral en amplis sectors àrabs i internacionals. Aquest mateix cap de
setmana un portaveu del Departament d'Estat nord-americà va considerar "constructiva" l'acció de Síria en el Líban.
DEAN BROWN.
ACABA L A SEVA MISSIÓ
L'enviat especial dels Estats Units
sl Líban, Dean Brown, donà ahir per
aeabada la seva missió i ha exposat
ca una conferència de premsa, abans
de tornar al seu país, un cert optimisme i l'esperança que el Líban es
recuperi.
Brown, que arribà a les darreries
de març. ha creuat manta vegada les
línies de foc entre una i altra facció
intentant una avenència entre ambdós blocs.

RHODESIÀ

Ahir van votar els republicans
a Nebraska i Virgínia Occidental i els demòcrates a Connecticut, en les eleccions primàries
per a la nominació dels representants d'ambdós partits. Mentre pel cantó demòcrata, la candidatura de Jimmy Carter sembla ja gairebé segura, de la banda republicana, tot i que de
moment figura Ronald Reagan
al capdavant, el president Ford
encara pot tenir oportunitats
d'agafar la davantera fins a les
primàries de Califòrnia, el proper mes de juny.

Si Ronald Reagan guanyava a
ambdós estats —Nebraska i Virgínia
Occidental— a Ford, li seria molt
difícil, encara que no impossible,
d'avantatjar-lo en el recompte final
de delegats. De moment, les quatre
derrotes consecutives a Texas, Indiana, Geòrgia i Alabama en menys
d'una setmana, han obligat el president a reduir el personal de la campanya en un vint-i-cinc per cent per
causa de la disminució de les aportacions monetàries a la campanya.
FORD OBSERVA
Els observadors donaven ahir al
president esperances de guanyar a
Virgínia Occidental i auguraven al
mateix temps una victòria de Reagan
a Nebraska, un dels estats agrícoles
més conservadors dels Estats Units.

Si això es produeix en realitat, ambdós candidats podran continuar pensant en la possibilitat d'una victòria
final a la convenció republicana.
Mentre que Reagan té els vots de
397 delegats, el president Ford compta amb 318 delegats, essent necessaris 1.038 delegats per a poder ésser
elegit qualsevol dels dos candiats a
la primera votació.
En els rengles demòcrates, els resultats de les primàries d'ahir a Connecticut —on no hi ha eleccions republicanes— han proporcionat la
victòria, que ja s'esperava, d Jeimmy Carter.
CARTER GUANYA
Amb 568 delegats ja guanyats, Carter avantatja tan clarament la resta dels seus adversaris que ningú no
gosa dubtar de la seva victòria final
a la convenció demòcrata. El seu immediat seguidor, el senador Henry
Jackson, solament té 196 compromissaris, i el congressista, Morris Udall,
185. El quart pel nombre de compromissaris és el governador Waliace,
amb 138 delegats.
A Nebraska. Carter s'enfronta, en
la llista electoral, a d'altres deu aspirants, però d'ells, sols el senador
Frank Church té possibilitats de rivalitzar-hi. La resta de candidats
—Com Jackson i Humphrey. pràcticament retirats— no Oferiran problemes a Carter que sols té Church, _
Udall i Brown com a rivals actius
de la campanya.

UNTACD

Smith ha triat el camí de la guerra Xina demana al Tercer Món que lluiti
Declaracions del dirigent Joshue N'Kcmo
"Mentre
hagi
dominació
blanca a Rhodèsia continuarà
la guerra", manifestà el líder
nacionalista rhodesià, Joshua
N'Komo, durant una conferència de premsa a Nairobi, aquest
passat dilluns.
El nacionalista rhodesià oferí
aquesta roda de premsa abans de
prendre l'avió que el porta primer
a Uganda, després —via Londres—
al continent europeu i, finalment,
a l'Africa occidental. L'objectiu
d'aquest llarg viatge és el d'informar sobre el trencament de les
converses amb el dirigent anglosaxó i el cap de govern de Salisbury, Ian Smith. Després d'indicar
que els problemes es podrien resoldre amb converses apropiades i
si l'interlocutor està disposat a escoltar, afegí que era inútil parlar
amb Ian Smith, "que creu en la dominació racista". Insistint en la
qüestió, N'Komo afirmà que "el
poble africà de Zimbawe (que és
el nom que li donen a Rhodèsia
els indígenes) està immers en una
lluita que continuarà fins que
aconsegueixi
la
independència.
Smith ha triat el camí de la guerra,
al rebutjar les converses amb la
majoria negra".
ANGLATERRA CONTINUARA
INVERTINT A AFRICA DEL SUD
El ministre britànic d'Afers Exteriors, Anthony Crossland, ha declarat que el govern laborista no
prohibirà noves inversions a Àfrica del Sud, perquè "això no contribuiria pas a que millorés el problema racial en aquell país". Afegí, però, que, dè fet, aquestes inversions són ara molt petites.
En aquestes declaracions, fetes
a Tokio durant la visita del ministre anglès al Japó, Crossland ha
(remarcat la necessitat d'enduriri
les sancions contra Rhodèsia. demanant que el Japó fes pressió en
aquest sentit.
L'URSS CONTINUARA
RECOLZANT ELS POBLES
La Unió Soviètica ha reafermat
el seu recolzament als grups que
lluiten per llur independència en
els països africans dominats per
minories blanques.
En un article que publica a
"Pravda" el primer secretari del
Parlament Comunista d'Uzbekistan,
Sharaf Rashidov, subratlla, en la
commemoració del X X Aniversari
de la fundació del Comitè de Solidaritat soviètica - africana, que es
seguirà recolzant la lluita de les
majories negres de Sudàfrica, Na-

míbia (Àfrica del sudoest) i Zimbabwe. Explica també que el Comitè manté
freqüents contactes
amb els partits democràtics d'Angola, Mozambic i Guinea-Bissau.
ACORD A LA REUNIÓ
FRANCO AFRICANA A PARIS
Els dinou països africans i França han arribat a un acord de principi sobre, la concretització del fons
de solidaritat, en acabar la primera jornada d'aquestes converses
que els reuneixen a París.
La creació del fons havia estat
ja decidida a Bangui, capital de la
República
Centroafricana,
l'any
passat, però hi havien dificultats
en el que feia referència a les participacions i als beneficiaris. Les
modalitats de funcionament i la seva posta en marxa seran especificades a la zona del franc, el proper setembre. El fons estarà destinat a garantir i ampliar la duració dels préstecs.
França
participarà
també
al
creat per l'OUA i en la que també
col·laboren Alemanya Federal, Canadà i Suècia.

La Xina ha acusat els Estats
Units i la Unió Soviètica de reduir els països pobres a una
"pura esclavitud", i ha demanat
als pobles del tercer món que
emprenguin una "lluita permanent" contra ells, en la conferència de la UNCTAD a Nairobi.

En el discurs més violent que mai
s'ha sentit a la conferència de comerç i desenvolupament, el vice-ministre xinès de Comerç Exterior,
Chou Hua-min, va dir que les dues
superpotències "tracten encara de
mantenir amb les ungles i les dents
l'antic ordre econòmic internacional".
El ministre soviètic de Comerç Exterior, Nikolai Patolichev, va replicar
en la sessió de la tarda a les paraules del seu col·lega xinès.
XINA NO APROVA
LA CREACIÓ D'UN BANC
Chou no va designar les superpotències pel seu nom, però, específicament va refusar les propostes de
Kissinger per a l'establiment d'un
banc internacional de recursos, amb
un fons de mil milions de dòlars, per
tal de promoure el desenvolupament
dels recursos naturals, minerals i

energètics de les nacions pobres.
Chou va acusar les superpotències
d'intervenir subversivament als països del tercer món, i "d'explotar, per
a llur profit, els habitants d'aquests
pobles". Va assenyalar que estava
segur de què els homes dels països
pobres, si mantenen una unitat estreta, podran desafiar qualsevol pressió intimidadora.
L A URSS, EL GRAN USURER
Chou va qualificar la Xina com
una nació en desenvolupament, i va
exposar que defensava els propòsits
alliberadors d'aquesta conferència,
oferts pels països del tercer món. Va
reservar les seves crítiques més fortes per a la Unió Soviètica, "un dels
grans explotadors internacionals del
món actual", i va afegir-hi que
"aquesta superpotència era. encara
més àvida i cruel que l'antic imperialisme tsarista, donat que ha extret
uns beneficis fabulosos de les transaccions amb els països del tercer
món, tot practicant la pitjor de les
usures".
Els països del tercer món han plantejat diverses demandes al bloc socialista i esperen resposta durant Ift
conferència.

AMERICA LLATINA

Panamà vol recuperar el seu canal l'any 2.000
Si bé la política electoral dels
Estats Units s'ha centrat en la
sobirania del canal de Panamà,
el canceller panameny Aquilino
E. Boyd, en arribar a Costa
Rica, va declarar que "Panamà
aspira a acabar les negociacions sobre el canal amb els Estats Units en un terme de dotze
mesos".
La fita és que l'any 2000 el poble
panameny exerceixi la plena sobirania sobre tot el territori, cosa amb
la qual aconseguiria la recuperació
de la integritat física i l'exercici
complet de la independència política, va afegir el canceller panameny, segons informa Efe.
També dintre la influència dels
Estats Units en l'àrea americana es
pot englobar l'entrevista del president del Brasil, general Ernesto Geisel, amb el secretari del Tresor
d'EUA, William Simón, sobre les relacions entre els dos països, segons
informes oficials de Brasília. Segons
les esmentades fonts, es va passar
revista als principals problemes de
l'intercanvi bilateral. William Simón
es reunirà amb ministres del govern
brasiler. Després de les reunions, Si-

món farà una conferència de premsa per parlar dels assumptes que
s'han tractat.
ARGENTINA,
CONTINUA LA

VIOLÈNCIA

Les notícies que arriben de l'Argentina tenen un caràcter menys
pacífic que les de Costa Rica i el
Brasil. El gerent d'una important
empresa, que fabrican vidres i cristall, fou assassinat ahir prop de la
localitat de Berazategui, informa
Efe.
El cap de la policia de la província de Buenos Aires va ser mort a
trets ahir, a la localitat de Quilmes. El grup guerriller va aconseguir de fugir després de matar-lo.
informa també Efe. El subcomissari
mort era funcionari de carrera, era
casat i tenia tres fills petits.
Per una altra banda, l'arquitecte
Alcira Machi de Durante, pels delictes d'intimidació pública i danys
comesos ei 25 de juliol passat, en
fer esclatar un explosiu en una cèntrica confiteria de Buenos Aires, ha
estat condemnada a tres anys de
presó.

ENFRONTAMENTS
GUERRILLERS
Quatre membres de l'anomenat
Ejército de la Liberación Nacional
(ENL) de Colòmbia han estat morts
per les tropes regulars de la policia
durant l'acció de la presa de. corregiment de Simiti, al sud de la província de Bolívar.
També, a Managua, dissabte passat, cinc persones van morir en un
enfrontament entre patrulles de l'exèrcit i un grup d'homes armats,
a la costa atlàntica nicaragüenca.
Un informe oficial, fet públic ahir
pel cap de l'oficina de lleis i relacions de la Guàrdia Nacional, diu
que els cinc morts pertanyien al
grup rebel, però que cap no ha estat identificat. Finalment, a l'estuari del Plata una barca de pesca uruguaiana va trobar el cadàver d'una
dona amb les mans lligades i signes
evidents de mutilació a diferentes
parts del cos. El cas dels cadàvers
d'origen asiàtic trobats a les costes
atlàntiques, ressorgeix ara, encara
que el cadàver d'aquesta dona feia
aproximadament dos dies que era a
l'aigua, mentre que els altres hi
eren d'ençà de setmanes.

f-—Economia

El mercat monetari influït pel nprviosisme
El mercat monetari de canvis durant el mes de març s'ha vist molt
influit pel nerviosisme i la incertesa
que ens fa recordar els anys 70 i
71, en què ia crisi monetària va
ésser considerada sense precedents. Després de la caiguda de la
pesseta y la lira italiana, van venir
les de la lliura i del franc.
La pesseta davant d aquestes tensions i moviments deies monedes europees. no n'ha sortit massa perjudicada
oel que fa a les seves cotitzacions.

BORSA

Diner a ('expectativa

respecte a la lira italiana i un tres per
cent quant a la lliura esterlina.
En el mercat de la pesseta a termini,
al mes de març la demanda de divises
per al pagament d importacions ha fet
baixar la pesseta fins al preu de 68 i 69
pessetes dòlar, per períodes de tres i sis
mesos respectivament.
Pel que respecta al mes d abril, la
tendència del mercat ha esta la mateixa
que la del mes anterior, si bé la puja del
dòlar no ha estat tan marcada, i l'esmentat mes ha tancat a 68.50 i 69.50
pessetes dòlar, a tres i sis mesos respectivament.

A conseqüència de la demanda
comercial, la pesseta respecte al marc
aiemany i el franc suís. des del primer al
31 de març darrer ha passat a cotitzar-se
de 26.026 a 26.449 pessetes marc i de
J£,982 a 26.434 el franc suís. Respecte EMPRESES ESPANYOLES
al dòiar hem passat de 66 702 a 67.035
pessetes dòlar.: la lliura esterlina, de
136.358 a 128.553: el franc, de 14.888 a
Les empreses espanyols continuen
14.371 < la lira italiana de 7,658 a 7,956. . presents a l'Euromercat de mig termini.
Comparant els canvis de tancament
dels mesos d abril i de març passats, la
pesseta ha perdut aproximadament un
1.7 per cent contra el franc suís. i un
0,75 per cent contra el dòlar, el marc
alemany i el franc francès, però ha
guanyat, per altre banda, un sis per cent
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Durant el passat mes de març ha estat
signat el préstec de quaranta-quatre milions de dòlars a cinc anys. a favor d Autopistes de Catalunya i Aragó, operació
que. sens dubte, contribuirà a fer que
arribin a bon terme els plans de desenvolupament d aquesta autopista.

D

esprés d'un descans setmanal, la Borsa s'ha vist dominada per una nova variable que. en realitat, no ha estranyat al públic assistent. L acumulació d'ordres durant els tres dies no hàbils, deguda en part als nivells alts dels canvis a
què havien arribat en sessions anteriors, ha convertit el paper en primer protagonista del mercat. Aquestes realitzacions ha fet baixar l'índex general 1.41 punts i
ha pressionat sobre aquells valors que havien obtingut més plusvàlues en les darreres puges. Els sectors més afectats foren l'Elèctric. Químic i Tèxtil, i Paperer,
destacant la pèrdua de 18 punts a Petrolis i 17 a Explosius.
El diner, encara que no absent, sembla estar a l'expectativa del futur comportament d'aquest corrent realitzador confiant en la compra a uns canvis un xic més
abellidors, i deixant temps perquè s'aclareixin els rumors de crisi del Govern.
E! fons del mercat sembla més ferm que no pas en altres ocasions i es preveu
per als propers dies. si no hi intervenen nous fets que aquestes realitzacions
vaaín perdent força en tornar a sorgir el diner i confirmar-se la tendència a la
puja. a desgrat de noves realitzacions derivades de ràpides plusvàlues.
S. E.
TRANSPORTS MARÍTIMS

AGRÍCOLES 1 FORESTALS
B

Alena

Transmediterrànea 1.1 134

150

ALIMENTACIÓ, BEGUDES
1 TABAC
Ind. Agrícolas
Ebro
El Aguilà

METALIQUES BÀSIQUES

B
M
M

266P
655
135

—10

B
B
M

103
228
104

— 2
— 3
-r 3,5

=

TÈXTILS

BANCO

POPULAR
ESPANOL
AMPLIACld DE CAPITAL, 1 PER 5 AMB CÀRREC
A RESERVES PER PRIMES D EMISSICÍ D ACCIONS
El Consell d Administració d aquest Banc. complertes les
normes estatutàries, ha acordat ampliar ei capital social en mil
dos-cents quinze milions tres-centes vuitanta-cinc mil cinccentes pessetes, mitjançant l emissió i posada en circulació
de dos milions quatre-centes trenta mil set-centes setanta-una
accions nominatives, de 500 pessetes nominals cadascuna,
números 12.153.859 ai 14.584.629 (clau de valor: 11379007),
que hom ofereix amb caràcter preferent als senyors accionistes que són titulars el dia 15 de maig de 1976, totalment alliberades i lliures de despeses, en la proporció d una acció
nova per cada cinc d antigues (números 1 al 12.153.858; clau
de valor 11379003).
Els senyors accionistes que són titulars el dia 15 de maig de
1976 podran exercitar ei seu dret preferent de subscripció des
del dia 15 de maig al dia 15 de juny del 1976. mitjançant la
presentació dels extractes d inscripció per a ésser estampillats a qualsevol de les nostres oficines, com també a les del
Banc d Andalusia, Banc de Castella. Banc de Crèdit Balear.
, Banc Europeu de Negocis. Banc de Bascónia i Banc de
Galícia.
• Hom facilitarà als senyors accionistes que desitgin cedir la
totalitat o part dels seus drets, el corresponent document que
podran negociar a la Borsa.
Passat el dia assenyalat per ia clausura de la subscripció,
lesmentat document restarà sense cap efecte.
Les accions que es posen en circulació fruiran dels matei' xos drets i obligacions que les emeses anteriorment i participaran en els resultats econòmics de la Societat a partir del
dia 16 de juny del 1976.
Madna, maig del 1976
El Secretari del Consell d'Administració.

BANCA JOVER
Barcelona
Via Laietana, 64
Junta General
Ordinària d'Accionistes

El Consell d Administració, en ús de les seves atribucions, ha acordat de
convocar la Junta General Ordinària de senyors Accionistes per al dia 14 de
juny propvment, a les 19,30 hores, en el seu domicili social i sota el següent

ORDRE DEL DIA
ler — Examen i aprovació de ia Memòria. Balanç. Compte de Perdues i
Guanys, correspónents a I excercici de 1975 i proposta d aplicació dels resultats.
2on —Aprovació de la gestió sociai.
3er —Renovació estatutària de Consellers i. s; cal. llur nomenament.
4rt. — Nomenament d accionistes censors de comptes per a l'excercici de
1976.
5e. — Adopció d acords complementaris per a I execució i formalització
cels esmentats anteriorment.
6e. — Aprovació de i acta de la sessió.
Tindran dret a concórrer o a ésser representats en la Junta tots els senyors
Accionistes les accions dels quals figurin inscrites en propietat, al seu nom
amoetnc dies. almenys, d anticipació a la data de la celebració.

Barcelona, 29 d abril de 1976
Per acord del Consetí dAd*rHn/strac<a Josep M * Sau Malla, Co«selter-5#cretari
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Caitasa
La Seda
Sniace

PAPER 1 ARTS GRÀFIQUES
Torras Hostench
Pap. Espar.ola
Sarrió
Pap. Reunidas

B
Bi
M
Bi

— 6
—13
— 8
—20

398
185
227
315

M
M
M

340.5
483
252

B
M
M
Bi
B
Bi

160
144
220
100
535
110

288
168
165
630
114
240

Harry Walker
Tubacex
Babcock & Wilcox

B 133
Bi 390
Bi 130

— 0.5
—11
-r 5

B
B

260
2T5

B
B
B

130
138
150

— 1
+ 1

M
Bi
B
B
B
M
B
M
Bi
M

126
138
103.5
97
123
118
110
136
164
128

— 5
— 2
— 1.5
— 3
— 5
— 0,75
— 1
— 6
—10
— 5.5

t

=

+ 1

—15
—

MATERIAL 1 MAQUINÀRIA
ELÈCTRICA
M 190

— 2
=

=

—20
— 2
-r 2

M 131
B
97
B 280

— 6

=

— 3

CONSTRUCTORES D'OBRES
PU8LIQUES
fcubiertas v Tej.
Dragados
Fomento

B 730
M 692.5
B 293

+ 30
—15.5
— 2

INMOBILIARIES I ALTRES
CONSTRUCTORES

ELECTRICITAT
Sevillana Elec.
Electra Viesgo
Reunidas de Z
Enher (C)
Fecsa (petitesi
Fenosa
H.E. Catalunya
Hidrola
Iberduero
Unión Elèctrica

Saba

B

Cidesa
Cevasa
Metropolitana
Urbis
Leisa
Vallehermoso

B
B
M
M
B
M

235
177
212
215
180
232

215

— 1

153
295
238
170P
212
345
155
107

=

2
9
4
5
8
7

+ 3
—10
— 1
+ 2
— 5
— 5
=

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ
Bco. López Quesad^Vt 143
Cubiertas y Tej.
B 780
Finsa
Bi 46
Olarra
Bi 325

TELECOMUNICACIONS
Telefónica

M

180

— 2.5

SERVEIS COMERCIALS
Tabacos Filipinas
Finanzauto
Finanz. y Serv
Galerías

B 205
M 378
M 370
M 369

López Quesada

M 629

=
— 7
—10
— 6

-101

POPULAR DE INVERSIONES «E», S.A.
(Popularinsa)
L Administració d aquesta Societat ha adoptat I acord d ampliar el seu
capital social en cent dinou milions nou-centes setanta mil cinc-centes pessetes, mitjançant l'emissió i posada en circulació de dues-centes trenta-nou mil
nou-centes quaranta-una accions nominatives, de 500 pessetes nominals
cadascuna, números 959.766 al 1.199.706 (clau de valor: 17041723). que hom
ofereix, amb caràcter preferent, als accionistes, en la proporció d UNA acció
nova per cada QUATRE d antigues (números 1 al 767.812: clau de valor
17041723 i númeròs 767.813 al 959.765: clau de valor: 17041723).
Hom efectuarà I emissió a la par. desemborsant-se en el moment de la
subscripció la totalitat del seu valor nominal
Les noves accions tindran els mateixos drets i obligacions que les eme' ses anteriorment i participaran en els resultats econòmics de la Societat a
partir del dia 16 de juny del 1976.
Els senyors accionistes podran exercitar el seu dret a subscriure des del
15 de maig fins el 15 de juny. inclosos ambdós, mitjançant la presentació dels
extractes d inscripció per a ésser estampillats a qualsevol de les oficines del
Banc Popular Espanyol. Banc d Andalusia. Banc de Castella. Banc de Crèdit
Balear. Banc E.iropeu de Negocis. Banc de Bascònia i Banc de Galícia.
Hom facilitarà, als accionistes que desitgin cedir la totalitat o part dels
seus drets, el coriesponent document que podran negociar a la Borsa Passat
el dia 15 de |uny del 1976, I esmentat document restara sense cap valor m
efecte
Madrid 6 de maig del 1976

L Administrador Uotc

Nuvofondo
Crecinco
Inespa
Eurovalor I
Ahorrofondo
Inrenta
Mediterràneo
Suma
Fondiberia
Rentfondo
Fontisa
Eurovalor II
Gesta
Fondonort
Gesteva.
Planinver I
Plamnver II
Banserfond
Inverfondo
Plusfondo
Fonbancaya
Fondounión
Profondo
Multifondo

734.82

166,61

671.27
782.04
1586.63
1508.81
472.04
1225,02
1043.26
506.17
924.95
455,22
1106.68
119.52
76.19
104.64
97,77
91,72
97.66
78.76
79.67
79.68
83.75
101.68

- 5.5
-

2.61

- 4,89
- 5.97
- 7.76
-12.23
- 1,30
- 4,41
-22,26
- 5.25
-10.26
- 4,57
- 9,03
- 0.53
-

1.22

-

0.32
0.59
1.56
1,05

-

1,41
1.41
1.56
0,5

- 1,01

BINCA, S. A.
JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA
D ACCIONISTES

BANCS

TRANSPORTS URBANS

B
M
M
B
B
M
Bi
B

—
-+
—
—
—

D INVERSIONS MOBILIÀRIES

AIGUA 1 GAS
Catalana Gas
AguasBesòs
Aguas Barcelona

Binca
Cartisa
Ceivasa
Corp. Ihd. Catalana
Dobinca
Gral. Invers.
Finsa
Carfide

— 5
—10
— 5
—22
—10
+ 1
—11
—20
— 5

FONS D'INVERSIO MOBILIARIA

Citroen
Santa Ana
Motor Ibérica

=

—17
— 4

MATERIAL 1 MAQUINARIA
NO ELECTRICA

AUTOMÒBILS 1 MAQUINARIA
AGRÍCOLA

MATERIALS DE CONSTRUCCIO
Asland
Sanson

Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
B

-i-34.5
+ 5
— 3

QUÍMIQUES
Cros
Aragonesas
Hidronitro.
Nitritò Castilla
Carburos
Sefanitro

Aceros Llodio
Altos Hornos
Echevarria
Olarra
Duro Felguera
La Farga Casanova

Femsa

PETROLI
Campsa
Cepsa
Petrolíber

=

B 567
Atlantic
M 910
Central
B 685
Com. Transatl.
Bi 800
Bilbao
M 608
Foment
M 395
Granada
M 890
Santander
Bi 670
Biscaia
B 450
B. I. Catalunya
M 567
B. I. Lleó
M 533
Bankinter
M 470
Occidental
Bankunion
B 375
M 832
Saragossà
M 638
Ibèric
M 753
Pastor
SOCIETATS D INVERSIÓ
MOBILIÀRIA

Tal com és previst als
Estatuts socials i per acord
pres pel Consell d Administració. es convoca els senyors accionistes a la Junta
General Ordinària que se
celebrarà el dia 21 de maig
del 1976. a les set del vespre,
al Col.legi d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca, núm,
283, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Examen i. si s escau,
aprovació del Balanç,
Compte de Pèdues i Guanys i
Memòria corresponent a l'exercici del 1975.
2. Aplicació de resultats.
3. Aprovació de la gestió
del Consell d'Administractó
durant l'any passat
4 Renovació de càrrecs
del Consell.
5 Designació de Censors
de Comptes.
Per al cas que la Junta no
pugui celebrar-se en primera
convocatòria, es convoca en
segona convocatòria per al
dia següent a la mateixa
hora.
Barcelona. 26 d abril
del 1976.
El Secretari del ConseH
Ventura Garcés Brosés

Religió

Els bisbes andalusos parlen de qüestions socials
Des de fa bastant de temps,
els bisbes d'Andalusia donen
proves d'un gran dinamisme i
d'una intensa preocupació pels
problemes socials que afecten la
societat andalusa. Darrerament
han insistit en la .qüestió de l'atur forçós i en la democratització política.

DRET CANÒNIC I ESCRIPTURA. — La Societat internacional de
Dret conònic ha celebrat a París
una reunió interdisciplinar sobre el
tema: "L'arrelament del Dret canònic en l'Escriptura". Hi assistiren
cent cinquanta canonistes de diversos països. Dotze especialistes —catòlics, protestants i jueus— aportaren la seva visió des de l'Antic i el
Nou Testament. L'esforç de l'Església per un dret més espiritualitzat,
més motivat en els seus fonaments,
ha estat impulsat pel Vaticà II. La
reunió de París evidencià que l'esforç continua, però encara no respon a l'expectativa de les comunitats.
MEMORIAL XIRINACS. — Un
dels darrers actes celebrats a Montserrat pel Consell Internacional de
Pax Christi fou el lliurament a Desmond Wilson del "Memorial Mossèn
Lluís Maria. Xirinacs" que li havia
estat atorgat per totes les seves tasques pacifistes a Irlanda del Nord.
El seu nom, cal recordar-ho, havia
estat triat per diferents seccions
d'aquest moviment internacional que
té com a cap el cardenal Alfrink.
MISSAL DE BUTXACA. — Es ja
fi ia venda, a les principals llibreries
de Catalunya, el "Missal de diumenges i festes", edició d ebutxaca del
nou missal en català, que feia molt
de temps que era esperat. A més
dels textos propis de tots els diumengesi festes de l'any litúrgic, conté unes introduccions a cada una de
les lectures bíbliques, que el converteixen en un instrument molt útil
tant per a la preparació de ia celebració litúrgica com per a la pregària personal.
PASTORAL
DELS SAGRAMENTS. — Molt aviat es farà públic a Barcelona un document de
l'arquebisbe sobre el tema de la pastoral dels sagraments. Conté unes
normes pràctiques per a resoldre els
variats problemes que presenta la
celebració dels sagraments, tenint en
compte les noves situacions provocades per les exigències de la llibertat religiosa i pel pluralisme del context social actual.
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A T U R FORÇOS

DEMOCRATITZACIÓ

Com a resultat de la reunió de tots 1
els bisbes del Sud d'Espanya, celebrada a Còrdova la setmana passada, s'ha publicat un document sobre
el problema angoixés de l'atur. A Andalusia hi ha actualment tres-cents
seixanta-tres mil vuit-cents obrers
parats, xifra que representa el 12,4
per cent de la població activa, més
del doble de la mitjana de l'Estat
espanyol (5,42 per cent). Aquest fenomen —diuen els bisbes— "palesa
els defectes d'unés estructures sòcioeconòmiques que afecten, sobretot,
els més febles, i manifesta la participació desigual de les diferents retothom té al treball i exhorten "tots
gions en els beneficis del desenvolupament". Recorden també el dret que
els fidels i institucions a solidaritzar-se amb tots aquells que pateixen
les tristes conseqüències de l'atur
forçós".

Pel seu cantó, el bisbe de Huelva,
monsenyor Rafael Gonzàlez Moraiejo,
acaba de publicar una pastoral on
tracta els temes de la democràcia, la
confessionalitat de l'Estat, la presència dels cristians en la política i la
llibertat d'ensenyament. Pel que fa
al primer tema, afirma: "Perquè hi
hagi una vida veritablement democràtica, cal sobretot que hi hagi homes demòcrates, tant entre els ciutadans com entre els governants. La
millor manera de formar homes per
a la democràcia és la de procurar
que la puguin exercir realment. Tan
dolent fóra retardar-ne l'exercici com
pretendre cremar les etapes d'una
manera tan ràpida i absoluta que,
per manca d'experiència col·lectiva,
això ens portés —en un dels clàssics
moviments pendulars del nostre poble— a una situación que la fes pràcticament inviable".

guio de viatges
EXPEDICIONS I AVENTURES:
ISLANDIA I GROENLANDIA

(Sortida 20 juliol)

Una expedició molt especial: La que ens porta a unes zones relativament a prop de casa nostra i a la vegada desconegudes gairebé per a tothom.
Islandia, a mig camí entre el continent europeu i America, és
guarnida, per uns paisatges salvatges: Volcans, gunisers, geleres, salts
d'aigua, enormes extensions de gespa. Tot això composa una simfonia màgica, única al món.
D'altra banda Groenlàndia: Al arribar-hi venint d'Islàndia, se'ns
mostra com un espectacle formidable. A la costa els icebergs comencen el seu caminar per l'oceà suaument... A les valls enfonsades i
als arrecerats fiords, la vegetació es de vius colors.
I els homes: els esquimals que viuen i treballen a l'illa més gran
del món. Se'ns ofereix la possibilitat d'entrar en contacte amb un
poble alegre, confiat i comunicatiu, amb una escala de valors diferents a la nostra.
El preu per persona participant a aquesta expedició és de 95.500
ptes.

TURISME I ART:
CREUER A ATENES, ILLES GREGUES I ISTANBUL
de juny)

MONTSERRAT

Trobada d'Hora-3 i d'Hora-9
El dissabte passat, i malgrat
ïa gran tempesta d'unes hores
abans, quatre-cents nois i noies,
subscriptors "d'Hora - 3" emprengueren la marxa des de
Santa Cecília al Monestir de
Montserrat a les onze de la nit.
Arribaren en grup enorme,
compacte i silenciós.. Els esperaven els pares i educadors a
l'esplanada del Monestir. Altres joves, allotjats a Montserrat, se'ls uniren i començà
a l'atri de la basílica la proclamació del Crist ressuscitat,
amb la lectura d'un fragment
de sant Joan. Tots els assistents respongueren aixecant els
seus ciris encesos i es féu un
gran silenci. Tot seguit començà, al ritme d'un cant pasqual,
la dansa de la llum rítmica,
lenta, en cercles concèntrics.
Després, dins la basílica, continuà l'eucaristia amb un total
de cinc-cents participants asseguts al voltant de l'altar.
Durant tres dies, tots aquests nois
i noies, provinets d'una seixantena

REUNIONS RELIGIOSES. — La
Comissió Permanent de l'Episcopat
espanyol tenia intenció d'estudiar,
en la seva pròxima reunió, el tema
de la regulació del dret de reunions
i concentracions en allò que afecta
les manifestacions de tipus religiós.
Però sembla que no hi haurà temps
de fer-ho abans de la discussió, a
les Corts, del projecte de la nova
reglamentació de reunions i manifestacions públiques.

PAUSA

Salut i feina

LEGEIXO en el divertit "DiccioLlard:
nari dels sants" de Dom Rouil"PANCRAÇ, 12 de maig. Noi

entremaliat i decidit, que als catorze anys no volia sinó ser cristià. Va ser també màrtir, a Roma, el 304, i llegendari en tot
temps i en tot lloc. Patró dels cavallers a Alemanya i dels infants
a França. Es invocat també contra els penellons i les rampes.
També se li demana salut i feina."
Tinc al meu despatx-biblioteca,
entre nn pòster del Charlot i una
estatueta d'Eivissa, un petit i antic sant Pancraç. Per a mi, estimada herència del meu pare. I
testimoni d'un bon cristianisme
popular, O, si voleu, d'un bon
cristianisme materialista. O, més
simplement, d'un bon cristianisme. Salut i feina. Avui com ahir,
és la pregària del poble. I qui no
ho entengui, és que mai no li ha
faltat salut o feina. Es a dir, no
és del poble.
J. G.
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de pobles i de ciutats de Catalunya,
han viscut unes hores plenes d'amis,
tat, de joia, de comunicació i de reflexió. El tema fonamental era:
"Consciència personal i consciència
social". Hi ha hagut altres temes,
dividits segons els "racons de reflexió" i presentats per quatre professors: "Trobades de joves a Montserrat: pedagogia de la fe", "Problemes específics de moral juvenil",
"Drets humans i consciència juvenil", "Cristianisme i compromís polítics".
Paral·lelament a la trobada dels
fills, una seixantèna de pares i educadors, subscriptors "d'Hora-9" han
vircut amicalment a Montserrat el
capvespre del dissabte i el diumenge
refltexionant sobre "Problemes específics de convivència i educació dels
joves". A mitja tarda del diumenge,
una enorme rotllana de nois, pares i
educadors, deixà closa, sobre l'esplanada de Santa Cecília, la gran trobada dels suscriptors "d'Hora-3" i
"d'Hora-9".
F Ï R E CODINACHS

Cristians pel socialisme, ahir
E

LS cristians pel socialisme, són una realitat d'avui? En la important obra "Barcelona a mitjans segle X I X . El moviment obrer
durant el bienni progressista (1854-1856)", de Josep Benet i Casimir
Martí, el primer volum de la qual acaba d'editar "Curial", hi podem
trobar una resposta. Els dos coneguts historiadors informen sobre
les ideologies i el món ober català d'aquells anys i aporten un material ben interessant sobre el socialisme d'inspiració cristiana, que
en el nostre país venia de França. "Cristianos-Socialistas" és, precisament, el títol d'un opuscle del capellà mallorquí Jeroni Bibiloni.
I la reivindicació cristiana és explícita en el fullet clandestí "La
nueva doctrina sacada de los Padres de la Iglesia", i en un altre
opuscle, també clandestí, intitulat "Los nuevos fariseos". Més mostres hi ha encara del fet que el cristianisme evangèlic era considerat per certa gent com a radicalment contrari a l'organització econòmica, social i política d'aquell temps.
I també hi ha documents ben explícits de les opinions dels catòlics conservadors, predicadors de la resignació als obrers del primer capitalisme, repetint la suposada immutabilitat d'una societat
dividida en classes dominants i en classes explotades —en rics i
en pobres, deien— i anatematitzant la democràcia i els plantejaments de socialisme humanitari que feien aquells grups. Encara que
fossin diferents als d'avui, hi havia aleshores a Catalunya cristians
pel socialisme i, encara que la reacció no fos igual a la d'avui, hi
havia també qui els blasmava.
Josep Benet i Casimir Martí ofereixen també una copiosa documentació sobre la situació dels obrers d'aquell temps. Esgarrifosa,
com podem suposar. No sembla que avui el més conservador dels
catòlics —o dels no catòlics— trobi mínimament humana aquella situació, mínimament adequada a la dignitat que correspon a qualsevol persona. De quin cantó queien la raó i la justícia ahir, en la
lluita de classes, és una cosa que no ofereix cap dubte.
La història alliçona, diu el tòpic. Però hi ha tòpics que expressen
veritats, i aquí n'hi ha una. Perquè si bé aquells temps éren molt
més foscos avui no tenim encara democràcia, i avui encara no es
reconeix de debò la proposta socialista dels autors de "La nueva
doctrina sacada de los Padres de la Iglesia": "si tots els homes tenen
necessitats iguals, qui dubta que tots tenen drets iguals a satisferles?" Molts ho dubten, o si més no ho neguen a la pràctica. Caldrà
astorar-se que avui hi hagi cristians pel socialisme? Més aviat caldria astorar-se que, amb, totes les diferències que van d'aquell
temps al nostre, hi hagi encara qui posi en dubte la realitat de la
inspiració cristiana d'aquests grups que com els d'ahir, veuen en
Jesús un ajusticiat víctima del poder, i en la Bona Nova un missatge de llibertat, de justícia i de fraternitat. Les opcions polítiques
són plurals, i no en vull canonitzar cap. Però, llegint les paraules
d'aquells cristians pel socialisme d'ahir, si voleu ingènues, però també ingènues en el millor sentit del mot -—de qui ha nascut lliure,
encara que l'organització econòmica i les lleis l'esclavitzin—, no
crec que hi hagi dubte sobre qui havia sabut escoltar les paraules
de Jesucrist.
JOAN GOMIS

(Sortida 13

Aquest creuer del que ja hem parlat a les dues anteriors guies de
viatges, ha canviat la data de sortida. Aixi, del 29 de maig, previst
inicialment, ha passat al 12 de juny.
Fora d'això el programa resta igual. La nau es la Stella Solaris
de 17.000 tones, de moderna construcció i que gaudeix de totes les
comoditats. S s llocs a visitar són: Atenes, on hi serem dos dies
abans de començar el creuer, i tot seguit, Santorini, Creta, Rodes,
Efes, Istanbul, Delos i Mikonos.

VIATGES EUROPEUS:
COLONIA I CREUER PEL RHIN

(Sortida 16 de juny)

Del 16 al 20 de juny, farem un "petit gran viatge". Serà el que
ens portarà primerament a Colònia, on visitarem la seva famosa catedral d'un gòtic impressionant. A la vegada podrem acostar-nos
a Bonn, capital administrativa del país, i lloc de naixença d'en
Beethoven.
Després, tot un dia de creuer pel Rhin, visitant la meravellosa
zona dels castells, fins a arribar, després de sopar en el vaixell, a
Magúncia on farem nit.
El dia següent tornarem cap a Barcelona.
El preu del viatge inclòs l'hotel, el creuer d'un dia, trasllats i
transport en vol de línia regular es de 17.100 pessetes per persona.

ESPECIAL PER A JOVES:
EL REGNE DEL BHUTAN (15 juliol)
Voltat per Xina i l'índia, el Regne de Bhutan té 47.000 kms2. i
prop d'un milió i mig d'habitants.
Fins fa molt pocs anys, el Bhutan anomenat també la Terra del
Drac, fou al llarg del segles, un impenetrable i legendari regne enmig de l'Himalaia. De fet, desde 1626 fins al 1921, només tretze expedicions varen poder entrar al país.
El seu caire, misteriós, el seu paisatge de muntanyes i cims, els
monestirs i temples, tot plegat ajuda a fer d'aquesta sortida quelcom inesborrable.
El Govern del Bhutan ens ha permès de programar un viatge de
catorze dies, només per a joves de menys de 30 anys, amb una important reducció de les tarifes habituals. Gràcies a la seva col·laboració el preu d'aquesta sortida es de 92.500 ptes.

CONEIXEU EL PAÍS:
SANTUARI DE L'EMPORDA (23 de maig)
Aquest diumenge visitarem el Santuari de l'Empordà, situat a
dalt d'un cim des d'on pot veure's un magnífic panorama de tota
la comarca.
El dinar serà a l'Hotel President de Figueres.
El preu per persona és de 950 ptes.
EL RIPOLLÈS (27 de maig)
El dijous de l'Ascensió el dedicare ma recórrer la comarca del
Ripollès: Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Queralbs.
En aquest bonic poble a mig camí de Ribes i Núria, dinarem al
Casal Montseny, envoltats per un paisatge de gran bellesa.
El preu per persona és també de 950 ptes.
L A SEGONA PASQUA AL CARDENER (6 i 7 de juny)
Allotjats al Parador Nacional de Turisme de Cardona, durant
aquests dos dies visitarem llocs de força interès com poden ésser
El Santuari del Miracle, Solsona, Port del Comte, Sant Llorenç de
Morunys i l'Embassament de Sant Ponç.
<E1 preu, tot inclòs, és de 3.200 ptes.

EL VIATGE ESPECIAL:
CREUER DE LES DUES REVETLLES

(23 de juny)

En mig d'unes dates especialment favorables per viatjar, ja que
apleguen les revetlles de Sant Joan i San Pere, els proposem participar en aquest agradable creuer.
Tindrà una durada de set dies i ens portarà a interessants ports
del Mediterrani co msón: Ajacció, L'Alguer, Civitavechia (Roma),
Livorno (Florència), i Montecarlo.
El vaixell, la moderna m. n. Franca C, sortirà i arribarà del
port de Barcelona.

AVIGAT-174

BARCELONA - 1
ISputaciò, 258
Telèfon 301 82 82
CIUTAT DE MALLORCA
Passeig Marítim, 210
(Edifici Hotel Victòria)
Telèfon 28 13 13-14-15
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BÀSQUET

JOCS OLÍMPICS

Sabotatge dels instal·ladors
Per culpa dels lampistes, les
obres olímpiques a Montréal han
sofert un retard que, per bé que
no és massa import .mt. preocupa. Aquest aspecte ha estat revelat pel president de la comissió que controla les instal·lacions,
Claude Rouleau, a la premsa canadenca. I donat que certes conduccions han aparegut seccionades, s'ha arribat a parlar de sabotatge.
El senyor Rouleau ha calmat els

esperits inquiets assegurant que lot
això no compromet els t e r m i n i s
fixats per a l'acabament de les obres
Hom creu a Montréal que aquests
possibles actes de sabotatge són lligats a la decisió del ministre de Treball de prolongar les converses del
conveni de la construcció que havien de finalitzar el 30 d'abril passat. De qualsevol manera, els obrers
s'han beneficiat d'un augment de salaris del 55 per cent per calmar llurs
reivindicacions fins aue no es pugui
tancar el capítol del conveni.

Te'n recordes
de l'excursió
a la muntanya?

El Joventut tindrà una assemblea moguda
Escorial amb un peu al Barça i Estrada vol anar-se'n
Aquesta tarda, a les vuit. el
Joventut celebrarà la ja anunciada assemblea. Com ja. és sabut. es tractarà de la reelecció
presidencial d'Antoni Mas, l'únic
candidat.
El panorama ha canviat en les darreres setmanes, i del pessimisme s'ha
passat a l'eufòria. Les victòries tenen aquests efectes, i més de la forma abassegadora amb què es guanyà
al Madrid a la final de la Copa de
Cartagena. La campanya no pas bona realitzada a la Lliga i després a
la Copa Korac ha restat enrera i esborrada pel triomf contra els homes
de Lolo Sàinz. La reelecció d'Antoni
Mas al capdavant del Joventut és
més que segura.
També és segur que es confirmarà
l'entrenador Josep Maria Meléndez
per un any més a la Pen'ya. Aquesta
decisió s'ha mantingut en secret —en
el relatiu s e c r e t que acostumen a
mantenir-ho els clubs— tot i que ja
era presa abans de la final. L'encer-

tat plantejament tàctic que obliga el
Madrid a'adaptar-se al ball. que imposava la Penya, quan gairebé sempre s'esdevenia el contrari, no ha
influït gens. car la renovació ja era
assegurada des del f i n a l del mes
d'abril.

QÜESTIONS DIFÍCILS
Fins aquí no sembla pas que hi
hagi cap mena de dificultats a l'assemblea. Un dels punts que pot ser
una mica espinós és el que fa referència a la contractació de jugadors
estrangers. Fins ara l'equip s'havia
mantingut dins una ortodòxia pura:
res d'estrangers, per bé que el fitxatge de Costello en eomençar la
temporada per a la Copa Korac hagi
estat un precedent. Una escletxa que
pot eixamplar-se. car molts s o c i s
veuen que ja és hora de lluitar'pel
campionat de Lliga amb les mateixes
possibilitats que els altres. I aques-

tes consisteixen a tenir almenys un
home d'importació.
Tot fa preveure que també el Joventut tindrà el seu americà b e n
aviat i que Costello començarà com
a estranger. ja que no estarà nacionalitzat fins al novembre.
Un altre tema serà el fitxatge d «
Víctor Escorial pel Barça. Les gestions són molt avançades i abàns'd'acabar el mes ja serà blaugrana, El
jugador percebrà uns sis milions de
pessetes. El Joventut po.t rètenir-lo
per un any, si- bé sembla que no hi
haurà més obstacles per la . s e v a
banda. Escorial té ja la baixa pràcticament. L'actual situació podria
ser que animés —o forcés— la directiva verd i negra a demanar també
una quantitat pel traspàs.
I també podria ser que Estrada demanés la baixa per anar al Barça.
Això seria la •'bomba". Però sembla
que Escorial vol tenir acompanyant: ..
I pel que fa a nivell directiu, sembla que Dani Fernàndez s'apartarà
de tota gestió.

ATLETISME

El desafiament olímpic de la RDA

No!
Cambres Kodak
pocket Instamatiç,
perque te'n
recordis.

A poc més de dos mesos del
començament dels Jocs Olímpics de Montréal. les atletes de
la República Democràtica Alemanya ens demostren que l'atletisme femení de llur país s'està
elevant per sobre del ja excellent nivell de l'any passat. Els
resultats complementaris de la
famosa reunió de Dresden —on
el passat cap de setmana es vaí
ren batre tres rècords del món
Sd longitud, altura i 400 metres
llisos— no fan sinó subratllar
a'questa realitat: Adam va superar sis vegades el^ 21 metres
en el llançament del pe s Í21m
57 és el rècord del món de la
txeca Fibingerova) amb una fita màxima de 21m24 i Engel
va batre el rècord- de la RDA
en el llançament del disc amb
68m36 (rècord del món: 70m50
de la soviètica Faina Melnik).
Però. sens dubte el més preciós
joiell de l'atletisme femení est-alemany és el recent rècord de 400 metres "llisos aconseguit per Christie
Brehmer en un temps de 49 segons
i 77 centèsimes. I la importància
de la fita bé mereix el. subratllat
d'algunes consideracions que ahir ,
feia "L'Equipe''. En primer lloc. cal
destacar que la importància d'aquest temps és deguda al considerable millorament d'aquells 49 segons i 9 dècimes que la polonesa Irena Szewinska va assolir jfel 1974 i
que foren considerats, com un esdeveniment històric. Perquè no es pot
oblidar que, fins fa molt poc, hom
pensava que la cursa de 400 metres
era un vedat reservat als atletes que
fracassaven a l'esprint curt, 100 o
200 metres, i que no arribaven a
destacar a la distància superior de
800 metres.
Arran l'Olimpíada de Munic el
1972 hom començà a donar importància real a aquesta cursa, ja que
es va constatar que els atletes que
hi participaven eren capaços, a un
nivell d'élite, de sobresortir igualment en distàncies inferiors, especialment els 200 metres. Es aleshores que la volta a la pista atlètica
deixà de pertànyer al fons curt mit| jà per passar a la nova categoria
1 d'esprint
llarg. I aquest és el cas
j de la Brehmer que, l'hivern passat,

HOQUEI PATINS
El campió de Lliga
a la copa europea
Per a la propera Assemblea de la
Federació Espanyola de Patinatge,
la Federació Provincial de Barcelona presentarà una proposta en el
sentit que a partir de l'altra temporada vagi a la Copa d'Europa
d'Hoquei Patins el campió de Lliga
i no el campió de Copa com passa
ara. únicament a Espanya. Més endavant s'espera crear la Recopa
d'Hoquei i. en aquest cas. el campió -de Copa aniria a aquesta competició que potser s'engegarà ben
aviat.
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L'única força capaç de fer front
a aouest desafiament de l'atletisme
de la República Federal Alemanya
és. evidentment, la representada pel
PROGRESSIO A TOTS
sempre nou i sorprenent atletisme
ELS NIVELLS
nord-americà.
Si /tres són les noves marques del
Es clar que el potencial de la ReB»ón aconseguides per les dones alepública Democràtica Alemanya no
manyes. tres són les que també han
se centrarà a l'Olimpíada exclusivaassolit aquest any els atletes amement en el camp femení, encara que
ricans. Glance ha igualat la marca
es tracti de l'aspecte més. sobresordels 100 metres en 9 segons i nou
tint.
dècimes, McWilkins ha deixat el rèLa tornada a la competicio. ^ des- cord del disc a 70m86 i Albritton el
prés de quasi bé tres anys d'alludel pes a 21m85.
nyament a causa d'una greu hepaEs clar qüe, a l'estil del que pastitis vírica, del campió d'Europa de
sa a la República Democràtica Aledecatló (1969 i 1971) Joachim Kirst,
manya, aquesta Uampada de tres
ens assenyala evidentment un seriós
homes es solament indicativa d'un
intent d'assolir fites importants en
potencial real que hi ha àl darrera
el camp de l'atletisme masculí.
i que. en definitiva, és el que marca
Els velocistes. amb Txenke al capdavant. els especialistes de concur- la pauta i les possibilitats en.la disciplina esportiva en un determinat
sos. Theimer i Briesenick entre ells.
o els mateixos decatletes (recent- país. La proliferació de resultats que
ens arriben de moltes reunions esment S t a r k aconseguia els 8.280
portives arreu dels Estats Units no
punts) se situen com a devanters
fan sinó confirmar la possible desd'un moviment de renovació que
closa d'aquest potencial quan els miconjuga unes poques velles figures
llors s'enfrontin en les proves d «
amb la nova élite producte d'una
selecció per a l'Olimpíada.
perfecta planificació estatal.

va batre diverses vegades Renate
Stecher.

ESTRUCTURES DESMUNTABLES

Piscina coberta per al Tennis Barcino
respirar una temperatura adequafia. fora de la piscina, independentment de la temperatura de l'aigua
d'aquesta, que serà abocada des de
l'exterior a una temperatura determinada. i que el globus, en definitiva, farà que es refredi més a poc
a poc del que seria normal en dies
freds. Per exemple, el dia de l'.acte
d'inauguració, fos la que fos la.
fèmperatura de l'aigua, la de fora
A l'acte. hi havia els senyors
de la piscina era de yint-i-quatre
Francesc Platon, representant de l »
graus dins el globus quan. fora. del
Delegació Espanyola d'Esports: Anpavelló, plovia a bots i barrals,. Ès
toni Canellas. regidor pel districte
tracta, doncs, que el nedador no
tercer de l'alcaldia de Barcelona:
passi fred en sortir de l'aigua i. naPau Llorens, president de la Fedeturalment. que una mateixa pisciració Espanyola de Tennis, i Jona. posant o treient la capa extesep Maria Bofill, president de ia
rior de poliester, serveixi a l'estiu
Federació Catalana del mateix esi a l'hivern.
La pressió, dins el globus, és
P °Les novetats que el doctor Mard'una atmosfera i mitja, una difetorell presentà al Tennis Barcino
rència de pressió semblant a la que
foren la p i s c i n a coberta i una pisexisteix, però no s'observa d'antuta de tennis artificial . desmuntavi, entre la que suporta una persoble. Vam visitar primer la Pisci-ia.
na que viu en un primer pis i una
que és situada dins un " ^ " T n ^
altra persona que viu en un vuitè.
tal globus de poliester, tractat per
A més a més. la capa de poliester
matèries especials que el fan mm
permet passar la llum del sol duflamables i resistent tant al clor
rant el dia i tenir aplicacions elècde l'aigua com als r a i g s ultraviolat^
triques per a la nit. Globus d'aquesVa fer la presentació d aquesta
ta mena són en funcionament, a
instal·lació per l'empresa construcItàlia, des de fa catorze anys. A
t o r a
senyor Carles Monleon.
i'hivern. la piscina municipal d «
oue e i poques paraules, ens diSabadell té un globus semblant. *d«
gué que ePl pavelló inflable de pofa poc. Igualment es troba proteUester. un cop fets els ancoratges
gida per una estructura semblant
pertinents, que són fixos, es pot
la pista de gel de Sevilla.
muntar en sis hores. Afirma que el
A part. la pista de tennis inauglobus, inflat per un corrent d aigurada. usada " al' "masters". -perre constant, que igual pot ser fred
o calent segons la temperatura de met uns rebots molt semblants als
que es produeixen en terra batuda,
l'època de l'any, és en realitat un
inferiors al de la pista de ciment
antitèrmic, cosa que vol dir que.
i superiors als del camp d'herba,
qualsevol dia de l'any, hom pot
Albert Martorell, famós porter internacional de l'Espanyol
dels anys quaranta, i actualment president del Club de
Tennis
Barcino.
convocà
abans-d'ahir la
premsa amb
motiu
d'unes
inauguracions
tealment interessants de l'enti*at del carrer de Balmes.
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El St. Etienne, a l'assalt del Bayern

"VUELTA" (XIV)

Erik Jacques, penalitzat per doping
L'etapa
número
14 de la
"Vuelta", ha estat bastant diferent de les que fins ara s'havien disputat. I no ho diem
pel triomf final de l'holandès
Gees Priem,
de l'equip "Frisol". sinó perquè s'ha confirmat' la desqualificació del coredor belga Erik Jacques, líder fins ahir, a Palència.
Desqualificació del primer lloo,
s'enten. Perquè Jacques ha estat
penalitzat amb deu minuts i mil
francs suïssos de multa i passa petant, a ocupar un lloc intermig en
la ciasificació general. Una clasificació* que compta, només, amb 61
homes dels 100 que van prendre
la sortida a Estepona.
L'etapa catorzena es corria entre Palència i Gijón i era la més
llarga de totes: 249 quilòmetres. El
temps del guanyador Priem, ha estat dé set hores, trenta-tres minuts i
vint-i-un segons.
La primera meta volant del dia
l'han passada, per aquest ordre, Santisteban, Perurena i Balagué. Era situada a Grajal. Tot elO grup ha rodat compacte fins a la s e ^ n a meta.
Lleó. on s'ha imposat VerpS. ròe seguit de Mendes i Perurena. Per cert,
podem dir que Perurena és el corredor que més diners ha guanyat en
el transcurs de la "Vuelta", per ara.
Ni més ni menys que 46.000 pessetes.
I això tenint en compte que no ha
guanyat cap final d'etapa ni ha estat
líder ni un sol dia. Però Perurena és
a quasi totes les metes volants i es
un dels corredors que gairebé sempre
entra dels cinc primers a cada arribada. No deivxa de ser, evidentment,
una manera pràctica de treure suc
• la ronda espanyola.
Perquè no hem d'oblidar que és
un d'els oocs animadors de la cursa,
gràcies al seu ràpid sprint. que, de
tota manera, no li ha donat bons resultats a l'hora de la veritat.
Pel quilòmetre 120 d'etapa es produeix un intent de fuga de Garcia i
Pronò, que són neutralitzats pocs segons«aés tard. Per l'Mto de San Emiliano de segona categoria, transiten
Wellens, liva y Torres. El grup es

fa altra vegada general i s'ataca l'Alto de la Gargantada, també de segona, pel que passen els tres primers
de l'ocasió anterior. Quasi a continuació i ja amb el gran grup molt
estirat, s'inicia la pujada de l'Alto de
la Madera de tercera, que passen resrespectivament, en les primeres posicions Oliva Thurau i Abilleira.
En aquest darrer coll, a punt ha
estat de produir-se su greu accident
quan uns irresponsables que circulaven en direcció prohibida s'han
emfrontat amb els corredors. L,accident també es podia haver donat a
Gijón, en entrar, però per sort, la cosa no ha estat greu:
En .el velòdrem de Las
Mestas.
Priem s'ha imposat en l'esprint a
Perurena, Ordiales, Elorriaga, Karstens etc. Per tant, Perurena cobra
avui 10.000 pesetes més.
Un únic corredor s'ha vist obligat
a abandonar en l'etapa número 14.
Ha estat l'australià, del "Frisol", Don
Allan, que ha caigut per un barranc
i s'ha fracturat el canell esquerra.
D'altra banda, l'espanyol del "Kas",
Gonzàlez Linares, ha arribat a la fita
mab 41 graus de febre. No se sap
si avui sortirà.
S'esperava que en l'etapa entre Palència i Gijón, per ser la més llarga,
hi hauria la lluita que feia presumir
la seva granlontitud. Però no ha estat així. S'ha produït, aixk sí el
treze triomf d'etapa estranger.
No podem deixar de pensar que
la "Vuelta" d'aquest any és un fracàs
complet quant a victòries d'espanyols Sembla com si aquests, pensant e naltres curses més importants
com poden ser el "Tour" i el "Giro",
facin una mena de vaga de cames
caigudes. Que al final pot ser que
en guanyi algun? No ho neguem, però desorienten i entristeixen una afició que els aclama cada dia.

Final de la XXI Copa d'Europa a Glasgow (TVE a les 21)
cuperats de lesions, i fins al darrer
Plovia ahir intensament a l'esProtagonistes
moment no es coneixerà el nom dels

tadi de Hampden Park de Glasgow on aquesta tarda a les nou
—el partit serà retransmès per
T V E — el Saint Etienne. campió
de França i el Bayern de Munic
campió de l'Alemanya Federal
disputaran la X X I final de la
Copa d'Europa.

Els jugadors francesos foren els
primers d'entrenar i després es queixaren del terreny de joc. També els
alemanys han fet lleugers exercicis
d'entrenament i la seva opinió també coincideix amb la dels francesos
en el sentit que el camp està en males condicions, car presenta nombrosos sots. L'entrenador Cramer i
Beckenbauer foren els més descontents.

CLASSIFICACIÓ GENERAL
lé. Dieter Thurau 69-46-50
2n. Joaquim Agostinho. 69-46-58.
3é. Jèsús Manzaneque, 69-47-06.
PREMI M U N T A N Y A

BREU
B O X A . — El japonès Koichi Wajíma. campió mundial del pes mig júnior (versió A M B ) , i l'aspirant espanyol José Duran han estat declarats en perfectes condicions per al
combat a quinze assalts, i amb el
títol en joc, que disputaran el 18 de
maig a Tòquio.
FUTBOL. — La Real Sociedad vol
evançar el partit contra l'Elx al dissabte a tres quarts de vuit, malgrat
que la Federació mana que el darrer partit comenci a les cinc, car
té importància per al descens. Arbitrarà Segrelles.
L L U I T A . — Primitivo Navarrete
del GC Sant Adrià i Joseu Antoni
Rubio del CG Barcelonès, amb 52 i
62 - quilos respectivament, van ésser
proclamats campions de Catalunya
de lluita greco-romana en la reunió
que tingué lloc al Centre Gimnàstic
Barcelonès dissabte passat.

lé. Abilleira, 101 punts.
2n. Oliva, 87.
3é. Agostinho, 58.

Olmo s'incorpora
al Barcelona
Avui el jugador del Barcelona
Atlètic, Olmo, s'incorporarà al primer equip de cara a la propera eliminatòria de Copa. Es tracta d'un reforç interessant, donat que Olmo és
un jugador molt cotitzat i valuós dins
el futbol de l'equip filial. L'absència
de Cruyff i Neeskens a partir del proper diumenge ha obligat també a
sol·licitar a l'Hèrcules la reincorporació d e Carreno a la disciplina blaugrana.

MOTORISME. — Giacomo Agostini prendrà part en el Gran Premi de
les Nacions, a Itàlia, vàlid per el
Campionat del Món de velocitat, en
la categoria de 500 CC„ amb una nova" Suzuki idèntica a la de Barry
potència de cent cavalls, tenen quatre cilindres repartits en dos temps
i refrigeració per aigua.
TENNIS. — Manuel Orantes ha
guanyat el sud-africà Pat Cramer
per 6—3 i 6—4 en els campionats
britànics de terra batuda, mentre
Joan Gisbert perdia davant el neozelandès Chris Lewisper 2—6 i 4—6.
En altres partits de les primeres rondes d'aquests campionats, Kary, Franuíovic, Smith. Velasco, Cano, Holmes, Molina Caujolle i Parun han
vençut Benevides, Gonzàbal, Johansson, Bertram. Andersson, Whitlinger, Lloyd, Crealy i Kamiwazumi.
— Després d'Arthur Ashe, primer
eliminat de la gran final de la WCT
d e Dallas. Mannuel Orantes, guanyador del Gran Premi de Baviera, a
Munic, anuncia la intenció de no participar en els Campionats Internacionals de Tennis d'Itàlia, ja que
pensa jugar al Torneig de Dusseldorf, programat per a les mateixes
dates, que serà ple de bones raquetes. Pau Llorens, president de la Federació Espanyola, ha comunicat als
organitzadors italians que Orantes li
havia assegurat la seva participació
* Roma,
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onze que sortiran a l'estadi per a
intentar conquerir el títol europeu
per primera vegada.

EL B A Y E R N , F A V O R I T
El Bayern de Munic es presenta
com a gran favorit. La premsa creu
que el Saint Etienne serà víctima
del joc abassegador del alemanys. El
Bayern començà la Lliga molt malament i ja en els primers partits anà
cap a la cua. El panorama, però, canvià radicalment en incorporar-se a
l'equip els jugadors Müeller i Koeness que estaven lesionats des de feia
uns quants mesos. L'equip es recuperà ràpidament i ben aviat s'encimbellà als primers llocs de la Lliga.
L'entrenador Cramer diu que desconfia del conjunt francès tot afegint que "considera que és un rival
molt més fort que no pas el Real Madrid". Aquesta opinió era sostinguda per altres jugadors destacats.

AMENACES
La policia tindrà prou feina per
a controlar els aficionats. La sort per
a ella és que en disputar-se el dissabte a l'estadi un partit internacional entre Escòcia i Angleterra, del
campionat britànic, seran pocs els
aficionats locals que hi aniran.
Tot hi així un desconegut que ha
dit que pertany al grup "unitat de
recolzament" ha anunciat que col·locarà dues bombes a l'estadi. Això ha
fet reforçar la vigilància de les forces d'ordre.
Pel que f a als seguidors, se sap
que el nombre d'alemanys no arribarà a deu mil, mentre que el de francesos supera el vint-i-cinc mil. Els
crits en principi seran més favorables al equip del Saint Etienne.

El Bayern vol ser com el Madrid
o l'Ajax, únics conjunts europeus
que s'han adjudicat la Copa més de
dues vegades. El Bayern començà la
carrera d'èxits a Brussel·les a l'any
1974 en guanyar la final a l'Atlètic
de Madrid en un partit de desempat.
L'any passat renovà el títol en guanyar, a París contra el Leeds, equip
que havia derrotat sorollosament el
Barça. i Serà ara tricampió d'Europa?
EL SAINT ETIENNE
Els francesos es presenten amb modèstia. però amb ganes de guanyar.
"L'Equipe" d'ahir assenyalava que
"es donen aires de conqueridors".
El seu historial també és més reduït,
malgrat que a la darrera temporada
va ser eliminat amb prou feines pel
mateix Bayern de Munic i ara l'equip es troba en bones condicions
per a renovar el títol de Lliga a
França encara que no estigui en el
primer lloc.
Els "verds", com els diuen a Franca —vesteixen amb els colors verds
i blau— tenen forças preocupacions
referent a l'alineació, car alguns dels
seus homes no estan pas encara re-

RFA-ESPANYA

Demà, llista
El davanter del Borussia de
Moenchengladbach, Jupp Heynckes, no podrà jugar amb la se-

lecció de la República Federal
Alemanya contra Espanya (Copa d'Europa de nacions) el proper 22 de maig a Munic perquè
serà operat de distensió muscular.
Helmuth Schoen, entrenador de la
selecció alemanya, va informar ahir
que demà dijous, farà conèixer la
llista de jugadors per al partit con :
tra Espanya. Schoen es trasl·ladara
avui mateix a Glasgow per observar
el comportament dels cinc jugadors
del Bayern pre-seleccionats per l'equip nacional: Maier, Beckenbauer,
Schwarzenbeck, Hoeness i Durnberger.
— Cruyff i Neeskens, alliberats a
partir de diumenge vinent de llurs
compromisos amb el Barcelona, jugaran amb la selecció holandesa que
el pròxim dia 22 d'enfrontarà amb
la belga en partit de tornada (5-0 a
favor d'Holanda
a l'anada)
de
quarts de final de la Copa d'Europa
de nacions. A més a més dels dos
jugadors blaugrana, el seleccionador

alemanya

Knobel ha cridat tres altres "estrangers": Rep (València) i Rensenbrink
i Ruiter (Anderlecht). Altres jugadors seleccionats són: Rijsbergen i
Jansen (Feyenoord), Schrijvers, Kroi,
Suurbier i Geels ( A j a x ) , Van K r a a j
i Van de Kerkhof ( P S V ) , Meutstege
(Sparta) i Peters (Nec).
— Irulegui ha renovat el contracte, per un any, com a entrenador de
la Real es trobava en una mala situaIrulegui es féu càrrec de l'equip a la
meitat de la present temporada, quan
la Real trobava en una mala situació, i ha fet debutar Muruzabal, Oloizolà i López Ufarte.
— Violència a Krikkale (Turquia)
quan uns quants centenars d'enfurismats aficionats incendiaren l'estadi
i el local social del club de la ciutat. Cal cercar l'origen dels fets en
el partit que jugaven el Krikkale i
el Mersin; una decisió arbitral provocà les ires dels quatre mil espectadors que intentaren entrar al camp
i foren continguts per la policia. Enfurismats, provocaren els esmentats
incendis, aquesta vegada sense^ que
la policia ho pogués impedir. Són de
doldre uns vint ferits i molts més
contusionats.

Els anglesos, en el seu afany de
ser protagonistes d'alguna forma,
han anunciat que l'Arsenal, després
de no haver aconseguit els serveis
de Miljanic. entrenador del Madrid,
ha establert contactes amb Cramer.
Aquest ho ha desmentit dient que
no anirà mai al Arsenal.

Els equips mé s probables per
a la final d'avui seran els següents:
B A Y E R N DE MUNIC: Maier; H a n s e n , Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Horsmann, Roth;
Durnberger, Kapellmann, Rummenige, Muller i Boeness.
SAINT ÉTIENNE: Curkovic;
Larquè, Piazza, López, Repellini, Bathenay; Larquè II, Synaeghel o Santini, P. Revellí, H.
Revelli i Sarramagna.
L'àrbitre serà l'hongarès Palotai,
considerat com el número 1 dels àrbitres del seu país. Fou un bon futbolista i. des de fa cinc anys, pertany al cos arbitral de la F I F A . Ha
dirigit nombrosos partits internacionals. El més recent ha estat la semifinal de la Copa de la UEFÀ entre el Hamburg i el Bruges. Parla
l'anglès i l'alemany.
Segons la reglamentació aprovada
el juliol passat, des d'ara no es repetirà cap final si els partits acaben amb empat. En aquest cas, hi
haurà una pròrroga de dos temps
de quinze minuts cadascun. Si continua l'empat, hi haurà llançament
de sèries de penaltis per a decidir
el guanyador. Fins ara només es va
repetir una final: Bayern-At. Madrid, després d'haver acabat el primer partit amb empat.

Petita història de l'Eurocopa
— Vint vegades s'ha disputat la final de la Copa d'Europa de clubs campions de Lliga. Cronològicament, els guanyadors han estat: 1956, Real
Madrid; 1957, Real
Madrid;
1958, Real Madrid; 1959, Real
Madrid;
1960, Real Madrid;
1961, Benfica: 1962, Benfica;
1963, Milà; 1964. Inter; 1965,
Inter; 1966, Real Madrid; 1967,
Cèltic; 1968, Manchester United; 1969, Milà; 1970, Feyeqoord: 1971, A j a x ; 1972, A j a x ;
1973, A j a x ; 1974, Bayern; 1975,
Bayern.
— Tres clubs espanyols han arribat a la final, però solament l'ha
guanvada el Real Madrid en sis
ocasions. Dues vegades més l'equip blanc ha disputat, perdent-la,
la final: el 1962 davant el Benfica
(5—3) i el 1964 davant l'Inter
(3—1). El Barcelona va perdre la
final el 1961 amb el Benfica (3—2)
i l'Atlético de Madrid la del 1974

davant el Bayern (1—1 i 4—0 en el
segon partit).
— L'Hampden Park serà, per
segona vegada, l'escenari de la final de l'Eurocopa. A l'anterior, el
Real Madrid guanyà l'Eintracht
de Francfurt pel resultat més contundent de totes vint edicions:
7—3. L'Estadi fou construït el 1903
i és propietat de l'equip de segona
divisió Queen's Park. Es considerat
com una instal·lació antiquada i
hom pensa enderrocar-lo per construir-ne un de nou o bé modernitzar-lo, sobre tot pel que fa als
seients, molt escassos. En total, té
una capacitat de 135.000 espectadors, encara que l'assistència rècord es calcula en 149.547 espectadors quan la final de la Copa escocesa entre el Cèltic i l'Aberdeen
el 1937. Arran la tragèdia de l'Obrox
Park en què, el 1971, moriren seixanta-cinc persones, les autoritats
establiren la capacitat màxima de
l'Hampden en 65.000 espectadors.

S'ha obert una porta
D

ISSET anys després de l'Stade de Reims, un altre club francès ha
arribat a la final de la Copa d'Europa de clubs campions de
lliga. Cal felicitar l'Association Sportive Saint-Etienne no tant pel
mèrit, bé que important, d'assolir una fita d'aquesta categoria, sino
per la significació de renovament que el club francès representa dins
aquest vedat quasi bé tancat que es l'Eurocopa.
Esnanya, Portugal, Itàlia, Gran Bretanya, Holanda i Alemanya
han monopolitzat, fins ara, les vint edicions d'aquesta important competició ideada fa vint anys pel prestigiós rotatiu francès "L Eqmpe".
Solament en dues ocasions clubs de fora d'aquest cercle restingithan
arribat a la final: el Partizà de Belgrado i el Panathmaxkos d'Atenes Un, el prtoer, hi arribà en un instant justificatiu de la importància innegable del futbol iugoslau; l'altre assoli la ünal per un
A q u e l l s atzars que, de tant en
Ara els francesos, sense grans vedettes pero Justificant una base
àmplia, han tornat a reviscolar i es presenten amb possibilitats davant un gran club europeu. Jo més aviat diria un gran decadent, ja
aue amb tota seguretat aquesta serà la darrera vegada que el Bayern
tingui accés a la final. Els anys dels seus homes de base condicionen
forçosament una continuïtat que es remunta a tres anys.
Una victòria francesa no podria sorprendre, de la mateixa manera que no ha sorprès excessivament, encara que les circumstancies han estat diferents, la primera victòria belga en una competacio
continental; concretament la de l'Anderlecht a la Recopa. I els belgues poden renovar el triomf a la Copa de la UEFA.
Penso que aquest és l'autèntic valor d'una competició que ha
obert moltes fronteres amb totes les seves limitacions i amb tots els
seus pecats, que són molts. I, és clar, no penso únicament en les fronteres esportives, sino polítiques. Perquè el futbol, agradi o no, sua
constituït moltes vegades en embaixador; el exemples sobren.
En el futur, la Copa d'Europa tindrà el valor d'haver obert al
futbol les portes d'arreu el món i les circumstàncies de les sis victòries del Real Madrid perdran encara més força davant aquest fet
universal. Aquí cal cercar la importància i la força de la primera
de totes les competicions futbolístiques que es disputen.
Malgrat els fitxatges de jugadors molt cotitzats internacionalment els clients habituals d'aquest torneig han fet figa i el desenvolun'ament del futbol a tot Europa porta, ineludiblement, a la
creenca^que la força del futbol no vindrà donada per una única vedettedinsun equip determinat sinó per una planificació intel·ligent
de l'esnort en aquest cas del futbol, dins un país.
Sota aquest punt de vista, doncs, cal saludar amb optimisme
l'anarició del Saint-Etienne a la davantera continental, no com una
casualitat perquè la temporada passada ja va demostrar la seva valua. El club francès ens ha obert una porta per a la renovacio. Solament cal esperar que no sigui el somni d'una nit de primavera.
JOSEP P L A Y A
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AL VINT

La !i Mostra de la cançó dels Països Catalans "Madrid, Costa Fleming"
De Sant Vicenç de Castellet
estant ens escriu la gent d e l
grup organitzador de la II Mostra de la Cançó dels Països Catalans i ens n'anuncia definitivament la celebració per al dia
3 de juliol vinent, amb la participació de destacats cantautors
i grups novells d'arreu de les
terres catalanes, tant del Principat com de les Illes, el País
Valencià i la Catalunya-Nord.
L'any passat ja se celebrà la primera convocatòria de la Mostra de
la Cançó dels Països Catalans, també a Sant Vicenç de Castellet. L'èxit
assolit en aquella primera edició va
ser realment extraordinari i d o n à
esperances als organitzadors d'aquella manifestació artística, cívica i
cultural, que enguany compten amb
el suport d'Eixem i Enllaç, dues entitats que ja fa temps que es dediquen a l'organització i promoció periòdica d'activitats d'aquesta mena
arreu dels Països Catalans.
Assenyalem ja, per tant, la data
del dia 3 de juliol vinent com a important per a tot el moviment de la
cançó popular catalana actual. A
Sant Vicenç de Castellet, i concretament a la II Mostra de la Cançó dels
Països Catalans, podrem veure actuar, entre d'altres cantautors, intèrprets i conjunts, e l s eivissencs
Uc, el mallorquí Pius. els rossellonesos del Grup Guillem de Cabes-

tany, els valencians Rafael Xambó i
Nelo Sorribes, i els catalans Celdoni
Fonoll i Grup Coses. I tot plegat en
un acte que serà, p o d e u estar-ne
plenament convençuts, una nova demostració d'afirmació de la unitat
del poble dels Països Catalans en la
lluita psr la llibertad, l'amnistia i
l'Estatut d'Autonomia.
POBLE CATALA, POSA'T A
CANTAR
Abans d'ahir, dilluns dia 10, els
organitzadors del festival "Poble català, posa't a cantar" van presentar
a Govern Civil de Barcelona tota la
documentació necessària per tal d'obtenir el permís administratiu corresponent per a l'acte que se celebrarà
dijous, dia 20 de maig, a les deu del
vespre, al Palau Blau-grana de Barcelona, i en el qual intervindran destacats cantautors i conjunts catalans, entre els quals cal esmentar
ja des d'ara Francesc Pi de la Serra,
R a m o n Muntaner, la Companyia
Elèctrica Dharma, C e 1 d oni Fonoll,
Grup Coses i Esquirols.
BADEN POWELL: " V O L U M 3"
Heus ací una nova i molt interessant mostra del treball artístic de
Baden Powell, indiscutiblement u n

TEATRE

"Esta noche... Scala", a la Scala
Hi ha espectacles que exigeixen del crític de teatre un esforç suplementari: Esia noche...
Scala m'obliga, per primera vegada, a exercir la crítica gastronòmica. Perquè, amb l'espectacle, hi anava inclòs un sopar:
pinya amb pernil salat, marisc
amb salsa, tall rodó amb puré
de patata, i pastisseria. Tot això
regat amb vi blanc i xampany.
Després, cafè i copa. Un company de taula va dir que era
un sopar convencional, de companyia d'aviacio. Potser sí. Jo
no vull fer el ílep fils, jo vaig
escurar el plat cada vedada. I
em vaig disposar a contemplar
l'espectacle en un estat anímic
molt satisfactori. Potser massa.
L'espectacle va resultar ésser una
conseqüència lògica del sopar que
he descrit. I de la gent tan elegant
i tan fina que tenia al meu voltant.
Perquè, a la Scala, hi va gent fina
i elegant, va gent que vol lluir,
que després d'un dia dedicat a resoldre negocis molt greus vol dedicar la nit a no capficar-sè en res:
a entrar dins el món d'una comedieta de cinema americà, amb giris

anglo-saxones, dutxades, perfumades
i ben llampants; amb pista de gel,
amb una boi.a de pel·lícula que surt
de sota terra i cobreix tota ia pista,
amb bombolles de sabó que surten
d'unes maquinetes que hi ha al sostre, amb molles, palanques i mil
ginys endiastrats que fan pujar i
baixar plataformes o engeguen rajolins d'aigua. Tot això està molt
bé, trobo que fa distingit i que relaxa. La Scala compta amb uns bons
professionals que salten i ballen i
es canvien de vestit a cada moment
—encara que de vedades, de vestit,
n'hi ha tan poc que la cosa no té
gaire mèrit— i amb alguns especialistes que per mi són el millor de
l'espectacle: un senyor que fa amb
els cèrcols tot el que li passa pel
cap, i un altre que salta sobre un
llit elàstic, una escala i una cadira,
i es clava unes patacades premeditades, però sensacionals. A la fi, tot
plegat enfarfega una mica. Sí, però,
què voleu? Totes les senyoretes us
acaben semblant iguals, i tots els
equilibris superflus. Però ja han passat dues hores i podeu anar a estirar les cames al Passeig de Sant
Joan.
X A V I E R FABREGAS

miWïWw.

dels exponents més destacats de tota la música popular brasilera contemporània i un dels guitarristes
actualment més importants fins i tot
a nivell niternacional. Tot i que potser una mica adulterat i passat per
aigua per les orquestracions excessivament efectistes d e Jean-Michel
Defaye, amb "Vol. 3" Baden Powell
segueix la seva línia creacional i interpretativa més característica, reforçat amb sensibilitat i experiència
pel seu habitual trio d'acompanyament instrumental, sempre al servei
de la seva personalitat interpretativa per tants motius originalíssima.
A V U I ACTUEN ..
La Trinca al teatre Romea de Barcelona, a les 22,45.
Lluís Llach al teatre Municipal de
Girona, a les 23,00.
JORDI GARCIA-SOLER
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Forqué es considera un director
de la "colla dels Bardem, Berlanga,
Fernando Fernàn Gómez i César Ardavín. Però, al marge d'un criteri
generacional, si l'hem d'aparellar
professionalment, em sembla molt
que ni Bardem ni Berlanga són del
seu cantó. Fins i tot sindicalment,
Forqué és un home de l'Ardavín.
I "cinematogràficament" també. La
seva filmografia són tastets (regulars o dolents) de tota mena de gèneres. I si a l'any cinquanta-sis no
té inconvenient a adaptar el llibre de
Torcuato Luca de Tena i el comandant Palacios "Embajador en el infierno". tampoc no fa escarafalls per
haver de col·laborar amb Alfonso
Sastre en "La noche y el alba"
(1957). Una pel·lícula sobre una vaga a les mines de Riotinto que la

"Shampoo" de Hal Ashby
Warren Beatty, que protagonitza Shampoo, voltat d'actrius
importants com Julie Christie,
Goldie Hawn i d'altres que no
ho són tant però que fan prou
goig, acostuma a ser productor
de les pròpies pel·lícules.
Això li permet, com en aquesta
que ara s'ha estrenat al Novedades,
lluir-se d'una manera que potser resulta una mica abusiva. (Sempre, és
clar, que considerem que el que fa
és lluir-se, oi?) A Shampoo, Beatty
se situa al centre mateix d'un remolí eròtic, situació que po+ser no
te, en definitiva, cap altra finalitat
que prendre el número a les dones. Cal dir que la cosa seria lògica
si ens la prenguéssim en un sentit
diguem-ne literal. La professió de
Beatty a la pel·lícula és la de perruquer de senyores. Però el fet és
que aquesta presa de número va notablement enllà. El nostre perruquer
no solament no es limita a "tallar,
rentar i marcar", sinó que amplia
els seus serveis fins al llit mateix
de les dames, cosa que, curiosament, sembla fer pessigolles a més
d'una espectadora que potser no
s'adona que, es miri per on es miri,
les dones surten sorollosament malparades de la història que Shampoo ens vol fer empassar.
Amb tot, no es veu pas que la
pel·lícula assoleixi cap altre resultat

u

Al cinema Arcadia de Barcelona projecten Kaspar Hauser,
de Werner Herzog. Una pel·lícula premi de Canes 75 del mateix autor d'Aguirre, la còlera
de Dics.
Kaspar Hauser, ho diuen les en-

Per les vostres màquinas d escriu-re

INVOLCABLE
Demaneu-la al vostre proveïdor habitual

B NVOLCÀ

més positiu que aquest. Sembla com
si els autors s'haguessin proposat de
fer una mena de crítica de la societat nixoniana —l'acció se situa la
nit del dia de l'elecció de Nixon—
pintant-nos la vida ximple i frenètica dels privilegiats que viuen als
turons de Beverly, damunt mateix
de Hollywood, a Los Angeles. I fins
i tot es pot assegurar que les descripcions són prou acurades, si les
compareu amb les de textos literaris
tan diversos com els de Gore Vidal,
Christopher Isherwood i Gavin Lambert. Però no n'hi ha prou amb descriure. Quan es vol dir alguna cosa
que transcendeixi la crònica, cal ordenar els materials, treure'n suc reelaborant-los. Però vet ací el que
ningú no ha fet a Shampoo, que, en
realitat, no passa de ser una pel·lícula volgudament comercial —i cal dir
que ho és— sobre un món llunyà,
massa gras i completament negat en
el safareig d'un sistema brutalment
hipòcrita, per no dir altres coses
Ara bé, si voleu saber d'aquest indret famós on és arrelat l'home que
pot esdevenir el pròxim president
dels Estats Units, aquest Ronald
Reagan que està segant l'herba sota
els peus al president actual, aneu a
veure Shampoo. Potser, si sou una
mica assenyats i sensibles, àdhuc us
esgarrií areu.

van a exhibir a mitges perquè no
agradava als espanyols i empipava
els americans accionistes (aleshores)
de Riotinto Després d'aquesta "malifeta", Forqué s'està dos anys sense feina i quan torna a agafar la
camera s'està d'embolics. Des de llavors ha fet trenta pel·lícules. Donemne tres títols per fer memòria: "Maribel y la extrana família", "Zarabanda Bong-Bing" i "La cera virgen".
"Madrid, Costa Fleming" és un
film d'hora i mitja que podria durar vint segles. Es la crònica de la
vida quotidiana del veïnat d'uns
apartaments. Però com que amb la
senyora que escombra l'escala i escolta el consultori Francis es fa revés fer una pel·lícula, resulta que
tots el veïns de Costa Fleming tenen una vida molt fosca i complexa.
Hi ha l'arquitecte sense manies immobiliàries, el bunkerià hipòcrita i
les nenes del bar. La base del film
són aquestes senyoretes de la mala
vida. Así Forqué fa el sermonet moralista, però per fer-lo ens passeja
les xicotes en "deshabillé" i roba interior quasi tota la pel·lícula. I quan
toca la seqüència atrevida, Forqué
fa com tots: es "justifica" amb una
dutxa. .Perquè la dutxa i els miralls
són el moment i el lloc estadísticament més freqüentats per als direc—breument— els personatges
Àngel Palomino, l'inefable autor
de la novel·la, fa com Hitchcock:
"s'autocita. Si voleu conèixer un
responsable de "Madrid, Costa Fleming" fixeu-vos en el policia no
uniformat que és a la vora del cotxe
investigant les ruenes d'un enfonsament. Es ell. Els altres responsables
(Forqué, Hermógenes Sainz) s'amaguen. I fan bé.

S'estrena una pel·lícula
per a sords a Madrid
La pel·lícula "El silencio sin luz",
realitzada i interpretada totalment
per sords, va ser estrenada ahir a
la tarda a l'hospital infantil de San
Rafael de Madrid amb motiu de la
celebració del Primer Congrés Nacional de Sords que avui s'inaugura.
La pel·lícula és basada en la novel·la "El solitari", de Guy Descars,
i tracta de l'acusació d'assassinat
que pesa sobre un sord-mut i invident, que amb l'ajut de la seva dona
i el seu advocat aconsegueix de demostrar la innocència del protagonista.
La pel·lícula serveix per a fer conèixer els mitjans de rehabilitació
i educació que se segueixen a Espanya,

JAUME PICAS

TOMÀS DELCLOS

enigma de Kaspar Hauser"

La yenui'na tauleta
" L A CASA GRANDE" Producció "PROFILMES S A " i "ZERO FILMS"
marca una fita important dintra l'historia del cinema nacional com ho
corroboren els premis aconseguits fins aquest moment. MARIBEL
MARTIN i ANTONIO FERRANDIS en son els protagonistes i "CATALONLA FILMS" la presenta en el cinemes DIORAMA 73, AMERICA,
MONTSERRAT, SELECTO i VERSALLES.

S'ha estrenat a Barcelona, al
Cinerama Waldorf, l'adaptació
cinematogràfica de la
novel·la
d'Àngel
Palomino,
"Madrid,
Costa Fleming". La direcció és
de José Maria Forqué i ^'assumpte": una comunitat de veïns
amb massa pisets de solteres.

'Apartat-8093 Barcelona

ciclopèdies, fou un personatge que
aparegué, sense mai no sa'oer-se com,
als carrers de Nuremberg l'any 1828.
Sembla ser que era fill bastard de
Napoleó o del fill del gran duc de
Baden. Aquesta paternitat, però, no
li fou gaire benèfica perquè, una
mica pel què diran, Kaspar visqué
tota la seva infantesa i joventut tancat i manillat fent vida purament
vegetativa. De sobte, el deixaren
anar en una plaça de Nuremberg.
Fins aleshores la seva història havia estat planera. Sabia viure manillat i el camàlic del seu pare (?)
sabia tractar-lo. Ara augmentava de
dimensions. Per una banda, necessitava situar-se, aprendre (cosa que
vol dir agafar coneixements mitjançant l'estudi i la pràctica). Per l'altra banda, els seus veïns també haurien de situar-lo. Era una relació
d'anada i tornada. Però, no era una
relació homogènia. Kaspar i els
veïns no eren mancats de la mateixa cosa. A Kaspar, li calia reconèixer els nous pertocants que l'envoltaven i assumir un sistema de referència (la llengua). U calia saber
veure una casa i dir "casa". A l'altre bàndol (els veïns), aquesta feina ja era feta. Ells simplement la
imposaven (cosa que, entre altres
coses, vol dir instruir). Era dominant, la comunitat hegemònica, en
a q u e s t aspecte. Ells necessitaven
identificar el personatge, emplenar ia
seva fitxa policíaca, endevinar d'on
venia i qui era. Que Kaspar fos mig
bestiola, no era un problema llur
Ans al contrari, se n'aprofitaven econòmicament exhibint-lo en un circ
amb altres homes deformes.

Kaspar Hauser ha suscitat molta
literatura darrera seu. Ací coneixem
el treball de Peter Handke i ara
aquesta pel·lícula. Recordar l'elecció
temàtica de Handke ens ajudarà a
comprendre la distinta perspectiva
que prenen l'un i l'altre sobre el mateix assumpte. Handke dóna absoluta preferència al conflicte lingüístic.
Pròxim a les idees d'un Rossi-Landi,
d'un Ponzio, Handke creu que els
codis de la llengua són un _ mode de
producció i, doncs, que són modes
distórics. La m a t e i x a fórmula de
producció lingüística ("independentment" dels continguts) és també
ideologia. L'aprenentatge d'una llengua és també l'aprenentatge d'un
pensament.
Herzog, s'agafa més al relat de tipus policíac. Handke estudia Hauser.
Herzog, els veïns. Els mateixos títols de les obres ho descobreixen.
Handke diu "Kaspar Hauser" mentre Hergoz parla de "l'enigma" de
Hauser. L'enigma és per als altres,
pers als ciutadans de Nuremberg.
Potser la tria de Hergoz és més empobridora. Els lligams didàctics de
Hauser amb el professor solament
es conten mitjançant una progressió
anecdòtica. Endemés, la hipotètica
"militància" de Herzog en el nou cinema alemany fa que manllevi recursos de forma (la seqüència del
circ) sense funció concreta. Sembla
que, solament, els empri per a donar la marca de la casa, del nou cinema alemany. Amb tot, és una pellícula suggerent i debatuda. Truffaut
i L'enfant sauvage resta molt enrera.

X. D.

-Espectacles
MUSICA

POP

Clou temporada l'Orquestra Ciutat de Barceló»

Música urbana a Zeleste
La setmana passada actuà a Zeleste de
Barcelona ei nou grup instrumental
Música Urbana, format recentment pel
tecladista Lucky Guri, el guitarrista Carles Benavent, el pianista Joart-Albert
Amargós, el baterista Salvadó; Fam, la
castanyolista Amparito Amargós i el
guitarrista Luigi Cabanach, pràctica-

k

DIJOUS DIA 13

PRESENTA:

EXTRAORDINARI
RECITAL DE

ment tots ells a bastament coneguts ja
pels afeccionats que han seguit moít de
prop l'evolució dels corrents més innovadors de la música popular contemporània del nostre país.
De procedències ben diverses i practicant estils, interpretatius distints, els
components de Música Urbana posseeixen, això no obstant, un denominador
comú: l'afany de recerca d'un llenguatjé
musical que els caracteritzi i distingeixi'
entre !es altres formacions instrumentals catalanes. Ens ho van demostrar en
la seva presentació, a través de la qual
vam poder observar que a Música Urbana hi ha ja la base mínima imprescindible per a l'articulació d'un grup Interessant.
Hi ha en el conjunt la summa de diverses personalitats artístiques molt
diferenciades, i potser això els resti homogeneïtat í coherència internes. No
obstant, a Música Urbana hi ha a hores
d'ara troballes creacionals i interpretatives ben estimables, encara que manca-

r,

El darrer concert de l'Orquestra
Ciutat de Barcelona ha clos ja la
present temporada amb un èxit renovat. Es rendí un homenatge merescut i necessari a la figura de Manuel Blancafort, personalitat eminent de la nostra músiea, per mitjà
del «Preludi ària i giga».

des de variació i definició harmòniques
que els fan caure en reiteracions inútils i
que fan difícil la identificació diversificada dels diversos temes. També hi ha
un predomi probablement excessiu de
la personalitat artística de LuGky Guri,
sobretot al «moog», i encara que aquest
El punt culminant del programa era el
instrument té unes possibilitats enormes, També té el perill d'enlluernar qui Concert n.° 4 de Beethoven que tenia
encara només comença a dominar-lo. com a solista el devot deixeble de Pau
Així i una certa marginació de l'esplèn- Casals, Eugène Istomín. Es pot parlar
did potencial intepretatiu d'un guitasens dubte d'una manera típicament
rrista com Ligi Cabanach poden conduir
a Música Urbana a una mena de cul de «Casals» d'interpretar els grans clàsics,
sac perillós, perquè al capdavall en el que ara hem identificat tot seguit. Es
grup hi ha qualitat artística i rigor tèc- tracta d'una expressió serena, continnica. però potser s'hi nota massa encara guda, profunda i sobretot plena d'erula manca de cohesió interna. Fóra una
llàstima que tot això fes que Música ur- dició. Potser ens han sorprès certs debana es lliurés al cultiu d'un estil molt talls de la pulsació, ahora per defecte i
brillant i efectista, però escassament
per excés en l'atac. La versió, en concreatiu, quan justament el conjunt reu- junt, excel·lent, sobretot a causa de la
neix totes les condicions per tirar endavant un treball molt interessant en labor sensacional d'Antoni Ros Marbà
aquest sentit.
en l'acompanyament orquestral.
L'Orquestra ha tomat a sonar com en
JORDI GARCIA-SOLER les millors diades, però el fet és que el
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Telèfon 246 .í.-

Representant exclusiu de:

La Trinca

TCATRES
APOLO. Tel. 241 90 07. El Palau
la Revista. El teatre més
acreditat de Barcelona. AVUI
'0.45 nit. PRESENTACIÓ per
primera vegada a Barcelona
LA MES GRAN MANIFESTACIÓ D'ART MUSICAL MEXICÀ.
«5 artistes a escena! Un espectacle excepcional! Brillant i
captivador! ES LA REVOLUCIO MEXICANA FETA CANÇÓ!
El primer espectacle mexicà
autoritzat a Espanya. Desplaçament inmillorable. Autobusos 29-5716. i metro Lésséps.
estacióPoble Sec. us deixaran a
« mateixa porta del Teatre.
Vendaanticipadà de localitats.
•ARÇILOHA. (Tel. 318 94 97.)
AVUI n* 10.45. E. POLATO«LOU praeenta «HAIR» el rock
musical dél'amor tribal Versió
completa. Companyia de Nova
York NO APTE Qies d'actuació de la present setmana:
Uimecres nit 10 45 pijous
rarda 6.15 i nit 10.45. Divendres nit 10.45. Dissabte i diumenge tarda 615, nit 10.45
Localitats en venda.
,®*r s *· (Tel 215 73 93.) .«La
1 S W i ^ Sevilla, presenta:
I -LOS PALOS» de Salvador
'a^ora. a partir d'uns textos
ordenats i proposats per José
Monieon Funcions, dimarts,
dimecres i divendres 10 30.
Dijous I dissabte, 7 i 10.30.
7 tarda Dilluns,
oescans. Descompte als estuR M
* A . Tarda, 6.30. mt
I 2 Ü . < l r a n esdeveniment! Esr
Cra Irene Gutiérrez
t·°}r'°

«Els Joglars», grup en què actuava
Glòria Rognoni, està estudiant ta fórmula que permeti la vinculació de l'actriu al grup i pugui tenir una participació activa en alguna de les múltiples
tasques de la producció escènica.
Glòria Rognoni quedà paralítics de
mig cos a conseqüència d'una caiguda,
quan el grup «Els Joglars» representava
en el Teatre Romea, l'obra «Àlias Serrallonga» per a la televisió.

APOLO

Empresa COLSADA

PRESENTACIÓ DEL
MONUMENTAL ESPECTACLE
Per primera vegada a Barcelona

FESTA MEXICANA
Es un testimoni de simpatia (sense traducció en paraules). Es l'autèntic
sentiment d'un poble que s'enorgulleix del seu origen INDO-HISPÀNIC el
crida en les seves cançons, el fa sentir en la seva música, l'escampa en
els seus balls; el suggereix en els seus paisatges. És el rostre etern i
apassionat de MÈXIC vist des d'una platea.

TEATRE
R O H E A
iMMriUri. *

ECXGSA

teLOT/lé»

Taraa 6 30. Ntl 10.48. El més

nit

venda anticipada al mateix taatre

ÉS LA REVOLUCIÓ MEXICANA FETA CANÇCÍ.
UN ESPECTACLE EXCEPCIONAL, BRILLANT I CAPTIVADOR. SERENATES,
TAPATIA, GUAPANGOS DE LA HUASTECA, SONES DE VERACRUZ, DANSES NATIVES, CORRIDOS DE LA REVOLUCIO.

PER A TOTS ELS PÚBLICS

UN ESPECTACLE MAI VIST

Caba amb Carlos Estrada en: gran esdeveniment de ia tem«•UNA VEZ AL ANO» de Ber- porada. Balaguer i Buirà pre*
nard Slade. Adaptació: Artime senten «LUZ VERDE» El més
i Azpillcueta. Direcció Luís Es- graciós espectacle musical
cobar La divertida història dels últims temps, amb la gran
d'una parella què viuen feliç- «vedette» del moment LOment casats., però no l'un RENA: la gràcia inimitable de
SANTI SANS: èl més Important
amb l'altre! Emocionant! Diballet d'Europa: GIN PARK,
vertidisima! Un autèntic èxit
amb Rita Thiíia. Lucia Dos
mundial!
Santos
i un inesgotable elenc
RÒMEA. (Tel. 317 71 89.) Ultima
setmana de LA TRINCA: «SET de primerissimes figures.
ANYS I UN DIA». Direcció musical, Francesc Burrull. Esce- CAPE TEATRE
nografia, Josep Massagué. Supervisió escènica, Joan-Ger- CALIOPE. (Balmes 245. Tel
màn Schroeder Funcions: De 21810 03.) Nit a les 12 i 1.30.
dimarts a divendres, 10.45 nit. estrena de l'espectacle «POP»
més atrevit, còmic, desvergo
Dissabte i diumenge, 6.45 i
nyit i violent... però intel·ligent:
10.45.
«MANDARINA MECANICA» per
SALA VILLARROEL. (Calle Villaprimeres figures del tèatre.
rroel, 87 Tel. 323 93 75.) PrecWe i televisió: Víctor Petit,
sentà Cia «LA RODA» en PRE- Carlos Velat. Antonio Lara, i
GUNTES I RESPOSTES SOBRE Marta Angelat. Coreografia:
LA VIDA.I LA MORT DE FRAN- FRANCISCO GELABERT DiCESC LÍYRET, AÜVOCAT DEL recció. JOSEP TORRENTS.
OBRERS DE CATALUNYA, de
(Reserveu taula amb anteMaria Aurèlia Capmany i Xavier lació.) Diumenge, descans ae
Romeu, Direcció: Anton Cola companyia.
dina. Funcions Dijous 6.30 i
10.30: Divendres, 10.30: Dis- TEATRES RESTAURANT
sabte 6.30 i 10.30: Diumenge
6.30 Preu: 125 pessetes
TALIA. (Telf 241 14 47 Climatit- SCALÀ BARCELONA. (Paseig de
zat.) Avui dimarts descans. Sant Joan. 49.) SC ALA BARCELONA PRESENTA EL NOU ESDemà i cada dia, ta.da 6.16:
PECTACLE INTERNACIONAL
nit 10 30 Cl* JOSEFINA
«ESTA NOCHE.. SCALA» REAGÜELL .Comèdia d'intrica i
LITZAT
i DIRIGIT PER RAMON
«suspeiís* «TRAMPA PARA
RIBA I ANTONI RIBA. Tots els
UNA MUJEft» de Robert Tnodies a les 8.15 sopar, ball i esmas. Traducció: Àngel F Monpectacle (1 100 ptes.) A les 0.15
tesinoi. Elenc. Ordre d'apaconsumació, ball i espectacle
rició: Tina Vidal. Rosario Cos(650
ptes.), o sopar fred i especcolla Encarna Chimeno,
tacle (750 ptes.). Diumenges,
Josefina Güell, Luis Torner i
sessió especial a les 17 hores,
Camilo García Direcció:
consumació, ball i espectacle
Marcel Ibero. Venda de locali(500 ptes.). Dissabtes
iCvigília
de
rjvuu^J
I^IIIOUC
tats amb cmc dies d'antelació
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tornarà a «Els Joglars»

Tot el color de Mdxlc. jMariaehls! jCorridosI {Balls Típics! jCors i solistes!

Telèf. ?53 8641 BARCELONA

BARCELONA

Glòria Rognoni

45 Artistes en escena, 45

cümarts·cNmocr^·clIRusKltvencSre»
cmsatite·rHumense CU3 tarda II . í ï n i t

FereTapias

JOSEP CASANOVAS.

EL PRIMER ESPECTACLE MEXICÀ
AUTORITZAT A ESPANYA

ramí

ALBERT GRAU I LLACH

director ha actuat també com mai. Ha
estat present en la construcció acurada
del bloc sonor, però mes remarcable a
estat encara la precisió milímètrica amb
què s'ha ajuntat al solista. Ros Marbà
estigué al màxim nivell internacional i
l'orquestra li respongué de manera adequada. Aixi preparat l'ambient, la poc
freqüent Simfonia n.° 7 de Dvorak trobà
una realització brillant i exitosa.

LA MÉS GRAN MANIFESTACIÓ D'ART
MUSICAL MEXICÀ AMB

MARIA DEL MAR
BONET

,
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Cartellera

6.20. 8.25 1 10.25.) 1 el curt
CILE». V.O.. de Pier Paolo Pa«CLIMAS». 18 anys.
solini 1 curt-metratge (Pas
ARCADIA.
(Tel
228
65
16
)
pel·lícula: 11 10, 13.15, 15 20
. OORADO. «JUEGO DE AMOR
Contínua
4
tarda,
«L'ENIGMA
17.25. 19.30 I 22.20.) Majors 18
PROHI&IDO»
i
«LA
IRA
DE
CINEMES D'ESTRENA
DE GASPAR HAUSER». V.O
anys.
DIOS» (Majors 18 anys.)
(4.10, 6.20. 8,30 1 10.40.) 14
GALERIA
CONDAL.
(Tel
anys
i
menors
acompanyats.
AMERICA. (Tel. 223 50 09.) «LA
75 95.) Contínua 10.30. No ARS. (Tel 211 75 43.) Obhtínuà BOITES
CASA GRANDE» i «LA FAMÍLIA 301
apte «SOLTERO Y PADRE EN
4.15, «AGUIRRE», V.O (4.40
MANSON»(Majors 18 anys.)
LA VIDA». Nadiuska. «AVENTU- 6.40. 8.45 1 10.45) 1 e! curt
ORFEO. (Plaça Goya Tel
RAS Y DESVENTURAS DE UN
ATENAS: Balmes. 365. Tel.
«ANTAMUJER» 18 anys.
25400 10.) L underground muITALIANO EMIGRADO». Nino ARKADIN 1.(Travessera de
247 49 80: Cine familiar apte:
sical de Barcelona Tots els
Manfredi.
Tarda, 3 30 «LAS LOCAS
Gràcia, 103.) Sessions, 4. 6.10,
dies tarda 1 nit (excepte dilluns
AVENTURAS DE RABÍ JACOB», JAUME I. (Av Rep. Argentina.
8.20 I 10.30, «AGUIRRE», V.O I
no festius).
267 i 269. Pg, St. Servasi, 80
a més, «TARZAN FÚRIA SALel curt «ANTA MUJER» (Pel·líTel. 247 11 02 I 24" 43 96.) Pro'
VAJE»
cula a les ,4.25. 6.35, 8 45 1
jecció 1 so d'alta fidelitat.
SALES DE FESTES
10.55). 18 anys.
COMÈDIA. (Tel 316 23 96 ) «MA«VAMPIRA», Daud Niven, Jen- AfIKAOIN 2. (Travessera de
NUELA». (Majors 18 anys)
nie Linden 1 «Et- GENDARME
Gràcia, 103.) Sessions. 4.45 LA BUENA SOMBRA. (Gínjol t
Tarda, 4.2D. Numerades 6 10 1
EN NUEVA YORK», Louis d£
8.45 1 10.45. «ASYLUM» V O 1 Ramblà-Plaça del Teatre Tel
10.25.
Funes, Michel Galabru.
302 31 14 1 302 00 87) PARAel curt «TRATADO DE CONSLIDO. (Passeig de Sant Joan. St
DÍS DEL SEXY Funcions 1200
TRttCCION» (Pel·lícula a les 5.
CONDAL. (Paralelo. 91 Tet.
Tel. 225 49 19. Projecció 1 so 7 91 11.) 18 anys.
11
30
242 31 32.) Tarda, contihua.
d'alta fidelitat.) «LA TERCEftA FILMOTECA NACIONAL.(Merca LOS TARANTOS. (Pça. Reial 17
«CORRUÍ'CION DE MfeN0:
VÍCTIMA», Kirk Douglas. Jean
Tel 317 80 98.) Gran Show fla<fers.32.T 310 72 49.) Avui 418:
RES» 1 «LOCOS». wàjors 18
Seberg 1 «ÉL CLAN DE LOS
menc amb MARUJA GARRIDO
EL PEQUENO SALVAJE. de
anys.) Festes, matinal a les 10.
AHORCADOS» Terence Hili
Françoise Truffaut. 6: SEPT MARIO'S. Night Club Cabaret
Horts Frank.
JOURS AILLEURS, de Marín
DIORAMA, 73. (Plaça Bon
Carretera d Esplugues-PeKarmitz. V.O. subt. esp. 10: Ci- dralbes Tel 203 82 26 «
Succés, 73. Tel 318 12 91) MARAGALL. (Tel 255 21 73.
Passeig
Maragall,
83.)
«VlSiOnema
gallec:0
DICUMENTOde
Contínua 10.30 «LA FAMÍLIA
203 30 84 Presenta el seu senNES DE UN ITALIANO MOR. Baixeras. RETORNO A TA- sacional Show en techmcolor
MANSON» i «LA CASA
DÈRNO» 1 «EL RASTRO DE UN GENATA, d'Eloy Lozano: FENGRANDE» (1215, 3.35 7 i
MERCHE MAR. frivolitat VIRSUAVE PERFUME».
DESTESTAS, de A. Sarión: O
10.25.) Majors 18 anys.
GINE WAY, n." 1 del crazy horse
NAPOLES. (Avda. St. Antoni Ma- HEREDEIRO. de Migule Gato:
DALIA FARANI, 1 vedette del
MONTSERRAT CINEMA. (Tel.
rià Claret. 168. Tel. 236 51 25.) ILLA.deCarlosPifieiro.
Paul Raymond de Londres Ar255 59 70 ) «LA CASA
«CORRUPCION DE MENO- FILMOTECA NACIONAL/FUNtista invitat, el genial i espectaGRANDE» 1 «LA FAMÍLIA MAN- RES» 1 «LOCOS». (Majors 18 DACtO JOAN MIRO, Parc de
cular ANTONIO AMAYA AmeSON». No apte.
anys.)
Montjuïc Tels. 329 19 08 y
nitza el ball JOSÉ GUARDIOLA!
VEROI. (Tel. 228 5133.) «PUPA.
329 19 16. Hóy, 8: LA HISTOla seva orquestra. Abans loSELECTO. (Major de Gràcia,
CHARLIE Y SU GORILA» 1
RIA DE IRENE CASTLE, de H. pinió del públic era «El millor
175. Tel. 217 14 63.) «LA CASA
«TORMENTO». (Maiors 18
C Potter V fran
programa» Ara. INSUPERAGRANDE» 1 «LA FAMÍLIA MAN- anys.)
BLE!
PUBLI 1. (Tel. 215 1803.) ContiSON». No apte.
nua des d'11 mati: «GALILEO»,
V.O.. de Liliana Cavani, 1 cur- ATRACCIONS
VERSALLES. (Tel. 236 49 54.) SALES ESPECIALS
metratge
(Pas pel·lícula:
Nou equip de projecció. Mà11.MWI3.20, 15.30, 17.40. TIBIDABO. Parc d Atraccions
xim confort. «LA CASA ALEXIS 143. (Tel. 215 05 06.)
Contínua des de 10 mati, «LA
18.50 i 22.30.) Majors 18 anys.
Obert tot l'any Restaurants,
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANFILLE AU VIOLONCELLE». PUBLIC i. (Tel. 215 18 03.)
Bars. Auto-servici Aparcamenf
SON». No apte.
V.O. (10.15. 12.15, 2,20. 4.20.
Continua des d'11 m«í, «PORal peu del Funicular
CINEMES DE REESTRENA

TELEVISIÓ

A L A VORA D E . . .

Una obra de teatre adient
Et reduït espai d'una crònica televisiva
obliga a resumir, en perjudici, sovint,
dels matisos. Tal fou, posem per cas. la
referencta a Fin de partie de Beckett.
com a obra d una època superada. No
volíem significar de cap manera que.
per aquesta raó. fos irrepresentable
(valga'm Déu!, on romanòrien els clàssics?). sinó tot simplement que no és de
l'hora darrera, com ho pot fer creure la
seva actualiizació per la TVE. De Panorama desde el puente que dilluns ens
fou oferta per la primera cadena, s en
pot dir el mateix. Arthur Miller ateny el
zènit el 1949. en ésser-li atorgat el Premi
Pulitzer. Avui. apagats els ecos del seu
matrimoni amb Marilyn Monroe i el
tràgic epíleg. Miller ha esdevingut ja un
clàssic del teatre nord-americà. Miller.
contràriament a Beckett. és. probablement pel fet d ésser el seu un teatre de
fort contingut social i. sobretot, de tesi.
accessible al gran públic. Molt adient,
doncs, per a la transcripció televisiva. El
Panorama desde el puente que ens ha
fornit Alberto Gonzàlez Vergel és merexeidor. al nostre entendre, dels més
grans elogis. Correctíssima I adaptació,
correctíssima la direcció. No és endebades que porta més de cent cinquanta
realitzacions televisives a I esquena. El
mateix podem dir de tots els intèrprets.
No tot han d ésser retrets a TVE.

ATRET

—Tal com els catalans de la carn feta
en diem de bou i els castellans de vaca
(i «filete» del bistec, compte els catalans
que aneu a Madrid!), ells acaben la setmana. «fin de semana» quan nosaltres
tot just la comencem «cap de setmana».
Las diferències, de vegades vertaderes
antinòmies, es farien inacabables Ja
veuen, doncs, si n es, de difícil, utòpic
per ésser precisos, voler fer passar pel
mateix adreçador televisiu Catalunya i
Castella. Una utopia, tanmateix feta realitat. No cal dir en perjudici de què ni
de qui Els nostres greuges, en efecte,
no es redueixen- al fet qué ens facin
combregar amb el «Real Madrid. Club
de Fútool».

JOSEP DESUMBILA
PROGRAMA PRIMERA CADENA
14 00 Miramar; Informatiu (Només
Principat i Illes).
1430 Avenç informatiu.
14.35 «Aquí, ahora» (Color).
15 00 Telediari. 1 "edició. (Color).
15.30 «El padre Brown»: «El actor y la
coartada» (Color).
1630 Cavalcada de les Walkiries, de
Wagner. Orquesta Sinfònica de la
RTVE.
1640
18.30
18.35
20 00
20 30
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Ultima vàéna

Hípica: Copa del Rei Des del
«Club de Campo» de Madrid.
Avenç informatiu
Programa infantil. (Color).
Novel·la: «Bearn». de Llorenç Villalonga. Cap.XVIIl
Telediari: 2.aedició(Color)

MOT A LA FI

Democràcia
J

a ho tenin mig aprovat. El consell de ministres ha decidit que
podem tenir dues cambres. Que en
totes dues prenominaran els membres escollits directement pels ciutadans. Les Corts, tan lleials en altres
temps, tenen ara l'última paraula. Si
també elles diuen que sí. es podrà
ben dir que la «democràcia espanyola» està en marxa Aparentment, ja
ens podrem comparar amb la resta
dels Estats europeus. Els reformistes
ens deixaran fins i tot votar, i sembla
que es legalitzaran alguns partits. La
premsa oficial titulava dissabte, amb
tipus catastròfics, que havia arribat
la democràcia.
Nosaltres no som encara tan optimistes. L'experiència ens ha tornat
desconfiats i som molts els qui pensem en trampes saducees. I el primer
dubte que se ns presenta davant les
lleis que el consell de ministres ha
enviat a les Corts per a la seva discussió i aprovació és que diu molt
clar qui pot votar, però no parla de
qui té dret a ser votat

JOSEP M. ORTA
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 12/5/1976. Page 24

Futbol: Final de la Copa d Europa.
Des de l'Estadi Hambem Park, de
Glasgow. (Color).
23.00 «Vuelta»Ciclista d'Espanya.
23.15 Telediari: 3.a edició. (Color).

20 55

PROGRAMA SEGONA CADENA

2000

Revista de cinema: Festival de
Cannes: parla Paul Bonnecarrère;
entrevista amb el realitzador Andrei Wajda. Entrevista amb Michael Dougias.
21 3£* Noticies al segon programa. (Color).

22.00

Cine Club: «El extrano viaje». Director: Fernando Fernàn Gómez.
Intérpretes: Carlos Larrafiaga.
Lina Canalejas. Sara Lezana. Tota
Alba. RafaelaAparicio.

Sant Pancràs i la feina
veure que tot és possible de fer amb ordre perfectament
admirable».
Avui dia la gent té una altra visió del treball i dels mecanismes per a obtenir-lo i conservar-lo. No és imaginable que una manifestació a'aturats forçosos es posi a
cantar:
Com que us implorem devots,
sant Pancràs sempre elevat,
el treball i la salut
concediu-nos de bon grat

A

vui és sant Pancràs. Suposo que per a la majoria
dels lectors sant Pancràs és un sant que els deixa
indiferents. Si els nostres avantpassats barcelonins alcessin el cap dirien que prou cara l'hem pagada, la
manca d'atenció a sant Pancràs.
Durant segles, el poble ha invocat sant Pancràs per
demanar-li salut i feina. Quan jo era menut, i a casa es
resava el rosari, s'hi afegia sempre un parenostre per a
sant Pancràs, amb la intenció que continués afavorintnos amb l'oportunitat de treballar —que en aquest país
ha volgut dir, senzillament, viure.

Em penso que en les discussions de les lleis sindicals
o dels convenis col·lectius seria considerat impertinent
que algú recités els goigs del sant. La gent ha perdut la
fe en sant Pancràs com a proporcionador de treball, i el
pitjor és que no ha pogut substituir-la |»er la fe en un sant
Director-Gerent o en un sant Cap de Personal.

Diuen que Pancràs , a catorze anys, fou un dels primers cristians que es lliuraren amb cos i ànima a ajudar
els esclaus obligats a fer treballs forçats, i aquest deu
ser lòrigen de la seva advocacció com a protector de la
feina Es una advocació molt antiga, i molt marcadament
barcelonina. Les dues grans basíliques de la ciutat.
Santa Maria del PI i Santa Maria del Mar, en conserven
testimonis.
Recorda Aureli Capmany que la devoció al sant es va
fer esplendorosa quan a mitjans de» segle passat s'associaren els teixidors de cotó i adoptaren el seu patrónatge Per cert que un any que se celebrà molt popularment ía commemoració, la premsa de l'època comentà la
festa democràtica dient: «Els qui tenien por que se
celebrés aquesta manifestació expansiva de moviment i
de vida hauran quedat agradablement sorpresos en

La gent, avui, ja no demana una gràcia , sinó que reclama un dret. El dret a un treball digne I suficientment
renumerat. En aquest sentit, vivim unes circumstàncies
ben poc satisfactòries, i sospito que no és al peu de l'altar de sant Pancràs, al PI, on la majoria dels nostres conciutadans sense feina trobaran el que necessiten. Em
temo, però, que tampoc no els serà fàcil de trobar-ho en
un altre Uoc. En el món del treball, tant els parenostres
com les Instàncies passen per un mal moment.
JOSEP M. ESPINAS

ENCREUATS

RETALLS

Arias no ha de continuar
A vegades, el patriotisme obliga a la
lleialtat de dir coses desagradables
D altres, a ocupar un càrrec amb sacrifici personal i escassa esperança o il lusió. Però hi ha ocasions també en què
la pròpia lleialtat al poble, i a la seva sobirania. exigeix el gest de no interposar-se com un dic contra l'imparable
corrent, perquè durant tota la seva vida
ho ha estat, ha de sotmetre's a allò que
aquesta mateixa lleialtat li exigeix avui.
Per això. no pot continuar per més temps
com a cap de govern. Ha de dimitir I ha d estalviar al rei la teixuga responsabilitat d assumir la decisió d acomiadar-lo. Ha d ésser ell mateix, amb el
seu olfacte polític, el qui comprengui
com estan les coses i allò que les circumstàncies exigeixen de la seva persona i del seu deure.
Arias no ha de continuar. Per al bé de
la monarquia, per al bé del poble espanyol, per al bé de la democràcia, cal buscar-li un successor que no esclogui
ningú, que no cometi I error d'allunyar
els discrepants. Algú que controli el
bunker. no cjue sucumbeixi a les seves
escomeses Tots sabem que això s esdevindrà més aviat a més tard. Però. precisament per això, Arias no ha d intentar,
ni un sol moment més, condicionar ni
comprometre el rei amb els seus actes.
El seu patriotisme l'ha de demostrar dimitint. perquè ara. en el post-franquisme. retirar-se a temps continua essent. no sols un medicament bo per a la

salut col·lectiva, sinó una cosa que s'ha
de recomanar, honradament, si amb
això s'eviten uns mals més grans.
(Josep Melià, «El Correo
Catalàn» 30673/11-5-76)

ELS NOUS DIARIS
Els dos nous diaris d aquest rar
període de la vida espanyola, «Avui» de
Barcelona i «El País» de Madrid, presenten una curiosa identitat formal: el neoclassicisme. Pot ésser una coincidència,
però por ésser quelcom més: una
espècie de retonr a un punt de partença,
a un època malaguanyada La tornada
a un temps apol·lini desprès d un temps
dionisiac. com dirien els nietzscheans.
Les seves columnes escassament trencades, ben armades, ens retornen a
temps que volien d alguna manera enllaçar amb ets grans de Grècia i Roma,
al culte de la raó, al cartesianisme
Temps de democracia incipient
El segon examen d'«Avui» o «El País»
ens fa aquesta impressió de serenitat
perduda. La lletra torna a ser un vehicle
d expressió: un conducte per a I idioma
que va reapareixent després de les terribles sacsejades semàntiques Es un fenomen que ja s'ha assenyalat diverses
vegades, que dintre de la lentitud dels
dirigents de la societat per a adoptar
nous sistemes democràtics, la premsa

EL TEMPS

Nebulositat amb clarianes
Les pressions seran lleugerament superiors a les normals als Països Catalans. però la inestabilitat entre les diverses capes de l'atmosfera aixecarà
nebulositat variable convectiva. que en
ets sistemes muntanyencs del Principat i
del Pais València, i a les Illes, poden
arribar a formar algunes tempestes. Els
núvols seran del tipus cúmulus. amb
grans clarianes, i temps serà més o
menys assolellat segons l'orografia. Els
vents bufaran amb poca força a la nit i
durant el dia dominaran marinades moderades. Temperatures en lleuger ascens.
'

AHIR:
Pluges a trenc de dia i temps assolellat posteriorment.
A primeres hores continuaven encara
les pluges intermitents al Principat i diversos indrets d Alacant: a les Illes con-

E L BON JAN

tinuaren durant tot el matí. Es pot destacar la pluja de 40 litres a la Vall d'Aran
i la de 20 litres entre el Barcelones i el
Penedès. Posteriorment, en el decurs
del matí. s'anà asserenant, per a ferforar
a formar-se alguns cúmuls a la tarda,
però en un ambient molt assolellat Els
vents es normalitzaren i s establí et
règim de marinades al litoral, on es formaren intenses boires a la matinada

TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 20 115 graus
Barcelona: 22 i 14 graus.
Castelló: 21 115 graus
Ciutat de Mallorca: 21 112 graus.
Girona: 19 111 graus.
Lleida: 20 111 graus.
Perpinyà: 19 i 14 graus.
Tarragona: 21 113 graus.
València: 22 i 15 graus

LLEBEIG

espanyola és la que ha demostrat més
urgència i més sinceritat.
(Eduardo Haro Tecglen,
«Mundo Diario» 2335/9-5-76)

LA REFORMA QUE NO REFORMA
Si amb el referèndum de la tardor propera es pretengués —i és una hipòtesi
no descartable— repetir l'operació propagandística de 1966 —any en què
també per via refrendatària s'aprovà la
Llei Orgànica de lEstat— es cometria
un greu error Perquè en aquella data la
única cosa que. en et fons, va tenir lloc
tou un plebiscit rigorosament controtat
en benefici de Franco i del seu règim.
Plebiscitar ara la continuitat bàsica del
regim franquista, amb petits retocs, implica tancar la porta a! canvi democràtic. La responsabilitat de les conseqüències que puguin produir-se no
sbrà del poble espanyol evidentment,
per molts referèndums que es convoquin Tampoc no correspondrà als qui.
des de i oposició. han ofert reiteradament al poder una alternativa democràtica negociada que es tradueixi en unes
eleccions autènticament lliures Incumbirà únicament i exclusivament als qui
detenten el poder.

(«Cuadernos para el dlégo»
158 I 8 al 14-5-76.)
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CUPÓ PRO CECS
Premiat en
el sorteig d anit passada

Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València
Alacant

002
211
560
211
118
078
078
560
037

Desarrugador

EL.1II
UNA
sthuo*

mm^
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HORIZONTALS:
1. Que concerneix exclusivament una
persona o cosa. — 2. Reparava. — 3. Intejecció que manifesta fàstic. En els pobles del nord d'Africa, oficial públic,
lovernador. jutge i cap militar alhora.
Jn el qual lloc. — 4. Al revés, excavació
practicada en el sól fins a trobar aigua.
Nom de lletra. Al revés, jorn. — 5. Proferiré, pronunciaré. Enganxi sòlidament
per mitjà d'una soldadura. — 6. Combina amb oxigen. Al revés, part del dia
natural compresa entre la posta i la sortida del sot (plu). 7. Ram petit de flors. Al
revés, nota musical. Al revés, ocells. —
a Metall. Reparació. Mil cinc-cents. —
9. Liga. — 10. Molestar amb sol.licitacions insistents.

VERTICALS:
1. Prolongació protoplasmàtica d'un
ptasmodi per a desplaçar-se i copsar aliments. — 2. Coixesa. — 3. Consonant
repetida. Destacat general nat a Reus. Al
revés, aliment. — 4. Menjada abundosa.
Al revés, preposició. Qui té el domini
d alguna cosa. — 5. Penyal calcari que
forma un tómbol a la vora de Calp. Ajudar. — 6. Celles. Cessació de la vida. —
7. Al revés, parla. Símbol químic. Gris
fosc tirant a negre. — 8. Article i pronom femení. Que són d'una alçària considerable. Al revés, símbol químic. — 9.
Fong diminut i paràsit que produeix una
greu malaltia de la vinya. — 10. Rooòa,re

J. RUISSELMA
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