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Possible referèndum, si el rei ho creu oportú, el mes d'octubre
«Només es reforma el que es desitja conservar» va dir ahir el president del Govern espanyol, oaríos Arias Navarro, en el seu discurs transmès per Ràdio-Televisió
Espanyola.
El calendari de la reforma tant en la
configuració del seu marc legal com ai
referent a la participació dels ciutadans.
segons el president, es així:
Abans del proper 15 de maig. estaran
totalment elaborats tots els proiectes de
Mei sobre la reforma pol'tiça^ amb excepció del que correspon a la llet electo
que serà enviat a les Corts abans dei to

via espanyola a la democràcia que parteix segons ell. de la legitimitat d ongen
i de la forma monàrquica de I Estat encarnada en la persona del Rei Joan Carles «La legitimitat ós inqüestionable,
però la legalitat es perfectible», afegí. Es
referí després a què aquesta legalitat ha
d ésser instrumentada al servei del poble, de manera que la gent pugui veure
rectament interpretada la seva voluntat.
Diaué que s havien compromès a adecuar les lleis i institucions a les actuals
circumstàncies i que esperava comnlir-ho gràcies a la reforma política,
d absoluta necessitat, remarca.

també una ajuda més gran de I Estat.
Però això es pensa en una reforma fiscal que serveixi un futur de més gran
justícia i prosperitat. «Reafirmo —va dir
ací— una vegada més, la nostra determinació de reformar sustancialment el
sistema tributari».
Referint-se a I economia va dir que
«ha tocat fons i es comencen a perce
bre alleiçonadors signes de recuperació» Abans d acabar es va referir a
l'estimul i suport que representava per
al govern «la clara significació de la silenciosa, serena i exemplar actitud del
poble espanyol» durant els últims mesos.

Seqons el president, alguns conciutadans haurein propagat que el govern
E^'Govern reconeix i valora la gran tan sols s ha proposat arrebossar el sistasca que rau a les Corts Confia tanma- tema polític, perquè sembli nou i difeteix en q u è aquestes hagin acabat rent de cara a l'exterior Altres, digué reaquests treballs amb temps suficient per- fennt-se als ortodoxes, atribueixen al
novem intencions oportunistes i d enquè el Rei. si ho c r e u c o n v e n i e n t
Pugui sotmetre a referendunr al mes treqa que faran perillar ( unitat Ambd octubre la reforma parlamentar a i es dues apreciacions, segons Arias, son
"codificacions que afectin les nostres falses i fetes amb intencions de crear
confusió
Meis fonamentals
Per el cap de govern, la reforma políLa convocatòria d e.eccions generais
p a r l a m e n t à r i e s , abans de
m a ^ t t a r tica proposada no es una alternativa
aquest any i la seva celebració en els d emergència entre la ruptura revolucionària i el inmobilisme. smo una soprimers.mesos del 1977
racional. Continuïtat , re orma són
La renovació de les corporacions mu- S
nicipals i provincials, mitjançant el co- conceptes que es complementen La rerresponent procés electoral, que es sin- forma, en boca d'Arias Navarro^ ha d éscronitzarà amb l esmentat per I elecc o ser sincera en els planteiaments, moder a d ^ e n I execució, profunda fins on side senadors i diputats de manera que
aui necesari. limitada , oportuna en el
no es produeixin mterferencies _
temps
cauta « reflexiva per a e s valors
Després d exposar aquest catendan
que afecta i sufic.enment amplia per a
es va referir a qué -per a.xo resulta ne
no necessitar retocs inmediats.
vitabiemente «tòpic, '
Anas sols pensa acudir al referendum
audàcia, qualsevol intent de ruptura».
quan es tract, de I aprovament de lleis
Arias Navarro, durant discurs,
aue impliquin modificacions en instituentre d altres coses, que no admeten al
c i o n s
regulades per les lleis fonamentres intermediaris que els P"®.®
designi Recordà el que constitueix «la
t s El cap de govern digué que la reorma ja ha començar El govern ha
remés a les «Cortes» pro,ectes de He,
aue requlen el dret d asociació política,
els de reunió i manifestació, la revisió
del Còdig Penal i d altres que es troven
en una fase d elaboració molt avançada

ELJJJNGUAI6E
El text i els
textos

entim, sovint, que ens parlen
del «texte» De! «texte» . de s
S
«textes». Segurament com a reacció

I contra els qui diuen el «texto» —pro
nunciant. és clar. la o final amb so
de u—, i tenint en compte, encara
que sigui 'd una manera inconsc ent,
que en català no és el « a u n o » el
«iodo» i el «balandre» tal com diu
molta gent, sinó el faune, el lode • e.
balandre, diuen el «texte»» i e s « t e x
tes» amb la convicció d haver-la en
certada Però en aquest cas ceria_
ment, l'analogia no resulta!valida La
forma correcta és text, i d aquesta
cal que ens servim. Text, que en plu
ral fa texts o bé textos, com a forma
més planera i fàcil de dir. ' admesa
per la normativa mes estricta ma
grat que algú hi tingui res a obiectar
Perquè s. bé a n.ngú no I. passape\
cap de posar en dubte la bondat de
laformatext, si que n hi ha que no
vacil·len a mostrar-se reticents quan
senten dir texto», • m a g . n a n t segura
ment, que t e x t o . deu ésser e plu ai
de «texto», aquesta forma qu e
han eliminat a base de substituir à
per «texte»». Però cal que sadonm
que van errats. Aixi com trist, b o «
disc fan. en el plural, tr.stso tristos
boscs o boscos, discs o; discos, res
pectivament, text fa texts, o b é t e x
to., amb la terminació o . afegida a
la forma del singular, però en cap
cas «textes».
.
__hre
El mateix que acabem de dir sobre
I text ho hauríem de repetir sobre
context i pretext. Les formes del sm]guiar acaben en t, sense cap vocau
I de suport. Les formes del plural s ob1 tenen afegint-hi una s o be la termi
| nació os: contextos i pretextos
ALBERT JANE

Es referí més endavant a la constitució d unes noves «Cortes» que es
c o m p o s a r i e n de d u e s c a m a r e s . e
Congrés elegit per sufragi universal i e
senat hereu de les funcions del Consell
Nacional També es preveu, segons
A n a s
la creació d un tribunal de garanties
constitucionals com a sala del Tnbuò l t S u p r e m , i la constitució d una nova
llei electoral.
Mes endevant es referí a la necessitat
de fer front amb tots el medis disponibles a l'tur «gravisima lacra social,
oer això procurarem, amb coratjós em£ e W frenar i mitigar l'atur en especial
aquells sectors laborals i regions
on assoleix un index que preocupa

Després de les manifestacions formulades pel senyor Arias Navarro, presi
dent del Govern, en el discurs pronun
ciat per TVE i R à d i o N a c i o n a l
d Espanya, hem volgut posar en contrast les opinions de diverses personalitats polítiques que han passat per la
nostra redacció per a valorar, segons el
punt de vista de la tendència que representen. les paraules del primer mandatari del Govern espanyol. Heus ací una
mostra d'aquestes opinions:
Josep Benet: «Crec que és un discurs
inútilment agressiu contra una oposició
democràtica que fins ara ha demostrat
una moderació i una maduresa exerri
plars.»
Agustí de Semir: «Es sorprenent que
qualsevol camí per a la democràcia es
pretengui fer sense la presència activa i
inicial del poble.»»
Joan Armet: «El discurs no hi ha cap
sorpresa. Es desagradable els atacs ferotges que fa a la oposició.»
Andreu Abelló:«Dedueixo que no representa una novetat per al poble català»
Joaquim Molins:«AI costat d afirmacions que entenc poc clares i que no
comparteixo, crec que existeixen dos
punts que poden ser positius.»
Francesc de B. Aragay: «Decepcionant i més enllà del que ja esperàvem
aixòes molt greu políticament.»
Josep Fargas: «No hem trobat cap
afirmació clara que la sobirania seria re
tornada als seus propietaris: el poble.»
Aquesta és una primera valoració del
discurs del president de Govern, feta
quasi a cop calent, després de ser cone
gut el text del discurs tan esperat. Du
rant els propers dies, no ho dubtem pas,
sorgiran opinions més estudiades, més
profundes que judicaran les paraules
d Arias Navarro que guien la política del
Govern en aquest moment.
• Informació Pàgs. 2 i 12
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de[nocratitzaci

La promesa de democratització
de I Estat espanyol ha estat la condició i la perspectivà que ha dominat tàcitament aquesta represa de
negociacions d ahir (denominades
oficialment «converses tècniques»)
entre Espanya í els nou paisos de
l'Europa del Mercat Comú.

ó ^ l'Estat espanyol

POSADA AL DIA

En efecte, aquesta és la condició que
bloqueja actualment la possibilitat de
donar un abast qualitativament més ample a l'actual Acord Preferencial de Comerç. Aquesta és igualment la perspectiva que haurà de permetre, al seu moment. de negociar d una vegada coses
serioses, és a dir. l'entrada d Espanya
en I entesa europea. Mentrestant, s han
hagut de negociar «reajustaments»,
«protocols addicionals», «prolongacions temporals», etc. En una paraula,
a l l a r g a r I A c o r d ja e x i s t e n t sense
avançar, però, en la fusió de l'Estat espanyol i la seva economia amb la Comunitat Europea

Les negociacions, a Brussel·les, han
estat presidides, del cantó espanyol, per
I ambaixador Ullastres i, del cantó comunitari, pel director general adjunt
d Afers Estrangers de la Comissió Europea, Roger de Kergorlay. Els reajustaments negociats ara han permès de posar al dia les normes comercials estab l e r t e s I any 1 9 7 0 , a v u i e n p a r t
desfasades per mor de l'augment de
membres que la CEE ha viscut. S han
regulat igualment les normes tarifàries
del comerç híspano-britànic. que havíem de ser actualitzades després de
I entrada de la Gran Bretanya al Mercat
Comú i als canvis en la seva política comercial que aquesta entrada provocà.
De tota manera, abans d oficialitzar
els resultats d'aquestes converses, la
Comissió Europea haurà de demanar el
vist i plau de I autoritat màxima, el Consell de Ministres d Afers Estrangers dels
nou paisos comunitaris, que tindrà lloc
elsdies3i4vinents.
FRANCESC VERDÚ

BARCELONA
Prohibides les manifestacions de l'I de maig
Hem rebut del govern civil de Barcelona una nota que diu:
«Havent estat anunciat per el proper
dia 1 de maig el propòsit de fer una
concentració pública a la plaça de Catalunya d'aquesta ciutat, seguida de
manifestació per passeig central de la
Rambla, aquest govern civil — atenenet-se les instruccions dictades a tal

efecte pel ministeri de la Governació
ja prou difoses, i a fi d'assegurar la
normalitat de la vida ciutadana, que
podria restar alterada amb aquests actes— ha denegat l'autorització per a
dur-los a terme.
Tampoc no han estat autoritzades
les assemblees o manifestacions sol·licitades per al 30 d'abril o l'1 de maig
en d'altres localitats de la província».

VALÈNCIA

Les aigües de la Ford, al mar
La Comissió Provincial de Serveis Tècnis de València decidí ahir
la solució més pràctica, viable i ràpida per a l'abocament d'aigües de
la factoria d automòbils «Ford-Espanya», situada a la localitat d Almusafes. informa Cifra.
De les cinc fórmules considerades viables, ha estat acceptada, com a més
oportuna, la que conduirà les aigües
fins al mar, paral·lelament a l'autopista i
per sota de la seva zona de serveis.
Al'estudí presentat hom indicava que
aquesta obra podria ésser realitzada en

el termini de tres o quatre mesos; no
obstant, com que aquesta zona de serveis està en obres, a hores d ara la
construcció de l'emissori esmentat podria quedar acabat en no gaire més
enllà d un mes, cosa que a'avançaria
moltíssim l'entrada en funcionament.
fels desguassos de la Fort havien suscitat vives polèmiques les darreres setmanes, ja que, en no ser realitzats els
col·lectors oportuns, calia abocar-ho tot
a una sèquia que desemboca a l'Albufera, cosa a què s oposaven nombroses
entitats, per temor d un agreujament de
la contaminació del llac.

T e x i q è n c i a d uns serveis públics més
perfectes, generalitzats i més cars. volen

AVUI
• Autogestió, socialisme i catalanitat (article de Manuel Cruetls):
P,3
•
València i Bolonya (article
d Alfons Cucó): p„ 3.
• E l . proiectes d'autopista
B a r c e l o n a - S i t g e . (informe de
Jaume Comellas i Vinyet Panyella): p . 7
• El Rei pressiona a favor de la
reforma (crònica de la nostra redacció a Madrid, per Josep M.
Sanmartí): p., 13.
• N o v e s detencions i protestes
(crònica del nostre corresponsal al
P a l s Basc, Robert Petit): pag.,13.
• El català a l'illa de Serdenya
(crònica de la nostra corresponsal a Roma, Alícia Fajardo): p ,
14.
• Gromiko no aconssegueix la
d i s t e n s i ó amb el P a r t i t
Comunista francès (crònica del
S e
corresponsal a Pans, Ernest Udina): p.. 15.
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MADRID

BRUSSEL·LES

Entrevista López Bríoio - Ruiz Giménez Repercussions del discurs d'Arias
nyol de Comerç després d'unà curta entrevista a l'hotel amb Ruiz Giménez, intenti posar-se en contacte
aquí amb Anton Canellas, però ei
programà mòlt carregat d'aquest darrer no permet^ la realització de
l'entrevista.

Els dirigents de les diverses formacions democristianes
d e l'Estat espanyol i el ministre de Comerç, Leopoldo
Calvo Sotelo,
s'entrevistaren
«bans d'ahir a Brussel·les, evidentment per separat, amb el
president i ets membres de la
Comissió Ei ropea, òrgan motor
de la CEE. Aquesta trobada
amb els partits democristians
confirmà un cop més la política de porta oberta que de
cara a 1 oposició espanyola juguen aquest? darrers temps les
instàncies dirigents del Mercat
Comú.

Alejandro Armesto.
diari " A r r i b a " :

P R E S E N T A C I Ó D'UN G R U P
N A C I O N A L I S T A BASC
P e r tal de presentar a l'opinió el
nou organisme de lligam de forces
basques K A S (Coordinació Patriòtica Socialista), diverses íormacioüs
polítiques d'Euskadi donaren ahir
una conferència de premsa a Brussel·les.
A l'àcte. en què no foren admesos
els fotógrais per mesura de seguretat i què estava presidit per una
gran 'ikurrina" (senyera basca), ni
participaren PETA V», político-militàr, l'ETA V*. rrtilitàr, el L A I A (Partit de Treballadors Patriotes Bacs),
la L A B , ( L A N G I L E , A B E R T Z A L E ,
B E R R O K A ) i altres grups emparentats.
L ' E T A i lés altres organitzacions
coordinades afirmaren de nou que no
tenien res a vèúre en la desaparició
de dos policies espanyols a l'Euskadi Nord (França).
Es comenta què aquesta nova coordinació podria ésèér destinada a evitàr un àïïlaftient polític d e l ' E T A

Anton. Canellas (Unió Democràtica de Catalunya), el base Ajuriaguerra i els senyors Ruiz Giménez
i Gfl Robles ( M l ) celebraren més
tàrd una conferència de premsà per
tai d'informar- nos del contingut dels
contactes hisp?íïó-europeus. Là democratització de l'Estat espanyol,
condició prèvia pei à l'entrada a là
CEE, el putit de vista democristià
sobre aquesta evolució, i'altres punts
referents al procés d'unió europea,
han constituït ei plat íort de l'entrevista amb la Comissió Europea.
" M a i no acceptarem una democràcia limitada. Volem una democràcia per a tothom i per a tots els
partits. Volem retornar la sobirania
al poble", declarà Canellas a la conferència de premsa.
Val a dir que el ministre espa-

FRANCESC VERDÚ
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Premià de Mar

Aquesta petició és inclosa en la
moció de l'Alcaldia, en què també
demana " e l màxim sistema democràtic en les eleccions de les Corporacions Municipals".
Aquests punts —segons es va dir
én la sessió plenària— són "els que
han de servir de nord i guia per la
futura llibertat, convivència i prosperitat de la nostra regió dintre el
context de l'Estat espanyol". Per a
poder prendre un acord sobre aquesta moció, es va demanar als consellers que s'expressessin mitjançant
votacio secreta. Cap d'ells va acceptar aquesta proposta, procedint tots
à a votació a viva veu. Es va manifestar, també, l'adhesió ai Congrés
de Cultura Catalana, per escrit al
C o l · l e g i d'Advocats, promotor del
Congrés,
TERESA C A R R E R A S

FUTBOL

: f t ) — Havent triat la modalitat dé Banc o Caixa, desitjo que els rebuts st;
guio domiciliats en et Banc (Caixa)

1

Com informàvem ahir, hom prevéu la celebració, demà dia 30, d'un
acte a Vinebre en el qual èl cantant
Ovidi Montllór farà un recital de
cançons. L'organització de l'acte és
a càrrec de ïa Joventut de Vinebre,
amb el suüort del "Grup instructiu
i recreatiu d'Edücación y Descanso", segons etts ha estat informat
per l'alcalde de la localitat.

Una nena i un nen de tretze anys
han estat protagonistes d'unes frases
escrites a la pissarra d'una escola de
l'Ametlla de Mar. que van sobtar el
professor: " V i v a E T A . No dígais nada a la policia, si no moriran algunos
de sus hijos. Morirà alg>';n profesor.
6 Cuài serà?, ya ló vèïéis. E n t r e p à
un millón de pesetas en la playa de
Pixavaques a las nueve de la tarde.
Viva E T A número 54." I ho firma
J.L.O.L.K.
El professor avisà la Guàrdia
Civil, que trobà moltes destroces 3
i'escola. Després d'unes investigacions, han estat descoberts els autors
•lels fets.

840
1.680
3.360

Agèftcianúm

EI recital de Vinebre

Dos nens a favor d'ETA

VuH rebre el diari per:
Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal
Sr

" E m sembla un discurs molt important, naturalment, que respon, en la
seva major part, a la sèrie d'interrogants que, durant aquests tres mesos, s'ha vingut plantejant la societat espanyola. Els fets més destacats,
des del meu punt de vista, són. primer, él calendari de la reforma; segon la confirmació dé la voluntat de
canvi: tercer, la reafirmació que
aquest canvi es farà solament des de

L'AMETLLA DE MAR

Per ala residents «ora de Barceló.»a ciutat:

•
•
•

del

L'Ajuntament de Premià de
Mar, và aprovar per unanimitat, en una reunió plenària celebrada ahir, sol·licitar de les
Autoritats superiors "Q u e la
Comissió que estudia el règim
especial per a Catalunya, arribi
fins a l'Estatut d'Autonomia".

Nom
— .

director

demana l'Estatut

BUTLLETÍ DE S U B S C R I P C I Ó
Cocjfíoms

Aquestes són algunes declaracions de darrera hora recollides
a Madrid després de l'al·locució
adreçada pel president Arias al
poble espanyol a través de la
televisió i la ràdio.

Reconciliació
Plaza - Camacho
A l jutjat número 10 de Madrid s'ha
vist aquest rrlatí l'acte de conciliació entre el president del Comitè Nacional ds Arbitrés, Plaza, i l'àrbitre.
internacional Camacho. L'acte acabà en aVinença quan Plaza manifestà
que ell mai no havia donat a conèixer als mitjans informatius els fets
que es recullen a l'escrit de la demanda.
Aquesta demanda està lligada a
les declaracions fetes per l'àrbitre Medina Iglesias en el sentit d'acusar a Camacho de fer d'intermediari en dues ocasions per a intents
de compra de partits.

la legalitat; quart, l'accent social que
té tot el missatge; i cinquè, la conscientcització definitiva pel que fa a
la personalitat de les regions. Això,
naturalment, és la primera impressió que m'ha produït la presència del
president a la Televisió Espanyola.
El discurs no assenyala el naixement
d'una nova etapa— tot el que sigui augural té el defalliment dels capvespres—, sinó que confirma, diria jo
que plenament, un tarannà i una actitud mantingudes de vegades si us
plau per força én el decurs d'aquèsts
darrers mesos".
Fèlix Pacho, sub-director del diari
"Informaciones":
" A mi em fa l'efecte que el discus
no ens diu res de nou. E s simplement
un missatge més del president Arias.
Dubto que aquesta treva que suposa
el Parlament, sigui respectada pels
dos elements bàsics de l'bposició, la
d'extramurs i la d'intramurs del règim".
Carles Sentís, director general de
Coordinació Informativa;
"Crec que no sóc èl millor per a
opinar en raó del meu càrrec, car si
aplaudeixo el discurs, diïan que és
lògic però si el criticd, en trauran
punta De totes maneres, 61 meu judici és afirmatiu. Aquesta vegada ha
dit més coses que les anteriors. Ha
donat un calendari i una data per al
referèndum: el mes d'octubre; I sabem que les eleccions seran abans de

f i d'any. Hi ha hagut concreció i a »
calendari dé reformes, què és èl
el país esperava. A la gent li agradarà el discurs, perquè éa ecan una
conseqüència d'allò que eï paí« desitja. El to del president és fadeqwtó
per a convèncer la gent, perquè tà
una manera d'enraonar persuasiva «
sense pretensions..."
Pedró Altares, director de "CVï»dernos para el Dialogo":
" L à meva iínprèssió primera « •
més aviat negativa. Es un discurs en
là línia de lés darreres intervencions
del president, per mi clarament r«tardatària del procés democratitzador. Es un discurs ambigu, gens concret en relació amb àllò que el P
necessita i vbl. Dóna la i m p r è s » »
que el cap de govern no està d e p o sat a ajudar la democratització de»
País."
,
.
Manuel Calvo Hernando, sub-director del diàri " Y a " :
" L a meva impressió és: 1) «xcessm
ajornament del referèndum i de les
eleccions parlamentàries
genera's,
car així s'allarga la situació d'inestabilitat i de confusió; 2) traspas de
l'execució de les reformes a unes
Corts que no volen cap reforma;^!
3) cap marge de diàleg o d'acord
amb l'oposició, malgrat que al final
de l'al·locució el president digui que
no vol f e r "en solitari" aquest cairu
d U Í C Í 1 ·'~
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Rèplica de Carles Sentís a "Pueblo"
Carles Sèntís, Director General de Coordinació Informativa", ha adreçat una carta de
rèplica al Director del diari sindical "Pueblo", en contesta a
un fort atac que li d e d i c à
aquest diari en una editorial el
dia 19.
El senyor Sentís expressa en primer lloc que escriu la rèplica pressionat «els seus amics i que no ha
volgut adreçar-la a la premsa barcelonina a f i d'evitar una polèmica
interregional. A continuació puntualitza que les seves declaracions foren falsejades pel redactor de "Pueblo", ja que ell afirmà que "la monarquia de Joan Carles, si no pot
ser la continuadora del règim dèl
general Franco, tampoc no pot ser
l'hereva autèntica de la República
del 31, ni inclús pot ser la perllongació automàtica de la monarquia
d'Alfons X I I I " .
Afirma després que està en con-

tra del restabliment de l'Estatut del
32. " P e r
tant, ressuscitat aquest sense aauella (la República), seria tant
com resoldre la quadratura del cercle. La democràcia espanyola que
estem en vies de constituir no pot
prevaldre amb idees d'un entroncament imoossíbïe i menys encarà
amb propòsits de resquitar-se", diu
que foren les seves declaracions al
"Diario de Barcelona",
Acaba dient que ell no ha estat
mai col·laborador de "Pueblo" i que
aquest diàri simplement, li hà reproduït articles publicats en altres diaris, com és ara "Informaciones" eh
el qual sí oue hi col·laborà. " M a i nó
he escrit altra coSà a "Pueblo" que
no fos üftà rèplica a algun escrit
contra mi", afirmà el senyor Sentis
"Pueblo" no comenta la dimissió
del sóts-director Alcòeèr i del red actor Escorial amb rnotiU de l'editorial esmentada.
J M

H.

Partença de la Flama de la Sardana
Avui partirà de Barcelona, de
là plaça del Canonge Rodó, al
Clot, la manifestació itinerant
de là sardana més important de
tots els temps, qüe enfilarà la
ruta cap a les poblacions del Maresme, la Selva i l'Empordà, camí de Torroella de Montgrí, per
tal de recollir el foc sagrat del
sardanisme que hi ha estat cremant, des dp l'any passat que
fou proclamada Ciutat Pubilla
de la Sardarta 1975.
En aquesta primera etapa, la càravatiS ànirà parant a Mataró. Calella. Malgrat, Lloret de Mar. Vidreres, Sant Antoni de Mar i Palafrugell, i arribarà a la poblàció empordanesa la vesprada.'
La segona etapa, dia 30 d'abril,
haurà de transcórrer per les comarques de l'Empordà, la Selva, el Gironès ..i la Garrotxa, igualment de
forta tradició sardanista, i s'aturarà
a les localitats de Verges, la Bisbal
d'Empordà, Caldes de Malavella,
Santa Coloma de Farners, Anglès i
Amer, per a pernoctar a Olot.
El dia primer de maig, de molt
acusada tradició a la nostra terra,
la rbdà dé là éardafià, én la §éva
EL NEN

t

©ANIEL HEREDIA
I BLANES

hà Jnòrt èl dia

d'abril dèl 1876

Els pàrés, ^èrifià, or.clrs. cosins,
escola T A G O R E i ftffiieS. íi'agísabenten ilürs amics i conegüts, i els. preguen de voler-lo tenir present en
llurs oracions. L'enterrament serà
avui, dia 29, a les 4 de la tarda, a
la
quasiparròquia
de
l'Hospital
Clínic, carrer VÜlarroel, N." 170,

tercera etapa, ens pòrtàrà de nou »
cerres del Maresme, travessant la
Garrotxa, el Ripollès, Osona i el
Vallès Oriental, per a retré etapa à
Mataró. Es pararà a les locàlitàts
de Sant Quirze de Besora, Torelló,
Manlleu, Vic, Tona, la Garriga i
Cardedeu.
Finalment, diumenge, dia 2 de
maig, la caravana partirà de.la capital del Maresme, i s'aturarà a Vilanova de la Roca, on serà esperada
per una comitiva motoritzada de la
ciutat de Granollers, desplaçada s.
aqueixa localitat per tal de rebre-la
i donar-li escolta d'honor fins a la
capital del Vallès Oriental, on farà
l'entrada triomfal, cloent així unà
descomunal anella sardanista per la
i donarpart nord del país.
Els actes de la diada de la proclamació, per l'Obra del Ballet Popular,
de la Ciutat Pubilla de la Sardana
—enguany Granollers—, solen anar
acompanyats d'una gran solemnitat,
i les poblacions designades, en un
noble afariy de superació, en fan Unà
causa comunitària per tal d'assolir
un èxit assenyalat que no desdigul
de l'anterior.
Ricard .TOVÉ I H O R t O V E D A

f

LLORENÇ DELCLOS
I RODON

Què ens deixà el dia 15 d'àbrü,
Dijous Sant
( A Ò S)
La seva esposa. Mercè Sumailà i
CortilS: filles. Èmíllà i ïsàbèl;
gèndres, Josen Cervera i Agustí Vila;
néts; gérmariS, Ràfaèl, Joan, Jordi i
Arrtèlíà; cunyats, nèbots i ïamílià tota, preguen als qui el cóíiéguérèn 1
estimaren qüe eíís acompanyin a là
missa que, en récòrd seu, tindrà 116è
avui dijous, à les 20.30, a l'esglési»
parroquial de Sant J o a » d* Gràcia,
plaça de la Virreina.
Barcelona, 29 d'abril d«l 1874.
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AVUI, dijous, 29 abril 1976

Autoaestió, socialisme i catalanitat

BÚSTIA
EL P L A

No ha comptat pas eens ni mica amb el trànsit dels ciclistes.
La pista que antany es féu a la
|UAN es diu, com ha escrit el p r o = J
^ ^ S ^ T ^ a
^omI gran via de Castelldefels fou enaixí ho lamentaria. Ho dic slncerament
ideologia, o
T
moDiiiizaciu
mobilització SCUU"»^
sentimental RJ ^«ÏJCWIO»
W g " ™PS nociria
pocirif WCUTE
creure H«V
que V.
el ~
sentiment
—
No sé aui va escriure, fa anys que no vaig uegir, «uc u "
. .
í golida per donar pas a més màpanyada d'una invocació al « « « a í i s m e
es po
r\o be qui « = v
'
arriba a traspassar el camp dels seus
t ò r i a i n a s s i v a d'altre
quines contaminadores.
ilanitat ha perdut per ell mateix U seva
i ( , r m a n t e „ r la seva
Si s'ha dit que Barcelona es la
i necessita una adjectmtzació
P«^
"
lògicament
ió
porta d'Europa o que és ja com
audiència entre ei
el yuui«=
poble catala.
Aquesta és l a i n l e p
v»—
Europa, el Pla Comarcal La deses desprèn de l'escrit del P ^ ^ ^ ^ t tfm'bé es pot deduir «ue es produeix
ment. No deixa ni una sola pista
Però, al meu entendre, malgrat tot, tamoe es ^
e m q u c tots els
per bicicletes.
UB fenomen ben diferent del « f P a f J n £ a E s , car la dispersió del sociaNosaltres no podem anar ai
socialismes que es manifesten a toPuisos CataJan ,
a n l l ) u n a afirmació
i treball, de compres o d'excursió
lisme és un fenomen prou pluralitz^ han d « U ^ ü m
entre eis
catalanitat amplia fonamentalment les seves bases. I em sembla que aquesta
en bicicleta com ho fan molt als
prèvia de catalanitat si es que volen lenir u
constatació hauria d'ésser òbvia per a tothom
dedueix
r . m M a v ,
països rics de l'Europa Central.
De
l'escrit
que
comento
del
professor
J.
A.
Gonzàlez
e
«
a
e
«
u
e
i
x
catalans.
.. . . „;„ i n lement l'afirmació d'una persona4 .
Et jugues la pell si et fiques a la
A l cap i a la fi, la catalanitat es
--ja u e u n s grups
„
dues ideologies bàsiques, o dos sentiments que s estan
hi h a
A l cap i a la fi»
cata aní ^
^
o el vestit, que uns grups
carretera o per les vies de la
í
m
^
o
s
a
T
e
n
t
i
e
nosa
Ures
ïlna
seria
la
catalanitat
de
la
qual
ja
he
parlat
litat
l ^ d ó n a e l cas, al
it col·lectiva,
col·lectiva mentre el socialisme es el « M
ciutat.
.
malgrat que el p ' f e s s " només l'afirma indirectament, i l'altra - r i a ^ n e
volen
que
tingui,
o
es
posi,
aquesta
nostra
C
i
s
m
e
s
de
tots
els
matisos
i
Ien que ting
, A casa nostra no es comptabiterrenv social l'autogestió sobre la qual, ell mateix, reclama la necessitat
meu
u
entendre
prou
desgracia
,
que
h
i
h
a
c o ioració especifica a la
;u entendre
litza l'exercici saludable dels ped^un debat seriós per a saber què és i què representa. I te raó en cl que
^ ^ cataIallitat quc
de tots els colors, i cada un d'eHs vol posar la sev
dals, ni l'estalvi de combustible
m o « més P encara quan es pot llegir a la premsa, i ho dono com un
societat Catalana.'
T aaixí,
i x ï , com sembla
^ ^ X ta
r era»»
^ n ó ^ __
e l socialisme
«»*«Una S
Sii lés
^ { n i l s m e que
aue es
i d'estacionament, ni que minvaexemple que socialistes marxistes confessen que l'autogestió ' ens entronca
1 angles
angles ideologies
ideològics éés reivindicad
des de tots els
ria la contaminació de l'atmosfea m T l a t ' r a X l ó del moviment obrer llibertari i recull les
dilueix en un arc iris de t o n a . U a t s vernielles^
anat
acom.
ra si molts dels ciutadans es degf
gestió obrera proposada per l'anarco-sindicalisme". Ho ha dit dit Joan Ke
' placessin en bicicleta.
La catalanitat com a « ^ ^ ^ n a l f
l h a S t així per la forca
V e n A r a bé el que em costa de veure és que es pugui, si no és fruit d'unes
P
CARLES M A S O
panyada d'una invocació política ^ t e r m m a d a . i
f
e n t r e les masses
renúncies ideològiques fonamentals, emparentar aquesta tradició catalana
d'atracció i d'audiència que aquest « " t ™ ^ catalanitat, ^ h a
(Sant Boi de Llobregat)
es
d
d
moviment
obrer
llibertari
amb
una
concepció
marxista
de
la
societat
catalanes. I, cal dir-ho, potser mai com a i * »
. ^
moviments
Baix Llobregat
fina intèínretació marxista de la lluita de classes, al meu entendre, esta
reivindicada com a pròpia per totes les classes
molt llunyà de la interpretació llibertària que a través de Vanarco^mdica,
politics que aquestes classes projeexen.
^ ^ « t a t sigui reivindicada
í A L SERVEI DE T O T U N POBLE
Hsme va arribar a concebre l'autogestió de la societet. En a q u ^ hipotctic
A mi no em preocupa, en veritat el que la ca alanitat « g d e r o
^
parentiu, una de les dues interpretacions es quedaria ideològicament greudes de tots els angles ideològics els més o p o s a ^ HO
^ ^
N o us deixeu atrapar pel vici
lòïic. A i x ò indica que no ha perdut la ^ ^ X r , malgrat les apropiacions
de voler conformar determinats
^
l
í
ï
ï
c
d
a
clar,
malgrat
tot,
és
la
permanència
d'uns
^
«
«
m
e
n
i
s
que
grat els silencis forçats que hem hagut de « p o n
,
a t ò r i a i de mob corrents polítics o socials que
poder q
qe
molt
es presenten una vegada més amb una força renovada, i que tothom intenta
que alguns grups n'han volgut ffer,
e r eell j seu
e u poder
h o v o l d r i a v e u r e molt
semblen estar de moda o al menys
apropiar
se
precisament
per
la
seva
convocatòria
i
possible
projeccioJJna
li tzació "de0 masses
subsisteix.
El dels em
tenen acceptació per que fan so„
spersió
nostres s o c . a ^ ,
^
^
seria el sentiment profund de catalanitat que es manté en el nostre poble,
poHtics
mé§ aclarit, és la gran dispersió dels nostres
u n s e x t r e m s politics
roll. Mentres no hi hagi un altre
l'aUre la tradició ideològica del nostre proletariat que persisteix com un
orgànica i ideològica que ^ ' ^ " ^ r E m ^ n ' o qúè no cal dir quins són
diari català que es decanti cap a un
sentiment també projectable. Dos sentiments que, al cap i a la fi, shan
sector polític específic, manteniud o n T m o l t ^ vegades com ja enterrats, però que es mantenen, ressusciten
vos si us plau al servei de tot un
i continuen influint la societat catalana.
M A N U E L CRUELLS
poble que té multitud de posicions,
diguem-ne, polítiques. I usant els
termes tradicionals, en els que no
cament dispers.
1 hi crec massa, acceptem que entre
nosaltres n'hi ha de dretes i d'esquerres, de catalanistes separatistes i integristes, de pacífics, no
necessàriament conformistes, de
revoltosos i d'addictes i opositors
al règim. Jo puc acceptar, i crec
punt referent als Estatuts d'Autonomia, tema
que molts hi poden coincidir, que
les forces polítiques democràtiques presents al
que, aquests darrers mesos, ha accedit a la prij ' ^ t r s f l a aue no he estat
en el mateix diaria tinguin cadit Consiglio. Eren de tots els colors: des de comera línia de les preocupacions públiques. Potbuda totes les posicions possibles
He de confessar d entrada q c o n è i x e r _ l a d i _
munistes i socialistes, fins a liberals i democraser per això la qüestió tingué un tractament esmai a Bolonya Però malgrat
que no ofenguin la dignitat hua
L a
imatge
tes-cristians. Val a dir que en un Ajuntament
pecial, L'alcalde de Bolonya, Renato Zangheri,
rectament, en tinc un;* ™ n e n c & I a poden tenir-se
mana. Com que conec una mica el
com el bolonyès, amb uns seixanta edils, solad'una d'aquestes viles
que és professor d'Història Econòmica en aquea m b e l p e u a terram i el gènere sé que us veureu
ment hi ha tres representants dels mismos .
a l'abast, que encara domme
^
^
ung
lla Universitat, donà a la nostra Facultat d'Ecopressionants per tots els extremisQue,
naturalment,
es
varen
quedar
a
casa.
ra No sé exactament p e r f ^ P
y u U du.
com
nòmiques una conferència ben aclaridora sobre
mes aue voldran fer publicitat,
L'alcalde i els regidors bolonyesos venien a
mtüMÓ d una Bolonya ï e i ^ h a v e r f ü m a t e l
l'abast i la trajectòria de les regions autònomes
demagògia i proselitisme al seu
València a establir uns primers contactes amb
d'una ciutat on f ® " l ^ i u P t a t i en definitiva, tan
a la Itàlia de postguerra. Dic que fou aclaridora
favor, i que en tots els casos vol[es forces democràtiques del país —amb el Conseu Amarcord. Una enu ,
perquè l'alcalde comunista no eludí fer ni una
pels
costums
dran fer valdré els seus "indiscusell i la Junta, per dir-ho clar, puix que encara
pròxima a nosaltres per
e
a Amarcord,
"autocrítica" —de la posició "històrica" del seu
tibles" drets de ''representació",
no s'havien unit. Aquests contactes, segons de~£quin valència no ho P ® ^ | g c l a r , p e r la seua
partit, és clar— ni una "crítica" de les actituds
etcètera, etc., etc.
clararia l'alcalde italià, professor RenatoZagnefalles i fogueres?— i ta«npe' e
dels altres partits demòcrates. N o és cosa a la
R A M O N CURA I L A C O S T A
ri eren un pas preliminar a l'establiment d'un
història i els seus p r o ^ m e s .
la Fer_
qual estiguem massa acostumats, per ací.
(Barcelona)
"j'umellage" entre les dues ciutats, considerades
Es ja pura arqueologi a B o l o n y ^ ^ ^
.
Cal
dir
que
el
silenci
fou
la
posició
"oficial"
com a similars per la seua demografia, per la
rara o la Veronade Fellir11. ^
„es.
geus
del
món
"oficial"
valencià.
Solament
hi
hagué
EXCURSIONISME
seua estructura econòmica i social, etc. La declaels seus capellans, els seus eaus
de
la
l'inevitable i penós article habitual del senyor
ració formal de "jumellage" s'ajornava fins al
quadristes", virtuosos del ^ a n g a n e ^ ^
^
Ombuena.
Jo
crec
que
els
articles
del
senyor
moment en què el municipi valencià fos regit
garrotada? Sí, sense dubte f ^ n P
de
" A V U I " , el nostre diari, surt a
Ombuena no els llegeix ningú a València (vull
per unes autoritats democràtiques.
la llum en aquest any memorable
ha passat definitivament a la ^ l s t o r l ® , a l t r e s c i u _
dir,
d'això
que
anomenem
la
opinió
pública
deMentre aquest moment arriba, regidors bolo1976, que assenyala el Centenari
trenta anys: per a Bolonya,^ Per
to_
N
mocràtica de la ciutat). Els seus papers, però,
nyesos i valencians "underground" establien un
de l'Excursionisme de Catalunya.
tats de l'Emília, de la Toscana u
això
solen
tenir
un
curiós
efecte
"ad
absurdum",
com
pacte previ basat en sis principis. Primer, el de
Tots sabem com aquest moviment
voldria arriscar-me a fer ^ ^ ^ f u t a a Vaem penso que escrivien els escolàstics. Serveila pau entre els pobles; segon, el respecte als
excursionista ha contribuït, al
també ha desaparegut de iorn
E1
b o ]onyesos
xen com a indicador negatiu: si el senyor Omdrets
de
l'home;
tercer,
la
potenciació
de
la
colllarg de la seva història, a revifar
lència (o a Alacant o a G i r o n a ) ^ _ d e l m ( - n
buena lloa alguna qüestió —cívica, cultural, polaboració
europea;
quart,
la
defensa
i
el
deseni mantenir d'una manera decisien deuen saber prou d aquestes cos
^
lítica—, el "respectable" ja sap que caldra anarvolupament
dels
Estatuts
d'Autonomia
i
de
les
va, els valors culturals, cívics i
d'Amarcord, vull d i r - , ^ f ^ q u e nosaltres,
hi amb molta cura. Si, pel contrari, fustiga diautonomies
locals;
cinquè,
la
participació
efectipatriòtics del nostre país. Actualde qui en pot saber igual
^
^
rectament
o
indirectament
algú
o
alguna
cosa,
va dels ciutadans en la decisió i en la gestió adFa unes setmanes, i potser pe
ment, i malgrat la crisi evident
una
bona
és
necessari
informar-se
bé,
perquè
segurament
ministrativa i política; i, finalment, el foment
que travessen alguns d'aquests
en aquestes coses, vingué a y a i e m «
r A j
l'assumpte
s'ho
mereix.
En
aquesta
ocasió,
l'inde l'intercanvi cultural, comercial, econòmic-sovalors, el nostre Excursionisme ha
representació del Cons lg Uo Comun ^ a
dicador tampoc no ha fallat.
cial, esportiu, turístics, etc., entre les dues ciutats.
tament, de Bolonya. V e n i e n el Sin^aco
assolit una personalitat i un presA L F O N S CUCÓ
Especial interès tingué per als valencians el
tigi que ultrapassen l'aspecte mesíndaco (l'alcalde i el P n ^ i d a delegació de
rament esportiu.
diríem), encapçalant una nodrida
Però creiem que ens cal refermar-nos i superar-nos en la tasca
llur. Creiem que l'heretatge que
hem rebut d'aquells progenitors
insignes del 1876 és quelcom Important, sagrat. Tenim molt poca
locat després del candidat comunisfa anys que ha de governar local
candidat de la Unió de l'Esquerra.
1 premsa, a nivell popular.
ta, el secretari federal Enric Costa,
ment dins d'un estat de majoria dreLes eleccions cantonals soEra el primer test de sensibilitat poJOSEP PETIT
tana. A i x ò vol dir que, si vol obte- i en comptes de donar-li els seus
len ser, a tot rEstat francè^
lítica del país després dels dies atza(Barcelona)
vots, dimiteix del Partit Socialista i
nir
crèdits
estatals,
s'ha
d'entendre
Suna benignitat
. ^ ^ J g t
rosos del maig 74, en plena crisi ecoes presenta a la segona volta com
justament
amb
l
s
seus
enemics
pointerès reconeguts.
e
nòmica i en uns moments en què el
ANUNCI
a candidat independent (la qual cosa
lítics, ha de fer la política de la dremobilitzen molt poca gen
^
Govern del senyor Chirac semblava
no va pas impedir, però, el triomf
ta
i,
en
l'ocurrència,
s'ha
de
refiar
general encara, no trasoais
no donar l'abast als problemes que
El nostre diari ha publicat un
d'un cert nombre de vots dretans a comunista).
Fescaquer polític ni
li eren plantejats. L'elecció es va poEl Partit Socialista Francés, i Mitanunci, la redacció del qual em
nivell municipal i departamental.
nacional, ni a nivell local c
lititzar ràpidament, malgrat els essembla inadmisible. En primer
Amb vuit elegits comunistes i terrand el primer, s'ha indignat per
locals^
e s tracta d'eleccions
forços dels homes de la majoria preaquesta actuació concreta. S'han insí lloc perquè per a ésser client d®
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València i Bolonya

Maror a la Federació Socialista dels Pirineus Orientals

fià-sarrasaís:
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pera
mare
hi ha un regal
Cafetera elèctrica

Rostidor A - 5

Ganivet elèctric

Liquadora

Els aparells M o u l i n e x són a la v e n d a ais millors
establiments del r o m d'electrodomèstics*
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Països catalans

"Catalunya es fica al cor"

MON CEL TREBALL

el treball

Els escombriaires ja
Encara que s'ha

Ahir va prendre possessió el nou Capità General
El tinent general -Francisco
Coloma Gallegos va p r e n d r e
ahir possessió del càrrec de Capità General de la quarta regió
militar. L'acte va començar a
les dotze del migdia davant de
Capitania i va prosseguir a l'església de la Mercè on fou cantada una salve. Van assistir-hi
les autoritats de Catalunya: els
governadors civils de les quatre províncies catalanes, el president de la Diputació i l'alcalde de Barcelona, i els generals
i comandaments militars. Les
respectives esposes ocupaven
els seients laterals.

acabat la vaga, continua el conflicte

Els escombriaires de Barcelona han acabat la vaga, pero
el conflicte continua. A les dues
de la matinada d'ahir, dimecres,
es va arribar a un acord de prmpi i els empleats de FOC iniciaren immediatament la feina ae
recollir escombraries i netejar
carrers. Però l'acumulació de
deixalles dels dies anteriors ha
fet impossible la recollida normal en alguns sectors de la ciutat. Per això durant tot el dia
d'ahir continuà funcionant el
servei d'emergència de l'Ajuntament.

les negociacions del conveni col·lectiu. Es preveu que l'atur continuarà
fins dissabte, segons acord d un?
assemblea de treballadors. Els empresaris metal·lúrgics de Mataró
«'han ofert a intercedir davant la
Unió Provincial d'Empresaris perquè es reprenguin les negociacions.
A Santa Coloma de Gramenet fa
vuit dies que uns tres m i l v a pistes
es manifesten contínuament pels carrers E's setanta-Sis obrers de 1 emnresa I,owry's estan en vaga i fan
manifestacions fi'ençà del dia vint
d'aquest mes.

Segons una nota municipal, tampoc no s'ha pogut fer total la neteja dels carrers de la ciutat. Diu que
s'ha procurat comencar pels mes perjudicats. A les vuit del vespre d ahir
encara restaven més de trenta tones
de brossa als carrers.
L'acord de l'empresa FOC amb els
*eus treballadors de la neteja es casa en un augment anual de seixantacinc mil oessetes. Demà continuaran
les converses per al conveni col·lectiu.. A part de les reivindicacions
econòmiques, els dos mil empleats ae
FOC afectats pel conflicte demanen
un salari al 100 % en cas d accidents,
manteniment de salari i categoria durant un any en cas de retiradai de
carnet de conduir, quaranta hores
setmanals, etc.

CASTELLÓ: DGS-CENTS METALLUKGICS A LA CATEDRAL

HOSPITAL DE SANT PAU:
CONTINUA L A VAGA
Els treballadors en vaSa de l H ^ _
dec'
Pital de Sant Pau i
ren ahir en a s s e m b l e a continuar la
vaga. Al·leguen que I m p r e s a no na
donat cap nova proposta a ^ plata
forma dels empleats. En canvi, els
ha recordat la possibilitat d apucar
la legislació sobre vagues de sanitat.
, Els vaguistes han
l'opinió pública sobre el perm u
les mesures repressives de 1 empresa
Podrien causar a la « u t a t De m £
S:^aeld'IbfifSrdiuent«erahaL
donat d'alta alguns maldts no
perats. Actualment funciona un ser
vei d'urgències, però es demana que
«'evitin els ingressos.
La secretaria executiva de l'hosPital, per la seva banda, ens ha en
viat una nota que diu que ]a Plata
forma era totalment impossible per
a l'economia de l'entitat També comunica que ha estat constituït un uo
mité Assistencial Executiu per ga
rantir l'assistència sanitària a tou.
els pacients. Aquest C o m i t e restrin
girà els ingressos i donara d alta
tots els malalts que sigui possible.

H A A U G M E N T A T EL NOMBRE
DE VAGUISTES DEL M E 1 A L L
A més de vint-i-un mil es xifrava
oficialment el nombre de vaguistes
del ram del metall ahir al maü_ un
cinc mil d'aquests obrers corresponen a la ciutat de B a r c e l o n a . La con
tinuació de la vaga havia estat
cidida en una reunió de ia u
dimarts passat. Però el p l e g a t provincial de Sindicats va suspendre
l'acord al·legant que era una mira
ció de la normativa vigent.
La ciutat de Mataró t i n g u é ahir un
80 % dels obrers del ram del meta
en actitud de vaga. Així volien
«ionar perquè es tornin a emprendre

Una guarderia a La Mina
Ahir, a primera/hora £
« J ^ ' Ç
calde Joaquim Viota i n a w »
fuarderiasituadaanoUb„„dipai
Mina bastit P e l , V 1 ™ " ' unicipal de
de l'Habitatge al terme municipa
Sant Adrià del Besos. La nova. guar
dèria és apta per a setanta inia
,
procedents en llur majoria del gair
bé desaparegut barri de Dar q
del Camp de La Bota. El nom de
guarderia és Jahibe, que eu «
te caló significa alba.
En ambients docents ha estat comentada la paradoxa que aquesta
inauguració s'hagi efectuat precisa
ment l'endemà que l'alcalde es negués a rebre una comissio de representants de guarderies que demanaven d'ésser municipalitzaaes.
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En una assemblea no autoritzada
dels treballadors del metall, celebrada a l'església cocatedral, s'acorda
de fer una manifestació dilluns vinent 3 de maig. Si no aconsegueixen els objectius previstos, començaran una vaga el dimarts. Van assistir a l'assemblea uns dos-cents treballadors dels set mil del sindicat
del metall. La comissió de representants per al conveni va informar de
les gestions realitzades. Han demanat un mínim de cinc mil pessetes
setmanals com a condició per a iniciar les converses. La reunió va sorprendre algunes persones que en
aquella hora entraven a l'esglesia a
resar. No hi va haver detencions. —
Ernest Nabas.

VALLÈS ORIENTAL:
VAGUES I DETENCIONS
Quan semblava que, al Vallès
Oriental, havia acabat definitivament la vaga del metall, la situació
s'ha agreujat amb noves detencions.
Un obrer de Bendibérica ha estat
detingut i portat a la Model de Barcelona, segons informacions rebudes.
Si es confirmava la nova, serien tres
el obrers metal·lúrgics de la comarca
que hi haurien ingressat recentment.
La vaga es va generalitzant a la comarca. A Mollet, Sant Fost i Martorelles l'atur és general, mentre que
Granollers la situació és molt confusa. — Lluís Torres.

governador militar—, floró d'Espanya, està convençuda de la importància de la missió de les forces armades com a aimants de la justícia social i defensores de la pau dintre d'un ordre." Aquest amor a la
pau es manifesta —va afegir el tinent general Vega Franco—, "per
l'esplèndida florida del sometent,
que ha prestat serveis tan esclatants
a la Pàtria." Finalment, després
d'assegurar al nou Capità General
que no li mancaria la col·laboració
de tots els bons ciutadans de les terres catalanes, li donà la benvinguda.
PERMANENT

El doctor Jubany, en començar
l'acte religiós, va adreçar-se al nou
Capità General per desitjar-li una
feliç estada i una gestió encertada.
Desprps, des del dintell de la sacristia, va invitar-lo a visitar amb la
seva família el cambril de la Verge.
Tot seguit, mentre l'orgue de la
basílica interpretava la "tocata i
fuga" de Johan Ssbastien Bach, la
comitiva va traslladar-se al saló
principal de Capitania, on foren
pronunciats els parlaments de presa
de possessió.

VILANOVA: TÈCNICS I ADMIADMINISTRATIUS EN VAGA
Han continuat els aturs que han
afectat gairebé tot el sector metallúrgic de Vilanova i la Geltrú des
del dijous passat. S'han celebrat
assemblees a les factories, a sindicats i —cosa insòlita a la població—
a l'interior de l'església de la Geltrú.
Les empreses Fisa i Ipsa, les més
importants continuen en atur. Aquest
afecta uns dos mil treballadors. A
Ipsa l'atur es va estendre als tècnics i administratius, cosa desusada
en aquesta empresa. — Xavier Cap
devila

CATALUNYA,
FLORO D'ESPANYA
Un cop llegit el decret que nomena el tinent general Coloma Gallegos capità general de la quarta regió militar, va prendre la paraula el
governador militar Vega Franco que
va fer un panegíric de Catalunya,
del patriotisme dels catalans i del
seny català. "Catalunya —va dir el

F e m i n i s m e : d e b a t a Sa universitat
La dona ha

d'anar

Dins el cicle de taules rodones sobre "La problemàtica de
la dona a l'Estat espanyol" que
té lloc a la Universitat de Barcelona, organitzat pel Centre
d'Estudis Histories Internacionals i Extensió Universitària,
ahir al matí es va celebrar a
l'Aula Magna un debat sobre'
"La problemàtica general del
feminisme a Espanya", amb intervenció d'Elisa Lamas, Dolors
Calvet ï Mireia Bofill.

CNT: No a la prohibició
de manifestar-se
La Confederació
Nacional
del Treu al
Federació Regional de Catalunya, ens envia
la nota següent:
"Davant la noticia apareguda a la
premsa que el Ministeri oe la Governació havia prohibit les manifestacions de I'l de maig, la Confederació Nacional del Treball, fa públic el seu desacord amb aquesta
mesura, car entén que el dret de
manifestació pacífica forma part indeclinable dels drets humans més
elementals reconeguts per tots els
països democràtics, oimés en la data
de l'I de maig, festa tradicional dels
treballadors
Reafirmen, doncs, el nostre dret
a manifestar-nus solidàriament amb
tots els treballadors, de forma pacifica i responsable, sense que amb
això pretenguem cap tipus d'enfrontament, amb l'única intenció de reivindicar la solució dels problemes
que la nostra cíasse té a l'hora present, com és la congelació salarial,
l'elevació desmesurada dels preus,
l'atur obrer, la defensa del lloc de
treball, etc., i, fonamentalment, la
llibertat imprescindible per als treballadors de t'oi mar els seus propis
sindicats sense intermediaris ni tuteles de nincú."

més enllà de les seves reivindicacions
Hi havia de participar també Lidia
Falcón que, degut a una indisposició,
no hi va poder assistir.
Elisa Lamas es va manifestar1 militant d'un feminisme moderat, que
prendria la via política normal com
a mitjà de lluita. Es a dir, una tendència diferent a l'anomenada radical. "Utilitzar un sistema de lluita
massa radical, crea alèrgies en el
cos social."
"Malgrat que la via política comta amb una escassa participació, és
Important de sensibilitzar les dones
en el sentit que aquesta és la via
per a aconseguir una legislació «ue
protegeixi les nostres reivindicacions. La via radical, que considera
l'home com a enemic de la dona, és
utòpica, i seguint-la, només aconseguirem de restar marginades."
-t
FEMINISME I M P L I C A P O L Í T I C A
Tot seguit va parlar Dolors Calvet, que opina que no es pot concebre un moviment feminista que no
sigui un moviment polític. "Fins ara,
els grups de dones es dedicaven a
reivindicar- aspectes com la carestia
de la vida, les escoles, o qüestions
similars. Cal no confondre la lluita
estrictament feminista amb la lluita
de barris, per exemple. Són dues instàncies diferents:"
Va fer referència després a la necessitat de l'amnistia, i va dir que
ningú no havia parlat del que representa per a les dones. " H i ha moltes
dones complint condemnes a les presons per ús d'anticonceptius, refús
de la pàtria potestat que té el marit,
divorci... Cal comptar amb aquest
problema. Fa uns dos mesos hi va
haver una concentració davant la
presó de la Trinitat, per a demanar
la despenalització de tots aquests delictes."
"El problema de la dona —va dir
després— només es pot resoldre en
el marc d'una revolució social. Nosaltres entenem que el moviment feminista ha de ser unitari, català, diversificat, amb una concepció orga-

nitzativa oberta, que mantingui una
vigilància enfront les tendències instrumentalistes; autònom i relacionat
amb altres moviments de masses; interclassista i profundament ideològic."
Dolors Calvet va assenyalar que
les llibertats democràtiques són el
primer objectiu a assolir i que cal la
presència de les dones en una doble
militància: en els partits polítics i en
els moviments de tipus femení.

En el seu parlament, el tinent general Coloma Gallegos va començar
explicant les circumstàncies del seu
nomenament: "Siguin les meves primeres paraules d'agraïment a sa
majestat el Rei per l'honor que per
a mi suposa el fet d'haver estat nomenat capità general de Catalunya,
i al senyor ministre de l'exèrcit per
haver acceptat i exposat a sa majestat, el meu desig d'ocupar el càrrec
vacant per la mort del tinent general Banuls, amb l'íntima amistat
del qual vaig honorar-me i la brillant executòria militar, amor a l'exèrcit, dedicació al servei d'Espanya, claretat de judici, recta intenció i exacte sentit de la justícia del
qual constitueixen per a mi un
exemple."
Va referir-se després a l'evolució
nacional i al paper de les forces armades en aquest context: "Les forces armades, a les quals la llei encomana la sagrada missió de garantir la unitat i la independència de
la Pàtria, la integritat dels seus terr
ritoris, la seguretat nacional, i la
defensa de l'ordre institucional, en
constant perfectibilitat com, des dels
primers moments del seu comandament, assenyalà el nostre Generalíssim en promulgar una sèrie de lleis
i disposicions q u e van iniciar-se
amb el fur del treball i van continuar fins a establir les institucions
i mètodes legals per a fer factible
aquesta permanent i perfeccionadora evolució que la dinàmica de la
vida de la nació exigeix." Més concretament", va adreçar-se als oficials
dient que "només pot aconsseguir-se
la unió que fa falta si assolim els
objectius que les lleis assenyalen,

FEMINISME AUTONOM
I DEMOCRÀTIC
Va tancar l'acte Mireia Bofill, que
va definir les dues línies mestres del
grup que ella representa: l'estudi de
les relacions entre l'opressió de la
dona i el context general de la lluita
de classes, i la importància de no
separar els problemes personals i els
col·lectius. Pensa Mireia Bofill que
la divisió tradicional del treball dels
homes (treball a l'exterior) i les dones (treballs domèstics) és jeràrquica; i que la dona té en la família
un paper de subordinació. " L a família reprodueix la divisió de classes.
I, en aquest marc, la dona proletària
és la més explotada: com a membre
de la classe obrera i com a dona".
Finalment va definir les característiques que ella creu que ha de tenir el moviment feminista: autònom
en relació amb els grups polítics i
als homes; obert a totes les dones
que lluiten per un canvi de situació;
i democràtic en el seu funcionament
intern.

C A T A L U N Y A ES POSA A L COR
En tercer lloc va fer una crida
als homes de la premsa", els va demanar que, a través "de llurs informacions, contribueixin a fer que l'exèrcit sigui conegut pel poble al
qual serveix", i els va assegurar que
"tindran sempre obertes les portes
d'aquesta Capitania per tal d'evitar
que per manca de dades certes, puguin produir-se, en un lògic afany
informatiu, notícies no totalment
ajustades a la realitat."
Finalment va adreçar-se als catalans: "A tots els catalans, l'expressió de la meva íntima satisfacció
per haver-me estat donada l'oportunitat de servir en aquest tros d'Espanya que es fica al cor tan aviat
com es pren contacte amb els seus
pobles, íes seves ciutats i els seus
homes. Recordant el jurament que
vaig segellar amb un petó a la bandera, reitero la meva lleialtat i fidelitat al nostre rei i reafirmo el meu
propòsit d'esforçar-me cada cop més
en el meu servei a Espanya."

A R T - J0 I E S

"PER UNA M A T E R N I T A T
LLIURE I RESPONSABLE"
Penjats per les parets de la Universitat Central hi havia ahir uns
cartells que, amb el lema "Per una
maternitat 11 i u r e i responsable",
feien referència al proper Dia de la
Mare, al·ludint a la problemàtica de
les mares solteres i a d'altres temes
relacionats amb la dona
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Països catalans
ACTIVITAT POLÍTICA

El galleguisme s'acosta a Catalunya

Bonn: Les trobades liberals, positives
Esquerra Democràtica de Catalunya i Acció Democràtica de
Catalunya han fet públic un comunicat, redactat conjuntament
per les delegacions espanyola i
alemanya, a la fi de les trobades liberals a Bonn.
En l'escrit expressen que aquestes
reunions "van donar l'oportunitat de
tenir un ample canvi d'impressions
sobre l'organització del liberalisme
a Alemanya, la situació política espanyola, els esforços dels liberals
espanyols per contribuir positivament a la instauració de la democràcia a Espanya, i la cooperació
concreta entre els liberals espanyols
i alemanys". Van arribar a un acord
total en l'objectiu comú del desenvolupament del liberalisme en un
sistema de democràcia.
Per part espanyola van participarhi Ramon Trias Fargas i Macià Alavedra d'EDC; Josep M. Figueras,
d'ADC; Satrústegui i Zulueta, de
l'Alianza Liberal"; Larroqué i De
Carlos, del "Partido Liberal; Munoz
Peirats, de Confederació del Partit
Demòcrata, i el liberal Monsolís
Els representants espanyols foren
rebuts a Bonn pel president del Partit Liberal i ministre d'Afers Estrangers, senyor Genscher, que va
afirmar el ple suport del partit als
liberals espanyols.
DIVERGENCIES ENTRE
CANTARERISTES
La Junta Local de Reforma Social
Catalana —delegació de l'associació
política legal de Cantarero, Reforma
Social Espafiolà— va fer públic el
dia 22 d'abril un comunicat en castellà en què feia pública "la seva
satisfacció pe^ la celebració del Congrés de la UGT, valorant altament
allò que agrest esdeveniment té
d'avenç real cap a la llibertat sindical".
v
El comunicat afegia: "D'altra banda, Reforma Social Catalana, entenent superada la fase d'obertura, es
reafirma en la seva tesi de situació
én la ruptura conformant-la com a
procés participatiu cap a la democràcia i la Iliaertat."
Arran d'aquest comunicat, la Junta Nacional de "Reforma Social Espafiolà", és a dir, la central de Madrid, ens ha fet arribar una nota
que contesta a la de la delegació
catalana en uns termes que resumim:
"Ni el president nacional ni cap
altre òrgan ni afiliat de l'Associació
no han estat en contra ni ha desaprovat mai el Congrés de la UGT.
La desaprovació manifestada per
Cantarero, que avui fa seva aquesta Junta, va fer referència estrictament a posicions polítiques, més enllà de les pròpiament sindicals, que
va estimar i estima, aquesta Junta,
improcedents. RSE persevera en el
seu refús de la tesi de la ruptura.
Pels gravíssims mals que es podrien
derivar per a Espanya de la impossibilitat del canvi per evolució, exhorta el Govern a accelerar el procés reformador. Les reformes que
promou el Govern, com les que ha
propugnat RSE, no poden considerar-se transitòries o provisionals.
Cap òrgan directiu de l'Associació,
que no sisui aquesta Junta Nacional, no pot fer declaracions públiques contràries a la línia que es
resvmeix en aquest comunicat, fins
què l'Assemblea General Representativa, en una nova reunió, n© decidís el contrari."

REPRESENTANTS D'ACCIÓ
C A T A L A N A A ROMA
Pere Vallès i Jordi Manresa, membres de la comissió executiva d'Acció
Democràtica, van avui a Roma per
entrevistar-se amb els diputats Zanone i Gerolinetto, del partit republicà, i Basini i Cecarini del partit
lliberal.
L L Í G A Ç . W t M T S Í A . PEL
SINDICAT ÚNIC
El Comitè Nacional de Catalunya
de Lliga Comunista (simpatitzant
de la IV Internacional) ha fet públic un comunicat en què alhora que
"e* i'oih" ntiiit <íp la ••.·,"hr'·· :
Congrés de la UGT' coosiciei aiu-lo
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 29/4/1976. Page 6
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"una altra de les conquestes del moviment obrer i popular", lamenta
que alguns sectors del poder "intentin d'utilitzar-lo com a maniobra divisionista del moviment obrer, en
donar més permissivitat a uns corrents sindicals que a d'altres". A l
respecte, Lliga Comunista afirma que
creu que "avui ja és possible la
unitat en un sol marc orgànic sindical, sobre la base de la independència de la patronal, CNS, Estat i
Església, respectant la democràcia
obrera en garantir el dret a tenir
una tendència". En aquest sentit,
diu que defensa "la realització d'uh
Congrés sindical unit i on participin
delegats elegits de tots els corrents
sindicals" i al si del qual la Lliga
Comunista defensaria la seva proposta de formació d'un sindicat únic.

MCC PROPOSA UN ORGANISME
P A R I T A R I ASSEMBLEA-CONSELt
El Moviment Comunista de Catalunya ha elaborat una proposta per
a la X V I Permanent de l'Assemblea
de Catalunya, consistent en això:
que es creï una comissió integrada
per una representació paritària de
l'Assemblea de Catalunya i el Consell de Forces Polítiques, que actués
"com a única representació del poble
de Catalunya en les seves relacions
amb la resta de l'estat espanyol, i
en les relacions fora d'aquest marc.
Aquesta Comissió seria presidida per
un delegat permanent designat pel
president de la Generalitat, Josep
Terradéllas".

EL PSOE "HISTÒRIC" VOL ÜN
CONGRES AMB EL " R E N O V A T "
Representants del PSOE "històric"
0 "llopista" han manifestat, en conferència de premsa, el seu desig que
se celebri un congrés per a la reunificació amb l'anomenat PSOE "renovat", fent després públic un comunicat en el qual, entre altres coses,
afirmen: que el canvi a la democràcia s'efectuï sense violències; que
tenen vocació europeista; que reiteren la seva decisió de lluitar democràticament per aconseguir la
implantació d'un sociaHsm.e en llibertat, així com el seu propòsit de
col·laborar amb totes les forces democràtiques. Igualment, expresen
que dedicaran els seus esforços a
aconseguir per a tots els treballadors
un lloc de treball; refe-men el seu
respecte per les creences religioses
1 manifesten la necessitat de separar l'Església de l'Estat, i propugnen
la reconciliació nacional i la implantació d'un sistema democràtic pluralista, a través d'una amnistia general que permeti la llibertat de tots
els presos polítics i el retorn dels
exiliats.

Un escriptor traduït parla de la seva cultura
—Es clar que aquesta actitud exclusivament literària, per bé que imposada per les circumstàncies, fou
criticada. I cal assenyalar tanmateix
que la poesia gallega ha estat sempre, àdhuc en els moments més difícils, una poesia social. Però la veritable traducció política del moviment lingüístic ha d'ésser datada
arran de l'arribada de Raimon a
Galícia: amb motiu del seu concert
del 67 fou editat un fulletó amb la
traducció dels textos de les seves
cançons i, per primera vegada, hom
va sentir cridar eslògans polítics en
gallec, eslògans que reprenien la famosa frase del vostre cantant: no
creguem en les pistoles... Hi havia
set mil persones i quasi totes eren
estudiants; per primera vegada l'esquerra estudiantina havia entrat en
l'opció galleguista.

El moviment cultural gallec,
que a Barcelona té una representació quasi oficial a la galeria Sargadelos, no és pas gaire
conegut. I tanmateix Cambó ja
l'havia descobert en les seves
peregrinacions peninsulars i fins
i tot va ser l'inspirador de la
versió nacionalista que triomfà
durant la República. Ara
unw
novel·la que ha obtingut el premi Galaxia i el Premi de la Crítica, Juguetes para un tiempo
prohibido, obra quasi autobiogràfica del viguès Casares, posa
aquest moviment en un primer
pla de l'actualitat.
Casares ha estat a Barcelona per
Ultimar la publicació de la novel·la,
traduïda al castellà, acompanyat pel
seu editor gallec. La visita ha estat
aprofitada per a presentar informalment a Catalunya els problemes i
les aspiracions culturals del poble
gallec, que, òbviament, no són pas
diferents dels nostres.

— i Quina és la vostra situació actual?
— A Galícia tenim un vuitanta per
cent de galaicoparlants; en aquest
aspecte, doncs, la nostra situació és
millor que la de Catalunya, on només n'hi ha un seixanta per cent,
si no vaig errat. Ara: el català a
Catalunya ha assolit un prestigi social que no té pas el gallec a Galí-

—El segle X I X —ha dit Casares—,
mentre Catalunya vivia la Renaixença, a Galícia teníem els grans
poetes coneguts, Rosalia de Castro,
per exemple. Però desconfiàvem que
el gallec servís per a fer prosa.
Aquest prejudici va durar fins al
1916, quan un estol d'intel·lectuals
van fundar les Irmandades de fala,
és a dir, les germandats de parla
que reivindicaven l'extensió de la
llengua. Es aleshores que Cambó va
arribar a Galícia i va comprar el
diari "Noroeste", però ben aviat els
nacionalistes que ell havia empès
van comprendre que havien de fer
llur propi camí, de manera que les
Irmandades van escindir-se en un
grup polític, el personatge més significatiu del qual fou Vicente Rico,
doctrinari del galleguisme equiparable al vostre Alwirall, i un grup cultural que va fur dar la revista "Nos'!,
òrgan de dimensió europea, puix que
va publicar la primera traducció peninsular de l'Ulisses de Joyce. En
aquest grup hi havia un Castelao,
un Cuevillas i un Otero.

"Les dones de fer feines
—emplead'ï'· domèstiques— estem en una situació molt dolenta. Fem un treball molt dur
que ning.i n< vol fer, no tenim
cap dret com a treballadores i
ni tan sols som reconegudes en
el Sind ica i Tampoc no tenim
Seguretat Social ni contracte
laboral, i quan es produeix alguna injustícia en contra nostra no podem recórrer enlloc."

—iQuè va rèstar-ne, d'aquests dos
grups després de la guerra?
—El grup polític òbviament va
desaparèixer. El grrp cultural, en
càiivi, va aplegar-se al voltant d'Otero Pédrayo i va fundar una editorial, la Galaxia, que, mantenint viu
el conreu de la nostra llengua, l'ha
transformada en un veritable medi
de prosa literària modsrna Es així
que Galícia ha incorporat els corrents estilístics més moderns: la
"nova narrativa", que va sorgir el
56 inspirant-se en el nouveau roman
francès, i 'a novel·la actua! que segueix la 'iteratura americana de
Vargas Llosa o García Màrquez.
—iQuan recupera Galícia la dimensió política d'aquest moviment
cultural?

Aixi comença unà carta dirigida
a les senyores de fer feines de Barcelona, signada pex la "Gestora de
la Asociación de Empleadas del Hogai". El grup promotor reivindica,
primer de cot, que siguin reconegudes pel Sindicat, que tinguin contracte de treb-in i Conveni Col·lectiu
cosa que s ; t. ifinaria un sou base
estipulat, p„gues extres, vacances,
vellesa i un horari de vuit hores.
Demanen també Seguretat Social
obligatòria.
L'altre objectin de l'Associació es
d'elevar el nivell cultural de les seves associades a base d'organitzar
conferències, xerrades-col·loquis
i
cursos de ïormació Professional

:í

del Congrés Eucarístic "Can Ros
carrer Felip II, 222, tindrà lloc una
conferència - col·loqui sobre "El Pla
Comarcal, antecedents i projecció de
futur", a càrrec de Carles Prieto, enginyer industrial, vocal d'urbanisme
de la Federació d'Associacions i Veí
de Sants.
CAMPO ARRIAZA,
BARRI M A R G I N A T
Campo Arriaza és un carrer de
La Verneda, a tocar del carrer d'en

P

Jm ItViri.'S·

Prim, on s'aixequen uns blocs fets
fa uns quinzè anys i que constitueixen una mena de barriada on viuen
10.000 persones i on manca tot Els
carrers no són asfaltats, no hi ha
cap espai condicionat per als jocs
dels infants... La setmana passada
un nen fou agafat per un automòbil i està en estat greu. Fou la gota
que desbordà el vas, i els veïns han
sortit al carrer a manifestar la seva
protesta, ben semblant a la que des
de fa temps porten a terme els del
barri veí del Maresme.

auxiliars d'ii/ern·.eres, puericultura— i també Estudis Primaris.
Per combatre les agències de contractament —que qualifiquen de cova de lladres —volen crear una Borsa de Treball
"Volem que aquesta A s s o c i a c i ó
serveixi per facilitar informació i
ajuda a totes nosaltres,, les dones
de fer-feines" —acaba dient la carta-

MARK IV
.la q u e ies
p y g u m s e r
í i n s à M
divertides...
I no s'atabali, perquè la
cosa és inevitable.
Però no pas la calor. Això
sí que es pot evitar, així com el
fum i la contaminació que es
produeix en qualsevol
concentració de vehicles,
.Ailli's vostè i els seus
dintre del cotxe.
Engegui l'acondicionadór
d'aire MARK IV.
Escolti la ràdio, parli, fumi,
distregui's.
Vagi observant amb
divertida curiositat com alguns
membres de la caravan -els
més impacients- s'acaloren,
toquen la botelna, es volen
passar de vius... en fi, tot un
espectacle contemplat de franc
des d'un recinte agradablément
climatitzat. Les caravanes, amb
MARK IV, no són pas tan
empipadores.

PER A VOSTÈ I L A SEVA F A M Í L I A
L I OFERIM A L A URBANITZACIÓ

U

WM 4brsit

EL PLA COMARCAL,
AL CONGRES
n l··.-·-'ei. cle la nit
...1 L.e i AïidiK

A

ARTIS

lemanen Conveni Col·lectiu y cnsrtracte és treball

Prosperitat ha guanyat tres semàfors
El d i u m e n g e informàvem que
l'Ajuntament, després de tres setmanes de lluita per part dels veïns
n'havia concedit un. El veïnat, però,
no en va quedar satisfet i en l'assemblea celebrada el mateix dissabte al vespre es va acordar de tornar
a la Casa de la Vila a sol·licitar-ne
dos més. Dilluns a la tarda es va
tornar a tallar el trànsit fins que hi
va fer acte de presència la força antiavalots. A última hora del vespre
la president de l'Associació de Veïns
de Nou Barris, s e n y o r a Angeles
Ribas, arribava amb là nova que havien estat concedits els dos semàfors ahir, dimecres, i malgrat la vaga dels obrers del Fomento de Obras
y Construcclones, s'havien ja instalat semàfors provisionals a les cruïlles de Vineda amb Argullos, Flor
de Neu i Joaquim Valls Dema al
vespre els veïns volen organitzar
una festa, remulla- a amb xamoanv
per celebrar la victòria

A.

Les dones de fer feines s'organitzen

BARRES DE BARCELONA

Finalment el barri de La
Prosperitat ha aconseguit tres
semàfors dels nou sol·licitats.

cia. Però la nostre petita burgesa»
comença a parlar la seva llengua»
venem tres mil exemplars d'una novel·la, el diccionari ha assolit els vint
mil exemplars i manta gramàtica e »
quaranta mil. Només cal dir que e®
anys 50 veníem una mitjana de cent
exemplars de qualsevol llibre... tj®
pares eduquen els fills en gallec i el»
alumnes dels centres oficials demanen i aconsegueixen d'imposar 1 e®"
senyament en gallec. En aquest aspecte hi ha una altra diferència am»
Catalunya, puix que aquí són els
centres privats els capdavanters d «
moviment, responent a la distint»
base social que presta suport al moviment en un lloc i en l'altre.
.,
— i Hi ha mitjans de c o m u n i c a c i ó
en gallec?
—Els diaris sempre han publicat
textos en gallec, col·laboracions i determinades notícies. Ara, però, hem
demanat el permís per a editar
setmanari que durà el nom de "Teima", que vol dir aproximadament
"insistència". Si ens ho concedeixen
la tevista sortirà per l'octubre anit)
la pretensió de servir totes les l e n "
dències polítiques que vulguin acceptar el principi del galleguisme

MAS
.tj&afSïríví

MESTRE

SENSE CONTAMINACIÓ
A I G U A PURISSIMA I INESGOTABLE I NOMÉS' A CINC MINUTS
DE SITGES
RESTAURANT, TELEFON, PISCINES, TENIS, MINI-GOLF
'FICADERO" CAVALLS
CONSTRUÏM EL SEU X A L E T
GRANS F A C I L I T A T S
DESCOMPTE ESPECIAL PER ELS
LECTORS D'AVUI
T'ET.FS , <>oo 3i 73 - 218 "9 43
1
jiil'.'TlMi'iftiiOTiiir i •" """" n

t"',MmiiiHMi 'i. ; BL.JW.
I
AíRE ACOMOICiONAT
PER A AUTOMOBILS
AGENTS OFICIALS
A TOT CATALUNYA
DELEGACIÓ:
c/ València, 571. Telf. 226 3 4 1 8
,
BARCELONA-13
^

Països catalans
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projectes d'autopista Barcelona-Sitges

opcions i un deliat molt necessari
Fa ja sis anys que es presentà el primer projecte per una
nova via que alleugerís el trajecte entre Castelldeféls i Sitges,
ï malgrat aquest temps passat, i
l'afegit de tres noves solucions
•—les tres el mateix grup— l'opinió resta perfectament desinformada al voltant del que pot succeir amb els deu o dotze quilometres que superen el massís
del Garraf.
Aquesta desinformació s'està traduint en nerviosisme arreu dels llocs
afectats, ja que l'única cosa que
saben de' manera clara i certa, es
que tot el que es fa —sigui molt o
sigui poc—, es discuteix i amb tota
seguretat es decidirà, no compta ni
çomptarà amb l'opinió dels afectats.

Aquesta és
la
•» .. gran
— qüestió en
f>n
aquetst moments.
Sobre el s plànols quatre idees.
Tres d'un grup capitanejat per consellers d'ACESA —promotors de les
autopistes • catalanes— i un d un
«rup que comanda el financer barcelonès Jaume de Semir Aquest últim
i un dels de l'altre grup, passen pel
mar. El primer del s que foren presentats és el titulat "Mar de Garraf" del qual exposem —apart—
unes dades que ens han aribat a les
mans. Dels altres poc es el que en
éabem. Només que es tracta de tres
itineraris, el del mar, el de la cornisa i el de la muntanya Tots els
projectes contemplen també i enllaç
de la futura i possible nova via amb
la que més enllà de Sitges porta a
la zona de Vilanova, Cubelles, etc.

Total oposició de Sitges
Quan ja semblava que l'autovia del mar era un afer gairebe
solucionat, la noticia de la presentació del projecte a la premsa ha sobtat l'opinio publica de
Sitges, perquè hi- havia un mínim de confiança en el resultat
de l'opinió de tot un poble.
Poc temps abans, al Casino Prado, l'Associació de Vems El Mar
presentà al públic una amplia informació de què havia de ser i autopista, què suposava per a Sitges, L f
gent manifestà la seva lliure opimo
el rebuig total de l'autopista del
mar. La gestió de l'associacio de
veïns va ser molt útil: la gent va
respondre a la convocatòria d un organisme que es posava al servei dels
veritables
interessos
del
pooie.
D'aquesta manera, el que fins a
aquell moment havien estat rumors
d'oposició es concretà en una decidida voluntat de mantenir una posició davant d'un fet que semblava
voler-se imposar a desgrat de tothom. En aquest acte uns consellers

blement una revalorització general
de la propietat en tota l'area". Com
a rao addicional demostra que les
400 000 persones que tenen la segona llar, per a finals de setmana en
qualsevol lloc de la costa entre Garraf i Comarruga també tenen dret a
opinar en contra de les 53.000 que
no tenen cap altra residència que
l'habitual, tot l'any, en el mateix
lloc
Per la seva part el grup promotor
veu molt més rendable la
construcció de l'autopista per mar
perquè
segons les
estadístiques
presentades els suposa menys construcció, menys explotació i la gairebé total manca d'expropiacions de
terreny de la costa. D'altra banda,
l'existència de diverses pedreres en
el massís del Garraf els soluciona
enormement els problemes de matèria prima.
"PER QUE N O VOLEM
L'AUTOPISTA"

1
•'
PODRIA
ENTRAR EN SERVEI
EL 1978

Majoria dels que s'hi oposen
'

Els terminis d'entrada en servei
resulten força coincidents així com
també els períodes de concessió. Cap
a mitjans del 1978 o abans per les
solucions del mar i uns disset o divuit anys de concessió a partir dels
quals la via, sigui quina sigui la solució adoptada, passaria a l'Estat.
Enmig
d'aquests
projectes
es
mouen, evidentment, els inevitables
interessos particulars que pugnen
per aconseguir el que sembla ser,
constitueix o pot constituir un bon
pastís. En realitat entre els dos
grups existeix, bé que soterradament, una autèntica lluita en la que
cadascun empra les millors de lés
seves armes.
Com a gran excusa, el progrés, la
velocitat, la necessitat
que els
embussos per les inacabables corbes
de la carretera que travessa el massís del Garraf, s'acabin. Mentre el
Col·legi d'Arquitectes rebutja la solució mar, el poble de Sitges, com
ens manifesta el nostre corresponsal, també diu no a una via paramarítima, tot demanant que el que
hi ha, sigui més ben aprofitat. Però
sobretot demana quelcom tan elemental com poder participar activament en una realització de què
en definitiva n'és el principal afectat.
Sense cap mena de dubtes, s'imposa un ample debat públic que clarifiqui d'una vegada per sempre
l'ambient i que situi els projectes, les
expectatives, les opinions i els desitjós de tothom, a plena llum del dia.
Tot això sense perdre de vista que
existeix un greu problema circulatori especialment intens en els finals
de setmana. I que al mateix temps
una via ràpida, ultra els perjudicis
de tipus ecològic i morfològic, pot
portar a un augment de la congestió
sociourbanística de la zona, ja prou
densa.

Els sitgetans a qui hem entrevistat han coincidit en la total oposide l ' A j u n t a m e n t de Sitges v a n asseció a la solució "Mar de Garraf . La
gurar que el Consistori hav a im- seva resposta va acompanyada d alpugnat el projecte. En sorür l Asso- tres raonaments i solucions davant
ciació de Veïns recollia signatures
de la "necessitat creada" d'una autoper fer també la impugnació. L opo- pista pel Garraf.
Hom c a l c u l a que 400.000
sició no ha estat només a Sitges, ai
Davant del fet de millorar les cobarcelonesos, r'
nen cada fiGarraf i al Baix Llobregat shan
municacions amb Barcelona es pronal de setma
els períodes
sentit nombroses veus en contra del
posa el millorament de l'actual cavacacionals, de
carretera que
projecte.
rretera que travessa les costes —mitravessant les Costes de GaMés endavant, i en ocasió de ja llorament molt més efectiu, menys
rraf els mena cap a Sitges, Vicostós i, sobretot, amb carac ter
vinguda del Rei a Barcelona algun
lanova i la Geltrú, etc. Les diperiòdic portà la notícia de la pos- d'obra pública, no com a solucio luficultats circulatòries que ofecrativa
proposada
per
un
grup
prisible aprovació de l'automsta p f l
reix aquesta ruta centren aquest
vat
Aquesta
acció
cal
acompanyarConsell de Ministres que s havia de
article a partir d'una solució
la
d'una
bona
reparació
de
la
carrecelebrar a Barcelona. De nou es poprevista per un grup financer
tera aue comunica Sitges-Sant Pere
saren en marxa una sèrie de gespresidit per Jaume de Semir i
de Ribes i Vilafranca del Penedès,
Carroz.
tions per deturar l'accw dels proper tal de facilitar l'accés, si es vol,
motors i, una vegada mes semtaia
a l'autopista de l'interior. Si be es
que el pes de l'opinió publica _ era
Els divuit quilòmetres de curves i
tingut en compte davant dels inte- ben cert, a més, que una gran part
ondulacions que formen el tros de
de la gent de Sitges i Vilanova es
ressos d'una minoria.
carretera que supera les esmentades
trasllada cada dia a Barce ona per
costes de Garraf han constituït des
motius d'estudi o de treball ho fa
de fa força temps una preocupació
X/EQUIP P K O M O . T O R
en tren i no per carretera, també
per a tothom. Des d'usuaris fins escaldria demanar, doncs, algunes mitaments públics. En aquest contexte
llores a Renfe.
neix una iniciativa particular conEl dossier amb què es fa la preUna solució com l'autopista del
cretada en el projecte titulat "Autosentació de l'autopista dona com a
mar suposa per a Sitges la destrucvia mar de Garraf" que és presennom dels principals promotors ien
ció de la bellesa natural; la total
tat ja al 1970. L'originalitat del maginyer autor del projecte, Victoria
divisió física del poble en dos secteix es basa en què abandona l'asno Munoz Om s i el nomenat
mi
tors partit ia actualmente per la
sentamnet sobre terra ferma —sigui
adoptiu de Sitges". Jaime de Semir
carretera i pel tren, per tant, seria
a través d'un trencament de l'oroy Carroz. Sense cap amm de peruna divisió més i molt mes forta
grafia, sigui mitjançant un túnel per
sonalitzar. transcrivim "n comentari
aue les altres. A més, l'autopista imtranscórrer damunt del mar, pràctique se sent arreu de Sitges des de
pedeix la construcció de la variant
cament enganxat a la costa i a una
fa uns dies, i és l'estranyesa amb
de la C-246, projectada des de fa
altura d'uns quatre metres sobre el
què la gent es pregunta com un mx
molts anys i deixa l'actual carretera
nivell de les aigües. El seu recorreadoptiu" de Sitges pot p r o m o u r e u "
que travessa el poble creant molts
gut és de 16 quilòmetres, dels quals
problemes tal com està. Es una obra
fet que va en contra de la voluntat
uns deu són els que es situen en la
d'infraestructura supèrflua, donada
dels altres sitgetans.
zona pròpiament considerada de Garla proximitat —20 Kms — amb una
raf. La resta correspon a l'enllaç
altra autopista, i, sobretot es afaamb la C-246 a Castelldefels i la
vorir la gestió lucrativa d un grup
perllongació, terra endins, fins a les
LES RAONS P E L S P R O M O T O R S ^
privat enfront d'un problema, la soafores de Sitges.
lució del qual en mans de la gestió
raons de la construcció d e
pública seria més fàcil i menys cosl'autopista són la possibilitat de miCARACTERÍSTIQUES
"
llorar les comunicacions entre!bit- t 0 L'alcalde de Sitges, senyor IbàESSENCIALS
ges i els seus voltants, actua ment
fíez ha manifestat el seu temor a
dificultades per les costes del Gauna gran especulació que pot esderraf, i "defensar els interessos de la
Eixint de les informacions rebuvenir arran de la sèrie de terrenys
població d'una zona que requereix
des del grup promotor, les caracteque es poden guanyar al mar, al
una solució urgent.al problema de
rístiques més significatives que conllarg de l'autopista. A nivell oficial
comunicacions que, amb totes íes
té el projecte es basen per una part
d'Ajuntament
s'han
realitzat
—ens
conséoüències té r l ^ t e ^ t • Aauesen l'economia tan en el cost —hom
diu— totes les gestions possibles
tes raons venen recolzades per arcalcula uns 3.000 mil·lions d'estalvi
per
a
impedir
aquesta
realització.
guments com aquest: "ens trobem a
sobre altres solucions— com en el
No
obstant
això
calen
esforços
a
escassos metres del centre de Barcemanteniment —es parla d'un 72%
tots
nivells.
Una
vegada
mes
el
polona els nostres comerços sentiran
d'estalvi— com en el menyspreu
ble
de
Sitges
vol
manifestar
a
tral'estímul d'una constant presencia
paissatjístic, en no trencar l'orogravés
de
tot
els
medis
a
l'abast
la
seva
de nous clients: el nostre potencial
fia de la zona. L'evidència d'aqüesmés rotunda oposició a la solució
turístic serà enriquit per l'afluenc^
tes dades no podem discutir-la en
"Autovia Mar de G a r r a f .
regular de nombrosos visitants .
alguns aspectes. Sí, però, que resul"l'interès industrial de la zona queta clar que el perfil de la costa, la
VINYET
PARELLA
darà refermat 1 es produirà inevlta-
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Significatius resultats d'un sondeig d'opinió
El Centre d'Estudis Tècnics
l'Aula d'investigació: D e p a r tament Sociologia T u r í st ica,
acaba de fer un sondeig d'opinió al volta: :i de lu Sv.l·.iO
u.opista del mar. Un grup d'estudiants, residents a les zones
afectades ha cuidat de la realització d'una enquesta, de la
qual oferim els resultats més
significatius.
D'entrada cal assenyalar, com ho
fa el recull del treball, que degut a
la rapidesa amb què es precipitaven
els esdeveniments, el treball no ha
pogut assolir l'amplitud i amb ella
la precisió, necessàries. Els seus resultats posseixen, un valor indicatiu
i per tant no es poden considerar
com totalment científics.
Els llocs sondejats foren Gavà,
Castelldefels i Sitges. En realitat
l'alt nivell d'ignorància que ens mostren els enquestats de Gavà. dóna
als valors trobats aquí, una escassa
significació. D'entrada trobem que
el 64 % de la població enquestada es
manifestà contrària a l a solució.
Aquest percentatge és més alt a Castelldefels (85 % ) . A Sitges es manté
dintre de la mitjana (64 % ) . En els
casos en què els enquestats s ; n
fills de les poblacions afectades els
percentatges d'oposició augmenten.
El 100 % dels nascuts a Castelldefels
rebutgen el projecte.
Com a motiu més exposat en contra, hi ha el de >. efensa el pasatgs, després el perjudici per a les
platges, perjudicar l'afluència turística, etc. Entre els que creuen que
es beneficiarien del projecte domina
els que no menen als promotors, capitalistes i constructors. En aquest
cas la pregunta es presentava oberta, o sigui sense esmentar respostes
concretes i deixant plena llibertat a
l'enquestat.

Per ordre hom creu que les poblacions més afectades serien prime- Garraf, Castelldefels i Sitges.
Pel que fa al suggeriment d'accions a emprendre una bona part es
manifesta pel d'assolir informació i
responsabilitat sobre el tema.
ELS QUE E S T A N D ' A C O R D

Els que estan d'acord reoresenten
el 19 % dels enquestats. Percentatge que disminueix en els nascuts a
la localitat afectada, d'acord amb
el que s'ha dit abans en parlar dels
que estan d'acord. C^steiiceíel? -10
més presenta un 5 % de sí al projecte. Sitges, per contra, amb un 25 ;
d'enquestats conformes assoleix el
màxim d'anuència. El motiu més esmentat com a favor, és la millora
de les comunicacions També molts
dels favorables al projecte creuen
que beneficiaria tothom
L'enquesta no situa solucions ni
pregunta tampoc si realment és necesària una nova via —sigui del tipus que sigui—. Amb tot deixa força clar el rebuig general al prejecte
mar, coincidint d'aquesta manera
amb l'opinió manifestada des de
Sitges en aquesta mateixa plana.
Caldria afegir pel que fa a Castelldefels, que aquesta solució mar
significaria donar també via lliure
a la part del Programa de Red Viària provincial que com sabem parteix per la meitat la vila. La falta
d'informació ens impedeix confirmar
si el mateix succeiria o no amb les
solucions Cornisa i Muntanya. Molt
probablement si. I aqui caldrà tenir
en compte que poca cosa s'arranjaria —des de la perspectiva dels embussos del Garraf— si no es modificà l'accés a la futura nova via. Si la
travessa Barcelona-Castelldefels continua com ara.

Característiques de l'Autovia Mar de Garraf
línia de contacte muntanya mar, desapareix a canvi del guany de la visió del paissatge del macís des de
l'interior.
Altres elements que contempla el
projecte són la creació d'unes zones
de mar interior, que poden tenir un
apreciable valor de tipus ecològic, ia
superació mitjançant passos elevats
de les poques platges de la zona, així
com també del port de Garraf —aquí
i cap la possibilitat d'un túnel per
l'interior—, la creació de zones d'esplai marítim, de les quals existeixen
uns dissenys, sobre el disseny força

atractius, valgui la redundància. Implicat amb el projecte, encara que a
efectes de tramitació separats, hi ha
la possibilitat d'un port esportiu a
G a r r a f que podria representar el
guany d'algunes hectàries al m a r
—probablement de sis a deu.
L'absènsia quasi total d'expropiacions, per raons òbvies, el breu plaç
d'execució —uns dos anys— i la
curta durada de la concessió oferta
a l'administració —disset anys— acaben de conformar el volum d'elements que el grup promotor aporta
a aquest projecte^
JAUME COMELLAS

Per a un poble
que sap beure..

z>eMsem
Un autèntic cava.

Països catalans
A R T E S A DE SEGRE. — 22 h
"Catalunya avui" per Jaoquín
Arana, Manuel Lladonosa i Vicenç Ximenis al cinema Catalunya.
B A D A L O N A . — 22 h. conferència de Jordi Pujol al Cercle
Catòlic.
BARCELONA. — 10 h. projecció del film "L'educació a Xina",
dins de la Setmana de la Normal.
A les 12, taula rodona sobre "La
problemàtica actual del mestre".
— 10 h.: Projecció del film "L'educació a Xina", dins de la Setmana de la Normal. A les 12, taula rodona sobre la "Problemàtica
actual del mestre".
- 19 h.: Conferència de Ramon Valdes del Toro sobre "L'antic Egipte i l'Africa Central", a
l'auditori del Museu Marítim de
l'Exposició d'Art Faraònic.
— 19.30 h.: A l'Associació Nacional d'Enginyers Industrials, de' bat sobre "La Llei de Relacions
Laborals", amb J. A. Somalo Giménez, Manuel Alonso Garcia, F.
Casares Potau i Montserrat Avilés.
10.30 h.: Conferència-col·loqui sobre "Família i manipulació de valors", per Oliveros Fernàndez Otero, a l'Escola Llar.
- 20 h.: Anton Canyellas parlarà sobre "Els pactes internacionals de drets humans i el procés
de democratizació
del
nostre
país", al Col·legi d'Arquitectes.
20.25 h.: Lliurament de premis del I Concurs Provincial de
Fotografia Esoortiva Jovenil, al
Cercle Cultural "Alamo", Canuda,
13.
30.15 h.:' L'Institut Britànic
(Carrer Amigó, 83) representació de L'última cinta i Acte sense paraules, de Samuel Beckett.
Interpretació de Sergi Mateu. Direcció de Sergi Mateu i Iago Pericot.
— 22 h.: Recital al Col·legi La
Salle (PI. del Nord) de Coses, Celdoni Fonoll i Ramon Muntaner.
M A L L O R C A . — A la llibreria
Pedagògica, presentació del Congrés de Cultura Catalana a càrrec d'Antoni Serra i Gabriel Oliver.

Girona: Estatut sense dir-ho Es tenien acords impopulars ai pie
Com ja avançàvem en l'edició
de diumenge passat, els estaments oficials de Girona han
fet una evolució important en
l'estudi del Règim Especial per
a les quatre províncies catalanes. Tot i que l'oposició difícilment acceptarà l'informe que
ara s'està elaborant per manca
de representativitat, és innegable que el progrés efectuat per
les esferes oficials deixa algunes portes obertes a la negociació.
A l projecte de la Comissió gironina, el qual encara no ha estat fet
públic oficialment, es contempia, a
mes del Regim Especial per a la
"província" de Girona, la institucionalizació de Catalunya —cosa que
en principi no era prevista al decret
de constitució de la Comissió— a través deis òrgans regionals: Consell
Regional de Catalunya i Comissió
Inierprovincial d Acció Regional; el
primer seria format per memores ae
les quatre Diputacions catalanes elegits per sufragi universal en representació de le s comarques (segons la
divisió de la Generalitat); el segon
seria compost pels presidents de les
quatre Diputacions i pels diputats
nomenats per cada província.
En aquest sentit, la proposta gironina ...és pràcticament igual a la de
Barcelona, però diferiria, en principi, que es demana una presidència
col·legiada i rotativa per al Consell
Regional. Es aquest Consell que hauria d'elaborar el projecte d'estatut
per a Catalunya. Es preveu, encara
que no consta per escrit, una homologació popular, després del vist-iPlau del Govern.

MOLINS DE REI. — 22 h. Cine
Fòrum sobre "Los àngeles smparaíso" a la. casa de la Joventut.
Setmana d'informació sobre el
problema dels subnormals.
S A N T A E U L A L I A DE RONÇA
N A — 22 h. "El futur de la nostra comarca", problema de les autopistes per J. Carreras, J. Garriga, J. Costa i J. Ambrós, al Casal Parroquial.
TERRASSA. — 22.30 h. A la
sala dels Amics d-e les Arts, taula
rodona sobre "Problemàtica del
iet musical, avui i aquí" amb la
participació de Jordi Alcaraz, Manuel Cabero, Carles Guinovart,
Maria Teresa Martínez, Enric Ribó, Màrius Samarra, Albert Vilar,
amb la moderació d'Ester Nolla.
V A L È N C I A . — 19.30 a la Facuitat d'Econòmiques taula rodona sobre "Cine espanol" amb la
participació de Joan Antoni Bardem, Elías Querejeta, Romà Gu
bern i Vicent Vergara.
— 20 h.: Al Saló de Festes de
la Casa de la Vila, inauguració de
l'exposició "Les barraques valen-
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Aquest Estatut de la Regió seria
inspirat en els principis de Dret tradicional i històric particular de Catalunya i en els principis d'ordre administratiu recollits de la llei vigent;
inclouria l'organització de les competències normatives, jurisdiccionals,
financeres, cessió d'impostos per
part de l'Estat i règim de Conflictes.
Segons aquest esborrany gironí, a
part de potenciar les hisendes actuals, cal també la descentralització
econòmica en funció de les atribucions que passen a dependre de les
Diputacions. En el terreny de les peticions concretes, els punts fonamen-

ACCIONS DE
DESENVOLUPAMENT
Un apartat important és el que
parla de les "accions de desenvolupament comunitari", pel qual es promouen ajudes a les accions empreses per grups comunitaris no oficials
que ara han de dependre directament de l'Ajuntament; en aquest
sentit, la Diputació podria cedir diners directament a les Associacions
de Veïns i d'altres organismes de
base.
En general, la impressió, desprès
de parlar amb persones relacionades
amb la Comissió, és que és un intent de donar un pas més^ enllà del
que permet el decret, però amb un
llenguatge- al més pròxim possible a
l'oficial. En aquest sentit han transcendit els problemes plantejats a
l'hora de donar noms a les diferents
instàncies autònomes que es creen
per evitar possibles referències a organismes històrics.
6
RAFAEL NADAL

Poques novetats
Poques novetats presenta la
proposta de la Diputació de
Lleida pel que fa al possible
règim especial per a Catalunya.
La comissió que l'ha d'estudiar
ja s'ha constituït, com se sap,
a Barcelona i s'esperava que
l'aportació de la comissio lleidatana signifiqués un plantejament dels problemes i de les
opcions polítiques generals de
bona part de l'opinió publica
lleidatana.
No ha estat així i d'aquí, potser,
com ja assenyalàvem en edicions
anteriors, la manca d'entusiasme que
l'aportació oficial lleidatana ha suscitat i de la qual s'ha queixat el president mateix de la Diputació.
S'ACCEPTA L A COMISSIO
El preàmbul que ha elaborat la
Diputació de Lleida compren els
punts següents: organització i ordenació del territori; competència provincial; règim jurídic; funció publica; règim econòmic; disposicions finals i principis generals. Com a
mètode de treball, s'accepta el manteniment de la comissió de govern i
del seu president, tal com ja venen
configurats en el projecte del govern.
I s'assenyalen tres nivells d'actuacio:
municipal i comarcal; gestió directa
de la Diputació sense treure atribucions als municipis i a les comarques; i institucionalització de la regió. mitjançant fórmules comunitàries o associatives. També s'insisteix en la necessitat que els actes
de l'Administració provincial haurien de tenir caràcter executiu, amb
supressió de les funcions de fiscalització dels òrgans de l'Administració central.

ANTONI.
ROVIRA i VIRGILI
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tals que han transcendit són: petició
de cooficialitat de les llengües catalana i castellana a tots eis àmbits
de Catalunya, una universitat autònoma de Catalunya i en conveni
d'homologació de títols amb l'Estat,
així com el control de la investigació i la promoció de la cultura catalana i de l'estudi de tot el que és
relacionat amb la problemàtica ac,tual de Catalunya. Igualment, es potenciarà l'Institut d'Estudis Catalans
en contra d'alguns intents de creació
d'una Acadèmia de la Llengua Catalana
Pel que fa al Règim Especial de la
província, regirà de moment amb caràcter provisional i serà modificable
per les disposicions de l'Estatut i,
per tant, pel Consell Regional. La
divisió de funcions que han de passar a les Diputacions no es fa per
temes', com en el cas de Barcelona,
sinó per Ministeris, ja que el projecte els engloba tots., menys els tres
militars i el d'Afers Estrangers, del
qual -no es fa cap rpenció.
Es demana també el traspàs de
totes les competències de l'Administració de l'Estat i els seus organismes autònoms, i es fa una menció
especial de la Seguretat Social; altres organismes que passarien a la
Diputació serien: les Comissions Provincials d'Urbanisme i els seveis tècnics depenents actualment del Govern Civil.

DESCENTRALITZACIÓ
ECONOMICA

M A T A R Ó . — 22 h. A la Sala del
Casal, segona^ sessió de cinema
amateur català.

'
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En medis pròxims a l'oposició democràtica de Lleida es fan dos importants retrets a aquesta aportacio
de la Diputació lleidatana: no remarca prou el paper que hi jugaran les comarques —malgrat que
accentuí el paper que han de jugar
en un futur ordenament polític i territorial de Catalunya—, i tampoc no
diu amb prou èmfasi la necessitat
de comptar amb urta autonomia regional política plena, d'acord amb
els precedents històrics que tots coneixem.
ANTÒNIA MALLO

Per a avui, hi ha prevista la
celebració del ple municipal que
se
suposa
important,
pels
assumptes que, es diu. tractarà
la corporació. S'insisteix cada
vegada amb més força, que l'Ajuntament està plenament decidit a emprendre seriosament
una tasca municipal important
i revitalitzar obres molt necessàries.
Es parla d'asfaltats de carrers que
esperen pacientment que algú se'n
recordi; es parla de l'estació central
d'autobusos de servei interurbà, imprescindible per a la descongestió
del tràfic pel centre de la ciutat; es
parla de la construcció del mercat
per al barri de la Torreforta; de la
continuació accelerada de les obres
de la desviació de la carretera nacional 340 que passa, actualment, pel.
centre de la vila. etc. Tot són projectes, molts d'ells per començar i
d'altres començats, però amb un gran
retard sobre les dates fixades per a
la seva inauguració. Les obres de
desplaçament del recorregut de la
carretera nacional 340, s'haurien
d'inaugurar el mes de juny vinent
i sembla aue les previsions van ser
massa üeugeré». Hom pensa que,
l'estiu de l'any 1977, podria molt be
ser l'any que Tarragona es vegi alliberada d'una carretera nacional passant pel centre urbà mateix.

criteri. La corporació municipal, té,
sens dubte, altres indrets urbans,
per a construir-hi estacionaments.
Per això, hom tem que l'Ajuntament
en un moment d e voler e m p r e n d r e
treballs per a treure's el mal gust
de tots el moments viscuts, de ,tenir
gran part de la ciutat al seu c o s t a t
i després criticar-la, no es precipiti
en accions de sorpresa i d'alta envergadura, perjudicant no tan sols
indrets habitats i estimats, sino la
mateixa economia local.
Per tot això, l'expectació pel pl®
municipal que avui se cel·lebrarà, es
gran i es comenta que el batlle senyor Banús, llegirà una m o c i ó deixant clars conceptes i actuacions,
així com la política futura de l'Ajuntament que presideix.

OBRES PUBLIQUES COM
A JUSTIFICACIÓ
Malgrat tot són obres reclamades
pels tarragonins des de fa molt de
temps. Una acció ràpida municipal,
només es pot interpretar com una
acció justa i imprescindible sense
adjectius d'extraordinaris sense sentit. Es obligació de l'Ajuntament
d'escometre aquestes obres, pero resulta fora de lloc fer-lés servir o intentar accionar-les, com una justificació administrativa i fins i tot política. L'Ajuntament, s'insisteix en
amples sectors de la població, no
pot cercar justificacions per mitjà
d'obres municipals; si porta les obres
esmentades a terme, ni alleugerira
pas cal llast feixuc i poc encartat
d'una acció, política local poc pertinent durant ílarg temps, ni sorprendrà els administrats. Realitzar aquestes obrés serà la cosa més natural
i lògica que podria fer l'Ajuntament
NO A L S A P A R C A M E N T S
A L BALCÓ
Els tensos moments que viuen el
batlle i els seus divuit regidors, després de tot el que va passar setmanes enrera, podrien provocar actituds o acords que fossin contraris
als desigs i reals necessitats ciutadanes. Per això, s'han aixecat veus,
denunciant un possible projecte de
convertir la Rambla, típic passeig
tarragoní, en una espècie de "Boulevard". S'han aixecat veus protestant contra l'intent de desfer part
del Balcó de la Mediterrània amb la
finalitat de construir aparcaments
per a cotxes. La ciutat, decididament, surt al pas exposant el seu

La marxa de la Llibertat ja té itinerari
La marxa de la Llibertat, segueix la seva via de preparació.
Consta de cinc itineraris, els
quals travessen la majoria de
les comarques catalanes.
Columna I. — Figueres ( Alt Empordà), Olot (la Garrotxa), Girona
(Gironès), la Bisbal (Baix Empordà), Santa Coloma de Farners (la
Selva), Vic (Osona).
Columna II. — La Seu d'Urgell
(Alt Urgell), Puigcerdà (la Gerdanya), Berga (Berguedà), Solsona
(Solsonès).
Columna I I I . — Viella (la Vall
d'Aran).
Sort
(Pallars
Sobirà),
Tremp (Pallars Jussà), Lleida (Segrià), les Borges Blanques (les Garrigues), Tàrrega (Baix Urgell). Cervera (la Segarra),
Columna IV. — Amposta (Montsià), Tortosa (Baix Ebre), Vall de
Roures
(Matarranya),
Gandesa

(.Tería Alta), Mora d'Ebre (Ribera
d'Ebre), Falset
(Priorat).
Reus
(Baix Camp), Tarragona (Tarragonès), Valls (Alt Camp), Montblanc
(Conca
de Barberà),
Igualada
'Anoia).
Columna V.
Mataró (Maresme). Barcelona (Barcelonès), Sant
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat),
Sitges-Vilanova i la Geltrú (Garraf),
El Vendrell (Baix Penedès), Vilafranca del Penedès ( A l t Penedès),
Terrassa-Sabadell (Vallès Occidental) i Granollers (Vallès Oriental).
Totes les columnes confluiran a la
comarca de Bages, i s'ha previst que
cadascuna d'elles s'aturi en un mínim de quatre poblacions. Hi falten
'es comarques del Baix Cinca, Alta
Ribagorça i Llitera, a la franja catalana d'Aragó. S'estudia, per resoldre aquestes absències, la possibilitat que la tercera columna es desdobli en dues.

MASSADA

FARM!iCIES
BARCELONA

De 9.30 matí a 10.30 nit
CENTRE D'ESPECIFICS
UNIVERSITAT
F A R M A C I A M A R T I N SOLER
Plaça Universitat-Tallers
Tel. 246-23-29
FARM. CENTRE D'ESPECIFICS
VILAR
Via Laietana, 50. Tel. 225-15-43
FARM. CENTRE D'ESPECIFICS
DOCTOR GUERRA
Major de Gràcia, 166 junt a í o » tana. Tels. 227-47-31 i 217-29-74
FARMACIA VALLS JULIÀ
Provença, 306 cant. Laietana
Tel. 215-37-06
F A R M A C I A ARDERIU P A Y E R O L S
Bailén, 113 cantonada València
Tel. 257-57-01
F A R M A C I A M. JIMENEZ
Tel. 227-96-14
.
Porvenir, 133 cant. Avda. José 9
Porvenir, 64 i Amigó, 30 (Sant
Gervasi)
FARM. M. M A D R O N A L
Tel. 254-64-68
Borrell, 133 cant. Av. J. Antonio
F A R M A C I A PUIG S A L A
Mallorca, 468. Tel. 225-56-71
F A R M . I N F A N T A DE M A S GIBERlf
Tel. 230-50-04
Carr. de Sarrià, 31 junt Londres
FARM. V A L L S S A L V A T
Tel. 317-19-44
Consell de Cent, 314 junt Passeig
de Gràcia
C A T A L I N A ROSELLO M A R T Í N E Z
Mestre Nicolau, 6. Tel. 250-83-65
FARM. CENTRE D'ESPECIFICS
A. CLAPES SERENTILL
Tel. 218-23-86
Enric Granados, 117 cant. Còrsega
F A R M A C I A BUSCATO Tl. 253-47-04
Muntaner, 56 cant. Con. de Cent
F A R M A C I A LA*URA ESCUDE
Passeig Bonanova, 34
Tel. 247-34-52
FARM. DR. M. SALES
Tel. 245-63-22
València, 614 bis, junt a Meridiana.
F A R M A C I A RICO
Passeig de Gràcia, 71 (Galeries
Drugstore). Tel. 215-53-52
F A R M A C I A SASTRE MARQUES
Hospital, 109 i Cadena, 2
Tel. 241-50-79
FARM. ISABEL SABATÉ
Copèrnic, 39 junt a Santaló
FARM. A . A L C A L D E . Tel. 235-87-68
Jordi de Sant Jordi, 4 junt a Plaça
Maragall
FARM. SANTS COSME I D A M I A
R E I N A L D A MESTRES
Balmes, 303 (junt Plaça Molina)
Tel. 228-94-36
F A R M A C I A CARME C A S A L A
Carrer Ntra. Sra. del Coll, 31
Tel. 217-58-90
FARM. M. 1 AMERICA V I L A R E T
Princesa, 20 i Montcada, 8
Tel. 319-77-11
TRESSERRA
Av. Príncep Astúries, 41
Tel. 228-83-10
METGES D'URGENCIA
321-21-21
Centre Av. Sarrià, 30
321-21-21
Ambulàncies
321-21-21
METGE D'URGENCIA
212-85-85
AMBULÀNCIES
212*84-84

"à.fcfacle publicar se el

volurrvcJe l a n o v a

Països catalans

CASTELLÓ

VALÈNCIA

El "búnker" contra la cultura catalana
Celebració d'una teula rodona sobre problemàtica
cultural
Els altres tenim de triomfar a

"Anem fent camí, anem fent
el país. com cantava Raimon,
però el nostre patriotisme, i
valga l'optimisme, deu d esser
crític, sense fals orgull nacional
ni optimisme mal entès —va
dir el professor Sanchis C*uarner en tancar la t a u l a rodona
celebrada a la Facultat de Filo•ofia sobre el tema "Problemes
de la cultura catalana actual .

Davant d'un auditori eminentment
Wniversitari s'analitzaren les diverses manifestacions de la nostra cultura Josep Piera va fer una exposició crítica dels diferents escriptors
joves que han començat a publicar
obres en català. Va parlar dels poetes "nascuts amb l'antologia Carn
fresca" i de l'amplitud de temes i
formes que caracteritzen als narradors valencians actuals, per hayer
de suplir d'alguna manera la manca
d'una tradició literària que als darrers anys tractara els problemes que
ens han afectat. Va passar revisió
de cadascun d'ells i concretitza 1 actual panorama de la literatura al
País Valencià dient: "no és que siga
òptim, és una realitat, una esperançadora realitat, si les coses continuen. almenys, com ara".
Més a·Ç·ant, Rafael Ventura Melià,
va tractar els temes del teatre l la
cançó, incidí en les dificultats tecniques que hi ha actualment de realitzar actes d'aquest tipus i son en
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català: locals, permisos, traduccions
de lletres al català, manca <1 actors
bons en la nostra llengua i per tant
necessitat d'una escola de teatre,
manca d'autors que ha obligat_ a
l'adaptació dels text dels clàssics
europeus.

Madrid, Barcelona o al'estranger per a
ser reconeguts després a València,
0 emigrar a Paris..." Assenyalà,
com a fet més important de l'art
valencià dels darrers temps, l'exposició dels "75 anys de pintura valenciana", projecte ambiciós i apassionat que ha estat avortat. La nota
d'humor d'Alfaro va ésser quan explicà que, per part dels estaments
oficials, es pensiona els artistes valencians amb cinc mil pessetes perquè estudien un any a l'estranger.

La Diputació vol un règim especial
El president el demanà en el Ple
da convicció, de proposar al P I * d «
la Diputació la iniciació de gestions
per a la creació d'una Comissió Mixta Especial, que raone la concessió
a la província de Castelló d'un règim especial de Carta."

La creació d'una mancomunitat interprovincial de les diputacions d'Alacant, València i
Castelló per a les investigacions
artístiques, científiques i. literàries, així com la petició d'un
concert econòmic i un règim especial per a la província de
Castelló són els dos fets més
importants tractats al plé de la
Diputació celebrat ahir.

XAVIER

VILA-REAL

El president de la Diputació,
Francisco Luis Grangel Mascarós, va
presentar al Ple la moció següent:
"En diverses ocasions i com a president d'aquesta Diputació he fet
La problemàtica de les arts plàstisaber les meues opinions en declaGuillem Jordi Graells va tractar
ques va ser tractada per Andreu
racions i entrevistes sobre el meu
les diferències entre la literatura
Alfaro, l'artista es referí al tòpic
catalana actual a les Illés. Principat
ordenament de les entitats d'admide "València terra d'artistes que
nistració local,
1
País
Valencià.
"L'any
1971
hi
havia
circula a nivell d'Estat espanyol, i
als Països Catalans vint-i-cinc es"Constantment i amb perfecta resque és el pitjor que ens podia pascriptors en la nostra llengua, d'ells
ponsabilitat. contreta el dia de la
sar L'art a nivell popular, no és a
cap valencià. Ara, són vint a Valènmeua acceptació de la representació
l'altura de la literatura, teatre, etcècia, trenta a les Illes i seixanta al
que ara ostento, m'he referit a l'evotera". Es clar, Alfaro assenyalava les
Principat, això constitueix un símplució del règim local a Espanya, car
implicacions econòmiques de l'artista
toma de la nova perspectiva oberta
accepto i sóc conscient de la línia i
clàssic que es veu obligat a vendre
al País Valencià." Graells va asde les normes establertes per sa males seues obres a una burgesia, bursenyalar la necessitat de fer efectijesat el Rei i pel president del gogesia valenciana "que encara no sé
ves les nostres característiques culvern, que assenyalen la concessio
si existeix; una burgesia que no paturals comunes mitjançant intercand'una major autonomia a les progue la seua cultura no té cultura".
vis entre tots els Països Catalans.
víncies i regions perquè, mitjançant
la seua potenciació, quedin integraEs va parlar dels mitjans de codes en el concert nacional.
municació, de la necessitat de compNO À LES A V A N T G U A R D E S
P e l que he dit, crec que ara és artar amb uns canals propis i va dir-se
que "l'estructuració cultural des de
ribat el moment d'iniciar el camí cap
la ciutat de València és dominada
a la consecució d'una autonomia de
pel «bimker»", Sanchis Guarner, en
la nostra província, independent" A València no han estat mai acepel seu parlament final, demana a la
ment de les altres accions que a nitades les avantguardes", hi ha una
societat valenciana que oblidi la seva
vell regional es realitzaran conjunsèrie d'artistes introduïts en medis
desentesa per la cultura pròpia.
tament amb les nostres províncies
oficials que són els únics ben tracgermanes d'Alacant i València. Tmc,
tats per autoritats, galeries i crítics.
EMILI PIERA
doncs, la satisfacció, i alhora la fon-

L'ESTRUCTURACIÓ C U L T U R A L
I EL " B U N K E R "

MANZANKP

El IV Aplec s'inicia
el maig vinent
Com en d'altres anys, ets
Lluïsos de Vila-real (la Plana
Baixa) s'han fet càrrec de l'organització de l'Aplec de la Plar
na, esta
vegada
mitjançant
"Aula Poètica".
El IV Aplec de la Plana disposarà'
enguany d'unes jornades prèvies; des
d'ara mateix fins a setembre s'aniran organitzant una mena d'actes,
tots ells inclosos dins l'aplec que no
serà d'un dia sinó de sis mesos; la
reunió final serà l'últim diumenge de
setembre a l'ermita de la Mare de
Déu de Gràci^.
Açò, ho fan en vistes a oferir una
més àmplia mostra de la cultura I
l'art dels Països Catalans.
La primera concentració tindrà
lloc el 9 de maig a les sis del vespre
a l'Institut d'Ensenyança Mitjana
Francesc Tàrrega de Vila-real. S'hi
farà una presentació del I V Aplec i
per acabar hi actuarà Joan Isaac I
Xavier Ribalta.

Francesc Pi de la Serra, proscrit del Principal
S'ha celebrat en un cèntric
Hotel de la ciutat de València
l'acte de presentació del llibre
de Francesc Pi de la Serra "Cançons". El llibre fou presentat
per Andreu Alfaro, que féu un
breu resum de les seues relacions amb Quico des que el va
conèixer.

Aquest acte, que s'havia pensat
realitzar-lo el dia vint-i-nou, va ésser
avançat per una sèrie de circumstàncies totalment alienes als organitzadors. En principi, es preveia que
en Quico f«ra un recital al Teatre

ALACANT
Propera setmana de
cultura valenciana
P ) col·laboració amb la càtedra de lingüística valenciana de la Facultat de Filosofia
i Lletres d'Alacant, l'Obra de
Cultura de la Caixa d'Estalvis
d'Alacant i Múrcia ha programat uns actes durant els dies
3, 4, 5, 6 i 8 de maig a partir
de les vuit i quart de la vesprada.

Principal després de la presentació
del seu llibre. Per fer el recital els
representants de Francesc Pi de la
Serríj es van posar en contacte amb
el teatre i es trobaren amb la desagradable sorpresa d'un cúmul d'excuses que, segons l'empresa del Principal, impedia la celebració del recital. Segons l'empresa, el local era
ocupat per una companyia de teatre, i aleshores no es podia fer.
Posteriorment, posats en contacte
amb el director del teatre, David
Castillo, aquest els digué que "el recital no es pot fer en ei teatre perquè
l'oligaquia de València s'oposa a tot
allò que fóra català". I encara afegí
més, segons aquest senyor, "1 apolícia no es feia responsable del què
podia succeir després del recital".
Totes aquestes excuses, s'expliquen molt clarament, si tenim en
compte que el propietari del Principal és la Diputació Provincial de
València, i que el president d'aquest
organisme, Ignasi Carrau, ha afirmat
que no volia a València actes de
cultura de cap tipus.
Les excuses que ha posat el Principal perquè no hi actuara Francesc
pi de la Serra no poden ésser més
estúpides, si tenim en compte que
'en Quico ha pogut cantar tranquxllament a València, concretament al
"Miquelet", sense que hi haguera
disturbi de cap tipus.

Els actes tindran Hoc als locals de
l'aula de la Caixa d'Estalvis. Dilluns,
3 de maig, conferència: "Universitat valenciana i societat', pel doctor Manuel Boseta, catedratic de
Dret Mercantil i degà de la Facultat de Dret de València. Dimarts, 4
de maig, conferència: "Una síntesi
d'història contemporània del País
Valencià", pel doctor Alfons Cuco,
professor d'Història Contemporani»
d e la Facultat de Filosofia de València Dimecres, conferència: "Consciència regional dels valencians ahir
i avui" pel Francesc de P. Burguera, ecpnomista, col·laborador habitual
del diari i "Las Provincías'. Dijous,
6 de amig, conferència: - Problemàtica actual de la n o s t r a llengua , pel
doctor Manuel Sanchis Guarner, professor i cap del departament de Lingüística Valenciana a la Universitat
de València. Dissabte 8 de maig
representació teatral: ' La dansa del
Vetlatori". de Manuel Mo Ins, pel
Grup 49 d'Alfara del Patnarca El
director i promotor d ' a q u e s t d « és
el doctor Lluís Alpera. pro es:sor de
Lingüística Valenciana de lo Facultat de Filosofia i Lletres d'Alacant.
El professor Eduard Blanch i Lluís
Alpera han estat els capdavanters,
d'aquesta setmana que engunay pareix força interessant.
JOAN VICENT HERNANDEZ
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 29/4/1976. Page 9
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MENORCA

MALLORCA

Un atepeïi final de setmana cultural

Democràcia

llibres, col·legis i conferències, protagonistes
Dens, extremadament dens,
ha estat el final de setmana a
Menorca. Dissabte a la tarda
l'Ajuntament de Ciutadella oferia un homenatge a la figura
de l'apotecari Josep Cavaller,
mort l'any 1951 i proclamat
posteriorment fill il·lustre de la
ciutat.
L'apotecari va escriure algunes
obres de tipus científic, no publicades, com Història i higiene de l'aigua
i Floresta menorquina, i algunes altres de tema històric, com Alcaldes
de Ciudadela i Menorca liberada.
Aquesta darrera, la qual, escrita tot
just acabada la guerra i en uns termes marcadament pro nacionals, ha
provocat certs recels entre els partidaris del bàndol vençut a l'hora de
secundar l'homenatge.
L'ambient ciutadellenc era també
caldejat per l'assemblea que havia
convocat el Grup Sanitari per parlar des problema mèdic d'aquella
ciutat. El Grup Sanitari, sorgit d'una
associació de veïns, està duent a terme una intensa campanya per tal de
solucionar les deficiències de servei
que pateix l'àrea ciutadellenca i
compta amb la decidida adhesió dels
ciutadans, si bé aquests no demostren una identitat absoluta de criteris pel que f a a tots els plantejaments del Grup: en línies generals,
e l que s'intenta aconseguir és la
creació d'un centre de diagnòstic i
de tractament. Del Grup Sanitari i
de les seves reivindicacions, tornarem a parlar-ne en futures cròniques.
A l e vuit de la tarda, a l'Ateneu
de Maó, Isidre Molas parlava de
" L e s experiències autonomistes dins
la segona República", conferència
que s'insereix dins el cicle "Menorca
davant el problema regional" que
han convocat l'Ateneu de Maó, les
Joventuts Musicals i el Centre Cultural 17 de gener de Ciutadella Evidentment, el cicle va destinat a provocar una mentalització dels ciutadans davant el problema de l'autonomia i del règim especial que s'està
elaborant des del poder.
P A U F A N E R I EL S A N T JORDI
——
i
El matí de diumenge, a dos quarts
d'una, Josep Maria Llompart presentava, a Ciutadella, el llibre de
Pau Faner Un regne per a mi, que
ha obtingut el darrer "Sant Jordi".
Pau Faner, escriptor ciutadellenc, ha
publicat Contes menorquins, L'arcàngel i aquesta novel·la que li ha
valgut el valuós guardó concedit la
darrera nit de Santa Llúcia. Pau Faner, "una persona de soledat infusa"
— c o m ha dit Josep Maria Llom-

part— escriu des d'aquella casa seva,
vora el port, d'on veu a través d'un
cristall deformat la realitat del seu
poble —del seu regne—, regne que
pot ser també del lector que llegeix
ls seva novel·la, impregnada d'un
lealisme màgic, que permet alguna
comparació amb els coneguts Cien
anos de soledad. Contem —no sé si
serà cert— que Pau Faner, després
de llegir García Màrquez. va dir:
"Pau. si açò té valor, tu et pots posar a escriure així cinquanta anys
seguits". Tot i que j o m'imagin que
^abrà sortir-se'n molts anys abans.
La notícia important, emperò, ha
estat l'arribada a Menorca, amb un
avió Mystère de la subsecretaria
d'aviació civil, del ministre d'Educació i Ciència, senyor Robles P i auer. El ministre anava acompanyat
del senyor Blat Gimeno, director
general d'EGB, del senyor Lago Carballo, director general del Patrimoni-Artístic, i d'altres autoritats del
seu departament, així com del duc
de Maura, governador civil de les
Illes.
El ministre ha inaugutat les noves
escoles d'es Castell, que així tindrà
solucionat un greu problema escolar
que arrossega des de f a molt de
temps. El senyor Robles Piquer s'ha
preocupat de la problemàtica de
l'ensenyament i ha mantingut un
diàleg amb els professors del centre
i amb alguns directors d'altres escoles de Maó. Segons ha assegutat, el
dia trenta d'abril es farà el lliurament provisional del centre escolar
i a partir del mes de maig. s'hi iniciarà la feina docent.
El ministre també ha visitat l'Ateneu de Maó, l'Institut de BUP, la
Casa de la Cultura i el claustre de
l'església de Sant Francesc, que s'intenta restaurar per tal d'allotjar-hi.
mes endavant, el Museu de la ciutat. Després de dinar amb les autoritats se n'ha anat a Eivissa.
JOSEP M. Q U I N T A N A

El poble de Deià decidí unànimement. malgrat certes protestes per part d'alguns veïns,
d'assaltar el camí de Sa Cala.
Deià és un petit poblet de sols
quatre-cents habitants situat a
la serra de Tramuntana, quasi
penjant damunt la Costa Brava
de Mallorca
Es un lloc de gran bellesa que li
ha donat un caire de refugi per a
artistes i escriptors, entre ells Robert Graves, amb la qual cosa la seva anomenada ha crescut més encara. Els veïns foren convocats a
l'Ajuntament on el batlle, Epifanjo
Apezteguia. un foraster de 28 anys
casat amb una al·lota del poble, els
plantejà el dilema: voleu el camí de
Sa Cala. sí o no?
NOMÉS QUATRE, NO
Només quatre assistents respongueren no. Dos d'ells, a més, no tenien residència al poble. La seva raó
era que consideraven que eixamplant
el camí que passa donant voltes enmig d'oliveres espatllarien el paisatge i farien que molta gent de fora
utilitzés la carretera per* anar a la
platja, amb la qual cosa s'acabaria
la tranquil·litat. Per contra, la majoria decidí que era més còmode poder baixar en cotxe fins a la mar
i que per això calia dir sí al camí
ben condicionat. L a decisió municipal fou presa en aquest sentit.
SUBDESENVOLUPAMENT,
T E L O DE FONS
Aquest plantejament reduït avui
al problema. simple haurà de ser
tractat seriosament temps a venir.
Els pobles de la serra han vist disminuïda la població d'una manera

EiVíSSA
Es demana per a tot seguit un nou mercat pagès
Demanar un nou mercat pagès en
un punt cèntric de la capital de l'illa
que aquest nou mercat sigui fet en
un terme de qi inze dies i condemnar
l'actuació
de l'Ajuntament
d'Eivissa davar.t l'enderrocament de
l'antic mercat fet per la seva decisió f a unes quants dies han estat els
principals acords presos pels pagesos d'Eivissa a l'assemblea general
que varen celebrar ahir al matí a
la Delegació Insular de Sindicats.

contra

paratge

A Deià volen turisme per lluitar contra el desenvolupament

Es molt possible, també, que el
Consell Insul-ir
de Treballadors
d'una reunió prevista per a aquest
matí se solidaritzi amb les reivindicacions exposades pels pagesos en
la seva assemblea general. A l llarg
de l'assemblea que ha durat una
hora i mitja, els pagesos han qualificat de "vital per als seus interessos" poder cisposar d'un mercat
pagès.
RAFAEL PASQUFT

Caixa d'Estalvis
d e
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alarmant. Deià, per exemple, té menys de la meitat d'habitants que a
començament de segle. La seva economia minva constantment i sèmola
que no té cap sortida. Per això, dins
l'anomenat Consell de la Muntanya,
dependent del consell econòmic so-

cial-sindical de Balears, es discuteix
el futur de la comarca desitjant poder servir al mateix temps a la necessària conservació paisatgística de
la serra i Uur desenvolupament
SEBASTIA

VER»

De Sisa a la prohibició del Castellitx
Voleu vós que un fadrí qui escassament se sap cenyir l'espasa, que entre en camp clos? — J. M A R T O R E L L i M. J. de
GALBA.
U E M viscut una setmana d'acció catalana, si em permeteu l'expres"
sió, malgrat els entrebancs i les prohibicions que ens han plogut.
Tanmateix, i tal com propugnava el canonge i home de versos, Josep
Tarcngí, f a bastants d'anys, els ciutadans de Ciutat de Mallorca-no
han sofert cap trauma a l'hora d'escoltar i d'entendre el català de
Sisa o ei del grup eivissenc " U C " . Per a les dues manifestacions de
cançó catalana hi lia hagut un públic nombrós i divers. El públic,
jove i entusiasta, s'hi va presentar sense intencions premeditades i
sense positures d'intel·lectualisme polititzat preses a priori —solament amb les considerades escaients en els temps que corren, diguem-ho tot.
Sisa actuà a " T r u i " , una mena de "pub-cafè-cantant" a la mallorquina amb caire, underground, que aquí no ens privam de res.
A l'alteíl, fosc i tenebrós (a una tauleta del racó, rera un tassó
de whisky, Jeseph Conrad escrigué The anarchist), les parelles d'allotes —els joves arribaren més tard— estan com encisades. Aparells
d'alt voltatge simulats, fils de conducció elèctrica i un silenci emmoquetaí ajuden a esperar. A la fi, l'escenari s'il·lumina i uns carnals
de vellut vermell hi compareixen. En Sisa comença l'actuació, alt i
magre, cabells de jutge del segle X V I I .
—Aquest Sisa és tan català que duu una ce trencada al cap
—comenta el meu veïnat—, de professió escriptor de cartes al director.
— A i x í seria çatalà, idó —diu una senyoreta de cinquè, de batxillerat—, una mica verinosament.
Però l'idioma' que xiuxiueja la majoria és el castellà. Ja sabeu,
aquell que diu: "míral·lo", "qu'es de simpàtico, tu", "qué me ha
gustado ésta"... i tira per envant. La gent va i ve, treu el cap per
veure'l millor, s'aixequen, se tornen a asseure, beuen una mica,
piquen de mans i "bla, bla, bla". I és clar, Sisa i tot el seu llenguatge ple de referències urbanes, contraculturals se'n sortiren amb la
seva. La ironia subtil i la polissonada de les ulleres aerodinàmiques
contribuïren a la feta. Ensisador, ja ho dit. Eg a dir, un èxit.
Quan ja això era una mica història, a un local més modest i més
esgavellat també de Ciutat, la "Sala Miriam", el grup " U C " d'Eivissa
oferí un recital de cançons sota el patrocini de l'Obra Cultural Balear. A l'escenari hi havia un cartell enorme que deia: " P e r la normalització de la nóstra llengua. Pel Congrés de Cultura Catalana.
Per la identitat i drets de! poble de les Illes". Admirable. El públic,
que omplia de gom a gom el cinema oferia mostres sistemàtiques de
la seva identitat. L'atmosfera s'anava carregant. A mitja actuació
sortiren més cartells: " P e r l'Assemblea popular i democràtica de les
Illes", "Visca Mallorca lliure i socialista, etc. i etc. Després de cada
cançó els aplaudiments duraven minuts i minuts. Era un públic feliç
que si fa no fa començava a creure's normalitzat... Una veu es deixà
sentir al meu costat:
— N o notes a faltar res...?
—Els homes polítics de l'esquerra, però dels qui pensen en castellà —era la veu d'un al·lot seriós i discret—, amb ulls d'estudiant
esforçat.
Era un públic feliç. Un públic que ja sabia que el Govern havia
prohibit el Pancaritat (una festa que té molta tradició en els pobles)
al Puig de Castellitx (Algaida), organitza també per l'Obra Cultural
Balear, durant el qual s'havien de fer breus parlaments sobre " L a
normalització de la nostre llengua i cultura" (Josep M. Llompart),
"El Congrés de Cultura Catalana a les Illes" (qui signa aquestes
ratlles), i on havien d'actuar la Coral de Bunyola, " U C " i un grup
de menorquins. A i x í i tot, un públic feliç i feliç de mostrar-se obertament solidari amb " U C " i amb el que representava " U C " en aquells
moments. Entusiasme i felicitat solidaris que tornaren a palesar-se
l'endemà, diumenge, a la Plaça Major de Ciutat, on " U C " repetí
l'actuació a l'aire lliure i de franc.
Algú em comentava a veure si seria v e r que el nostre poble
anava camí de retrobar la seva identitat, en vista del que he explicat i de l'expectació amb què era esperada l'arribada d'aquest diari
" A v u i " als quioscos del Born i de pertot arreu...
Efectivament, la Diada del Llibre sempre accelera una mica més
l'ambient de la ciutat. Almenys, un determinat ambient.
De la taula del Congrés de Cultura Catalana m'informen qne nn
dels llibres més venuts ha estat Síntesi d'història dels Països Catalans, un cop acabada la festa i realitzat el còmput de les vendes.
Però després, han vingut com si no res els dies de cada dia,
amén.
A N T O N I SERRA

M a n r e s a

amb 42 oficines
al servei de l'estalvi

ASCENSORS APEL
FUNCIONA
APEL, S.A.Avda. Enllaç Vicenç
Martorell, n°3 CORNELLÀ
Tel. 3 7 7 3 9 4 9
Especialistes en el manteniment
d'ascensors, i montecargues
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M1

DIA DE LA mare

Diumenge

Regals amb amor;.

d» Maig

Estoigs de tocador

Elegants bates per la llar
Oferta especial

Ara només

Compostos per: Raspall, mirall i pinta. Decorats amb bo
nies i. atractius dibuixos.
P . Normal 249.

Resistents i bonics rellotges
Antixoc. Submergibles. A m b
Sota preu S«ar«
un any de garantia. D e cer
_
_
inoxidable^ A m b atractiva co- 8
tT I
rretja metàl·lica.
-*- • U O H J

Sacs de mà per a senyores

Encenedors de cuina

Oferta especial

Baix pren Sears

De gas. Amb suport per aplicar-lo a la pared de la cuina.
Recarregable. De colors
blanc, vermell i verd.

De polipell. Amb un disseny
i una línia molt actuals. Tanquen amb cremallera. Tenen
una pràctica butxaca interior.

Bosses per a compra
P . Normal

Ara només

Fabricades a mà. Extensibles.
Ideals per portar en un sac de
mà. Serà el regal pràctic i
bonic que la mare espera.

Joca de manyople»
P . Normal

Ara nom*»

De cotó, amb interior boatínat. Amb guant llarg per protecció. Molt pràctics a la
cuina. Colors assortits.

Atractives camises
f . Normal

Cosidor*
P . Normal

Colònia perfum Maja
Baix preu Sears

Ara només

Rectangulars. De tela. Posseeix dos compartiment». Per
major comoditat de maneig,
porta incorporat una nansa.

É1 regal ideal per a qualsevol
dona. Amb un agradable i distingit aroma que sens diubte
farà les deliries de la mare.

Pràctics cardigans
P . Normal

Ara només

A r a només

De material acrílic i llana.
Corden amb • 5 botons.
Amb butxaques, Colors
assortits. Talles M.G.E.

Confeccionades en material acrílic. Amb mànega,
llarga. Tapeta anglesa.
Assortit d'estampats. Talles 44 a 52.

Només d i g u e u : C A K R E G U E - H O al m e u compte
Horari de dilluns a diveotffes
9,30a1.30-4a7,30
Estació de S«wY«t obris d»s d«
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DISSABTE

9,30 a 8

Avda. Generalissln Franco, 471 -174

Avda Metidiana-352 - 356 cantonada Dublín

Tels. 239 77 07-250 46 08-250 32 06

Tel. 340 80 04

Aparcaments en cada edif ici

Espanya

-AVUI, dt|ou», 29 «bri 1976

Pàgina

DISCURS D'ARIAS

Quatre punts concreten el programa

Les Corts constaran de dues cambres: Congrés i Senat
El president Arias Navarro
pronuncia ahir, a les 21.80, una
al·locució a través de la Televisió Espanyola i la Ràdio Nacional d'Espanya, en la qual anuncià la celebració d'un referèndum sobre la reforma constitucional i la convocatòria, d'eleccions generals
Arias lliura, personalment el
text de ,ix seva declaració als
directors cels diaris de Madrid,
a les agències d'informació i als
corresponsals d'agències estrangeres. Amb aquest motiu, els
convidà a un dinar a la presidència del govern, al qual
també assisliïen el ministre d'informació i turisme Martín Gamero, i alt» funcionaris d'aquest
departament i de la presidència
del Govern, en total eren trenta-dues p«r?c.nes.
El text extractat del discurs
del president Arias és el següent:
No pretenc pas irgnorar que l'anunci de la meva comparescència davant les càmares de lia T V ha estat
acollida amb molt d'interès i expectació. I no peiquè espereu de mi
ur. gran discurs polític, molt abundós de novetats sorprenents, sinó per
« u è existeix un estat generalitzat
d'ansietat que està reclamant que
s'aclareixi el cerfusionisme promogut i inflat per persones interessades.
L A GUIA DE FRANCISCO FRANCO
Í í a n passat tres mesos des del 28
gener darrer data en la qual
vaig exposar crvant les Corts les
línies bàsiques dci programa del govern. S'havia clos. amb gran sentiment de la nació, una llarga etapa
històrica, que amb l'esforç i el sacrifici de tots i sota el guiament expert i segur dtr Francisco Franco,
havia donat líurn i consolidat una
Espanyà radicalment diferent.
La legimitat d'origen i la form a monàrquica de l'Estat, així com
l'encarnació de la monarquia en la
persona de don Joan Carles I, constitueixen el nucli vital i el punt de
partida d'aqufcsta nova etapa de la
vida nacional. Résten fora del nostre univers polític qualsevulla idea
revolucionària c> ruptura i qualsevulla petició <J obertura d'un perío»
é e constituent.
Com tothom sap, la reforma política té un doble abast i s mstrumenta amb un doble procediment:
Quan es tracti de l'aprovació de
textos que impliquin alguna modificació de les institucions representatives regulades per les noves lleis fonamentals, s'acudirà a referèndum
de la nació. No es recorrerà
-™A a" la consulta popular per a la rectificació
d'aquelles normes de menys importància que afecten al desenvolupament de les llibertats reconegudes en
«1 nostre ordenament constitucional i
flue necessiten un tractament d'acord
amb les exigències d'un poble que
comença a caminar vers una plenitud democràtica.

ris, els que atemptin contra la unitat
de la pàtria i els que admetin o preconitzin la violència.
Pel segon projecte de llei, es procura la adequada regulació dels
drets de reunió i manifestació reconeguts en les nostres lleis fonamentals.
I ei tercer, que ve a complementar
els dos suara esmentas, significa
una profunda revisió del Còdig Penal en aquells articles que fan referència als delictes de reunió, manifestació il·lícita i propaganda il·legal. Per tal de garantir i protegir el
dret al treball, es qualifica de delictiva l'obstrucció o l'impediment intencionats.
CONGRES I SENAT
Volem que les Corts espanyoles,
òrgan superior de participació del
poble en la tasca de l'Estat, responguin plenament a les necessitats actuals. Així doncs, i com ja vaig tenir ocasió d'anticipar, anem a constituir les cambres colegisladores.
Les Corts espanyoles estaran compostes per dues cambres: el Congrés
i el Senat. La cambra baixa estarà
constituïda pels representants de la
família, elegits per sufragi universal, igual, directe i secret. Cada província comptarà amb un nombre de
diputats, incrementat amb un nombre adicional que sigui proporcional
al seu cens de població. El Senat,
a més de les seves pròpies competències, hereda la funció del Consejo Nacional. Estarà integrat pels
membres permanents, els designats
pel rei per a cada legislatura, i els
elegits per les altres vies previstes
per les lleis. S'arbitrarà el procediment adequat que reguli les relacions entre els dos cossos legisladors.
També es preveu la creació d'un
tribunal de garanties constitucionals, com una sala del Tribunal Suprem, i. en lògica conseqüència de
la reforma, serà canviada la composició del Consell del Regne.
Una nova llei electoral tancarà
aquest cicle legislatiu de reforma
política en els seus aspectes més
transcendents. A més de les seves
finalitats més específiques, tindrà
la virtualitat. absolutament convenient en aquests temps, d'assenyalar-nos indubtablement quins grups
polítics compten amb una veritable
força i quins, en canvi, no són més
que unes pretensioses sigles destinades al ridícul i a l'oblit.
Em cal afegir unes paraules s o b »
el món sindical i el fenomen regional. En ambdós casos el govern s'ha
proposat respectar les diferents iniciatives. _En el seu afany d'autentiC it a t, espera que l'organització sin<üCal, després de consultar àmpliament la base, li proporcioni els criteris oportuns. Desitja també que li
formulin les propostes adients les
comissions creades per a estudiar la
problemàtica de les províncies de
Guipúscua, Biscaia, les Illes Canàries i la regió catalana, així com les
altres comissions que es formin més
endavant per d'altres províncies.

L A REFORMA JA H A COMENÇAT

ELS PROJECTES A B A N S
DEL 15 DE M A I G

Ara i aquí vull fer constar que la
reforma ja ha començat. I no solament amb la preparació dels treballs
preliminars, molt avançats ja en
aquests moments, sinó també amb la
redacció de projectes i amb l'aprovació d'algunes disposicions. En
aquest ordre de coses, una de les primeres mesures del govern, traduïda
per les Corts en un text legal, fou
la d'introduir en la llei del règim
local una modificació que, inspirada
en pincipis democràtics, permet_ d'escürçar eís terminis de renovació dels
ajuntaments i les diputacions. De la
mateixa manera, fou revisada la normativa legal de la prevenció del terrorisme en el sentit d'encomanar als
jutges naturals el judici de les conductes delictives en aquesta matèria
i de precisar amb cura escrupulosa
ler garan.ies penals i procesals.
t a poc. el govern ha enviat a les
Corts tres projectes de 1 ïei d'innegable importància Considero l e la
tnàxima trascendència el que defineix el camp i les regles del joc polític, és a dir, el que regula el dret
"d'associació política. La delimitació
postiva està determinada pel respecte a l'ordenament constitucional i als
principis inspiradors de la declaració
dels drets humans. Resten, per tant,
«sclosos de la legalitat política els
q » e cerqui» ANS ÍHM totaüta-

Amb el desig que els nostres propòsits quedin clars avui, davant vostre, vull anticipar-vos el calendari
de la reforma, tant en la configuració del seu marc, com en allò que es
refereix a la participació dels ciutadans. Així, doncs, us anuncio:
Primer: Abans del pròxim 15 de
maig, estaran enterament elaborats
tots els projectes de llei sobre la reforma política que he esmentat, llevat del pertocant % la llei electoral,
que serà enviat a les Corts abans
del 15 de juliol.
Segon: El govern reconeix i valora la ingent tasca que pesa sobre
les Corts.
Confia tanmateix que aquestes
hagin acabat els seus treballs amb
temps suficient perquè el Rei, si ho
creu convenient, pugui sotmetre a
referèndum al mes d'octubre la reforma parlamentària, i les modificacions aue afecten les nostres Lleis
Fonamentals.
Tercer: La convocatòria de les
eleccions generals
parlamentàries
abans de finalitzar d'any actual i la
seva celebració els primers mesos
del 1977.
Quart: La renovació de les corporacions municipals i provincials mitjançant el corresponent proeès electoral, q u « sincronitza amb el ja es-
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mentat per a la elecció dels senadors
i diputats, de manera que no es produeixin interferències. Per tot això,
resulta inevitablement utòpic i inadmisiblement audaç qualsevol tipus
d'intent de ruptura.
NO ENS E N G A N Y A R A N
No caurem en la ingenuïtat de
construir un sistema de llibertats
amb la col·laboració d'aquells que la
neguen, la menyspreen i cerquen la
seva destrucció. No permetrem que
ens enganyin les seves manifestacions, ni que ens desorientin els seus
pactes o aliances ocasionals.
Els cinquanta milions d'hores de
treball que s'nan perdut en dos mesos per causa de les vagues constitueixen un gravíssim atemptat a l'economia nacional, un inqualificable
menyspreu, de les justes aspiracions
del treballador, una vergonyosa traició al nostre poble. Tots els conflictes poden tenir solució si hi ha bona
voluntat per a resoldre's. El Govern
insistirà sempre en la necessitat d'esgotar totes les possibilitats de diàleg i conciliació. S'ha d'evitar les
penoses situacions de què són sempre les primeres víctimes els treballadors fortament pressionats pels
qui, com està plenament comprovat,
cobren grans quantitats per portarl9s a la pobresa i la desesperació.
Reafirmo una vegada més la nostra determinació de reformar substancialment el sistema tributari.
ORDRE I P A U
Volem mantenir, a tota costa, l'ordre
i la pau, sense dimitir ni una mica
de l'exercici de l'autoritat; volem actualitzar les lleis i institucions perquè responguin a les exigències dels
temps. Volem l'efectiva participació
del poble en les tasques de govern.
Volem el ple reconeixement de les llibertats polítiques, sense altres exclusions que la d'aquells qui pretenen la conquesta del poder per tal
d'imposar la tirania. Volem potenciar
la personalitat de les regions per a
un millor enriquiment de la unitat
de la pàtria. Volem que el nostre
sindicalisme respongui en les seves
estructures a les inquietuds del món
del treball. Volem comprometre'ns
en una política social de gran abast
i posar el major interès en la plena
ocupació, la Seguretat Social, l'habitatge i l'educació. Volem una societat més justa, amb equitat en la
participació de la riquesa nacional i
en el repartiment de les cargues comunes. Volem una Espanya en pau,
unida i pròspera, alegre i segura dels
seus destins sola la Monarquia encamada pel rei don Joan Carles L

J . Andr eu Abeüo (Wiïfc "Sap novetat p r
al poble català"
EI senyor Arias Navarro ha fet « i
discurs que evidentment podia fer.
D'una primera lectura, e n dedueixo
que no representa una novetat per al
poble català. Per a mi, el més important és quan diu ''per a nosaltres, únicament el poble eom a protagonista del seu destí és l'intèrpret
de la seva pròpia voluntat", si
aquesta afirmació es converteix en
el dret positiu del país, crec que trobaria la coincidència de tots els catalans.

Francesc de B. Aragay (ÜOC): "tjuasi acusa
el poble de manca de paciència"
Decepcionant. i més enllà del que
ja esperàvem. I això és molt greu
políticament. El senyor Arias quasi acusa el poble i els polítics democràtics de manca de paciència;
quan el que s'ha valorat ha estat
justament la maduresa del poble
en les presents circumstàncies de
tensió sòcio-econòmica i política.
El discurs se cenyeix premeditadament a una línia reformista, condemnant repetidament tot rupturisme i volent basar el futur en
una pretesa i indiscutible legalitat.
Penso que mentre no hi hagi un
sincer i autèntic retorn de la sobilada per l'equip demòcrata-cristià
lada per l'equip demòcrata-cristià
de l'estat espanyol, no sortirem de
l'impàs polític que arrossega el sòcio-econòmic. Pot semblar positiu

Agustí de Semir
(A. de C.): "Sorprèn
la democràcia
sense poble'
És soprenent que qualsevol eamí
per a la democràcia es pretengui fer
sense la presència activa, inicial del
poble, sense reconèixer-li de manera immediata l'exercici ple de la sobirania i sense substituir per aquest
concepte el vigent de "sobirania de
l'estat". Per tant, globalment, considero que no obre cap nou finestral
a l'opcsició, per moderada que sigui,
si aquesta està arrelada a la idea de
la sobirania popular. En resum, ni
amnistia, ni sobirania del poble, ni
reconeixement del pluralisme nacional en l'àmbit de l'estat espanyol.
Crec, com a independent, que no es
pot intentar construir la democràcia
més tímida solament "assistits pel
suport i l'acompanyament del nostre poble",

el pas adues cambres, fet però partint de les deixalles actuals. Podria
ser un pas el tribunal de garanties
constitucionals (de quina constitució?). Però amb una llei electoral
sense definir, amb una reforma fiscal amb prou feines al·ludida i amb
un referèndum a posteriori per a
confirmar el que hagin deixat surar els cedassos de l'actua oligarquia, no penso que es pugui donar
l'adequada resposta política a les
presents i greus
circumstàncies.
Tampoc en la qüestió "regional" hi
ha cap resposta política de la necessària alçada davant d'un poble
que clama al carrer per l'Estatut
i d'uns polítics de l'altura que comporta ei darrer comunicat conjunt
del president Terradelles i el Consell de Forces Polítiques.

Joan Armet (PSAN): "El problema de fons
continua sense resoldre's"
En primer lloc no hí cap sorpresa.
Cal reconèeixer que Arias continua
coherent amb els seus postulats coneguts. Es especialment desagradable al discurs els atacs ferotges que
fa a l'oposició democràtica, no crec
que actituds d'aquest tipus reforcin
el reformisme, ans al contrari. L'oposició està demostrant un grau de responsabilitat molt gran i és rebutjada.
Les reformes concretes que anuncia no poden donar solució als problemes existents. Si està tant segur
de l'adhesió del poble al sistema,
,,per què rebutja un període constituent?. El problema de fons continua sense resoldre's: tornar la sobi-

rania al poble. Es el poble el que *
través de la lliure expressió de la
seva voluntat dirà democràticament
ai cal rebutjar a algú i quins límits
creu legítims en el problema de les
autonomies o de la llibertat sindical,
per exemple. Arias ha parlat contra
la ruptura, però no li ha arrabassat
la seva raó política. Democràcia per
a tots, amnistia per a tots, poder polític immediat per a les-nacions i les
regions que així ho reclamin. No
atendre urgentment aquestes exigències democràtiques és tal com diu en
el seu discurs, "tan sols es reforma
el que es vol conservar". I això Ja
sabem tots el que és.

Josep Benet (A. de G.): "Inútilment agressiu"
Crec que és un discurs inútilment
agressiu contra una oposició democràtica que fins ara ha demostrat
una moderació
i una
maduresa
exemplars.
No és així com s'invita el poble a

Josep Fargas (SOC): "Haurem de seguir lluitant"
El senyor Arias ha estat coherent
f m b la línia reformista anunciada
pel Govern i, com molt bé ha dit,
"només es reforma el que es desitja
conservar". La diferència entre ell i
nosaltres és que ell voldria conservar
el sindicat en els seus pressupostos
bàsics de control dels treballadors i
nosaltres no. No creiem que de l'actual OS en pugui sortir res que representi la voluntat dels treballadors.
En parlar de les vagues que dar-

Cal asessaltar l'anunci d?un pamÉSS*
Tribunal de Garanties Confrtítueft*
mals que serviria per a la ilttt»
quil·lítat dels ciutadans que
vegades s'han sentit maltractats
interpretacions
absurdes d'algTOte
funcionaris, i l'anunci d'un possitífe
referèndum abans de f i d'any 1
d'unes eleccions democràtiques pess
a primers de l'any 1977, que espero
que seran amb dret de vot a partí»
dels 18 anys i amb totes les garanties d'un país democràtic.

rerament han fet els treballadors, ha
oblidat que són l'expressió dels treballadors i la seva reacció davant
les situacions injustes en què viuen.
Moltes vegades hem sentit les promeses que avui ha repetit que aquest
país seria el regnat de la justícia i la
democràcia; sincerament ens costa
ereure ja que això serà així a través
seu.
No hem trobat una afirmació clara
que la soberania seria retornada als
seus propietaris: el poble; què hi hauria realment llibertat d'expressió,
reunió i associació per a tot i per
a tots, i això és previ a qualsevol
altre plantejament.

Joaquim Molins: (C. C.):
:»Ï
«I
'Per fi, calendari'
Al costat d'afirmacions que entera
poc elares i que no comparteixo, particularment les que es refereixen al
judici que emet sobre determinades
forces polítiques que actuen a l'estat
espanyol, entenc que existeixen dos
p>unts que poden ésser positius: 1. Per
fi es determina un calendari clar per
a la reforma, cosa que fa més creïbles sens dubte els propòsits de canvi democràtic. 2. L'anunci d'un referèndum per a l'aprovació d'un canvi a les lleis fonamentals, i particularment la constitució de dues cambres, una de les quals serà elegida
per sufragi universal, igual, secret i
directe.
Sobre aquest referèndum, vull reafirmar l'opinió expressada recentment pel Centp» Català,

participar en la democratització d®
l'Estat. El senyor Arias ha enterrat
les possibilitats del reformisme democràtic. No es pot organitzar democràticament l'Estat sense comptar amb els demòcrates. Ara, per
anar cap a la democratizació només
resta oberta la via que ofereix l'oposició organitzada. Dissortadament,
costarà molt arribar a un règim democràtic.

J . I. Urenda (CSC):
it
El darrer president
del franquisme"
En línies generals, sense entra»
ara en l'anàlisi detallada que cal
fer, hom pot dir que Arias no arriba a connectar, un cop més, amb
les reals aspiracions democràtiques
que, per tots els mitjans pacífils a
llur abast, han estat expressant tots
els pobles d'Espanya. És curiós el
earàcter plebiscitari que el president atribueix a algunes expressions
populars (les que es refereixen a la
pretesa adhesió a formes perietitades d'exercir el poder) i els qualificatius que en canvi dedica a bor»a
part de les lluites democràtiques.
Refusar l'obertura d'tm procés
constituent, que no figura a l'univers polític del president, però gi «ft
canvi al de les més importants forces democràtiques, fa pensar que «fl.
president eludeix el mitjà idoni de
conèixer realment la voluntat popular a què apel·la, mitjà que ens lliuraria a tots de l'obligada relació a
les manifestacions com a mitjà de
detectar i expressar la voluntat popular.
Pel que fa a punts concrets, no M
ha sorpresa. Però es troba a ma»car algun signe de voluntat nego*
ciadora amb les forces rtemoerètiques com a resposta al procés de cohesió creixent que aquestes
assoftn.4
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El rei pressiona a favor de la reforma
La premsa nord-americana hi veu intencions democràtiques
Dues consideracions d'última
hora abans que el president del
govern pronunciés el seu discurs: en primer lloc insistir de
bell nou que a Madrid hi havia
una autèntica expectació, £ms
al punt que un misteriós anunci aparegut al diari "Informaciones", d'ahir, dient textualment "Manana serà un dia histórico", va originar una nova
onada de comentaris. Els medis .
d'informació nacionals i locals
desplegaren un notable esforç
per interessar la gent al màxim, i sembla que ho van aconseguir.
També cal destacar, en segon lloc,
lue per bé aue les classes dirigents
Marquen i fan marcar el pas de la
reforma, els madrilenys pel seu
compte també elaboren llurs plans.
Així, al marge del que ha dit Arias,
es cert que el poble reclama insistentment una clarif icació de la situació política i, sobretot, econòmica, a
través del referèndum seguit d'unes
eleccions; tot això des d'un marc democràtic. D'aquesta posició, se n ha

fet ressò, per exemple el procurador
Jesús Esperabé de Arteaga un dels
cap de fila progressistes a les Corts.
SUPOSADES DISSENSIONS
Tanmateix, el discurs.del president Arias hauria de servir pe. a
apaivagar les diverses friccions i cnsis aue diuen, es produeixen al si
del govern Aquests dies la ciutat va
plena de rUmors i notícies relaciona

SSBWJ
T naturalment, ^entre una Mo^arquía democStTca i representativa
f un postfranquisme immobüista.
Vol dir això que hi hauria un prom a t

fSgrem^recoten^ris^C
ho aclareix, però aquesta tesi ja fou

í u n d d

MON DEL TREBALL
I n q u i e t u d

a

L e s multes imposades als 54
detinguts a Granada dissabte
passat sumen
un total
a
1.175.000 pessetes. Van esser detinguts quan celebraven una
reunió als afores.de la capitai
i van passar a la pfeso Provincial. Entre els detinguts, als
quals s'han imposat multes que
van des de les 15.000 f i n s les
100.000 pessetes, es compten
Emilio C. Cervilla i José de la
Rosa, dirigents de Comissions
Obreres; l'últim v a ser un dels
que v a signar el nomenat manifest dels 100 d'aquesta organització sindical.

G r a n a d a
CONSTRUCCIÓ
"Ahir

uns 3.500 treballadors del
sector
de la construcció de Madrid
secior
declarar en vaga.
i voltants es van fl^
total "daquest

sector és ^ e

treballadors.

detencions es produir

tuacions de ten^o i

Mort del general
García Rebull

EL REI A F A V O R
DE L A REFORMA
El cronista continua dient que el
rei està pressionant molt fort perquè
s'acceleri la reforma, a fi de poder
presentar-se al Congrés nord-americà el mes de juny vinent amb una
imatge clarament democratitzadora i
amb el tracte-d'amistat i cooperació
entre els Estats Units i Espanya, ja
signat o a punt de fer-ho. La majoria d'informacions subterrànies coincideixen a afirmar que el tractat
està ara condicionat al desenvolupament del problema de reforma. Finalment la crònica diu que el rei
voldria que el referèndum li atorgués una mena de mandat per a la
democratització i que, en canvi els
franquistes purs aspirarien que la
reforma fos duta de les Corts estant.
Sobre aquesta qüestió del referèndum hi hauria encara serioses discussions.

U T T de

Sl^rSalÏerqu/intercedei-

A Cestona ^Guipúscoa) vint-i-cinc
obrers de l'emuresa COER, SA, han
estat demandats per la Caixa Provincial d'Estalvis com deutors de
dues-centes mil pessetes cada u.
Tots vint-i-cine van demanar un
crèdit personal per a esdevenir accionalistes de l'empresa. El que no
sabien és que aquesta era un mal
negoci. Ara, mentre als treballadors
els són reclamats els diners, l'empresari estè "sub judice" com a possible estafador.

rigents de i.es Comissions Obreres,
mentre les autoritats van permetre
el Congrés de I U G T a Madrid
El mateix Ccnsell va decidir la
celebració deis aftes organitzats per
al primer de maig "encara que no
siguin autoritzats', Aquesta decisió,
però, l'ha suspesa avui el De egat
Provincial deU Sindicats tot dec arant que "reprefenta una infracció
manifesta de les lleis".
Efectivament, el Governador ha
prohibit avui eis actes perquè, segons diu la nota oficial "no hi ha
prou garanties que l'acte es realitzi
dins de la legalitat i sense alteracions de l'ordre'".

ADVOCAT DETINGUT
A Eibar s'ha rebut la detenció de
sis obrers acusats de tenir relació
amb el partit comunista, però ahir
van ésser deixats en llibertat. Pel
mateix motiu resta detingut l'advoca' laboralistü Esteve Eguren. Per
aquesta raó, trenta advocats més,
reunits al Col·legi de Sant Sebastià,
han demanat la celebració d'una
Junta Genera' extraordinària per a
estudiar el problema del seu company.

QUEIXA DE "CAMBXO 16"

PAMPLONA:
MANIFESTACIÓ SUSPESA

En l'ordre de les contradiccions recollim la protesta del setmanari
"Cambio 16", que es queixa que
aquest darrer número sèu ha tingut
certes dificultats en relació amb una
informació que el setmanari nordamericà "Newsweek" ha publicat
lliurement a l'interior de l'Estat espanyol. Al mateix temps les sorprenents notícies d'una alça espectacular a la Borsa vénen acompanyades
de nous rumors sobre una pròxima
devaluació de la pesseta.
JOSEP M. SANMARTI

El jutjat n." t de Pamplona no
ha acceptat la denúncia dels familiars d'Amparc Aringoa, lesionada
mentre va estar detinguda per la
Guàrdia Civil a Tolosa. Diu el jutjat
que la jurisdicció militar ja s'ocupa
d'aquest cas. Ahir tampoc no va
ésser acceptada una altra denúncia
semblant fornirla da pel Consell de
Treballadors.
El Consell es va reunir i va protestar al ministre de Governació
per la detenció a Durango d'uns di-

El PSDE demana un nou Pacte Ibèric.
Arran de la victòria socialista a Portugal, el Partit Socialista
Democràtic
Espanyol
(PSDE), dirigit per García López, ha enviat un telegrama a
Arias Navarro on entre altres
coses diu que el difunt Pacte
Ibèric hauria d'ésser substituït.
Els carlins, tot i llurs dissensions, continuen actius: el "Consello de Forzas Políticas de Galícia" ha accedit a acceptar l'ingrés en el seu sí del "Partido
Carlista". I, mentre Madariaga
parlava en una conferència de
premsa a Madrid, era suspesa
la que l'exiliat havia de pronunciar a Saragossa el 14 de
maig, per les amenaces rebudes pels organitzadors.

;

DE L'EMIGRACIO
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I h a n fixat ni el lloc ni les
fates del Congrés, però se suposa
se celebrarà en algun país eu
que se c e « W .
immigratòria,
["que no serà abans del mes d'octuF l S m a n d y e preparació del Çon? ! f i r à absolutament democràtic
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A primeres hores de la matinada
d'ahir va morir el tinent general Tomàs García Rebull. Havia nascut el
21 de febrer del 1907 a Vinaròs, Als
quinze anys ingressà a l'Acadèmia
Militar d'Infanteria. Va intervenir
activament en la guerra del Marroc,
que fou el seu primer destí. El 1» cie
juliol del 1936, fou empresonat a TarCongres defugirà
ragona, però aconseguí fugir i passa
t a m
c n0
eS
tament
sindic e ntral
a les files franquistes. L'aleshores
preten de crea
>
^ afavo.
oficial García Rebull es va sentir
C a l ^l Tractament de tots els pro.
atret per l'organització falangista i,
r f elB
mb les possibles solucions,
ja amb el grau de comandant se
blemeafecTen
els emigrants espali confià el comandament de la i e r que afecten
els
emigrants
c e r a Bandera de Palència i Quinta
i, ^! 0 «alitats, Tots els denyols
de Navarra, de la Falange. Acabada
d'altres
£ a n a l Congrés sela guerra del 36, es va allistar volegats que assisw
deluntari a la División Azul i, a la
ran sostinguts P* e n ü t a t s a u e r e Unió Soviètica, va combatre amb
mocràtica de les
els alemanys, que el condecoraren
presentin
amb la creu de f e r r o i l'ordre de
l'àliga. El 1967, va ascendir a general de divisió i, aquest mateix any,
va ésser nomenat governador militar de Barcelona.
El tinent general García Rebull eia
consejero nacional del Movimiento
per la província de Tarragona.
El 1942, va substituir José Antonio
Girón de Velasco com a delegat nacional d'ex-combatents. Deixa, doncs,
una altra vacant en el grup . dels
"40 de Ayete", del Consejo Nacional
del Movimiento. A les dotze del njati
d'ahir es va oficiar un funeral a
l'Hospital del Generalisimo de Madrid, al qual van assistir la. vídua,
els fills i destacades
T,f^atpde
te política i de l'exK.clt, L'enterraSt serà avui a un quart d'onze

L L I S T E S

Socialista Galego", "Partido Galego
Social-Demòcrata", "Unión do Povo
Galego", "Movimento Comunista de
Galicia" i "Partido Carlista".
CONFERENCIA DE PREMSA
AMB MADARIAGA

Abans-d'ahir, a la nit, tingué lloc
a Madrid una conferència de premsa
amb Salvador de Madariaga. El conferenciant començà dient que la informació és un element essencial de
tot poble lliure i que sempre que hi
hagi eleccions hi ha d'haver llibertat de premsa.
Davant la premsa l'escriptor confirmà que els organitzadors de la seva tornada a Espanya havien rebut
amenaces sobre la pròxima confeSignat pel president i altres càrrència que havia de pronunciar a Sarecs del PSDE ha estat enviat un
ragossa. Més tard, quedà clar que
telegrama a Arias Navarro en què,
aquest acte no tindria lloc. Sobre
arran de les eleccions portugueses, l'empresonament recent de líders de
demanen una nova política que subsl'oposició, Madariaga estimà que catitueixi el difunt Pacte Ibèric, la sulen raons molt fortes per a ficar a
peració de l'actual contenció entre
la presó líders- de l'oposició. L'actual
els dos països i que tornin als esGovern, el qualificà de sirena, perpanyols les llibertats que el poble
què —digué— té una part renovaportuguès acaba d'exercir.
dora i l'altra immovilista. Segons
el conferenciant, són republicans
aquells que s'interessen per les coEL "OONSELLO" GALLEC
ses, i monàrquics els que s'interessen per les persones. En un altre
El "Consello de Forzas Políticas moment de la conferència de premsa, Madariaga manifestà que, a Esde Galicia" ha accedit a la petició
panya, no hi ha hagut llibertat de
d'ingrés formulada pel "Partido Calp a r a u l a , ni de premsa, ni de reunió
lista", sobre la base dels punts produrant quaranta anys.
gramàtics aprovats i dels requisits
exigits per a la integració.
El "Consello", amb aquest nou
grup, resta ara integrat pel "Partido

X
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Mentre un matrimoni d'irun
diu que ahir va veure un "Ovni" quan ai.aven per la carretera genera'' cap a Sant Sebastià,
al País Basc els treballadors encara contnv.·ei.' essent notícia.

ACTIVITAT POLÍTICA

^

! è n C Í n s t m c c t ó T à celebrar dimarts,
la constraccio v *
provinx i pels 'detinguts.

Per altra banda, ahir a la tarda
Un grup d'estudiants i parents deis
detinguts es van reunir a l'Hospitai
Real, on es volia celebrar una ta
rodona sobre l'atur. Per l'absencia
dels que hi havien d'intervenir, van
fer ús de la paraula alguns « f i s
assistents a l'acte. Més tard va naver-hi intents de manifestació en
diversos carrers de Granada, que
van ser dispersats per la força publica.

15,00

treballadors

1
exposada
setmanari
i . fa
l» pocs dies pel
»-\a1 ca+rvulltlT
"Newsweek", que, diguem-ho de passada, pertany a la mateixa empresa
que el "Washington Post".

Noves detencions i protestes
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Obsequis
Moble Auxiliar
N O C E S
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L ' A L C A L D E DE P A M P L O N A
AI. JUTJAT

_

L'alcalde de Pamplona, Xavier
Erlce, ha declarat davant del jutge
de guàrdia per la querella criminal
presentada contra ell pel constructoi senyor Nuiti. La demanda del
productor va ccntra la decisió de
l'alcalde de sispendre les obres de
construcció de Vanomenada "Casa
de Nuin". Per als tècnis de l'Ajuntament de Pamplona, la casa esta
situada en el- seu terme municipal,
però la llicència d'obres ha estat
atorgada pel Consell Municipal de
La Cendea ae Assoain.
Ahir va ésser deixat en llibertat
el matrimoni de refugiats que foren
detinguts i empresonats la darera
setmana. El marit s'haurà de presentar al jutjar militar de Barcelona ja que va desertar de l'exèrcit
61 1969'

ROBERT P E T I T

BREUS
REFERENDUM. — Hom creu que
el mes d'octubre vinent hi haura
referèndum a l'entorn de la modificació de les lleis fonamentals. També es, creu que el novembre que ve
seran convocades eleccions generals
per a les noves "Cortes" i que tindrien lloc els primers mesos del
1977. Igualment es té la impressió
que abans d'un mes estaran acabats
gairebé tots e l s projectes de llei relatius a la reforma,
RECURS. —• La Federació Provincial d'Associacions de Veïns de
Madrid ha presentat un recurs contenciós administratiu en la direcció
general de política interior del ministeri de la Governació en contra
de la prohibició a constituir-se com
a tal. El ministeri de la Governacio
havia rebutjat la sol·licitud de constitució
d'aquesta
Associacio
de
Veïns al·legant que llurs finalitats
no eren "clares".
DIMISSIÓ. — José Luis Alcocer,
editorialista, i Àngel Gómez, redactor en cap, han presentat llur dimissió al director del diari "Pueblo". Alcocer vol expressar amb)
aquesta dimissió la seva disconformitat amb un recent editorial de
"Pueblo" en el qual s'atacaven unes
manifestacions fetes per Carles Sentís, director general de Coordinació
Informativa, relatives als Països Catalans. El redactor en cap basa la
seva dimissió en raons de tipus tècnic i personal.
LEGIONARIS. — Segons el diari
canari "La Provincià", el darrer dimarts, dos legionaris mataren a
trets de metralleta Pedró Espinel,
batlle de barri de Guisguey (Fuerteventura). Sembla que aquests legionaris, juntament amb dos mes,
havien desertat de llur aquartelament aauell mateix dia. Els cinc legionaris foren detinguts més tard
per la guàrdia civil i la policia militar i lliurats als caps de llur "te*-
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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

IMMEDIATA

Informes tel. 246-37-39 (de 4.30 a 8.30)

—Món
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Ghana no rebrà Kissinger Càtedra de català a Ulla de Sardenya
Deu negres al govern de Salisbury Durant quatre segles la nostra llengua hi fou idioma oficial

El Secretari d'Estat nnoor rddamericà, ha passat revista amb
el president Mobutu de Zaire
als problemes africans i a la
delicada economia d'aquest país,
segons informa Efe. L'entrevista ha tingut per escenari un
vaixell que navegava pel riu
Congo.
En la seva quarta etapa del viatge
per diversos països africans, Kissinger i els seus ajudants han pujat a
la motonau "Kama'yola" on s'ha desenvolupat l'entrevista de quatre hores. Abans d'iniciar-se aquest creuer
de treball, Kissinger havia mantingut una entrevista prèvia amb Mobutu i esmortzat amb N'Guza Carl
Bond, comissari d'Afers Estrangers
i de col·laboració internacional.
DECLARACIÓ DE SMITH
PER L A TELEVISSIO
Deu negres africans entre els
quals hi haurà quatre ministres, entraran a formar part del govern rhodesià, segons ho anuncià el primer
ministre Ian Smith, en una declaració radiada. '
En la seva declaració Iàn Smith,
criticà Henry Kissinger per les seves
recents declaracions sobre la situació
de Rhodèsia.
Segons informa Efe, el Departament d'Estat anuncià que el govern
de Ghana havia anul·lat la invitació
a Henry Kissinger, que havia d'efectuar els dies 29 i 30 una escala a
Accra, en el marc de la volta que
realitza en l'actualitat per diversos
països de l'Africa.
Aquesta decisió fou anunciada pel
portaveu del Departament d'Estat
dalt de l'avió que conduïa Kissinger
des de Lusaka a Kinshasa. Tot i que
el motiu oficial invocat pel govern
de Ghana ha estat una indisposició

ORIENT MITJA

Violència a Beirut
Paral·lelament a les declaracions
d'Hafez Al-Assad, en el sentit que
faria tots el possibles per treure el
Líban de l'actual crisi, la violència
s'ha tornat a fer present al petit
país àrab. A la capital Beirut esclataren a primeres hores d'ahir granades de morter i s'han renovellat
els intercanvis de trets d'armes automàtiques, i amb això han disminuït
les esperances d'acabar a m b la
guerra civil
El president de Síria, on per cert
sembla confirmar-se la detenció de
4.000 membres del partit Baas, declarà que farà els possibles per salvar l'actual crisi del Líban, encara
que això signifiqués un enfrontament amb Isra

del Cap de l'Estat, coronel Ignatius
Ignatií
Acheampong, funcionaris nord-americans del sequit del secretari d'Estat, atribueixen l'anul·lació ae la visita a manifestacions antinord-americanes dels estudiants ghaneços recolzats per diplomàtics soviètics.
Segons aquests funcionaris h o m
planejava una protesta del EUA per
aquesta qüestió. L'itinerari de Henry Kissinger haurà de modificar-se.
A N G L A T E R R A NO NEGOCIARA
A M B RHODÈSIA
Gran Bretanya no intervindrà en
noves negociacions a m b Rhodèsia
fins que el règim de Ian Smith accepti les quatre condicions prèvies,
presentades pel govern britànic, el
dia 2:ï de març passat. Responent a
suggeriments de l'oposició, ran de
noves pressions diplomàtiques, serien inútils totes les negociacions.

" N o hi ha cap altra part del
món on la presència catalana
hagi estat tan prolongada i hagi
deixat rasLes tan profunds com
a Saruenya". Les paraules pertanyen al catedràtic barceloní
Jordi Carbonell, que ocupa la
càtedra de catala suara creada
per la Universitat de Càller, capital de l'illa italiana de Sardenya.
L'illa, vint-i-quatre mil quilòmetres quadrats de superfície, un milió
i mig d'habitants, separada • de la
resta d'Italià pel mar Tirrè, va formar part del Regne d'Aragó des del
segle X I V fins el X V I l I è . En aquest
espai de quatre segles, el català va
ésser l'idioma oficial de Sardenya,
especialment a la part nord-oest, va
enfonsar les seves arrels en el poble
que va fer del català la seva llengua.
He tingut l'oportunitat, durant un
viatge per la costa nord-oest de l'illa,

de passar uns dies a l'Alguer, port
i centre turístic de 25.000 habitants,
a 700 quilòmetres en línia recta de
Barcelona. Enraonant amb el cambrer del bar, amb el venedor de d aris, amb un mestre d'escola, la conversa en català flueix sense entrebancs. L"'algué" (el català d'alli), a
excepció d'alguna endimoniada paraula del dialecte sard que de vegades s'esmuny en la conversa, però
que no impedeix la comprensió, permet a l'habitant dels Països Cata
lans de comunicar-se perfectament
amb els d'aquesta zona de Sardenya.

QUATRE SEGLES DE CULTURA
Però la llengua catalana que viu a
Sardenya no és solament l'"algué".
Es també el català escrit, contingut
en una vasta producció de quatre segles de documents oficials, lleis, de-

ESTATS UNITS

Victòria de Carter a les primàries de Pennsylvania
La victòria de Jimmy Carter,
ex-governador de Geòrgia, en
les eleccions primàries de Pennsylvania per la candidatura presidencial demòcrata, el situa en
una posició molt favorable en
front dels seus contrincants.
Informa Efe que després d'haverse recomptat el noranta-sis per cent
dels vots, Carter se n'emportava el
37 per cent, Jackson el 25, Udall el
19, Wallace 1*11, Mc Cormack el 3 i
Shapp el 3. En el partit Demòcrata
Carter disposa de 328 delegats, Jackson de 200, Udall de 153, Wallace de
107, Stevenson de 86 i Humphrey de
38. Per a aconseguir la designació
de candidat demòcrata a la presidència es precisa reunir 1.505 delegats.
SORPRESA

ELECTORAL

Jimmy Carter ha aconseguit una
victòria amb uns marges que ni els
seguidors més optimistes s'esperavan. Aquesta setena victòria que
aconseguieix en l'actual caijipanya serà probablement crucial ja que significa la f i de les esperançes presidencials dels seus rivals més directes.
A George Wallace el paper del qual
com rival s'ha despreciat bastament,
en una decadència que començà ja
abans de Pennsylvania, se suma ara
Morris Udall, el liberal, que no ha
aconseguit de guanyar cap elecció
primària i li manquen, a més a més,
recursos financers per continuar là
campanya. Ha anunciat que avui tin
drà una conferència de premsa per

anunciar si continua o no, encara
que pels resultats obtinguts és més
probable que confirmi la seva retirada. També Henry Jackson va perdre en aquest Estat que li era favorable.
A HUMPHREY L I F A L L A
L'ESTRATEGIA
Sols el veterà senador Hubert
Humphey pot representar per Carter un obstacle seriós, potser infranquejable, en la seva marxa cap
a la investidura presidencial del seu
partit. L'aclaparadora victòria de
Carter a Pennsylvania podria forçar
Humphrey, contra els seus projectes
primitius, a llançar-se a la lluita
electoral, especialment si els altres
candidats demòcrates se'n van retirant. La seva estràtegia era muntada sobre el gran nombre de candidats demòcrates i esperava que les
diverses victòries neutralitzessin els
resultats espectaculars. Ara Humphrey es podria quedar sol a l'andana si espera la f i de les primàries
sense fer res. La pressió de molts
demòcrates contraris a Carter farà
també que Humphrey hagi d'entrar
en el joc de les primàries.
FORD SENSE RIVAL
El president Ford no va tenir oposició seriosa per part dels seus rivals
en les eleccions primàries de Pennsylvania pel Partit Republicà. Manté
una fàcil avantatge sobre Ronald

Reagan. Ford ha aconseguit fins ara
275 delegats i Reagan sols 83. En
aquest partit, per obtenir la candidatura oficial es necessiten 1.130 delegats.
El president Ford va declarar ahir
que el seu rival Ronald Reagan no
té fusta de president, i referint-se a
les declaracions que havia fet Reagan, segons les quals, EUA hauria
de detenir les negociacions amb Panamà sobre el futur del canal, va
dir que és un "irresponsable". També es referí a la carrera cinematogràfica de Reagan dient que a la
presidència no hi havia possibilitat
d'assaigs ni de segones provatures.
ROCKEFELLER ES DISCULPA
El vice-president dels Estats Units,
Nelson Rockefeller presentà ahir formalment disculpes al Senat i en particular al senador Henry Jackson
dient que "s'equivocà" en suggerir
que hi havia comunistes infiltrats
entre els ajundants del senador esmentat.
En puntualitzar que "no hi cap
dubte que fou un error" en el curs
d'una reunió "of the record" el vicepresident digué en un missatge llegit
ahir en el ple del Senat que l'error
es fundà en una especulació arran
de dos membres de l'equip de Jackson.
Després de les paraules de Rockefeller, el senador s'aixecà per a dir
que acceptava les disculpes del vicepresident i que donava 'afer- per
acabat.

crets ii comunicacions
comunicacions entre
entre la
la capicrets
capital del regne i els seus delegats a
l'illa. Hi viu també en una certa
quantitat d'obres literàries. Es tracta de tot un enorme bagatge cultural, que fins avui solament era a
l'abast d'uns pocs privilegiats.
La creació de la càtedra de llengua i literatura catalana a l'Institu»
de Llengües Estrangeres de la Facultad d e l M a g i s t e r i

d e la

Universitat

de Càller, té el propòsit d'omplir
aquest buit. Fins ara, fora d'Espanya, solament la Sorbona francesa
tenia una càtedra complerta del català, o sigui de literatura i llengua.
Altres països, com els Estats Units,
la Unió Soviètica, l'Alemanya Federal, Anglaterra, Suïssa i Txecoslovàquia,

a m é s d e la U n i v e r s i t a t

de

Roma a Itàlia, tenen en els seus programes l'estudi del català i de la seva literatura, però solament com una
part' de càtedres de filologia de le»
llengües romàniques.
Els estudiosos i els estudiants universitaris italians, no solament d e
Sardenya sinó també del "Continente", com anomenen Itàlia els sards,
tenen a partir d'ara la possibilitat
d'obrir la porta d'entrada a un tresor de quatre segles de cultura catalana, que fins ara solament podien
intuir per mtijà de resums i d'algunes poques traduccions.
ALÍCIA

FAJARDO

Enfrontaments
Molt greu é s l'estat dels tres joves militants d'organitzacions d extrema esquerra, apunyalats abansd'ahir nit a Milà per un grup de
neo-feixistes. L'agressió, que fa encara més tensa la situació política
a Milà, sembla ésser resultat d'una
sèrie de rivalitats polítiques entre
grups d'ideologies oposades.
Grüps de joves neo-feixistes organitzaren a la nit un encalç d'ultraesquerrans, motivat per l'assalt que
havia estat fet als locals del Moviment Social Italià ( M S I ) de la zona
universitària de la capital lombarda. Un d'aquests grups localitzà, a
la sortida d'una assemblea d'un partit extraparlamentari, quatre joves,
als quals atacaren amb barres i ganivets. Un dels ferits és en perill de
mort, amb dues ganivetades al ventre, i dos altres, en estat greu.
Durant el dia d'avui s'esperen
més enfrontaments a Miíà, arran de
la commemoració de la mort d'un
estudiant neo-feixista, l'any passat,
que probablement enfrontarà organitzacions d'extrema dreta i d'extrema esquerra.

VIETNAM

Pallars Turfstico S.A. - Pirineos de Lérida

Llavors!i
LLESUI-ANOORRA
75 Km.
Ll.ESUI-BARCEL.ONA 2SO Km.
L L E S U 1-L.E RIOA
139 Km.

ANDORRA

LLESSUI-

Obrim
matrícula
només pels
nivells de
Preescolar i
1.er d'Educació
General
Bàsica.

Resultat electoral

Iradíer,15-18-21-28

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

**

211 81 54
211 89 54

Informa Efe que el m i n i s t r ®
d'Afers Estrangers Nguyen Thi Binh,
presidí l'escrutini dels vots dipositats el diumenge a Saigon, obtenint
el 97 % dels sufragis dipositats en el
seu districte. També s'anuncià que
gairebé el 98 % dels electors votà
per elegir a 35 representants del total de 492 candidats per a l'Assemblea conjunta dels dos Vietnams. 44
candidats es presentaren per cobrir
els 35 escons en litigi.

CONCERTAR ENTREVISTA

Seo de Urgel

LERtDA

FI DE TEMPORADA, DIA 2 DE MAIG

ïPISTA
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LLIURE!

Preescolar E. G. B.
Batxillerat
Homologat.
Serveis de
menjador í autocar.
Francès i Anglès.

PRÀCTIC

Maridi 62-BARCHQNA

Món
FRANÇA

BRETANYA, UN PAIS MARGINAT (4)

G r È È o no obté la distensió amb el PCF

l i visita del president Geisel crea una ona de protestes
El ministre d'Afers Estrangers de la Unió Soviètica, Andrei
Gromico,
va
iniciar
abans-d'ahir la seva visita oficial a frança, i dinà amb el
president de la Republicà, Giscard d Estinng. Es tracta de
la primera visita a França
d'un alt dirigent soviètic des
de la conferència d'Hélsinki
i parlant de les conseqüències
d'aquesta conferència Gròmico
ha afirmat que "convé la tendència a la disminució de la
tensió mundial". Com exemple, fins i tc'i a arribat a designar per piimera volta França com a "soci privilegiat" de
la URSS.
El resultat principal d'aquesta visita que forma part dels habituals
contactes semestrals d'alts nivells
entre dirigents francesos i Soviètics. es troba en Vestrenyement dels
lligams economics darrerament deficitaris per a li URSS, així corn
en la comfirmecic per part soviètica de constituir França el seu principal interlocutor europeu; i, per
part francesa d-; jugar un paper
capdavanter on 'es relacions de les
potències ruitjares" —com ha dit
Giscard— amb els dos grans d aquest mon.
MANCA DE RESULTATS
No hi hagut perc cap avanç sensible en allò qac Giscard, quan visita la Unió Soviètica el darrer mes
de novembre anomenà "necessana
distensió ideologica" entre l'Occident i l'Est. Aleshores, el mateix
Brejnev v i c'ir-li que de distensió
ideològica no se r,'havia ni de parlar. D'altra banda, i és en aixo que
la visita de Gròmico conte un
element nou, aquesta distensió ideològica és prec;;-nment el que voldria Moscú amb els partits comunistes occidentals
avui assetjats
per tots els òrgans de premsa de
l'est, que els cualifiquen de revisionistes. En Gròmico, però, no ha
aconseguit cap concessió en aquesta
visita, per pari de. Partit Comunista Francès, m i g r a t les entrevistes
privades que h:> mantingut amb alguns dirigents comunistes. Al contrari,-ja que tí-rrbé en privat, un
dirigent com.unsta ha comentat que
"ei fervor soviètú per estrenyer les
re'acions amb el govern pro-americà de Giscard s'ha comfirmat una
vegada més com un dels elements
essencials, junt amb el problema
de les llibertats dels nostres desacords amb el govern de la UniO
Soviètica".
PETICIONS BRASILERES
Unes hores abans que Gròmico

_ .
.
.mK.wioi· ide
-l<> Pèrsia. Avui,
Avui rens
reps el
el fiíCdicarribés a París, deixava la capitai perador
tador del Brasil. Rebràs demà en
francesa el president del Brasil, Er- Pinochet". "L'Humanité', ha qualifinesto Geisel. Durant tres dies, el cat el president del Brasil d'"home
primer president brasiler que visita indesitjable" i els socialistes han dit
França des del cop militar de 1964 a que "la visita del dictador és conRio de Janeiro, ha aprofitat l'oca- trària als principis de la Constitució,
sió —que es repetirà la setmana vi- i un atac contra el tradicional amor
nent a Londres— de demandar al go- a la llibertat del poble francès". Pevern francès un ajut economic que rò entre les protestes que han propemetés al Brasil de sortir d'una criduït més impressió es troben les
si cròniòa que ha frenat el desenvolu- reacions episcopals. "No sou el pripament econòmic des de fa dos anys.
m e cap d'un país on regna la tortuEn Geisel ha aconseguit ajuts eco- ra que veniu a França en visita ofinòmics i ha dialogat amb Giscard cial. Però sou el primer que ho fa
sobre el problema angoles, país on essent cristià. Per això us escric rees parla la mateixa llengua que al fusant els fets que passen al vostre
Brasil i sobre la situació libanesa, país", ha escrit el bisbe d'Arras al
ia que a Brasil hi viu una amplia
president Geisel. El bisbe de Perpicolònia pro.vinent d'aquell pais dc nyà diu que "França rep cl cap d'un
l'Orient Mitjà en guerra civil. Però, poder militar que vol utilitzar la recontra el que esperava, ei president ligió al servei de la seva política.
brasiler, no ha assolit d'arrancar a Que no es creguin els cristians del
Giscard ni un sol mot d'aprovacio o Brasil que els cristians francesos l'aalmenys d'acceptació del sistema po- provem". Finalment, diverses comulític imperant al país gegant del Ter- nitats religioses de dominics han
protestat directament al president
cer Mon.
Giscard per haver acollit a la "terra
lliure de França un dels responsables" del suicidi del capella dominic
REFÚS A LA DICTADURA
Tito de Alencar, que va posar fi als
seus dies fa uns mesos, en una comuBen bé al contrari, la visita d'en nitat de dominics del sud de FranGeisel ha produït no tan sols una ça després d'haver esíat torturat al
autèntica ocupació per les torces ae Brasil fins al punt —diuen en la carl'ordre dels carrers per on pasava ta a Giscard els dominics— "que es
el brasiler, amb els lògics i empipa- complí el que li anuncià un dels seus
dors embussos de tràfic sine. sobre torturadors: ten'aniras del Brasil,
tot un torrent de protestes dels bra- però patiràs tota la vida i te'n res e r s refugiats polítics, de l'esquer- cordaràs per sempre".
ra i especilament d'alguns bisbes i
comunitats religioses. Signats per
grups d'esquerres s'observen per tot
ERNEST UDINA
arreu a París, grans cartells que
diuen "Giscard; ahir vas rebre 1 em-

GRAN BRETANYA

Govern i Sindicats pacten el pressupost
Roy Jenkins serà el futur president de la CEE
Ahir al vespre es van reunir
a Londres representants del govern i dels sindicats per parlar
del pressupost britànic en general, que fou fet públic darrerament per Denis Healey, ministre de Finances, i per concretar l'augment màxim autoritzat dels salaris en els propers
dotze mesos. El límit havia estat fixat per Healey en un 3 %,
mentre que els sindicats demanen un mínim del 5 % d'augment.
En les darreres 24 hores el govern
laborista ha sofert dues derrotes en

PORTUGAL

El president intenta aturar la crisi

knnrà
Hnr a tterme
p r m p la nlena
haurà río
de dur
plena rreaEl president portuguès Franlització de la independència naciocisco Costa Gomes, informa
nal, com òrgan de la sobirania naEfe, està celebrant converses
cional que és i com magistrat de
urgents amb els dirigents dels
la nació, i conservarà per als porpartits importants del país per
tuguesos les sagrades llibertats del
tractar d'aturar una crisi que
dret", va dir ahir el cap de l'Estat
podria obligar a dimitir el sisè
Major de l'exèrcit, general Ramalgovern provisional.
ho Eanes, a un diari
lisboeta.
Ahir ai matí, el president es
Aquest general, segons informa un
reuní amb el dirigent conservador
comunicat publicat ahir, és el canFreitas do Amaral i amb el secre- didat pel qual es decanta el Partit
tari general dels socialistes, Mano
Popular Democràtic. El tema de les
Soares. A la tarda s'entrevista per
separat amb el dirigent comunista, eleccions presidencials ha estat examinat així mateix pels represenAlvaro Cunhal, i amb el cap del
tants del Partit Socialista, sense
Partit Popular Democràtic, ba carque hagin arribat a una conclusió
neiro. Aquests darrers fomenten la
concreta; però no descarten la hicrisi en manifestar que dimitiran
pòtesi d'un candidat civil. Per aldei govern que comparteixen amb
tra banda, Freitas do Amaral, preels comunistes i els socialistes. Van
sident del Centre Democràtic i Soprendre aquesta decisió en resposta
cial (CDS), creu que els tres paral des.g socialista de formar un gotits principals haurien de posar-se
vern de minoria, despres de les
d'acord per proposar la candidatueleccions presidencials que se celera d'una personalitat militar. El
braran el pròxim 27 de juny.
CDS és favorable a la candidatura
Sa Carneiro ha dit als periodisdel general Pires Veloso, comantes"No desitgem desencadenar
dant en cap de la regió Nord.
unà crisi però davant els resultats
de les eleccions i les posicions adoptades ens veiem obligats a col·locar
a disposició del primer ministre els
càrrecs ministerials que ara exercim". L'aceptació d'aquest oferiment provocaria una crisi de ^actual govern de coalicio foimat pels
socialistes, els demòcrates populars
i els comunistes.
Llúria, 85 - Tel. 215 57 8»
"Tant si és un militar com un civil, el president de la Republicà

MURRIA
QUEVIURES
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sengles ponències parlamentàries. La
primera ha estat la que estudia els
aspectes fiscals del projecte de llei
sobre fallides i, la segona i mes important, s'ha produït en ésser derrotat el projecte de Uei sobre la despesa pública i la política economica
per a la regió sud de Gran Bretanya.
Així doncs, no ens pot sorprendre
l'actitud de recel dels poderosos sindicats britànics davant el pressupost
presentat per Healy que, segons
aquest, serviria per a incrementar
les exportacions, aixecar les inversions industrials i reduir la ínflacJENKINS, A LA CEE
El ministre de l'Interior, Roy Jenkins, serà el proper president de la
Comissió Executiva de la Comunitat
Econòmica Europea (CEE), segons
passa per segur en cercles polítics
de Londres, en substitució de l'actual president, el francès François
Xavier Ortoli. La presa de posessió
de Jenkins tindria lloc el primer de
gener de l'any Vinent, però hom creu
que a partir de la tardor el ministre
britànic es dedicaria ja a la nova
activitat comunitària. Per aquestes
dades deixaria, doncs, el Ministeri
de l'Interior que actualment ocupa.
Jenkins és un social-demòcrata
més que no un socialista i la seva
norma d'actuació en el laborisme,
sempre dintre de la línia més ortodoxa, no ha comptat mai amb el
favor de l'extrema esquerra ni dels
sindicats. Per això fou boicotejat per
la cartera d'Afers Estrangers, al·legant en contra d'ell el seus intens
europeisme, virtut que li podrà servir ara per a substituir a Ortoli al
capdavant de la Comissió Europea.

HABITACIONS
JOVENILS
A MIDA
DORMITORIS MÚLTIPLES
CAMBRES-ESTUDIS
PROJECTATS I DISSENYATS
EN CADA CAS
INFORMACIO T. 300 02 90.
HORES TALLER

Parlar i escriure bretó
Bretanya té una mica menys
de tres milions d'habitants.
Posats a París tots els bretons
plegats, no acabarien d'omplir
la ciutat. La part oriental del
país, amb els dos nuclis de
població més importants, Renfees i Nantes, perdé la llengua
ta bastants segles i es pot considerar completament francoíona. Hi ha, a les universitats,
càtedra de bretó, però la gent
que es manté al marge d'erudicions i de militàncies, ben
just si en saben quatre palaules —"Bon dia", "Que tal,
com esteu?"—, cosa que no vol
dir aue hagin deixat de sentirse bretons. Quan un els pregunta per l'idioma, però, responen indif ectiblement: "El
bretó. . oh, sí! El parlen cap a
l'oest. Jo no el sé, ni l'entenc".
Cap a l'oest vol dir la Baixa
Bretanya, a partir d'una ratlla que
podríem traçar, aproximadament,
de Vannes a Saint Brieuc, i que
compren els tres actuals departaments francesos de Morbihan, Costes del Nord i Finisterre. Hom cal
en la que poden parlar bretó un
milió i mig de persones, però que
només l'utilitza amb assiduïtat un
mig milió, escampat sobretot per
les zones rurals. Les xifres, doncs,
són molt exigües i mostren l'eficacia de l'acció uniformitzadora empresa per l'Estat francès. Jo he de
confessar que, després de córrer
amunt i avall pel país, no l'he tingut mai a cau d'orella. Però no es
estrany. El bretó, davant una cara
forastera, s'esmuny com un gos
apallissat. Passa la mateixa cosa
que amb l'occità. Com a contrapartida, el francès que parlen els
camperols de la Bretanya és francament detestable, és un francès
que deu fer petar de dents l'ànima
•de Racine, si és aue li n'arriben
els ecos dins de la tomba.

quan el funcionari de torn ordena
la devolució de la carta, allò que
fa sense saber-ho és donar-li el
seu curs normal.
Hi ha una literatura bretona
medieval inspirada, sobretot, en els
cicles de les llegendes celtes: Merli,
l'encantaire, Lancelot, Tristany i
Isolda, Perceval, el rei Artús i d'altres. Durant segles, tanmateix, el
bretó fou només una llengua parlada Cal arribar al romanticisme
per a tornar-la a trobar esgarrapada sobre el paper. Això no vol dir,
ér clar, que durant més de quatre
segles els bretons haguessin renunciat a la creació literària. Bretanya
ha donat a França alguns escriptors de crèdit: Chateaubriand, Lamennais i Renan, per exemple.
Avui dia, els estudiosos de la
cultura bretona cerquen les característiques d'aquests escriptors, llur
aportació específica a les lletres
franceses. Si bé la inclusió de Renan dins unes "constants" bretones resulta problemàtica, Chateaubriand, en canvi, reuneix les condicions òotimes que hom atribueix
a la cultura cèltica. L'autor de
René i de les Memòries d'ultratomba dóna un cop decisiu al racionalisme del XVIII i connecta amb la
literatura medieval, amb tot el
pòsit de subjectivisme i d'apassionament que impregna els seus escrits.

L'Estat francès s'ha negat obstinadament a admetre el bretó escrit. Alguna persona pacient n'ha
fet la prova. Per exemple, el senyor
T. A. Timeur. Aquest senyor ens
conta, en un número de la revista
bretona "Sav Breizh", la curiosa
experiència que ha realitzat. El
senyor T. A. Timeur s'ha dedicat
a escriure cartes als amics tot posant l'adreça en el sobre de les
maneres més rares, folles i inversemblants que se li han ocorregut.
L'administració francesa de correus
s'ha deixat mortificar i ha portat
la carta fins al seu destinatari,
tot donant una prova d'eficàcia i,
sobretot, de paciència. El senyor
T A. Timeur ha escrit adreces en
taquigrafia, en alfabet Braille, en
Morse, donant les coordenades
(longitud i latitud de l'adreça del
destinatari!), en àrab (alfabet
àrab), en rus (alfabet ciríl·lic), o
en llatí, com, per exemple, aquesta:
"Domino Lvciano Recrosio, Vxori
eivs Annae Mariae filiaque Silviae,
V i n Via Pvcota, Elbovio, LXXVI,
Seqvana Marítima; Avlerci Ebrovices."
LES CARTES EN BRETÓ
Però quan el senyor T. A. Timeur ha escrit una adreça en bretó,
el servei de correus la hi ha tornada sense més comentaris. Avui,
els qui malgrat tot s'entesten a utilitzar el bretó a les adreces de la
correspondència, posen el destinatari en el lloc del remitent; així,

EL "BARZAZ BREIZ"
Ara, la primera obra de la Renaixença literària bretona és el
Baraaz- Breiz, una obra monumental publicada en 1839 pel vescomte
Hersart de La Villemaraué. El vescomte de La Villemarqué, adonantse que la riquesa folklòrica transmesa per tradició oral corria perill
de perdre's o deteriorar-se, es va
posar a anar amunt i avall per pobles i poblats i a recollir una
munió de llegendes, contalles i
cançons. El recull va causar una
admiració unànime i el vescomte
de La Villemarqué va figurar, en
endavant, com un dels benefactors
de la nació bretona. En passar els
anys, però, i avançar el coneixement del folklore, hom començà a
dubtar de la fidelitat de les transcripcions del Barzaz Breiz. Avui els
historiadors de la literatura s'inclinen a creure que el vescomte fou
un formidable mixtificador, cosa
que així mateix obliga a considerar-lo un formidable creador. Tant
se val. L'aparició del Barzaz Breiz
fou el senyal d'atac i des d'aleshores foren molts els pacients i fidedignes transcriptors de la literatura
oral.
En l'actualitat la literatura bretona compta amb uns esforçats
conreadors que han renunciat als
tiratges extensos a canvi d'una irreductible fidelitat: poetes com
Yann-Ber Kalloc'h i Paol Keineg,
assagistes com Roparz Hemon, novel·listes com Xavier de Langlais
i dramaturgs com Tanguy Malmanche i Jakez Riou. Tampoc no podem
oblidar els representants de la cançó bretona, d'entre els quals destaca la figura d'Alan Stivell.
Bretanya compta amb un grup
de joves poetes que, sigui escrivint
èn bretó sigui escrivint en francès,
tenen consciència —una consciència combativa— de pertànyer a una
mateixa cultura, a un poble ignominiosament bandejat.
XAVIER FABREGAS

internacional» s.a.
Organització internacional pel lloguer
d'apartaments,torres i bungalows, us
ofereix la possibilitat d'estada a les
principals estacions turístiques de les
costes espanyoles.
Major de Gràcia,91 -Barcelona-12-Tel.228 0808Telex 52256 Loc.e.Espanya
Adreceuvos a la vostra Agència de viatges.
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Assemblea anual de l'Agrupació Mútua
del Comerç i de la Indústria

CONCORDAT

Situació del contenciós Església-Estat
La revisió del Concordat entre la Santa Seu i l'Estat espanyol — o la seva substitució per
altres acords— és com una serp
d'estiu però amb la peculiaritat que reapareix periòdicament
durant tot l'any. Ja fa temps
que el negociador vaticà monsenyor Casaroli va dir que hom
era "a la recta final". Pero la
recta ha resultat més llarga del
que ningú preveia.
L'incansable viatger per Europa
que és el ministre Areilza va ser a
Roma a primers d'abril. I des d alia
anuncià que "no més tard del mes
vinent, espero que es faci un nou
pas endavant. Un nou pas que podria ésser el començament dels contactes o negociacions definitives.
L'anunci és certament modest: noves
converses. Però alguns observadors
suposen que ara no hi haura tantes
dificultats prèvies —tantes reserves
per l'una i l'altra banda— com en
les negociacions d'abans del mes de
novembre.
,
A i x í , Antonio Pelayo, el comentarista de la revista "Vida nueva
•—revista habitualment ben informada del que es pensa a la Nunciatura
i a la presidència de la Conferencia
episcopal espanyola— proposa la Hipòtesi següent:
"En un terme relativament breu
—•maig o juny— monsenyor Casaroli, secretari del Consell per a Afers
Públics de l'Església, realitzara la
seva cinquena visita a Madrid. Les
negociacions, aquesta vegada, se centraran en la discussió d'uns projectes concrets d'acord sobre aquests
punts: renúncia al privilegi de presentació dels bisbes, per part de
l'Estat i al del fur eclesiàstic, per
part de l'Església; declaració formal
de reforma gradual del Concordat i
altres qüestions. Sobre aquest temes, una comissió d'experts, per separat, ha arribat a formulacions molt
similars. La S i g n a t u r a d'aquests
acords podria produir-se a Madrid.
Abans, com un gest de bona voluntat, s'haurien publicat els nomenaments episcopals que afectarien totes les diòcesis vacants, i aixo representaria el més gran rea justament de l'Església espanyola des del
final de la guerra civil."

nera hipotequés els nomenament»
episcopals, que voluntàriament hi
renunciessin. L'Estat espanyol no
acollí aquesta petició. Pau V I ho va
demanar personalment al cap d*
l'Estat Francisco Franco. La resposta fou que calia tractar £
«
el conjunt d'una revisió del Concordat. Es a dir, que se « t u a v a la qüestió en una negociacio de renuncw
perquè renunciïs. En aquells moments, tres problemes interessaven
especialment el govern e s p a n y o la
possibilitat de jut ar els clergues
»Hase necessitat del ^ J P ^ c o nal el control de les homilies, xa ii~
S a c i ó de les activitats de les associacions eclesiàstiques.
No s'arribà a cap acord. Fou
temps de la pluja de multes per hoS M g u n s clergues
sonats sense autorització de llurs
S .
Quan la situació es deterior a excessivament, es P i u l e n alguns nomenaments e p i s c o p a l * - d e s prés de difícils negociacions- especialment per a les diòcesis mes importants Smés conflictives En canv i fàcilment, diòcesis petites han
nassat anys sense bisbe. I així continuen una desena de bisbats espa-

LES DIÒCESIS VACANTS
Des del punt de vista de l'Església, aquest és el problema mes lgreu
i més urgent. ^Imagina * ' g u que una

província estigués anys sense gover
nador civil? Certament, un bisbe no
és

assimilable

a

un

g°vernadoi.

Però, de fet, és indispensable per a
la vida d'una Església diocesana El
concili Vaticà I I demana - m o l t ™ a u
ment, però fermament— als Estats
que encara mantenien flgun p r m legi de presentació, que d'alguna ma

PAUSA
Una estampa
Un nenet amic meu, noi de
poble, s'ha dibuixat la seva estampa de primera comunio. M
dibuixat els dotze apòstols —un
sense corona, deu ser Juaas
i Jesús amb el pa i el vi. as,
evidentment, el Sant
SoP«
d'aquell dijous tragic el dia
abans de la c r e u El meu amic
ha dibuixat
infantivolament,
amb extrema precisió, ete ditt
dels peus dels senyors ajtfstotó.
I unes cares més aviats satisfetes. Un bcr. dibuix.
Però. sorprenentment - s o r
prenentmer-t per a nosaltres els
a d u l t s - , ha dibuixat tres apos
tols amb un braç aixecat i amb
dos dits fent V.
Que
»n
aquests?' li pregunto. I
M »
com qui ensenya al qui no sap.
"Fan victòria!".
Jordi, amic meu, tu has en
tès què es creure en Jesús, ei
crucificat el ressuscitat.

| VILANOVA I LA GELTRÚ
Pis per --strenar iúperft
82 m2. situat Gran Plaça
Central Z o n a Residencial i a

Una trobada constructiva
i creadora
Fidels i puntuals, a la cita anual
reglamentària els socis aasembleistes de l'Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria es van reunir
el dia 25 d'abril proppassat a la Sala
d'Actes del Foment del Treball Nacional. Va preudir l'Assemblea el
senyor Francesc de P. Pallerès Corberó president de l'Entitat, compartint l'estrada els membres components de les Juntes Directiva i
Consultiva.
,
La nombrosa assitencia va seguir
amb l'interès habitual el descabdellament de l'erdre del dia. No es
debades qúe les Assemblees de
l'Agrupació han anat construint al

tira i afluixa
però, va
aconseguir a totes les diòcesis de
Catalunya hi haguessin bisbes cata-

lans

Actualment,

al conjunt dels

Països Catalans, els bisbats vacants

són Solsona i Eivissa. I recentment

ha corregut el rumor que l'arquebis-

£e de València, García Lahiguera,
havia presentat la renúncia per motius de salut. També s'ha parlat que
alguns dels bisbes auxiliars, tant de
B a r c e l o n a com de València, p o d r i e n

passar a regir algun dels bisbats actualment vacants.

"ECCLESIA" PROTESTA PEL
PROJECTE DE LLEI P E REUNIÓ
A aquest context del contenciós
Església-Estat, cal afegir-hi els comentaris de la revista "Ecclesia
—oficial de l'Acció Catòlica i oficiosa de l'episcopat espanyol— sobre
el projecte de Llei de Reunió enviat
recentment a les Corts. De l'àmbit
de la llei s'exclouen "la celebració
d'actes religiosos, catòlics o d'associacions confessionals no catòliques
legalment reconegudes, en els temples. recintes corresponents dels cementiris i locals degudament autoritzats. Les altres reunions restaran
sotmeses a les disposicions d'aquesta llei."
,
i
El comentari de la revista "Eccles i a " — e n un editorial que no fóra
estrany que respongués a inspiracions superiors— se subratlla que,
si s'aprova aquest article, hi haura
actes pròpiament religiosos que restaran subjectes a l'aprovació de l'autoritat civil, i que el criteri determinant, segons el projecte de llei, no
és tant el contingut de l'acte com
algunes característiques bastant secundàries (especialment el lloc de
la celebració de l'acte).
Però, una vegada més el que es
dedueix d'aquest nou contenciós Església-Estat és que difícilment s'aconseguirà una situació de llibertat
per a l'Església sense privilegis, fins
que tot l'ordenament jurídic que regulí les activitats ciutadanes no estigui plenament penetrat d'esperit i
normes democràtiques.

BREU
V I E T N A M . — Un sacerdot catòlic, el P. Nguyen Vinh, es presenta
com a candidat a l'Assemblea Nacional del Vietnam, la qual, a partir
d'aquestes eleccions, serà única per
a tot el país. L'esmentat sacerdot ja
era membre de l'Assemblea del Vietnam del Nord.

Automòbils DU-PRE
SEAT 1430 B-N
SEAT 127-2 P L B-AD
SEAT 6Ü0-E B-900
R E N A U L T R-8 B-0
A U S T I N VICT. L. B-U
S I M ' " A 1200 GLE B-L
C/ Mallorca, 610-612

cie

mar

amb excel·lent

soleiat.

Telefonar

vista

al

i

moll

32 77

UajBCelona

\
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COMPREM TOTA
CLASSE DE PARTIDES
1 RESTES DE SERIE
Sr. MASIP. Tel. 258.19 58

baté Rebull, de Vilafranca del P e nedès; i Meíito Vilaspasa Rubiol, dè
Tremp.
A
El senyor president, junt amb
altres senyors n-embres de la Jun.
Directiva van lliurar als nous Socis, d'Honor el Diploma i la Insir
nia d'Or enmig dels aplaudiments
els enhorabones dels assistents,

Estats de comptes

llarg de setanta-quatre anys una
obra popular i admirable. Els suggeriments i les iniciatives dels associats, recollits per l'Assemblea i inscrits els programes de realitzacions
de les juntes, han mantigut viu actualitzat i creador l'esperit mutualits que ànims els designis de
l'Agrupació.

Obertura de l'acte
Amb la sevs tradicional salutació
de benvinguda, e; president, senyor
Pallerès, va obrir l'acte. En agrair
l'assistència als presents, es va congratular de iir.terès demostrat per
tots pel fet de ceneórrer a la gran
tasca comuna de l'Agrupació des
dels respectius angles representatius. Després ce l'exposició de les
prescripcions reglamentàries, es va
entrar de ple a l'ordre del dia.

Memòria de l'exercici
Llegida i aprovada l'acta
de
l'assemblea anterior, el senyor Joaquim Pujol Bavlach, Secretari General, va llegir la memòria de l'exer-

1

Acte seguit el senyor Secretari General va presentar a l'Assemblea ela
comptes de l exercici i els pressupostos de despeses i d'ingressos previstos per a 197b. Descrits detallardament els diversos capítols de que
aquells consten, van ser aprovat*
per unanimitat.

Discurs del
senyor Pallerès

nyAquest

•enc

200 m. Platja. - Terrassa cara al

qici de 1975. Amb la seva característica minuciositat i riquesa de dades, el senyor Pujol va exposar als
assèmbleistes les activitats, fets i
notícies corresponents al darrer any
l'Agrupació.
De totes les dades i xifres presencia la vida social i econòmica de
tades pel senyer Pujol, creiem que
és interessant de reproduir-ne les
següents*
" Total de socis a f i de l'exercim
167.684.
„
jtA1,
Socis inscrits al Grup d'Alta Cirurgia: 146.113.
,
,
Socis inscrits al Grup de l'Orfandat: 123.730.
Prestacions
atorgades
a
títol
d'ajuts diversos durant l'exercici:
Ptés. 447.419.444.
L'exposició de la memòria, acollida amb visibles mostres d'interes
i de satisfacció va ser rubricada
amb aplaudiments sincers.

A continuació el senyor Francesc
de P- Pallerès C'crberó es va adreçar a l'Assemblea glossant, en primer lloc, els fets més significatius
recollits a la Memòria. Va subratllar
amb un èmfasi especial el creixement del nombre d'associats, que,
per damunt de tetes les circumstancies, es manté en progressió ascendent. Va analitzar les actuals tendències pel que fa als problemes de
la previsió i a la recerca de solucions. Va argumentar que el mutualisme, tan pregonament arrelat
a la nostra regió com a fórmula de
previsió social, és capaç de satisfer
la natural aspiració humana a la
protecció enfront de l'adversitat. La
raó és que el mutualisme es configura com un pacte de drets i
d'obligacions basat en la fratemita' i en el principi del mutu ajut.
Va constatar també amb evident
satisfacció la contínua afluència de
socis femenins a l'Agrupació. La f i na sensibilitat de la dona i la seva
gran preocupacio pel futur han sabut trobar a la nostra Entitat unes
respostes raonables als seus desigs
d'independència, tranquil·litat familiar i seguretat.
L'assenyada i emotiva peça oratòria del senyor Pallerès va ser
acollida entusiastament amb una
cordial ovacic.

Renovació de vocals
Immediatament després l'Assemblea va ser informada dels càrrecs
de vocals de les Juntes Directiva i
Consultiva que s'havien de proveir.
La subsegüent proclamació de candidats a les places vacants, va donar Hoc a un període de deliberació,
que resultà molt animat. Finalment
es dugué a terme la reglamentaria
renovació de vocals, i amb l'aquiescència unànime dels assistents van
ser reelegits per a un nou mandat
els senyors Lluís E. Bou G i b e r t
Conrad Cardjs Rosell, Jaume Earré
Rius, Antoni Garcia-Nieto Fossas i
Manuel Tremcieda Dilmer.

Precs i preguntes
Diversos assèmbleistes van prendre la paraula per exposar els respectius punts de vista en relació
amb qüestions d'interès general í
alhora per a presentar múltiples
iniciatives i projectes. La presidència va atendre totes aquestes intervencios, sigui facilitant la resposta
adequada a les qüestions plantejades, sigui trasli&dant a les corresponents comissions aquells suggeriments que requereixen un més lent
aprofundiment i estudi.

A les albors
del 75è aniversari

Nous socis d'honor
Continuant una de les tradicions
més entranyables de l'Agrupació i
d'acord amb l'ordre del dia, la mesa
va procedir a proclamar els Nous
Socis d'Honor Aquesta preada distinció ha estat atorgada enguany als
següents associats: Senyors, Pere
Acarin Sala, de Barcelona; Joan
Forcada Roma, de Figueres; Jaume
Orti Ripollès, de Terrassa; Joan Parera Tutusaus, de Valls; Agustí Peflas Llevaria, de Falset; Alfred Sa-

Consumat l'ordre del dia, i abans
d'aixecar la sessió, el senyor Pallerèc va agrair les proves d'afecte a
l'Entitat testimcriiejades pels presents. Va recordar que l'any que
ve l'Agrupació ccmplirà el seu 75è
aniversari, esdeveniment que és natural que ompli de satisfacció tot»
els associats. Amb aquesta anticipació cordial, plena d'optimisme i de
bons averanys, vn finalitzar l'Assemblea anual de l'Agrupació Mutua del
Comerç i de la Indústria.

Economia
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LIARIA
JUNTA

iA
HORA
LLOC . . .
ASSISTÈNCIA

URBIS,

GENERAL

.

PRINCIPALS TEMES DEL'ÍNFORME DEL P O I D E N T I DIRECTOR GENERAL
SCNYOFT MANUEL DE LA QUINTANA I FERGUSON
INFORMACIO:

La informació als Accionistes i al
Personal serà trimestral.
CON^HACTACIO:

Ven es al 31 de desembre del 1975:
2.202.678.951.
Augment sobre 1974: 329.750.023 =
«= +17'04 %.
Contractació 1 de gener 1975/31 de
març 1976 = 1.051.567 656.
Augment sobre primer . trimestre 1975 = 264.478.721= +33*60 %.
Contractació: 1 - 2 4 abril 1976:
211.000.000.

"URRJSCO"

EMPRE A PROMOTORA
D í COMUNITATS
DE P R O P I E T A R I S

nici d'activitat: Octubre 1975.
*rolum de Comunitats promogut:
550.000.000,00.
(Octubre 1975 -Abril 1976.)
OBRES:
Inversió 1975: 2.365.087.641.
Inversió 1 gener-31 març 1976:
442.095.666= +2",66 % sobre el primer trimestre 1975.
PATRIMONI
So'ars i Terrenys

Valor comptable ai 31 de desembre
del 1975: 3.419 099.'542= + 189.807.191
pessetes sobre 1974.
COMPTE

S'intenta salvar l'anomenat "Pozo milagroso del Santo", la seva
capella i la bella perspectiva de l'absis de l'Església de San Andrés.
Oferim el projecte a l'Ajuntament
com a contribució d"'URBIS" a l'Any
Arquitectònic Mundial i amb l'esperit d'estan rar la rehabilitació digna
del Madrid tradicional.
A M P L I A C I Ó DE L A C A « A
DE C A M P O I P L A P A R C I A L
DEL SECTOR POZUELO
Ei dia 22 de març s'ha sotmès
Informació del Públic i de les Corporacions interessades, el Pla Parcial
del Sector núm. 1 d'Ampliació de
la Casa de Campo i ordenació dels
terrenys propietat conjunta d'"Urbanitzadora Casa de Campo"; "Unióh
de Explosivos Rio Tinto" i "Urbis",
dels que ens c o r r e s p o n e n uns
500.000 m2.
Estan molt avançats els treballs
del Projecte d'Urbanització, la qual
operació s'aspira coincideixi amb la
definitiva del Pla Parcial.
Les tres empreses propietàries dels
terrenys reiteren la seva voluntat
de col·laborar molt sincerament amb
C O P L A C O i amb els ajuntaments de
Madrid i Pozuelo de Alarcón en la
gran Amp'iació de la Casa de Campo, que augmentarà la superfície
en unes 400 hectàries, gràcies al feliç

PERDUES 1 BENEFICIS

En milions de pessetes

1975
Pessetes

%

258'6
465'0
4'8

35'51
63'83
0'66

T O T A L PRODUCTES
DESPESES
I. — Despeses d'Immobles en Arrendament
II. — Despesses d'Explotació de vendes
III. — Amortitzacions
IV. — Fons de Reposició d'Immobles

728'4

100'—

55'4
205'8
33'1
14'2

7'62
28 25
4'54
l'95

T O T A L DESPESES

308'5

42'36

BENEFICI L Í Q U I D

419'9

57'64

Conceptes
PRODUCTES
I. — D'immobles en arrendament
II. — De vendes de pisos
III. — Altri

Solars i Terrenys donats de baixa
per aportació a les obres, durant 1975: 526.120.157
Inversió en nous Solars i Terrenys
durant 1975: 715.927.348
Noves adquisicions de Solars i Terrenys durant 1975 i primer trimestre
del 1976:
MADRID
A Z C A . — Edificabilitat: 22.331 m2.
C / . San Bernardo. — Edificabilita
7.181 m2.
A més, URBISCO gestiona la formació de noves Comunitats de Propietaris per a 14.000 m2 edificables.)
SEVILLA
C/. Marauès de Nervión. — Edificabilitat: 31.110 m2.
C/. Luis Morales. — Edificabilitat: 24.806 m2.
C/. Tetuan. (Solar de l'antic Teatre de San Fernando.) — Edificabilitat: 21.470 m2.
Las Calesas II. — Edificabilitat:
32.725 m2.
CORDOVA
Solar a l'Avinguda del Generalíssim (Antic Govern Civü). — Edificabilitat: 32.424 m2.
XERES DE L A FRONTERA
Solar Av. Santo Domingo. — Edificabilitat: 57.800 m2.
ADQUISICIONS CONCERTARES
I PE DENTS DE FORMALITZAR
Quaà s'aconsegueixin les respectives qualificacions per a Llicències
d'Obres, es consumaran les compres
de pous solars, la qual edificabilitat
S'estima en un total de 260.000 m2
a construir.
Reconstrucció de la Plaça de Sau
Andrés
Destaca pel seu interès històricartístic, la idea de reconstruir la
Plaça de San Andrés, amb un edifici noble que substituirà l'arruïnada
"Casa de San Isidro",
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concurs de l'Administració i les Empreses privades.
Zones Turístiques
Santa Ponsa (Palma de Mallorca)
Acabat un recorregut de Golf, homologable de primera categoria internacional.
El Xalet Social, a més de tots els
Serveis Esportius, comptarà amb diverses habitacions, de molt interès,
com atractiu de promoció.
Està a punt d'acabar-se el Port
Esportiu, semi-natural, en el qual
poden atracar vaixells de fins a
20 metres.
Té 459 places i s'han venut molt
abans d'acabar-se l'obra.
" L a Alcalde" y " L a Hacienda"
(San Roque)

A l costat de la famosa urbanització Sotogrande, "Urbis" es co-promotoma amb " L a Alcaide, S. A . " i "Vallhermoso" d'aquest ambiciós Projecte. S'avançà durant l'any en els
treballs de desenvolupament del Pla
Parcial.
"Costaïita" (Estepona)
S'urbanitzà, quasi totalment, durant el 1975. Es tramita la construcció Sotogrande, "Urbis" és co-promovaixells lleugers i millora de la
Platja
Valor del Patrimoni en Sòl i repercussió per m2 edificable
A l valor comptable de Terrenys
i Solars a 31 de març últim, per
4.300.218.334 pessetes corresponen,
aproximadament, 2.967.409 m2 d'edificació. El cost mitjà de repercussió
per m2, és de 1.449 pessetes.
PATRIMONI EN RENDA
1.—Inversió 1975: 571.115.708 pessetes.
2. — Valor en Immobles en explotació al 31-12-75: 2.957.428.962.
3. —- NiveUs R e n d e s
31-12-75:
294.272.436.
4. — Augment mitjà mensual sobre
l'any anterior: 5.276.011.
5. — Augment percentual: 27'41 %.
6. — Nivells
Rendas
23-4-76:
303.000.000.
7. — Rendabilitat bruta del Patrimoni ja arrendat: 12'07.
LIQUIDAT, SOLVÈNCIA
I GARANTIA
Liquidat, segons Balanç .
2'30 %
Liquidat depurada real . .
l'98 %
Solvència
l'83 %
Garantia
1*87 %
BENEFICIS
419.861.986. — Augment total sobre 1974 = 67.000.000. — Augment percentual =18'99 %.
DIVIDEND
D'acord a les Disposicions vigents
és del 10'625 %. A l gener es distribuí
a compte 5'5 %. El complementari
serà del 5'125 % per a les accions
1 al 30.000 de la primera Sèrie i 1 al
4.143.933 al 5.940.142 de la Segona
Sèrie. I del 2'5625 pes a les accions
4.143.933 al 5.940.142 de la Segona
Sèrie.
Es farà efectiu a partir del proper
17 de maig.
AMPLIACIONS DE CAPITAL:
Continuaran entre els mesos de
desembre i gener de cada any, com
a mínim les de 1X10.
S'aplicarà a aquestes ampliacions
la norma que en cada moment reguli el Fons de Regularització de
Balanços.
A la del pròxim desembre s'alliberaran al seu càrrec, el 30 %.
Durant els pròxims quatre anys
s'emetran, també, prèvia sol·licitud
de renúncia voluntària als Srs. Accionistes, fins a un màxim de 25.000.000
anyals, a la par, a favor del Personal.
EMISSIÓ D'OBLIGACIONS
CONVERTIBLES:
Els seus imports i dates, estaran
en funció del curs dels treballs, dels

B A L A N Ç D E LA S I T U A C I Ó C O N D E N S A T
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PRINCIPALS

MAGNITUDS

1. —
2. —
3. —4. —
5. —
e. —
7. —

Inversió en obres ... ••<• ••• •«• ...
Contratació
Solars i terrenys ... ...
Patrimoni en renda ...
... ...
Nivells de renda
Recaptació efectiva en rendes
índexs de liquiditat solvència i garantia
— De liquiditat: 2'30
— De Solvència: l'83
— De garantia: l'87
8. — Beneficis ... ... ...
' ...
9. — Reserves
10. — Capital
rendiments de l'Empresa i de l'actitud del Mercat de Capitals, que avui
es mostra molt receptiu per a aquests
valors.
Tindran, com sempre, dret preferent a la subscripció, els accionistes
d""Urbis" i es procurarà atendre als
Srs. Accionistes que desitgin subscriure més de les que estrictament
els correspongui en funció del número d'accions que posseixi.
Obligacions Convertibles. — El resultat en l'Emissió d'Obligacions Convertibles al maig del 1975 per l'accionista subscriptor fou, per suma d'interessos, baixa a la Conversió i
immediata ampliació de 1X 20; un
benefici de 24.552 pessetes que representen el 23'86 % anual.
L'Empresa, malgrat la depressió
Borsaria obtingué ioves reserves per
valor de 712.939.375 pessetes.
V A L O R DE LES ACCIONS
D-'URBIS"
El valor, segons Balanç, passa
del 189'68 % al 1973, al 231'29 %
al 1975.
RENOVACIO DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ
Proposà la reelecció dels Consellers, senyor Manuel de la Quintana
i Fergusos, senyor José Maria Muguruza Irisarri; senyor Francisco
Utrera Maldonado; senyor José Maria Brera Oria i senyor Felipe Ruiz
de Velasco i de Castra
A M P L I A C I Ó DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ
Sol·licità de la Junta General
l'aprovació de l'Acord que li era
presentat, segons el qual, el número
màxim de Consellers s'elevava a
vlnt-i-set.
Justificà aquesta mesura en la necessitat d'adequar l'Organ d'Administració als creixements del seu Capital, Reserves i activitats.
La competència per cobrir les places de nova creació és exclusiva de
la Junta General, a la qual proposà
els noms del senyor José Ramón
Alvarez Rendueles, en representació
de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi; senyor Carlos Balseyro
Rodríguez, actual Director de l'Ordenació Tècnic-Econòmica de l'Empresa
en la qual treballa des de fa vint
anys; senyor Antonio Barrera de Irimo, com a empresari d'altíssim prestigi; senyor Juan Ignacio Mac-Crohon
i Jarava, en representació de la Caixa d'Estavis i Monte de Piedad de
Madrid, Entitat que col·labora intensament amb "Urbis", tant a l'ordre
financer com a la promoció conjunta
de vivendes; senyor Mateo Ruiz
Oriol, Director Gerent de la Caixa
la qual representació ostentarà conjuntament amb el senyor Mac-Cro-

AL 31 D E D E S E M B R E D E L

1975

En milions de pessetes

VII.

Suma actiu pessetes
Comptes d ordre
Suma total, PESSETES

852*7
10.582*3

2*1

142
3.3vj7

...

PASSIU
I. Capital i reserves
II. Exigible
— A curt termini
— A llarg termini
III. Comptes transitoris
zacio
••• ••• ••«

.
.

... 2.150*1
... 5.780*0
•le regularit-

6.708'7
7.930'1

496'2

29»'7
15.135'0
2.857'6
17.992'6

IV.

AL

Suma del passiu, Fessetes ...
Comptes d'ordre

15.135'0
2.857'6

Suma Total Pessetes

17.992*6

•.

1975

Milions
de Ptes.

REGULARITZACIÓ SEGONS LLEI 76/1961 DE 23/12 I DECRET L L E I 12/1973 DE 30/11 DESPRES
D'APLICATS ELS BENEFICIS
ACTIU
I. Disponible
II. Realitzable
3.755'6
— A curt termini ..
6.826-7
— A llarg termini ...
III. Crèdits diferits
IV. Magatzems i aprovtMinsme. ts
V
Inai obiiitzàt
2.9C *4
— D'explctació
16'0
— Tangible
... ...
310'6
— Intangible
.
103'0
— Financier
VI. Comptes transitoris i de regularització

A.»

ORDINARIA

24 d'abril del 1976
11 matí
Cine Carles III* Madrid
Més del 65 per 100 de caprtal social

DATA D E CELEBRACIO
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2.365'1
2.202*7
3*19*0
2.957*4
2!>4'3
2E8'6

419'9
3.171*0
3.549*5

-

% sobre
19 24
-

1-13
17,04
13'60
3'85
27'41
24'39

18'99
26'96
57'32

hon. Les dots personals del senyor
Ruiz Oriol per la seva experiència
1 administració molt brillant de l'Estalvi Popular i la inquietud que el
caracteritza enfront del problema
social de la vivenda, prometen una
col·laboració molt fecunda; senyor
Carles Sàinz de Vicuna i G a r c í a
Prieto, representant de la família
del President fundador d"'Urbis" i
empresari molt destacat i senyor,
Fernando Suàrez y Gonzàlez, un dels
primers especialistes espanyols en
estructura d'Empreses i relacions
laborals.
SITUACIÓ A C T U A L
DE L ' U R B A N I S M E I DE
L A VIVENDA
Són necessàries de 300 a 350.000
noves vivendes anuals, de les quals,
a cadascun dels Sectors, lliures, mig
i per a famílies sense recursos suficients, correspon, aproximadament,
un terç.
Els de més alt nivell econòmic i
els de classe mitja tenen una certa
capacitat, encara que limitada per
falta de Crèdit Hipotecari, per abordar el seu problema.
Les necessitats dels sectors dèbils
de la població no tenen el recolzament econòmic possible dels seus
demandants.
No és possible girar-se d'esquena
a aquest problema, fent-lo recau-re
exelussivament sobre la promoció
directe de l'Estat. Ni els recursos
pressupostaris poden tan sols acostar-se a ell sense desbordar les despeses públiques fins a deliris d'inflació, ni el sistema fiscal tolera, sense
risc gravíssim del procés industrial,
arbitrar els 120 ó 130 mil milions
que l'operació consumirà cada any.
Últimament, s'inspira l'actuació del
Ministeri de la Vivenda, en criteris
inteligents i positius, per multiplicar
l'eficàcia financera dels limitats recursos que disposa pressupostàriament.
Un interès purament econòmic
aconsella a les Empreses alliberar-se
de participar en aquesta tan dura
i poc rendable operació, però no
poden ser insolidàries d'una obligació que necessita de tots: Administració Pública; Promotors amb capacitat suficient; els propis beneficiaris amb el seu esforç d'estalvi
fins on els sigui possible; i les vies
de finançament que, sense detriment
substancial d'altres activitats prioritàries, poden confluir en aquest objectiu vital.
"Urbis" contribuí ja amb més de
trenta mil vivendes, acollides a molt»
diversos sistemes de protecció oficial,
des del 1952 al 1968.
La col·laboració s'ha fet impossible
per l'artificiositat dels preus polítics
i la' falta de decisions, que permetin
preparar a costos viables, superfícies
importants de sòl, capaces de desenvolupar forts programes, únic mitjà
d'aconseguir la veritable integració
social que acabi amb la injustícia de
barris per a pobres i per a rics, i la
única possibilitat, per a la iniciativa
privada, de participar en grans plans
de vivendes modestes, perquè el seu
benefici, mínim o nul moltes vegades, es pot compensar amb la seguretat de la planificació a llarg termini, amb un gran volum a ual
d'unitats que permeti millorar 7a
productivitat i amb la varietat <-'el
producte en el que la vivenda de
majors nivells absorbeixi les pèrdues
que, normalment, produeixen les
anomenades "socials".
L'urbanisme de les dècades passades ha de ser superat, però correm
el risc, freqüent entre nosaltres, de
que él moviment pendular cap a
extrems de perfeccionisme inaconseguibles, produeixi paralització, falta
de decisions i fins i tot negatives
sistemàtiques.
(Passa a to pi*.
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Les camparies al vol... emmudiren en una sessió
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plegar veles. Avui veurem el que tara empesa a i «
B a n c d'Espanya,
que actualment actuen en el mercat i no ho hem d oblida^ del B a n c £ « P Y
Quant als sectors, l ' o f e r t , de P a P e r n f p C ° ' ^

mes eleva-
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s'sectors q u e van tenir ahir una trajectòria mes «uixa van ésser el paperer i el
químic, i tornà a la irregularitat - u n a 'lor no la e S , l u _ ' ^ t r i c
El tancament mostrava el frredominndel |paper si be e i ^ e c m c
maven que era assimilable, tot depend.a del discurs del presmeni ae y
Barcelona

Alena

B

152

TR^.ÇPNQTS

ÀLÏMENTACSO. BEGÏÏDESJJABAC_
B
M
M

•nd. Agricolas
El Aguilà
Azucarera

278
138
142

+ 2.
— 1' •
— 1,5

Urbas

228
98

La Seda
Smace

— 3
— 2

PAPER I ARTS GRÀFIQUES
Torras Hostench
p
ap. Espanola
Sarrió
p
ap. Reunidas

B
Bi
M
Bi

371
176
214
315

-10

-

2

- 3
-14

PETROLI
293
433

Campsa
Cepsa

6

-111

QUÍMIQUES

B

245

+

5

130

METAL.LIQUESJASLQYES
270
157
161
670
228

Aceros Llodio
Altos Hornos
Echevarría
Olarra
La Farga Casanova

322
342

López Quesada
Atlantic
Central
Bilbao
Induban
Foment
Granada
Santander
Biscaia
Espanyol Crèdit
Híspano-Americà
B.l. Catalunya
B I. León
Bankinter
Mercantil e Inri.
Occidental
Popular
Urqui|0
Bankunión
Saragossà
Ibèric

M
B
M
Bi
M
M
M
M
Bi
M
M
B
M
M
M
M
M
M
B
M
M

680
538
823
715
390
580
356
814
580
563
529
4-14
562
470
738
459
624
644
362
805
585

Binca
Cartisa
Corp. Ind. Catalana
Dobinca
Gral. Invers
Finsa
Merimsa
Popularinsa

TRANSPORTS MARÍTIMS
M

M
M

B
Bi
B
Bi

Cros
Dow Unquinesa
Aragonesas
Nttr. Castilla
Oarburos
Sefamtro
Explosives

+ 5
— 3
4 4
—18

Nuvofondo
Crecinco

MATERIALS OE

—

2

— 5

235
237
195
261

+ 5
+ 7
+ 35

AirïllA 1 « A S
Aguas València
Catalana Gas
Aguas Barna.

B
B
B

158P
122
136

Motor Ibérica
Seat

B
M

+ 2
->1

B
B
M
B

1

—

2
1
1

—
—
—

=
=

+ 8

—

30
2

248
155

765
655
285

228
180
208
219

Una ferreteria d'ahir,
d'avui i de sempre,
al servei de la indústria
dels Països Catalans.

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 29/4/1976. Page 19

+

BULTACO FLOREAL
Agència i Servei
BULTACO

0.10

— 0,27
+ 0,42
+ 0.18
4 0,07
+ " 0.48
+ 1,27

Motos noves i d'ocasió
«arantitzades
Kevisions i reparacions
B l l , T \ ( <>

(Cotitzacions facilitades pel Banc
Industrial de Catalun a)

=

+ 7
=

D E PIS0S.BANÏS.CUINJU

+ •1

í:' G a r a n t i a 2 0 m e s o s

=

=
=

+ 7
=

4-

Màxima

rapidpssa

El servei mes complet de-.
Mestres d'obres Electricitat
Lampisteria
Fusteria

+ 1

P r e s u p o s t i P r o Y e c t e s al m o m e n t

5

SïYl 2395490
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BERLÍN, 77

Junta General Ordinària

— 2
+ 5

+ 10
— 2
+ 1

4- 2
—

2

•

Ve de la pàgina anterior

Res poden aposar les Empreses privades a la socialització del sòl, si és viable,
però, suposant que es consideri necessària la seva col·laboració han de defmir-se amb claretat les funcions a asumir, i els estimuls. perquè la competència s i g u i efectiva i
un mercat
abundós i diàfan.

creí

L'actitud de les Empreses és molt
positiva i el Ministre de la Vivència i els
seus col·laboradors més directes, estan
donant proves de tenir una lúcida conciéncia del problema.
Desitjem participar en programes ambiciosos i sincers, envoltats de totes les
garanties per a l Estat i per a la Societat,
però que emparin, en el que és de justícia. I aportació privada als bens comunitaris de l'urbanisme i de la vivenda.
Ens sabem segurs —i la nostra història ens ho avala— d'actuar amb rapidesa i c o n c e p c i o n s dignes, a noves
unitats urbanes que siguin veritables
Ciutats perquè hem sabut crear-les en
època més difícil sense que. en quasi
trenta anys. ningú pogués, amb raó. imp u t a r - n o s abusos, e s p e c u l a c i o n s ni
guanys indeguts.

c/. Berlín, 99 BARCELONA-15
Telèfs.250 2231 -250 5S 97

6.15
4-19.89
4- 3,83
4- 1,06
+ 11,12
+ 1,89
+ 18.20
+ 1.73
+ 0.16
+ 1.48
+ 1.88

4-

116

INMOBILIARIES 1 ALTRES
CONSTRUCTORES
Cidesa
Cevasa
Metropolitana
Fiesa
Urbis
Leisa
Vallehermoso

—

450.63
1148,48
992.10
479.19
877.86
429.11
1041.42
113.18
72,74
99.06
92.00
86.94
93.63
75.38
82.38
75.73
79.90
98.34

Cotxés i motos noves i usades,
niés de; 100 v e h i c l e » r e v i s a t s e n
stiik. g a r a n t i z a t s i a m b f a c i l i t a t s d e p a g a m e n t a ta v o s t r a
comoditat
Presentat
aquest
anunci r e b r e u un obsequi.

«Inmobiliaria Urbis, S. A.»

132
374

CONSTRUCTORES D OBRES
PUBLIQUES
Cubiertas y Tejados B
Dragados
M
Fomento
B

CONSTRUCCIÓ
M
B
B
M

Alba
Asland
Sanson
Valderrivas

— 2
+ 2
+ 20

5
1
+ 2

—

696.93

157
139
98
520
108
301

2

+ 4

B 136
M 280
B 203
B 182
M 295
Bi 157
89
B
M 470

AUTOMQBILS I MAQUINARIA
B
Bi
M
Bi
B
Bi
M

Eur0va

—

—

0,39
644,39
644,39 -4- 0,39
1.90
744.49
744,49
+
1.90
1497,94 4-24.82
1*0-7
Q/1
1437,24 4- 3.07

Inespa
,neSpa
Eurovalor I
|0r,
Ahorrofondo
Inrenta
Mediterraneo
Suma
Fondiberia
Rentfondo
Fontisa
Eurovalor H
Gesta
Fondonorte
Gesteval
Planinver I
Planinver II
Banserfond
Inverfondo
Plusfondo
Fonbancaya
FonOouníón
Profondo
Multifondo

7

FONS P INVERSIÓ MOBILIARIA

MATERIAL I MAQUINARIA
NO ELÈCTRICA
Harry Walker
Tubacex
Macosa
Babcoc & Wilcox

+

SOCIETATS D INVERSIÓ
MOBILIARIA

URBANS

Transmediterrànea
TÈXTILS

92,17 (- 0.12)
40
23
32
132
165
127

Hidrola
Iberduero
Unión Elèctrica

ÀGRICQLÍSTFORESTALS

J. P.

Bilbao

Madrid

93.30 ( - 0.16) 92.23(4 0.17)
75
67
42
31
5C
46

Index (Base 1-1-76)
Contractació: Pugen
Baixen
Repeteixen

^

Finanz.ySe.v
Galerias
BANCS

€ . Còrsega. 3*1
C . Castillejos. 3 »
C , Mallorca. 495-532

Es un tòpic fals i ignorant atribuir a
les Immobiliàries espanyoles, i especulació del sòl. Ben cert que la retenció
d extensions a les que, més aviat o més
tard ha d arribar la Ciutat, sénse esforç
per part dels propietaris, és una forma
i n d i g n a d e n r i q u i m e n t i aquesta resistència a la funció social de la propietat, pot i ha de ser forçada a canviar la
seva actitud egoista i perjudicial per altra part enriquidora per a tothom i legítimament també pels p r o p i e t a r i s d aquesta terra que es disposin a asumir
v e r i t a b l e m e n t les seves o b l i g a cions. Una ordenació del territori molt
especialment a les grans Àrees i Capitals, permetrà de forçar a qui retenen el
sòl, a mobilitzar-lo per sí mateixos, o,
agrupats entre ells, bé amb
l'Estat bé

300 000 si es de 40 i de 600 000 si és de
20.
Demana als accionistes i al personal
d «Urbis», primers estímuls i deures del
seu Consell i del seu president, que reberen llurs paraules c o m el missatge optimista de que els espanyols tenim llarga
saviesa del valor de I esforç c o m ú per
aconseguir el benestar del pais i ei de
El sòl rústec transformable no té re- cadascun dels seus homes
percussió determinant, ni en el cost de
La memòria d'«Urbis». té aquest curs,
solars urbanitzats, ni molt menys, en el un Capítol d Honor que dedica un redels producte final buscat, que és la vi- cord emocionat a l e x e m p l e i al sacrifici
venda. El valor d'aquest sòl inicial trans- de Frarccisco Franco, que. en repetides
formable no arriba al 10% del total ocasions de la seva exemplar vida hoprocés d'urbanisme i és força, inferior al norà «Urbis» amb tes seves visites, amb
1%del cost de la vivenda
el seu alè. amb el seu savi consell i amb
amb Empreses capaces, tècnica i financerament.
No es pot dir que les Immobiliàries siguin culpables d'aquesta situació, molt
menys quan la mitja de rendiments de
les que cotitzen a Borsa, ha oscil·lat entre el 8 i el 12°o dels seus recursos propis.

S atubueix falsament e les immobiliàries, un voracissim desig de densitats
per tal de guanyar méjs diners.
Les empreses saben molt bé on rau el
punt d equilibri entre Urbanisme digne i
humà i amb visió dé futur i les possibilitats econòmiques del pais i dels seus
habitants.

elogis i recompenses, de les quals volem ser sempre dignes.
La seva vida i mort són un mandat de
laboriositat, abnegació i fé en el els espanyols.
Rebem la part que ens pertoca d aquest llegat històric, decidits a ferlo
creixer amb apassionada entrega a!
deure.

Si a cada hectàrea a urbanitzar s'atriDes del 22 de novembre, del 1975.
bu çsin vuitanta estatges, la resultant de
cost del sòl urbanitzat per a cada una. regna S.M. el Rei en Joan Carles, que el
és, exactament, la meitat que si aquest dia 21 de juny del 1967, un any abans de
volum és de q u a r a n t a vivertdes per ser proclamat Príncep d Espanya, trehectàrea' i la quarta part d'una orde- ballà durant una iniensa fornada a «Urbis».
nació amb només vint
Aquí estem un homes fidels a aquesta
Aquests tres tipus de densitat són
Pàtria tan estimada, disposats sota el
molt reveladors, en tant cjue la primera
seu regnat a encarar el pervmdre amb el
coincideix pràcticament amb l a d e les promateix experit d il.lusionada joventut
mocions oficials; la segona és la que amb que ell està aixecant, dia a dia, l'ess atribuí a les empreses en el Concurs perança en els pobles i en els cors esd Urbanisme Concertat i la tercera, vint panyols.
vivendes per hectàrea, s'intenta per alTots els senyors accionistes interromguns, com a raonable.
peren amb una clamorosa ovació al preEn termes generals, però molt certs, s i d e n t q u a n p r o n u n c i à les s e v e s
en una urbanització de l ordre de les paraules de r e c o r d del Generalíssim
2.000 hectàreas, la repercussió del solar Franco i de salutació a S.M. el Rei d'Esurbanitzat, sense comptar càrregues fi- panya.
nanceres ni cap benefici, no pot baixar
c a p senyor accionista soUtcító la pade 150 000 pessetes per vivenda de cent f a u i a , aprovant-se. per aclamació tots
metres, si la densitat és de 80: de e | S acords proposats
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El primer cotxe d'Espanya
De la unió d'un grup d' industrials barcelonins, va néixer una
empresa que havia de meravellar
el món del motor; se'n va dir
HISPANO SUÏSSA.

Un cotxe espanyol que es va
acreditar immediatament a tot el
món, i que va emular fins i tot el
Rolls Royce.

Aquesta cigonya del tap del
radiador que duien els Hispanos, fou l ' " A v e Fènix"
per a molts bons
_
afeccionatsal'au-^^^^S
tomòbil de gran W ' ^ ^ m
i
classe. Amb el
mà ^
^ ^
transcurs dels
anys la mateixa V - ^
cigonya ens va
J
dur un bebé:
EL PEGASO que cap als anys
cinquanta va néixer a Barcelona,
amb tan bona estrella. Tanta,

del Alfons Xni

que és a Pegaso on es basa el prestigi de la indústria nacional en
l'aspecte de la fabricació, primer
d'automòbils i, ara, de camions!
autocars.

Un repte de 25.000 dèlan i el títol
del millor cotxe del món.

Els grans triomfs nacionals i
internacionals d'una marca acabada de néixer com la Hispano
Suïssa, van fer que les comandes
ploguessin de tot el món sobre la
fàbrica de Barcelona, que va esdevenir insuficient pe'r a poder satisfer la gran demanda i se' n va
haver d'instal·lar una altra a
França,- que va actuar com a sucursal per tal d' atendre les necessitats del mercat europeu.
De la nova planta van sortir
models tan famosos com el denominat Alfons XIII, perquè era el
que va fer servir el monarca espanyol, que al seu volant es va acreditar com a gran pilot automobilístic.
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Al Saló de Londres de 1.928
es fa una juguesca en la qual es
disputaven ni més ni menys que
25.000 dòlars, que era tota una
fortuna en aquell temps.

1* altre per a una cursa de 24 hores
al circuit d * Indianàpolis.
A l cap de 24 hores, el cotxe
espanyol duia 1.000 km d'avantatge al cotxe americà.

Els cotxes que havien de dirimir la contesa eren: un Hispano
Suïssa i un Sturz, un cotxe espanyol i un cotxe americà, els dos
millors de l'època a tot el món.
Es van alinear l'un al costat de

Un triomf indiscutible.
.En aquella juguesca HISPANO
SUÏSSA havia guanyat el títol del
MILLOR COTXE DEL MÓN.

cou alguna de grossa,

Tècnica Made in Pega*
Des de la seva fundació, Pegaso va posar un interès especial en
la creació del seu Departament
d' EXPERIENCIES I INVESTIGACIONS APLICADES.
Aquest Departament treballa
en col·laboració amb els Departaments de PROJECTES I NOUS
DESENVOLUPAMENTS.
La seva importància ès inqüestionable, ja que ha fet possible
l'existència i el perfeccionament
constant d'una tècnica pròpia,
PEGASO.

Pfetsaso. l'eiportw més ràpid del món
::t·rwpnÍtïA y oe íos

mucho <íci 'ú;ícïoi-/
BiStfijro,
ptovhio àc
^iaíe,

—.
•.''íiaí A! Jíio sígiíMmíc, se mwri'·é con
dobí<r
La
<j* Tourimj pare j»
(*sra «u incendio lu ir,->pirf<ó.
Sin «roharjjo, cortitim • la» tarque· »•»»fctsjoU*
«« í3tnfcij«ftï(> ei
'.;as BS
ci>rs ioatjuln PaÍMios-Jiiv·'fio· Rrh •» iuan Jovtr-Princípe <!c
•Mtft«wh <juc en tos rectas de í^»
Í.iíuíiaudières se momíraron rouy «i- bor, estafcan s«uy bteo dimeorwoafcdos yrefo'geradtj»,pcrcs «au tnmli.
velocídnd a todos Sc» yo• e&es fwríiíipanijw, Píro otra vr& is cfeMes para «! jsfca» <le Jos ctyàm
:ta«ia .swrts, pues d >rfnw cochs
que sussainatoa
:í<!ívs>
ifc t w » » y «i j».
tmsjartt «ctonekx»» deto»?t~
g«»a«, caaíüí» i» ajíoiitte / « w suí^«.fuís-on « i «Jóstetros 5sït«wí,a
;iww»
«
1 mbi&ts. »Je amm. en te <$ue to»
ms psarte íastífeda. Los
:saïfé
S«® ÍHÍtXM-ía»!»
L'SP ÏB
'/Veces iuerea
pj»i>Sema jwrai «J
<3ttd»í <Se la marca, tattíé e» tSS$
l
pSrsiua « «rxjuc «rais da tíía-

-: perictres en
pTimsinsm
amUmt*
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kurqusí»

é$a exeeaím.

Així, Pegaso ve construint
vehicles d'excepcional execució,
dissenyats i realitzats de punta a
punta per tècnics i operaris espanyols.
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Tres premisses per al futur del Barça

"VUELTA" (!)

De Cauwer: vencedor i nou líder
El corredor holandès José de
Cauwer ha estat el vencedor de
la primera etapa de la "Vuelta". I diem primera etapa, perquè els tres quilòmetres doscent^ metres del dimecres constituïen el preliminar. De Cauwer és un dels components de
l'equip "Raleigh".
En l'etapa contra rellotge quedà
•n desè lloc, a tretze segons del vencedor, Dietrich Thurau.
L'etapa, de 135 quilòmetres, començà i finalitzà a Estepona, novament. Deu n'hi do, el culte que la
"Vuelta" rendeix a la ciutat andalusa de la Costa del Sol! Els corredors
han passat per San Pedró de Alcàntara, Marbella, meta volant que ha
estat guanyada per Elorriaga seguit
de Roland Berland, de França, i
Erik Jacques, belga; Fuengirola, on
ha vençut el belga Ferdi van der
Haute seguit per Érik Jacques i Daniel Verplancke, belga també; Benalmàdena-Casta, Benalmàdena, Alto de la Pena, de tercera categoria,
que ha estat coronat en primera poS
lfio n
e r .Innnnim
A mtctinVin el porsicio
per
Joaquim Agostinho,
tugès de l'equip "Teka", seguit pel
seu compatriota José Martins, del
"Kas", i de José Luis Abilleira, tam1 ' del " T e k a " i vencedor del premi
de la muntanya de l'any 74.
A partir d'aqui els corredors han
passat per Mijas, Fuengirola novament, Marbella, San Pedró de Alcàntara i Estepona, on a l'Avenida
de Espana hi havia instal·lada la
meta.
En aquesta primera etapa el tren
de marxa ha estat elevat. No hem
d'oblidar que a part de l'Alto de la
Pena, tot el recorregut era prou pla
com perquè els corredors poguessin
posar a to els seus músculs i les seves forces, ja que la minietapa del
dimecres poca cosa podia demostrar. La gran quantitat de ciclistes
belgues i holandesos,, reis de les pla-

BREU
A U T O M O B I L I S M E . — Ahir fou
presentada l'Escuderia oficial SélexBendibérica, que prendrà part als
campionats d'Espanya de les Fórmules 1.800 i 1.430. al Saló de l'Automòbil A l'acte hi havia presents els
pilots J. L. Ferrer i L. G. Canorrtanuel —que correran en 1.800— i no
així el conductor de F. 1.430. M Molons de qui el presentador de i'acte.
senyor F. Domínguez Olías, digué
que és tan joven, tan jove, "oue no
ha ooçut venir perouè s'està examinant" E's cotxes s'han estat preparant aquests dies al circuit de Calafat i avui seran enviats a Madrid
per a prendre part en els entrenaments oficials i en la cursa de 1.800
que tindrà lloc dissabte al Jarama,
amb motiu del Gran Premi d'Espanya.
COLOMBICULTURA. — H dia 1
de maig se celebrarà a Sentmenat el
X X V I I Campionat de Coloms Esportius amb el patrocini de la Federació Regional. Els actes comencaran
? les vuit del matí i haurà també diverses manifestacions socials.
FUTBOL. — Chinaglia ha estat
denunciat devant la Lliga nacional
d'Italir després d'haver-se'n anat a
Nova York. sense permís de La Lazia, per sostenir converses amb el
Cosmos, que li ofereix uns 60.000 dòlars —aproximadament 40 milions
de pessetes— per un any.
— L'extrem del River Plate, Oscar
Mas que fracassà al Madrid, és a
punt de signar contracte amb l'Everton de Vina del Mar ( X i l e ) .
— El torneig internacional júnior
de la U E F A de 1979 serà organitzat
per Àustria en complir-se el 75è aniversari de la fundació de la Federació Austríaca. Les properes edicions
es disputaran a Hongria (1976), Bèlgica (1977) i Alemanya Oriental
(1978).
— El Hacing Molenbeeck, de 1 a
Primera Divisió belga, presentarà
una querella contra Cos Coster, sogre de Cruyff. per haver sotmès a
un examen mèdic el jugador del Molenbeeck, Boskamp, amb intenció de
traspasar-io a l'Ajax. L'examen resultà negatiu 1 l'equip belga (.emanarà compensacions "per haver sofert un perjudici moral".
— La junta directiva del Rea!
Club Unión d'Irún sol·licitarà que en
el seu estadi voleï la bandera basca
al costa de l'espanyola como ja és al
cas al costat francès. Ara s'acompleixen e's 50 anys de la inauguració
de l'estadi.
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nes, tenen en aquestes etapes de
tempteig el seu terreny preferit. I
tots els altres hi van a remolc, exceptuant alguns noms, d'aquests llebrers dels Països Baixos que intentaran de totes passades d'interposar
com més minuts millor entre ells i
els restants favorits de la ronda.
A l llarg de la jornada s'han produït moltes escaramusses per part
de l'equip "Raleigh", el més fort de
la "Vuelta", almenys el més compenetrat, en què figuren Thurau, vencedor el dimecres, Kuiper. actual
campió del món, Knetemahh Karstens i el vencedor de l'etapa d'avui.
De Cauwer. Amb ells, han intentat
també la fuga Elorriaga, molt batallador aquesta etapa, i Perurena.
Ara cal veure com respondrà l'equip
germànic-hoíandès de cara a les
etapes de muntanya.
A vuit quilòmetres de la fita, es
registrà l'atac que al final seria el
definitiu. Kuiper. precisament, cap
de fila del "Raleigh", desencadenà
una ofensiva- i fou seguit per Pintens, Jacques, Priem, Lannoo, López
Carril, Van Lint. Hoogedoorn i Lazcano. L'atac, fulminant, desgregà al
gran grup en molts escamots que, no
obstant, no afluixaren el rapidíssim
tren que ja portaven i es dedicaren
a encalçar els escapats
De tota manera, el grup davanter,
a les envistes de la meta, va saber
conservar les distàncies mercès a la
extraordinària velocitat que duia.
L'esprint final fou per a José De
Cauwer que s'i m p o s à a Pintens,
Priem, Jacques, Van Lint, López
Carril, Lazcano, Hoogedoorn i Lannoo, per aquest ordre. Pocs segons
després entrà un nou escamot comanat per Reybroek El temps del guanyador ha estat de 3 hores. 28 minuts i 58 segons.

J

En aquests darrers temps, quan
es parla de crisi presidencial, Agustí Montal a penes ha aparegut al
primer pla de l'actualitat esportiva barcelonina. I quan ho ha fet
ha estat per tranquil·litzar l'opinió
pública. "No hi haurà crisi" declarava precisament ahir a "Marca".
I persones de dins La Masia han
confessat que el president està molt
segur de si mateix, en una actitud
que, possiblement, d'altres no podrien assolir.
Però. com que la processó acostuma a anar per dins i la situació,

José de Cauwer — 3,33,02
Javier Elorriaga — 3,33,06
Dieter Thurau — 3,33,07
Ces Hoogedoorn — 3,33,08
Georges Pintens — 3,33.13
Cees Priem — 3,33,14
Hennie Kuiper —3,33.14
Jesús Manzaneque — 3,33,14
Gerrie Knetemann — 3,33,15

è.

José Antonio Gonzàlez Linares—3,33,15
Fins a 99 classificats, perquè es
retirà el belga del "Zoppas" Johny
van Maerke.

Tampoc no acaben els rumors
sobre el futur del València. Ara
resulta que qui hi té més possibilitats és Michels, ex-entrenador del Barcelona.
Michels rebé una oferta del València fa poc temps, però aleshores
l'holandès assenyalà que no li era
possible d'ingressar en el club de
Mestalla per haver-se compromès ja
amb un altre club per a la temporada vinent.
Davant les insistències del club
espanyol, Michels afirmà que inten-

La participació del campió del
món, l'austríac Niki Lauda en el
Gran Premi d'Espanya de Fórmula' 1
l'equip mèdic que té cura del corredor. Aquest, que té una costella
trencada, formarà part de l'equip
312T2 vestint una cotilla ortopèdica.
Lauda es troba molt millorat després d'un tractament intensiu de
massatges i electroteràpia, i anirà a
Madrid, en vol especial, acompanyat
d'un metge que el sotmetrà a un
nou tractament abans de la cursa.

EOXA

Cassius Clay prepara un altre "show"
Passi el que passi, demà a la
matinada —televisió espanyola ho retransmetrà dissabte en
diferit a dos quarts de dues de
la tarda— el púgil pesat nordamericà Jimmy Young haurà
realitzat la màxima aspiració
de tot boxejador: disputar un
títol mundial.
Young, tercer classificat al "ranking" mundial, s'enfrontarà a l'actual campió de la màxima divisió
Cassius Clay (Muhamed A l í ) que
farà la sisena defensa de la seva
corona des que la va arrabassar al
seu compatriota George Foreman
l'octubre del 1974 a Zaire (antic
Congo Belga).
La major part dels entesos nordamericans pensen que Clay no tindrà cap mena de dificultats com
ja ha succeït d'altres vegades. Clay
ha declarat que "és probable que
Young s'anoti un o dos assalts, però jo acabaré guanyant". Els crítics dubten que el combat dúri els
quinze assalts, car el campió, malgrat els seus trenta-quatre anys, és
en la plenitud de les seves facultats.
Young, un jove de vint-i-set anys,

malgrat l'aparent tranquil·litat presidencial, apareix més complicada
del que ens podria semblar a primera vista, cal intentar de cercar
interpretacions
de fets, petits o
grans —això ho dirà el temps—,
que sovint es donen dins el món
barcelonista.
Una reunió de treballs a Llavaneres entre Montal, Carrasco i Arino, com la que es va celebrar diumenge pasat, no tindria més significació que l'habitual si les circumstàncies no portessin a fer-nos divagar cap a d'altres camins. Perquè la presència de Ferran Arino
—un "pica-pedra" del futbol com
sol autodefinir-se— al costat de
Montal en una reunió de treball
pot adquirir un relleu especial
quan sabem que el president del
Barcelona Atlètic no faria fàstics
a una proposta presidencial més
elevada si la crisi s'aguditzava i
certes altres figures (que semblen
sortides d'un museu de cera, sego.is Montal) feien acte de presència a escena.

Michels podria entrenar el València

lauda participarà
en el G. P. d'Espanya

CLASSIFICACIÓ GENERAL
lr.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è.
7è.
8è.
è.

Aquesta farda molies esperances volaran cap a Madrid
A l Barça hi ha la Calma que
sol
precedir les tempestats.
Una calma que es
trencarà
molt aviat perquè és directament condicionada pels tires
fets que, d'una manera ja immediata, són la futura actualitat blaugrana; en aquest ordre: el partit amb el Real Madrid, l'anunci oficial del nou
entrenador i el desenvolupament de la competició de Copa.

confia en el seu estil de boxejar,
la velocitat de moviments i la resistència, i en la potència dels seus
punys. Ahir va declarar que Clay
estava molt gras " i que semblava
una dona en estat". Això no va pas
ser cap obstacle per a Muhamed
Alí el qual afirmà que no tindria
dificultats i que es reservava per
a un pròxim i més important combat contra un altre adversari.
Qualsevol que sigui el resultat,
Young haurà aconseguit la borsa
més important de la vida: cobrarà
75.000 dòlars en lloc dels 7.500 que
ganyava ara, a més a més de l'honor d'enfrontar-se al campió del
món.
El cambat es disputarà a Landover ( E U A ) i, igual que el darrer
combat per al títol mundial entre
Cassius Clay i el tóélga Coopman,
no ha despertat cap mena d'expectació. I menys expectació hi haurà
encara davant el combat de Clay
contra el britànic Richard Dunn el
25 de maig a Munich (Alemanya
Federal).
Muhamed Alí continua sense tenir rivals de la seva estatura i
e|s combats s'esdevanen autèntics
"shows".

taria deslliurar-se d'aquest contracte —només verbal— que té amb un
club, tot afirmant que ben aviat
donaria la resposta als dirigents
blancs.
Els dies han passat i el València
té pressa per resoldre aquesta situació que posa nerviosos els afeccionats que volen conèixer qui dirigirà el club la propera temporada.
D'ací, que una altra vegada s'hagi
posat en contacte amb Michels que
ha promès donar la resposta definitiva el dimarts que ve.
L'ambient a València també s'ha
animat des que la directiva no ha
regat que hi ha hagut contactes
amb " L o b o " Diarte i que aquests
prosseguiran en acabar la temporada.

Es podria parlar de pacte? AlgA
que respira les flaires barcelonistes
de força prop ens ha dit que considera Arino com incapaç de pactar en aquestes circumstàncies i
que la seva presència a un primer
pla sols estaria condicionada a evitar un enfrontament directe amo
Montal.
L'única cosa clara de tot això es
que caldrà esperar una mica per
veure-hi més clar en tot aquest
embolic. I, repetim, l'enfrontament
de divendres amb el Real Madridpot representar el primer acte oficial d'aquesta
representació Q u 8
acompleix ara els darrers assaigs.
Afortunadament, sembla que ae
moment els primers passos fets P e l
alguns dels protagonistes són prou
assenyats i cauts per a no témer
una tronada massa violenta que no
desitja ningú.
CONFIANÇA ALS VELLS
Que la sortida de Weisweiler del
Barça i la influència de Cruyf
deixen sentir, no podem p o s a r - h o en
dubte si repassem aquesta probable
alineació per a Madrid: Mora; RiíeMigueli, Costas; De la Cruz, Neeslcens;
Marcial,
Asensi,
Rexaci,
Cruyff, Sotil o Heredia. Torna la defensa l'altres temps, tornen els suoamericans i desapareixen, de moment, els vinguts recentment del
equip filial. E s clar que Corominas
i Sànchez viatjaran a Madrid, pero
no es veu moit clar que, al menys
inicialment, ambdós surtin a trepitjar la gespa del Bernabeu.
Tot aquest plantejament pot ésser
modificat si, al darrer moment
—avui—, Asensi no es trobava en
condicions de poder jugar. Laureano
Ruiz dirigirà avui el darrer entrenament abans de sortir cap a Madrid a
les 16.30 i possiblement podrà aclarir la situació del recuperat Asensi-

La cassola blaugrana bullirà a Ma
En el doble enfrontament
Barcelona-Madrid del pròxim i
llarg f i de setmana, destaca
evidentment, per la importància dels esdeveniments ocorreguts al si de l'equip blaugrana,
el Barcelona-Real Madrid del
divendres. I destaca, crec, perquè al Barça s'obre, a alt nivell, la nova època Cruyff; un
període, més o menys llarg
—això resta encara per veure—, de regnat incontestable
de l'home que la voluntat i el
dit de la directiva blaugrana
ha anomenat líder absolut.
Ara no vull jutjar una mesura de
la directiva barcelonista que, en ser
adoptada, va desencadenar una polèmica llarga, tan llarga que encara
no s'ha clos. Solament vull remarcar la nova situació establerta amb
la coronació oficial de Johan a mitjans d'aquest mes.
Una situació, per altra banda,
que, si bé és nova en l'actual època del Barça, no n'és, de nova, no
sols en el club blaugrana, sinó tampoc a nivell espanyol i, més concretament, a nivell del propi Cruyff.
Tots coneixem, perquè la premsa
europea així ho ha escampat, l'excel·lent actuació de Cruyff al darrer
partit Holanda-Bèlgica. Una actuació afavorida per la situació de fer i
desfer en què Johan es troba respecte a l'equip nacional del seu país
i que ha fet possible que la vedette des de fa quasi bé un any, constitueixi una selecció segons els seus
desitjós i per damunt de la voluntat
dels responsables tècnics. Es notori,
Cruyff en la selecció holandesa sig-

nifica l'exclusió automàtica del porter titular •—que té idees diferents
de lés de Johan— i l'entrada del segon porter, molt més mal·leable.
Vull dir que aquí, al Barcelona f
a Barcelona, sabem què és i Q u e
representa tenir Cruyff com a director d'aequip. I el jugador no s®
n'amaga quan, poso un altre exemple, diu que, en . la confecció d'un
equip, també hi ha d'intervenir el
capità. Cosa que, segors ell no succeïa en temps de Weisweiler. Es tracta d'una advertència? Crec que sí.
Però el fet és que els resultats
d'aquesta situació, per bé o per mal,
s'han de manifestar a Madrid davant el Real. No sé si el recent
precedent del partit Holanda-Bèlgica
pot ésser indicatiu del partit que
s'ha de celebrar al "Bernabeu". El
que sí es pot afirmar és que els
partits de Madrid poden arribar a
tenir ressonàncies en tots els nivells;
i quan parlo de "tots", penso menys
en l'esportiu —en aquests moments
d'una importància molt secundària-—
que en altres més interessants i de
repercusions més voluminoses.
Per qué, no podem oblidar-ho, el
Real Madrid sempre ha jugat un paper important en la política, a tots
els nivells, de l'entitat blaugrana,
fins i tot condicionant-la en certs
moments molt específics. Allò que
divendres s'esdevingui al "Bernabeu" pot incidir, doncs en els alts
plantejaments d'un any que s'anuncia particularment interessant. Pot
ésser, és clar, que no s'alteri res.
Però la cassola és massa plena per
a ignorar que, quan comenci de bullir, quelcom pot esquitxar.
Josep P L A T A

Camp del R. C. D. ESPANYOL
Futbol - Campionat Nacional de Lliga
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Partit:

ATLÈTIC DE MADRID - R. C. D. ESPANYOL
Les esposes i els fills menors de 15 anys dels socis que no siguin
abonat§ a localitat, podran presenciar aquest partit gratuïtament,
amb la presentació del carnet del soci que els acompanyi

Dissabte, l e r de maig, a les 6.30 de la tarda

ATLÈTIC DE MADRID - ESPANYOL R. C. D
Venda. — A partir del dijous, dia 29, de 10 a 1 del matí i de 5 a 8.30
de la tarda a les Oficines del Club (Còrsega, 3). Només de 5 a 8.30 de
la tarda a la Penya Blancblava (Passatge Madoz, 5) i a la Penya
Espanyolista (Via Augusta, 92)
Les entrades per aquest partir portaran el número 27 de control
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"Galileo", de Liliana Cavani
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La llegenda diu que després
d'l|íiver abjurat del contingut
« e l seu "diàleg sobre els dos
màxims sistemes del món", Galileu va donar un cop de peu
a terra i va exclamar: " I tanmateix es mou!" referint-se ai fet
que la Terra gira al voltant del
sol, idea que no entrava al magí
de certs elements —i entre elis
el papa— de l'Església romana
del s. X V I I . El que va passar
és més trist. Galileu va callar
i va anar fent la viu-viu fins
que va morir. Afortunadament
tan carregat de raó que les seves teories havien fet prou forat
* per inspirar tota la física subsegüent.

conformista", de Bertolucci

Per a Bertolucci el cinema
és una expressió que totalitza
unà expressió que totalitza
allò que porta dintre com a
home que pensa i com a home que sent. Pèr això les seves pel·lícules són plàsticament seductores i, alhora, plenes de suc.
A " I I conformista", estrenada al
Maryland, pot fer jugar les clarors
'i les ombres d'unes persianes amb
les ratlles d'un vestit de Stefania
Sandrelli, tot suggerint l'època amb
i n toc d'Arts Deco, i submergir-nos
en una hipòtesi perfectament valida sobre els motius que determinen que un covard faci de policia
Polític en temps del feixisme mussolinià.
El fet que Bertolucci sigui prou
jove per no haver-lo viscut, aquell
feixisme, li és encara un avantatge
Per a endevinar-ne la veritat. El
Personatge ridícul i perillós que interpreta d'una manera excel·lent
Jean-Louis Trintignant pot ser un
anormal, si voleu. Però és ben be la
mena d'anormal per a fer el paper
OUe fa a la vida: el d'un instrument,
més aviat matusser però fred i, en
definitiva, eficaç. Fer d'instrument
dóna a aquest lamentable Doctor
Cleriei l'ossada que el manté enraVenat i la gosadia per a gallejar. Se
sap part d'un sistema que aixafa
tots els obstacles. I això li esborra
els dubtes, el tranquil·litza, li apaivaga els rau-raus que altrament
sentiria. Perquè si dubtés un segon.
s 'identifiearia com un pobre home.
Que és en definitiva el que li passa
r uan la caiguda del règim el dejxa
desemparat. Aleshores, disposat a
trair-ho tot, crida com un boig
--com el boig aue és— la seva immensa paorosa solitud. Podem imag'nar-nos —el reclamant la camisa
de força, com el seu pare mateix.
,« Ara bé. aquesta dissecció que fa
Bertolucci d'un personatge no exclou
de la pel·lícula l'evocació d'una societat burgesa italiana que Moravia ja
havia descrit molt bé en "Els indiferents". Ni el joc de suggerències poètiques que la immersió en un mon,
tanmateix imaginat per ell mateix,
Provoca en el treball del diréctor.
Bertolucci a "II conformista" es tan
follament romàntic com ho serà una
Pel·lícula més tard, en "El darrer
tango a París". I el personatge inyentadíssim aue Dominique Sandf interpreta. i que sembla tan incongruent. amb el possible caràcter
«'anàlisi política que alguns potser
voldrien veure exclusivament en 11
conformista", representa per cert un
dels trets més bertoluccians de la
pel·lícula, amb la seva perversió
mandrosa i fatalista i àmb a ^ 1 1
tango lesbià i intemporal que balla

amb Stefania Sandrelli en tfn absurd
"bal musette" d'un París ben estrany, fet í fet.
Qui vulgui trobar en Bertolucci el
pamflet pelat i cridaner perd el
temps. Qui esperi Consultar les seves
pel·lícules com si fossin ün dossier
també s'èrra. A "II conformista" hi
ha mòlt més que un pamflet i un
dossier: hi ha una obra d'imaginació
que de vegades sembla ombrívola,
que sovint s'irisa de colors i de significacions i que, en definitiva, ha
de ser considerada com una creació
personal i lliure deslligada de compromisos.
JAUME PÏCAS

Liliana Cavani, aquesta directora
italiana que va formar-se a la televisió, va dur aquesta història al cinema. La pel·lícula hi ha trigat, a
estrenar-se entre nosaltres, prou

exponen. Potser més d'aquests que
no pas d'aquellés. Són fets de molta
importància. Greus i lamentables.
Amb tot cal reconèixer que LUiünà
Cavani no s'ha limitat a una s i i » .
ple exposició de dades. Ens dófca al
"seu" Galileu. Ün Galileu molt atractiu com a ésser humà. Un home honest i ingeriu, un Veritable científic,
que creu que les evidències feodeto
destrüir els dogmatismes. S'ferrava
de mig a mig. ffl ha gent a tot arreu
a qui fa més servei un dogma qualsevol, per foll que sigui, què no pas
una demostració matemàtica. Són fa
gent més perillosa del món. I encara
èïi queden. També queden Gàlileús.
I molt sovint han de callar, enCsra
que siguin carregats de raó. Quin tiia
serà aquell que no caldrà tancar-se
entre les quatre parets de casa pe*
donar un cop de peu a terra i cridar:
El que costa d'esbrinar és si la
" I tanmateix es mou!"
impressió que la / pel·lícula fa ve de
JAUME PICAB
les imatges o bé dels fets que s'hi

temps perquè pensem que els perseguidors de Galileu tenien parents
per aquestes terres. Ara, no obstant,
la podem veure al nou cinema Publi,
excel·lehtment interpretada per Cyril
Cusack, Un actor anglès, per Lou
Castel, suec, i per una colla de bons
intèrprets itàlians. Liliana Cavani es
mostra satisfactòriament honesta en
contar-nos els fets. Se 'serveix dels
documents i de les cròniques i es pot
dir qUe no hi barreja res de collita
pròpia. Ni tan sols juga a fer demagògia antivaticanista —o en tót
cas tant poca que ni us n'adoneu—,
qUe era una temptació que hauria
fet cedir a molts. Com què és una
reatlizatiora molt acurada, la seva
obra també ho és. Aquesta pel·lícula
sòbria i veraç, expressa amb imatges adequades allò que cal.
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COMUNIQUEN
a tots els seus clients i col·laboradors que, a partir

del lr de maig, les Oficines de la seva Direcció General es traslladaran a la nova seu social, al carrer
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BUCHALTER

ASSEGURADORA IBÉRICA, S. A.m
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Telèfons: 317.20.08* - 318.53.62*
Al mateix temps informen que la seva agència
principal de Barcelona seguirà a l'Avinguda Diagonal. 612, lr.
Telèfons: 321.91.97 - 25Q.12.16-17

Kid'Twist'Reies

M

Y muchos més...
E L REY DEL C R I M E N
T0NY CURTIS • ANJANETTt COMER en el FILM de MENAHEM GOLAN "LEPKE"
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PRIMER VA SER «QUEJIO». ARA...

" L O S PALOS"
PEP ARIAS
RICART CASALS
P l a t f f U 8» Tel. 319 86 41
pwsenta
Dílous 29 i Divendres 30
a '.es 20.30
Disabt * i Diumenge 2
a 1** 19:30
Discoi Pebrots — Edissa

TEATRE ROMEA dilluns 3-10,45 nit
UNIC RECITAL venda anticipada

DOLORS
LAFFITTE

I LES SEVES CANÇONS
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JAZZ-CAVA D'AMICS DE LES ARTS
Sant Quirze, 22
Divendres nit, dissabte tarda

B***

nit i diumenge tard»

TETE MONTOLIU, piano elèctric
JORDI SABATES, piano

INVERSIÓ

EXCEL·LENT
....•• li. : , . ' . >

C A D A Q U É S
COMPRI LA SEGONA VIVENDA EN UN EDIFICI
DE C&TEGORIA. INFORMES MOSAFA, S. X.

ADMINISTRATIUS

BRUSI, 36. T. 227-64-28. BARCELONA-6

AMB INQUIETUDS I DESIGS DE MAJOR ACTIVITAT
Hem obert una gran sucursal dels nostres establiments d'articles per
a la llar (patament, electrodc.mèstics, mobles, etc ) Els nostres dirigents han passat al'nou Centre. Per a la Central i les seves Seccions
de Vendes, Compres i Organització, busquem persones de 25 a 35 anys
amb retribucions de
500.000 a 1.000.000 pessetes annals
Segons nivells de mando i creativitat
Centre de treball a Barcelona molt cèntric
Escriviu amb detalls a l'Ap. 5069 de Barcelona

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 29/4/1976. Page 23

A V U I a les 30.30
CONFERENCIA
Sobre la tècnica de la

Modificació TRANSCENDENTAL
(Tal com és ensenyada per MAHARISHI MAHESH T O G O
Diriglr-vos a: Rosselló, 230, Ser, 2a - Tel. 215 40 U
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AL VENT

CINEMA

«Una inglesa romàntica»
Vet aci u n t e m a , el d ' a q u e s t a pel·lícula
de J o s e p h Losey, e s t r e n a d a al F a n t a s i o de
B a r c e l o n a , q u e no s e m b l a p a s q u e
h a u r i a d ' h a v e r d ' i n t e r e s s a r el d i r e c t o r , si
no fos que, d e t a n t e n t a n t , Losey s e m bla c o m p l a u r e ' s e n u n a c e r t a trivialitat,
m o l t ben disfressada, a i x ò si. A q u e s t
m ó n d e rics o b s e s s i o n a t s per l ' a d u l t e r i ,
aquestes p r e o c u p a c i o n s d e g e n t a m b
casa, jardí i B e n t l e y al g a r a t g e , a q u e s t s
escriptors una mica maniàtics que pod e n e s c r i u r e u n a línia c a d a d i a i v i u r e
com u n s senyorassos, es veu u n a m i c a
r e m o t des de l ' ò p t i c a m a j o r i t à r i a de l'esp e c t a d o r a n ò n i m . I t a n m a t e i x és la m e n a
d e m ó n q u e el c i n e m a s ' h a inventat sovint per fer feliç el p ú b l i c .
Si Losey s ' h i f i c a , h o fa, però, a m b
p r e c a u c i o n s . Diríeu q u e n o v o l q u e e n s
p e n s e m q u e hi a c a b a d e c r e u r e . L a tèc-

nica li p e r m e t d e f e r - h o c o m q u i juga.
Aquesta pila d e m i r a l l s de la pel·lícula,
o n els a c t o r s s u r t e n reflectits, q u è v o l e n
dir? Potser q u e Losey t r a c t a e n c e r t a
manera de p a r o d i a r u n g è n e r e ? No cal
escatimar-ho. El fet és q ú e a q u e s t a «anglesa r o m à n t i c a » , a m b el seu repartiment de vedettes — G l e n d a J a c k s o n , Michael Caine, H e l m u t B e r g e r — a m b la
-brillantor e n l l u e r n a d o r a d e la seva exec u c i ó i d e les seves i m a t g e s és ben bé
una pel·lícula de c o n s u m , u n a excel·lent
pel·lícula c o m e r c i a l . Ara bé, val més q u e
no p r o v e m d ' i m a g i n a r - n o s q u è h a u r i a
passat si la m a t e i x a h i s t ò r i a ens l ' a r r i b a
a contar un director qualsevol amb uns
a c t o r s m e n y s intel·ligents. Si més no,
ens c o s t a r i a d ' e m p a s s a r - n o s - l a .

L ' 1 1 de juny, The Rolling Stones a Cambrils
T o t i q u e ja f a f o r ç a t e m p s q u e s e ' n
parlava, n o ha estat f i n s ara q u e
e n s ha a r r i b a t la d e f i n i t i v a c o n f i r m a c i ó p ú b l i c a d ' u n fet q u e certam e n t h a d ' i n t e r e s s a r , i de q u i n a
manera!, l o t s els e n t u s i a s t e s d e la
Pop M u s i c / R o c k .
Després d ' u n a llarga espera, d u r a n t la
quai tot e r e n r u m o r s d e les més diverses
menes. Gay & C o m p a n y ha a n u n c i a t q u e
el p r ò x i m 11 de j u n y a la nit. a l ' A u d i t ò r i u m d e C a m b r i l s , t i n d r à l l o c u n a act u a c i ó del c o n j u n t b r i t à n i c T h e R o l l i n g
Stones. c o n s i d e r a t a r r e u d e l m ó n c o m
un dels g r u p s m ú s i c o - v o c a l s m é s i m p o r tants d ' a q u e s t s d a r r e r s t e m p s i q u e anys
enrera rivalitzà a m b T h e B e a t l e s c o m
c a p altra f o r m a c i ó d ' a q u e s t a m e n a n o
ho va p o d e r fer e n c a p m o m e n t .

JAUME PICAS

La p r e s e n t a c i ó d ' u n g r u p c o m T h e
R o l l i n g S t o n e s al n o s t r e p a i s és u n fet
q u e depassa b e n l l a r g a m e n t t o t e s les
p r e v i s i o n s d e l s e n t u s i a s t e s d e la m ú s i c a
p o p u l a r c o n t e m p o r à n i a . El n o m d e T h e
R o l l i n g S t o n e s , c o m el d e B o b Dylan, el
de t h e B e a t l e s i el d e ben p o c s altres
més, té t o t un c o n t i n g u t m í t i c i s i m b ò l i c
q u e c o n v e r t e i x el g r u p de M i k e J a g g e r
en u n a m o s t r a s i n g u l a r m e n t e l o q ü e n t i
s i g n i f i c a t i v a d ' a l l ò q u e ha estat la P o p
M u s i c / R o c k , el m o v i m e n t m u s i c a l d ' u n a
més g r a n i n c i d è n c i a i n t e r n a c i o n a l en el
t r a n s c u r s de t o t a la h i s t ò r i a i que, f o n a m e n t a l m e n t a c a u s a d e la m a n i p u l a c i ó
interessada per part de la i n d ú s t r i a cultural a n g l o - s a x o n a , ha e s d e v i n g u t c o m
u n a m e n a d e senyal d ' i d e n t i t a t
L'11 de j u n y p r ò x i m , a l ' A u d i t ò r i u m d e
C a m b r i l s , m é s d e vínt-i-cínc m i l e s p e c t a -

d o r s p o d r a n assistir al debut de The Rolling S t o n e s a la P e n í n s u l a Ibèrica. I és
més q u e p r o o a b l e q u e M i k e J a q q e r . i
amb ell els seus companys, triguin molt
de t e m p s a actuar altra vegada a
casa nostra. À d h u c és b e n p o s s i b l e q u e
no ho f a c i n mai més, c o m no ho h a v i e n
fet f i n s ara. d e s p r é s d e c a t o r z e anys d e
carrera artística. S i g u i c o m s i g u i , ia n i t
de C11 de juny p r ò x i m , a l ' A u d i t ò r i u m d e
C a m b r i l s hi h a u r à u n a g r a n festa, u n a
b o n a c e l e b r a c i ó m u s i c a l , a m b T h e Rol l i n g S t o n e s : M i c k J a g g e r , K e i t h Rjchard. C h a r l i e Watts, Bill W y m a n i. a
més. cal esperar c o m « t e i o n e r s » R o b r n
T r o w e r i Meters.
ADOLFO C E L D R A N :
«AL B O R D E DEL P R I N C I P I O »
A m b el seu n o u à l b u m d e l l a r g a durada. q u e e m s e m b l a r e c o r d a r q u e és el
tercer de t o t a
seva c a r r e r a d i s c o g r à fica. A d o l f o Celdràn- h a a r r i b a t a assolir
un e s p l è n d i d nive·l) d e m a d u r e s a c o m
c a n t a u t o r p o p u l a r . Al b o r d e d e l principio. e f e c t i v a m e n t , és u n a o b r a q u e d e mostra arrrb t o t a c l a r e d a t f i n s a q u m
p u n t I i n c a n s a b l e c a n t a n t m a d r i l e n y ha
arribat a treballar d u r a n t a q u e s t s ú l t i m s
anys, g a i r e b é s e m p r e e n el s i l e n c i o b l i gat.
M u s i c a n t els seus p r o p i s t e x t o s o els
d'altres a u t o r s c o m M i g u e l H e r n a n d e z , i
i n t e r p r e t a n t - l o s a m b g r a n e n c e r t i t o t a la
seva s e n s i b i l i t a t c a r a c t e r í s t i c a , A d o l f o
Celdràn ha a c o n s e g u i t de realitzar, a m b
Al borde d e l principio, u n a o b r a m a d u r a i
ben feta, indiscutiblement.- u n a d e les

m i l l o r s i m é s i n t e r e s s a n t s de t o t a la pr< •
d u c c i ó d i s c o g r à f i c a d e la c a n ç ó popular
actual d ' e x p r e s s i ó c a s t e l l a n a .
B.B. K I N G & B O B B Y B L A N D : TOGETHEF
FOR T H E FIRTST T I M E . . . LIVE»
Heus ací u n d i s c fet per a passar el
t e m p s d i s f r u t a n t . Hi d i s f r u t e n els seus
intèrprets, e n t r e els q u a l s d e s t a q u e n esp e c i a l m e n t B.B. K i n g i B o b b y B l a n d . i hi
d i s f r u t e n els q u i l ' e s c o l t e n . P e r q u è just a m e n t i p r e c i s a m e n t e s t r a c t a de
m ú s i c a per a d i s f r u t a r . I p e r q u è massa
sovint e n s o b l i d e m q u e t a m b é hi ha una
m ú s i c a feta e x c l u s i v a m e n t p e r a adornar-n o s d e les n o s t r e s i m m e n s e s capacitats l ú d i q u e s , T o g e t h e r for t h e first
time... live és u n à l b u m q u e c o n v é escoltar a m b deteniment, amb calma,
sense pressa. T o t el r i t m e d e l m ó n . tota
la f o r ç a d e q u i sap q u e la m ú s i c a té facetes m ú l t i p l e s i m o l t diverses, és present a I à l b u m , u n d e l s m é s e s p o n t a n i s
q u e he e s c o l t a t des de fa m o l t d e temps.
AVUI A C T U E N
Dolors Laffitte, a Zeleste d e Barcelona. a les 20.30.
R a m o n M u n t a n e r . C e l d o n i Fonoll 1
Grup Coses, al C o l · l e g i L a S a l l e de Graciade Barcelona. ales22.30.
La Trinca, al teatre R o m e a d e Barcelona. a les 22.30.
Doctor J a z t Band. a La C o v a d e l Drac
4 e B a r c e l o n a , a les 23.00.
JORDI GARCIA-SOLER

12 SETMANES DE LA PELICULA QUE ENSENYA
SOMRIENT A VIURE I ESTIMAR EN FRANCÉS

especial

Pleura pas la bouche pl
es complauen en anunciar
que després d'obtindre el P R E M I «SANT JORDI

1976» a la millor Sala Especial, del 10 al 20 de maig
pròxim tindrà lloc en aquesta Sala la

Pleure
^ b o u c h e ^soaíThoma5
pieine!
(No llom con ka boca feno

ANNIE COLE
FREDERIC DU NI
_
ÇHRISTIANE CHAMARÉT

I MOSTRA INTERNACIONAL CINEMATÜ
GRAFICA D'EXPRESSIO FRANCESA
organitzada per

«CLUB DE VANGUA c ' fV v

I I últims dies de
«HO PLORIS AMB LA BOCA PLENA»

BARCELONA
TEATRES

ment casats... però no l'un
amb i'altre! {Emocionant! ;Divertidissima! iUria autèntic èxit
mundial!
ROMEA. (Te!. 317 71 89.) Només
fins el 9 de maig. recitals de
LA TRINCA: «SET ANYS I UN
DIA». Direcció musical. Francesc Burrull. Escenografia, Josep Massagué. S u p e r v i s i ó
escènica', Joan-German
Schoeder. Funcions: Dilluns,
descans de la Companyia. De
dimarts a divendres, només
10.45 nit. Dissabte i diumenge,
6.45 i 10.45.

APOLO. Tet. 241 40 06. Palau de
la Revista. El Teatre més acreditat de Barcelona. Avui, descans companyia. Demà. COLSADA presenta la seva gran
companyia titular de Revista.
Tarda 6. Nit 10.45. Sensacional
èxit de la gran superrevista
cròrnica. «UNA AMIGUITA DE
USTED» amb Tania Doris. Luis
Cuenca i Pedró Pena. (Espec- T E A T R E R O M E A .
(Tel.
tacular desfile de dones inter317 71 89.) Dillums. dia 3.
nacionals! , |Dos ballets d'a- 10.45 nit PERE TAPIES I LES
tracció! Desplaçament inmilloSEVES CANÇONS. Amb acomrable. Autobusos 29. 57. 64 i
panyament musical de: Joan
metro Lesseps. estació Poble
Albert Amargés. Carles BenaSec us deixaran a la mateixa
vent, Ricard Roda i J o r d i
porta del Teatre. Venda de loLlanes, Venda anticipada de
calitats amb 6 dies d'anticilocalitats. Unic recital.
pació. DUES ULTIMES SETTALIA. Tel. 241 14 47. (ClimatitMANES!
zat). Tarda 6.15. Nit 10.30. Cia.
JOSEFINA G Ü E L L . GRAN
BARCELONA. Tel. 318 94 97.
EXIT! Comèdia d'intriga i «susAVUI tarda 6.15. nit 10.30 E.
pens». «TRAMPA PARA UNA
POLATOGLOU presenta
MUJER». Original de Robert
«HAIR». el rock musical de I aThomas. Traducció: Àngel F.
mor tribal. Companyia de Nova
Montesinos. Elenc per ordre
York. Versió completa. No
d'aparició: Tina Vidal. Rosario
apte per a menors de 18 anys.
Coscolla. Encarna Chimeno,
Dies d actuació de la present
Josefina Güell, Luis Torner i
setmana, dimecres, nit 10.30.
Camilo García. Direcció: MarDijous, tarda 6.15 i nit 10.30.
cel Ibero. Venda localitats amb
Divendres, nit 10.30. Dissabte i
cinc dies d'antelació.
diumenge, funcions tarda 6.15
nit 10.30. Localitats en venda.
VICTORIA. (Tel. 241 39 85.)
CAPSA. (Tel. 215 73 93) «La
Tarda 6.30. Nit. 10.45. El més
Cuadra» de Sevilla presenta:
gran esdeveniment de la tem«LOS PALOS» de Salvador
porada. Balaguer i Buira preTàvora, a partir d uns docusenten «LUZ VERDE». El més
ments ordenats i proposats ' grandiós espectacle musical
per José Monleón. Funcions:
dels últims temps, amb la gran
dimarts, dijous i dissabte a les
«vedette» del moment LO7.00 i 10.30. Dimecres i divenRENA: la gràcia inimitable de
dres a les 10.30. Diumenge. 7
SANTI SANS: el més important
tarda. Dilluns, descans. Desballet d Europa: GIN PARK.
compte per als estudiants.
amb Rita Thizia. Lucia Dos
POLIORAMA. Tarda 6.30. nit
Santos i un inesgotable elenc
10.45. Gran esdeveniment! Esde primeríssimes figures.
trena Cia. Irene Gutiérrez
Caba amb Carlos Estrada en: SALA VILLARROEL. (CA Villa«UNA VEZ AL AÜO» de Berrroel. 87.) T.323 03 75. Prenard Slade. Adaptació: Artime
senta: Cia. La Roda en «PREi Azpilicueta. Direcció Lluís EsGUNTES I RESPOSTES SOcobar. jLa divertida història
BRE LA VIDA I LA MORT DE
d'una parella que viuen feliçFRANCESC LAYRET, ADVO-
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CAT DELS OBRERS DE CATALUNYA». de Maria Aurèlia
Capmany i Xavier Romeu. Direció: Anton Codina. Funcions: Di|Ous: 6.30 i 10.30. Divendres: 10.30. Dissabte: 6.30 i
10.30. Diumenge: 6.30. Preu
125 Ptes.
CAFE TEATRE
CALIOPE. (Balmes 245. Tel
218 10 03.) Nit a les 12 i 1.30.
estrena de l'espectacle «POP»
més atrevit, còmic, desvergonyit i violent... però intel·ligent:
«MANDARINA MECANICA» per
primeres figures del teatre,
cine i televisió: Víctor Petit,
Carlos Velat. Antonio Lara. i
Marta Angelat. Coreografia:
FRANCISCO GELABERT. Direcció: JOSÉ TORRENTS. (Reserveu taula amb antelació.)
Diumenge, descans de la companyia.
LORD BLACK. El Cafè Teatre,
(parc d'atraccions Montjuic.
Tel. 242 87 10.) Totes les nits:
«LES LUXURIES DE NERON».
Els autèntics pendons de la
Roma i m p e r i a l i i Funcions:
12.30 i 2.00.
TEATRES RESTAURANT

"

SCALA BARCELONA. (Paseig
de Sant Joan. 49.) SCALA
BARCELONA PRESENTA EL
NOU ESPECTACLE INTERNACIONAL «ESTA N O C H E . . .
SCALA». REALITZAT I DIRIGIT
PER RAMON RIBA I ANTONIO
RIBA. Tots,els dies a les 8.15
sopar, ball i espectacle (1.100
ptes.) A les 0.15 consumació,
ball i espectacle (650 ptes ), o
sopar fred. ball i espectacle
(750 ptes.). Diumenges, sessió
especial a les 17 hores, consumació. ball i espectacle (500
ptes.). Dissabtes i vigília de
festius, suplement 100 ptes.
RESERVES: TELEFONS
246 34 00-225 15 15.
CINEMES D'ESTRENA
AMERICA. (Tel. 223 50 09.)
«ODIO LA VIOLÈNCIA» i «FURTI VOS». (Majors 18 anys.)

ATENAS: Balmes, 365. Tel.
247 49 80: Cine familiar apte:
Tarda, 3.30. «EL CAPITAN PIRATA», a més, «CARLITOS Y
SNOOPY». (Dibuixos.)
COMÈDIA. (Telef. 316 23 96.)
«MANUELA» (majors de 18
anys), tarda, 4.20. Numerades,
6.10 i 10.25.
D I O R A M A , 73. ( P l a ç a Bon
Succés, 73. Tel. 318 12 91.)
•Continua 10.30. «ODIO LA VIOLÈNCIA» i «FURTIVOS» (12.30.
3.45. 7.05 i 10.35). No apte.
MONTSERRAT CINEMA. (Tel.
255 59 70.) «FURTIVOS» i
«ODIO LA VIOLÈNCIA». No
apte.
SELECTO. (Major de Gràcia.
175. Tel. 217 14 63 ) «ODIO LA
VIOLÈNCIA» i «FURTIVOS». No
apte.
VERSALLES. (Tel. 236 49 54.)
Nou equip de projecció. Màxim confort. «ODIO LA VIOLÈNCIA» i «FURTIVOS».
C I N E M E S DE R E E S T R E N A
CONDAL. (Paralelo, 91. Tel.
242 31 32.) Tarda, continua.
«LOS CUCHILLOS DEL VENGADOR». per Cameron Mitchell i Fausto Tozz. i «EL
MUNDO ESTA LOCO. LOCO>;,
per Spencer Tracy i Mickey
Rooney. (apte). Festes, matinal
ales .10.

NAPOLES. (Avda. St. Antoni Maria Claret, 168. Tel. 236 51 25.)
«EL MUNDO ESTA, LOCO.
LOCO. LOCO, LOCO» i «LOS
C U C H I L L O S DEL VENGADOR».
VERDI. (Tet. 228 51 33.) «FRIAMENTE, SIN MOTIVOS PERSONALES» i «LA OTRA CARA
DEL PADRINO». No àpte.

SALlïi ESPECIALS

ALEXIS, 143: (Tel. 215 05 06 )
Continua des de 10 mati, «FAT
CITY», V.O. (10.10, 12.15, 2.15.
4.20. 6.20. 8.20 i 10.25.) 18
anys i 14 acompanyats.
ARCADIA. (Tel. 228 65 16.)
Contínua des de les 4. «L'ENIGMA DE GASPAR HAUSER».
V.O. (V.10. 6.20, 8.30 i 10.40).
14 anys i menors acompanyats.
ARS. (Tel. 211 75 43.) Continua
4.15. «AGUIRRE», V.O. 4.15.
6.40, 8 4 5 i 10.45. i el curt
«Anta. mujer». 18 anys.
ARKADIN 1. (Travessera de Gràcia, 103.) Sessions. 4, 6.10.
8.20 i 10.30. «AGUIRRE», V.O..
i el cut «Anta muier». (Pel·lícula a les 4.25, 6.35, 8.45 i
10.55.) 18 anys.
ARKADIN 2. (Travesera de Gràcia. 103.) Sessions 4.45, 6.45,
8.45 i 10.45, «ASYLUM». V.O. I
el curt «Tratadò de construcción». (Pel·lícula 5. 7, 9 i 11.)
18 anys.

FILMOTECA NACIONAL/FUNDACIO JOAN MIRO, Parc de
M o n t | u 7 c . T a I s
329 19 0 8 - 3 2 9 19 16. Avui. 6:
C i n e u n d e r g r o u n d USA.
Lowell Bodger: WAVW SYMETRIES. FAVORABLE CONDITIONS. Stan Brakhage: SCENES FROM UNDER CHILDHOOOD. Ar.dy Warhol: KISS.
MARIO BANANA.
MORATIN, Muntaner, 246. Tel.
217 82 06. Continua, tarda de
5 a 9.15: nit 10: «PLEURE PAS
LA BOUCHE PLEINE». de Pascal Thomas. amb Anrne Cole.
Frederic Duni. V.O. francesa
subtitulada. Curtmetratge «PASION». Pas pel·lícula: 5.15 i
7.20: nit 10.10. (18 anys.)
PUBLt 1. (Tel. 215 18 03.) Continua des d 11 mati. «GALILEO»
V.O. de Liliana Cavani i c u r t •metratge. (Pas p e l · l í c u l a :
11.10: 13.20: 15.30: 17.40:
19.50: 22.30.) Majors 18 anys.
PUBLI 2. (Tel. 215 18 03.) Continua des d 11 mati. «PORCILE»
V.O. de Pier Paolo Pasolini i
curt-metratge. (Pase pel·lícula:
11.10. 13.15. 15.20. 17.25.
19.30. 22.30.) Majors 18 anys.
«BOITES

ORFEO. (Plaça G o y a / Telèfon
254 60 16.) L undergfour.d muDORADO. «VERANO DEL 42» i
sical de Barcelona Tots els
«LOS HERMANOS AZULES».
dies. tarda i nit (excepte di(majors 18 anys.)
lluns no (estius). Els divendres
GALERIA CONDAL. 301 75 95.
els esperem en el nostre ORCont. 10.30. (No apte.) «Cmco
FEO SHOW. realitzat i presenalmohadas para una noche».
FILMOTECA NACIONAL, Mercatat per en Jordj Key Regals.
S. Montiel. i «La gran estafa».
ders. 32. T 310 72 49. Avui. 4: . humor fantasia. L entrada de
les senyoretes es un obsequi
Walter Matthau.
GOUPI MAINS-ROUGES. de
tí ORFEO.
JAUME I. (Av. República ArgenJacques Becker V.O subt
tina, 217. Tel. 247 43 96.)
cast 6: Cine surrealista: UN
«FRECH CONNECTION-2» i
CHIEN ANDALOU. de Luis
«CELEDONIO Y YO SOMOS
Bunuel. V.O.. LE SANG D UN MUSICA
ASI».
POETE. de Jean Cocteau. V.Osubt. MESHES OF THE AFLIDO. (Passeg Sant Joan. 27. •
TERNOON. de Maya Deren. 8: ZELESTE. Platerla, 65. Tel.
Tel. 225 49 19.) «FRENCH
319 86 41. Presenta a DOLORS
THE ILLIAN PASSION. de GreCONNECTION-2» i «CELEDOLAFFITTE, Pep Arias, Ricart
gory Markopoulos. V O subtí
NIO Y YO SOMOS ASI».
Fran. 10: ABRIR LAS PUERCasals. Dijous, 29 i divendres
MARAGALL. (Tel. 255 21 73.)
30 a les 20.30 hores. Dissabte
TAS DEL MAR. de F Llinàs.
Passeig Maragall, 83.) Fins a
1 i diumenge 2 a les 19.30 hoCONTACTOS. de P a u l i n o
diumenge: «jQué diablos pasa
res.
Viota.
aquí!» i «La tercera víctima».

LA COVA DEL DRAC. Tuset. 30
Tels. 227 01 84 i 217 56 42.
Avui nit d 11 a 2.15 comiat per
aquesta temporada d l'orquestra de jaíz DOCTOR JAZZ
BAND. alternant amb THE
PREACHER S JAZZ QUARTET
S A ^ S S DE F E S T E S
LA BUENA SOMBRA. (Gínjol. 3
Rambla-Plaça del Teatre. Tel.
302 31 14 i 302 00 87.) PARAIS
DEL SEXY. Funcions 12.00 i
1.30.
LOS TARANTOS. Pça. Real. 17.
Tel. 317 80 98. Gran Show flamenc amb MARUJA GARRIDO.
ATRACCIONS
TIBIDABO. — Parc d'Atraccions.
Obert tot l'any. Restaurants.
Bars. Auto-servei. Aparcament
al peu del Funicular.

OLESA
LA PASSIÓ D'OLESA DE MONTSERRAT. Temporada 1976.
Representació els dies 1 i 2 de
maig. T a q u i l l e s a: JORBA
PRECIADOS. T. 317 00 00 i a
OLESA. T. 878-1009.

TERRASSA
CINEMA CATALUNYA. Hora
8 30 «INVASION» Direc Hugo
Santiago A r g e n t i n a 1969
Hora 10.30 «FENDER. el mdio»
titol original «HINJUN FENDER» Direc. Robert Cordier
U S A 1972. Versió original
subt. francès.
JAZZ-CAVA D AMICS DE LES
ARTS. San Quirze. 22. Divendres nit: dissabte, tarda i nit i
diumenge tarda TETE MONTOLIU. piano elèctric i JORDI
SABATER, piano:
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1*. R E L A C I Ó (1)
GUASCH SECALL, G.
GUASCH SOLE, TERESA
GUASCH SOTERAS, FERMI
GUASCH SUNE, FRANCESC
GUASCH TAMIGOS. F:
GUASH DOMENEC, F.
GUBERN PI, LLUÍS
GUBERN RIBALTA, JORDI
GUBERT CASAS, JOSEP
GUBERT, RIBERA, FELIX
GUBERT RIBERA, M.
GUBIANAS JOVES, A.
GÜELL ANTONI. M. BIBL
GÜELL AUBAREDA. F.
GUELL CANAMERAS, J.
GÜELL CASADEMONT, J.
GUELL CATALA, JOAN
GUELL CIURANA, ALBERT
GUELL CIURANA, F.
GUELL CORCAY, XAVIER
GUELL FABREGAS. JOSEP
GUELL FERRER. CARME
GUELL FIGUERAS. E.
GUELL GASSOL, JOAN .
GUELL JOVER, EUSEBI
GUELL JUANOLA, ALBERT
GUELL JUANOLA. M.
GUELL LÓPEZ, NEUS
GUELL MARQUES, J. O.
GUELL OLIVÉ. JAUME
GUELL REIXACHS. RAMON
GUELL SAGAS, RAMON
GUELL SERRA, ALFONS
GUELL SOCIAS, DANIEL
GUELL SOCIAS. JOSEP
GUELL SUBIRANA. A.
GUELL VIVES, PERE
GUERRA ALSINA, RAMON
GUERRA BALANZO. J.
GUERRA DE BALANZO,E.
GUERRA SALOME, S.
GUERRERO CANOVAS. F.
GUERRERO COTS. MARTI
GUERRERO LOZANO, J.
GUERRERO MONLEON, F.
GUERRERO, RICARD
GUERRis, ROFES, JOSEP
GUEVARA ALABAN, JOSEP
GUEVARA GARCIA. B.
GUINONERO.. SOLANO, R.
GUIG TAPIES, JORDI
GUIJARRO BLAZQUEZ, M.
GUILAIRA FOIX. JORDI
GUlLERA ALBINANA. M.
GUILERA ALBINYANA, N.
GULLERA MASSANA, PERE
GUILERA SEGARRA, JOAN
GULLERA SOLER. d.
GUILERA TARRÜELLA, J. ,
GUILERA VDA. ELÍAS. R. V
' GULLLAMET SAYOS. E.
GUILLAMI MIRACHE, J.A
GUILLEN FRANCOLÍ. J.
GUILLEN PUJOL, JOSEF
GUILLEN RIVERO. ADOL
GUILLEN V., JOSEP
GUILLERMAT SOCIAS, J.
GUILLERMO SANZ, JOAN
GUILLEUM.ES BROSA, A
GUILLO MONTERO. ALEIX
GUILLO RIBERA, ENRIC
GUILLOT SOLART, JOSEP
GUILLUMET ANES, JOSEP
GUIM CANALS. JAUME
GUIMERÀ MARINE, J.
QUIMERA MARINE, JOSEP
GUIMO ROQUE, ANTONI
GUINART BASSAGANAS. J.
GUINART ORTIGA, JOSEP
GUINART PALLAROLS. P. .
GUINAVANT HOGAS, TEVA
GUINDA GIL, ANTONI
GUINJOAN GABRIEL, P.
GUINOVART BERTRAN. J.
GUINOVART CAMPS, OLGA
GUINOVART CIRERA, J.
GUINOVART GRAU, JOSEP
GUIOT CUBELLS,' JOSEPA
GUIRADO ESTANYOL, A.
GUIRAL FARRÉ ALBERT
GUIRAO PARDO, JOAN
GUlSASOLA SERRA, P.
GUISCAFRE DURO, E.'
• GUITART CALAFELL, F.
GUITART CALAFELL, P:
GUITART CASULLERAS, J.
GUITART CODINA, JORDI
GUITART COMELLA, M A.
GUITART CRUSELLS, J.
GUITART FARRE, JORDI
GUITART, FRA,NCESC
GUITART GUITART, J.
GUITART HERNANDEZ. J.
GUITART IZQUIERDO, M
GUITART JULIA F
GUITART MAGRINA. M.
GUITART MARCO, JORDI
GUITART NOGUERA, J.
GUITART OLIVER, J.M.
GUITART PIELLA, JOSEP
GUITART SOLA, PERE
GUITART TEIXIDOR, P .
GUITART VENDRELL, A
GUITART VILA, PERE
GUITART VILALTA, R.
GUITERAS SALA, JOSEP
GUITO. PONS
GUIU OLVA, JOSEP
Guiu PICAS, MANUEL
GUIU ROCA, JOSEP
GUIU ROCA, MANUEL
GUIU TORRAS, JOAN
GUIVERNAU GEITO, J.
GUIX PARAREDA, JOSEF
GUIXPIDEMONT. ENRIC
Guix RIBOT, JOSEP
GUIX TORRES. ENRIC
GUIXA ARDERIU, ANTONI
GUIXA CANTIJOCH, J.

ILLA COLOMER, PERE
HOMS NOGUERA, JAUME
ILLA, JOAN
HOMS P. ALBERT
ILLA MESTRES, JOSEP
HOMS RIERA, JOAQUIM
ILLA MUNNE, M. CARME
HOMS SANGLAS, JOAN
HOMS SOLER. FRANCESC , ILLA RAICH, XAVIER
ILLA ROCA, LLUÍS
HOMS SOLER, JOSEP
ILLA SALA, JAUME
HOMS ZIMMER, CONRAD
ILLA SALA, JOAN
HONTECILLAS, H.D.
ILLA SERRA, EMILI
HONTECILLAS R., JOSEP
ILLA SOTERAS, ANTONI
HORS CASANOVAS, M.
ILLAS GRATACÒS, C.
HORTA LLUHI, JOAN
IMAZ FERRIZ, ALBERT
HORTA MASSANES, J.
IMBERT ALBERT, M. ROSA
HORTA PARCERISA. M C .
IMBERT PEREJOAN, J,
HORTA PERELLÓ, L.
INDURAIN TORRES. E.
HORTA TORRES. LLUÏSA
INGLA OROMI, RAMON
HORTA VENDRELL, A.
INGLA. R. M.
HORTA VENDRELL, JOSEP
INGLA TORRA, MANUEL
HORTAL CORBELLA, M.
INGLÉS CASADEVALL. J.
HORTAL SAMSO, MAGI
INGLÉS CATALA. JAUME
HORTAL TORRES. ENRIC
INGLÉS I. FARRAS, J.
HORTALA ARAU, F.
INGLÉS, JAUME
HORTS SOLA, JORDI
INGLÉS! JOSEP
HOSPITAL H „ ANTONI
INGLÉS LLOPART. JOAN
HOSTA ANGLES. ESTEVE
INGLÉS RAFECAS, JOSEP
HOSTA ROMAGOSA, LL.
INGLÉS VILA, EDUARD
HOSTA ROMAGOSA. M.
INIESTA GARCIA, F.
HOSTENCH TUSQUETS, C.
INSA FARRE, JOAQUIM
HOTEL LEVANTE
INSA GARCIA, MANUEL
HOTEL SANTA ROSA
INSENSER, JOAN
HUC MESSEGUER.PAU
INSTITUCIÓ ST. ISIDOR
HUELLES VALL, MAGI
INSTITUT AGRIC. CATAL
HUGET SERRANO. JESUÍ.
INTERCONTINENTAL RAD.
HUGUÇT MAS, JOSEP
IRANZO FORTUNY, I.
HUGUET BERGA. JOAN
IRANZO GIMENEZ, M.
HUGUET CAMPANA. E.
IRANZO MARTÍNEZ, V.
HUGUET FERRE, ESTEVE
IRANZO PASCUAL
HUGUET FERRE, OLEGUER
IRANZO PASCUAL
HUGUET GARCIA, R.
IRANZO RELAT, ISABEL
HUGUET GARRIGA, JOAN ,
IRIBARREN JUNYENT, LL.
HUGUET MARTI, TELM
ÍRIN GÈNOVA, JOAN M
HUGUET MONTSERRAT, J.
IRIONDO HERRERA, ESTF.
HUGUET RAMIA. M E.
IRIZAR TERRADAS, E.
HUGUET RIGAU, JOAQUIN
ISANT SALA, N.
HUGUET ROVIRA, ANTONI
ISANTA T „ JORDI
HUGUET SALVAT, JOSEP
ISAR GUTIERREZ, ELISA
HUGUET SARDA, JORDI
H
ISART DE BERTRAN. M.
HUGUET VIDAL, J.
ISART ESTRUCH, TOMÀS
HUGUET VILAMAJO. M
HAARMANN REIMER, SAE
ISART GRIFOL. JORDI
HUIX FRIGOLER, JORDI
HABERSAAT. WA
ISART LÓPEZ, JOAN
HUMERT BOTET, PERE
HARCO SABATÉ. JOAQUIM
ISART ROVIRA. RAMON
HUMET ARGEMI, MIQUEL
HARO HARO, JOSEP
ISART SABI, JOAN
HUMET BOLEDA, FERRAN
HARO PERICH, PELEGRÍ
ISBE GRIPUT; M! TERE
HUMET FELIP. JOAN
HAUTADA SUASCH. JOAN
ISCTA CERDÀ, ARTURO
HUMET JOAQUIM
HAYNES BOADA, JORDI
1SER RODRÍGUEZ, JOAN
HUMET LLINÀS. ROSA M.
HELMART. LLUÍS V.
ISERN ARNAU, ÍSIDOR
HUMET TARRAGÓ, JOAN
HENRICH CARDONA, J.
ISERN BLSCH, ANTONI
HUMET VALLÈS, JUAN
HERAS BUSQUETS, JORDI
ISERN COSTA, PERE
HURTADO ARÀEZ, DÍDAC
HERAS GARRIGA. F.
ISERN DALMAU, ENRIC
HERAS PAGÈS, ELI.
ISERN FONTANET, JOAN
HERAS TORRES. JOSEP M.
ISERN FONTANET, M. A.
H E R E D E R O E S T R A D A , J.
ISERN. FONTANET, NÚRIA
I. T A R R A G Ó B A R C E L Ó , A.
H E R E D E R O M A R U L L . E.
ISERN LLOANSI, S.
INIGO, J A U M E
HEFÍEDEFIOPUJADES. B
ISERN PONS, ALSELM
INIGUEZ M O N T S E N Y , T
HEREDIA BLANCO. JORDI
ISERN PUJOL, JOAN
IBANEZ ASENSIO. PILAR
HEREDIA HERNANDEZ. A.
ISERN RABASCALL. M.
IBANEZ BERNABEU, M.
HEREDIA MOLL, DANIEL
ISERN SITJA, JOSEP
IBANEZ BLAOQUER, M.
HERETER QUINTANA. LL.
ISERN-TOMAS, TERESA ,
IBANEZ C L E M A . LLISA
HEREU BOIGUES. JOSEP
ISERN VINALS, JAUME
IBANEZ CUNI. VICENÇ
HERMANAS DOMINICOS
ISERN VILARDELL, M.
IBANEZ ESTEBAN), J.
HERMS CARETA. MARC
ITCHART SALICHS. J.
IBANEZ FUSTER, V
HERNAEZ B^CHS, MANEL
ITO CARRIO JOSEP
IBANEZ GERMÀ, JOAN A.
HERNANDEZ ALCAÇER. J.'
ITURRIOZ VICENTE. J.
IBANEZ GÓMEZ. ANTONI
HERNANDEZ BAYES, JOAN
IVE PUJOLAR. S.
IBANEZ IBANEZ. JOSEP
HERNANDEZ CARBÓ, C
IVERN ALEU. JOAN M.
IBANEZ MANA, FLORENCI
HERNANDEZ CARBÓ,, F.
IVERN CODINA. ALBERT
IBANEZ MATAMOROS, J.
HERNANDEZ COCA, M. T.
IVERN FIGUEROLA. JOAN
IBANEZ MERCADE, A.
HERNANDEZ COLOM, F.
IVERN GARCIA, JOAN
IBANEZ. MIQUEL ÀNGEL
HERNANDEZ DOMÍNGUEZ
IVERN PRATS, ANTONI
IBANEZ, MONTSERRAT
HERNANDEZ GÓMEZ, C.
IVERN PRATS, JOAN
IBANEZ PANE, .ÀNGEL
HERNANDEZ GOMILA, E.
IVIRGILI PONS, ISIDRE
IBANEZ PEREZ, LLUÍS
HERNANDEZ GRAS, FX.
IZARD ALVAREZ. ARNAU
IBANEZ ROMERO. LLUÍS
HERNANDEZ LLUÍS, M ,
IZARD LLORENS, ENRIC
HERNANDEZ MARCELO, R , IBANEZ SANAGUSTIN, D.
IZCARA MELX, SANTIAGO
IBANEZ SENSARRICH. A.
HERNANDEZ, MATILDE
IZQUIERDO CAMPRUBÍ, P.
IBANEZ SENSARRICH. J.
HERNANDEZ OLIVÉ. JOAN
IZQUIERDO CARRERAS, R
IBANEZ RADIGALES. F.
HERNANDEZ OLIVERES, J.
IZQUIERDO GONZALEZ. M
IBAR ALBINYANA, L.
HERNANDEZ ONNA, M.
IZQUIERDO, PERE
IBARS MARTÍNEZ, JAUME
HFRNANDEZ PANADES, E.
IZQUIERDO PETIT, R.
IBARS MASSIP. MAGDA
HERNANDEZ PER., F:
IZQUIERDO, RQSER
IBARS SANTARTARIA, F.
HERNANDEZ PIJUAN, J.
IZQUIERDO, SALVADOR, J
IBARS VEDRUNA, FERRAN
HERNANDEZ PONS, J. L.
IZQUIERDO TORRES, A.
IBARZ BRUNET, JOSEP M.
HERNANDEZ PONS, LL.
IBARZ CIRUJEDA, JOSEP
HERNANDEZ RAMON, D.
IBARZ ROCA, JULI
HERNANDEZ SAGARRA, R.
IBARZ ROCA, JULI
HERNANDEZ SOLER, J, M.
IBARZ VIDAL, 6.J.
HERNANDEZ SOLER. LL.
JABARDO BARRIO. B.
IBERN MOLINA, JOSEP
HERNANDEZ TORCUATO
JACAS BRACH, ISIDRE
IBORRA FERRE, JOAN
HERNANDEZ VICTORIO, S.
JACAS ESTRADE, JOSEP
IBOS OLIVERAS, S.
HE.RNANDEZ-ROIG, JOAN
JACAS GUERRA, MANUEL
ICART BUDESCA, JOSEP
HERNANDO DESTRE, N.
JACAS MONTANER, A.
ICART VALLVE, JOSEP
HERRAS LUIS. BERNAT
JACAS PLANAS, MANUEL
HERRERA COMA, JOAQUIM IDRACH CALLADO. P
JACAS SAGUILLO, O.
IGEL'MO GANZO, ÀNGEL
HERRERA IGLESIAS, M.
JACOMET CADAYA, SALVI
IGLESIA
COMPTE,
LLUÍS
HERRERA MARRASE..A.
JAIME GARCIA, RAFEL
IGLESIAS ABADAL, J.
HERRERA PITCHOT, M.
JALMAR PUJOL
IGLESIAS
BOFEA.
M
A.
HERRERA SANIBOLA, L.
JAMEJOAN RIBE, ALFRED
IGLESIAS
BOIX.
M.
HERRERA SAVALL, M.
JANE BEL, JAUME
IGLESIAS
FOJ.
JULI
HERRERAS TOLOSA, E.
JANE CARBÓ. JACINTA
IGLESIAS
FORT,
JOSEP
HERRERIAS RODRÍGUEZ
JANE CARBÓ, PERE
IGLESIAS GUIU, XAVIER
HERRERO ANGELATS, F.
JANE CARRENCA, JOAN
IGLESIAS HERVAS, J.
HERRERO DEL VAL, R.
"JANE CARRENCA, JOAN
IGLESIAS LÓPEZ, A
HERRERO PONT, JOSEP
JANE FABREGAS, ANTONI
IGLESIAS MARQUET, J
HERRERO VIDAL. F.
JANE FRANCESC
IGLESIAS MASSUET, M E
HERVAS PERELLÓ/J. A.
JANE GUILLEN VICTOH
IGLESIAS MASUET. M.
HEVIA CARRERAS, PERE
JANE HUGAS, M. TERESA
IGLESIAS NAVARRO, J.
HIDALGI CASANOVAS, R.
JANE ILLA, M. TERESA
IGLESIAS QUEVEDO, M
HIDALGO GARCIA, JOSEP
JANE PALAU, B.
IGLESIAS RAMON, A
HIDALGO PAGÈS. LL.
JANE PALAU, SALVADOR
IGLESIAS SANZ, JOA'N A
HIDALGO QUINTANA, J
JANE PLAZA, JOAN
IGLESIAS SOLA, JAUME
HIERRO SOSTRES, C.
JANE RIERA, ALBERT
IGLESIAS VILALTA, J
HIERRO VERGUE, F.
JANE ROMEU, JORDI
IGLESIAS VILALTA, J
HIRONDELLE LASALLE
JANE .SAMSO, JOSEP M.
IGLESIAS VILALTA, JOAN
HOLTHQEPER DURAN, F.
JANE SANCHEZ, F.
IGLESIES VIVES, JORDI
HOMAR, ANTÒNIA
JANE SOLA, JOSEP
IGNES CUCURULL. JOAN
JANE VALLS, JOSEP
HOMAR TERRADAS. B
IGUAL ADE|_L, ROBERT
JANE VENTURA, B
HOMAR TOBOSO, J")AN
IGUAL MARMADAS. A.
JANE VIDAL, MERCÈ
HOMARTOBOSO, M.
IJOSALTOR ARUS, RAMON
JANER AMARGÓS, JOAN
HOMEDES, RERE
ILARI CASTELLS, JAt^ME
JANTR PONS. JOAN
HOMET VIDAL, M. DOLORS
ILLA BADIA, JOAN
JANER VISA, JOSEP
HOMS BIOSCA, JOAN
ILLA BONET, ISIDRE
JANERAS VILARÓ, S.
HOMS CASAS, MIQUEL
ILLA CANTALLOPS, M. A
JANES NOVELLES, ZOIL
HOMS GIRABAL. JOAN
ILLA CASANOVA, CARLES
JANOT FABREGA, ANTONI
HOMS MARTÍNEZ, ENRIC

GUIXA PARDO, ADRIA
GUIXE GONFANS, CARLES
GUIXE TUBAU, LLUÍS
GUIXE TUBAU, RAMON
GUIXER GUILLEM, JOSEP
GUIXER SOLA M. MERCÈ
GUIXERAS ESTEVE, F.
GUIYENS BORRUT. J.
GUMA BARCELÓ, JORDI '
GUMA BARCELÓ, JOSEP
GUMA BARGES. JOAN
GUMA HERGADA, VICENÇ
GUMI CÀRDONA. JOSEP
GUMINA BARGES, JOSEP
GUMPSI CASTELLS, A.
GUPER SA. BARCELONA
GUPROIA BENACH, C.
GURI BAQUER, PERE
GURI COMAS, PERE
GURI TORT, CARME
GURRI CANOMERAS, J.
GURRI ROVIRA, ISIDRE
GURRI ROVIRA, LLORENÇ
GURRUCHANGA VIÇTOR, M
GURT COPONS, JOSEP M.
GÚSART GUARDIEJ, A.
GUSI ANDREU
GUSI CARITE-L, PERE
GUSI COMAS, ANTONI
GUSI POQUET, XAVIER
GUSI VILAR, FRANCESC
GUSINE BRAMON, PERE
GUSSINYER C . JOSEP
GUSSINYERC., MIQUEL
GUSSINYER MAS, ENRIC
GUSTAVO LUNA. CARLES
GÚSTEMS GOMA. F.
GUTIÉRREZ. FRANCESC
GUTIÉRREZ LEMQINE, T.
GUTIÉRREZ NOGUERA, J.
GUTIÉRREZ TENA, ÀNGEL
GUTIÉRREZ VEGUE. A.
GUVI RODON, ANTON
GUZMAN CARDA, VÍCTOR
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JANSA CLAR, AGUSTÍ
JANSA PORQUERES, J. M
JANSA SALVI, ENRIC
JANSA SALVI, JOSEP M.
JANSANA BOU, F
JANSANA, MONTSERRAT
JANSANA SUGRANES, J.
JAQUER NAVARRO, R
JAQUES, MONTSERRAT
JARDÍ, ENRIC
JARDÍ LLAGOSTERA, A.
JARQUE DÍAZ, VICTORIA
JARQUE JUTGLAR, J. E
JARQUE JUTGLAR, J. M.
JAUME MOSTE, JOSEP M.
JAUMANDREU, ALEXANDRE
JAUMANDREU, LLUÍS
JAUME
JAUME BACHERO, JOAN
JAUMOT BARONET, JORDI
JAUMOT OLLER, JORDI
JAURES COROMINAS. M.
JAURES GIRAU, MARIA
JAUSA LÓPEZ, M. A.
JAVE BERNAT, JOSEP
JENE BORRÀS, FRANCESC
JENE GUIMERÀ, ANDREU
JENE JERES, ANTONI
JENE POU. LLUÍS M.
JENER ESTANYOL, E.
JEREZ CANO, MARTI
JEREZ CAPARRÓS, F.-J.
JEREZ FONTAD, LLUÍS
JIMENEZ ALONSO, ANTON
JIMENEZ ARNALOT, M.
JIMENEZ CONRADI. LL.
JIMENEZ DE PARGA, M.
JIMENEZ DE PEDRÓ, M
JIMENEZ MARIMOM, J.
JIMENEZ OLMO; F.
JIMENEZ SANCHEZ, J. M
JNAER BERNAL. S.
JOAN BELLON, JORDI
JOAN BERENGUER. JOSEP
JOAN CLARET, JOSEP
JOAN CLARET, MARIA E.
JOAN FARRERES. JOAN
JOAN FARRBRES. LLUÍS
JOAN GÓMEZ, AMADEU
JOAN JASSANS, ALBERT
JOAN RAVETLLAT, PERE
JOAN RIUS, ALBERT
JOAN TUTUSANS, PERE
JOANALS GARCIA. A.
JOANCOMARTI V , MIQUEL
JOANCOMARTI V.. RICARD
JOANMA CASADEMONT, F.
JOANM/RTI. CARRERA, A.
JOANMIQUEL ALEMANY, L.
JOANPERE ESTIVILL. B.
JOAQUIM VENTURA, A
JOAQUIM VENTURA, A.
JOAQUINA MARIA, JORDI
JODAR MAR+INEZ. E.
JOFRA GARCIA, PERE
JOFRE BACHS. ERMENGOL
JOLIS FONTDECABA, M.
JON FONT, JOAQUIM
JONCH CUSPINERA, A
JONCOSA ABRIL, E.
JORBA ARGENTI, F.X.
JORBA CAPDEVILA, C
JORBA, JOSEP
JORBA PUIGSUBIRA, A.
JORBA PUJABET, LLUÍS
JORBA ROBERT, ROSA
JORBA ROMEU, JAUME
JORBA SANZ. ENRIC
JORDÀ AGUSTÍ, JOSEP
JORDÀ GUELL, RICARDO
JORDÀ PEREZ, NÚRIA
JORDÀ QUILES. JOAN
JORDÀ ROSA
JORDÀ SANS, M.
JORDAN BARBERAN. F:
JORDAN BEDMAR, CARME
JORDANA ALBIN, ÀNGELS
JORDANA COMA, JOSEP
JORDANA DORIA, JORDI
JORDANA FABREGAS, RAY
JORDANA IGLESIAS, R
JORDANA OLLE. JOAN
JORDANA PARETO J O.
JORDI ELÍAS, ANTONI
JORDI GOMARIZ, C
JORDI MANENT, VICENÇ
JORDI PAGÈS, DOMENEC
JORDI ROGES, AMADEU
JORI ROGES, ROMA
JORNET CARCEL. M.
JORNET DESCARREGA A.
JORNET DOMENEC
JORNET ESCUDE, J
JORNET ESTIVILL, J
JORNET MARSAL JOAN
JORNET MAS, MIQUEL
JORNET SANCHO, JORDI
JOSA SELLES, B.
JOSA SELLES, FRANCESC
JOSA TORNÉ, RAMON
JOSA VILALTA, ROSA
JOSÉ ALIER, ERNEST
JOSÉ BORT, PERE
JOSÉ CRESPO, JOAN
JOSÉ HERMENS, PERE
JOSÉ PICANYOL, ISIDRE
JOSÉ SOLSONA CARLES
JOSEMARIA T„ JOAN
JOSEP ARNIGES, X.
JOSEP M. DE SEGARRA
JOSEP NAVARRO, B
JOU ANDREU, DAVID
JOU PERARNAU, JOSEP
JOU RIBAS, PERE
JOUNOU ROVIRA, CANDI
JOV VENTAJA JOSÉ
JOVA BEANAS, JORDI
JOVAL PADERQSO, J.M
JOVE ALBERT, ANTONI
JOVE BATALLA, JOAN
JOVE CALVET, JOAN
JOVE CANELC, ALBERT
JOVE GALCERAN, G

JOVE HORTONEDA, F.
JOVE HORTONEDA, R.
JOVE JOVE. JOSEP
JOVE MESTRES, JORDI
JOVE RIERA
JOVE VALLS. LLUÍS
JOVE VALLVERDÚ, F.
JOVE VILA, JOAN
JOVE VINAS. SEBASTIA
JOVE VIVES, MIQUEL
JOVELL TURRO, LLUÍS
JOVEN LÓPEZ, ISABEL
JOVER ALANYA, J
JOVER CAPONS, JOAQUIM
JOVER CASTRO, PAU
JOVER DE DORDA. M.
JOVER, FRANCESC
JOVER ISERN. ANTONI
JOVER ORTENSI. S.
JOVER VANCELLS, JULIA
JOVI PUIGDENGOLAS, J.
SOLE ROCA, ANTONI
JUAN ADSET, M. DOLORS
JUAN CAROL. EUDAl.
JUAN CARENO. DANIEL
JUAN CASANOVAS, JOAN
JUAN COLOMINAS, M
JUAN FONT, JAVER
JUAN FONT, RICARD
JUAN FRANCÉS. JOSEP
JUAN JOVER, JOSEP LL.
JUAN JUAN, MARCELIA
JUAN PREVOSTI, L.
JUAN PUJOL, MERCE, M.
JUAN PUJOL. NICOLAU
JUAN TAGEDA JORDI
JUAN XAMBROT, M.
JUAN-COMPS MASDÉU. S.
JUAN-MUNS MAURICI
JUANDO ANTON, JOAN
JUANDO CLARAMUNT. N.
JUANEDA ANGLADA. J.
JUANI BRUN, RAMON
JUANI BRUN, RAMON

JUNYET SANCHEZ, EMILI
JURADO FUENMAYOR, J
JURJO CAMPO, JOSEP
JUSNET COSTA, NÚRIA
JUS JORDÀ, M. CARME
JUSENSE TOMÀS. RAIMON
JUST RIBA, ANTÒNIA
JUSTA RAICH, JOAN
JUSTE LÓPEZ, A
JUSTE TRIAS. FRANCESC
JUTGLAR FABREGAS, E
JUTGLAR FABREGAS. M
JUTGLAR IGLESIAS. J.
JUTGLAR, JOSEP
JUTGLAR PONS. ESTEVE
JUVE CAMPS. JOAN
JUVE CAMPS. JOSEP
JUVE RAVENTÓS, JOSEP
JUVE SANTACANA. JOSEP
JUVES TALÒS, ENRIC
JUYA PIJUAN, FRANCESC

KÀISER SAURA, B.
KAMMULLER GRETHER, AM
KIRCHNER VALLS, S.
KIRCHNER VALLS, V.
KLAMBURG VILA, J A.
KLAMBURG VILA, JOAN
KOK PETERSEN, JOHN
KONTOS BATLLORI. D
KRENN TUNEU, RODOLFO

L ALIANÇA MATARONINA
L'ALIANÇA MATARONINA
LA CATALANA CIA ASSE
LA CATALANA FRED. SA
LA FUENTE LLANO. R
LA GUARDIA. SANTIAGO
LA MANO BERNALDO. E.
! LA SALLÈ COL LEGI
LABASTIDA AZEMAR. F.P.
JUANICO MARTÍNEZ, J.
LABELLA DAVALOS. A.
JUANOLA BOERA. ALBERT
LABORDA CARENYS. J.
JUANOLA CALVET, E.
LABORIA CALLAU. JOAN
JUANOLA CAMPA. JOSEP
LABOR1A MARTORELL, J.
JUANOLA CASADEMONT, J
LABORIÀ MARTORELL. LL.
JUANOLA ESTEVA, J.
LABRADOR TAMES, A.
JUANOLA FERRES, LL.
LABROSA BERTRAN, JULI
JUANOLA GENIS, RAMON
LACAMBRA CLEMENT. R.
JUANOLA MIRET, ROSA M.
LACASA VILLAGRASA. M.
JUANOLA PORQUERAS. M.
LACOMA ALEMANY. J.M.
JUANOLA QUINTANA, J.
LACUNZA BENITO, JOSÉ
JUANOLA URTOS. E.
LAFITA TREPAT, ROSITA
JUANOS TINQNEDA, J.
LAFONTANA GIMENEZ, J.
JUANPERE ABELLÓ, SALV.
LAFORGA VIZA RAMON
JUANY CALL. SALVADOR
LAGE HUERTAS, J.D.S.
JUBERT SALIETI, J.
LAIMON GIRALT, F.
JUBERT VILASECA. J.
t. Al MON PRAT F
í
JUEZ CODINA, JOSEP M
JUEZ MALLOL, MARIA
LAIN BORRÀS, EMILI
JUEZ VILA. JOSEP
>.
LAMA PALLi, ALBERT DE
JUFRESA ROCA. F.
LAMARCA. CARME
JUHER ALEIXANDRE. M.
LAMARCA MARTI. F.
JUL SOQUES, ALBERT
LAMARCA PAGÈS. J.J.
JUL VIDAL, SAMUEL
LAMARCA SINDREU, J
JULI BATALLE. JOSEP
LAMAS CUADRADO, PERE
JULIA AVELLANEDA. I.
LAMATA MELERO, J.l
JULIA CALIX. JOSEP M.
LAMBERT PIQUÉ, CARLES
JULIA CARRERAS, F.
LAMIEL PIQUERAS, M.
JULIA CARRERAS, NÚRIA
LANAS GONZALEZ. R.
JULIA CL.OSAS, F.
LANAU BERNARDO. F
JULIA DE CARALT, LL.
LANAU VINALS, RAMON
JULIA DIUMARO, V. M.
LANOU FANLO. ANTONI
JULIA FERRER, JAUME
LANSAQUE ARBUSA. R.
JULIA FORGAS, MANEL
LAPEDRA GÓMEZ, MARIA
JULIA FORGAS. S.
LAPEDRA VALLVEROU, J.
JULIA FUNTANILLAS. R
LAPORTA GUISSET. J.
JULIA GARCIA, FERRAN
LAPORTA, JOSEP MARIA
JULIA GISPERT, J.
LAPORTE SALAS, JOSEP
JULIA JULIA, F.
LARA MAESTRO, LLUÍS
JULIA MORENO JOAN
LARA SITJAS, JULI
JULIA OLIVELLA JORDI
LARANA PALACIO, C .
JULIA PONS. ANTONI
LARRED IGLESIAS, JOAN
JULIA POU, LLUÍS
LARREULA, ENRIC
JULIA RIBO, FRANCESC
LARROSA ANDREU. F.
JULIA RIBO MIQUEL
LARROYA MIGUEL DIOS
JULIA ROSÉR
LARRUELA HERNANDEZ, F.
JULIA SAGRERA JORDI
LARRUGA MORA, V.
JULIA VENDRELL, A.
LAS MERAS CABO 6
JULIACHS PEREZ. J.
LAS. ALASTRUY JESÚS
JULIAN RODA, JOAQUIM
LASA CASAMITJANA, J F.
JULIÜ DE MIGUEL
LASALLE CORTINA, JOAN
JULIO MONROS. F.
LASALLE GINESTA, E.
JULIO RAMON. RAMON
LASAUSA BURRULL. J.
JUNCA ARMENGOL, RAMON LASEOSA PUERTOLAS, LL.
JUNCA BUSQUETS, ENRIC
LASIERRA PINOL, A.R.
JUNCA BUSQUETS, JOSEP
LASPUERTAS SIGALES, J.
JUNCA BUSQUETS, S
LASSI VALENTÍ. RICARD
JUNCA ESPARRAGUERA, E.
LATORRE BARNET, J.
JUNCA ESPARRAGUERA R.
LATORRE GARCIA, M A.
JUNCA PAOROSA, ALBERT
LATORRE MOYA RAMON
JUNCA PIERA SALVADOR
LATRE ALFARO, ANTÒNIA
JUNCA RIPOLL JACINT
LAURA VILANOVA, M
JUNCADELLA BURES, J. M.
LAUROBA VILADROSA, J.
JUNCADELLA, PERE
LAVINA BAJAUE JULIO
JUNCEDA FRANCESC
LAVINA VILLA DE LAM
JUNCOSA ABELLÓ, JOAN
LAVILA CAROL, ALBERT
JUNCOSA ESPERANÇA. J
LAVILLA ALSINA, H
JUNCOSA GARZA. JORDI
LAZARO CAPELL. LLUÍS
JUNCOSA GARZA, RICARD
LAZARO CARBONELL. M.
JUNCOSA MORROS, JOAN
LAZARO FONT, RAMON
JUNCOSA SABI. JOSEP M
LAZARO GABARRA, JOAN
JUNCOSA SERRA, XAVIER
LAZARO SALAÀ, F
JUNCOSA SORIA, JOAN
LEANO VIVAS. ELADI
JUNENY VILLADELPRAT
LEBANCFRANCIA O
JUNOY BARBA, FRANCESC
LECH JULI
JUN.QUE DE FORTUNY, A
LECHUGA SALMERON, F,
JUNQUERA ENSESA, P.
LECINA LAVEZA, JOAN
JUNQUERA FUSELLAS, M.
LEFLER CORTES, ANA M
JUNQUERAS ESTEVE,, A.
LEFORT CLARAMUNT, M T.
JUNY MORE, JOAN
LEIRO SESPLUGAS, J.
JUNYENT MINDA, AGUSTÍ
LEIVA LLORENS, JOAN
JUNYENT MINDA, JOSEP
LEIMNI BETRIUS. JOAN
JUNYENT PUI. JOAN
LENTINI MARUGAN, X
JUNYENT QUINÚUER. A
JUNYENT SERRA, JORDI
(•1) Comptes de particiJUNYENT SONET, JOAN
pació processats fins al
JUNYENT SUBIRA. E.
27/3/76. Seguiran altres reJUNYET COMAS, ROSA
lacions.
JUNYET ROVIROL.A, J.

Comptepartícips fundadors (XII)
LEON CAMPALANS, CARME
LEON HUMBERT, JOSEP
LEON JORDI
LEON MORBERT
LEON TOLOSA, JOAN M.
LEON VALLEJO. F.
LEOZ CUÉLLAR, A.
LERACUNILLERA. R.
LERA PERALES. GUILLEM
LERIN SEGUI, MIQUEL
LERIS VENTURA, JOAN
LERIS VICENT, MANUEL
LERMA GONCE, JAUME
LERMA GONCE, JOSEP
LERME SAENZ, ÀNGEL
LERME SAENZ. ÀNGEL
LETANG CAPMAJO. CARME
LEVEROLS VILA, ANTONI
LEVERONI VALLS, ROSA
LEZCANO DÍAZ, MARIA
LINAN PLA. RAFEL
LIBERTE HEREU. JOAN
LIBORI MIRALLES, JOAN
LILLO GOMIS, AGUSTÍ
LILURBA BATISTE
LI MAT MARIONA
LINARES MARTÍNEZ J M.
LINARES VALLS. M.R
LINATI BOSCH. JOSEP A
LINYAU SERRA, MIQUEL
LIQUETE SALBADO F
LIQUETE SALVADOR F.
LIRIA GARCIA, ANTON
LIRIAN COSTES, SANTOS
LIZANDRA CASES, JOSEP
LOANS'I MENDEZ. JOAN
LOBERA AZCON. ANNA M.
LOBERA MANUEL
LOBEZ TATJE, MANUEL
LOETZ PORQUERAS. R.
LLQGIC CONTROL, M.L.S.A
LOINA SALO, E.
LÓPEZ ADOLF
LÓPEZ ALMIRALL. JOAN
LÓPEZ AMOROS, GENIS
LÓPEZ ANTONI
LOEZ ASCACIBAR, J.LL.
LÓPEZ AURELI
LÓPEZ AYUE, MANUEL
LÓPEZ BARO, F.
LÓPEZ CAPELL, MANUEL
LÓPEZ CARDIEL. TOMÀS
LÓPEZCARRENO. MIGUEL
LÓPEZ CASANOVAS. G.
LÓPEZ CASTILLO. LLUIS3
LÓPEZ CLAVERi. FERRAN
LÓPEZ COTORRUELO, P.
LÓPEZ CUENCA. JOAN
LÓPEZ CUEVAS. RICARD
LÓPEZ DE ROZAS, A M.
LÓPEZ DOMENECH. TOMÀS
LÓPEZ EMILI
LÓPEZ ENSENAT, JOAN
LÓPEZ FARRELL, M.T.
LÓPEZ FELIU, JOAN
LÓPEZ GABARRO. JAUME
LÓPEZ GAMO. ELENA
LÓPEZ GARCIA. BLAI
LÓPEZ GIMENEZ, GEMMA
LÓPEZ GIMENEZ. MARCOS
LÓPEZ GIRALT. JOAN
LÓPEZ GONZALEZ. A.
LÓPEZ GONZALEZ, M.
LÓPEZ HERNANDEZ, JOAN
LÓPEZ ILLA. JOSEP M.
LÓPEZ ILLAS, MANUEL
LÓPEZ LERMA LÓPEZ, J.
LÓPEZ LLAUVER J.M.
LÓPEZ LLAVI, JOSEP M.
LÓPEZ LLINÀS, JOANA A.
LÓPEZ LÓPEZ, SNTONI
LÓPEZ LUDENA. LLUÍS
LÓPEZ MARTÍNEZ, JESÚS
LÓPEZ MIRALLES, C.J.
LÓPEZ MIRAS. JOSEP
LÓPEZ MOLES, ANTONI
LÓPEZ MORALES. A.
LÓPEZ NAVARRETE. G.
LÓPEZ OCHOA, JOSÉ M.
LÓPEZ ORTIZ, ANTONI
LÓPEZ PANADES. J
LÓPEZ PASTOR. ÀNGEL
LÓPEZ RAMOS, ANNA M.
LÓPEZ REDONDO. JESÚS
LÓPEZ RIBERAYGUA, J.M.
LÓPEZ RODENAL, R.
LÓPEZ RODO, M. JOVE
LLPEZ ROS, JOSEP
LÓPEZ SABATÉ, JOSEFA
LÓPEZ SELLARES, ROSO
LÓPEZ SOTO. ÀNGEL
LÓPEZ TOLSANAS, JOSEP
LÓPEZ TORRALBO. RAFEL
LÓPEZ TORRENT, JOAN
LÓPEZ TORRES JOAN
LÓPEZ TORRES, JOAN
LÓPEZ TORROELLA, A.
LÓPEZ TRIAS, M. LLUÏSA
LÓPEZ TUDO, FRANCESC
LÓPEZ VENTURA. JOSEP
LÓPEZ VILA. JOAN
LÓPEZ XAMPENY, CLARA
LOPEZ-TERCERO, R M.LL
LOR SEBASTIA. JOSEP
LORENTE ARANDA. JOAN
LORENTE COLOMA. R.
LORENTE PASTOR, F.
LORENZO, JOAN
LORENZO MONB1ELA, F.
LORENZO RAPOSO. JOSEP
LOSANA MENDEZ, JOSEP
LOSANA MENDEZ, JOSEP
LOUBAT BARON. LOLA
LOUIS PEREZ, JOAN
LOZA GARCIA, JORDI
LOZA XURIACH, JOSEP M.
LOZANO AIXAS, JOSEP
LOZANO BARTOLOZZI, R.
LOZANO CARBONELL, FR.
LOZANO MAGNIETA. A.
LOZANO VENTURA. C.
LOZOYA AUGE. JOSEP M.
LUANDRA PIERRE. P.

LUCAS GILABERT, FRANC
LUCIA LAMBEA. JAUME
LUDEVID ANGLADA. J.
LUDTKE OBRADORS. JOAN
LUESMA PONS JOSEP R.
LUGAR LUGAR, LEANDRE
LUGRANES, MANUEL
LUJAN FERNANDEZ. N.
LUJAN GALI, ANTONI
LUNA PENA. MIQUEL A.
LUPON ROBERT, CARME
LUPON SANS, ESPERANÇA
LUPRESTI ANDREU. A.
LUQUE HERNANDEZ, G.
LUSILLA LLAPART. R.
LL
LL. CINC D'OROS;
LL. TÈCNICA ESTRAN.
LLAC MASSANELLA. J.
LLACH DEL OLMO. JOSEP

LLACH JOSEP, M..
LLACH MARIMON, JOSEP
LLACH PUIG, F. DE P
LLACH VILA. JOAN
LLACH ZARAGOZA M
LLACUNA GABARRO. J.M
LLADELLAS R„ MIQUEL
LLADÓ BADIA, CARLES
LLADÓ BALLUGA. E.
LLADÓ ESTRANY. MARTA
LLADÓ FONT. FERRAN
LLADÓ GUILERA, JAUME
LLADÓ, GUILERA, JOSEP
LLADÓ, JOAN
LLADÓ LLADÓ, JOSEP
LLADÓ MONTON. ANTONIO
LLADÓ OLIVERAS, JAUME
LLADÓ RAGOLTA, ENRIC
LLADÓ ROBERT. JOSEP
LLADÓ VIDAL. GABRIEL
LLADÓ VILANOVA. JOSEP
LLADONOSA GRAU. A.
LLADOS CORTINA, JOAN
LLADOS VIROS, JOAN
LLAGOSTERA CLARVALLS
LLAGOSTERA DOMINGO, R.
LLAGOSTERA GANDIA, J.
LLAGOSTERA MIRO, LL.
LLAGOSTERA PRADAS. A.
LLAGOSTERA RIUS F.
LLAGOSTERA SERRA J.
LLAMAS CORTES, JOSEP
LLAMBES CUNILLERA, A.
LLAMBIAS LLABRES, G.
LLAMOS BOGUNA, A.
LLAMUSI BACHS, JOAQUI
LLANAS FLOVE, JOSEP M.
LLANES GASOL, RAMON
LLANGI COLELL, JOAN
LLANSA RIPOLL, RAMON
LLANSANA MERCE. JAUME
LLANSANA TORRENTS, J.
LLANSO JOSEP
LLANSOLA PASTORET, E.
LLANTA NOGUER, J.M.
LLAO SANCHEZ, ENRIC
LLAONA BOYER, W.
LLAPART CANATE, J.
LLARADO GUARDIA. JOSÉ
LLARAS FONT, MODEST
LLARGUES MANENT. F.
LLASAT BUERA, M. CINTA
LLATAS CAUS, ENRIC
LLATJOS PLANAS, RAMON
LLAUDO MAJORAL, JOSEP
LLAUGER DALMAU, ENRIC
LLAURADÓ ALBIOL, M.
LLAURADÓ ALBIOL, M.C.
LLAURADÓ ALBIOL, M.
LLAURADÓ ANDREU, I.
LLAURADÓ ANDREU. I.
LLAURADÓ BALAGUE, J.
LLAURADÓ BRUMA, O.
LLAURADÓ CAMDEPADROS
LLLAURADO DURO, M.
LLAURADÓ FORTUNY, MAN
LLAURADÓ GRACIA, J.
LLAURADÓ GRAU, J.M.
LLAURADÓ MESTRE, E.
LLAURADÓ MIRET, E.
LLAURADÓ MOLAS, A.
LLAURADÓ PERELLÓ, M.
LLAURADÓ PRAT, R.F.E.
LLAURADÓ RIBOT, F.
LLAURADÓ SEDO, J.M.
LLAURADÓ TORNÉ, M A.
LLAURO PUJOL, FERRAN
LLAVARI IGLESIAS, JOA
LLAVELLOL FERRE, D.
LLAVERIAS VILADOM, F.
LLAVERIAS VILADOM, S.
LLAVERO PARIS, J.
LLAVINA VERDAGUER. J.
LLAVIRA COT, JAUME
LLEAL GIRALT, JAÜME
LLEAL GIRALT, FERRAN
LLEAL GIRALT, JOAN
LLEAL GIRALT. JORDI
LLEAL GIRALT, PERE
LLEBARIA FRATO, NÚRIA
LLEDÓ MIRO, CONCEPCION
LLEGET ROSER
LLEIDA ESCALE, JOSEP
LLEIXA FERNANDEZ, J.
LLELAS CARDONA, F.
LLENAS LLANSA, ALBERT
LLENAS TAULER, RAMON
LLENCERIA CASA IW,CIA
LLEÓ NAVARRO, ROGELI
LLEONART CASADEVALLR
LLEONART RIERA, GIL
LLEONART ROCA, ANTONI
LLEONART SOMS, JOSEP
LLEOPART PRAT, J.
LLERA CRUZ, JOAN A.
LLERINS POY, FERMI
LLEVADIES FERRER, A.
LLEVADOT ESTRADE. J.
LLEVADOT ROIG, RAMON
LLEVAT COGUL, EDUARD
LLEVAT ESCAT, EDUARD
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LLEVAT GIRONÍ, MANUEL
LLIBERIA GIRONÈS, J.
LLIBRE ANGULO, RAMON
LLIBRE ANGULO, S.
LLIBRE PAGÈS, JOAQUIM
LLIBRERIA AROLA
LLIBRERIA VILA
LLIGADES VENDRELL
LLIGONA CLAVELL. M
LLIGONA SEGARRA. I.
LLIMA PALAU, TERESA
LLIMA SUNYE. JOANA
LLIMONA ORIOL
LLIMONA PAGÈS, XAVIER
LLIMONA RAYENAT, M.
LLIMONA RAYMAL, ENRIC
LLIMONA SOLA. S.
LLIMONA TORÀS, PERE
LLIMONA TORÀS. ROSER
LLIMOSGAS RIERA, F.
LLINARGAS MARSAL. J.
LLINÀS ARNALOT, M.J.
LLINÀS SALA, DANIEL
LLINÀS VINYALS. LLUÍS
LLINES CARBONELL, LL.
LLINES TARRATS. JOAN
LLIRO JOSEP
LLITERES ELIES, LLUÍS
LLVINA CLUSELLA. J.
LLOANSI BURGAROLAS. X.
LLOANSI MARILL. LLUÍS
LLOBELL OLLER. XAVIER
LLOBERA BORRÀS, F.
LLOBERA ROMON. JOSEP
LLOBERA REUS
LLOBERAS CANOVAS. J.
LLOBERAS CANOVAS. J.
LLOBERAS CASANOVAS. D.
LLOBERAS RIBAL. M.
LLOBERAS SERRA. JORDI
LLOBERAS VIDAL, PERE
LLOBERAS VIDAL, PERE
LLOBERES PI. FRANCESC
LLOBET ANDRÉS, CLAUDI
LLOBET CALLS. F.
LLOBET COROMINAS. M.
LLOBET DURAN, S.
LLOBET FALIO, S.
LLOBET FAURIA, ANTONI
LLOBET FONTELLES, F
LLOBET FURRO. M.A.
LLOBET FURRO, RAFAEL
LLOBET GALITO, FELIP
LLOBET JOSEP
LLOBET MARSAL, SOFIA
LLOBET MIQUEL
LLOBET ORTIZ. AGUSTÍ
LLOBET PEREZ, JOSEP
LLOBET PONS, FRANCESC
LLOBET PRUNELL, F.
LLOBET PRUNELL, J.
LLOBET QUERALTO, R.
LLOBET RAMELLS, M.
LLOBET REVERTER, S.
LLOBET RIBO, CARLES
LLOBET RIERA, RAMON
LLOBET SANCHEZ, LLUÍS
LLOBET SERRA, JOSEP
LLOBET SERRA. LLUÍS
LLOBET VICENÇ
LLODRA MARTI. LLORENÇ
LLODRA, MIQUEL
LLOMBART MELICH, ABEL
LLOMPART ANGLES, A.
LLOMPART, JOSEP M.
LLOMPART REYNES, M.
LLOMPART REYNES, M.
LLONCH FOLGUERA. PERE
LLONCH MAJO, GERMANES
LLONCH VILLARO, A
LLONCH VINYALS, M.
LLONET BERENGUER, V.
LLONGUERAS BATLLE, LL.
LLONGUERAS GALI, M.
LLONGUERAS GUILLEM
LLONGUERAS MARG, R.
LLONGUERAS REIG, M.
LLONGUERAS TERMES, E.
LLONGUERAS TERMES, J.
LLONGUERAS V. MARC
LLOP BALAGUER, JOSEP
LLOP BONAL, JOSEP
LLOP CAUSI, JOAQUIM
LLOP GARCIA. JOSEP M.
LLOP LLOP, ANTONI
LLOP MARTÍNEZ, JOSEP
LLOP MASQUE, JULITA
LLOP OLLE, JAUME
LLOP OLLE, JOAN
LLOP TOUS, JOSEP
LLOP VALLRIBERA, P.
LLOP VALLRIBERA. P.
LLOPART DOMINGO, E.
LLOPART FERRER, B.
LLOPART FIGUERAS, A.
LLOPART, ISART
LLOPART PRAT, JOAN
LLOPART PUIG, JOSEFA
LLOPART ROMEU, JOROI
LLOPART VALLS. EMILI
LLOPIS GILI, ROSER
LLOPIS OLIVER, SALVADOR
LLOPIS RODRÍGUEZ, F.
LLORACH CAMPANA. J.
LLORACH CENDRA, JORDI
LLORACH, ENRIC
LLORADS SENTIS, S.
LLORCA LLINARES, J.
LLORCA LLORCA, VICENT
LLORDES BRUTAU, JAUME
LLORE FORCADA, MÀRIUS
LLORE INGLADA, JOSEP
LLOREDA CULLEL, J.
LLORENS ALAPONT, F.
LLORENS BADIA, MAGI
LLORENS BOMFILLS, R.
LLORENS BOSCH, ALBERT
LLORENS CAMBRAY, C.
LLORENS CARULLA. R.
LLORENS DOMINGO, J.J.
LLORENS GASCÓN. RAMON
LLORENS GÓMEZ, ENRIC
LLORENS GUIMART, NEUS
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LLORENS JOSEP, IGNASI
LLORENS, JUAN
LLORENS LLINÀS S
LLORENS MEXA, S.
LLORENS, MORRAJA, M.
LLORENS MORRAL. F.
LLORENS PLANS. JOAN
LLORENS PUNTAS. ESTER
LLORENS ROFES. JOAN
LLORENS SALANILLA, J.
LLORENS SALVADOR, J.
LLORENS SOLANILLA, F.
LLORENS VILA, ALBERT
LLORENTE FARRAN, C.
LLORENTE PERALES. C.
LLORERAS LLEAL, JOAN
LLORET BELLVEHI. V.
LLORET BOADELLA, J.M.
LLORET BOIX. F.
LLORET CARBÓ, PERE
LLORET COMPTE, MARIA
LLORET FELIU, LLUÍS
LLORET FRANCESC
LLORET SOLEY. ANTONI
LLORETA FARRÉ, R.
LLORIA MARCOS, J.
LLORT ANDREU, ALBERT
LLORT BADIES, JOAN
LLORT BRULL, JOSEP
LLOSAS ALTIMIRA, L.
LLOSAS ARENAS. JOAN
LLOVENSA DEVESA, ROSA
LLOVERAS GOMIS. PAU
LLOVERAS HERRERAS, F.
LLOVERAS MACIA. J.
LLOVERAS ROIG. J.
LLOVERAS SERRA. A.
LLOVERAS SORNI. P.
LLOVERAS VALLÈS, G.
LLOVERAS VILAR, J.
LLOVET CISA, M.
LLOVET COLOM, F.X.
LLOVET MAYOL, RAMON
LLOVET SALA. J.
LLOVET TAPIES. JOSEP
LLUCH ABRIL, MANUEL
LLUCH COLOMER, JOSEP
LLUCH ESARI. JOSEP M.l.
LLUCH LLEONART, J.
LLUCH MARTIN, E.
LLUCH ROVIRA. JOAN
LLÚCIA ARIACH,RAMON
LLÚCIA BOIX, JOAQUIM
LLÚCIA CASTILLO. J.M.
LLÚCIA FIGUERES, M.
LLUELLES CASTELLÓ, R.
LLUELLES VÍCTOR
LLIURCCIVIACH. JOSEP
LLUÍS BISET. JOAN
LLUÍS JOFRE, ALBERT
LLUÍS LLABEIRA, JOAN
LLUÍS MANOBENS, JOSEP
LLUÍS MARSAL. JORDI
LLUÍS PALLASES, JOAN
LLUÍS RAMOS, JOAN
LLUÍS REXACH, JOSEP
LLUÍS VIVES, JOAN
LLULL ESCUERT, PAULI
LLUMELL YUSTE, P.
LLUNA COCA, CARLES
LLURBA FOLCH. ANTONI
LLURIA MONRAS, JORDI
LLUSA RUIZ, CARLES
LLUSA RUOS, LLUÍS
LLUSA SAUCH, VALERI
LLUSIA DELMASES. JOAN
LLUVERAS PUIG, NÚRIA
LLUVIA MIR, JOSEP M.

M
MANA AMADES. JOSEP M.
MANA ESQUIROL. JOSEP
MANA PALACÍN, JOSEP
MANA PARROT, JOSEP
MANA REY, ESTEVE
MANATA ALEMANY, A.
MANE GAVALDA. M.
MANE MONTSERRAT, J.
MANE MONTSERRAT, S.
MANE NIN, JOSEP
MANE ORRIOLS, JOSEP
MANE PERIS, FELIU
MANE PERIS, RAMON
MANE ROSELL, ANNA
MAN TORDIU, JOSEP
MANE VENDRELL. JOSEP
MANE VENDRELL, M.T.
MANER MASDÉU, JORDI
MANOSA RIBATALLADA, T.
MANOSAS BARRERA, E.
MANOSAS BARRERA, J.
MANOSAS BARRERA, LL.
MANOSAS BOLOIX, JOAN
MACAU M. ANTÒNIA
MACAU VERDAGUER, J.
MACH BOSCH, ESTEVE
MACH FERRER, JOAN
MACH PORTA, SANTIAGO
MACHADO BARBARA, F.
MACHORDON GAMANDE, V.
MACIA ALFRED
MACIA ARAGÓN, JOSEP M.
MACIA CALVERAS, RAMON
MACIA CASTELL, PILAR
MACIA FONTANILLES, A.
MACIA GALLEMI, MANEL
MACIA GRAS, FRANCESC
MACIA GRAS, JOSEP
MACIA LAMARCA, J.
MACIA LAMARCA, MARIA
MACIA MARTI, JAUME
MACIA MONROS, ANTONI
MACIA PADULLES, J.
MACIA PIERA, PAU
MACIA PIQUÉ, ISABEL
MACIA QUEROL, PILAR
MACIA ROIG, ALFRED
MACIA SALA. JOSEP
MACIA VIVES. CARLES
MACIAS DURAN, CARME
MACIAS HUIX, ISIDRE

MACIAS SAEZ, C.
MACIP GICH. JOSEP M.
MADICO COMAS, JOAN E.
MADICO RUIZ, ROSA
MADIROLAS COLLELL, J.
MADORELL CLARAMUNT, F
MADORELL VILA, J.
MADRENYS CABALLÉ, P.
MADRID MANZANARES, j l
MADUELL ALVAR
MADUELLFRANCESC
MADURELL CUSIDO, J.M.
MAESO MUNNE, ISIDRE
MAGAROLA BOIX M.R.
MAGDALENO PAYA, A.
MAGEM COMPTE, ANA
MAGEM TERESA
MAGI FABREGAS, F.
MAGI FERRE, JOAN
MAGRANE CAMELLAS, J.
MAGRANE DOMINGO, M.
MAGRANE FERRANDO. R.
MAGRANE PELLISE, F.
MAGRANS BONET, J.
MAGRE CARDONA. JOAN
MAGRE DALMAU, M.A.
MAGRE SERVET. JAUME
MAGRET TRABAL.

MARTI

MARTI
MAGRINA BLASI. JOSEP
MAGRINA CARALT, ANNA
MAGRINA COSTAS. M.
MAGRINA GALOFRÉ, A.
MAGRINA HERNANDEZ. FX.
MAGRINYA BRULL. RAMON
MAGRINYA, CARLES
MAGRINYA CENDRA, G.
MAGRINYA COMPTE. BONA
MAGRINYA TERESITA
MAGUET SEGON
MAICAS ESPOSITO. C.
MAIDEU PUIG EUALD
MAIDEU PUIG. TERESINA
MAIG REIG. FRANCESC
MAIMO BOLET, JOSEP
MAIQUES CODONY, A.
MAIRATA MARTORELL, J.
MAJEM CARBÓ, JOSEP M.
MAJO ABRIL. FRANCESC
MAJO ALBINANA, MARTA
MAJO CRUZANTE, JOAN
MAJO GRAU, J. IGNASI
MAJO LLEONART. JOSEP
MAJO MALE, MARTI
MAJORAL FERRAN, JOAN
MAJORAL MAJORAL, JOAN
MAJORAL MOLINE, M.D.
MAJORAL SANFELIU, J,
MAJOS PONT, EUSEBI
MAL COLOM. ROSER
MALAGARRIGA CAMP, I.
MALAGELADA FIGA, J.
MALAGELADA GÜELL. J.
MALAGELADA, JOSEP M.
MALAGELADA T. JOAN
MALAGELARDA VIOLA, M.
MALAGRIDA PONS, MANEL
MALATS SANTAM. JOAN
MALDONADO ALMENAR. J.
MALDONADO CHIARRI, J.
MALDONADO ROSADO, J.
MALDONADO SARDERA, A.
MALERAS, JOSEP
MALET ARTIGAS. EMILI
MALET BOTET, RAMON
MALET FONT DE G.J.
MALET YBERN, ROSA
MALGRAT ROCA. F.
MALIA SALA, JOSEP
MALLA ARBO, ENRIC
MALLA AYMAT, RAMON
MALLAFRE BARRULL, LL.
MALLAFRE GAVALDA, J.
MALLART SUREDA. C.
MALLEN HERRERA, T.
MALLEN MARCOS, ALVAR
MALLOL DEULOFEU, T.
MALLOL FRANCOLÍ. LL
MALLOL GABRIEL, MACIA
MALLOL MARSAL. JAUME
MALLOL OLIVÉ, JOAN
MALLOL ROIG, FERRAN
MALLOL SOLER, JORDI
MALLOL SUAZO, M.A.
MALLOL UNGRIA, J.M.
MALLOL VIADER, JULI
MALLOLAS, TERESA
MALLOLL ANTOLI, E.
MALLORQUÍ CLIMENT
MALLORQUÍ OLIVERAS, A.
MALONDA MESTRE, V.
MALUQUER CONCEPCIO, G.
MALUQUER DE M. JORDI
MALUQUER DE MOTES, C.
MALUQUER DE MOTES, M.
MALUQUER DE MOTES O
MALUQUER MALUQUER, S.
MALUQUER NICOLAU, J.
MALUQUER TREPAT, JOAN
MAMPEZ FERNANDEZ, N.
MAPEL FERNANDEZ, N.
MANADE SERVENT, JOSEP
MANAN NOGUERAS, JOSEP
MANAU COSTA, PERE
MANAU GRAUPERA, F.
MANCIO VDA. CALDUCH F
MANDADO CAPELLA, J.
MANEN FOCH, JORDI
MANEN JORDANA, JOSEP
MANENT ANTONI
MANENT CISA, MARIA
MANENT DOMENECH, E.
MANENT FREDERIC
MANENT, MARIA
MANENT MIRON, MARCELI
MANENT SABATÉ, FELIU
MANENT SEGIMON, A.
MANENT V. SERRAHIMA, N.
MANERA, AMALIA
MANGUES ARQUES. JAUME
MANGUILLOT ESPRU, M.
MANI BARNEDA

Pàgina 26

—

MANICH BOU, ALBERT, M.
MANIERA BALLESCA, F.
MANIERA BALLESCA J
MANILS ANTONI, SARTO
MANILS VINETA, JOAN
MANJON FONTANEDA, V.
MANONELLES RIERA. A.
MANRESA BARO, S.
MANRESA FERRATER. I.
MANRESA FERRATERJ.M.
MANRUBIA COMENGE J
MANSERGAS PEREZ E
MANUBENS GUIXE. JOAN
MANUBENS RAMOS, JOSEP
MANUBENS ROVIRA, E.
MANUBENS VILA, RAMON
MANUEL VILARRASA J
MANYE FIGUEROLA. J.M.
MANYE FIGUEROLA, S
MANZANAL ROTEGA, LL
MANZANARES CASTELLAN
MANZANO PEREZ E
MANZANO SALO
MANZANO SANCHEZ J.
MANZANOS PEREZ, B.
MAPAROLASANDREU M
MAQUIS BOTNAS. CARLES
MARANON BARRIO M
MARAGALL BALLO. GENIS
MARAGALL MARFA, JOAN
MARAGALL MARFA M
MARAGALL MARFA PERE
MARAGALLMARFA R
MARAGALL NOBLE. JOAN
MARAGALL NOBLE, JORDI
MARAGALL NOBLE. JORDI
MARAGARITS SABATÉ R
MARBRES TORRES S L
MARCA MARCA, JOAN
MARCA MIRO. JOAN
MARCA PUIG, JOAN
MARCA TORRENTS J J •
MARCE CATELLVI, JOAN
MARCE DOMINGO. MARIA
MARCE DURBAN. NARCÍS

MARÍN CARDONA, ANNA
MARÍN ESCURSELL, X.
MARÍN FERNANDEZ, J JMARÍN GELABERT. JOSEP
MARÍN ROIG. JOSEP
MARÍN RUBIO RAMON
MARÍN TORRALBA, F.
MARÍN VALLDEORIOLA. F.
MARÍN VIDAL. JULI
MARINE FERRE, JAUME
MARINE FERRER. JOSEP
MARINE FONT, ABEL
MARINE GIMENO, RAMON
MARINE GUIZ, NÚRIA
MARINE MIRALLES. X. •
MARINE OLIVERAS, M.
MARINE RABACALL. JMARINE RUYRA, PERE
MARIS CUANAS, JOAN
MARISCH MERCE
MARISTANY C. ALFONS
MARISTANY DEL RAYO. J
MARISTANY GIRBAU, J-MMARISTANY PUJOL, J.
MARISTANY RABASSA. CMAR|.0_RANY SABATER. G.
MAR
YC SARIOL. J.
MARL-. JASALI, ROSA
MARLES BACARDIT, E.
MARLES CORTAL. F.
MARLES MANEZ. C.
MARLET BARRERA, LL.
MARONDA MIQUEL
MAROTO PELLICER. F.
MARQUES ARUS. JOAN
MARQUES BERTRAN. M.
MARQUES BERTRAN. V.
MARQUES CARBÓ, JOAN
MARQUES DAMARET. M.
MARQUES GONZALEZ. J.
MARQUES GUBERN. A..
MARQUES IZARD, JOSEP
MARQUES PARIS, JOSEP
MARQUES PONS. LL.

MARCE FEREZ. PEPITA

MARQUES XICOTA. A.
MARQUESAN PUIG. LLUÍS
MARQUET FERIGLE, LL.
MARQUET FERIGLE. LL.
MARQUES TRULL. RAMON
MARQUILLES F. EMILI
MARRO TIZNEL. F.
MAR 3YO RODRÍGUEZ, I.
MARRUGAT ALEGRE. R.
MARRUGAT CUYAS, F.
MARSA BERNARDO. E.
MARSAJOSEP
MARSA RIBERA. JOAN
MARSAL BAYERRI. E.
MARSAL CODINA. MARTI
MARSAL FARRERO. RAFEL
MARSAL TRABAL. CARLOT
MARSE FABRE. J.
MARSELL ANGELA

MARC" MENUDE, MIQUEL
MARCE SANABRA

F

MARCE TERRE, JOAN
MARCER RUTI, RAMON
MARCET ALCOVER, JAUME
MARCET BALLBER, LLUÍS
MARCET BALLVER, V.
MARCET CASADO, RICARD
MARCET CASTIN, JOSEP
MARCET MARTÍNEZ, J.
MARCET MORENO. JOSEP
MARCET PINEDA, MIQUEL
MARCET RENE, JOSEP M.
MARCET SEGURA, ANGELI
MARCET SELLARES, F.
MARCET VIDAL, PERE
MARCH CABRE
MARCH FERRE, MARIA
MARCH GRIERA, RICARD
MARCH SALA, ANTONI
MARCHANTE CARQUE, M.
MARCO, JUAN ANTONI
MARCO RIERA. MAX
MARCO SOLER, SALVADOR
MARCOS BRUGUERA, J.M.
MARCOS CASADO, MARTI
MARCOS PLANELLAS. X.
MARCOS RUIZ, JOSEP
MARCOVAL VERNET, A.
MARDELLTORNER
MARE SALVADÓ, ANTONI
MAREOS PLANELLAS, M.
MARES LLIMIANA, PEDRÓ
MARESCH FERRAN. C
MARESMA HERVAZ. JOSEP
MARESMA VINYALS, D.
MARFA COLL, ANTONI
MARFA GARI, SANTIAGO
MARFA MUNIESA, EDUARD
MARFA MUNIESA, JOAN
MARFIL TORO, M.S.
MARGAIX ORRI, JOAQUIM
MARGALEF M„ ROSA
MARGALEF TOST. JULIO
MARGALL TAULER, E.
MARGALL TURRO, JAUME
MARGARAS CIURANA. J.
MARGARIT DURAN, JOAN
MARGARIT MORANT, E.
MARGARIT RIU, ROSA M.
MARGARIT TAYA, LLUÍS
MARGARIT TRAVERSAC, F.
MARGENAT ESCOBAIRO, A.
MARGENAT ROMA. JOAN
MARGENAT SAMPERA, J.
MARGETS MIGUEL, JOSEP
MARGINEDA AGELET, M.
MARGINEDA MIQUEL
MARGINET GUIAC, A.
MARI GERMANS, S.A.
MARI GUINART. AGUSTÍ
MARI LLACUNA, JOSEP
MARI PORRA, ISIDRE
MARI RAMON
MÀRI VILA, JOAN
MARI VILA, JOSEP
MARI VILA, PERE
MARI VILA SANTIAGO
MARIA CARLES, E.
MARIA GARRIGA, A.
MARIEGES CARBÓ, PERE
MARIEGES CARDONA C
MARIGOT LATORRE C
MARILL FORNS, JAUME
MARIME-LO C.. RAMON
MARIMON AGUILERA. S.
MARIMON AGUILERA F P
MARIMON AGUILERA' R
MARIMON AMENOS, J. M.
MARIMON CABALLERO J
MARIMON CAROL, JOAN
MARIMON GUASCH, PERE
MARIMON LLOR, JOSEP'
MARIMON MARTI M
MARÍN ASENSIO. MANUEL
MARÍN CANIS, JOSEP
MARÍN CALBA, JOAN

M A R Q U E S T.. J O S E F

MARSET CAMPOS, PERE
MARSINACH SANCLIMENT
MARSILLACH PINA, J.
MARSILLACH PINA. J.
MARSINYACH F.. JOAN
MARSINYACH SERRA. C.
MARSOL, JOAN
MARSOL VIVES. MERCE
MARSTER NADAL. PERE
MARTELL MONCLÚS, J.
MARTI ADELANTADO. F.
MARTI AGUILAR, M.
MARTI AGUILERA. F.
MARTI ALANIS, JOAN
MARTI ALTES, JORDI
MARTI ARTIGAS, JOAN
MARTI ARTIGAS, M.C.
MARTI AVILA, JOSEP
MARTI BADUELL, JOAN
MARTI BAGES. MIQUEL
MARTI BAHIGAS. LLUÍS
MARTI BALCELLS, A.
MARTI BALSELLS, JOSEP
MARTI BARRIONUEVO, M.
MARTI BELLVE, JAUME
MARTI BELTRAN. RAMON
MARTI, BERTRAN, PERE
MARTI BIELSA, LLUÍS
MARTI BOADA, MERCE'
MARTI BOADA, MONTSE
MARTI BOHIGAS. JOAN
MARTI BRAU, JAUME
MARTI BRULL, JOSEP. M.
MARTI BUIREU, JAUME
MARTI CABEZA. JOAN
MARTI CAIRO, JORDI
MARTI CALAF, JOSEP
MARTI CALAF, MIQUEL
MARTI CALVET, JOAN
MARTI CAMPS, FRANCESC
MARTI CANALS, JAUME
MARTI CANUDAS. JAUME
MARTI CANUDAS, MARIA
MARTI CAPDEVILA, C.
MARTI CARBONELL, M.
MARTI CARDUS
MARTI CARRASCO, A.
MARTI CARRASCO, ORIOL
MARTI CARRERAS. ANTON
MARTI CASAS. JOAN
MARTI CLAVEROL, LL.
MARTI COBOS, M. TERESA
MARTI CORTADA, J.M.
MARTI COSTA, JAUME
MARTI COT, ARTUR
MARTI CUCURELLA. M.R.
MARTI DE BLASCO, ROSA
MARTI DEULOFEU, A.
MARTI DEULOFÈU, J M
MARTI DEULOFEU, JOSEP
MARTI ESPI, ASSUMPTA
MARTI FARREJAS
MARTI FERRE, LLUÍS
MARTI FERRER, JOAN
MARTI FERRER. JOAN
MARTI FILLAT, MARTI
MARTI FLO, JAUME
MARTI FLORIT, JOAN
MARTI GASCÓN, JOAN
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TELEVISIÓ

Ets productors del cinema anomenat
Pejorativament comercial —és que potser pot baver-n'hi que no ho sigui, és a
d"", fet amb el propòsit dèliberat de perdre-hi diners?— tenen per punt de mira,
Quan fan la tria d'un tema i d'uns actors,
Públic abastable. Un públic que pretenen que sigui d allò més ampli i, doncs,
tan heterogeni com sigui possible
Daqui, que la qualitat artística sigui
malmesa. Irremeiablement! A végades
els productors tracten d incidir en un
sector de públic només. Llavors, però,
amb més intensitat. Tal és el cas d «Amor entre ruinas», que TVE transmeté fa
n s q u i n z e dies. tal és el cas d e «Bello

amor», «Maxime» en I original —oh deus

d
els t r a d u c t o r s d e títols de p e l . l í c u l a M .
que t o u t r a n s m e s a abatis d ' a h i r . E n tots
dos casos, els d e s t i n a t a r i s p r i n c i p a l s
són — s o m — la g e n t d ' e d a t . r t S d u r a . I
* * ò . per la r a ó ò b v i a q u e les «estrelles»
dels d o s f i l m s — u n e s m é s . ' q u e les altes— t a m b é h o són. Sir L a w r e n c e Oliver. K a t h e r i n e H e p b u r r l i Charles Boyer,
sn efecte, ja e r e n m o n s t r e s sagrats q u a n
molts de n o s a l t r e s tot' just si sortíem de
' adolescència. Vet aquí el g a n x o cercat
Pels p r o d u c t o r s : ' e v ò c a r - n ò s t e m p s
Pretèrits, r e j o v e n i r - n o s . S o b r e t o t , si les
vetustes estrelles es m o s t r e n e n c a r a en
m a g n í f i c 'estat de c o n v e r s a c i ó . No fa
al
cas ara d e c o m e n t a r «Amor e n t r e rui-

nas». bé que diguem, de passada, què

20.00 NoweMa: «Bearn», de Llorenç Villalonga Capítols IX i X
21 00

Teíediari: 2." edició. (Color)

21 30 «Vuelta» ciclista a Espanya
21 40

«El valle del arco iris»: «Ftman'S
rainbow». títol original, f i l m rodat el 1968 (Color, probable)
Dir.: Francis Ford Coppola

MOGRAMFSEGONA CADENA
oo 00

«Del Atlantico al Pacifico»:

21 00

«Mas allà»: «E> triàngulo de las

g r a n p r o b l e m a dè
Britànica». (Color)

21.30

Noticies al Segon Programa

(Cólòr)

22.00

Musical pop: «Ddctor J o h n » (seg o n a part)

•22.30

«Temàs 76». (Colo-

nal.

JOSEP ÜESUMBILA

PROGRAMA P R I M E R A C A P E U *

Miramar; Informatiu

(Només

Principat i liles)
1430

«Aquí, ahora». (Color)

15.00 Teledíari:l

a

n alguns Indrets as conserva el costum d'exposar
E
les esqueles dels difunts a la via pública, en ur>
marc o espai expressament reserva». Recordo tiaver-hn

El Govern hauria d obrar plenament
conscient que serà una de les dues altérnativès: O que les actuals Corts aprovaran
qualsevol projecte de Llei, pel sòl fet del
proposar-lo el Govern, únic cas que tind r i a justificació d haver abreujat el procediment, o que els senyors procuradors,
per un mínim dé conseqüència amb els
seus antecedents, poden impedir I aprovació de tot projecte que suposi democratització. i en el segon Suposat, ^què hauria
representat la modificació del Reglament
de les Corts? Evidentment, res.
Però en qualsevol dels dos casos, l'únic
que,sempre resultaria perjudicat seria él
Govern en el seu crèdit. Si persistís la docilitat a qüe ens tenen acostumats les actuals Corts, ÓA què es deu ta demora del
Govern a proposar una substantiva modificació de totes 161 lleis que sobre el paper
legalment configuren a Espanya un règim
democràtic? I si admetem I eventualitat de
qUè haurien de refusar qualsevol intent de
modificació de les lleis fonamentals, iper
què. èn aquest cas, deixar la tal modificació a ( arbitri l'úha Cambra que no la
rentarà?
(Simeó Miquél Peguera,

edició. (Color)

«Diario de Lérida» 3091/25-4-76)

vist en ciutats torça importants de Polònia, de manera
que no és un fet exclusiu de pobles petits
L'última noticia sobre aquest tema, però, arriba de
Manzanares, i ens arriba plena de significat comunitari.
A Manzanares han pres la decisió d'afegir al nom del
difunt el motiu o renom que tingué en vida. O sigui, Rogad a Dlos por cl alma de Franciscà López Guzmén, el
Pelucón.
Això es faré perquè «tothom pugui saber de quin
mort ó morta es tracta quan llegeixi les esqueles del
carrer, perquè els veïns es Coneixen entre ells més per
un renom personal o familiar que pels noms i cognoms
correctes. Diu la notícia que a la Manxa són moltes les
famílies —de qualsevol condició social— que tenen renoms o motius, sovint seculars, que no s'han perdut
mai.
Passa una cosa semblant a Catalunya. Recordo que
tot caminant per la Segarra vaig arribar una tarda a Sanaüja. Mentre esperava l'hora de sopar, assegut sota
els porxos de la plaça, vaig lligar la conversa amb tres
homes; van aprofitar la presència del foraster per a
comparar la ciutat i el poble «Els barcelonins no es coneixen hi ells mateixos. Ni ès miren. Diueft que un
home va estar-se mort dins un auto, al carrer, durant
vuit dies. Aquí, en canvi, ens coneixem tots.»

LES ESCOMBRARIES AL CARRER
Els barcelonins ens hem vist obligats
a presenciar el lamentable espectacle
que aqUésts dies ofereixen els carrers
de la ciutat, ocupades les voreres per
lès bosses d escombraries que no han
estat recollides pel personal encarregat
de fèr-ho i què per altra banda tampoc
ha realitzat el servei també necessari de
la neteja viària. Els empleats d'un de les
empreses concessionèries de la recollida domiciliària d'escombraries éstan
en vaga en suport d unes reivindicacions salarials, i la parada repercuteix
en l'abandonament quasi total d'un servei públic per al qual el ciutadà paga
—cada any a un prèu més alt-un bon
grapat de pessetes.
Sense entrar rtl sortir en èl fons d un
problema, laboral, sí que és obligació
nostra cridar l'atenciò dels responsables
—Ayuntament i empresa concessionària— sobre la gravetat de ía Situació,
que pot plantejar un seriós conflicte sanitari, i. al mateix temps, exposar el nostre punt de vista sobre el particular.
Un servei públic comporta unes obligacions de què el concessionari no pot
desentendre's. Una d elles, la principal,

>6.30

18 36 Programa infantil

MOT A LA FI

Els plens

D

un temps ençà. la gent s interessa per la marxà dels ajuntaments, i els plens municipals nan
deixat de ser una incògnita per a
molta gent. El poble vol intervenir en
tes seves decisions i exigir actuacions determinades a aquells que
diuen representar-los. Podem comprovar com ha aparegut a la nostra
geografia un nombre considerable
de regidors, que se senten molt anguniejats per la seva tasca de vigilants dels interessos de la comunitat
en els organismes per els quals han
estat escollits o designats, i veuen
normal de fer-se portaveus de» poble.
I el poble no demana, sinó que exigeix, als seus representants que escoltin la seva voluntat i l'exposin
públicament i oficialment. Per éixd,
en diferents ajuntaments veiem que
es comencen a demanar coses que
no fa massa temps eren impensables: que si amnistia, que si Estatut,
que si llibertats democràtiques... fms
hi tot hi ha llocs on la proposta ha
guanyat i el ple ha acordat demanat
tot això oficialment. Jo, a tots aquets
llocs, els voldria felicitar perquè saben canalitzar el desig popular. Mal-

—I no hi ha qui els esborri, aquests motius. Mireu,
l'altre dia en Serafí Moncunlll, de ca l'Espartero, va haver de fer la declaració i va posar-hi Serafín Espartero.
Què us sembla? Ni se'n va recordar que es deia Moncunlll.
Em sembla molt bé que la gent de Manzanares hagi
decidit d'Incloure el renom a les esqueles de defunció.
Que s'hagi mort José García o Enrique Castro no els
diu res; el que realment els afecta és la mort del 8errinches o del Rublales. que eren els qui realment vivien amb ells.
Fa pocs anys que va sortir en un diari barceloní una
esquela que vaig retallar; era la d'un veí de Sant Cugat, que mori als setenta anys. Deia: Pere Cortés i Feliu, a) Floretes. Em semblà, sí senyor, que era l'Ultima
prova de franquesa i de companyonia que el difunt havia volgut oferir als seus amics.
JOSEP M. ESPINAS

ENCREUATS

EL TEMPS

(Color)

te 30 Avenç informatiu

—Però, mireu, més que res ens coneixem per nom de
les cases. El de cal Baster. diguem. I cal Fum, que es
diuen... Veieu? que em matin si em recordo com as
diuen els de cal Fum.
Un home petit, d'ulls negres, s'hi fica:
—No us penseu, ja en tenim de renoms estranys, al
poble. Com a cal Cagamutxu.
Algú fa una rialleta, curta.

Urgència per les Corts

15.30 «En ruta»: «Camarada pólizóh»
Dança hongaresa, dé Srahms
per l Orquesta dé RTVE. Director; Ros Marbà
Barcelona RTVE i TOT ART.
16.48
(Només Principat i Més)

Pel renom els coneixereu

RETALLS

París de la «bellé épòque». Urta

època n o v i s c u d a per là i m m e n s a majór
«a d ' e s p e c t a d o r s , d'avui — a q u e s t avui
* refereixo a l'any 1958. q u a n f o u rotfkcia la pel·lícula—, p è r ò q u e a i x ò no
obstant, g a u d e i x d e la s i m p a t i a general
de la g e n t g r a n La h i s t ò r i a — u n a típica
c o m è d i a d e n t r e t e n i m e n t — n o té altra
Pretensió q u e f e r - n o s passar l ' e s t o n a
agradablement. Potser el fet d acabar
malament q u e M a x i m e no assoleixi casar-se a m b la rica i bella d a m a . li c o n f e reix u n a certa o r i g i n a l i t a t e n a q u e s t a
mena ae pel lícules. E n c a r a q u e a i x o
Ctepén d e c o m es m i r i Des d u n a ò p t i c a ,
estrictament b.urguesa. aparellar els rics
1
deixar ae b a n d a el p o b r e es u n b o n fi-

El

Colurrtbia

Bermudàs»'

veure i n t e r p r e t a r , el q u e sigui, a Sir Lawrence i a la H e p b u r n . s e m p r e c o n s t i t u e i x
" n m o t i u d e d e l e c t a c i ó . « B e l l o amor», a
' e v o c a c i ó d u n s rostres, hi afegeix la

14.00

OU".

A L A VORA 0 E . . .

Crida als anys joves

u

L·it

Inestabilitat amb núvols, clarianes i xàfecs
Èl témps continuarà encara inestable,
sobretot al Principat. Andorra i no tant
al PàíS Valencià; la nebulositat serà molt
variable, a intervals, abundant amb xàfecs, pluges i ploviscols dispersos; els
vents bufaran de xaloc a gregal; les temperatures es mantindran sense canvis. A
les Illes la nebulositat serà més escassa,,
predominarà el cel serè a Menorca, i
poc ennuvolat a les altres; els vents bufaran entre fluixos i moderats, de garbí.
AHIR: NEBULOSITAT MOLT VARIABLE
AMB XÀFECS AL PRINCIPAT
Com els darrers dies, fia nebulositat
fou mòlt variable amb intervals d'abundant al Principat l Andorra, on es rècollireh gran nombre de precipitacions
àquoses i de neu al Pirienu; cal destacar
el nucli de 20 litres a la'Noguera. Al País
Valencià, la nebulositat fou també varia-

EL BON J A N

dat que després, en els acordí, els
passin coses estranyes
JOSEP M. ORTA
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ble. encàra que amb grans clarianes i
precipitacions molt més àillades de fins
a 7 litres. A les Illes èl temps tou molt
estable, amb intervals de nebulositat
abundant únicament a Eivissa. Les temperatures es mantingueren bastant normals. El vent sobrepassà els 70 quilòmetres.
TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 21 í 10 graus.
Barcelona: 18 i 11.
Castelló: 21 i 10. ,
Ciutat de Mallorca: 19 r
Girona: 15 i 9.
Lleida: 16 i 9.
Perpitlyà: 13 i 11
Tarragona; 18 i 8.
València: 21 i 9.
iG

1

2

3 4 5 6 7 8 9 1 0

és que aquést sèrvei nò falli. Quan és la
comunitat qui ha de suportar les conseqüències. és necessari apurar tbts els
mitjans per tal de no arribar a l'incompliment del
objèctiu d'un contrjarfe
(«Là Vahguardia»)
34.1?5;27-4-76)

UN DIARI C A T A L À
Com una altra Sènyal dels temps que
canvien, el primer diari en llengua catalana que es publica a Espanya des de la
Guerra Civil ha aparescut en els quioscs
i'S'ha esgotat en menys d una hora a la
capital de Catalunya Aquest diari,
«Avui», portava un editorial èn que exprèssava les esperancés d'una «societat
més catalana i democràtica». í la seva
primera crònica tractava dé la vaga de
17 000 metal·lúrgics de Barcelona
(«Internacional Herald Tribunè»,
april. 24-25 - 1976.)

RÉFÉRENDUM
Si él contingut del referèndum es únicament una consulta de matís institucional, de perfeccionament de la institució
monàrquica, sense obrir al camí per al
cànvi democràtic, el reformisme hauria
perdut la seva carta més important S'ha
dit que el reformisme ha fracssat abans
dé començar a reformar; i aixó es lògic
perquè l'únicà reforma possible ès la del
canvi democràtic. Per aixó. o el referèndum en ei seu marc. temps i contingut,
es pòss al servei del canvi o, obertament. no servirà per rés o pràcticament
per res
(M Roca Junyent,
«El Correo Catalàn»
30 660/25-4-76)

HORITZONTALS
1. Roca pissàrrenca. — 2. Obra que ridiculitza els defectes dels homes. — 3.
Al revés, p r o n o m Sacerdot tibetà
Campió. — 4 Al revés nom de lletra. —
5. Número NO se n va d un lloc. — 6. Al
révés. sostreu a la vista. Ponderació
mental. — 7. Branca tallada d arbre
Símbol químic. Familiar. —- 8. Al revés,
pronom. Acció de tallar. Contracció —
9 Naixença. — 10. Acció de nomenar

VERTICALS
1. Relliscarien. — 2. Allò amb què es
lliga. — 3 Al revés, afirmació. Al revés,
exerceix una autoritat. Arbre. — 4. Es
necessari. Al revés, número romà. Al
revés, entàvenat. — 5. Al revés, massa
blanca que resulta de la coagulació de
la llet. Al revés, farà el niu. — 6. Fer
rima. Planta tal-lòfita amb clorofil·la. —
7. Espai de temps. Peça de l'esquelet, al
revés, substància dolça i viscosa. — 8
Nota musical Al revés, motiu melòdic.
Pronom — 9. Aparellava. — 10. Distingit

CECS

J. RUISSELMA
SOLUCIONS

Alcoi
Barceló»
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragó»
València

853
776
054
776
171
314
314
054
(Ülo

n del 1976.)
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'Reproducció d'alguns dels cartells que
han servit per anunciar la «Volta» en
el curs de la seva història.

1911
1931

1943

1932

1944

1945

1949

1953

1963

1969

1972

1957

1975

1974

Hem tingut fhonor de patrocinar 4'Voltes^

Avui anunciem que anem apatrocinar4'Voltesmés.
MJ
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Si el Banc de Bilbao està
a la Plaça de Catalunya, la
més catalana de les places,
^com no ha d'estar a la
«Volta a Catalunya», la més
catalana de les
competicions?
Durant quatre anys, hem
corregut amb Catalunya

ï per Catalunya en la més
popular manifestació
esportiva.
Ara anem a fer-ho durant
4 anys més.
Perquè el Banc de Bilbao
vol seguir estan al davant de
tot a l'hora de compartir els
esforços de Catalunya.

EL BANC DE LA
PLAÇA DE CATALUNYA
^ —
Arjgmr^k
I f C n l
\ n J U y

'BANCO DE "BILBAO

