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SITGES

BARCELONA

El conflicte de Sant Pau s'agreuja
f '

E l s v a g u i s t e s a m e n a c e n de t a n c a r l'hospital
El conflicte dels hospitals de
Sant Pau i Mental tindrà avui un
agreujament. Es dia de cobrar i la
gerència ha fet avinent que
només donarà mitja paga als empleats que estan en vaga des de
dijous de la setmana passada. Si
és així, els vaguistes han anunciat que es tancaran dins el centre hospitalari a partir del migdia.

Ahir se solidaritzaren amb els traballadors els metges interns i residents de
Sant Pau, així com els metges adjunts i
caps de servei. Han decidit de reunir-se
amb els vaguistes avui al migdia per
veure què fan si només es paga mitja
mesada.

En una assemblea que se celebra ahir.
de quarts de dues a quarts de sis de la
tarda, uns vuit-cents vaguistes acordaren modificar la plataforma de negociació. No pensen acceptar la meitat del
sou perquè et dia vint-i-dos. quan començà la vaga. ja devia ésser coberta la
nòmina. Com que no es parlà de tomar
al treball, continuarà la vaga

En una assemblea que han fet els
metges residents —són uns cent cinquanta— han demanat la dimissió dels
responsables del departament de personal. Han lamentat el dèficit assistencial
que actualment té l'hospital, tot manifestant llur voluntat d'assegurar una assistència adequada als malalts i el funcionament normal del servei d urgències. Per a i x ò han pres mesures
tècniques juntament amb la resta del
personal, i han creat un comitè mèdic i
de personal que les posi en pràctica.

Els treballadors de l'hospital plantegen a I opinió pública el perill gravíssim
que la direcció del centre està provocant amb una postura intransigent. En
un any s han fet quatre vagues en
aquest hospital. Els vint-i-vuit plets que
la direcció ha presentat a Magistratura,
els han guanyat els treballadors.

Finalment, han denunciat la crisi
econòmica i assistencial que l'hospital
pateix des de fa temps. El conflicte actual només n'és una agudització. S ha
arribat a un límit que exigeix una solució ràpida i definitiva. Hi estan implicats, ultra la gerència, els organismes
ciutadans i els responsables de Sanitat.

w

MADRID

Els governadors de Catalunya amb Fraga
Ahir matí. des de les nou fins a dos
quarts de dues. s ha celebrat la reunió
patrocinada pel ministre , entre el ministre de la Governació i vice-president primer del govern per qüestions de i interior, i els quatre governadors de les
províncies catalanes. En aquest tipus de
trobades, hi participen t a m b é els ministres de Relacions Sindicals, Treball, Secretaria General del Movimiento i Informació i Turisme, així com el delegats
provincials de cadascun dels departa-

E l LLENGUATGE

Quantes en vol?
C

onten que al meu poble hi havia
un botiguer que si mai havia de
parlar en castellà —cosa que li esdevenia molt poc sovint— en deia alguna com aquesta: «Cuantas an
quiere?» I la seva elocució suscitava
rialles de mofa i comentaris irònics.
Avui les coses han canviat. Avui el
nét d'aquell mateix botiguer potser
diu «Quantes vol?» i no se n riu
ningú, perquè, malauradament
molts dels seus interlocutors també
ho deuen dir. Ho vam aprendre tan
bé, que en castellà el pronom en no
existia que ara en prescindim en català i tot Frases com ara «No tinc ganes», «Vaig agafar quatre», «Hi ha
pocs», «No sé res» (d'en Joan), «Conec molts», «Veig tres», «Porto uns
quants» i «No tinc cap», són, actualment prou usuals perquè el fet ens
preocupi de debò. Han aconseguit,
realment, dobrir una bretxa profunda i amenaçadora en una de tes
posicions més sòlides de la nostra
llengua. Una bretxa que hem de tapar entre tots. Vetllant, amb rigor, la
pròpia elocució, cadascú pel seu
compte, i adonant-nos de com I eliminació del pronom en ha desnaturalitzat frases tan simples, però tan
arrodonides com No en tinc ganes.
En vaig agafar quatre, N'hi hapocs,
No en sé res, En conec molts, En
veig tres, En porto uns quants i No
en tinc cap.
ALBERT JANE
K

ments esmentats, reunions establertes
per l'actual govern. Fins ara, se n'havien
celebrat d'altres amb els governadors i
delegats de ministeris de diverses
províncies del nord i una amb els d Andalusia occidental, aquesta coincidint
amb el viatge del rei.
La temàtica d aquestes reunions gira
al voltant de l'acció governamental a les
províncies agrupades amb un criteri regional itzador. Donada la manca d'institucions regionals, aquestes trobades
operen com a via de contacte entre l'administració central i cada conjunt d'entitats provincial. Habitualment es fa una
anàlisi de la situació, s'examinen les necessitats prioritàries de la zona, es repassa la problemàtica més urgent i es
controlen els programes de govern en
període d'execució. Segons fonts directes del Ministeri de la Governació, d'aquestes reunions d'ordre domèstic no
se sol emetre cap comunicat als mitjans
d'informació.

Fa molt de temps que es parla de si
l'hospital de Sant Pau passarà a dependre de la Seguretat Social o bé si se'n
faran càrrec les Caixes d'Estalvi. Es una
qüestió que porta personalment la
gerència, sense donar-ne informació al
personal. Tant l'una com l'altra possibilitat assegurarien la continuitat d'un
hospital que té tanta tradició a Barcelona, però que és organitzat sobre una
base desfasada.

Els alcaldes de la comarca en volen impugnar la construcció
les quals es prometia, per part dels promotors del projecte, un determinat present.
Com a cloenda, ens arriba un informe
del gabinet d'Estudis i Planificació pel
medi ambient en el qual, referint-se al
traçat de l'esmentada autopista sobre el
mar, s'afirma que «és nefast per a la
conservació del medi ambient natural
existent en l'actualitat». Més endavant,
l'informe assenyala que «un dic quasi
continu, cobrint la major part del front
del mar de Garraf, des del punt de vista
de l'ecòleg o de qualsevol ciutadà que
pretengui conservar al màxim la natura,
és senzillament inadmissible.»

Al voltant del projecte d'una autopista arran del mar, que ha d'unir
Castelldefels i Si ges, es precipiten
els esdeveniments a gran velocitat.
Així, al mateix temps que confeccionàvem l'informe que ahir vam
oferir als lectors, es reunia a l'Ajuntament de Castelldefels una comissió formada per tres alcaldes
—Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Castelldefels—, tres tinents
d'alcalde i diverses persones representants d'entitats i associacions
de les esmentades viles, de Gavà i
del Prat.

També es podria fer càrrec del seu
manteniment algun organisme estatal.
Sempre funcionaria més bé que en l'actualitat, opinen els metges, per causa de
la manca de mitjans amb què es troben.

ACCIÓ, IMPREVISIBLE
SOBRE LES PLATGES

A la fi d questa reunió es feia públic
un comunicat en què hom manifestava
que s'havia pres l'acord d'impugnar de
ple la construcció de l'autopista, mentres no arribi a coneixement de tots i a
nivell oficial la manera de fer l'enllaç
amb Barcelona. Entre d altres qüestions
relacionades amb l'afer, també s'acordà
SOLIDARITAT DELS
iniciar una acció a nivell de municipis,
VEÏNS DEL GUINARDO
d'entitats i d'iniciatives particulars per
tal d'aturar l'Autopista Mar de Garraf,
L associació de veins de Joan Mara- perquè destrueix els valors intrínsecs
gall i Guinardó ens ha fet arribar una dels pobles.
Ara ens acaba d'arribar el contingut
nota sobre el conflicte de Sant Pau.
Diuen que són els usuaris més directes d'una instància signada per uns cent
de l'hospital i, com a tals, els qui més en cinquanta residents de Garraf i de Sitpateixen les anormalitats laborals. Tot ges en la qual es demana que l'ajuntareconeixent que «les reivindicacions del ment «expressi a l'Administració Central
treballadors són d'estricta justícia, que la població de la vila de Sitges s'ocreiem que —ai l'administració de l'hos- posa al projecte de construir qualsevol
pital diu que no té prou diners per a via de comunicació que malmeti l'estat
atendreles— el que no es pot fer ós ne- natural de les Costes de Garraf .»
gar aquestes reivindicacions». Consideren que un servei públic com l'hospital TRES JOVES FORAGITATS
no es pot regir per criteris de rendabiliEn la mateixa Unia d'intensa activitat
tat. Finalment, es pronuncien a favor de
fer un conveni de l'hospital amb la Se- general, s'ha sabut que la policia municipal sitgetana foragità tres joves que
guretat Social.
repartien unes enquestes pro autovia en

Aquest informe 'invoca uns arguments
concrets, entre els quals esmentem des
de la perspectiva geològica: «Risc d'es
llavissaments de grans mases de nriói
rials; sobreexplotació de les pedreres
Garraf; danys al sistema càrstic si.
marí; modificació radical de la b a t ^ tria; acció imprevisible sobre por',
platges». Desde la perspectiva e o
gica: «Destrucció d'una part sinouiú'
única del futur Parc Natural; distnr>uao
imprevista de l'aport de sediments
creació de zones amb escassa reno
vació; possible formació de bassalts hi
persalihs i o llacunes d'aigües salobro
ses, reompliment intencionat de la
franja iitoral-autopista amb destrucció
de la seva fauna i flora, i creació de terrenys favorables a la implantació urbana i, per tant, indesitjables com a
Parc Natural; alteració biològica de la
zona amb pèrdua de la diversitat florís
tica i faunístíca, etc ».
De moment això ós tot. Ben segui qur
som davant d'un «suma i continua»
JAUME C O M E U A . Ï

Possible pujada del pa a 40 pessetes-quilo
Es probable que el preu del pa
pugi fins a quaranta pessetes per
quílògram a tot l'Estat espanyol a
partir dels primers dies del mes de
maig. Aquest preu quedaria fixat
dintre el règim de preus autoritzats.
Els formats i preus dels diferents tipus
de pa, segons estableix el decret regulador, podran ésser diferents a cada
província, oscil·lant sempre, entre les
trenta-set i quaranta pessetes pér quílògram. Precisament en aquests dies s'estan ultimant les negociacions entre els
industrials forners i la junta superior de
preus. Finalitzats aquests contactes, les

autoritats provincials determinaran els
formats i preus de venda al públic, resultants. Existeix un escandall tècnic,
prototip per a totes les indústries del
ram, i adaptable a les diferents necessitats i despeses de producció, consum,
transport i comercialització del pa a
cada província.

ULTIMES PUJES

Aquests preus i formats corresponen
sols al pa de règim autoritzats, car les

peces de menys de 80 grams —conside
rades com a aliment de luxe— són de
lliure comercialització. En aquest nou
preu quedaran absorbides les alces dels
salaris i de les matèries primeres que
s'han produit durant els darrers mesos.
La darrera pujada d'aquest producte
fou acordada en el mes de juliol de 1974
i es duu a terme en dues etapes, una a
l'agost del mateix any i l'altra al gener
de 1975. Hom calcula que el cost del pa
ha experimentat des de llavors una pujada de més del 30%. Aquest producte
és un dels més vitals en l'economia de
les famílies treballadores a les quals
més afecten totes les puges referents als
productes alimentaris de gran consum

AVUI
• Jaume I i els Paisos Catalans
(article de Jaume Sobrequés) p 3
• Els portuguesos i el federalisme popular (article de Fèlix
Cucurull) p 3
• De l'Estatut plesbicitat a l'Estatut pactat, p 8
• L'oposició rebutja el discurs
d'Arles per ambigu (crònica de la
nostra redacció a Madrid, per Josep Sanmartl) p 12
• Reivindicació de la bandera
d'Euskadl (crònica del nostre corresponsal al Pals Basc, Robert
Petit) p 14
• Espanya, motiu de polèmica
a la premsa (crònica del. nostre
corresponsal a París, Ernest
Udina) p 14
• Dirigent neo feixista mort a
Milà (crònica de la nostra corresponsal a Roma. Alícia Fajardo) p
—
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POSSIBLES SOLUCIONS

Oposició a l'autopista
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9 PESSETES

(Drets reservats. Prohibida la reproducció)

Ultima hora
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NABARRA

Pàgina 2 — —

TARRAGONA

El Consell de Treballadors suspès temporalment Dimissió no acceptada d'un regidor
va retirar la paraula él senyor Rossell
El motiu es el manifest en què analitzaven les accions del 1r de maig Laica!de
Ha celebrat sessió plenària
El Consell Provincial de Treballadors de Nabarra ha estat
susjfès temporalment per un
període màxim de tres mesos,
segons una decisió del Delegat
Provincial de Sindicats, arran
d'un acord adoptat pel dit organisme en sessió plenària celebrada el passat dia 26.

Per altra banda, el delegat de
l'Ojrganització Sindical ha vetat)
l'acord adoptat pel citat Consell de
Treballadors, acollint-se a l'article
45 de la Llei sindical.
La causa fonamental de tals decisions ha estat un manifest del
Consell Provincial de Treballadors
de Navarra en què, entre altres temes, s'analitzen les activitats i accions previstes per al pròxim ler
de maig; l'actual situació econòmica, així com la negativa dels empresaris a negociar el conveni general de Nabarra.
Sembla que ia decisió del delegat sindical obeeix, entre altres motius, que en el citat manifest es
fa una referència a la Monarquia,
que es defineix com a continuadora del règim franquista.
L'actitud del delegat es basa en
l'esmentat article de la Llei Sindical, referent a la suspensió d'enti-

BUTLLETÍ de

tats sindicals i a l'article 91 del
decret que regula el règim de 1M
organitzacions professionals.

El delegat de l'Organització Sindical afirma en la resolució que
l'esmentat acord del Consell Provincial de Treballadors de Nabarra;
suposa un desprestigi per a institucions i altes autoritats de la nació.
N O T A DEL D E L E G A T
PROVINCIAL
El delegat provincial de sindicats

l'Ajuntament de Tarragona. El
públic assistent era nombrós i
omplia pràcticament la sala,
però s'hi observava una nombrosa presència del bunker tarragoní. Es pot ben dir que la
presència al seu escó del regidor Agustí Rossell va produir
una forta tensió, que es prolongà durant el transcurs del Ple.

El que prometia ser un ple marcat
per la dinàmica, les sorpreses positives per a la ciutat i unes perspectives de reactivació municipal, ha
resultat ser tot el contrari. Els regidors r o m a n i e n silenciosos, i les

Fusió dels demòcrata-cristians en la CCE
es van aprovar eSs estatuts per crear el partit

Els dirigents dels partits demòcrata-cristians dels països de la Comunitat Econòmica Europea
(CEE)
aprovaren ahir els estatuts per a
crear un partit demòcrata-cristià a
escala europea sota la denominació
de "Partit Popular Europeu".
El nou partit, que es subtitula Fe-

subscripció

Nom
Cognoms

ha fet pública una nota en què entre d'altres coses diu: "En ús de
les facultats que em concedeix la
llei sindical he acordat la suspensió provisional del Consell Provincial de Treballadors i Tècnics de
Navarra a reserva de les ulteriors
mesures que procedeixin. L'acord
de suspensió es basa en el contingut de l'anomenat Manifest adreçat a tots els treballadors i poble
de Nabarra en què es contenen
greus ofenses a les institucions de
l'Estat, a les forces armades i al
Cap de l'Estat, alhora que convida
a la realització d'activitats clarament il·legals i subversives".

deració dels Partits Demòcrata-Cristians de la CEE, s'ha constituït en
vista a les futures eleccions lliures
per sufragi universal del Parlament
Europeu, i tenen com a principal objectiu de garantir la finalitat política de l'actual procés de la construcció d'una Europa unida.
El proper mes de juliol es reunirà una assemblea constituent demòcrata-cristiana europea per a establir l'estructura del nou partit i elegir el seu president, el primer ministre belga Leo Tindenmans, candidat elegit per unanimitat pel comitè polític.
La creació d'un nou partit polític
a escala europea, el "Partit Popular Europeu" té efecte, un més després que els partits liberals d'Euro-

,

Carrer

pa Occidental creessin a Stuttgart
(Alemanya Federal) una federació
europea de partits polítics inspirats
en els principis del liberalisme.
A més del nou partit demòcratacristià europeu, existia ja una "Unió
Europea de Partits Demòcrata-Cristians", que integrava junt als partits dels nou països comunitaris, els
d'Espanya, Àustria, Suïssa i Malta.
La primera tasca del "Partit Popular Europeu", segons els seus
promotors, serà la de construir un
programa electoral unificat, de cara
a les primeres eleccions per sufragi
universal del Parlament Europeu,
previstes per a mitjans del 1978. I
tot seguit posarà en pràctica una
política igualment unificada en el si
de l'assemblea parlamentària de la
CEE.

FESTIVALS DE MUSICA

N.°
Pis

—

36 ciutats sostenen Joventuts Musicals

Població.....
.Província
Els prego que em subscriguin al diari «AVUI» a
partir del dia 1er. del mes vinent. El pagament el faré de
la forma següent:

•
•
•
•
•

Rebut per Banc o Caixa d'Estalvis
Rebut presentat a domicili
Xec adjunt
Gir postal n.°
Transferència
Reembossament

•

(1)
(2)

Per a l s residents-fora de Barcelona-ciutat:

Vull rebre el diari per:
•

••

Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal
Sr

(3)

Periodicitat:
•
Trimestral
840
Semestral 1.680
Anual
3.360

••

NOTES:

M

(1) — Haverrt triat la modalitat cfe Banc o Caixa, desitjo que els rebuts sif M * ^ guin domiciliats en el Banc (Caixa)
Agència núm
Compte corrent (o Llibreta) núm
Signatura: El Subscriptor

(2)—Reservat només als qui rebin ef diari per repartidor o corresponsal.

i

(3)—La subscripció té un sobrepreu d'una pesseta diària dintre de l'Estat
espanyol

IMPORTANT:

M'interessa també adquirir ........ Títols de Compte-partícip de 1.000
pessetes. (Minin», un; màxim, cent).
»*
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La delegació de Joventuts Musicals de Barcelona, ens han fet arribar a última hora del vespre una
nota, en la qual ens comuniquen la
decisió que han pres altres delegacions de Joventuts Musicals de
l'Estat espanyol en relació al conflicte originat a Barcelona per l'organització del Festival Internacional de Música.
Com podem recordar, per causa
de diverses pressions i opinions,
l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que el pròxim festival de música, el de l'any 1976, sigui organitzat pel Fòrum Musical, entitat que
presideix J. A . Maragall. Des de
fa anys, les Joventuts Musicals, tenien cura d'aquest festival, i quan
sorgiren crítiques a la seva gestió
i es féu palesa la possibilitat de
ser-ne desposseïts, van rebre l'adhesió de molts professionals de la
música i d'altres persones.
La carta que ens han tramès diu:
"Les juntes directives de les delegacions locals de Joventuts Musicals d'Alaior, Alcalà de Henares,
Almendralejo. Badajoz, Berga, Cadis
Ciutadella, Ferreries. Frejenal de
la
Sierra,
Granada,
Granollers,

Huelva, Igualada, Jerez de los Caballeros, Madrid, Maó, Manresa.
Mérida, Orense, Ciutat de Mallorca, Río Tinto, Sabadell, Sevilla,
Sitges, Solsona, Sóller, Súria, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vigo, Vilafranca del Penedès, Vilanova i La Geltrú, Zafra, i Saragossa,
i la Junta Nacional de Juntes Musicals espanyoles, reunides a Madrid al dia 24 d'abril del 1976, manifesten conjuntament a l'opinió
pública: '
1. — La seva total identificació a
tot el que s'exposa en el manifest
que van signar cent seta.ita-una
personalitats de la vida musical
barcelonina amb motiu del contrafestival anunciat pels senyors Maragall i Viola.
2. — El seu total suport al X I V
Festival Internacional de Música
de Barcelona que organitzarà la
delegació de Barcelona de Joventuts Musicals, el progçama del qual
serà profusament difós entre els
«ocis, els quals seran invitats a
adquirir els abonaments i a omplir
les sales en la mesura que els sigui
possible."

CATALUNYA NORD

Assistens a l'operació "regió moria"
Els pagesos donen cent mil i la policia quinze wM
La operació "regió morta", organitzada per diversos sindicats (Confédération générale du Travail, Confédération Française Democratique
du travail, Fédération de l'Education
Natinole) i organitzacions agrícoles
(Comitè Régionale d'Action Viticole,
Centre Nationale des Jeunes Agriculteures, etc...) s'ha concretitzat ahir.
dia 29 d'abril a Montpeller per una
important concentració que ha aplegat quinze mil persones, segons la
policia, i cent mil segons els organitzadors, vingudes del Llenguadoc
i de la Catalunya Nord. Com desitjaven els organitzadors, la concentració s'ha desenvolupat "dins la calma
i la dignitat"
Els discursos fets pels dirigents
sindicalistes i les pancartes dutes
pels manifestants insistien sobre el
tema "Viure i treballar al país".

En el curs d'un míting, él text
d'un telegrama ha estat adoptat i
enviat a les autoritats demanant l'alliberació del senyor Teissevre, el
vinyater detingut després de la manifestació de Montredon al més de
març passat, que havia tingut com
a conseqüència la mort d'un vinyater i d'un policia
A Perpinyà l'operació "regió morta" ha sigut desigualment seguida.
La majoria de comerciants, per
exemple han deixat les seves botigues obertes.
L'Esquerra Catalana dels Treballadors, que no havia pas volgut associar-se a l'acte de la concentració
de Montpeller, havia convocat una
concentració a la Plaça Rigau de
Perpinyà ahir, a la qual han participat algunes desenes de persones.
Lluïs VIVES

qüestions tractades eren aprovades
sense intervenir-hi ningú. Tanmateix, a l'alcalde se'l veia preocupat.
ROSSELL, M U T A L A

FORÇA

Tot seguit, començaren els precs i
preguntes. Llavors, el regidor Rossell es' va posar a llegir un escrit,
però el batlle va intervenir per interrompre'l al·legant q u e parlava
d'unes qüestions passades i ja debatudes públicament en el ple del dia
12. El senyor Rossell intentà p r e n d r e
la paraula diverses vegades, però li
ho tornà a impedir el batlle. Llavors fou quan els membres locals
del bunker van aplaudir l'actitud
del batlle, però aquest, tocant la
campana, els ordenà un silenci absolut.
Acabada la sessió plenària, el senyor Rossell lliurà un comunicat als
mitjans d'informació, en el qual precisa que presenta la dimissió, però
que la llei li ho prohibeix. Malgrat
això, no deixarà d'assistir a cap ple,
perquè si falta a sis plens consecutius perd la . condició de regidor; no
vol. doncs, eludir la llei. De totes
maneres, va presentar la dimissió
del càrrec de delegat de Congressos
i acabà dient que treballarà sota el
comandament del rei per Catalunya
i Espanya, tot servint el poble de
Tarragona.

PAÍS VALÈNCIA
Ja actua l'assemblea
d'intelJecfuals
A la Facultat d'Econòmiquea
de València va tenir lloc ia
constitució, del nucli primari de
jCAssemblea d'intel·lectuals, ... del.
País Valencià, que neix .inclosa
en l'Assemblea
d'Intehecíüals
Espanyols.
"L'Assemblea d'Intel·lectuals del'
País Valencià ha de ser un lloc dé
trobament i de presa de posicions
polítiques de tots els intel·lectuals
valencians", amb aquestes paraules
Joan Francesc Mira definia ei qdé
hom pensa que ha de ser aquesta
trobada d'intel·lectuals a nivell del
País Valencià.
La integració en l'Assemblea d intel·lectuals espanyols ve donada pel
fet que aquesta ha de ser alhora ei
lloc de trobada de tots els intel·lectuals i la tribuna on es discuteixin
tots els problemes de les diverses
nacionalitats i territoris de l'Estat
espanyol, entenent la paraula "intel·lectual" en la seva concepció més
àmplia.
EQUIP COORDINADOR
A la reunió d'ahir a Economiques
va decidir-se formar un equip coordinador que estudiarà els temes a
tractar en l'asemblea dels intel·lectuals espanyols que se celebrarà els
pròxims dies 18 i 19 de juny a Villalar (Castella). Aquest equip íormat a València està integrat en principi per Alfons Cucó, J. Jordan. J.v".
Marquès, Ernest Lluch, Joan Francesc Mira, Rafael LI. Nmyoles> i Josep LI. Blasco. A la reunió també va
decidir-se redactar un manifest centra el control "bunkerià" dels mitjans de comunicació valencians, document que eixirà pronle al caner.
Hom pretén que l'Assemblea d'Intel·lectuals del País Valencià siga en
certa manera el punt de partença
de la futura Assemblea Democràtica
del País Valencià.
EMILI P l E h \

Missatge radiofònic
de Martín Villa
lr1 de maig
Segons informa l'agència Cifra, el
ministre de Relacions Laborals, Rodolfo Martín Villa, dirigirà un missatge radiofònic al món laboral, amb
motiu de la Festa del Treball.
El missatge serà retransmès per
les setanta-dues emissores de tot
l'Estat espanyol de les xarxes REMCAR i CES. dintre d'un programa
extraordinari dedicat a la festivitat
laboral

—Diàleg
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Jaume I i els països catalans

BÚSTIA
A N Y S 40?

p > Harg regnat de Jaume I (1213-1276) constitueix una fita de primera
" magnitud en la història de Catalunya i dels Països Catalanas. La integrar é de Mallorca i València a l'entitat política feaeral formada des de
feia un segle per Aragó i el Principat fou el principi de les estretes relat s que a diversos nivells han sostingut des d'aleshores, amb una intensitat canviant segons les èpoques, Catalunya, el País València i les
«les. En pocs moments de la història catalana, es ía més difícil de destriar el mèrit que, en l'expansió a tots els nivells, correspon a 1 impuls
Personal de l'equip de govern, encapçalat pel sobirà, i la força vital de
un poble.
La desfeta de Muret (1213), en fer inviable la continuïtat dels inte• * • « * feudals de Catalunya a l'altra banda del Pirineu, contribuí a replantejar els objectius polítics i mercantils del país en direcció a la Península i a la Mediterrània. D'aquesta manera, el Principat, sostingut
algunes empreses pel regne d'Aragó, donaria una nova empenta a
* reconquesta, aturada pràcticament des de mitjans del segle XII. La
«corporació de Mallorca (1229), aconseguida per Jaumt I amb la col·laboració decidida de la burgesia catalana, significà la creació d'una base
Político-militar i econòmica per a sostenir l'expansió mediterrània i el
*amí cap a l'Orient, on els mercaders catalans tenien des del segle anteÏJW importants interessos comercials. Gairabé tots els musulmans de MaUorca ©migraren després de la conquesta i aquells qui no ho feren perderen llurs propietats i restaren sotmesos als nous amos. El sobirà, desPrés de reservar-se una part molt considerable de l'illa, repartí la resta
•ntre els qui havien contribuït a la conquesta, quasi tots catalans. Mau°rca fou dividida en dues porcions, la medietas regis, que resta a disposició del sobirà, i la medietas magnatum, que fou administrada pel
J»»te Nunyo del Rosselló, el comte d'Empúries, el bisbe de Barcelona,
wiillem de Montcada i el vesmcomte del Bearn. A !a part reial, els habitants de Barcelona reberen en conjunt 11.500 hectàrees, els de rarra7.500, els de Marsella 9.000, els de Lleida 3.000, els de Girona- Besalú
7 ° . els de Vilafranca 1.000, els de Montblanc 1.500, i quantitats menors
f * de Cervera, Prada, Caldes, Piera, Tàrrega, Vilamajor i Argelers. En
el sobirà disposà de 150.000 hectàrees, de les quals només l'Ordre
Temple (22.000) i l'infant primogènit (14.500) n'assoliren un nombre
"«Portant. També Eivissa, ocupada el 1235, fou repartida entre els conqueridors. El repoblament de l'illa correspongué sobretot a empordaneS08' «JUe havien acomplert també un paper rellevant en la colonització
r* Mallorca. D'aquesta manera, les Illes restaren incorporades defimtiva^ n t a l'àmbit cultural de Catalunya, bé que a la mort de Jaume I i
* voluntat del sobirà constituïren, amb el Rosselló i la Cerdanya, un
autonòmic i feudatari d « la Corona d'Aragó.

e

La preocupació per prosseguir la marxa reconqueridora en direcció
a València tenia ja precedents a la centúria anterior. La campanya, iniciada el 1232, es perllorgà1 fins pl 1245 i tingué com a fita més rellevant
la presa de la capital el 1238. València fou organitzada per Jaume I com
a regne independent, dotat de dret propi, el Fur de València. La zona nord
—el Maestrat i una part de les comarques castellonenques— fuo abandonada pels musulmans i repoblada per cristians. AI sud de Castelló, fins
al Túria, els sarraïns, que s'havien rendit per capitulació, pogueren conservar llurs béns i no hagueren d'emigrar. Per contra, 50.000 musulmans
abandonaren la capital, que fou minuciosament repartida entre els vencedors. Després de la revolta serraïna del 1248, augmentà el repoblament
cristià, que tingué per objectiu compensar el dèficit de mà d'obra que
havia produït l'expulsió,. en represalia, de nombroso musulmans: molts
senyors feudals s'oposaren a aquestes mesures reials perquè significaven privar-los d'uns treballadors, sovint en règim de servitud, que precisaven tal de fer produir llurs terres. El repoblament del regne de València no acabaria fins després de l'expulsió dels moriscs a primers del
segle VII.
En general pot sostenir-se que els aragonesos s'establiren a les comarques interiors i els catalans a les del litoral. També l'estructura social. d'ambdós fou diferent. Els primers visqueren sota un règim senyorial; els segons depenien directament del rei. Com ha dit Reglà, "l'element
català neutralitzà la mentalitat feudal de la noblesa sragonesa. D'aquesta
manera València no va convertir-se en un apèndix senyorial i latifundista —en una mena d'Andalusia de la Corona d'Aragó— després de la
conquesta de Jaume I". Al camp, pervisqué una població musulmana molt
nombrosa, que fou el motor de l'agricultura valenciana, la seva expulsió
el 1609 tindria repercussions molt negatives a nivell econòmic. Per contra, la ciutat fou el centre de la superestructura cristiana de govern.
Les conseqüències de la reconquesta de València per Jaume I i de
la política de repoblament iniciada al segle X I I I han marcat de manera
molt notable l'estructura social i cultural de; la València contemporània;
la manca d'industrialització confereix una importància més gran a aquests
fenòmens.
Correspon, doncs, a Jaume I, a la burgesia mercantil que el so '.ragué i al poble català que la féu possible, la formació del nucli bàsic d'una
entitat política, cultural i humana que anys a venir qualificaríem de
Països Catalans. La diversitat estructural a diversos nivells de cada una
de les nacionalitats que avu integren aquesta unitat no ha de fer oblidar
i menys tenir la gran tasca acomplerta per Catalunya durant el regnat de
Jaume I, el setè centenari de la mort del qual commemorem enguany.
JAUME SOBREQUES i CALLÏCO

Els portuguesos i el federalisme peninsular
Lisboa, g'ha constituït l·i Liga-Iberista Portuguesa. A través d'aquesta associació, hom
Procura canalitzar els afanys dels qui pretenen
p 'eoganització de Portugal en el marc d'una
enmsula reestructurada damunt la base de la
eva diversitat nacional, sense exclusions ni pri'üegis.
. No és pas d'avui que, entre els portuguesos,
«on fetes aquesta mena de formulacions. Ve de
r f n y , de mitjan segle XIX. Però, durant molts
T^S, ^ q u i encara se'n preocupaven s'havien
cenyir als límits de la tertúlia casolana. Ara,
«tra vegada aixequen la veu. S'associen i remenen el debat públicamen'.
^ . L a primera gran campsr.ada l'ha donada
r'uveira Marques, un del.-' historiadors portuguesos de més prestigi, amb dos articles que ha
£uMicat al setmanari -Expresso". Segons ell,
''°rnés federant-se amb les altres nacions peninsulars Portugal podrà resoldre satisfactòriament
seus problemes. Es d'absoluta necessitat, afirj ^ q u e es converteixi en realitat aquest prov„ ®s esmentats articles d'Oliveira Marques
«au pretès ser un toc de sometent Però, sera
£?ssible la mobilització gent ral? De moment,
format un escamot que fe onejar altra ve«®aa la bandera que l'any 1851 aixecà per pri«era vegada el republicà socialitzant José Fèlix
í*®nriques Nogueira. I JoSo Paulo de Oliveira,
d 7 Pàgines centrals del "Diàrio Popular" —les
}>es pàgines senceres i amb grans titulars—
í^obre el debat públicament. Ha cridat a la pa£«tr a ) j u n t a m b oiiveira Marques, tres intel·lecde relleu: el professor Manuel Rodrigues
Íf*Pa, romanista de renom internacional; el pro«ssor Vitorino Nemésio, escriptor rellevant; i
fearo da Silveira, escriptor i periodista incisiu,
2 ® t amb un ampli sentit crític. També han
Í^Post a la crida de J. P. de Oliveira el direo
comercial d'un laboratori de productes farí^cèutics, Fernando Graça Gil' el director de
J^arkting" d'una multinacional, Silveira da
gjaha; i un tipògraf, Manue. Soares. Uns amb
^fminologia ben precisa, d'aUres amb un vocabulari de vegades una mica confús, tots plegats
P i t g e n el mateix: una Iberia unida amb un

total respecte per les característiques de cada
un dels països que la composen, i sense acceptar
que cap d'ells hi esdevingui hegemònic.
Fernando Graça Gil, tot afirmant que la
"Confederació Ibèrica és inevitable (i necessària)", diu que el feixisme aguditzà "les contradiccions de l'imperi portuguès i de l'hegemonia
castellana"; i declara que "la solució per al problema de les nacionalitats, que després del franquisme sorgeix amb una enorme evidència a
l'actual Espanya, no poirà ser trobada sense
involucrar-hi els portuguesos".
Silveira da Cunha, que relaciona la qüestió
peninsular amb la reorganització d'Europa, creu
que Portugal ha de contribuir "a la formació
d'una Ibèrica correctament estructurada" amb
"unitat concreta que respecti completament la
personalitat autònoma de cada un dels pobles
ibèrics que, com s'ha demostrat, són uns quants".
Manuel Soares que, contràriament a Silveira
da Cunha, no vol saber res del que es cou a
Estrasburg, girant els ulls cap a Cuba, i els
països del tercer món, opina que "només la
Unió Ibèrica pdrà, de fet. en termes socialistes, ser una força capaç de bandejar la influència capitalista que pesa scbre els seus pobles
i, en termes de Confederació d'Estats, convertir-se en una potència independent".
Vitorino Nemésio es reüieix a "les fortes i
duradores aproximacions £gllego-portugueses i
luso-catalanes", a la lluita "per l'autodeterminació de pobles que en altres temps no tan sols
eren lliures sinó penins'ilarment hegemònics
—com el català". Amb tot, té força dubtes sobre
la viabilitat de la Confederació ibèrica; però,
considerant-se espanyol en el sentit ampli del
mot (Espanya, l'antiga Hispània, és la totalitat
de la Península ibèrica), se n mostra partidari.
Rodrigues Lapa, malgrat que no oblida que
la idea iberista mai no ha arrelat en el poble
portuguès perquè li na fet por "el caràcter
imperialista castellà", és tímbé dels qui creuen
que, perdudes les colònies, cal esbrinar si al
"petit Portugal" no li convindria entrar en una
confederació ibèrica de la qual fossin membres,
amb personalitat pròpia, Catalunya i Euzkadi;
i, amb el profund coneixement que té del tema.

enfoca la qüestió de les relacions especials que
convé establir entre Portugal i Galícia.
Pedró da Silveira és qui profunditza amb més
amplitud. Diu que "el problema de la Federació Ibèrica —i no Unió (i molt menys unitat)—
no podia deixar de ressorgir en aquesta hora
de la història en què les campanes toquen a
morts pels dos imperialismes colonialistes peninsulars: el de Portugal i el de Castella-Espanya". I, tot fent al·lusió a l'"estil del colonialisme de la Rússia soviètica euro-asiàtica",
es refereix també a l'imperialisme francès per
a recordar-nos que França s'ha apropiat de
troços d'Euzkadi i de Catalunya. La Federació
Ibèrica, segons ell, no té sentit sense la reunificació de cada una d'aquestes dues nacions.
Cada una d'elles, amb els corresponents territoris del nord i del sud dels Pirineus ajuntats,
constituiria un Estat de la federació formada
per totes les nacions peninsulars; serien també
Estats d'aquesta federació le* Açores, Madeira
i les Canàries. Olivença seria reintegrada a
Portugal i als mirandesos els serien reconegudes íntegrament les seves peculiaritats culturals,
entre elles, i sobretot, ía lingüística.
Oliveira Marques, que u psrt dels articles ja
esmentats, publicats a l'"Expresso", és qui obre
el debat que promou i coordina Joào de Oliveira, es refereix a la federació ibèrica amb
una àmplia i lúcida perspectiva històrica. Ara,
aquesta federació hauria d'ésser constituïda,
afirma, per Castella amb tetes les terres de
parla castellana; Catalurya-Principat amb València i les Balears; Euzkadi, Galícia i Portugal. Les Açores, Madeira i les Canàries podrien
8er-ne Estats autònoms.
Tots plegats, els qui han expressat el seu
parer en les pàgines del ' Diàrio Popular" de
Lisboa, coincideixen, en línies generals, en el
desig d'una Ibèria que encaixa amb la que, des
de molt enrera del segle passat, propugnen importants personalitats catalanes; una Ibèria que,
entre nosaltres, sempre hri esdevingut popular.
Es que potser ha arribat l'hora d'interessar-s'hi
també el poble portuguès?
FÈLIX CUCURULL

L'altre dia escoltant el programa en valencià "De dalt a baix"
per ràdio Peninsular de València, vaig escoltar el següent: a
Gandia, a dues escoles nacionals
es prohivia que els nens parlessin llur llengua, fins i tot la directora d'un d'aquests centres els
hi donava carta de "despido" si
deien quelcom en llur llengua. Jo
pensava que escoltava un fet
que passava per allà els anys
"40", però no, era l"*abril del
1976". — R. P.
St. Carles de la Ràpida (Montsià)
CONTRA X A V I E R FABREGAS
Xavier Fàbregas, en la secció
d e "Teatre" i referint-se a una
obra d'Aurèlia Capmany i de Xavier Romeu, escriu a 1"'AVUI"
del 24.IV.1976: "...Darrera de Pla
els autors ens mostren, en tant
que prototipus polític, la figura
maniobrera de Cambó, que acaba relegant els interessos de la
col·lectivitat als interessos de la
classe explotadora i, en definitiva, als interessos personals".
Xavier Fàbregas no ha respectat la norma que presidi els propòsits de redactar un diari neutral, net de partidismes. Xavier
Fàbregas, de qui hem llegit tants
d'articles magnífics en revistes
catalanes, en aquesta ocasió ha
produït indignació i una profunda tristesa dins el nostre cor de
catalans.
Xavier Fàbregas hauria de llegir el brillant i oportú article
que l'abat de Montserrat, Cassià
M. Just, va publicar en el primer
número d'"AVUI". En l'article esmentat hi trobarà unes frases a
favor de la reconciliació i de la
convivència
polítiques,
frases
ben escaients al nostre poble que
quan cal "estima i avança aonant-nos les mans", com digué
Joan Maragall.
JOSEP M. PUIG i COROMINAS
(Barcelona)
TENIR CRITERI
Sembla, que gràcies a Déu,
anem arribant a un temps en el
que cada dia som més els que
creiem que no es tracta solament
d'anar a favor o en contra, sinó
de tenir un propi i independent
criteri de totes les coses, a alinear-nos a una o altra banda, ja
que com veiem de totes maneres
és posar-se en política, fem-ho
d'una manera efectiva i sense
escrúpols i si demà algú vol criticar els nostres errors o enlairar
els nostres encerts, no hi hagi
cap mena de dubte de que allò
que fèiem era perquè estàvem
convençuts de que en aquell moment era el millor i no havíem
triat la còmoda posició de limitar-nos a obeir ordres.
JOSEP CORBERA i PONT
Cervera (La Segarra)
BOTIGUES
Any rera any, i en fa molts,
l'aplicació de l'impost sobre els
suposats beneficis de les petites
botigues de queviures —almenys
en les comarques que conec abastament—, és irracional del tot.
Un ignora perquè la Comissió
(que els contribuients no sabem
qui l'ha nomenada) a uns els inclou a la llista i d'altres, amb
iguals o més "mèrits", no hi figurin. També ens costa d'entendre que els que sempre hem contribuït, cada any haguem de pagar més i les llistes, nominals,
JACINT
MIRAMBELL
Centelles (Osona)
CARRETERES DEL BERGADA

Bon ritme entorn al Congrés en la Catalunya Nord
(v®ls treballs entorn al Congrés de
^ltura Catalana es van desenvolup a t positivament. Han estat fora t s j a definitivament secretariats
2,el Congrés a tot l'àmbit dels Països
g a l a n s que envien els seus delerespectius a les reunions que
C^a mes celebra la Comissió Permanent.
jv^es Comissions de Finances i de
X/'omoció del Congrés de Cultura
Vatalana estan gairebé estructuraAquestes Comissions tenen com
^.ttiissió específica facilitar el funr™nament econòmic i la projecció i
E m u l a c i ó del Congrés. També s'ha

creat ja definitivament l'Oficina de
Premsa de la Secretaria del Comitè
Executiu, la qual canalitzarà totes
les notes oficials que hauran d'ésser
facilitades a tots els mitjans de comunicació per qualsevol dels organismes del Congrés.
La qüestió religiosa serà també
tema d'estudi i de debat i s'ha creat
una nova secció, proposada pel Centre d'Estudis Francesc Eixemenis,
Pax Romana, per tal de tractar "El
fet religiós als Països Catalans".
Amb aqueseta ponència o secció el
nombre total de les creades s'incrementarà a dinou.
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Entre els treballs que està desenvolupant el Comitè Executiu, cal
assenyalar l'impuls que s 'ha donat a
l'estructuració de Secretariats a escala comarcal amb la finalitat de
canalitzar, dins de les respectives
comarques, els treballs del Congrés
i per a què nomenin, els que encara
no ho han fet, llurs representants
dins de la Comissió Permanent. Cal
fer notar també èl fet que en nombroses poblacions es van formant secretariats a escala local per tal d'impulsar els treballs de coordinació i
promoció del Congrés.

Continuen també a bon ritme els
treballs del Secretariat Cultural, òrgan coordinador de les diverses ponències o àmbits del Congrés i que
està en contacte directe amb el Comitè Executiu.
La Secretaria del Congrés de Cultura Catalana, amb seu al Col·legi
d'Advocats de Barcelona, carrer Mallorca, .283, recull totes les suggerències i iniciatives que emanen tant
de les entitats adherides com a nivell individual.
(L'Independettt, 80-4-7»

Permeteu-me que em fixi en ei
pla de carreteres des de Vilada
a Castell de l'Areny i Sant Jaume de Frontanyà. Perquè, a l'ensems, no s'atén a la Ja existent
de Borredà al darrer poble nomenat? Hom pot dir que ja hi
és. Veritat. Si no es millora, però, i s'en té bona cura, com cal,
fàcilment es faria intransitable.
FRANCESC BARNILS
Vic (Osona)

imer

Per
publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han dc
ser breus. Si la seva extensió és
excesiva, podran ésser reduïdes
P*r la Redacció.

Països catalans
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ACTIVITAT POLÍTICA

H A COMARCAL

Jaume Carner deixa el Club Catalònia
Jaume Carner ha deixat el
Club Catalònia. En assabentarnos de la notícia vam parlar
eh primer lloc amb Joan Antoni Màragall, en demanar-li coníirmació va contestar-nos textualment:
— " L a noticia és falsa. Completament falsa. No respon a res."
Cinc minuts després parlàvem amb
Jaume Carner, qui en preguntar-li
si era cert que deixava el Catalònia
respongué: "Sí". En comunicar-li
que Joan Antoni Maragall ens havia assegurat el contrari, ens explicà:
—"El Club Catalònia és una societat civil regida pel Codi Civil.
Per tant, la condició de soci no es
pot perdre més que en cas de transferència a una altra persona —cosa
que no he pogut fer perquè no he
trobat qui ho volgués— o de dissolució de la societat, cosa que evidentment no s'ha produït."
En aquesta mateixa situació es troba Salvador Millet i Bel, que deixà
el Club Catalònia temps enrera per
crear la Lliga Liberal Catalana, però que de fet ha de continuar essent membre del Catalònia en tant
que societat civil.
—"El que sí he fet —ens explica
Jaume Carner— ha estat dimitir de
totes les responsabilitats que tenia
a l'organització i la gestió del Club
Catalònia, i n'hi tenia moltes, i comunicar que si mai el Club es transformava en partit polític ja no en
formaria part."
ELS PERQLES DE L A
SEVA M A R X A
En preguntar-li els motius de la
seva marxa, ens diu:
—"Els motius són d'ordre fonamental, perquè tinc els meus dubtes
respecte a les coincidències tocant
a temes tan essencials per a mi com
són Catalunya i la democràcia. A
més, no comparteixo els criteris d'actuació immediata del partir a constituir. No els comparteixo per motius de principi i per les imprescindibles exigències democràtiques del
nostre present i futur. Jo diria que
la mateixa fidelitat al meu poble,
que va induir-me a ingressar al Catalònia m'ha portat a la decissió de
marxar-ne."
FUTURS PROJECTES
Finalment li preguntem sobre els
seus projectes polítics. Ens. respon:
—"Em considero lliure per a prendre una decisió en aquest sentit. La
decisió, en qualsevol cas, serà coherent amb la línia de fidelitat al servei del nostre poble. Donades les
circumstàncies del present i immediates que cal preveure, no crec qúe
sigui una mesura aconsellable romandre en una situació d'indecisió.
Em fa l'efecte que em trobaré davant
l'exigència de prerd-e wna decisió.
No m'estaré ser se fer rés."
Mtes ADHESIONS A L A
M A N I F E S T A C I Ó DEL DISSABTE
El Partit Socialista d'Alliberament
Nacional dels Països Catalans ha
fet pública, la seva adhesió a la
manifestació convocada, per a l'I de
maig per CCOO. USO, SOC i UGT,
tot manifestant que "les lluites de
la classe obrera catalana per tal d'acohseguir un sindicat de classe, unitari, democràtic, independent i català, són les seves lluites."
També ha donat a conèixer la
seva adhesió a la manifestació el
Crup Democràtic de Periodistes de
Barcelona.
ESCISSIÓ A
SOCIAL?

REFORMA

Com vam infbrrrtar ahir. la central de Reforma Sdeial EspaRtila ha
fet oúblie un comüriicat desautoritza una nota d'e la seva delegació catalana a favor de la ruptura. Posatats en comunicació amb el representant dels cantareristes a Bartelona, senyor Almodóvar, ens comunica que per disciplina ha acceptat
la desautorització, de Madrid, però
que havien iniciat ja els tràmits
necessaris, d'acord amb els estatuts
dè l'associació política, perquè se
celebri üïi Ctíhgrés 'oh es ftosi à debat la fonamental qüestió de refor-
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misme o ruptura. Là delegació catalana, naturalment, defensaria la segona tesi.
Al preguntar si un dés«eee*.-«dw
bre aquest punt podia suposar una
escissió del sector català dé Reformà Social, se'ns va contestat què
confiaven en un debat, i si calia,
una votació, es decantés a favor de
la ruptura.
En aquest sentit, Manuel Cantaréro ha fet des dé Granada, unes declaracions sobre el discurs d'Arias
en les quals opina què les reformes
anunciades pel president són "absolutament inacceptables" i "donen la
raó als qui sostenen la tesi de ruptura, malgrat l'irreflexiti contingut
d'aquesta".
"L'actual govern, fet des de dalt,
només està legitimat —ha dit— per
a promoure, pel procediment més
ràpid, l^s reformes mínimes nécessàries que facin viable la continuació d'un legislatiu plenament democràtic i d'un govern fet dés de la base en funció de la voluntat popular
majoritària."
Finalment, pòdem informar que
sobre Reforma Social Catalana, el
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya ha fet públic un
comunicat en castellà en que fa constar que "diversos membres de la
direcció de RSDC han sostingut entrevistes exploratòries amb dirigents
de Reforma Social Catalana, amb algun dels quals mantenen des de fa
temps bones relacions" i que "en una
reunió celebrada recentment van examinar-se diversos problemes d'ordre
polític i sindical i van manifestar-se
prou coincidències en els dos terrenys". En canvi, respecte a una hipotètica fusió. RSDC reafirma la seva
postura que "no pot, ni vttl. fusionarse ni pactar amb cap associació política de' Movimiento", però oue "té
les seves portes obertes a tots els que
aspirin a constituir una potent força
política catalana capaç de merèixer
la confiança de la majoria flel nrtstre
poble".
' La separació dè Reforma Social
Espànola de tots o part dels membres de Reforma Social Catalana podria suposar doncs un reforç per al
Reagrupament Socialista o per al futura Partit Socialista de Catalunya.
M I N T Í V G DEL *>TE I ORT
A L BON P A S T O R
Ahir al vespre va haver-hi Un mi#ng polític Sobre el primer dè maig
«l Centre Social del Bon Pastor, organitzat pels comitès nacionals de
Catalunya del Partit del Treball .i
de l'Organització Revolucionària dè
Treballadors. N'irifòrmarèm més àmpliament.
MANIFESTACIÓ A PUBÍLLA
CASES
Ahir a un quart de nou del vespre,
es van manifestar 150 persones a
Pubilla Cases Els manifestants portaven paneart&s. van repartir octavetes i cridaven "Viva èl Prímero dè
Mave". Dèsprés dè fér diverses pihtades es van dtssóldrè sfensé què intervingués la policia.
J. FABRE

Les llicències continuen bloquejades
Es creu que el Pla s'aprovarà el pròxim 13 de maig
S'esperava amb impaciència la
reunió de la Comissió Provincial
d'Urbanisme que va cèlebrar-sè
dimecres, perquè es creia que
s'hi aprovaria definitivament el
Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana de Barcelona. Però la nota feta pública després
de la reunió dóna llargues a l'aprovació i parla d'estudiar amb
calma i d'"establir diferents
grups dins de la ponència tècnica, els quals hauran d'emetre
Llur infòrme-proposta al Pla de
la Comissió".
Pérquè erts interpretés èl comunicat —un bon punt confós— dé là
Comissió Provincial
d'Urbanisme,
hém parlat àmb èl senyor Albert
Sèri-atosa, ex-gérent d'aqüèSta Cortiiséió i "pàre" dé là primera revisió
del Plà Corriàrcàl.
—Jo dirià que aquesta actitud és
normal i què no ha d'alarmar ningú,
ia que entra dins d'una línia lògica.
Càl estudiar àbàns de prohunciàr-se.
Üii organisme qúe vol ser résponSablé, càl què s'ho miri àmb calma i
què rèpartèixi là feina éntrè diférents grups, tal com ara ho ha fét.
— I còm quèda là suspensió dé llicències?
—No és veritat que la suspensió
s'acabi avui. Segons la nova reforma de la llei del sòl. l'aprovacio inieial d'un pla comporta automàticament la suspensió de llicències. El
que pot passar és que això sigui mal
interpretat per alguns ajuntaments.
No seria dèbadès enviar una circular
als municipis àclarint aquest punt.
Dè totes manxés, crec qUe el Pla
serà aprovat dintre dues o très setmanes.
Segons fonts properes a là Comissió d'Urbàhisme, él Pla es podria
àpróvàr definitivament el pròxim
dia 13 dè maig.

sultà ampliat à més d'un any. Diuen
què àqüésts endarreriments no béneficien ningú "ni tan sols les finances municipals que prou necessitades estan d'ingressos".
Els p r o m o t o r s i constructors
creuen que là retenció de llicències
constitueix un contrasentit precisament en aquests moments en què,
per à la pau social, és absolutament
necessària la màxima ocupació de
la mà d'obra. Així, doncs, pér tal
d'alieujar tant el problema econò-

llicències d'obres. La carta acao*
parlant de la nossibilitat de P r o m ° "
cionar nous habitatges en a q u e u
solars ja edificats, però què tener
un baix volum d'aprofitament s
pre, com és lògic, que es concedeix
als antics llogaters el dret d'ocupa*
els nous habitatges o locals".
M F

Els estudiants preocupats pel nou Clínic
Davant la paralització del projecte de construcció d'un nou
hospital clínic, la necessitat del
qual hà estat àmpliament reconeguda no tan sols per a pal·liar
el dèficit sanitari de Catalunya,
sinó també per a resoldre el problema docent de l'actual Facultat de Medicina de Barcelona,
èls estudiants han constituït una
comissió qué intentà de sensibilitzar l'opinió pública i aclarir
els motius que han impossibilitat firis ara aquesta construcció.
La primera acció d'aquesta comissió ha estat èl muntatge d'una exposició, al pati de la Facultat de Medicina, que tràcta sobre la problemàtica sanitàrià de Barcelona i Catalunya. S'hi mostra el dèficit sanitàri
que pateix el país. i sobretot s'hi explicà l'açtuàl situació dels estudiants
én unà facultat construïda a començament de sègie pèr a sis-cèhts estudiants i qué ara en té deu-lriil.

pital no pot resoldre el problema péf
sanitari de Catalunya; demanen.
tant, una veritable planificació sa*
nitària amb voluntat de servei-a i"
salut.
....
Aquestes actituds, han distancia
els estudiants de les autoritats aca
dèmiqües. Es així que llur prese
eia fou refusada a la reunió qu,e
rector de la Universitat i el degsi °
Medicina van tenir a Madrid amb e
ministrè d'Educació pèr a tractar
problema del nou hospital.

Músics: Velen impartir
Música al BUP
Els Representants dels
ments Musicals de Barcelona
( R E M B ) han adreçat fc l'opini°
pública un document én el <l'>!!r
denuncien l'ICE de la,Universitat Autònoma per la realització

MES A G I L I T A T PER A
L'ÓBÍfeNCIO DE LLICENCIES
En sengles escrits adrèçats a l'alcalde, senyor Viola, i al governador
civil, senyor Sànchéz Teràn, i publicats ahir a "La Vanguardia Èspanolà", l'Agrupació Provincial dè Constructors i Promotors d'Edificis demana una sèrie de mesures, susceptiblès de Ser adoptades per 1',Administració, amb la finalitat d'arribar
a una situació d'ocupació real del
sector de la cohstrucció' mitjançant
l'agilització dels tràmits pèr a l'obtenció dè fes llicències d'obres.
En l'escrit, els promotors subràtllén el fét que. actualment i per causa de là deficient intervenció industrial, la capacitat d'absorció de la
mà d'obra és escassa. El passat més
de febrer, el riombrè d'obrèrs parats éra de 32.219, sobré una població àctiva de 143.0(10 treballadors,
és a dir, òue ei percentatge d'aturats era dè l'ordre del 22,5 pèr cent.
Ségbns èls constructors, el temps
necessari per a l'obtenció d'una 111cèrteia d'òBres és d'un mínim de Sis
mesos, termini què dé vegades ré-

EL P R O B L E M A DELS TERRENYS
Là segona acció ha estat menada
frec a frec amb les autoritats acadèmiques per tal de pressionar els organismes ...locals que haurien d'haver, si més no, comprat uns terrenys
per al nou hospital. Pel maig del 73,
en efecte, el Ministeri d'Educació va
donar mil-cinc-cerits milions per a la
construcció, dèixant a mans de
l'Ajuntament, la Diputació i la Corporació Metropolitana l'adquisició
dél terreny. Ara: seihbla que aqui hi
juguen interessos oposats, els més
poderosos dèls qual són els dels qui
veuen en aquesta operació una possibilitat dè rèqualificàr els sòls. Els
estudiants, concretamèht, denuncien
l'oferta del comte Alba de Liste, sostinguda pel l'alcalde Viola, i l'oferta
del marquès de Mirasol, sostinguda
pèl president Samarànch. Reivindiquen, en canvi, un terreny dé l'Hospital, l'expropiació dél qual ja va
començar pèrò no và prosperar, i.
qúe ja èstà qualificat com a zona
d'equipament.
Elis estudiants pensen, taniriateix,
què là cbnStrucció d'aquest nou hos-

Funcionaris: La policia municipal vota

El .percentatge dè votants va ser
molt superior al d'administrstius
—que van votar dilluns— i al de tècnics, què van votar dimarts. D'aquests últims va votar un 25
per centi mentre que la policia
municipal ha
votat al
75 per
cent
En el moment de tancar
aquesta
edició.
quan
l'escrutini
era ja molt avançat ens comunica havia obtingut un nombre devots
molt més elevat que no pas l'oficial.
Igual hàvià passat amb els tècnics
i amb els serveis especial —bom-

litat als expedients d'otorgament <

ENSENYAMENT

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Desprès àé là pausa 3è. a i m e cres, ahir van prosseguir les
eleccions al Col·legi de Funcionaris. Votavén els policies municipals de tota la província,
que formen ün cens de 3.600
persones.

mic com el social, demanen a 1 A
ministració duè doni una major ag -

bers— què jà nó vàn ni hàvèr àè
votar per haver-se presentat els candidats en un nombre just. En canvi,
en el sector d'administratius és més
important èl pes dels compromissaris oíicialistes.
La policia municipal va votar ja
senSè él ròmbe de militarització. À
última hora dé dimecres havia arribat l'ofici de l'àutoritat militàr que

«Dmunicàvà i'àcorcí pres pèl Consell
dfe Ministres dies abans.
Avui s'acabèn les eleccions, amb la
votació dels subalterns. La victòria
4e la candidatura democràtica ja
pot donar-se, però, per segura. El
miler de compromissaris elegits, amb
majoria dèmocràtica, èlegiran una
i unta lògicàmérit dèmocràtica.
J. F. F.

Iberia: 48 hores en estat d'emergència
La companyia Iberià sembla que
hagi rebut una amenaça telefònica
de bomba qüe. d'acord àmb èls plàtts
establerts per a aquestes circumstàncies. ha obligat a posar èn execució mesures d'èmergència.
La delegació de la companyia a
Barcelona, tot i que no creu tro-

bar-se en condicions de reconèixer
formalment l'existència
d'aquesta
amença, confirma que totes les trameses de càrrega seran retingudes
durant quaranta-vüit hores a la
terminal de l'aeroport, retenció que
s'aplica a tot el territori de l'Estat
espanyol.

d'un curset de formació de professorat per al BUP.

El REMB. organisme creat el m eS
de gener passat, i que agrupa els diversos sectors musicals de la ciutat,
la finalitat principal del qual e®
d'aglutinar tota la professió, ha pr(f
aquesta decisió després d'una sèrif
de gestions encaminades a obtenir
que l'assignatura de música, al BwFj
sigui impartida per professionals de
la música.
Per à impartir l'fesmèntat èrisf
nyament, cal ster llicenciat. Els músics tènén el títol de profèssòr del
Conservatori, que s'equipara al
llicenciat quant a taxes fiscals, P e r 0
no a efectes acadèmics.
La Llei d'Educació de 1970 estableix l'entrada de la Música a 1®
Universitat, com va passar amb e ;
Magisteri. Pèrò aquesta èntrada n"
s'ha produït encara. Mentrestant. élS
professionals dè la música r e i v i n d i quen el dret d'Ocupar aquests
dè treball. En aquest sentit, el r'epresentants del REMB ha dut a terme gestions amb là Comissaria Nacional de Música i tenen sol·licitada
una entrevista amb el ministre
d'Educació i Ciència, entrevista
encara no els ha estat concedida.
El curset que arà dènuncien èis
músics và començar el passat 14 de
fèbrer. Per a inscriure-s'hi era requisit imprescindible sèr llicència4
én coneixements' musicals, o tj'é s e f
professor titulat de Consèrvatori }
aereditart qué hom treballa a en U»
centre oficial dè BUP. Aquesta segona condició excloïa als professionals dè la música, ja que, com hem
dit. no hi ha músics que imparteixin aquest ensenyament en centr*?5'
oficials de BUP, sinó tah sols en centres privats.
Segons ens explicaven " representants del REMB, no són d'acord amb
el curSet hi amb les seves condicionsAfirmen també què el dipíoina cm®
es donarà a la fi del curset, àcrp'tital·l unc coneixements i Una assistència. però no tindrà unà validesa
oficial.
Pèr pauèsts motius, el REMB "aTl
ara tniblics èls Beffiiéhts punts:
—Denúncia a l'ICE de Barceloii»
per la realització d'ün euirsét per *
la formació de professorat per
BUP I —incoMnlinneiit n»r jp·no··^'1cïn fio
' ' H (l'S^ol*
<ip! fio'·ví·t
<>(?^9/1 <tw
10 di> se , »*"ïi»·»
Kéieiow···^M» Onerart dels Conservatoris de Música)
Rosa M. PESO*'
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Sabeu que la Gran Enciclopèdia Catalana és la més actual
de totes les enciclopèdies i la que més informacions aporta
sobre Catalunya?
La Gran Enciclopèdia Catalana explica, des d'un punt de
mira català, els grans corrents mundials del pensament, les
descobertes científiques i tècniques, les lletres i les arts, els
homes i els fets. I a més, inclou també tot allò que cal saber
sobre la història, petita i gran, del nostre poble; sobre els
seus personatges, la seva geografia i les seves arts. Per
aquests motius... i per tants d'altres ens cal tenir-la, a tots
els qui vivim a Catalunya!
D'altra banda, cada ratlla ha estat escrita per primera vegada per un especialista acreditat, el qual signa l'article
que escriu i se'n responsabilitza. No és, doncs, una traducció d'altres enciclopèdies: és una obra d'ara, nova, d'avui
mateix. És la més actual de totes les enciclopèdies! Tan
actual que encara s'està escrivint!

í
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Si us plau
envieu-me informació de la
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA
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GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA
Rambla Catalunya. 104
Barcelona (8)
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Països catalans

-AVUI, divendres, 30 abrtl 1978

DEL T R E B

El Col·legi d'Economistes conciliador j 7
Preocupació pels problemes del de Madrid
Arran dels darrers esdeveniments que har afectat el Col·legi d'eco» artistes de Madrid,
riHustre Col·legi d'economistes
de BarceiOiià ha acordat, en una
reunió recent, de íer pública la
teva posicií amb el següent comunicat que ha distribuït à la
premsa:
— És i ha fitat la política del
Col·legi dè Barcelona no immiscirse en els assumptes interns dels altres Col·legis germans, a f i i efecte
de garantir 1 autonomia a nivell
d'àmbit territorial i evitar interferències éii les à*ves diferents línies
d'actuació, iruit de la casuística, peculiaritats i idiosincràsies respectives.
No obstant i tenint en compte la
trascendència que per a tota la professió implica l'actual problemàtica
del Col·legi de Madrid, s'ha cregut
oportú, en aquest cas concret, de fer
la present declaració.
— Expressar la preocupació creada pel clima anòmal què persisteix
des de fa anys en el Col·legi de Madrid i que afecta els interessos dels
seus col·legiats, l'esperit de convivència entre companys i, & f i c e
comptes, la imatge i prestigi de la
professió en general.
PEL RESTBLIMENT
DE L A CONCORDI A
Fer uiw crida pe! restabliment

de la concòrdia i del normal i ordenat funcionament del dit Col·legi,
què només pot néixer d'una autentica representavivitat de la seva Junta dé Govern.
— Sensè pretendre entrar en el
fons i detall de les circumstàncies,
aparentment complexes, contemplades per part ce la Presidència del
Govern i de la Mesa dèl Consell General en la seva rfeunió celebrada
el diumenge de Rams, dia 11 del corrent. aquesta Junta de Govern lamenta que s'hagin suspès els resultats de les ele*. < :ons i no, en tot cas,
la seva convocatòria i celebració
com hauria procedit, d'haver-hi causes suficients per fer-ho.
— El que en qualsevol cas, aquesta Junta de Govern no pot admetre,
i desitja maniífstai-ho públicament,
és que com a rac al·legada per la
Presidència aei Govern s'invoqui que
les dites eleccions havien d'haVerse celebrat en 45 províncies, ja que
això suposaria incloure en les de
Tarragona. Lleida, Girona i les Illes
que, segons acord del propi Consell
General de data 20 de Febrer de
1975, co res ponen al Col·legi de Barcelona que té àn bit, des de llavors,
sobre Catalunya i les Illes.
— Oferir-se j é r tal de cooperar
en totes les gestions i actuaciones
siguin precises pei coadjuvar a la
serenitat i reorústrucció de 1 adequat ordenament del dit Col·legi de
Madrid, atesa la voluntat manifestada pel. seus col·legiats.

Un any de la mort de Duran i Sanpere
Ahir va fer un any que va
morir Agustí Duran i Sanpere. Arran de la seva mort va
glossar-se extensament la significació de la seva obra i la
tasca què va desplegar durant
la seva vida. una vida dedicada a la investigació històrica
a l'ènsenyaxnént i a la creació
d'institucions científiques que
avui dia ens són de plena utilitat.
"Ell va encomanar als barcelonins l'amor per la seva ciutat per
la seva història o les seves obres
d'art, pels records del seu origen i
per les restes que gràcies a ell, es
coneixen i encara es poden contemplar del que fou la Barcelona
romànica i visigòtica", ens deien
deixebles seus que treballen en les
institucions per ell creades.
Nascut a Cervera el 5 de juny de
1887. Duran i Sanpere estudia a
Barcelona la carrera de filosofia i
lletres i la de dret. En 1917 fou nomenat director de l'Arxiu Històric
Municipal que, anys més tard, quedava instal·lat a la vella Casa de
l'Ardiaca A mesura que la ciutat
coneixia l'institució i hi aportava
col·leccions, s'hi anaven creant noves seccions: la Biblioteca Massana,
la Toda. la Serra Pagès, els fons
Verdaguer, Serra i Graupera, Narcís Oller. López-Picó, els dels Jocs
Florals. A més de l'Arxiu, s'anava
formant una Biblioteca. l'Hemeroteca Municipal, les seccions de grafies j fotografies.

Sense solució la vaga del "metall petit"
Es calcula en 100.000 el nombre de vaguistes
Ahir
continuà
estabilitzat
l'atur laboral al ram del "metall petit". Se celebrà una manifestació de sis mil vaguistes
conjuntament amb els de la
construcció. A dos quarts de
cinc de la tarda s'havia de fer
una reunió amb el senyor Riverola, però restà ajornada per al
dilluns Vinent.

A l ram de la construcció, la vagà
ha estat poc estesa. A l Baix Llobregat i a l'Hospitalet han parat un 60%
dels obrers i s'han fet "piquets" de
vaga conjuntament amb els del metall També a Badalona i Santa Coloma de Gramanet han parat mes
de ia meitat dels obrers. Avui, a les
sis de la tarda, els obrers estan convocats a la casa sindical de Barcelona per demanar la llibertat dels
detinguts. També volen demanar altres millores no incloses en él conveni. I encara no s'ha publicat al
BOE l'homologació oficial.

Amb el seu equip de col·laboradors, des de Ràdio Barcelona, en
programes setmanals, ana explicant la història de la nostra ciutat.
Els seus oients aviat formaren un
grup d'Amics de Barcelona Històrica i Monumental que organitzaven visites culturals.
De la seva extensa obra puDiicada, en són un testimoni excepcional els volums publicats sobre la
Història de Barcelona, que constitueixen una font molt valuosa.

VENEDORS DEL M E T A L L :
S'ADHERIÈXEN A L A V A G A

Han començat a arribar cartes de
rèàdmlsSié de metges interns i residents qüè havien estat acomiadats
arran del conflicte de juny del 1975.
Entre els M I R s'estén la decisió d'acceptar la readmisió, i ha complagut
el canvi d'actitud de l'INP.
Hom espera que tot el personal
acomiadat —infermeres, auxiliars i
metges de plantilla— rebrà una notificació semblant. També sembla deduir-se de la carta que l'INP retirara
el recurs presentat al Tribunal Suprem. La readmissió ha estat interpretada com una amnistia laboral
abans de l ' I de maig.
P R O T E S T A DELS R A M A D E R S
Els enllaços sindicals de ramaderia
han protestat per la lentitud de les
deliberacions del conveni provincial.
També han sol·licitat al govern que
alci el sostre salarial, perquè entenen que és il·legal. Dilluns vinent bi
haurà una "nova assemblea dels enllaços per a rebre informació de les
negociacions.
QT I M I C O - F A R M A C E C T I C S :
D E M A N E N DIMISSIÓ
Uns cinc-cents enllaços sindicals
del ram químico-í arm acèutic han demanat la dimissió del senyor Cabaneros, president de la U T T . En una
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* m b 80.000 pams2 de terreny amb moHíssim* pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 730.000 pessetes
Des de 75.000 pies. ENTRADA
I 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA
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Demaneu-la al vostre proveïdor
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Informes tel. 248-3749 (de 4JO a 8JÚI

diners. Els treballadors ho
i romangueren asseguts davant; »
porta de la fàbrica, que ha eswi
tancada perquè no es recloguin
dins.

D'ARTS

Ja s'han recollit més de quatre mil
signatures per tal d'obtenir un conveni provicial únic de les arts gràfiques, manipulí'ts i editorials. Responent a una crida de seixanta càrrecs sindicals uns dos mil treballadors es reuniren als passadissos de
ia casa síndic».' perquè el delegat
provincial no els deixà les sales d'actes. En aquesta assemblea es defensà
la necessitat d'un sindicat untari,
de classe : inoependent.

Nombrosos treballadors de comèrco5 del metall han decidit de sümarse a la vaga dels metal·lúrgics. Ho
fan en vista de la postura intransigent de la patronal en el seu conveni L'empresa Clavell i Borràs ha
sancionat tots els treballadors amb
càrrec sindical.

A MIDA

A

PER tJN CONVENI UNIC
GRÀFIQUES

NECROLÒGIQUES

HABITACIONS
J 0 V E N 1L S

X

reunió de càrrecs sindicals celebrada
dimecres passat, només permeté l'entrada als de Barcelona ciutat. Aleshores van fer una assemblea al vestíbul de la casa sindical. A més de
demanar la dimissió, plantejaren la
conveniència d'una vaga per assolir
llurs reivindicacions. I convocaren
una assemblea per al pròxim dilluns,
a les sis de la tarda, a la casa sindical de Barcelona.

READMISSIÓ DELS MIR

A la Casa de l'Ardiaca tothom
era acollit com un amic, i hi cabia
tothom que sentia afecció pel que
fos relacionat amb la Història en
el sentit més ampli: folklore, literatura, geografia 1 tants d'altres temes afins.
Després.
l'Arxiu Històric sortí
dels seus murs i. el 1929, Agustí Duran organitzà el Pavelló de la Ciutat de Barcelona de l'Exposício Internacional. Durant el trist parentes! de la guerra civil, salva quantitat d'obres d'art i d'arxius d'entitats i de particulars
Entre els
anys 1941-1944. organitzà el Museu
d'Història de la Ciutat i el del Poble Espanyol, on. a més de les colleccions, volia que
pervivis una
mostra de l'artesania que va desapareixent. L'entitat que dirigia havia crescut tant que passa a c o n s tituir l'Institut Municipal d Historia de Barcelona.

Per les vostres màquinas d*escrïu-re

f

ENLLAÇOS D'ASSEGURANCES:
DEMANEN L N S I N D I C A T OBRER
Dimats passat es reuniren al Foment del Treu.:', els enllaços sindicals del ram "assegurances. Acordaren adreçar al ministre un escrit
demanant llibertat sindical i un sindicat obrer, salari mínim interprovincial tio i n í e r i c a quinze mil pesetes, jornada ltfcoral de vuit hores
—de dilluns a clisambte— i control
de íes inversions de l'empresa per
part dels treballadors, entre altres
qüestiòns.

IGUALADA: INTERSINDICAL
OBRERA
Jesús Gutiérrez ens informa qu«
representants de diferents rams ^
borals han fet públic un document
que anuncia la constitucio de ia «
tersindical Obrera. Es pronuncien .a

favor d'un sindicat de classe, uniwr
ri, democràtic i independent dels pa
trons i de l'Estat. Demanen uffisou
mínim de tres mil ciftc-centes pessetes a la semana per als ae me > a
divuit anys; setmana de quaranta
hores; cinc-centes pessetes mes; per
cada fill de menys de divuit anys,
dues mil més per als casats, eic.
GRANOLLERS: QUATRE
DETINGUTS
El nostre corresponsal Lluís Torres
ens comunica que, malgrat que ia
situació del metall és quasi normalitzada, continuen les mesures repressives. Han estat acomiadats tren
ta-cinc obrers d'Euro i han estat aetfnguts quatre treballadors de Piher.
Aquests són acusats de formar P
quets" de vaga. Els altres companjs
d'empresa asseguren que n o m é s na
vien sortit a informar-se de la S H U *
ció laboral.

D E R I V A T S DEL C I M E N T :
CONVENI P R O V I N C I A L
Dimecres es va signar él conveni
provincial per * les indústries de
fabricació de derivats del ciment.
Entrarà en vigor el primer de maig.
El salari m en sua, d'un peó ha estat
fixat en disset mi tres-centes dinou
pessetes. S'aprovà una paga extra,
pei al mes d'oci i?bre, de tres mil pessetes per a totes les categories. La
jornada setmane! sèrà de quarantaquatre hores Les vacances seràn de
vint-i-cinc a trenta dies.
ACOMIADAMENTS A LA
DELEGACIÓ DE FINANCES

M A T A R Ó : VAGUES DEL
I L A CONSTRUCCIO

T. Carreras ens informa que continuà ahir la vaga del metall a »
ciutat i comarca. Segons fonts sindicals, hi han participat unes « n e
mil persones. Les e m p r e s e s afectades són dues-centes. A Premia « «
Mar l'atur és total. La vaga de l »
construcció ha motivat la detenció
de tres obrers. Més de mil obrers
s'han sumat a la vaga. El PSUC d «
Mataró ha publicat un document sobre les detencions d'obrers; hi manifesta la irrenunciabilitat de la lluita obrera i hi denuncia la manca d®
clima de diàleg que causa el fet d®
les detencions. Per la seva banda.
l'Assemblea Democràtica també na
fet un manifest: amb motiu del primer de maig "exigeix" els quatre
yunts de l'Assemblea de Catalunya.

Disset comptadors interins de la
Delegació del Ministeri de Finances han esta-, acomiadats. La mesura ha estat notificada amb dos dies
d'anticipació. Actualment hi ha seixanta-quatre d'aquests empleats interins. Alguns dels acomiadats feia
dos anys que hi traballaven. Els
aíectats pensen recórrer contra la
mesura.
TFLEFONIOA A L Ç A D E S LES
SUSPENSIONS
Un portaveu de la Telefònica ha
manifestat que.
petició dels consellers, s'ha acordat d'alçar la . suspensió de fein;< i sou de diversos
empleats. sEstad sotmesos a expedient per la participació en aturs
il·legals de dies passats. Aquesta mesura no afectarà la resolució definitiva dels expediehtats. la tramitació dels quals s accelerarà al màxim.
L'HOSPITALET: LLIBERTAT
D'UN D E T I N G U T
.
La nostra corresponsal Marià Dolors Cal vet ens comunica que ahir
fou ptíSat en l'ibertat el treballador
de la construcció detingut dimarts
passat, enllaç c'fc Huarte. Sembla que
ért acusat de pertànyer a Comissions Obreres i d'haver signat un
document convocant a la vaga el
ràm dè íà èoMtrarcífl pe* * àquests
dies
S A N T A COT,OM
CARRER

METALI»
_____

OBRERS A L

Ens informa Aurora Agustí que
mes passat, ara l'empresa es nega
IRSA, dedicada sis electrodomèstics,
es troben nov? n e n t al carrer. Després d'haver aconseguit unes reivindicpcions
-tret. mil pessetes lineals í OTU·i··c·i. de sancions
e)
mes passat, ara 1 empresa es nega
a íer els pagaments. Com a explicació, H m p r e » » >»* «U*. " « M * » » tó

V A L È N C I A : ADHESIÓ A FORCES
SINDICALISTES OBRERES
_
Ens informa Emili Piera que 1»
Junta Democràtica i el Consell Democràtic del País València, davant
l'I de maig, han comunicat que, e »
la constitució de la Taula de Forces
Polítiques i Sindicals, sostenen el?
acords de Comissions Obreres, CNj-.
U G T i USO de cara al primer de
maig.
V A L L D'I X O : P R O H I B I C I O
D'ÀSSÉMBLEA
Èns informa X. Manzanet que uní
assemblea prevista ahir a la tarda *
la Casa Sindical, a la qual havien
d'assiStir uns dos-cents treballadors
del ram de la Pell i de la Construcció, fou suspesa en presentar-s'hi setanta agents de la brigada antidisturbls. À l'assemblea pensaven tractar de problemas propis dels sector»
respectius.
A t A C A N T : MANIFESTACIÓ
DENEGADA
________
Pere M. Campos ens informa qu«
l'escrit sol·licitant una manifestació
pacífica per a demà, pel centre de l»
ciutat, el governador civil ha contestat denegant l'autorització. Al·leg»
dtíè l i "conservació de la pau ciutadana es podria veure afectada". Acaba dient què ps pot íer recurs contra aquesta resolució davant *J Ministeri de la Governació.
M A L L O R C A : V A G A D'UNA
EMPRESA
Els obrers de Corominas, SA han
votat d'anar a la vaga, segons infoi^
ma Europa Press. Ha acabat senS®
;vinença el conflicte còliectiii Ate»
que se superà el 6 0 * de vot- . tavor, es concretà el « de maif per 8
sonïenfiar la vaga.
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L'Orfeó Català busca un nou futur Un internacional de música per a cobla

Concurs de la Caixa Postal en homenatge a Casals

El concert del debut serà dirigit pel mestre Miilet Lora
Fa prop d'un any que l'Orfeó Català no fa cap concert.
Però aquest llarg silenci no ha
estat solament musical, ^ sino
també informatiu, i això ha
anat escampant tota mena de
supòsits imprecisos sobre la seva situació i el seu futur.
Aquest silenci només ha estat
trencat darrerament per alguns
esdeviments d'ordre intern que
han trascendit fins a la premsa. Aquesta circumstància, lluny
de fer llum, no ha fet altra
cosa que anar afegint interrogents a la imatge pública de
l'entitat coral.

sional. Creieu que aquesta Podria
ser una solució en algun sentit?
—Personalment, en aquest aspecte
sóc una mica romàntic. Encara que
la professionalització de l'Orfeo potser arranjaria alguns problemes a ordre tècnic, estic segur que en crearia d'altres de caires diversos.

El fet definitiu és que l'Orfeó no
ha estat aturat durant tot aquest
temps i dirrtre de pocs dies fara la
seva nova aparició en públic inaugurant una nova línia d'actuació. La
preparació d'aquest concert inaugural de la nova etapa ha estat a càrrec del mestre Lluís Millet Loras. fui
del que fins ara ostenta la direcció
oficial de l'Orfeó. Per tal aaclarir
tota aquesta situació hem volgut fer
unes preguntes al nou director en
funcions.

HA ESTAT UNA EXPERIENCIA
NECESSARIA

I no penso, naturalment, en el llimm amb uns signes externs que te
ben poca importància; però crec que
fer un cor professional seria matar
Vesperit de l'Orfeó i la connexió tan
directa que manté amb el seu puc Hem d'intentar sobretot des
d'ara fer una feina suficientment
digna, però que sigui capaç d'atreure
i convèncer tant el públic habitual de
la casa com el cle tants altres àmbits populars com sigui possible.
Aquí vull aclarir que encara que
s'hagi dit alguna vegada que l'Orfeo
Català és una entitat elitista, la composició social dels seus cantaires no
ho és gens, i el seu esperit volem
que sigui decididament de base àmplia. Aquest és un camí difícil, però
el creiem imprescindible per tirar
endavant.

—En primer lloc, vull aclarir que
jo no vaig tenir cap intervenció en
el procés d'aquesta carta i, per tant,
només en sóc testimoni presencial,
naturalment molt directe. Creo que
ha estat una cosa de tots els cantaires que no volen que se'ls identifiqui,
com a cor, amb cap ideologia concreta. Però no crec que això signifiaui cap mena de divisió. Per la
meva part, crec que és una gran
cosa que, dintre de l'Orfeó hi hagi
gent de les més variades tendències
polítiques i, en canvi, capaços de
treballar conjuntament, prescindint
d'aquestes diferències, per una sola
cosa d'interès comú com és l'Orfeó.

NOU DIRECTOR DE L'ORFEO?

L'ORFEO ES INDEPENDENT
DE LA POLÍTICA
...

—A què ha estat degut aquest any
de silenci i què ha fet l'Orfeó durantot aquest temps?
—Per entendre aquesta decisió cal
estar al corrent de com estava el cor
abans de prendre-la. Hi havia una serie de problemes de tot tipus que calia resoldre. Aturar-s'hi era necessari per tal de poder fer un replantejament sense la pressió que suposa
haver de preparar les continuades actuacions en públic. Aquesta ha estat
per a tots nosaltres una expenencia
dura però necessària. Havíem de trencar amb un triomfalisme que era tradicional de la casa i que, en no correspondre a la realitat de la situació, havia provocat una certa depressió entre gran part dels element^ del
grup. Per altra banda, que l'Orfeo no
hagi sortit al carrer no vol dir que
haii tancat les portes. Tot aques
temps ha estat intensament aprofitat
per orientar-nos cap a la nova hma i
per preparar aquest proper concert,

CONCERT PUNT DE P A R T I D A
—Què significa doncs aquest proper concert. Heu assolit els objectius
que us proposàveu?
—Per a nosaltres representa una
certa solemnitat, ja que és la conclusió de tot aquest esforç Pero no el
considerem com la celebració de ta
consecució dels fins que ens proposàvem, sinó que n'es justament ei
punt de partida. No pensem, per
tant, que ja no ens cal fer res mes
a partir d'aquí, sino que es a partir
d'aquí des d'on podem començar• fer feina, i l'hem de fer Cal ten.r
en compte que. en aquest sentit no
solament hi hem treballat el grup
de directius sinó, i sobretot, la tota
litat dels components à ? a c ° r ' d ? J ?
han sabut resistir aquest any d ex
oeriència silenciosa i de ten poques

sss.
nia musical

que era tradicional de
l'Orfeó fins ara.
—S'ha parlat alguna vegada que
l'Orfeó hauria de ser un cor profes-

Peter Galliner,
a Barcelona
Es troba a Barcelona el senyor
Peter Galliner, director de 1 Institut
Internacional de Permsa, que te la
seva seu a Zurich, per mantenir contactes amb els professionals de la
nostra ciutat afiliats o relacionats
amb l'esmentat organisme, que ha
tingut destacades intervencions en
la Unia de la premsa liberal europea.
El senyor Galliner va visitar ahir
s la tarda la redacció d'AVUI, i hi
mantingué un canvi d'impressions
amb el nostre directo»
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Les darreres notícies que la gent
del carrer ha tingut de la marxa de
l'Orfeó han anat al voltant d'una
r-arta que els cantaires havien adreçat al seu President el senyor Maragall arran de certes actuacions polítiques. i Vol dir això que hi ha una
divisió entre el cor i el seu president?

Reapareix el 7 de maig
L'Orfeó Català remprendrà la
seva activitat musical el vinent
dia 7 de maig, després de mes
d'un any de silenci, segons manifesta una nota feta arribar a
la nostra redacció pel president
d'aquella entitat, senyor Joan
Antoni Maragall.
El concert d'inauguració de la nova
etapa serà dirigit pel mestre Lluís
Millet Loras i hi col·laboraran els
solistes vocals Maria Dolors Agell,
Eduard Giménez i Enric Serra, amb
acompanyament instrumental. L'Orfeó interpretarà un programa de
música polifònica barroca i del Renaixement amb obres de Joan Brudieu i —en primera audició— "Lamento de Arianna" de Claudio Monteverdi, "Cantata número 106, Actus
Tragicus" i "Motet número 6, Lloeu
el Senyor", de J. S. Bach.

—El fet que sigui actualment el
subdirector i, a més, s'hagi fet càrlec de la preparació del concert del
nou debul, i vol dir que pot ser el fu_
tur director de '.'Orfeó?
—Jo sóc el menys indicat per contestar aquesta pregunta, ja que
aquesta és una decisió que ha de
prendre l'Assemblea de l'Orfeó. Sóc
ben conscient de les circumstàncies
que m'han portat a ocupar aquest
lloc, però crec que, quan arribi el
cas, hauran de ser els resultats positius obtinguts al llarg d'una certa
experiència els que hauran d'acreditar la vàlua de la persona que hagi
d'ocupar aquest lloc.
JOAN RENDE

estat executades públicament
Ha estat convocat un concurs
Les obres per a cobla seran
internacional de música per a
presentades amb la corresponen*
cobla en homenatge a Pau Cainstrumentació per a cobla d'onsals. La convocatòria ha estat
ze instrumentistes, i una reducfeta per la Caixa Postal d'Esció per a piano.
talvis en coincidir la inaugura4. Cada obra anirà encapçalada
ció del seu nou estatge amb el
amb un títol i un lema, sense
centenari del gran músic català.
indicar el nom del compositor.
La Caixa Postal d'Estavil s'ha
El títol i el lema figuraran en
cregut moralment obligada a unir-se
una plica tancada, a l'interior de
a una commemoració de tanta transla qual es consignarà el nom l
cendència, i ha considerat que la mal'adreça de l'autor i els vuit prinera més escaient de fer-ho era inmers compassos de l'obra.
cidint en el camp de la música popu5. Les obres participants seran tralar catalana.
meses a la Secretaria Tècnica del
Les bases del concurs seran:
Concurs Internacional de Música
I. Un primer premi de 250.000
per a Cobla en Homenatge a Pau
pessetes i un segon premi de 150.000
Casals, carrer Tuset, 21, lr, 2na,
pessetes per a una composició lliure
Barcelona-6.
per a cobla d'una durada mínima de
6. La Secretaria Tècnica lliurarà
8 minuts i màxima de 15 minuts.
el corresponent rebut de lliuraII. Un primer premi de 60.000
ment de l'obra.
pessetes, un segon premi de 40.000
pessetes i dos accèssits de 15.000 pes- 7. L'admissió de composicions es
tancarà a les 24 hores del dia 15
setes (cadascun) per a una sardana
d'ctubre del 1976.
per a cobla.
8. El veredicte del jurat serà in(El nombre de compassos dels
apel·lable i es farà públic el dia
"curts" —primera part— serà entre
29 de desembre del 1976 al Saló
20 i 50, i el dels "llargs" —segona
dels Cent de la Casa de la Ciupart— entre 50 i 100).
tat de Barcelona, data en què
III. Un primer premi de 50.000
s'escau el centenari del naixepessetes i un segon premi de 15.000
ment de Pau Casals.
pessetes per a una sardana coral per
a veus d'infants sobre el text origi- 9. Els autors podran retirar les partitures no premiades dins el ternal en llengua catalana de Joan Alamini de tres mesos, després de
vedra.
la publicació del veredicte, jus1. Poden concórrer a la present
tificant-ne la propietat, a la Seconvocatòria els compositors de
cretaria Tècnica del Concurs;
qualsevol nacionalitat.
Tuset, 21, lr. Ira. Barcelona-6.
2. Cada concursant podrà presentar
La Secretaria Tècnica notificarà
una sola obra a cadascuna de
el veredicte del jurat als autors que
les tres seccions que integren la
hagin enviat llurs obres per correu,
convocatòria.
i les retornarà a aquells que ho
3. Totes les obres seran rigorosademanin expresament.
ment inèdites i no han d'haver

Maxcalí

vesteix

BREU
t
EXPOSICIO-HOMENATGE. — A
la seu del Museu de la Indumentària,
al carrer de Montcada, ha estat inaugurada l'Exposició-Homenatge a Manuel Rocamora, com a tribut pòstum
a l'il.lustre barceloní que va donar a
la ciutat les valuoses col·leccions que
constituieixen l'esmentat Museu. La
mostra podrà ser visitada fins el proper dia 9 de maig, de dos quarts de
deu a dos quarts de dues, excepte
els dilluns.
HISTORIA PER A NENS. — Les
escoles privades de Barcelona que
estiguin
interessades
a
obtenir
exemplars del llibre "Breu història
de Barcelona per a irifants", editat
per la Delegació de Serveis de Cultura de l'Ajuntament, s'hauran de
dirigir al Museu d'Història de la Ciutat, plaça del Rei, de 9 a 12 del matí, a partir del dia 5 de maig, on
els serà facilitat un tiquet corresponent a dotze exemplars per grup escolar.
PENSIONS MUTILATS. — El passat dia 7 d'abril va ser publicat un
decret al BOE que regula les pensions en favor dels espanyols que,
havent sofert mutilació a causa de
la passada guerra, no poden integrar en el Cos de Cavallers Mutilats de guerra. Els nous impresos per
a les sol·licituds poden ser recollits
a partir del proper dia 10 de maig
al Negociat d'Atencions de l'Estat,
Portal de l'Àngel, 8, i, un cop cum
pliméntats, hauran de presentar-se
al Registre General de l'Ajuntament
(plaça de Sant Jaume).

Peces d e vestir en exclusiva

ma*
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RAMBLA DE CANALETES, 138
D E FRANC, al subterrani Plaça CATALUNYA i Plaça <Sa la GARDUNVX

RAMBLA de CATALUNYA, 8

D E FRANC, al suMorrani Rambla CATALUNYA i C 0 U S E U M

AVINGUDA d* ROMA, 155
Q DE FRANC, a IEMAN, MUNTANER, IS
SANTS, 38
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De l'Estatut plebiscitat, a l'Estatut pactat
.

.

Rafael Ribó compara el contingut dels textos
L'interés de revaluació tècnica dels dos Estatuts i de la
comparació de l'un amb l'altre
ens ha menat a una conversa
amb Kafael Ribó, professor de
Teoria de l'Estat de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat Central de Barcelona.
—Quin sentit polític va tenir l'Estatut del 1931?
—El primer símptoma que el lector de la Història detecta per a interpretar la diferència de nivells en
què es mouen els dos Estatuts és el
fet que un text como el de l'Estatut
del 1931 fou elaborat per una ponència connectada, mitjançant les eleccions municipals del mateix any,
amb el poble. A més, aquest text
del 1931 rep la reafirmació de tot
el poble de Catalunya en un plebiscit. Això el converteix, per tant, en
una llei fonamental. I bé, aquest
text —plebiscitat en un acte de sobirania política per la gran majoria
del poble català— entra a debat a
les Cortes republicanes com un pur
projecte legislatiu.
DUES CONCEPCION
ENCONTRADES
—D'on provenia aquest cofiflícte
bàsic sobre l'Estatut plebiscitat?
—Aquest conflicte de sobiranies
s'inicia, pel que fa a la segona República, amb la diversitat d'interpre-

tació del pacte de Sant Sebastià i
amb el diàleg entre el govern provisional de la Generalitat i el govern provisional de la República a
partir del 14 d'abril, mitjançant els
decrets corresponents. El text del
1931 parteix de la concepció «le Cataluya com a nació que exercint el
dret d'autodeterminació, es decideix
per la federació de pobles hispànics
—així es llegeix al preàmbul, que
desapareix en el text del 1932.
Aquesta concepció s'expresa en els
articles primer i segon del text del
1931 quan diu que Catalunya és un
estat autònom dins la República Espanyola i que el poder de Catalunya
emana del poble.
EL P R O B L E M A DE L A S O B I R A N I A
NACIONAL I L A LLENGUA
—Quina Va ésser la posició concreta del govern
central davant
aquesta concepció catalana?
—El text del 1932, conseqüent
amb la concepció d'estat integral
—ni unitari ni federal—, reprodueix
la idea d'una sola sobirania, l'espanyola (una sola nació), i reconeix
Catalunya com a regió autònoma
dins l'Estat republicà espanyol. L'Estatut Interior de Catalunya del 1933,
elaborat pel Parlament català, vol
recuperar en part la concepció de
sobirania catalana quan diu "el poder a Catalunya emana del poble,
que l'exerceix per mitjà dels organismes de la Generalitat".

•—El conflicte només va establirse en l'àmbit de sobirania?
— H i ha dues altres qüestions importants que subratllen les diferències entre els dos textos: primer, la
llengua i l'ensenyament; segons, les
finances. Respecte a la llengua, el
text del 1931 proclama el català com
a llengua oficial, mentre quç el del
del 1932 proclama la cooficialitat
d'ambdues llengües i així reforça el
bilingüisme institucional. Amb això,
també cal esmentar l'actitud del text
del règim interior del 1933 quan diu
que, a Catalunya, la llengua pròpia
és el català. Novament això és un
subterfugi per a recuperar la idea
nacional catalana. Pel que fa a l'ensenyament, el primer text, ei del
1931, el posa tot a mans de la Generalitat. mentre que al text pactat el
1932, la Generalitat pot crear les seves institucions docents, però l'Estat republicà espanyol reté totes les
facultats en aquest camps, per tant,
el control i la suprema inspecció del
sistema educatiu (segons els articles 49 i 50 de la constitució de la
segona República, el Govern espanyol donarà els títols, fixarà els
graus, períodes escolars, etcètera).
A l TONOM1A SENSE FINANCES
—Les finances van ésser potser el
gran escull funcional del govern de
la Generalita. P T què?
—Segons ei text de l'Estatut del
1932, Catalunya nr pot decidir quins
són els recursos que donarà a l'estat

Quatre testimonis de l'aconteixement
J.M. POBLET:
L A C I U T A T ERA UNA FESTA
Malgrat Iés retallades sofertes per
l'Estatut presentat à lés Corts Constituents, és evident que Barcelona i
els pobles del Principat es van vestir de festa aquell & de septembre del
193*2 quan les. ràdios i els diaris
anunciaven que s'havia aprovat la
llei autonòmica per tres-cents catorze vots contra vint-i-quatre. Però.
sobretot, la ciutat Cap i Casal de
Catalunya sobreixí pocs després, en
arribar a Barcelona els diputats més
significats que havien votat la llei,
amb el president del Consell de Ministres, Manuel Azana, i davant dels
quals figurava el més lleial 4-del tots,
Lluís Bello. Carrers i places s'haviem omplenat de banderes catalanes i republicanes amb un gran
predomini de les primeres i els crits
de joia es confonien amb les notes
dels Segadors. El president de la
Generalitat de Catalunya era aclamat per una multitud enfervorida i
la ciutat es convertí en la millor, en
la més autèntica de les festes, perquè
després de dos-cents divuit anys, el
poble català tindria un govern propi.
El Palau de la Generalitat ja de bon
matí s'havia convertit en un formiguer humà, on tot eren felicitacions
i abraçades. A més, d'un dels assistents se li escapaven les llàgrimes.
Macià i Azana, que havien de parlar
des del balcó principal del Palau de
la Generalitat, gairebé no podien
fer-ho davant les aclamacions de la
gentada que envaïa la plaça de la
República. S'improvisaven rotllanes
amb oradors que acabaven els parlaments amb un crit comú, únic, que
aplegava totes les voluntats, ei de
"Visca Catalunya...".
Aquest és el record que a grans
tret» nó podrem oblidar mai d'aquelles hores memorables.
ANDREU I A B E L L Ó :
EL PODER E M A N A DEL POBLE
L'Estatut Interior de Catalunya va
ser aprovat pel Parlament el 25 de
maig del 1933. El projecte que havia
formulat la comissió jurídica assessora ptoposavé que sèl titulés " L a
constitució de Càt-ti tinya* ber evitar
malfiances i problemes de tott-s
aquelles forces del Parlament de la
República que sistemàticament j'haw n < w m a raprovació <te l'Esté^-
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tuf per les Corts de la República. Es
va decidir titular-lo Estatut Interior
de Catalunya.
Després de llargs debats al Parlament, entre la majoria absoluta de
diputats d'Esquerra Republicana de
Catalunya i les minories, es va arribar a la redacció definitiva.
Personalment recordo aquells dies
gloriosos de Catalunya. Vaig formar
part de la comissió parlamentària
que va redactar l'Estatut i igualment vaig formar part del grup de
persones que va elegir el primer president del Tribunal de Cassació. N o
cal dir que tot aquest text legal està impregnat dels ideals que l'Esquerra Republicana de Catalunya
havia propagat en les campanyes
electorals que la van portar al seu
triomf.

JOAQUIM VENTALLÓ:
L'AMBIENT ALS DIARIS
L'ambient que hi havia l'any 31,
en ocasió de demanar al poble de
Catalunya que votés l'Estatut que
després havia de ser presentat a les
Corts de la República, era, en tots
els àmbits, d'una gran exaltació, diríem d'abrandament —encara que la
paraula la trobo m a s s a literària.
Exaltació pertot. Entre els periodistes —que era pròpiament el meu medi com a director que era del diari
òrgan del partit que governava, l'Esquerra Republicana de Catalunya—
hauria estat inconcebible que no haguesin sentit la vibració d'aquell
moment. Tant si els diaris eren en
català com en castellà. Penso què
els únics que hi feien mala cara
eren, naturalment, els corresponsals
d'alguns diaris de Madrid, i en
aquests moments recordo com a característics de posicions adverses a
l'Estatut, Juan Pujol de l ' " A B C " i
Enrique Angulo d'"El Debate", els
quals encara que potser veien que
no els calia adaptar una posició
contrària a l'Estatut, no tenien altre
remei que servir les consignes dels
»eus amos.

TISNER: UN T Í T O L D"'EL
BE NEGRE"
Als temps de la discussió de ï'Ksatut, tenie-m un aingul.·.ríwíí! inst r u m e n t de p r e m s a : 'eí s e t m a n a r i sa

tíric "El be negre". L naturalment,
feílactta « n tes «ftvow Bàíto«s amb

tota fidelitat com sucumbien l'un
darrera !'altre, almenys en l'esencial. els articles de la nostra estructura orgànica. "El be negre" feia el
cor fort, enregistrava els accidents
i els comentava amb un humor punxegut, com no podia ser altrament.
Podria resumir tot això que dic
amb una de les manxetes publicades aleshores. Cal recordar com la
destral implacable va fer bocins tots
els articles que donaven total oficialitat al tíatalà. I una manxéta del
setmanari que. com sempre, començava a la banda esquerra i acabava
a l'alti-à, comentava, un xic procaç
i un xic desvergonyida:
"Ens estimen molt... pero no ens
volen donar la llengua".

republicà espanyol. Aquest text explicita les fonts financieres de la
Generalitat: a ) controlades per una
comissi ómixta que ha de comptar
amb l'aprovació definitiva del govern de Madrid; b) sotmeses a revisió extraordinària quan l'estat ho
cregui adient: i c ) vinculades a necessitats molt concretes amb criteris
força discutibles. El resultat, pel que
fa a aquest capítol tan important
(una autonomia sense recursos és
paper mullat), representa una retallada considerable de les fonts fiftancieres establertes al text del 31.
—Si
s'hagessin
pogut
salvar
quests tres aspectes cabdals de
Estatut del 1931, hi haura hagut
Rcord entre el govern central i el
de la Generalitat?

f

—No, vull aclarir que es poden
enumerar encara un conjunt d'aspectes, diguem-ne menors, prosseguint l'anàlisi comparativa dels dos
textos, per exemple, resten suprimides la majoria dc les garanties dels
ciutadans explicitades en el text del
31 (algunes d'elles eren la Constitució de la República). També cal destacar l'afegiment d'una Junta de Seguretat mixts» pei a l'ordre públic.
En definitiva totes aquelles facultats i competencies que Catalunya
s'atribueix en el text del 1931 (expressió de la sobirania catalana)
són revisades controlades i retallades a les Corts republicanes. Així,
el text de l'Estatut del 1932, amb totes les seves piovisions, queda directament lligat a una sola fon de
poder, l'espanyola El primer estatut
era un text federalista, el del 1932
era simplement autonòmic dins un sol estat-nació.
UN E S T A T í j T A P R O V A T PER LES
CORTS ESP A N Í OLES, EL DEL 32
— i Per què. d mes, entre les forces
organitzades de l'oposició catalana
es reivindica l'Estatut del 1932 i no
el plebiscit del poble català el 1931?
—L'Estatut del 1932 té la virtut
d'haver estat ja aprovat a les Corts
Espanyoles i, sobretot, d'haver tingut vigència i haver servit per a
establir un govern i un Parlament.
Aviu, aquest punt de referència,
acord polític de Ja majoria de forces del pobla català, va totalment
lligat a la reivindicació democràtica. No hi pot haver Parlament ni
govern antononüe català sense llibertats democràtiques, però tampoc
hi haurà demociàcia fins que no
conquerim l'autonomia política.

CRONOLOGIA
1918 — Bases per a l'autonomia
de Catalunya, elaborades i trameses
al Govern per la Mancomunitat de
Catalunya. Eren quatre bases, en
una de les quals s'esmentava ja l a
possibilitat —recollida d e s p r é s a
l'Estatut de Núria— que el Principat s'agregués altres territoris veïns.
Aquest projecte constitueix un esforç per resoldre la contradicció
d'un Estat nacional sobirà —el català— dins un altre Estat nacional
sobirà l'espanyol.
1919 — Projecte d'autonomia elaborat per una ponència governamental a partir d'un avantprojecte
de Maura i presentat a les Corts. El
text. d'aquest projecte, que consta
de vint-i-dues bases, no pot comparar-se amb l'elaborat pér la Mancomunitat el 1918. Es tracta d'una certa d e s c e n t r a l i t z a c i ó a d m i n i s t r a t i v a

i

d'altres concessions. El 21 de febrer
esclata a Barcelona la vaga de } s
Canadenca, el 27 Romanones suspèn
les sessions de les Corts i la discussió de l'Estatut queda ajornada sine die". La Dictadura de Primo acabarà d'ajornar la qüestió.
1928 — Projecte de Constitució
Provisional de la República Catalana elaborat sota la direcció de Francesc Macià, exiliat a l'Havana.
1931 — El 14 d'abril, Macià proclama la República Catalana com :>
Estat integrant de la Federació Ibérica, no acceptada per Madrid. En
substitució es crea la Generalitat de
Catalunya i el 9 de maig surt un
decret que fixa les relacions de govern entre el Poder Central i la Generalitat. Aquest d e c r e t estableix
que s'elabori un avantprojecte d'Estatut autonòmic que haurien d'aprovar les Corts constituents de la República espanyola. Una comissió reunida a Núria és l'encarregada d'elaborar-lo i el 2 d'agost el poble català el refrenda en un plebiscit on el
, percentatge de votants fou del vuitanta per cent. El 14 d'agost Macià
ei presenta al president del Govern
Provisional de la República.
1932 — El 9 d'abril és llegit à les
Corts el dictamen dè la Comissió
Parlamentària encarregada d'estudiar-lo. Aquest dictamen suposa ja
un important retallada. El 6 de maig
comença el debat a les Corts, qua
es prolonga fins a l'agost. Durant
aquest mesos, l'Estatut de Núria sofreix repetides mutilacions. Així,
l'Estatut que fou aprovat el 9 de setembre del 1932 és una versió enormement reduïda de les atribucions
que establia l'Estatut de Núria. Trescents trenta-quatre diputats voten a
favor, i vint-i-quatre, en contra. Poc
abans, el 10 d'agost, s'havia produït
l'aixecament del general. Sanjurjo.
1933 — El 14 de gener comença
el traspàs de poders a la Generalitat de Catalunya.

Varen ser suprimits 40 articles entre 1931 i 1932
L'Estatut dei 1931 tenia cinquantaTdos articles, i el del 1932 només
tretze. Entre els que es van perdre a
l'hemicicle de les Corts, en destaquem alguns de prou significatius.
Article 2.— El poder de Catalunya
emana del poble i el representa la
Generalitat.
Article 4. — Per a agregar altres
territoris al de Catalunya caldrà:
a) Que ho demanin les tres quartes parts dels municipis del territori que es tracti d'agregar.
b ) Que ho acordin els habitants
d'aquell territori per plebiscit dintre
els termes municipals respectius en
forma d'eleccions generals.
c ) Que ho aprovi el Parlament
de Catalunya i el Parlament de la
República.
Article 30. — Ultra les garanties <$»
dret que atorgui la Constitució General de la República, là Generalitat
de Catalunya protegirà plenament la
vida i la llibertat de tots els ciutadans residents en el seu territori, els
quals seran iguals davant la llei, sense distinció de naixença, sexe o religió.
La Generalitat garantirà també
l'absoluta llibertat de creença i de
consciència.
Article 31. - L'ensenyament primari serà obligatori i gratuït. La Generalitat facilitarà als escolars més
aptes l'actfléa * l ' e w m y / m m f , mmwa-

dari i superior. A totes les escoles
primàries de Catalunya serà obligatori l'ensenyament de l'idioma castellà. La Generalitat de Catalunya
mantindrà escoles primàries de llengua castellana. En aquestes escoles
s'ensenyarà la llengua catalana.
Article 32.— En l'aplicació de les
lleis obreres generals de la República, la Generalitat protegirà especialment el treball i garantirà la llibertat d'associació i sindicació per a la
defensa i millorament de les condicions de treball i de la vida econòmica. Totes les convencions i mesures que tractin de restringir o dificultar aquesta llibertat són contràries
a dret.

PETRIXOL.3

Article 33. — En les lleis social!*
particulars que promulgarà la Generalitat serà previst:
Primer. El dret de'tots els obrers
i assalariats, dependents de comerç
i de la indústria, a disposar del temps
necessari per a exercir llurs drets
polítics i els càrrecs honorífics d'elecció popular.
Segon. La protecció a la maternitat. als infants, als vells, als malalts
i als invàlids.
'
Tots aquests articles, excepte el
quart, van ésser recollits a l'Estatut
de Règim Interior que, el 1833, elaborà la Generalitat de Catalunya.
Jaume Fabra,
Rosa Maria Pinol i
Joan Rendé

Obsequis
Moble auxiliar

LLISTES de NOCES

Països catalans
LLEIDA

Pagesos denuncien llur situació
el senyor Ramon Fuster, president
del Consell d'Administració, és fill
de Bell-lloc d'Urgell.

Vuitanta pagesos lleidatans
s'han dirigit a l'opinió pública
per adherir-se als' acords presos fa uns dies per la comissió permanent de la Unió d'Empresaris Agrícoles de la Camera Oficial Sindical Agrària de
Lleida.

LES DONES

A Lleida acaba de néixer una nova associació de dones: Associació
Provincial de Dones de Lleida, que
ha elegit com a president Isabel
Crespo. El primer acte d'aquesta Associació va ser fer venir per la tarda
la senyora Anna Mercader, secretària del departament de la dona de
l'ONU a Barcelona, per parlar de
" L a dona i els barris". La conferència es va dividir en dues parts. En
primer lloc, es va tractar la problemàtica de la dona en la nostra societat, els seus condicionaments, la
seva situació discriminada. La segona part va situar la dona als barris,
on s'ha d'enfrontar, va dir la conferenciant. amb manca de serveis
de tota mena. Abans d'acabar es va
parlar del pròxim congrés de dones,
que hom pensa celebrar el mes de
maig a Barcelona.

Com recordareu, en els esmentats
acords es protestava pels preus aprovats pel Govern, s'hi demanava també que els deu milions de pessetes
d'ajuda al camp, previstos en el Projecte de la Llei d'Actuació Economies, es destinin íntegrament a subvencionar els productes agraris que
tinguin els preus més perjudicats
Per l'actual situació agrària. Després
d'esmentar d'altres punts acabaven
demanant autorització per portar a
terme una manifestació pacífica a
Lleida a f i de fer públic el descontent d'aquest sector.
" A i x í mateix —diuen en el seu comunicat els pagesos— que són moltes les coses del camp que demanen
una urgent revisió de l'actual política agrària, i que per tant no solament és necessària una política de
Preus suficients, importacions i exportacions de productes agraris. De
fruita, com que l'estudi dels estocs
existents demostraria que són prou
abastats, contribueixen només a incrementar els excedents, que algunes vegades s'han de llençar.

ANTÒNIA

D'AVUI

Volem dir que fins ahir no es va
recollir la Flama de la Sardana a
Torroella de Montgrí, La Caravana
ha estat molt ben rebuda, fins i tot
més que l'any passat, car el fet que
fos dia feiner ha permès que mona
més gent hi parés atenció.
Calella de la Costa, primer, després Malgrat i tot seguit Lloret ae
Mar atengueren la comitiva amb un

Hom va parlar del greu problema
econòmic i social que viu la ciutat
i el país; l'oposició insistia que el
dilema de fons és polític, de pas d'un
règim autoritari a un altre de democràtic i que, a casa nostra, això es
concreta en els quatre punts mínims
de
l'Assemblea
de
Catalunya.
Aquests pressupòsits van ser assimilats força bé pel representant
"econòmic", que va ser també encoratjat
a promoure
l'organització
d'aquesta dreta "civilitzada" terrassenca a fi de poder establir un diàleg fructífer amb les instàncies unitàries d'oposició avui dia existents.
D'aquesta primera presa de contacte en molts anys de dos sectors
enfrontats a partir de la Guerra, cal
destacar-ne el fet positiu de cercar
el diàleg d'una forma directa i al
marge de les institucions establertes.
JOAN

ALCAVEZ

SITUACIÓ DIFÍCIL

M O N T G A T . Sembla que la urbanització Turó del Mar tindrà ben
aviat una associació de veïns, segons informa E. Giralt. La característica d'aquest barri, que hom començà a habitar fa tres anys, és que
el forma gent immigrada, a la qual
preocupa els nivells ínfims d'equipament a què té dret. Volen integrarse i participar activament en la ciutat.

bon estol de públic i moltes atencions per part de les autoritats i
senyals al carrer, amb banderes i gallardets. Principalment, Malgrat, on
mai no havia fet parada la Caravana, visqué uns moments de veritable
festa major.
A la tarda, el punt emotiu fou
Sant Antoni de Calonge, amb el bateig d'un carrer amb el nom de Lluís
Moreno i Pallí, fill de la localitat i
precursor que fou de la Caravana en
els seus anys de presidència de
l'Obra del Ballet Popular.
Demà. avui per a vosaltres, amics
lectors, continuarem la comitiva.
A V U I hi assisteix (i per cert que rep
moltes atencions) i els tindrà al corrent de les seves incidències.
JOSEP

VENTURA

Prohibida l'obra «La Fam» a Balsareny
A l grup de teatre de Balsareny"; li ha estat denegat el
permís per a representar 1 obra
de teatre de Joan Oliver La
Fam.
L'obra en qüestió, que té com |
tema la revolució socialista i la seva
problemàtica, va ser estrenada en
plena guerra civil espanyola, 1 any
1938. aï "Teatre Català de la Comèdia" (el que avui dia és el Polioram a ) i va merèixer el premi de "Teatre Català de la Comèdia", atorgat
per la Institució de les Lletres Ca-

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 30/4/1976. Page 9

popular
cens de població total era de 14.378
habitants, i l'anv 1970 era de 12.209.
A la majoria de pobles, la disminució és semblant i preocupant. El
temor de les comarques tenen una
justificació.
MASSADA

"La flama" desperta molt d'interès
•

Fa pocs dies, una persona pròxima a un possible sector local
de dreta "civilitzada" en procés
de formació es va posar en contacte — a través de l'Assemblea
Democràtica de Terrassa, vinculada a l'Assemblea de Catalunya— amb representants de diierents partits polítics.

Aquesta nit se celebra a Vinebre
(Ribera d'Ebie) el recital d'Ovidi
Montllor emmarcat clarament en la
línia d'afirmació catalana que les
comarques naturals de l'Ebre volen
íer prevaler per damunt de les instàncies uniíicpc'orés i centralistes
tal com ja vàrem assenyalar en anteriors edicions del diari.

Els habitants d'aquestes comarques contemplen impotents com el
jovent abandona les terres; veuen
com baixa .a riquesa comarcal J,
pei si fos poc, les comunicacions no
són cap model a seguir. Les actuals
carreteres de l'interior, malgrat que
hom n'intenta 1= conservació, resulten perilloses i no s'hi pot córrer.
Per tal de veure com ha baixat,
de forma alarmant, la població de
la comarca dire-m que l'any 1960 el

Én el saló d'actes de ia Caixa va
tenir lloc la presentació del diari
A V U Í , per Josep Maria Figueres Artigues, cap de promoció del departament d'administració de Premsa
Catalana, S A Jaume Auquer va
fer una presentació de l'acte posant
en relleu que la gestació d'aquest
diari es va íer a les terres lleidetanes, concretament a Balaguer, i que

A h i r la Caravana de la sardana emprengué la seva primera etapa, jornada que comentaré del tot. L a porta a i o rroella de Montgrí, encara Ciutat Pubilla. La Caravana ha
estat com una mena de cavallers sense armes, insígnies o
sense cavall.

Terrassa: Primers contactes amb la «dreta civilitzada»

MALL0

Recital

Per acabar assenyalen que en els
municipis, concretament el de Lleida, els serveis del camp són els més
mal atesos.
PRESENTACIÓ

L'Assemblea es belluga a les comarques

VINEBRE

A i x í mateix els vuitanta pagesos
denuncien la injustícia que representa per a les mitjanes i petites
indústries familiars que a la mort
del pare els fills hagin de pagar gravosos impostos per continuar treballant les mateixes terres. També consideren injust que tan sovint, amb
l'excusa de l'interès públic, se sot7
meti la terra a l'expropiacio forçosa.
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talanes de la Generalitat de Catalunya.
posteriorment, i malgrat que pel
gener del 1975 fou reeditat el llibre,
l'obra no ha estat més representada
a parcelona, i aquest intent de portar La Fam a l'escenari del grup balsarenyenc " L a Lluerna" ha estat
truncat sense que hi hagi cap motiu
aparent que ho justifiqui.
f)esprés de trenta-vuit anys de la
seva estrena, La Fam de Joan Oliver continua vetada al públic català.
JORDI C O M E L L A S

BREU

S A L L E N T . Convocada p e r Omnium Cultural, s'ha celebrat la primera reunia per a constituir el Secretariat d'entitats sallentines que
col·laboraran en el Congrés de Cultura, segons informa J. Comellas. H i
assistiren vint-i-tres representants de
les diverses entitats.
S A N T B O I DE L L O B R E G A T . Els
serveis d'estadística de l'Ajuntament
estan enllestint la confecció del padró que donarà la xifra exacta dels
habitants de la població, i que costa
un milió de pessetes, segons informa
J. Torras. El que preocupa és que,
en finalitzar el treball, tres funcionaris es reparteixin la bona quantitat de cinc-centes vuitantacinc mil
pessetes.
S A N T JUST DESVERN. Ha estat
pronunciada a l'Ateneu una conferència per la pedagoga Marta Mata
sobre la qualitat de l'ensenyament.
Pel que fa al desenvolupament de la
personalitat de l'infant en relació
amb la societat que l'envolta, la conferenciant analitzà els problemes que
plantegen les diferents situacions
que poden incidir en la formació
dels infants,
SITGES. L'escriptor i activista cultural Josep Carbonell ha estat nonienat "fiu predilecte" de Sitges en
el transcurs d'una sessió plenària
extraordinària de l'Ajuntament convocada amb aquesta finalitat, segons
informa V m y e t Panella. El nomenament ha estat acollit amb molta satisfacció.
Ha tingut bon ressò el concert que
el pinaista Luís Galve ha donat al
Casino Prado, organitzat per les Joventuts Musicals.
VILAFRANCA
DEL
PENEDES.
L'alcalde ha convocat una conferència de premsa per parlar de les
aigües residuals de la vila, informa
J. Aguado. Manifestà la seva sorpresa per l'actuació de la Confederació d'Aigües del Pirineu Oriental,
que després de comprometre's en la
SftlUCifi provisional flç dur les aigües
fecals al pantà de Foix, no dóna senyals de vida.

M O N T C A D A : P E R UN
AJUNTAMENT
DEMOCRÀTIC
L'Associació de Veïns de Can Sant
Joan de Montcada propugna, en el
darrer número del seu "Full informatiu'' l'establiment d'un ajuntament democràtic mitjançant tres
punts:
—Escollir tots els càrrecs democràticament en assemblees populars,
en què hi participem tothom.
—Que a les assemblees i comissions expressament
delegades es
controlessin les actuacions dels representants.
•—Que tots els càrrecs fossin revocables a partir del moment que els
veïns consideressin que llurs representants no defensin correctament
llurs interessos".
D A V I D SOLER

presentants de tots els sectors ciude Catalunya i la República espanyola davant
l'Estatut" i l'altre
"Una alternativa democràtica per
a la ciutat d'Igualada", ratificat en
els seus sis punts per la darrera
permanent a la qual assistiren representats de tots els sectors ciutadans i comarcals.
JESÚS G U T I E R R E Z
A R E N Y S DE M U N T :
SESSIÓ P L E N A R I A
S'ha celebrat la primera sessió plenària de l'Assemblea local, adherida
als quatre punts de l'Assemblea de
Catalunya. L'opinió fou unànime en
defensa de la nostra realitat nacional, així com de l'autonomia respecte a formes concretes de lluita a nivell municipal.
T. CARRERAS

S A N T F E L I U DE L L O B R E G A T :
RODES D E S I N F L A D E S

SAN CUGAT: PRESENTACIÓ
DEL CONGRES

Quatre cotxes aparcats a la via pública de Sant Feliu de Llobregat, han
aparegut en les últimes setmanes
amb les rodes rebentades a ganivetades i d'altres desperfectes al sostre i interiors. En un d'ells les sigles de G A S (organització d'extrema dreta) donaven les pistes sobre
el possibles autors. Els propietaris
dels vehicles són coneguts membres
de l'oposició democràtica ciutadana i
es dóna el cas que tots ells portaven
adhesius del Congrés de Cultura Catalana que s'acaba de clausurar.
Els afectats han presentat una derúncia a la caserna de la Guàrdia
Civil a f i d'intentar clarificar els
fets.

Va tenir lloc a Sant Cugat, la presentació del Congrés de Cultura Catalana, en taula rodona organitzada
per les entitants que hi són adherides, val a dir: Ajuntament, Associa,ció de Veïns Sector Estació, Amics
de Sant Cugat, Escola de Magisteri,
Club Muntanyenc, Escola Estatal Ferran Clúa i Cine Club Borjà. Tingué
lloc en el Principal Cinema i hi actuaren de ponents: Josep Maria Carreras, economista, i X a v i e r Folch,
editor. Ha presentat l'acte^ Pilar Benejam, profesora de l'Escola d'EGB.
estem tan sols al començament de la
revalorització del català, tal com
existia en el temps en què era vigent l'Estatut del 32; o sigui que ensenyar el català, i en català, és encara un problema greu. També s'intentarà amb el Congrés un esbós de
cultura demogràfica, i es convertirà
en l'empresa política cultural més
ambiciosa des de fa trenta anys. El
Congrés tindrà un caràcter popular i
democràtic, i s'hi vol assegurar també el treball futur d'artistes, científics, etc. El Congrés — d i u — no l'he
de veure com una feina que es fà a
Barcelona amb esperit centralista,
sinó que són totes les comarques i
pobles que, adherint-s'hi, treballin
per aconseguir la popular realització del Congrés amb manifestacions
culturals de tot tipus.

JORDI TORRES

L ' A S S E M B I EA A I G U A L A D A
L'Assemblea Democràtica d'Igualada ha fet públic un document que
consta de dues purts, l'una titulada
"Manifest al pobie d'Igulada" i l'altra " P e r una alternativa democràtica per a Igualada i Comarca", per
mitjà del qual es contesta als articles que amb una insistència periòdica venien apareixent a la premsa
local sobre què era i com actuava,
blea de Catahnya
Seguidament,
fent-se
partícip
d'aquest programa, l'Assemblea Democràtica d'Igualada, es proposa de
portar a terme la lluita per la consecució d'aquests punts a l'àmbit
territorial de la comarca d'Anoia,
per a la qual cosa diu: "En aquesta
realitat immediata, els objectius de
l'Assemblea passaven i continuen
passant per l'establiment d'una alternativa política municipal
que
suposi el rebuig d'uns ajuntaments
no democràtics i el control popular
de l'administració local".
L'Assemblea ha estat present en
nombrosos actes, així com n'ha organitzats d'altres més o menys públics i ha estat un dels capdavanters en la lluita igualadina dels
darrers anys. 11a f e t aparòixer dos

En el col·loqui final hi va haver
una intervenció
afortunada
d'un
membre de la Junta de pares de
Col·legi Ferran Clua, dient que no es
comprenia com s'havia adherit al
Congrés l'Ajuntament de Sant Cugat, si no donava cap mena d'ajuda
a cap dels col·legis estatals de Sant
Cugat per a l'ensenyament de la
llengua catalana. Cada vegada que
s'havia demanat ajut a l'Ajuntament, se n'havia rebut una negativa.
Un representant de l'Ajuntament
que formava part de la presidència
va dir que trametria les queixes ciutadanes al batlle. També es va dir
que s'estudiava la possible formació
del Secretariat del Congrés a Sant
Cugat.
TORTOSA

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

EDIFICI DE DESPATXOS
De luxe, al c/ Mariano Cubí, 7 - 9 . amb tots ei serveis, calefacció
aire condicionat, sanitaris acabats, "terrazo" 40x40, f i l musical,
T V Pàrking. De 60 m2. a 300 m2. Informació al telèfon 317 78 62

Països catalans
AGENDA
A N D O R R A . — 22: presentació del
diari " A v u i " a càrrec del senyor
Enric Cirici de Premsa Catalana,
SA, a la Casa de la Vall.
BARCELONA
11.30: "Vers una facultat única
de Ciències de l'Educació?" per Maria Pla i Claudio Lozano, dins els
actes de la Setmana de la Normal.
17: Conferència, en anglès, per la
doctora Mary Taylor sobre "Some
bàsic principies of sociolingüístics",
a l'Institut d'Estudis Nord-americang.
19.30: Visita explicada de l'exposició A r t Faraònic, instal·lada a les
Reials Drassanes, a càrrec d'Odile
Ripoll López.
19.30: Conferència d'André Van
Lysebeth sobre "Ioga, tantrisme i
la civilització occidental", al Col·legi La Salle Bonanova.
22: Conferència de Maria Aurèlia
Capmany sobre " L a dona als Països
Catalans", a l'Escola Esclat, carrer
Ricard, 20.
22: Representació de Nine s i ninots, pel Grup de Teatre del Col·legi Claret, al Casal Claret, Nàpols,
350.
CASTELLÓ.—19.15 h. Representació de l'obra de teatre Homenatge
a Florentí Montfort pel grup " T i o "
a la sala d'actes de l'escola de Mestria Industrial. Entrada lliure.
GRANOLLERS. — 22.30: festival
de Cançó Catalana al pavelló municipal, amb la intervenció de Ramon
Muntaner, Joan Isaac, Xavier Ribalta i el Grup Quart Creixent, organitzat per l'Agrupació Sardanista
de Granollers.
M O L I N S DE REI. —22.30: recital
de Celedoni Fonoll a la joventut.
MONTMELO. — 21: col·loqui sobre "Perspectiva democràtica davant la crisi" al centre parroquial,
amb representants de diversos partits de l'oposició catalana (PSUC,
CSC, RSDC, UDC i CDC) i com a
moderador, Salvador Casanova de
l'AC.
P L A T J A D'ARO. — 18: col·loqui
públic sobre el "Debat Costa Brava"
a l'hotel Royal Playa, que versarà
sobre el marc físic, el paper econòmic i l'element humà de la Costa
Brava.
TERRASSA. — 20: presentació de
les Edicions Robrenyo (de "teatre
de tots els temps"), al Centre Comarcal del Vallès, de l'Institut del
Teatre, carrer de Sant Pau, 9. El volum La Setmana Tràgica serà presentat per Guillem-Jordi Graells i
Lluís Pasqual, i Dansa de mort,
d'August Strindberg, per Feliu Formosa.
22: conferència de Pelai Pagès sobre "El moviment obrer a Catalunya", al saló d'actes de l'Escola
d'Enginyers.
22.15: representació de La Casa
de Bernarda Alba, de García Lorca,
al teatre del Centre Social Catòlic,
pel grup de l'entitat.
22.30: taula rodona sobre " L a problemàtica del fet musical avui i
aquí", amb la intervenció de diversos músics i compositors, a la sala
d'actes d'Amics de les Arts i JJ.
MM.
T O R T O S A . — 19: conferència
d'Antoni Fitera sobre "Documents
públics i privats" a la Uned.
19.30: repartiment de premis " I
concurs de Poesia Ciutat de Tortosa", organitzat pel Club Sant
Francesc i, tot seguit, conferència
de Ricard Salvat sobre " L a cultura
catalana, avui".
22: representació de Terra baixa,
de Guimerà, per la secció de teatre
de l'Orfeó Reusenc, al saló d'actes
del seminari,
V A L È N C I A . — 12: presentació de
l'espectacle "Vitamorfismo" a càrrec de l'artista Jordi Trapero, a la
facultat de Filosofia i Lletres.

BREU
BENICÀSSIM. Prop de dotze milions 1 mig d « pessetes invertirà la
RENFE en la supressió d'un pas a
nivell i en la construcció d'una nova
carretera sobre la via en el punt quilomètric 71 de la línea València-Barcelona.
V I L A - R E A L . Hom pensa constituir
ttna associació de veïns a l'àrea que
comprenen els carrers J. R. Batalla,
Sant Manuel, avinguda Itàlia i avinguda Plus X I I fins a les monges dominicanes. L'esmentada associació es
constitueix com una entitat de caire
pcbnà Ott® tindrà ei seu àmbit d'ao« Ü « R « o * «1 tara» .d», ta afaitat.
X. M.

i\
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

F AR M À G I E S

Demanen la dimissió del consistori
La dimissió del Consistori
de l'Hospitalet de Llobregat
demanen vuit Associacions de
Veïns i els presidents de quatre Unin-is de Tècnics de Treballadors.
Basen la petició de dimissió en
l'aprovació provisional del Pla Comarcal, que, segons les esmentades
Associacions, significa "un conjunt
de mesures contràries als interessos dels veïns".
Tres són els punts acordats en
una Assemblea celebrada fa pocs
dies: la retirada del Pla Comarcal
i el manteniment de tots els solars
utilitzats per a zona verda o d'equipiaments;
la planificació dels
barris amb la participació i control
democràtic de tots els veïns; la dimissió de l'actual Consistori i l'elecció de tots els regidors per sufragi universal, en un context de
plenes llibertats democràtiques.
D'altra banda, el Centre Social
de la Florida, conjuntament amb
d'altres Associacions de Veïns, prepara la Festa Major Popular del
barri, a celebrar el mes de juny i

vinent. A mesura que la vida associativa i ciutadana es revitalitza,
les festes "oficials" passen a segon
pla, com passà en la Setmana Cultural organitzada per l'Ajuntament.
Així, doncs, darrerament, les Fes-

tes del Llibre, organitzades pel
Centre Social la Florida i la Llibreria del mateix nom, han estat un
èxit popular.
M. DOLORS CALVET

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Terreny per a escola professional
Per nou vots contra sis els
regidors de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet
van decidir —encara que no oficialment, atès que hi havia
quòrum— cedir els terrenys de
"les Vinyes" al ministeri d'Educació i Ciència perquè aquest hi
construeixi una escola de formació professional de 1.200 places.
La discussió, que va transcórrer
un to de gran polidesa —tònica
adoptada darrerament pel Consistori— va establir-se entre els partidaris de cedir a aquest efecte els terrenys esmentats i els que pensaven

en la Bastida com a lloc ideal, atès
que allà es fixa el projecte d'una
"ciutat" escolar, i es deixen, en canvi, "les Vinyes" per a zona verda.
Com a final una nova proposta i
una puntualització. La proposta és
canviar el destí de Can Patxuet de
zona verda a guarderies i preescolars, ja que la seva ubicació és més
cèntrica que d'altres espais lliures.
I la puntualització: l'acord de cedir
"les Vinyes" al MEC ha estat pres
amb retard (el terme finia el 30 de
març), la qual cosa pot suposar inconvenients.
AURORA

AGUSTÍ

NOTICIA DE L'EMPORDÀ

Fires de la Santa Creu a Figueres
|A deu fer una colla de dies «ue, al bell mig de
ia plana riallera cantada per Joan Maragall,
la capital de l'Empordà s'ha estat amanint per a la
celebració «'aquesta setmana gran, firal i festiva
que cada any sol escaure's entre els darrers dies
del mes d'abril i les primeres diades de maig, tot
coincidint amb l'esclat de la primavera. Enguany,
segons un programa, oficial (>ue acaba d'arribar a
les meves mans, les Fires i Festes de la Santa Creu
duraran des d'avui fins al diumenge 9 de maig. Es
curiós aquest programa oficial que dic, editat per
la Comissió Municipal Organitzadora, del qual la
coberta, o sigui la part externa, és redacta en català però tota la resta del contingut en castellà.
iQui pretenen enganyar els qui s'han encarregat
de la confecció d'aquest programa? De la mateixa
manera que s'ha fet palesa la irrisorietat de denominacions castellanitzades com "Villafranca del Panadés" o "Villanueva y Geltrú", també és evident
la ridiculesa d'anomenar "Ferias y Fiestas de la
Santa Cruz" quelcom que és ficat en la mateixa
arrel del cor del poble i que, si s'anomena en una
llengua que no sigui la pròpia, sona a cosa postissa
i falsa.
Les fires de la Santa Creu, segons ens conta
Eduard Rodeja, Premi Maspons i Camarasa 1961 i
Cronista Oficial de la ciutat de rigueres en els darrers anys de la seva vida, va ncomençar l'any 1419,
quan el rei Alfons el Benigne va fer una concessió
a f i i efecte que es paguessin celebrar vuit dies
abans i vuit dies després de la Santa Creu de
Maig. El dia clau de la fira, diríem doncs, és el dia
3, data per a la qual el calendari litúrgic de l'Esglèsia té assenyalada la commemoració de la descoberta, per part de Santa Helena, mare de l'emperador
romà Constantí, de l'amagatall on els jueus havien
ocultat la Creu en què Jesas va consumar la Redempció de la humanitat. A l \oltant d'aquesta diada, uns quants dies abans i uns quants dies després, es desenvolupava i continua desenvolupant-s'hi
tot seguit d'actes cívics, religiosos, culturals, esportius i d'esbarjo, ballades de sardanes, en els quals
el poble participa intensament. En les diades de
menys relleu d'aquesta setmana gran és més aviat
el poble figuerenc el que hi participa tot alternant
la feina amb la festa, però en les més assenyalades
és tota la comarca gairabé la que s'aboca a Figueres, i fins i tot gent d'altres comarques veïnes o
properes.
Dels anys ja una mica llunyans de la meva infantesa servo vivent encara el record de la il·lusió
amb la qual la mainada esperàvem el primer acte
de les Fires: la sortida dels Gegants i Nans de davant de la Casa de la Vila i llur cercavila pels carrers més importants de la ciutat. Anaven el Gegant i la Geganta tot dansant i balancejant-se als
sons rítmics del timbal, mentre la figura grotesca
d'en Berruga, el nan més destacat de la comitiva,
amb el seu cap de cartró enorme, del qual sobressortia la protuberància notable que li donava nom,
corria tot fent petar el seu fuet al darrera de la
gent menuda enriolada, que no deixàvem de provocar-lo constantment tot cantant-li: " L a Berruga
del cap gros/ menja faves amb arròs." Els actes
següents d'aquesta primera diada, que ha tingut
el caire d'una mena de vigília preparatòria, són
preferentment inauguratius de manifestacions diverses degudes a diferents estaments i entitats de la
vida ciutadana. Durant molts anys s'havia utilitzat la Plaça del Gra, que és una plaça coberta on
normalment solia celebrar-s'hi els dijous el mercat
dels granaires, car s'hi celebrava una mena d'exposició comercial en petit on algunes cases o marques aprofitaven per fer propaganda dels seus productes. La plaça quedava tancada mitjançant uns
plafons de fullola col·locats tot al volt. Els "estands" eren muntats de manera que al bell mig
quedés un espai lliure força ample per a poder-hi
celebrar festivals infantils, exhibicions de models
d'alta costura i balls de tarda i de nit. Aquesta
exposició ja havia començat a fer-se en temps de
la República, abans del nostre trienni bèl·lic del 3639, i s'anomenava llavors "Fira Comercial". Des-

pirés, ja entrada la postguerra, es remprengué
aquest costum i se l'anomenà "Certamen Agrícola
e Industrial del Ampurdàn." Faria de mal dir si,
al larg dels molts anys que es va anar celebrant,
el nivell de capacitat de promoció comercial i industrial va sobrepassar el de la antiga Fira Comercial de l'Empordà, però el que si que va arribar a prendre un increment fort va ser la celebració de festes i balls dins del seu recinte. Va arribar un moment popular, irònic i foteta, dels figuerencs va començar a dir-ne "el cabaret de 1 Ajuntament". Cal
suposar que, en aquest aspecte almenys, devia ser
rendable.

Enguany, con d'ençà no fa gaire, en els terrenys
veïns de l'Hospital vell, hi haurà la X X X I X . a Exposició de la Maquinària Agrícola i Industrial de
l'Empordà i la plaça del Gra restarà intacta.
El dia clau, com ja hem dit abans, és el 3 de
maig, festa de la Invenció de la Santa Creu, diada
pròpiament de la festa major. A l mati d'aquest
dia hi ha una missa solemne a 1 església parroquial
de Sant Pere, Patró de la ciutat, a la qual assisteixen les autoritas locals i bon nombre de figuerencs.
Després d'aquesta missa es va en processó al peu
de la Muntanyeta, dalt la qual hi ha el castell de
Sant Ferran, i d'allí estant el senyor rector fa la
bendicció del terme municipal mentre els metalls
del campanar escampen els sons de les batallades
per tota la plana. Hi ha la inauguració del concurs
tradicional de les Creus de Maig i en d'altres indrets adients de la ciutat els pagesos i marxants
que han vingut a la fira fan els seus tractes i transaccions. Pels carrers el bullit és notable i l'ambient
de festa es respira arreu. Un costum nou i simpàtic que s'ha establert d'ençà no fa gaires anys és
una gran desfilada de carrosses tot votant de la
Rambla i enmig d'una batalla de flors, serpentines i confetti. Enguany tindrà lloc el dissabte primer de maig amb la participació de la Secció Muntada de la Policia Municipal de Barcelona, Banda
de Música i "Majorettes" de Casino Menestral Figuerenc, "Fanfare" i "Majorettes" de Marirhana,
ciutat occitana propera a Marsella, agermanada per
"jumelage" amb Figueres, Banda i "Majorettes"
de Nimes, la Rondalla de "En Pere sense por" i el
Grup Folklòric de la Casa d'Astúries acompanyat
pels seus gaiters. Ha de ser un acte axtraordinàriament ple de color i de joia.
Un altre acte que no pot mancar en la programació es la cursa de braus, que provoca l'aflència
d'un contingent extraordinari de gent de l'altra banda de la frontera, sobretot de les comarques germanes del Roselló, Vallespir i Conflent. No cal obidar que els àrabs, en la seva primera embranzida
invasora del segle V l l é no van ser aturats fins a
Poitiers. Ells degueren portar aquest costum de les
curses de braus ja que l ' a f i d ó a celebrar-les s'estén gairebé fins allà on van poder arribar. I d'aquests indrets ve una gernació a veure les que es
fan a Figueres, a més del turisme escadusser que
sol caure per aquí a l'estiu.
E diumentge amb el qual es clou aquest cicle
firenc i festiu hi ha el costum de celebrar la Fira
del Dibuix i la pintura, que enguany entra en la
seva setzena edició. Artistes dibuixants i pintors
procedents d'arreu de Catalunya i més enllà fan cap
en aquesta diada cap a Figueres, munten les seves
parades a la Rambla. Després d'una cercavila tota pintoresca pels carrers des de Casina Menestral,
entitat organitzadora, fins a la Rambla, les autoritats inauguren oficialment ia Fira i tot seguit una
gentada queferosa s'aboca a les parades amb neguit
admiratiu i adquisitiu.
Quan el capvespre d'aquest diumentge comença
a estendre damunt la plana les primeres ombres
nocturnes, ona gran multitud de figuerencs i forasters assisteix a l'esclat atronadvr 1 lluminós dels
focs artificias al peu de a Muntanyeta i en el cel
fosquejant. Es el comiat « u e Ja ciutat pren d'unes
diades denses i plenes de vivències grates que, en
molts casos, forniran el cabal de membrances per
a l'esdevenidor.
JOAN G U I L L A M E T

Obertes tota la nit fins a
les 9.30 matí
EN SERVEI D'URGENCIA
A L M A Z O R . — Roger de Llúria, 37
(Diputació)
BOSCH. — Av. Mistral, 70 (Vilamarí)
CAMPS. — Passeig Vall Hebrón, 22
(Carretera Rabassada)
CERDÀ. — Roger de Flor, 240 (Rosselló)
ESTRUCH. — Badal, 156 (Canalejas)
FERRAN. — Dr. Ferran, 9entre Passeig M. Girona i Diagonal)
G A R R I G A . — Ausias March, 163
(Carles I )
JORDI. — Santuaris, 53 (prop Santuari)
M A R T I N . — Xuclà, 21 (P. Fortuny)
MAS — (Casanovas, 94-96 (Argullós)
MIRALLES. — Bertrand i Serra, 16
(Mandri)
MORENO. — Santander, 28 (Camp
Arriaza)
MOREU. — Fluvià, 194 (Andrade)
OLIVER (Montreal, 13 (P. Valldaurà)
PINO. — Tiana, 22 (B de Viver)
PONTI. — Urgell, 241 (Londres-Buenos Aires)
REAL. — Montse. Casanovas, 12-16
(entrada carrer Pedrell)
RUBIO. M. de Gràcia, 167 (Fontana)
SOTO. — Pintor Tapiró, 11 (Travessera Les Corts)
T O R T E L L À . — Acacias. 63, Els "15"
V A L L S . — Aribau, 72 (València)

Obertes de 9.30 matí
a 10 nit
FARM. CENTRE D'ESPECIFICS
J. M A Y M O FIGUERAS
Tel. 227-70-33
Passeig de Gràcia, 129 (Sèneca)
F A R M A C I A M. A L M A Z O R
Llúria, 37 i Diputació, 284
Tel. 318-36-26
FARMACIA BALTA
Rbla. Catalunya, 1. Tl. 317-14-46
FARM. J. M. V A L L S SOLER
E. Granados, 155. Telf. 218-53-87
FARM. " L A S TRES CRUCES"
A . PEREZ
Av. José Antonio, 669 bis
Tel. 245-20-38
F A R M A C I A P E L A Y O RUBIO
M. de Gràcia, 167 T. 227-73-57
F A R M A C I A INES B A S A R E S
Sant Elies, 28-30. Tel. 217-35-61
F A R M . M. B A T L L E
Tel. 254-63-62
Av. J. Antoni. 571 (Muntaner)
CENTRE D'ESPECIFICS
DR. J. CLAPES SERENTILL
Antiga Farmàcia Segalà
Rbla. Sant Josep, 98
Tel. 318-45-38
CENTRE D'ESPECIFICS
M.» E. VIVES FERRER
Manso, 64 cant. Borrell prop
Mercat Sant Antoni
Tel. 241-02-77
FARMACIA NAVARRO VISAS
Bruc, 114 cant. València
Tel. 257-64-30
CENTRE D'ESPECIFICS
F A R M A C I A M. D. P L A N A RIER
FARM. M. D. P L A N A RIERA
Santaló, 53. Tel. 227-22-80
FARMACIA PONTI-AMARGÓS
Urgell, 241 prop Calvo Sotelo
entre Buenos Aires i Londres
Tels. 321-43-38 i 239-06-.95
FARMACIA PUIGDUETA
Tel. 223-73-47
Llansà, 35 cant. València
FARM. COZCOLLUELA
Tel. 207-22-96
Duran i Bas, 18 (prop Porta de
l'Angel)
FARM. DR. A. RIBERA
Tel. 251-43-62
Avda. Meridiana, 361 (junt al
canodrom Meridiana)
FARM. M. M A T E U CERVELLÓ
PI. Casa Baró, 6. Tel. 214-08-64
F A R M A C I A RIERA J A R A Y
Hort de la Vila, 41 Tl. 203-08-50
F A R M A C I A CAMÓS
Rosselló, 284 cant. Girona
Tel. 257-75-18
F A R . S. M I R A L L E S BROSSA
Bertran i Serra, 16 (Ganduxer-Mandri)
Tel. 247-81-38
F A R M . M.» P. CERDÀ M U S O Z
Tel. 257-10-80
Roger de Flor, 240 (Rosselló
Provença)
F A R M A C I A B E A T R I Z PROUS
T. Lamadrid, 31 T, 247-79-41
FARM. A. CASTEJON
Tel. 229-03-75
Fulton, 18 (pl. Eivissa)
F A R M A C I A G L Ò R I A BROSSA
Escoles Pies, 23. Tel. 250-56-20
FARM. LUIS B L A N C O JORDI
Violant Hungria, 60-62 cantonada ler Cinturó de Ronda
Tel. 339-10-76
F A R M . ROIG G A R R I G A
Tel. 229-46-53
Espiell, 13 (Vilapiscina)
METGES D'URGENCIA
Centre Av. Sarrià, 30
Ambulàncies
METGES D'URGENCIA
Ambulàncies

321-21-21
321-21-21
321-21-21
212-85-85
212-84-84
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VALÈNCIA

LES ILLES

Universitat Balear a l'octubre

L'Albufera és un problema de tothom

No tindrà tres de les Facultats demanades

Presentació del "Llibre blanc de la natura als
Països Catalans"
a tots els biòlegs. I una de les

L a Universitat Balear sera
abans que la comissió gestora i
no a l'inrevés, com es pogué entendre en la conferència de
premsa ael ministre a'Educacio
celebrada dissabte proppassat a
Mallorca.
Així, idò!, si el ministre digué que
el pròxim curs ja seria nomenada la
comissió, volgué dir també que la
Universitat era un fet imminent.
Més o menys, aquestes són les manifestacions del vice-rector dels centres universitaris de Balears, doctor
Roig, fetes en una altra conferència
de premsa convocada per puntualitzar precisament el contingut de les
informacions aparegudes durant l'estada de Robles Piquer a les Illes.
Aquesta ha estat la darrera sorpresa, afortunada sorpresa, de la
història de l'anomenada Universitat
Balear, que enguany fa vuit anys
que va ser solemnement demanada
per l'Ajuntament de la Ciutat de
Mallorca.
La llarga espera i el fet que el
ministre encara no anunciés com a
definitiva la Universitat malgrat renovar-ne la promesa i assenyalar la
creació de l'esmentada comissió gestora, van fer que els diaris de Ciutat
de Mallorca agafassin les paraules
de Robles Piquer amb un cert escepticisme. "Diario de Mallorca", concretament, en titular la seva primera
Pàgina, digué "un petit pas cap a
la Universitat" A Menorca, el dia
següent, el mateix ministre afirmà
Que no es tractava sols d'un pas
sinó que la qüestió estava ben decidida.
Les reaccions decebudes de les
Illes davant l'anunci de la comissió
gestora, probablement han canviat
les idees del ministre i li han fet
pensar que, puix que l'estat espanyol hi ha moltes universitats menys

dotades que la de Mallorca, podria signar la constitució de la Universitat Balear i d'aquesta manera
complaure els illencs en posar f i a
un llarg capítol d'entestament. E1S
fets són aquests, i ens permeten
anunciar que, pa l'octubre, és molt
probable que Balears tenguin el seu
propi districte universitari i així siguin independents del de Barcelona.
Els rectors de les universitats catalanes fa prou temps que venen propugnant aquesta idea.

C A L QUE SIGUI
AUTONOMA 1 BALEAR
Ara, però, és quan comença realment la lluita per la universitat Balear. Els responsables de la seva direcció hauran d'encaminar la tasca
cap a la idea d'una autèntica Universitat de les Illes que respongui
als desitjós i a les necessitats de Mallorca, Menorca i Eivissa, i tingui eh
compte que les Illes menors han
d'ésser necessàriament presents tant
a! procés constitutiu com a la participació dels avantatges culturals que
reporti la Universitat.
El camí no és fàcil, ja que dissortadament, i per començar Madrid ha
dit que no a una Facultat de Biològiques, a una altra de Medicina i a
una tercera de Ciències Empresarials. La Universitat Balèar serà
l'any vinent, però la pregunta és
aquesta: iPodrà gaudir de la suficient autonomia per a obeir a la
seva societat i quin grau de participació tindrà aquesta en la institució? Cap resposta no podem obtenir
encara.
SEBASTIA VERD

Com un llibret bàsicament informatiu va ser presentat per
en Manuel Sanchís Guarner el
Llibre blanc de la gestió de la
natura als Països Catalans.

En un acte celebrat a l'Ateneu
Mercantil i que va comptar amb la
presència de Trinitat Simó, escriptora; J. V. Marquès, sociòleg; M Gil
Corell, professor d'ecologia de la
Universitat de València; Ramon
Folch i Guillem, professor de botànica de la Universitat de Barcelona;
i Lluís Villar, del Centre Pirinenc
de Biologia Experimental de Jaca
í Aragó).
Manuel Sanchis Guarner va significar els dos aspectes del llibre:
l'un dirigit .11 públic, bàsicament informatiu; i l'altre que es podria anomenar informatiu, dirigit a les autoritats, que són les que, en definitiva
han de prendre les decisions en la
ronservació de la natura.
L A N A T U R A , UN T E M A
CONFLICTIU
Va parlar a continuació Ramon
Folch, que presentà el tema del llibre com a tema conflictiu, del que
tothom espera moltes coses, coses
que el llibre no pot oferir en la seua
totalitat, car la qüestió del medi
ambient és un problema massa gran
per a abordar-lo en un sol llibre.
Per a Folch els problemes de la
natura són els nostres problemes;
puix que entre tots nosaltres els hem
de resoldre.
Lluís Villar va parlar del que l'ex.
pressió "gestió de la natura" significava per a la majoria de la gent:
molta gent entén la gestió de la na-

MEKORCA

L'Assemblea Democràtica, contrària al Règim Especial
Davant la creació d'una comissió per a discutir i elaborar un Règim Especial per a
les Illes, l'Assemblea Democràtica de Menorca va donar a
informació pública un comunicat:
"L'Assemblea Democràtica de Menorca, davant el fet consumat, clarament nu democràtic, de la formació
d'una Comissió oficial per a l'estudi
i elaboració del Règim Especial per
a les Balears expressa la seva total desaprovació per tal com l'actual
composició de l'esmentat organisme
no és de cap manera representativa,
ja que la majoria de persones que
la integren no més representen 1 estructura oficial. Per tant. aquesta
exclusivitat, que no té en compte la
participació popular, pot ésser de
tal manera condicionant que els resultats no siguin democràtics i, en
conseqüència, no coincidents amb
els legítims del póble.
L'Assemblea de Menorca, preocupada per trobar una alternativa democràtica als problemes que crea la
nostra singularitat regional, manifesta que, seguint uns mínims criteris democràtics, per tal d'arribar
a conclusions que duguin cap al desenvolupament normal de la personalitat col·lectiva de cada una ae
le s Iltes Balears qualsevol organisme creat per a aquesta funció necessita la participació i col·laboració
de totes les forçes polítiques, socials
i culturals que integren la comunitat humana d'aqüestes Illes única
fórmula que pot garantir 1 establiment d'una situació de normalitat
político-administrativa insular, que
és el que, per la séva especificitat,
les Hles necessiten i requereixen
amb urgència".
L'ASSEMBLEA DE LES I L L E S
••

La notícia de la p-ompta creació
de l'Assemblea de les Illes que portava el "Dia io de Mai'orca
r>el
pasat 21 d'abril, ha provocat iue
l'Assemblea Democràtic* de Menorca fés el s e g ü e n t
comunicat:
-L'Assemblea Democràtica de Menorca és a favor de Ja constitucio de
l'Assemblea Democràtica de les Illes,
ara bé, com que fins al moment prenent l'única Assemblea Democràtica
constituïda a l e s Balears ha estat la
de Menorca, creiem que, per parlar
d « la constitució de la de les Illes,
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s'hauran de constituir primer les de
Mallorca i Eivissa. Una vegada constituïdes les tres Assemblees, podran
tractar en igualtat de condicions, de
la formació i constitució de l'Assemblea Democràtica de les Illes. Si es
fes d'una altra manera, tot desconeixent per part de Mallorca el que
s'ha fet a les illes petites, i ignorant la personalitat de cada col·lectivitat insular menor, es cauria en
el mateix error antidemocràtic del
Règim actual, la qual cosa faria que
l'Assemblea Democràtica de les Illes
no tindria cap raó de ésser, ja que
no podem oblidar que la seva constitució ha de tenir com a 'finalitat
primordial el reconeixement democràtic de la personalitat de totes i
cada una de les Illes Balears".

que el Col·legi d'Advocats de Balears
havia aprovat la decisió d'elaborar
un projecte d'Estatut per a les Illes.
El fet que el Col·legi d'Advocats
prengui una tal determinació ha
causat molt bon impacte a Menorca.
Recordeu que el 1931 el Col·legi d'Advocats no defensà la idea de la Cambra de Comerç de Mallorca de redactar un projecte d'Estatut.
Seria interessant emperò —i no
dubtam que així es farà— que Menorca fos vertaderament representada dins la comissió qUe estudiarà
i redactarà el projecte d'Estatut per
a les Illes. Si no es fan bé les coses
ens expqsam a un altre fracàs com
el del 1931 i, evidentment no estam
avui per repetir experiències poc
profitoses per a nosaltres.

La premsa nacional, i concretament AVUI, oferia la informació

JOSEP M. Q U I N T A N A

tura com a conservació de la natura. Conservació entesa en els termes:
" A i x ò no es pot tocar...". Aquest enfocament de la gestió de la natura
és un enfocament negatiu.
En l'actualitat ens trobem amb una
explotació del medi terrestre totalment desafortunada per part de l'administració; especialment pel que fa
als sòls fèrtils. Cal tenir en compte
que els sòls fèrtils ens són molt escassos Als nostres països ens trobem
amb la paradoxa que els terrenys
més fèrtils, les ribes dels rius, són
ocupats per indústries que hi escampen les deixalles i els destrueixen.
I, contràriament, es fan grans despeses en els sòls marginals per fer-los
fèrtils.
D'altra banda, el problema s'agreuja amb la construccio de preses, que
per regla general hom basteix en terrenys de muntanya mitjana, que
són els més fèrtils de la zona muntanyenca.
El problema de l'Albufera "no és
estrictament local —digué el senyor
Gil Gorell—. El problema de l'Albufera avui. interessa tot el món
científic. Cada vegada més, les zones humides del nostre' planeta adquireixen una gran importància per

Seixanta sis veïns d'Alaquàs
tl'Horta) han enviat un escrit
al batle de la ciutat mostrant la
seua preocupació pel projecte
municipal de construcció d'un
nou mercat amb un pressupost
que l'acosta als setanta milions
de pessetes, per al qual l'Ajuntament ha demanat un crèdit
de quaranta milions al Banc de
Crèdit Local, i la resta, la pensa
, obtenir de la concessió administrativa dels llocs de venda.
L'actual mercat, construït l'any
seixanta, quan el poble tenia deu mil
habitants, estava en condicions dolentes. Avui amb una població de
vint-i-cinc mil habitants es fa necessari un nou mercat per a Alaquàs,
però els veïns en l'escrit que signa
en primer lloc Pura Soriano, manifesten la seua inquietud perquè "no
s'ha fet conèixer quin en serà en
concret el sistema de funcionament,
ni quines les ordenances per què es
regularà aquest important servei públic; l'experència de la lamentable
manca de previsió observada en altres mercats municipals, ens fa tenir
por que no puga repetir-se en el
nostre municipi aquesta precipitació.
Es necessari disposar d'un detallat
estudi econòmic de là inversió a
realitzar".

EMILI PIERA

ES VOL I N F O R M A C I O

PUBLICA^

També es demana en l'escrit que
abans d'eser realitzat el projecte es
presente a informació pública, i
s'aproven unes ordenances de funcionament, concessió de llocs de venda, etcètera, perquè el veïnat, faça
conèixer el seu parer. Mentrestant,
els signants demanen al batle que
paralitze tota activitat empresa per
a la construcció.
VICENT A L E I X A N D R E

BREU
M A L L O R C A . La presentació del
Congrés de Cultura Catalana prevista per ahir dijous ha estat ajornada
per causes alienes a la voluntat del
organitzadors, fins al dia 11 de maig.
L'acte havia de ser presentat per
l'escriptor Antoni Serra i per Biel
Mool, i s'hi havia d'informar d'una
sèrie d'activitats a realitzar en una
data pròxima a la Facultat de Filosofia i Lletres i a l'Escola del Magisteri.
BOSCO MARQUES
M A L L O R C A . En relació amb la
campanya de cooficialitat del català
a les Illes, s'han rebut entre d'altres
les adhesions del Partit Carií i la de
l'Ajuntament d'Andratx.
B.

El boom turístic de la zona no atengué necessitats elementals

Can Pastilla és una barriada que
en els famosos anys de) "boom" turístic va tenir una notable expansió.
S'hi ha registrat un gran creixement urbanístic, hotels, apartaments
comerços... Sorgien nous carrers i
nous edificis. Can Pastilla tanmateix, i malgrat el turisme, té unes
necessitats ben concretes i urgents.
L'associació familiar de la barriada
les va exposar clarament al batle

Ahir al matí un centenar de mestresses de casa es manifestaren al
mercat central. Les manifestants portaven tres pancartes en les quals es
podia llegir: "Els salaris no ens arriben!", A baix els preu!", "Els botiguers no en tenen la culpa!" i " N o
a la carestia!". Van recórrer quasi
totes les dependències del Mercat
Central i després es dissolgueren pacíficament. Aquesta és una de les
primeres manifestacions d'aquesta
mena que es fan a València.

Veïns contra nou mercat

Can Pastilla demana guarderies i altres serveis

Per conèixer-los cal trepitjar molts
<!e carrers i tenir moltes converses.
Es una tasca gens còmoda però vfertitablement necessària si un batle
ho vol esser de tothom. I per ara
sembla que en Butchens va per
aquest camí. La dar-era visita del
batle ha estat a Can Pastilla

M A N I F E S T A C I Ó DE DONES
A L MERCAT CENTRAL

ALAQUAS

MALLORCA

El Batle de Ciutat de Mallorca, Paulí Butchens, continua la seva política d'aproximació a les realitats dels barris ciutadans. Butchens vol
conèixer "in situ" els problemes de tot tipus que es presenten en diferents zones de la
ciutat.

zones més interessants, biològicament
parlant, és l'Albufera de València,
pel fet de trobar-se dins la ruta dels
ocells migratoris que passen la primavera i l'estiu a Europa i hivernen a l'Africa central".
" L a protecció de l'Albufera —va
dir— és una tasca en la qual ens
hem de comprometre tots els valencians; tant pel que fa a nosaltres
mateixos com pel que fa al món
sencer".

amb un ordre de prioritats. Així, el
primer que interessa resoldre és la
instal·lació d'una guarderia infantil.
Al respecte, l'Ajuntament ja ha comprat un edifici, i una volta habilitat
per a guarderia, el manteniment
d aquesta anirà a càrrec de l'esmer»tada associació.

C A P A U N A Z O N A DE SERVEIS
En segon lloc s'ha demanat la
creació d'una zona de serveis al centre mateix de Can Pastilla per tal
d'esborrar els evidents dèficits d'equipament urbà. Aquesta zona seria
possible mitjançant l'adquisició d'uns
terrenys amb una superfície de tres
mil metres quadrats i en què es poc'rian construir un consultori mèdic,
una biblioteca, instal·lacions esportives, jardins, etc.
D'altres qüestions no menys importants són obrir un tram d'un carrer per tal de fer realitat la circumval·lació en la xarxa viària de la ba-

rriada i l'asfaltat d'alguns carrers.
Finalment, hem de fer referència a
una altra petició: cal revisar el pla
d'urbanisme de la platja de Ciutat
perquè així s'hi puguin incloure zones adients per a la construcció
a'habitatges de caràcter social per
alS treballadors de Can Pastilla
BOSOO MARQUES

M.

M A L L O R C A . El governador civil
de Balears, Duc de Maura, ha visitat
Manacor, la segona ciutat de les Illes
en el curs dels seu programa en el
qual ha de retre visita a totes les
poblacions.
Eh la mateixa jornada visità també d'altres poblacions de la comarca
de Manacor, entre elles Porto Cristo
i Son Massia. En aquest darrer llogarret el governador es trobà amb
la sorpresa que el poble havia acudit a la carretera a esperar-lo i ferli mambelletes. Aquestes coses feia
temps que no passaven a Mallorca.
Tal volta —opinà algú— perquè els
darrers governadors no s'havien molestat a conèixer els petits pobles
de l'Ilía.

& VERD

L A PLANA

Primers acords al conveni taronger
Uns quants collidors de taronges d'Almassora. Castelló, Borriana, Vila-Real Nules i altres
pobles diuen que alguns punts
del Conveni col·lectiu per a la
recol·lecció de cítrics no semblaven gaire clars.
Ara s'ha arribat a uns acords per
f i * a r els nous salaris que queden
així: Caps de colla, collidors de
més de 18 anys, dones: 507 ptes. De
menys de 18 anys: 420 ptes. El cap

de colla tindrà, a més, 40 ptes.
El sou per als diumenges i festius
serà de 710 ptes.
Quan la collita es faça a preu fet
el sou per kg. collit seràDia norriíal: ptes. Festiu: ptes.
Clementina . . 2,20
3
Resta de mandarines . . . .
1,80
xa»
Navet . . . .
0.8$
1,3»
Resta d « taronjjes. , » , * 1
I M

Espanya

L'oposició
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el discurs d'Arias per ambigu
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Protesta a Portugal
en relació al FRAP
EI govern reitera la seva jw<y
funda preocupació a aquest Ministeri d'Afers Estrangers P «
les facilitats, inclosa la pr«ns»
oficial, que es concedeixen *
persones que defenen la violència i el terrorisme", diu la nota
oficial de protesta presentada j»
Portugal pel govern espanyolpublicada ahir a la premsa del
matí de Lisboa.

Especulacions sobre la "neutralitat multidireccional de l'Exèrcit"
13 discurs d'abans d'ahir del president Arias Navarro ha provocat
nombroses reaccions. A continuació
en recollim les següents:
Manuel Cantero del Castillo (Reforma Social Espanola): "Les reformes anunciades en el discurs sembla que volen ser reformes de caràcter difinitiu i, en aquest sentit,
són —segons penso jo— absolutament inacceptables. L'actual Govern
es va fer encara "des de dalt", no és
legitimat per a promoure reformes
definitives i menys perquè siguin
«provades per referèndum".
Comitè Executiu del Partido Socialista Obrero Espanol: "Particularment inadmisible resulta la seva
interpretació de les lluites dels treballadors en contra d'una insensata
política econòmica i de pressió de
certes empreses, davant la qual cosa
els treballadors s'han trobat sense
canals representatius legals i davant una repressió despietada".
Enrique Tierno Galvàn (Partido
Socialista Popular): "Les reformes
eren ja conegudes i són un exemple
de pseudodemocràcia, encara que el

president digui el contrari. El que
el president anomena Senat, és un
col·lector dels residus del franquisme, allò que anomena Congrés és la
la paròdia d'un Congrés democràtic
real. El president no ha garantit de
cap manera que el referèndum es
faci en un context de llibertat democràtica. Això vol dir que no serà un
referèndum democràtic, sinó un plebiscit del qual ja es poden preveure
els resultats. El discurs provocarà
una enorme decepció entre els espanyols i decepcionarà també els demòcrates europeus. Comparat amb
les declaracions d'altres membres
del Govern, el discurs és un pas endarrera".
Antonio García López (Partido Socialista Democràtico Espanol). "Crec
que és un comiat generós del primer ministre Arias, un programa
triganer de govern de democratització que el país volia i esperava.
S'indica en el missatge la possibilitat que si les institucions residuals
no segueixen la línea de col·laboració amb el Rei, aquest acudirà a un
referèndum que acabi amb la legimitat de la dictadura i dissolgui les

Corts. Crec que ahir al vespre es va
obrir un procés electoral a Espanya,
i tots els ciutadans han de ser conscients de llurs responsabilitats per
defensar els seus principis i interessos".
Jaime Cortezo (Izquierda Democràtica): "Em preocupa que el referèndum sigui conseqüència de lleis
aprovades en les actuals Corts, ja
que temo que aquestes no aminorin
els pretesos avançaments dels decrets de lleis que els envia el Govern".
José Maria Gil Robles (Federació
Popular Democràtica): " N o m'ha sorprès gens ni mica. S'ha mostrat tal
i com és: un antidemòcrata decidit".
Enrique Larroque (Partido Liberal): "Es el discurs de la continuïtat
i de l'autoritarisme. Per a la nova
Espanya que no vol democràcia orgànica, sino autèntica, que és pacífica i no comprèn la necessitat d'amenaces; que desitja comprensió i
canvi, que vol caritat i no ambigüitats constitucionals. Aquest discurs no conté allò que, a la inmensa
majoria, li hauria agradat de sentir".

Reaccions dels partits espanyols
Els discurs televisat del president de Govern, Arias Navarro, ha originat una bona colla
d e primeres impressions i de
comentaris de premsa. El parlament, que havia suscitat un coirent d'expectació remarcable, ha
estat rebut amb dues òptiques
diferents: l'oposició, en general,
ha dit no al contingut; els polítics governamentals i partidaris
del règim hi han mostrat un
acord de base.
L'oposició ha rebutjat el discurs
al·legant que només conté vaguetats
i tòpics, que no contribueixen sinó a
consolidar l'estructura de poder actual. En concret, per posar un cas,
un representant d e l'oposició moderada com és José Maria Gil-Robles,
ha posat en relleu que el referèndum
anunciat és un plebiscit sense garanties democràtiques. Es molt significatiu que un altre dirigent de l'oposició, Ruiz Jiménez (Izquierda Democràtica), s'hagi formulat la qüestió
de si tots els membres del govern
—i fins i tot el rei— són totalment
d'acord amb els termes amb què s'ha
expressat el president. L'única idea
en què l'oposició coincideix amb el
text dirigit al país, és que "el poble
espanyol ha de ser l'únic protagonista de la democràcia". Potser només
hi podia haver aquesta concordància...
OPINIONS GOVERNAMENTALS
Les persones addictes a la línia
del govern subratllen el caràcter positiu d'aquesta intervenció del president Es fixen sobretot en l'establi
ment d'un calendari per la reforma
i en particular en el fet que la intervenció ha aclarit i asserenat la
situació política arreu del país. Per
altra banda, aquests sectors han mirat amb molt bons ulls el manteniment de la vigència de les institucions vigents, en detriment de qualsevol intent de ruptura, fos del gènere que fos. Han estat destacades
algunes frases com les que es referien al caràcter indiscutible de ia
legitimitat del règim i al caràcter
perfectible de la legalitat. Tampoc
no s'han de menysprear, en referirnos a aquest sector, les expressions
enèrgiques de condemna del comunisme.
Els seetora més oberw. del sistema
han aplaudit l'anunci de la creació
de les dues cambres legislatives i la
convocatòria d'eleccions generals a
comencament de l'any vinent. Com
era lògic, el "búnker" ha assaborit
aquells fragments del discurs que
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feien al·lusió a Ja figura del general
Franco i a la seva "indiscutible obra
històrica". Així ho ha manifestat
Valdés Larranaga, dirigent de l'Associació del Moviment "Frente Nacional Espanol".
Pel seu cantó, la premsa afegeix
algun comentari a més a més dels
esmentats, com l'oblit, o gairebé, de
la reforma sindical, una de les més
urgents i urgides. El referèndum
anunciat, que és de caràcter constitucional i sobre la revisió de les
lleis fonamentals, només es realitzarà
un cop les Corts hagin pres acords
en relació a les matèries reyisables.
En canvi, certs sectors de l'opinió
pública havien estat parlant, dies enrera, d'una altra mena de referèndum, el prospecfiu o para-constitucional que el rei pot sempre convocar, a l'empar de les clàusules de
l'article sisè de la Llei Organica de
l'Estat. D'aquesta manera, la consulta del rei a la voluntat popular
podria estar per damunt de tots els
òrgans de l'Estat.
L A N E U T R A L I T A T DE L'EXERCIT
S'havia especulat sobre el retardament de la presa de possessió dels
militars darrerament designats per
les capitanies generals de Madrid i
Barcelona, els tinents generals Manuel Vega i Coloma Gallegos. Ara, les
especulacions s'han poduït al voltant
del discurs del general Vega en possesionar-se del càrrec. Hi ha una frase que ha fet pensar als observadors.
Es aquesta: "En aquests moments tan
propicis a la confusió i al desconcert
he de reiterar una cosa bàsica i fonamental, la neutralitat multidireccional de l'exèrcit". Qué vol dir això? Alguns han interpretat aquestes
paraules com una voluntat expressa
de no intromisió en els afers polítics
en curs per part de les Forces Armades, però tampoc no es pot deduir
que l'exèreit faria costat a qualsevol
iniciativa governamental, posat que
considerés lesiva als interessos nacionals. En aquest sentit, altres fonts
asseguren que membres dels esta-

ments superiors militars haurien advertit al cap de govern qu e no admetrien un reconeixement del Partit Comunista d'Espanya. Es probable que la trobada que havien de
celebrar alguns caps militars amb el
general García Rebull, mort sobtadament unes hores abans de la reunió, tingués alguna relació amb
aquesta advertència. No obstant, això, cal dir que aquesta informació
no ha pogut ser confirmada.
A M B MOTIU DE L ' I DE M A I G
Mentre sortia al carrer l'enèrgica
nota del Ministeri de Governació
que prohibeix totes les manifestacions amb motiu de i'l de maig, a
Madrid eren detinguts diversos representants sindicals i s'inicià una
nova operació repressiva que començà per les Joventuts Comunistes de
Madrid. Tanmateix hom continua
escampant una bona colla d'octavilles amb comunicats i crides a la celebració del primer de maig per part
d'organitzacions obreres, com l"'Organización Revolucionaria de Trabajadores" ( O R T ) . El clima laboral ha
assolit una certa tensió a rel de les
detencions esmentades i de la proximitat de l'I de maig. Ahir varen parar setanta-mil treballadors al ram
de la construcció i es produiren diversos enfrontaments amb la força
pública, sobretot amb els components
de piquets de vaga que visitaven les
obres.
Seguint la nota del Comitè Executiu del Consell Provincial de Treballadors i Tècnics de Madrid, el Secretariat Diocesà de Pastoral Obrera ha fet pública una declaració en
la que crida l'atenció de tota la societat sobre la situació de la classe
obrera i sobre les injustícies de la
que és víctima. Torna a insistir "en
la reclamació, juntament amb la classe treballadora i amb el poble en general, del dret de decidir sobre lles
estructures polítiques, sindicals i socials que constitueixin el marc d'una
convivència lliure i democràtica".
JOSEP M.» S A N M A R T I

Antonio Garrigues Walker (Partido Democràtico): "El president ha
intentat compaginar tota la clau bàsica d'un poble que, com l'espanyol,
encara és políticament invertebrat.
A part d'alguns aspectes merament
formals, el discurs m'ha semblat intel·ligent, ja que no era dirigit a la
classe política, sinó a la majoria cada vegada menys silenciosa, però
encara dòcil i conservadora. Segons
la meva opinió, al capdevall els problemes polítics fonamentals Continuen encara pendents, però almenys
s'ha aulleugerit un xic la tensió".
Unión del Pueblo Espaol: "Hem
d'assenyalar amb satisfacció que en
el plantejament general del discurs
les paraules del president coincideixen en gran part amb els principis
que UDPE ha anat afrimant des de
les pruners declaracions, i que la
reforma política es planteigi amb criteris positus d'obpectivitat i serenitat".
Gonzalo Fernàndez de la Mora
(Unión del Pueblo Espanola). "EI que
*S realment nou i important del discurs és que el Govern anuncia la
celebració d'eleccions generals per
designar a principis de l'any que ve,
mitjançant el sufragi universal inorgànic, un congrés de diputats en
què es determini la força numèrica
d'allò que el president ha anomenat
"grups polítics" i que vulgarment
s'anomenen partits. Aquest canvi,
amb les anunciades reestructuracions
del Consell de Regne, del Consejo
Nacional i dels Sindicats, suposa la
substitució de l'actual democràcia
orgànica, que és la formula constitucional que ha donat a Espanya la
pau més durable. La justícia social
més avançada i el desenvolupament
econòmic més espectacular de la nostra història, ha demostrat amplissimament més gran modernitat i eficàcia que no la democràcia inorgànica que reiteradament vam conèixer
entre 1812 i 1936".

En la nota de protesta, lliurada aiiMinisteri d'Afers Estrangers de Portugal per l'ambaixada espanyola *
Lisboa es crida l'atenció al ministeri
davant la presència de membres d «
Frente Revolucionario Antifascista
y Patriótico ( F R A P ) , declarat il·legal. Aquesta organització va sostenir
el mes passat una conferència 0
premsa amb un contingut que f° u
amplament difós per la premsa portuguesa, inclosos els òrgans oficial»
de l'Estat Portuguès.
La nota afegeix que aquesta actitud constitueix una clara interíerencia en els assumptes polítics d'Espanya.
L'ambaixada d'Espanya recorda al
Ministeri d'Afers Estrangers portuguès que el govern de la República
francesa va decidir el proppassat dia
9 de març considerar el FRAP com
a element il·legal i va disposar la liquidació de tots els seus béns a
França.
El Ministeri puortuguès d'Afer*
Estrangers no ha volgut comentar
de moment la nota de protesta espanyola.
RELACIONS A M B IUGOSLAVIA
Espanya i Iugoslàvia establiran
aviat relacions diplomàtiques i, amb
aquest motiu, una comissió presidida pel director per a Europa del ministeri espanyol d'Afers Estrangers,
Aguirre de Carcer, viatjarà a Belgrad el mes de maig vinent per finalitzar les gestions que culminaran
amb l'intercanvi d'ambaixadors, informa Efe. A mitjan juny una missió econòmica espanyola, presidida
pel director general de relacions econòmiques internacionals Raimundo
Bassols, completarà aquest cercle de
converses que portaran a la norma»
lització d e les relacions hispàno*
iugoslaves.

Cooperació agrícola Espanya -EUA
"Els ministres d'agricultura
'.'Espanya i d'Estats Units són
l'acord en la necessitat d'incrementar la cooperació agrària
sntre ambdós països, especialment pel que fa referència a
'.'intercanvi de tècnics i d'idees",
diu el comunicat oficial després
de la reunió celebrada ahir al
matí a Madrid. Aquest acord va
ésser pres amb motiu de la visita del secretari d'agricultura
d'EUA, Earl L. Butz, al titular
d'agricultura d'Espanya, Virgitto Oíïate Gil.
En l'ampli canvi d'impressions es
a passar revista a diversos aspecies de l'agricultura mundial i als
problemes agraris que afecten els dos
països. Respecte al primer punt, es
'ah exposar les necessitats alimenàries mundials, amb el propòsit de
nillorar la tecnologia agrícola dels

oaïsos subdesenvolupats. Quant al
segon tema. es va parlar de la producció agrària hispano-nord-ameri'.ana i de l'extensió agrària espanyola. Es va fer una breu síntesi de la
balança comercial agrària amb el
propòsit d'arribar a un millor equilibri en els fluxos d'intercanvi.
Quant a les exportacions espanyoles, es van estudiar les de les conserves vegetals, principalment les
carxofes, el tomàquet, els espàrrecs
i els pebrots. Respecte a aquests últims, podrien salvar-se les dificultats
existents amb una disposició oficial,
per la qual es prendran les mesures
oportunes perquè en un terme de
dos anys siguin eliminats totalment
•ls residus de pesticides.
El secretari d'agricultura d'EUA
va manifestar que. com a principi
4'aquests intercanvis, invitava oficialment el seu col·lega espanyol a
visitar els EUA.
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MON DEL TREBALL

país basc

Reivindicació de la bandera d'Euskadi Dos milions de multes a lerez
Un club de futbol demana autorització per a onejar-la

La directiva del Real Union Club
d'Irun, que fou en altre temps deis
primers d'Espanya, ha pres 1 acord
següent aue ha transmès al rei: soilicitar de les autoritats l'autontzacio
perquè, als encontres que se celebrin a l'estadi de Gal, es pugui posar, junt a la bandera de l'estat espanyol, que oneja a tots aquesus
partits, la bandera basca.
Els directius del Club basen la demanda en:
.
1. Que, passada la frontera, a
pocs metres del camp de futbol irunès, hom veu la bandera basca coilocada i contemplada amb tota naturalitat i afecte, junt a la bandera
de França.
, ,
..
2. Que el curs actual de la pontica espanyola permet d'esperar que
la bandera basca sigui autoritzada
i que s'acabi la prohibició actual i
que, s i l'avançaven a les normes ae
l'autorització, aconseguirien la pacificació dels esperits, tan necessaria
en aquesta terra, i s'evitarien les

conseqüències de la col·locació clandestina de la bandera.
3 Sense entrar en qüestions polítiques, manifesten que una gran
part del poble basc entén com a fortament errònies les operacions del
concert econòmic dels cercles carlins, dels símbols regionals, etc. que
han estat l'origen, en bona part, de
l'exaltació dels ànims. Per això estimen necessària la rectificació d aquests antics errors.
4 Encara que pugui semblar estrany que la directiva d'un club de
futbol demani aquesta autorització
manifesten que enguany, 1976, fa
cinquanta any, de la inauguració
de l'estadi de Gal. En aquesta efemèrides, s e r i a extraordinàriament
satisfactori per al Club veure una
bandera basca junt a l'espanyo a a
seu estadi. Aquest podria ser. 1 inici
d'una autorització generalitzada i,
possiblement, una prova més que
l'esforç uneix els pobles.

ELS POLICIES DESAPAREGUTS

Multes per als dirigents de la CECO
El governador civil de Biscaia
ha multat amb lOO.OOO pessetes
quatre dirigents de la Coordmadora d'Euskadi de Comissions
Obreres (CECO).

MES MULTES

El governador civü de Navarra
ha imposat una multa de 50.000 pessetes a Manuel Burguete Zubillaga,
per una conferència que va pronunEs tracta de Juan Carlos Lópea
c i a r a l s locals de "Mutiso Alayak"
Echevarría, Amalio Garcia, Jesús
sobre sindicalisme.
Sanmartín i José Torres, que el
El senyor Burguete es vice-presiproppassat diumenge presidien
^
dent del consell provincial de trefrontó del col·legi dels P ^ J ^ l
balladors.
, .
tes de Durango una reunió d aquesta
En la seva conferencia va anaincoordinadora, a què assistiren uns
zar la histèria del sindicalisme de
2.000 representants de les províncies
Navarra i les reformes que s'entreba Els U quatre esmentats foren detinlluque en l'actual estructura singuts per la Guàrdia Civil, i ahir van
dical.
, .
. , .
ingressar a la presó provincial de
Per un altre canto, ha estat imBasauri per acomplir-hi arrestament
posada una sanció de 2.500 pessetes
substitutori d'un mes per ímpagaa Miguel Àngel Diego Vazquez, veí
ment de les dites sancions governade Pamplona, que va ser detingut el
tives.
, dia 11 d'abril quan participava en
una reunió, que no comptava amb
el corresponent permís governatiu,
A D V O C A T D E I X A T LLIURE
en una vinya situada a tocar el quilòmetre dos de la carretera local a
Ahir a la tarda va ser posat en
Lezaun, terme municipal d'Artazu.
llibertat l'advocat laboralista de GuiA aquesta reunió, hi van assistir
púscoa, Esteve Eguren
catorze joves de localitats d'aquella
El lletrat havia estat detingut a
zona, ner tal d'estudiar la possibiEibar a primeres hores de la matilitat de crear associacions de veïns
nada del dissabte i traslladat alesi estudiar problemes c o m u n s a
hores a Sant Sebastià. Segons semaquests municipis.
bla estava en relació amb diversos
PROPER ACTE P O L Í T I C
treballadors de la zona implicada en
activitats del Partit Comunista d Euskadi.
, „
Quatre oradors prendran part en
El jutge titular de Vergara, desl'acte polític que tindrà lloc el dia
prés de prendre la declaració a 1 ad9 de maig que ve, a la plaça de tovocat, va decidir de posar-lo en lliros d'Estella, amb motiu de l'acte
bertat sense que li calgués depositar
carlista de Montejurra. Es tracta de
cap fiança.
,
Laura Pastor, Josep Badia, Jesús
Maria Echevarria i José Maria ZaAhir al matí s'havia reunit a Sant
bala. L'acte començarà a les cinc de
Sebastià la junta de govern del cola tarda.
l·legi d'advocats per tal d'estudiar la
situació de llur company i havia deEl permís per a la celebració d'acidit de convocar una junta general
quest acte polític ha estat sol·licitat
extraordinària. Per un altre canto,
per José Maria Zabala. secretari geprop d'una vintena d'advocats havien
neral del Partit Carlista i José Ànpresentat una denúncia sobre el cas
gel Pérez Nievas, cap regional , de
davant el fiscal en cap de la capital
Navarra. Els oradors que hi interdonostiarra, atès que es prolonga la
vindran són membres destacats de
l'esmentat Partit Carlista.
detenció d'Eugeren més de setantadues hores.

UNIVERSITAT

La policia intervé a la Complutense
La policia va intervenir ahir
a diverses facultats de la Universitat Complutense de Madrid. En una d'aquestes facultats. la de Físiques, se celebra :
va segons sembla, una reunió
coordinadora de la Federació
de Sindicats Democràtics d Estudiants (FSDE) que considerava la convocatòria d'una vaga general d'niversitats.
Els dos-cents asistents a la reunió
van ésser alertats de la presencia
de la policia als seus voltants i
abandonaren l'aula abans de 1 arribada d'aquesta.
La policia, un cop dintre del recinte es dedicà a retirar cartells allusius a certs personatges polítics
de l'Estat espanyol i entra en algunes elsses per eomprobar que el»
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que s'hi trobaven eren alumnes de
Físiques.
C U L T U R A I INFORMACIO
Diversos actes culturals i informatius foren prohibits a la mateixa
universitat. A Ciències de la Informació s'impedí la projecció d'una
pel·lícula sobre els fets de Vitòria,
i a Biològiques una conferència sobre "Cultura i societat a l'Espanya
contemporània", en què havien d'intervenir Gregorio Peces Barba i Enrique del Moral. També a Dret es
prohibí una altra conferència sobre
•Socialisme i dret". Un reforç de reserva de policia romangué en aquesta facultat en permanència per a
impedir la col·locació de banderes i
cartells.

Fa vint-i-sis dies que van desaparèixer dos inspectors de la policia
governativa espanyola a Hendaia,
població del Paig Basc francès, on
anaven, sembla, per assistir a una
projecció de cinema.
Sobre la desaparició que, per a la
policia espanyola, és un segrest de
l'ETA, hi ha rumors ben diversos.
Des dels qui diuen que els policies
haurien estat atrets per la prometença de donar-los confidències, als
qui asseguren que haurien fugit del
País Basc per por dels activistes.
El cas és que, avui, encara no hi
ha notícies dels esmentats inspectors. El pare d'un d'ells, José Luis
Martínez, serà part acusadora en el
procés obert a Baiona sobre el cas.
En aquest procés, també el consolat
espanyol havia pres la mateixa posició.
També ahir es va saber que el
jutjat número 1, de Sant Sebastia,
que portava el cas, l'ha sobreseit
H
ROBERT P E T I T

Diversos símptomes que el
primer de maig pot arribar a
ésser conflictiu es presenten a
tot l'Estat espanyol: 17 obrers
de la construcció detinguts per
la policia després d'haver fet
una crida a la vaga general d'aquest sector, i dos milions de
pessetes de multa imposades,
conjuntament, a 19 treballadors
de Jerez, són, entre d'altres, alguns d'aquests símptomes.
Dotze obrers, que assistiren a una
reunió del sindicat provincial de la
construcció de Madrid abans-d'ahir
al vespre, foren detinguts en sortirne per la policia. Entre els detinguts
hi ha alguns dels que signaren les
convocatòries de vaga durant els
dies 27, 28, 29 í 30 del present mes.
DOS M I L I O N S EN MULTES

El governador civil de Cadis ha
imposat multes de 100.000 pessetes a
cadascun dels dinou signants de la
sol·licitut d'una manifestació per al
dia d'avui, que havia estat prohibida,
i en què els organitzadors insistiren
en al convocatòria mitjançant fulletons repartits a Jerez de la Frontera.
En la nota feta pública pel govern

civil es diu que, amb data del 17 ddl
present mes, un grup de veïns de
Jerez sol·licità autorització per celebrar una manifestació avui a l'esmentada població.
DETINGUTS I T A N C A D A
Cinc obrers de Logronyo del ram
de la construcció han estat detinguts
per la policia. Un dels detinguts era,
a més, dirigent sindical. El motiu de
les detencions està relacionat amb
llurs signatures d'una crida feta p e »
a la vaga general dels treballadors
de la construcció a nivell de tot l'Estat espanyol. Un dels detinguts v a
iniciar una vaga de fam que ha es»
tat interrompuda quan 11 han aixecat la incomunicació.
Tres-cents
treballadors,
pertanyents a diversos sectors, s'havien
tancat en una església parroquial de
Logronyo, després d'un jorn conflictiu a tota la ciutat, i abandonaren el
recinte a instàncies de la policia i
del governador civil, havia donat un
terme de mitja hora per al desallotjament voluntari. Els tancats..volien
fer conèixer llur solidaritat amb els
companys detinguts d"'Europunto" t
amb els cinc detinguts.

Al govern no li va agradar el Congrés de la UGT
"El congrés de la UGT, recentment celebrat a Madrid, no
li ha agradat al govern espanyol. Ha estat una acció valenta que el govern ha hagut d'aguantar per la gran ajuda del
moviment sindical europeu a
la U G T " , ens diu Piero Boni,
socialista, vice-secretari general de la Confederazione Generale
Italiana
del
Lavoro
( C G I L ) , a la tornada de la capital espanyola.
Boni ens va rebre tot just arribar
de Roma i poques hores abans de
tornar-se'n de viatge, ara per assistir al Congrés de la Federació
Europea de Sindicats (CES) fen representació de 1a CGIL, la més forta de les tres centrals sindicals italianes, dirigida al mateix temps per
comunistes i socialistes.
EL CONGRES UGT,
FET I M P O R T A N T
Encetem la conversa preguntant—Vós heu participat en els treballs del Congrés de la UGT (Unió
General de Treballadors) com a
membre de la delegació sindical italiana, quines són les vostres impressions? iHa estat un Congrés
que permeti una major penetració
de la UGT en el moviment obrer
espanyol, o una confirmació de la
força organitzadora i numèrica d'aquesta organització?
Tot el moviment sindical italià
unit ha assistit al Congrés de la
UGT, diu Boni. El fet que hagi anat
a Madrid una delegació del conjunt
del moviment sindical italià, ja que
van anar-hi representants de les
tres centrals sindicals, ha estat molt
apreciat pels congressistes. Ens sap
greu que no hi hagi assistit cap delegat de les Trade Unions britàniques. Aquesta ha estat per a nosaltres, l'única limitació en auant a
assistència de delegacions estrangeres. Del nostre grup, en formaven
part Bonacini, vice-secretari adjunt
de la CGIL, que és comunista, Quarengi, de la UIL, i Cabaglio, de la
CISL (1). La CGT francesa, comunista, no ha enviat cap representant.
Aquest congrés significa un fet
molt important per la presència de
la UGT en el moviment obrer espanyol. Però no és un moviment
nou, que té el pes d'una tradició que
prové de les acaballes del segle passat. N o és una organització tanmateix, que es dediqui a recordar les
glòries històriques, sinó que mira
al present en les condicions d'avui,
molt diferents de les de fa quarantaquatre anys, data del darrer congrés de la UGT a l'Estat espanvol.
El çue rrés m'ha imp-essionat,
prossegueix Boni el qual va pronunciar el discurs de salutació al Congrés en nom dels italians), ha estat
la fusió entre els antics militants,
que van assistir molt commoguts, i
els joves que predominaven en nombre. Encara és d'hora per dir quin
serà el desenvolupament pos-terior
dels esdeveniments, però a la meva

i
manera de veure les coses, la UGT
és una organització forta i amb un
pes important dintre el moviment
obrer.
U N I T A T SINDICAL, A M N I S T I A !

— i H a sorgit del Congrés de la
U G T una línia unificadora del moviment obrer espanyol, cap a la creació d'una central sindical única? Si
és així, iés possible avui a l'estat
espanyol una acció coordinada en el
camp sindical, tal com ho esta menant l'oposició en el terreny polític?
—En el seu congrés, la U G T s'ha
declarat disposada i decidida a una
veritable acció conjunta de tot el
moviment obrer espanyol.
Boni recorda que el secretari general de la UGT, Nicolàs Redondo,
en el discurs d'obertura, i els joves
dirigents presents "han sostingut
amb força la línia de la unitat sindical".
_
— I a més a més. la perspectiva de
la central sindical, única per a Espanya, ha marcat el to del Congres.
La línia ha estat: de primer, conquerir la llibertat sindical i aleshores,
construir la central sindical única.
Per a mi ha estat molt important l'aprovació pel Congrés de la
moció de la UGT de Sevilla i Madrid, de convidar a la sessió de clausura representants de Comissions
Obreres, de la USO (Unió Sindical
Obrera) 1 de la STV (Societat de
Treballadors Bascos). Per al moviment sindical italià, aquesta posició
unitària té tanta importància perquè la CGIL ha convidat les quatre
organitzacions a participar i a fer
ús de ïa paraula en les manifestacions del l r de maig, que aquest
any serà dedicat, d'una manera particular, a l'ajuda al moviment obrer
espanyol.
.
,,
B
En aquest context unitari també
considero important que s'hagi aprovat la moció de lluita de la UGT
per l'alliberament de tots els presos
polítics i sindicals, Camacho entre
d'altres. La perspectiva de la futura
central unitària resta vinculada a
l'evolució política del país. N o oblidem que la UGT i Comissions Obreres formen part de la "Platajunta"
i que hi ha dificultats no gens fàcils
de superar, però, com diuen a Espanya, la ruptura política i la sindical ens portaran a una situació en
què haurem de treballar per la unitat de totes les organitzacions sindicals.
CONGRES DEMOCRÀTIC
—iQuè en pensen dels comentaris, sobretot per part comunista,
respecte al fet que el govern Arias
Navarro ha permès un congrés de
la UGT, pràcticament públic, amb
la intenció de dividir el moviment
obrer?
No considero justa la crítica
dels comunistes. El congrés de la
UGT, no li ha agradat al govern
espanyol. Ha estat una acció valenta que el govern ha hagut de suportar per la gran ajuda del moviment sindical europeu.

rTflmfiAA no
ma és just
tnat de
rle dir que
aue. el
Tampoc
el
congrés de la UGT no ha estat democràtic no ha estat preparat d »
base Ha estat, al contrari, un congrés democràtic pel desenvolupament 1 la vivacitat del debat. Però,
lògicament, ha estat restringit per
les condicions que persisteixen al
país, per les quals es tracta de limitar l'acció del sindicalisme lliure.
La UGT ha adoptat una línia pròpia en aquest congrés, a l'altura,
del que representa en el moviment
obrer espanyol i segons la seva visió política i sindical d'Espanya. En
aquest sentit, diu Boni, "és molt discutible la línia de treball a l'interior
del sindicat vertical, que no té raó
d'ésser".
Continuo estant convençut que no
es pot repetir l'experiència sindical
de Portugal ae després del 25 d'abril,
que ha dividit el moviment obrer
d'aquest país. Cal crear estructures
sindicals, no des de dalt, sinó partint de la base. Aquestes diferències entre la U G T i Comissions
Obreres depenen de factors històrics que són vius encara i que no
podem pas esborrar d'un cop sec.
Crec que ia U G T i la USO fan
els esforços possibles per arribar »
trobar l'acord comú, i que és un
deure del moviment obrer espanyol
d'ajudar la incorporació de Comissions Obreres a la Confederació
Europea de Sindicatos (CES), ecsa
que seria molt important per al sindicalisme espanyol.
Per part nostra, el moviment sindical italià farà el qne pugui perquè
el moviment sindical espanyol estigui cada cop més unit, de cara
a l'objectiu d'nna central sindical
única."
L'"EUROCOMUNISME M
—Aquest congrés de la U G T ha
estat, per a alguns observadors, la
confirmació del
desenvolupament
d'u socialisme mediterrani, situat a
l'esquería del del Centre i Nord
d'Europa i basat més en els principis marxistes de la lluita de classe»
que r'eurocomunisme" de Marchais,
Berlinguer i Carrillo. Què en penseu
vós, de lot això?
—Europa ha de construir un camí
propi cap al socialisme. Aquesta via
encara no s'ha fet. Ara és quan ena
adonem que és necessària, però encara no en veiem els primers Indicis. Els socialistes de la Mediterrània poden donar llur aportació i han
de fer-ho, així com també considero
que "l'eurocomunlsme" és nna aportació important i significativa, que
cal apreciar. El marxisme no és un
dogma, sinó un mètode per a f anàlisi històrica i la lluita política, devers una societat sense classes, basada en la democràcia, la llibertat,
el pluralisme i l'autogestió Crec que
no hem de deixar fora d'una moderna acció marxista els exponents de
r'eurocomunisme".
(1)

U I L (Unione Italiana dei Lavoratori. socialdemòcrata).
CISL (Confederazione Italiana
Síndic ale dei La voratori, democrístiana).
A L Í C I A FAJAHDO
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FRANÇA

Espanya, motiu

de polèmica a la premsa

Dirigent neo-feixista mort a Milà

El
govern
Moro
viu
les
últimes
hores
Les dretes confien en la reforma i l'esquerra no hi creu
L a premsa francesa llançà
ahir, en títols de primera plana,
els més variats comentaris sobre el discurs que el primer ministre de l'Estat espanyol Arias
Navarro, adreçà al país dimrecres a la nit.
El principal diari de la dreta francesa " L e Figaró", que reflecteix generalment les opinions de l'actual
govern francès, titulava en la seva
columna ecutoriai "uniiüa opertur a " , tot i assenyalant l'innegaDle progrés que representa la convocacio
d'un referèndum, com a soiució de
compromís "entre uns ulties que
creuen que es va massa lluny i massa depresa, i una oposició per a la
qual tes reformes son molt limitades i massa triganeres . Aquesia ts
en efecte la tesi oncial, que s expiíca en púvat però mai oüciulment.
del govern íiauces. Per això, ia con
vocació del reíerendum —maig.at
que en dates mes llunyanes del que
es creia— és ben judicada en els
cercles üe la majoria presidencial de
Giscard.
Ara bé, en les mateixes nies giscardianes continua subsistint un pessimisme poc dissimulat quan hom
parla amb diputats o funcionaris oficials. Alguns veuen bastant negre
que el ritme de l'evolució actual pu-

gui portar a autèntiques reformes,
sobretot per la divisió en el contingut d'aquestes reformes, que és ben
palesa entre dels membres del govern espanyol. De tota manera, els
cercles polítics ofiicals francesos confien que la Monarquia a la qual fan
costat sense reserves, i les posicions
del ministre Areilza —home molt
més apreciat que no pas Fraga en
els cercles oficials parisencs— vagin
guanyant posicions per tal de conduir Espanya cap a un camí democràtic, ara més planer després del
resultat "moderat" com aquí es diu,
de les eleccions portugueses, que,
"ajudaran l'establització de tota la
península".

L A Q U A D R A T U R A DEL CERCLE
Aquesta anàlisi dels responsables
de la política francesa, és pero, totalment contradita per l'esquerra, les
posicions de la qual eren pràcticament reproduïdes al peu de la lletra
ahir en una dura columna editorial
del diari " L e Monde" Diu aquest
diari de la tarda, fidel portaveu d'un
centre-esquerra i moltes vegades
simplement de l'esquerra, però en
tot cas sempre oposat a les analisis
de " L e Figaró", que "el senyor Arias

PORTUGAL

El govern provisional supera la crisi
El Dresident de la República
Po.tuguessa general Costa Gomes, ha assolíi que continuessin
en el govern els dos ministres
dex Partit Popular Democràtic
Amb aquesta victòria política del
funcionant l'actual govern provisional de coalició de socialistes, PPD,
president, s'aconsegueix que, en els
propers dos mesos, pugui continuar
comunistes i independents. Després
if.'aquests dos mesos, el partit guanyador de íès eleccions, el SocialisI ) , s erà l'encargat de formar el nou
I overn.
El PPD, que va obtenir el segon
1" oclloc a les eleccions legislatives del
I roppassat diumenge a Portugal, va
csmunicar dimarts que es retirava
de l'actual govern provisional, després de veure fracassar el seu intent
de convèncer els socialistes que els
incloguessin en un futur govern de
coalició. Un portaveu de l'esmentat
partit digué que els dos ministres del
partit, Joaquim Magaies i Riu Machete, no asistlrien a cap reunió del
gabinet fin s que el primer ministre,
José Pinheiro de Azevedo, decidís si

desitjava que el partit restés en el
seu govern.
Eis socialistes, que van guanyar
les eleccions amb un trenta-cinc per
cent aels vots, van rebutjar la sugerència del P P D d'una coalició i anunciaren que intentarien formar un govern de minoria després de les eleccions presidencials de final de juny.
UN ACTE P R O T O C O L · L A R I
Anit, el secretari general del PPD,
Sa Carneiro, anuncià que la decisió
anterior de retirar del govern els dos
ministres, havia estat anul·lada i,
doncs que hi continuarien. Sa Carneiro s'entrevistà dimecres amb el
primer ministre Pinheiro de Azevedo,
a petició d'aquest, a f i de considerar
la decisió dels dos ministres de posar
llurs càrrecs a disposició del cap de
govern, sino d'un acte piotocol·lari "a
no es tractava d'una "retirada" del
govern, inó d'un acte protocol·lari a
fi de facilitar un reajustament ministerial". Tanmateix l'almirall Azevedo va considerar més aconsellable
la presència del P P D e n el govern
provisional.

GRAN BRETANYA

Wedgwood Benn, un ministre rebel
El ministre britànic, de l'Energia, Anthony Wedgwood Benn,
s'abstení de votar a favor del
Govern en la sessió del Comitè
Executiu Nacional del Partit
Laborista, en què es condemnà
la projectada reducció governamental de les despeses públiques.
Segons transcendí ahir mati en
ercles polítics, el primer ministre,
James Callaghan no pendrà cap mesura disciplinària en contra del seu
ministre rebel de l'Energia, car
aquest n o votà en contra del Govern,
sinó qüe es limitarà a abstenir-se.
Hom creu que el Qüe Benn realment
volia era una moció de censura que
l'ajudés a mantenir el seu prestigi
dini l'esquerra laborista. Wedgwood
Benn s'havia vist íorçat a retirar-se
quan es presentà a les eleccions per
cap del part't, or no atenir gaires
vots en la primera volta.
DISPUTA THATCHERÇALLAGHAN
Una forta polèmica es va produir
«tair a la tarda a la Càmbra dels
Comuns entre él primer ministre,
James Callghan i la líder de l'oposició MargareJ Thatcber, sobre la ne-
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gativa del Govern de variar la composició de les ponències parlamentaries per tal de reflectir-hi llur minoria aetuaL
En perdre el Govern el vot del diputat John Stonehousen, convertit,
ara en nacionalista, el Partit Laborista és minoritari per un vot. Els
conservadors pretenen que a partir
d'aquesta circumstància, es variï la
composició de les ponències que revisen els projectes de llei, car aquestes comissions sempre es formen segons els escons dels partits a la
Càmbra.
La polèmica s'inicià quan el Govern es va negar a variar la ponència que revisa là completa nacionalització dels serveis de la sanitat social.
L a líder de l'oposició, Margaret
Thatcher, començà ahir el seu atac
recordant al primer ministre, James
Callaghan, que havia promès en el
seu discurs d'accés al poder d'acabar amb tota mena d'injustícies
Callaghan contestà que la composició de les ponències s'havia de mantenir tal i com estava quan es van
fer càrrec dels projectes de llei.
El líder de la Càmbra, Michael
Foot, es va veure obligat a anunciar
en mig de l'escàndol, que hi haurà
un debat a la Cambra sobre el tema
del proper dilluns,

Navàrrò no desespera de resoldre la
quadratura del cercle: Es pot conciliar l'esperit del franquisme amb el
de la democràcia?" " L e Monde", com
l'esquerra francesa, vol demostrar
l'impossibilitat d'aquesta via amb
una colla d'arguments que van des
de la manca de seguretat donada
per Arias Navaro sobre la llibertat
d'opinions en la futura campanya pel
referèndum firis la manera despreciativa com Arias Navarro tracta els
problemes de les "regions", amenaçades de repressió més que no pas
escoltades. " L e Monde" s'estranya
també del llenguatge anacrònic utilitzat pel primer ministre contra les
organitzacions sindicals acusades de
viure a sou de l'estranger, així com
de la nova reafirmació de prohibició
del Partit Comunista, el que significa —sempre segons " L e Monde' —
una manera mès d'atacar tota 1 oposició democràtica "que s'ha pronunciat moltes vegades per la legalització de tots el partits".

SOLAMENT HI HA
DEMOCRACIA

UNA

Aquests arguments del diari parisenc són els que avança regularment l'esquerra francesa. Ben recentment, el 6 d'abril, Mitterrand va
donar una conferència de premsa en
què parlà així de la situació més
enllà dels Pirineus: "Jo no aniré a
Espanya fins que la meva visita no
pugui ser interpretada com un suport a l'actual govern, al qual els
socialis'es francesos, solidaris dels
socialistes espanyols* neguem tota
credibilitat democràtica". Així estan
les coses. Mentre els cercles ofrciais
francesos creuen que el projecte relormista cap al referèndum és la única
solució per assegurar l'estabilitat futura d'Espanya, l'oposició francesa
creu, al contrari, que de democràcia
només n'hi ha una, la que ho és
de veritat i és representada per totes les forces, de dreta o esquerra,
unides en la "Coordinació Democràtica" a nivell de l'Estat espanyol.
ERNEST

Enrico Pedenovi, cinquanta
anys, casat, dos fills, Conseller
del Govern de La província de
Milà pel MSI (Partit Neo-feixista), va ser assassinat ahir
a la matinada per dos desconeguts.

El delicte, "comès per professionals", segons una veu que hem recollit en ambients oficials, forma
part de l'alarmant panorama de violència desencadenada en els últims
tres dies a Milà, el centre financer
i industrial més important d'Itàlia.
Fins ara, no es coneix la identitat
dels assassins, que, no hi ha dubte,
coneixien molt bé els moviments de
la seva víctima, perquè li han engegat diversos trets en moments en
què Pedenovi sortia de casa seva,
com cada dia, " e r anar a la feina.
Fa tres diec, van ser llançades
ampolles inflamables contra la porta d'ingrés d'un local de IVfilà del
Movimento Sociale Italiano, nom de
l'organització d'extrema dreta amb
representants en el Parlament. A
les primeres hores d'abans-d'ahir,
joves d'un grup d'esquerra eren assaltats per un grup armat amb barres de ferro, quan sortien d'una reunió. El balanç de l'agressió és de
tres ferits, dels quals un de molt
greu.

UDINA

C L I M A DE GREU TENSIÓ
Ahir hi havia anunciada a Milà
una manifestació de neo-feixistes
per commemorar la mort d'un militant del "Fronte delia Gioventú",
organització juvenil del MSI, que va
ser agredit per elements d'ultra esquerra a la "capital del nord". A
aquesta manifestació, se n'hi volia
oposar una d'"Autonomia Operaia",
el més Ultrancer dels grups esquerrans. En aquest clima de greu tensió, el prefecte i el batlle de Milà
havien decidit ahir al vespre, de
comú acord, d'impedir "totes les
manifestacions, per motius de seguretat i d'ordre públic".
Quan tot semblava indicar que
Milà passaria àvui un dia més tranquil, ha esclatat la tercera fase de

violència, amb l'assassinat del conseller Pedenovi.
" A i x ò ja no és una lluita política.
Si es continua per aquest camí, prepararem un demà vertaderament
trist per al nostre país", ha dit el
president de la Cambra de Diputats,
Sandro Pertini (socialista), en comunicar la notícia de l'assassinat de
Pedenovi a l'Assemblea, reunida per
debatre el discurs pronunciat abansd'ahir pel president del Consell de
Ministres, Àldo Moro, sobre la situació política del país.
Moro s'ha associat immediatament a les paraules de Pertini. Per
la seva part, el president de la República, Giovanni Leone, ha enviat
un missatge deplorant aquest assassinat, a la direcció del MSI i a la
família de la víctima. Iguals expressions de repulsa han manifestat els
partits polítics i els sindicats.
EL GOVERN CONDEMNAT
A MORT
La situació a Milà continua tensa. Aquest matí s'han registrat alguns incidents: individus desconeguts han fet foc contra un cotxe de
la policia. També hi ha hagut un
intent de manifestació estudiantina,
que ha estat dissolt.
La violència a Milà forma part
del crític procés general a Itàlia,
que s'expressa clarament en la quasi seguretat d'una propera enèsima
crisi de Govern. Amb el seu discurs a la Cambra de Diputats; Aldo
Moro ha fet un últim esforç per impedir-ne la caiguda. Però la reacció
ha estat glacial. Llevat de la Democràcia Cristiana, partit de govern,
la resta dels partits, des de la dreta
fins a l'esquerra, consideren el govern Moro com condemnat a mort.
Crisi institucional, designació d'un
nou Govern provisional, dissolució
de les Cambres i eleccions amb un
any d'anticipació, és a dir, a final
del juny vinent: aquest és el futur
immediat més probable per a Itàlia.
Una perspectiva que va acompanyada amb la crisi econòmica, l'atur,
l'augment dels preus, la devaluació
de là lira i la violència.
ALÍCIA

FAJARDO

ORIENT MITJA

Projecte de repatriació per als palestins exiliats
Mentre els musulmans d'esquerra han demanat l'ajornament de l'elecció dèl nou president per al Líban, que en principi està prevista per a demà,
un projecte de repatriació dels
nombrosos palestins exiliats, ha
estat presentat al Comitè dels
Palestins de les Nacions Unides, segons informa Efe.
El projecte de repatriació que seria fet en dues fases, figurava entre les recomanacions formulades pel
Comitè encarregat de redactar l'avantprojécte, que haurà d'ésser presentat al Consell de Seguretat pel secretari general Kurt Waldheim.
D'acord amb els termes del projecte, que encara ha d'ésser debatut pel ple del Comitè, a les operar

cions de repatriació contribuiran el
Comitè Internacional de la Creu Roja i l'agència d'ajut per als refugiats palestins de les Nacions Unides.
L a segona fase s'ocüpa del retorn
a les seves llars dels palestins que
hagueren d'abandonar él país entre
1948, any de la creació de l'Estat
l'Israel i 1967. Aquestes persones podrien elegir entre fer ús del seu dret
<Je retornar o bé d'ésser indemnitaades pels béns que perderen.
DEMANEN L ' A J O R N A M E N T
DE L'ELECCIO
L'aliança musulmana d'esquerra
reclamà l'ajornament de l'elecció
del nou president libanès, argüint
que Síria exerceix una influència

COMPRI Al
A LARIS

EL SEU FRIGORÍFIC DE DUES PORTES AMB EL
CONGELADOR FARCIT DE PRODUCTES FRIORITZATS
Visiti'ns
i demani'ns preus,
l'atendrà
un expert

n
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Consell de Cent, 383 - Passeig de Maragall, 74 - Muntaner, 110
Barcelona

massa forta sobre l'elecció del successor de Soleiman Franjieh.
En una declaració difosa per una
emissora de ràdio de Beirut, l'aliança
creu que l'elecció presidencial s'lia
d'ajornar fins que "s'elimini la pressió exterior".
" N o acceptem cap intervenció illegal en el procés electoral. Es imperatiu que la data s'ajorni fins que
la pressió exterior signi eliminada,
per tal que el parlament pugui actuar lliurement", diu l'emissora.
La posició de l'aliança musulmana
es produeix en el moment que el
partit falangista cristià acaba de declarar que està disposat a recolzar
la candidatura del governador del
Banc Central libanès, Elias Sarkis,
per la magistratura suprema.
El departament de Defensa dels
Estats Units féu saber que intentava vendre a Israél missils terraaire per Un valor total d'uns 38 milions de dòlars, segons lagència Efe.

AUTO MOTO FARPER
C/. Còrsega, 374
C/. CaatUlejos, 329
C A Mallorca, 495-532
Cotxes i motos noves i Usades,
més de 100 vehicles revisats en
ítok, garantizats i amb facilitats
le pagament a la vostra comoditat. Presentant aquest anunc:
rebreu un obsequi

BULTACO FLORIAL
Agència i Servei
BULTACO
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garantitssades
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ESTATS UNITS

Kinshasa: Kissínger està empiocat

Humphrev i no serà candidat

Ford descarta l'ajut nord-americà als nacionalistes
•Un portaveu del sèquit del secretari d'Estat nord-amenca informà que Kissínger. malalt de
gastroenteritis, s'ha visto obligat
a fer llit i a suspendre tot el seu
programa de visites, segons ens
diu l'agència Efe.
En el programa de Kissínger•hi
havia un dinar amb el president Mobutu, que ha estat igualment suspès
Kissínger mai no havia estat pioc
en els seus set anys de viatjar i canviar., de règims alimentaris, fins aia
Que ha emmalaltit del que hom anomena el "mal dels viatgers . El dia
anterior, el secretari d'Estat va comparèixer, pàl·lid i demacrat, a la conferència de premsa en que declara
que els Estats Units s'han ofert per
a negociar la transferència del poder
a Rhodèsia, bo i afegint que Washington s'oposa clarament a la presència d'una minoria blanca en ei
Poder rhodesià.
ÏÜCONVENIENCIES

al seu govern, no s'adiu amb la concepció del Estats Units, que volen un
govem representatiu per a Rhodèsia,
segons ho declarà Frederick Brown,
un portaveu, del Department d Es
tat, el qual afegí que el sobta i i que
l'acció d'Smith fos acceptada com un
pas endavant per qualsevol representant de la majoria rhodesiana.

FSTATS UNITS NO AJUDARA
ELS NACIONALISTES
D'altra banda, el, president Ford
. W a r t à ahir categòricament quals e v o l
ajut militar als grups nacionalistes negres de l'Africa del Sud
Ford q u e és a Texas per mor de a
e v , campanya electoral, diguc als
t l · l i X s a Fort Worth i en ranterior parada a Tyler: «No provcirem
" a r m e s cap m.ena d'insurgent . L·l
president afegí'que els Estats Units
recolzen els drets de " n e n e s
s'oposen enèrgicament a les mter
vencions estrangeres a 1 Àfrica.

Després d'aquesta conferència de
Premsa. Henry Kissínger assistí a un
sopar, de viandes fortes i moltes es
pècies. que durà fins a f i t ] anit. seguit per tres hores de balls folklo
rics. A més, durant _ el sopar es
Produí una interrupció de 1 energw
elèctrica, i els assistents hagueren
d'il·luminar-se amb espelmes mentre
la refrigeració deixava de funcionar
Ara. continuen els prob emes 0 "
ginats per la pressió diplomaUca
nord-americana per tal d aconsegmr
Per als negres una obertura d l re
gim d'Ian Smith. Segons mforma
Efe. la fórmula del p n m « : munstw
de Rhodèsia de íer entrai els negies

avançats els plans quan es produïren
u n e s circumstàncies impresvistes que
leren inadequada la viista del secretari d'Estat. "Davant d'aquesta situació, el govern de Ghana ha hagut
de demanar, lamentablement, l'anullació de la visita", diu la nota oficial.
"La suposició que influències estrangeres han induït el govern a cancellar aquesta visita no té cap mena de
fonament", afegeix l'esmentada nota.
Funcionaris nord-americans havien
dit que tenien el propòsit de presenlar una nota de protesta contra l'agitació fomentada per funcionaris soviètics a Accra, la capital.

( H A N A CONSIDERA INADEQUAD A
V I S I T A DE KISSÍNGER
El govern de Ghana ha negat que
l'anul·lació de la visita del secretari
nord-americà d'Estat en aquest; país
haei estat conseqüència de la influència estrangera, informa l'agencia Efe.
En el comunicat, donat per l'agència d'informació ghanesa, que esmenta com a font informativa una
note oficial, es diu que Ghana havia
programat una calorosa benvinguda
a Henry Kissínger i ja n'estaven molt
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Representants, Galbrieia /

d'un"document no denúnc,a el
malversament de d.n^s pubncs
Fn aauest malversament esta
rien involucrats diversos senadors, representants de la cam
bra, diputats i consellers^ muní
cipals.

Breton^
Bretanya, i aquest és un denominador comú a tots els pobles
celles, ha estat mantinguda fora
de les zones de la concentració
capitalista. Els grans estats burgesos europeus, hereus directes
de les monarquies absolutes i de
llurs contradiccions, han necessitat, per a dur a terme l'expansió imperial i industrial, de
comptar a l'interior amb unes
nacions, subdesenvolupades que
els fornissin el proletariat de
llurs empresses. L'aristocràcia
local fosa > amb l'aristocràcia
francesa, amb una burgesia feble i sucursalista, Bretanya assisteix impotent a la revolucio
industrial: la seva economia es
•roba desarticulada, li manquen
institucions que vetllin per un
desenvolupament harmònic del

MORT I CIA

BREU
A L E M A N Y A FEDERAL. Per
segona vegada en els darrer» 30 a n j £
e l l alemanys occidentals s'han quedat avui sense diaris, a ÇO^equen
cia d'una vaga a termin mdefimt
d'impressors iniciada a Primeres M
res d'ahir a la tarda. L'ordre de va
ga fou llençada p e l s sindicats en su
port de demandes salarials i ha estat
seguida en la pràctica pels 5.000 ta
ïlers d'impressió del país.

El candidat demòcrata Morris
Udall, "lliberal", va declarar ahir
en una conferència de premsa que
no es pensa retirar de la lluita
electoral encara que no hagi guanyat cap' de les eleccions primàries.
" N o escriviu cap epitafi per a mi.
Encara sóc viu", va dir .

i bretonisme conservador

col·laboren a la destrucció de l'ener„gia
„ , .nacional."
, „ » _ » , a H-ctrurció de l'ener-

Michelet,
en visitar
Bretanya
el 1831, denuncià ja que el país
, romania en una situació colonial. El
) bretó, com el gallec en la Península
Ibèrica, ha hagut d'emigrar en quantitats massives. Més encara: el bretó
ha estat utilitzat com a manobre
d'empreses que no eren seves, com
a oeonatge de la repressió. Així,
núncia d'aquesta secretaria, també
l'Estat francès utilitzà els bretons
detiriguda, Zuleta Alvarez arriba a
per a lluitar contra la Comuna. I n'ha
rifrfalcar més d'un milió i mig de
enrolat a la marina, als escalafons
p e s o s
(3.400.000 pessetes) Des de
més baixos de l'administració. .."Brefa presó, l'ex-presidenta digué que
tanya, al segle X I X —escriu un soa r i a
P ú b l i c un document en que es
cialista bretó, Jean-Yves Guiomar—,
demostra la participació de diries posa a remolc de l'Estat-providèngents polítics en la malversació de
cia i es converteix en un fogar de la
fons públics.
reacció, és a dir, en tot el contrari
del que fins llavors havia estat."

Zuleta Alvarez es troba ara detinguda a la presó de la ciutat de
Bereira. Una antiga secretaria seva
fou qui descobrí el fet > adjudicà
aquests diners, a petició de la par
lamentaria Zuleta, a ^ntita s q e
mai no havien existit. Segons la de

U D A L L NO ES R E T I R A

BRETANYA, UN PAiS MARGINAT (5)

país.

Un dirigent sindical acusà abansH'ahir a l'Agència Central d'Intel·ligència dels Estats Units ( C I A ) d'ésser l'instigadora de la mort del líder
obrer José Raquel Mercado. El dirigent Pedró Julio Caro, digué anit
aue poseïa documents que involucraven la CIA en la mort de Mercado
amb l'objecte de "debilitar l'estructura democràtica de Colòmbia".
Els documents que comprometen
la CIA en l'assassinat del president
de la Confederació de Treballadors
de Colòmbia ( C T C ) han estat enviats a aquesta entitat perquè els
donin al Govern.
José Raquel Mercado fou mort el
darrer dia dinou; s'havia atribuït el
crim l'Aliança Nacional Popular
(ANAPO).

Geòrgia, en les primàries de Pensylvania de dimarts passat. Humphrey havia pensat guanyar la candidatura demòcrata a la convencio
de Nova York davant del gran
nombre d'aspirants a la presidència que disputavan candidatura.

Humphrey. que ja fou candidat
demòcrata enfront de
Nixon al
1968. ha decidit de no entrar oficialment a la campanya electoral,
després de l'aclaparador tnomt de
Jimmy Carter, l'ex-governador de

Malversament de fons públics
L'ex-presidenta de la comissió^ econòmica de l a ^

L'ex-vice-president
Hubert
Humphrey, actual senador de
Minnessota, ha desconcertat a
l'opinió pública nord-americana en declarar en una conferència de premsa, ahir, que no
es presentarà com a candidat
a la presidència dels Estats
Units. Humphrey va exposar
la seva dramàtica decisió de
no presentar-se com a candidat a les eleccions primàries,

L A BUCÒLICA B R E T A N Y A
Sorgeix, alhora, un moviment
d'exaltació de la Bretanya pastoral
i beatifica. Una caricatura de la realitat que aspira a deturar el progrés
per tal de deíensar una imatge d'estampeta, pretesament ideal i rotundament falsa. "En subratllar fins al
deliri les nocions de naturalesa romàntica i ànima bretona —escriu
Phílippe Durand—, van trobar llur
camí, i l'exploten, unes inspiracions
vulgaritzadores la funció de les
quals, per ignorància o per complicitat, fou la d'imposar la tutela a un
poble i a la seva història. Sota l'aparença d'una poesia bonhomiosa i
d'encoratjaments al pintoresc, agreugen la despersonalitzada del país i

Els aristòcrates bretons instal·lats
a París vénen, a l'estiu, a estatjar-se
en llurs hisendes, i es planyen de la
tendència dels camperols a abandonar la llengua bretona, de la qual
fan encesos elogis, en francès, naturalment. I mai no se'ls ocorre de
contaminar llur accent parisenc amb
les arestes abruptes d'una parla que
perd tots els encants així que la ía
servir algú altre que no sigui un pagès. El bretonisme, entès com a actitud pública, i fins a tombant de segle, té un caire inconfuniblement
conservador: el bretonisme és patrimoni del petit terratinent, del clergat
més "carcunda", i s'oposa a qualsevol canvi, sobretot si és de signe
social.
Aquesta actitud canvia de manera
fadical en fundar-se el 1911 el Partit Nacionalista Bretó, obra de dos
liberals, Camille Le Mercier d'Erm
i Louis-Napoléon Le Roux. Aviat
se'ls ajunta un socialista, Emile Masson. Tanmateix, la força del bretonisme conservador mediatitza la política del PNB i Masson se'n distancia tot fundant el 1913 la revista
Brug. El punt de vista de Masson
és prou clar: "Enmig dels proletaris
del món n'hi ha alguns que, encara
menys oue els altres, tenen una pàtria a defensar, i que més que els
altres encara, en tenen una a conquerir. Heus ací els proletaris del
país en el qual ens trobem: els proletaris bretons".
^ N A I X E N Ç A DEL
A C I O N A L I S M E BRETÓ

d'una part una pràctica nacionalista,
d'ideologia
conservadora,
d'essencia
d ' u n a p a r t
una
pràctica nacionalista
elitista: d'altra part (en neta ruptura després dels anys seixanta) una
pràctica revolucionària vinculada a
l'emancipació econòmica, política i
social del proletariat".
La literatura bretona ha descrit la
decrepitud del camp, dels poblets els
habitants dels quals han hagut d'emigrar a ultramar, per a ésser alhora
víctimes i botxins d'un imperialisme
que hom els ha imposat. Tradueixo
a partir del francès una estrofa d un
dels poetes bretons actuals mes coneguts, Per Jakez Helias (un any
més jove que Salvador Espriu), treta
del seu poema -An dilez (L'abando):
"Vells vilatges habitats per
vells/ oue ja no tenen dents
per a xiular/ ni somriures per
a/ les albes o els infants/ ( j o
vaig tenir fills, comare)./ Mai
més geranis a les finestres,/
mai més calendaris als murs/
amb les lletres vermelles dels
diumenges,/ quan eren despenjats els vestits nous/ per
anar a veure les campanes de
prop:/ l'orella és sorda i el
cor ha mort."
Al costat d'aquesta constatacio
nostàlgica trobem en la poesia actual
bretona el cant a l'acció, a la revolta.
Padrig Moazon,, un jove poeta francòfon nat a Rennes el 1954, la descriu amb una imatge precisa i grafica en un poema, Còlera camperola,
només de dos versos:
" A l carrer llançant les carxofes/ en forma de granades."

La figura d'Emile Masson ha pres
La lluita del poble bretó no descolada amb el pas dels anys, de ma- carta la violència. En un número
« e r a que moltes de les seves expo- recent, i des de l'editorial, la revista
sicions han estat acceptades i de"Sav Breizh", després d'aprovar les
senvolupades per l'esquerra bretona. accions dels escamots nacionalistes
Yan Sohier, un mestre comunista, el
FLB-ARB, censurava les "vituperareivindicava el 1935. Sohier, d'altra
cions hiòprites de certs polítics que
banda, havia fundat dos anys abans
després d'haver fet passar constantel moviment A r falz, encaminat a la
introducció del bretó a l'escola. Ci- ment llur carrera davant els interessos del poble bretó", rebutgen el
taré altra vegada Philippe Durand
per a fixar les línies del naciona- , sabotatge. Pel comitè de redacció de
"Sav Breizh", un dels òrgans de l'eslisme bretó en els anys que seguiren
a la creació d'Ar falz: "Aquesta de- querra bretona, la violència dels nacionalistes bretons és la lògica conclaració de Sohier el 1935 invita a
seqüència de la violència ininterdiferenciar —en el si d'això que
rompudament exercida per 1 Estat
anomenem amb una única etiqueta,
central sobre el poble bretó.
el moviment bretó, tot i que un gran
confusionisme continua regnant dins
X A V I E R FABREGAS
alguns esperits d'aquest moviment—
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* , concís
de Justícia feta publica ahir No UI
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•n presentar els resultats de u m
«•cttgació.
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Manipulació de la vida i manipulació de la mort
Què és l'eutanàsia? Quids límits té? Quina és
la veritable frontera entre la vida i la mort? Aquestes preguntes que, una vegada o altra, ens han inquietat, fa mesos que són objecti de discussió als
Estats Units, arran d'un cas concret i ben dolorós.
En un hospital de New Jersey, hi ha una noia
jove en estat de coma des de! 11 d'abril del 19 io.
El seu nom és Karen i ja ha soitit diverses vegades
a la premsa. En una festa de joventut, una "party"
com diuen al seu país. la barreja d'alcohol i de
çlrogues li va produir un coma irreversible que
cap tractament mèdic no ha pogut vèncer. Des
d'aquell dia, la tècnica i la vigilància mèdica han
mantingut Karen en una vida purament vegetativa.
Els seus ulls esbatanats no reconeixen ningú. El
cos s'ha reduït fins a pesar trenta quilos i a prendre
la posició fetal.
Els neuròlegs han assegurat formalment que el
cervell de Karen és completament destruït. Davant
la certesa donada pels metges dp la impossibilitat
de retornar-la a la vida, els seus pares van demanar, el mes d'agost passat, que es prescindís de la
tècnica i de les màquines que mantenen aquesta
pobra vida i la deixessin morir tranquil·la. Els metges no ho van voler i els pares, recolzats per sacerdots amics, van demanar a la justícia de New Jersey
que autoritzés la interrupció del tractament. Des
d'aleshores, experts, metges, filòsofs i teòlegs han
discutit apassionadament aquest cas dolorós. Finalment, el passat mes de març, cl tribunal de New
Jersey va accedir a la petició rels pares de Karen i
va dictaminar que es podien desconnectar els aparells. Això encara no s'ha esdevingut, perquè els
metges de l'hospital demanen el parer d'experts que
acceptin la mort real de Karen i els adversaris

aferrissats de l'eutanàsia tenen noranta dies pec a
interposar un recurs.
Aquestes situacions límit iNue els avenços mèdics
i tècnics poden produir més i més sovint, em susciten dues reflexions. Una relativa al plantejament
i al refús simplista del fet de 1 eutanàsia. Cal no
barrejar les coses i no identificar allò que els especialistes anomenen eutanasia passiva ••—seria el cas
de Karen— i l'eutanàsia activa. La primera vol dir
que no ens entossudirem a Mantenir artificialment
la vida d'una persona que, cerebralment, ja és morta; la segona, seria produir una mort voluntària
per abreujar els sofriments del malalt. Des del punt
de vista catòlic —i els pares de Karen ho són— és
l'eutanàsia activa que l'Església ha condemnat sempre; però, mai no s'ha oposat a 1 eutanàsia passiva.
L'altra reflexió és sobre el poder actual de manipulació de l'home. Aquesta noieta que, com a
persona, ja és morta, ha estat manipulada en la
vida i en la mort. L'alcohol, les drogues, el mite de
la diversió són la manipulació t e m b l e que la societat de consum exerceix sobre 5a joventut fins arribar a destruir-la. D'altra banda, les noves tècniques
de reanimació i les possibilitats de la ciència permeten de prolongar la vida traspassant, fins i tot,
els límits raonables: és una altra mena de manipulació. El metge té uns nous pcders sobre l'agonia
de les persones, aquest període enigmàtic que separa la vida de la mort. Cal, doncs, un gran respecte
a la persona per tal que pugui continuar essent
mestressa de la seva vida i de la seva mort i no
manipularia ni per uns interessos econòmics inconfessables ni a l'hora de la mort, per un desig
científic, més explicable, d'explorar noves situacions.
MARIA MARTINELL

Cursos d'institucions catòliques
SENTIT DELS SALMS. L'Institut
de Litúrgia, del Centre de Pastoral
Litúrgica de Barcelona, dedicarà les
sessions dels dimarts, dies 4 i 11 de
maig, a l'aprofundiment de les característiques del sentit cristià de la
pregària dels salms. Les dirigirà
mossèn Miquel Delgado i tindran
lloc, de dos quarts de vuit fins a dos
quarts de deu del vespre, als locals
de la Facultat de Teologia.

M O D E R N I T A T I R E L I G I Ó POP U L A R . La secció "Ciències Humanes de la religió", de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials organitza un
curset sobre el tema de les relacions
de la religiositat popular amb la societat moderna. Serà dirigit pel pare
Lluís Recolons, i tindrà lloc els dimarts i dijous, del 4 al 20 de maig,
de les vuit fins a dos quarts de deu
del vespre.

Col·legi

La Garriga
ALPE ES UN COL·LEGI NASCUT
D'UNA PROFUNDA INQUIETUD
PEDAGÒGICA i AMB UN
GRAN SENTIT DE RESPONSABILITAT
PER A LA JOVENTUT
La línia pedagògica ï característica que
segueix aquest col·legi ha assolit augmentar en els alumnes l'interés pel treball i millorar els hàbits d'estudi.
Els alumnes han pogut comprovar que
l'equip docent del col·legi està al servei
dels alumnes per a guiar-los en les activitats escolars i en el desemvoiupament de llur personalitat.
La col·laboració amb els pares perla millor formació dels seus fills es,en definitiva, l'objectiu màxim d'aquest gran col·legi.
Oberta J'ïnscripciò curs 1976-1977
Parvulari - E.G.B. - B.U.P. - C.O.U.
Per informació ï inscripcions en el mateix col·legi.tots els
dies, des de les 10 fins a les 21 hores, inclusiu els festius.
Telèfons:
871 40 9 0 - 8 7 1 42 5 0 - 8 7 1 43 48
871 43 91 - 871 4 4 4 1 - 871 4 4 4 6

Ensenyança mixta.
M i t j a pensió.
Servei d'autocars.

Adifuts cristianes davant el món del treball
L'any 1955 Pius X I I va instituir la festa de Sant Josep
Obrer —no pas de Sant Josep
Artesà, com certs calendaris indiquen—, que havia de coincidir amb l'X de raaig. Alguns hi
van veure un intent de "batejar", i, per tant, d'esbravar,
una celebració que, des dels
seus inicis, l'any 1889 a Chicago, tenia una clara intenció
reivindicativa. La realitat és
que la festa de Sant Josep
Obrer ha servit perquè molts
cristians prenguessin consciència dels problemes de la classe
obrera i adoptessin una actitud
responsable davant d'aquests.
Aquest és el sentit en què insisteixen
els diversos
documents que, amb motiu de la
celebració de l'I de maig, s'han
fet públics a unes quantes diòcesis espanyoles. Vegeu-ne algunes mostres.

BARCELONA
" N o podem defraudar el ritme q u e
ens assenyala la història. Volem expressar en conceptes d'avui les aspiracions de justícia que configuraren
els treballadors d'ahir. Entre d'altres

CONGRES

Ponència sobre el fet religiós
à m p l a participació popular dels
El proppassat diumenge, dia
grups religiosos en les tasques del
25 al C.I.C., el Consell de l'AmCongrés, que eviti de reduir les acbit 19 del Congrés de la Cultivitats de l'àmbit a un nivell puratura Catalana (que estudia el
ment acadèmic. També quedà clara
fet religiós en els Països Catala finalitat del Congrés, que no ha
lans) presentà el seu prograd'ésser confosa amb una tasca pasma de treball a una assemblea
toral o de difusió religiosa, sino que
de 70 representants d'instituha de fer una valoració cultural dels
cions religioses, catòliques
fenòmens religiosos en relació amb
protestants, i d'especialistes « n
la cultura dels Països Catalans, deiciències de la religió.
L'assemblea fou presidida per Ri- i xant per a cada grup religiós la utilització de les dades i anàlisis
card Pedrals, Pere Lluís (president
Ha estat distribuïda a totes les endel Centre F. d'Eiximenis, entitat
titats religioses una enquesta sobre
que s'ha responsabilitzat de la posales seves aportacions i els plans fuda en marxa de l'àmbit religiós del
turs respecte de la cultura catalana
Congrés) Joan Estruch (sociòleg de
en general i del Congrés en particula Universitat Autònoma) i Jordi
lar. L'anàlisi de les respostes a
López, tots ells membres del Consell.
aquest qüestionari permetrà de fer
Els assistents a l'assemblea discuuna evaluació global del paper que
tiren el programa proposat, que fou
els grups religiosos han aportat a
acceptat majoritàriament, i insistila nostra cultura o pensen aporren sobretot en la necessitat d'una
tar-hi en l'esdevenidor.
El Secretariat de l'àmbit, 19 funciona al carrer Marià Cubi, n.° 13,
(Barcelona-6), on es pod·.·n fer arribar tota mena de- suggeriments i
iniciatives. El Secretariat prega que
B Í B L I A EN RUS. — Un equip
li siguin comunicats tots els actes
d'estudi de l'Acadèmia Ortodoxa de
que se celebrin entorn de la religió
Leningrad treballa actualment en la
i el Congrés de Cultura
versió ai rus modern de la Bíblia.
Aquesta traducció es fa tenint en
compte les versions eslaves més antigues i comparant-les amb els textos originals.
CAPELLANS
SECULARITZATS.
Un informe de la Congregació vaticana per al clergat, publicat al volum que porta per títol L'activitat
de 1» Santa Seu ei 1975, revela que
"Rosa d'abril". Aquesta setmadurant l'any passat ha augmentat
na ha estat festa a Montserrat.
el nombre de sacerdots que, després
La festa de Montserrat. Multiplid'haver sol·licitat la secularització,
cada, muntanya avail, amb els
han demanat d'ésser readmesos al
ecos de les pregàries i de les basacerdoci ministerial. Sembla que
llades, arreu del món on hi ha
hom estudia seriosament la manera
alguna presència, alguna enyopràctica de satisfer aquestes petirança, montserratina. Ça i lla,
cions.
d'un cap a l'altre del dia, esclataren tot de virolais, entrelligats
C A R D E N A L S " I N PECTORE" —
com en un cànon del Virolai únic,
Uns rumors que circulen pels medis
compacte, d'afirmació implorant
eclesiàstics creuen saber quins seran
d'un poble que torna a posar-se
els dos cardenals "in pectore" (o sia,
en marxa. Crítics del temps del
de nomenament secret) que el papa
mestre Rodoreda, Uorejat al cerpensa promoure ES tractaria de l'adtamen del Mil·lenari, ei 1880, soministrador apostòlic de Praga (Txebre lletra expressa d'un Verdacoslovàquia), monsenyor Frantisek
guer flamant mestre dels Jocs, li
Tomasek, i d'un prelat vietnamita,
auguraven que aquella t o n a d a
el nom del qual s'ignora.
mai no esdevindria popular. Qui
NUTïCI A NIGÈRIA. — Després
els ho havia de dir, que aquell
de l'establiment de relacions diploVirolai estrenat per una banda
màtiques entre la Santa Seu i la
militar d'Enginyers arribaria a
República de Nigèria, ha estat noser la veu, no solament de fermenat un representant oficial del
vors religiosos, sinó també d'euVaticà amb funcions de nunci. Es
fòries esportives i, encara més,
tracta de l'italià Girolamo Prigione,
de reivindicacions cíviques en hoque fins ara feia de delegat apostòres de multitud?
lic a Nigèria i Ghana.
M. B.

BREU

Virolai de virolais

Demà dissabte, 1 de maig al Temïle de la Sagrada Família a les

MURRIA

10 del mati, celebració litúrgica

QUEVIURES

»n ritus hizanti-eslau de S. Joan
Crisòstom.
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L'Església i l i de maig

Llúria, 85 - TeL 215 57 8!»

coses, sol·licitem l'amnistia com a
únic mitjà de reconciliació, les llibertats polítiques com a lloc insubstituïble de convivència i la llibertat sindical com a restitució a la
classe obrera del seu protagonisme
històric". " L a nostra consciència es
avui una crida. Una crida al dret al
treball, a la solidaritat obrera i popular, a la repulsa dels augments
de sou desiguals, que estronquen de
soca-rel la possibilitat de construir
una societat més igualitària. Finalment, la nostra consciència és una
decisió: la de continuar incorporais
a una col·lectivitat que, amb matisos
diferents, propugna una s o c i e t a t
transformada, on ja no hi hagi l'explotació del l'home per l'home". ( M a nifest de la Delegació diocesana de
pastiral obrera.)
CORDOVA
" L ' I de maig ha estat sempre una
diada que ha proclamat a tot vent
la dignitat del treball i la necessitat
que els obrers actuïn solidàriament,
amb un protagonisme indeclinable,
per la defensa dels seus drets en la
construcció d'un món més just.'
"L'Església no ha volgut treure-li res
de tot allò que té d'exaltació dels
drets dels treballadors i d'afirmació
del seu protagonisme en l'edificapió
d'una societat més justa, però intenta posar amor allà on alguns sembren llavors d'odi, perquè sap, amb
Crjst, que no hi pot 'haver una justícia de debò que no sigui inspirada
per l'amor, ni tampoc hi pot haver
un amor autèntic que no procuri,
sobretot, complir i fer complir la
justícia." (Pastoral del bisbe, Josa
Maria Cirarda.)
L A CORUNYA
EI bisbe de Mondonedo-El Ferrol,
amb motiu de l'I de maig, ha publicat una carta pastoral, escrita en
gallec, en què parla dels accidents
laborals, estudiant-ne les causes i
exhortant els empresaris i treballadors a buscar-ne els remeis adequats.
Monsenyor Araujo subratlla que no
és intenció seva analitzar els aspectes tècnics de la qüestió, sinó únicament els que tenen implicacions
morals.
MADRID
"Des de la nostra condició de
creients manifestem la nostra solidaritat amb les aspiracions més profundes del moviment obrer: l'afany
incontenible de justícia, la recerca
d'una societat igualitària i fraternal;
l'esperança inalterable a desgrat de
les seculars i diàres frustracions. Hi
reconeixem tin apropament admirable al missatge de Jesús de Na'tza,ret. La nostra solidaritat és més exigent amb aquells qui, per lluitar per
aquesta nova societat, han estat expedientats, acomiadats, empresonats,
morts i de qualsevol forma coaccionats en la seva dignitat humana".
A l moment actual reclamen amij
la classe obrera i el poble en general el dret a decidir sobre les estructures polítiques, sindicals i socials
que constitueixen el marc d'una convivència lliure i democràtica. Davant la gravetat especial del problema de l'atur, reclamem que es busquin amb urgència uns mitjans eficaços per reduir-lo o suprimir-lo totalment". (Declaració del Secretariat
diocesà de pastoral obrera.)
VALLADOLID
"L'ensenyament social de l'Església no és neutre ni intermediari entre les ideologies en pugna i, per
això, tant els qui el consideren sense
importància pel que fa a les aspiracions de! món obrer, com els qui
tenen por quederivi cap a postures
més compromeses, sembla que intentin fer-se'l seu. Però l'ensenyament
social de l'Església no és cap addició de liberalisme i de col·lectivisme, partit en dos. Es una llum sobre
l'home i la seva circumstància, que
l'ajuda a comprendre la dignitat i
transcendència de la persona, el caire comunitari de la vocació humana
i " la capacitat que té de dominar
l'univers amb el seu treball i de
realitzar un destí col·lectiu cada cop
més fraternal i més just." "L'església veu amb alegria el progrés del
moviment obrer i estimula els cristians a col·laborar-hi eficaçment, ja
que, en depèn en gran part el naixement d'una societat millor." (Pastoral de l'arquebisbe, José Delicado*)
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Economia

Projecte de reforma

Baixa de divises el març passat
gistre Oficial a través d uri Ordre publicada en èl «Boletin Oficial del Estado»
del dia 28 passat. Dotze d aquestes Cooperatives són, d'habitatges, de industrials, vuit del camp i les cinc restants de
consum.

Les reserves espanyoles en or i
divises vari experimentar el mes de
març passat una baixa de 286,6 milions de dòlars, situant-se així a
5.673 milions.
Aquesta és la primera baixa des de final de l any passat.
, .
A partir de març del 1975 la baixa total
<le les reserves netes d or i divises ha estat de 127 milions de dòlars.

Estats Units, limitada

El fet que les empreses alcoholeres es
dediquin a obtenir holandès a correcuita, coincidint amb la recent visita a
IURSS d una missió comercial espa
nyola, s interpreta en ambients P r o x l ™ a '
sector com si hagués alguna operació
important a la vista. L'UR§S importa *
tualment 7.5 milions d hectolitres entre
vins i licors de diversos països i s.estima que Espanya podria participar hi
d'alguna manera.
TRENTA-CINC COOPERATIVES
'NSCRITES
On total de 35 societats cooperatives
han estat inscrites últimament en ei w

«L'impacte que la recuperació econòmica dels Estats Units en aquest moment
pugui tenir a Europa serà força limita »
manifestà ahir a Washington Walter
Hoad ey cap de la s e c c ó d'economistes
del Bank of America. Hi afegi «que la recuperació als Estats Units no és^ prou
forta com per asegurar a la resta del
món industrialitzar occidental una recuperació tan ràpida com l'assolida per
n °Hoadtey"va

assegurar que la recuperació europea vindrà amb un rtMtard. eSoecte a la rtord-amencana. d entre 6 i ta
mesos i que tenia ta temença que no
fos^notiu d una creixement del proteccionisme i nacionalisme a la resta del
món.

El projecte de llei sobre la reforma de l'impost sobre la renda i
de les persones físiques, una de les
disposicions fonamentals de la reforma fiscal, es creu que en el Consell de Ministres d avui tornera a
ésser considerat en la seva redacció definitiva, es comentava en
els ambients econòmics.

La base imponible es determinarà per
dos procediments, segons es despren
de la part expositiva del projecte
Quant a tarifes, s'estableixen en primer lloc les de caràcter provisional subjectes a la integració dels impostos a
compte en I impost general sobre la
renda, fins que aquest haurà convertit
ete límits exempts dels actuals impostos
a compte en un sol impost igual per a
tots els contribuents. Cada any. amb els
pressupostos generals de l'Estat, es presentaran a les Corts les tarifes aplicables a l'impost general sobre la renda.
Les deduccions per matrimoni o fills seran a quantitats fixes que s'ampliaran
per als fills casats que convisquin amb
pares jubilats, retirats o impedits o els
mantinguin.
Respecte a la quota de l i m p o s t sobre
rendiment de treba' 1 personal, tindrà
una deducció, en funció del percentatje
fix dels ingressos d aquella procedència, amb un límit màxim.

Segons es traslluí en el Consell passat, aquest projecte es trobà amb fortes
resistències, i ara serè sotmès a una
nova redacció de l'impost amb les modificacions adequades
Dels antecedents recollits per l agència Logos es desprèn que els objectius
generals de la reforma introduida en el
nou projecte de l'impost sobre la renda
són els següents:
Integració dels imposts a compte
en l'impost general sobre la renda
Trobar un sistema repressiu que
descobreixi el frau fiscal dotant I Administració tributària dels mitians oportuns per a complir aquesta finalitai.
Continuarà essent un impost d abast nacional i no podrà ésser cedit a
les regions
Seguiran les retencions i pagaments a compte que siguin deduïbles

Amb la finalitat de fomentar l'estalvi
que genera la inversió, s admet una exoneració de part de la renda estalviada i
invertida, si bé amb modificacions substancials del règim vivent, descomptan-se
un percentatge fix de la inversió efectuada. L'adquisició de l'habitatge propi
també serà deduïble
D'altra banda, s a u t o r i t z a el Govern
perquè pugui declarar el 50 per cent de
la renda destinada a l'estalvi disponible,
aixi com estendre aquestes inversions a
d'altres béns i nous conceptes
Se suprimeix la reducció per patrimoni familiar mobiliari i agrícola en un
límit exempt l impost General sobre la
Réndd
A més de les retencions es pretén que
els ingressos arribin a ésser mensuals a
fi i efecte de tenir un coneixement més
ràpid dels rendiments impositius. quan
es disposi d'una administració impositiva adequada.
Per aplicar la reforma s'estableix un
calendari; durant l'any 1977 s'aplicaran,
entre altres, les normes següents.
Modificacióde la naturalesa de les
quotes fixes dels impostos a compte
que es converteixin en tríbüts autònoms, dedui'bles con a despeses.
Utilització del règim d',estimació

TELECOMUNICACIONS

Pebsa
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M

+

Saba
Urbas

8

8
M
M
M

276
600
138
144,5

B
B
M
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222
100

— 2
+ 12
Zí)

— ®
+ 2

Torras Hostench
Pap.Espanola

B
»

375
180

Sarno
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Campsa
Cepsa
Petrolibei

M
M
M

Asland

Harry Walker
Tubàcex
Babcock&Wilcox
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—
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+
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9
3
6
2 ,
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—
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M
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^

™

M

B
M

^
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_
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2
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*
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— 2
— 9
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151P
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M
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B
B
8
M
B

— 2
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+ 5
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— 1
104
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1
126
0.26
116,75

—2
. 1
+
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.

M
M
B
B

110
115
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251

B
M
8

767
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Biscaia

Tubacex
Unión y Fènix
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B
B 17v
M 20b
B 220
M 211
B 1550
**
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»

— 7
s.
ïto
+• 2
•st
— 3
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— 3
+ 4
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CAIXA D'ESTALVIS

+12
+ 3
— 1
+ 2
— 2

Provincial de Barcelona

+ 3
+ 2
+ 5

B
B
M
B
U
M
B
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105
136
209
182
202
290
185P
155

+

3
BÉe
—ii
as
— 1
— 5

—2

M

475
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378
290
590

FONS D'INVERSIO MOBILIARIA
Nuvofondo
Crecínco
Inespa
Eurovalorl
Ahorrofondo
Inrenta
Mediterràneo
Suma
Fondiberia
Bentfondo
1
tFontisa
• lEurovatoH»
Gesta
Fondonort»
Gestaval
Planinvérl
Planinverll
Banserfond
Ipverfondo
Piusfondo
Fonbancaya
Fondounión
Profondo
Multifondo

+
+
+
+

6
5
4
3

*
í
— 3
«=

+ 2
— 1
t 1
— 2
-

697,62 +
158,83 +
643,69 —
743,43
1503,00
1437,93
451,10
1153,68
997,16
480,45
878,97
«28,70 —
1041,06 —
113,52 +
72 82 +
99.39
92,17
87,13
93,67
75,60
82.40
76,20
79,90
98,25

0,69
1.56
0,70
1,06
5,06
0,69
047
5.20

5,06

1.26
1,11
0,41
0,38
0,34
0,08
0.33
0.17
0,19
0,04
0,22
0,02
0,47
0.09

(Cotitzacions facunattes pel Banc Industrial de Catalunya.)

— *

''PISPI u'*
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La tria de preguntes i sectors economies que afecten són clarament tiuit
d un estudi ben elaborat sobre els indicadors macroeconomies que més poder»
interessar les branques comercials directament lligades al c o n s u m individual
i familiar.
Cal. igualment assenyalar que el darrer
Index Comparat de Preus al Consum
(Escala mòbil) en els «Nou» de la CEE se
situa, per al propassat mes de febrer, en
un 206 per cent per a Irlanda (base 100
en 1970). 205 per cent per a Gran Bretanya 185 per cent per a Itàlia, 160 pe»
cent per a França i Dinamarca. 155 per
cent per al Benelux i 139 per cent per a
Alemanya.
p

+21

IMMOBILIÀRIES I A L T R E S
CONSTRUCTORES
Cidesa
Edif. Gomerciale»
Cevasa
Metropolitana
Fiesa
Urbis
teisa
itMetnamo»)

-10

i

La immensa majoria de persones
iue han intervingut en aqeusta
Enquesta harmonitzada de conuntura sobre els consumidors de
a Comunitat Europea»,, a més de
veure's venir al damunt un augment de preus en fletxa, afirma rotundament mirant enrera que en
els últims mesos els preus h a n
augmentat de manera radical

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ

CONSTRUCTORES D O B R E 8
PUBLIQUES
CubiertasyTat
Oragados
Fomento

B
•
»
B

m

Citroen
Fasa Renault
Santa Ana
Motor Ibérica

680
830
605
715
400
582
356
817
580
560
685
524
420
562
482
741
458
626
642
362
808
587
710

Fel que fa a I evolució dels preus
—diplomàtica definició de I encariment de la vida— ningú no es fa
gaires il·lusions a Brusel.les. La maioria dels consumidors interrogats:
temen, o són gairebé segurs, que e s
produirà una acceleració dels preus
de consum en els mesos vinents.

ASSEGURANCES I CAPITALITZACIÓ

AUTOMOBlLS I MAQUINARIA
AGRÍCOLA

ELECTRICITAT
Sevillana Elec.
ElectraViesgo
ReunidasdéZ
Enher(C)
Fecsa(petites)
Penosa

B 130
B. 365
Bi 115

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

Bamsa
Binca
Ceivasa
Corp. ind. Catalana
Dobinca
Gràl. Invers
Indacsa
Finsa

MATERIAL I MAQUINARIA
ELECTRICA
_ _ _ _ _
Femsa

AIGUA I GAS
Aguas València
Catalana Gas
Aguas Besòs
Aguas Barcelona

Bi 261
Bi 160
Bi 156
Bi 672
Bi 109
M
—
B 230

330
330
342

Evolució dels
preus a la CEE

SOCIETATS D'INVERSIO
MOBILIARIA

130

MATERIAL I MAQUINARIA
NO ELECTRICA'

QUÍMIQUES"
OowUnquinesa
Aragonesas
ExplOsivoS

AcerosLlodio
Altos Hornos
Echevarría
Olarra
DuroFelguera
Sierra Menera
La Farga Casanova

M
M
M

López Quesada
Central
Com.Transati
Bilbao
Induban
Foment
Granada
Santander
Biscaia
Espanyol Crèdit
Exterior Espanya
Hispano-Americà
B.l. Catalunya
BI.León
Bankinter
Mercantil i Inò.
Occidental
Popular
Urquijo
Bankunión
Saragossà
Ibèric
Pastor

METÀL·LIQUES BÀSIQUES

=
+

05

1713

BANCS

195
245

Transmediterrànea M

PAPER I ARTS GRÀFIQUES

Pap. Reurtidas

Finanzauto
Finanz yServ
Galerias

TRANSPORTS MARÍTIMS

TÈXTILS
Caitasa
La Seda
Sniace

6
8

M

SERVEIS COMERCIALS

TRANSPORTS URBANS

ALIMENTACIÓ, BEGUDES
1 TABAC
-ind. Agrlcolas
Ebro
Èl Aguilà
Azucarera

Telefónica

CjM•«

sintètica de la
per cumfl
suma del
ia renda
ranHa nor
(ÍAl consum més estalvi.
Imputació de renda als socis o accionistes de les societats d Inversió immobiliària i tinença de béns que incideixin en les c i r c u m s t à n c i e s l e g a l »
establertes
Utilització del mètode d'estimacid
obiectiva singular.
Substitució de les actuals desgravacions per les noves deduccions que
s estableixin.
Supressió de la deducció del patrimoni familiar.
Deducció de les quotes proporcionals satisfetes i eliminar, en conseqüència. exempcions. reduccions i bonificacions d aquests tributs.

PER FOMENTAR L INVERSIÓ

El discurs d'Arias no es cotitzà

• • "
^„« i o ,ial La primera part, amb la inversió
I a Borsa marcà ahir una trajectòne ues^g
.
c a r w i 8 n o v a n tenir cap aleL expectant, va ofer.r menys volum de n e 8
f . | > s C 0 t i t l 8 c i o n s e s van esgrla A ia segona, la contractaciò e . va a n a M
^
^
concs, ta
parat
tar més fermes. Al tancament quedava « n e
^
realització de beneficis de I*i sessió de
«.percussions del discurs del
Ham de creure, doncs, q u e , » « « p e w a n
ó sense entusiasme, els inpresident Arias, que va ser a o o l l i l ó
e „ c o m p r o y a f que els canvis
versors en van anar arrimant
« ' ^ " ^ n c i a de Is intervenció - e t ; marcat
• s cotitzaven a f a l ç a - N o e s va oteervar
quedes demanda moll clara.
actuà per «es seves p r ò p * . f a v o r a b l e s per a les pròximes jor
sense col·locar fa a u p o a . ' « n e . a v u i podria haver-hi una forta puja de
nades amb una Borsa a I alça . * mie
d e | p r e s i d e n t Arias que no es va cotes cotitzacions, P ' e f i " * " è n d e l Ibalanç d'una jornada desigual,
t'tzai ahir, segons e s d e j M * * «
cotitzacions, en conjunt més ferQuant al c o m p o r t a r n a * e n
general de poca quantia,
mes que en ia ^ s s t ó
«jbretot les del grup bancari, molt demandat, i químic
Bilbao j . P
S
S
S
« elèctric de manera moderada.
Barcelona
Madrid
91.96 (~ -0.21V
92.231 + 0 15)
93,93 ( + 0.63)
37
índexs (Base 1-1-76)
78
56
Contractació: Pugéh
23
40
32
Baixen
31
56
58'
Repeteixen
1
M 129
H.E.òantàbricc.
2,5
M 129.5
Hidróla
3
Iberduero
Bi 162'
Unión Elèctrica
M 127
Alena

Ats

TARIFES

BORSA

PESCA

la renda

Possible aprovació avui en el Consell de Ministres

La recuperació dels

POSSIBLE EXPORTACIO DE VINS
A L'URSS

de l'impost sobre

Hospitalet del Llobregat. — Sota el patrocini de la Caixa d'Estalvis Provincial de Barcelona s'exposa actualment en la Sala «Sant Jordi», Obra Cultural de dita Institució en
aquesta Localitat, una interessant mostra artística de l'obra de l escultor Ferran Soriano
flivero Dita exposició, que es desenvolupa amb notable interes per part del públic visitant està inserta en el conjunt d activitats culturals que la Entitat patrocinadora ha programat amb mol tude te celebració de la festwrtatde SarWJorOi

Esports

HOQUEI PATINS

BOXA

Molts diners en el combat Alí-Young
©uanyi o perdi el combat amb
llïuhammad
Alí
(ex-CassiuS
Clay) demà divendres al vespre
(matinada del dissabte per a
Europa), Jimmy Young haurà
realitzat la màxima aspiració de
tot boxador: lluitar per al títol
mundial. Però, passi el que passi, aquest combat també tindrà
per a Young d'altres al·licents,
sobretot pel que es refereix a la
qüestió crematística: cinc milions de pessetes constitueixen,
en efecte, la substanciosa borsa
de l'aspirant; una quantitat a
tenir en compte, especialment
quan les anteriors borses de
Young mai no sobrepassaven el
mig milió.
El combat, tot s'ha de dir, no ha
despertat l'interès dels aficionats,
perquè tothom coincideix a dir que,
al campió, no li costarà gens desempallegar-se del l'aspirant. Per Alí es
tracta de la sisena defensa del títols
des que el reconquerí a l'octubre del
1974 en el Zaire, lluitant amb George Foreman. Però si hi sumem els
anteriors combats per al títol, quan
encara no havien sorgit els problemes militars que l'obligaren a deixar
la boxa durant tres anys, ens trobem
amb un palmarès important: cinquanta victòries, de les quals trentasis abans del final, i únicament dues
derrotes, davant Frazier i Norton.
. Jimmy Young ha disputat tant sols
vint-i-tres combats, que es desglossen en disset victòries, quatre derrotes i dos combats nuls. Es clar que
aquesta no és l'aspecte monetari, Alí
cobrarà uns seixanta-cinc milions
de pessetes, molt més substanciosos
que els cinc milions de Young.
Y O U N G RECORRE
L'OPTIMISME
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A

Young es mostra optimista en les
seves declaracions: "El combat no
arribarà al límit, perquè un dels dos
anirà a parar a terra i, no cal dir-ho,
aquest no seré jo". I afegeix: "El
moment crucial del combat es produirà al setè assalt, quan Alí s'adoni
que està perdent el combat i els nervis l'obliguin a precipitar els esdeveniments. Aleshores...".
L'aspirant, a pesar d'aquestes paraules optimistes, confia en armes
no solament verbals i, concretament,
en la seva juventut —27 anys—, el
seu estil, la velocitat i fqrça dels

seus punys. A aquest darrer aspecte cal atribuir la seva darrera victòria, ben positiva, contra King Roman.
ALI, POLÍTIC

Mentrestant, seguint el seu tradicional costum de "nonehalance" esORIGINALITAT
portiva, Alí parla de tot llevat del
combat. Darrerament s'ha especialitzat en política i, concretament, en
A l í s'ha distinguit, una cop més,
la dels Estats Units:
per la seva originalitat. Encara que
aquesta vegada s'han distinguit tam"Si jo fos president dels Estats
bé els organitzadors de la vetllada
Units, augmentaria els impostos dels
de Landover, on actuaran els dos
rics i disminuiria els dels pobres,
millors pesos pesats del món, però
faria desaperèixer les escoles de paen diferents combats: Alí i Norton.
gament, atacaria a fons la corrupció,
Aquest darrer s'enfrontarà a Ron
la prostitució i els negocis bruts, i
Standers, el "Brau d'Omaha", l'únic
construiria un ferrocarril supermèrit del qual és haver resistit cinc
ràpid de costa a costa del país. Avui
assalts de Joe Fazier en 1972 en un
tothom viatja en avió, i aquest és
combat per al títol mundial.
un sistema perillós de viatjar que no
Referint-nos de bell nou a l'enm'agrada. Jo construiria un ferrofrontament Alí-Young, tothom consicarril que corrés a cinc-cents quilòdera Muhammad com el favorit abmetres per hora dins d'un túnel de
solut. Una victòria de Young es conNova York a Los Angeles. Obligaria
a duplicar els salaris dels obrers i ' sideraria com la sorpresa del segle,
perquè la diferència entre els dos
acabaria amb les diferències racials
boxadors és massa gran.
perquè tots fossin tractats en les

R E S U L T A T S : Slalom gegant, dames.
Classificació general per temps:
1 M. Corominas ( C E V A ) , 1.11.67
2, M.» T. Parés (CEC), 1.19.82
3, M. Campanà (CEC), 1.21.26
Slalom gegant, homes. Classificació
general:
1, Hans Breitfuts (EEE), 0.58.20.
2, F. Robert ( C A N M ) , 0.59.65.
3, A . Joaniquet (UEC), 1.00.55
Classificació Handicap, dames:
1, M. Corominas ( C E V A ) , 0.59.67
2, Núria Figueras (CEC). 1.01.43
3, M. Barata CCANM),' 1.09.31
Classificació Handicap homes:
1, Josep Colomer (CEC)
2, Lluís Peidró ( C E V A )
2, Antoni Marinel·lo (Pedraforca)
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El Voltregà actual campió d'Europa de hoquei patin visitarà al
Coutras. El partit serà un bon entrenament per als homes de Gallèn
en haver guanyat ja a França per
14-2. Recio i Mogué, que marcaren
7 i 6 gols, respectivament, tenen una
altra oportunitat per a encimbellarse en el pòdium dels golejadors europeus.
Tampoc no patirà massa el Barça per a desfer-se del Novara. El
partit començarà a les dotze i serà
transmès per televisió. Recordem que
en el primer partit triomfà en la pista del Novara pei 3-9, un resultat
que pocs esperaven, per què els italians acostumen a plantar cara a
casa seva arrecerats pel públic.
Voltregà i Barcelona, doncs, ja
són pràcticament semifinalises. Es
probable que siguin acompanyats
per Walsum d'Alemanya Federal,
que derrotà el Boltalowain per 6-1
i ''Sporting de Lisboa, que guanyà
a domicili el Canadà Dry per 5-2.

Avui, a les onze comença la
primera tanda d'entrenaments
oficials del Gran Premi d'Espanya, quarta cursa del Campionat
del Món i primera d e la temporada europea de Fórmula 1.
L'interès d'aquesta prova és indubtable ja que hi seran presentades totes les últimes novetats tècniques, amb un pronòstic
molt difícil precisament per
aquestes innovacions i per les
altes i baixes de conductors que
darrerament s'han produït a les
escuderies.
Tot això fa que els entesos proclamin com a favorit James Hunt, el
pilot més destacat de l'any passat
—tret del campió, naturalment—, ja
que el rendiment dels seus contrincants més directes, de moment només es pot preveure dins un camp
teòric. Pel que hem vist a les cinc
curses precedents —tres valedores

\ é C O M I A T A L A NEU
Corredors sèniors:
1, Josep Giró (CEC), 14'40"
2, Enric Guillo ( C E C ) , 16'12"
3, F. Beltran (G.C. Girona), 16'21"
Corredores dames:
1, Elena Sintes (CEC), 21'35"
2, M. Casulleras (CEC), 23'14"

pel Campionat i dues no puntuables—, Lauda seria l'home a batre
si no sortís amb un cotxe completament nou i... amb una costella trencada. I, després d'ell, caldria comptar amb el Tyrell P 34 que, püotat
per Patrick Depailler, sembla ser a
punt per a la gran cursa. Finalment,
hom
pot
tenir
en compte
la
sempre
amenaçadora
presencia
dels Shadow, els Brabram —que
algun dia han de començar a
donar tot el que els seus fabricants
i mantenidors n'esperen—, els March
—un equip plé de bons pilots, però
amb màquines no tan brillants com
l'historial de llurs conductors—, els
Williams —amb la incorporació d'Andretti— i els Lotus i Penske —que
també estrenen model.
Però si cada cursa de Fórmula 1,
per molt que en principi sembli presentar-se igual que l'anterior, en realitat en difereix en gran manera,
aquesta ha de constituir el súmmum
d'incertitud, i no només per tot el
que hem dit, sinó també, i mol tprincipalment, per l'escenari.
Efectivament, si els Grans Premis
d'Espanya disputats a Montjuïc des
del 1969 han estat molt diferents entre ells, els correguts al Jarama, per
l'una cosa o l'altra, s'han caracteritzat molt més per diverses circumstàncies que han influït decisivament
en la classificació final. El 1970, l'accident d'Ickx, en una corba mal traçada, influí en la classificació, així
com, dos anys després, l'entossudiment de voler fer-hi participar Soler
Roig, i, el 1976, el mal temps influí
en el rendiment de la major part de
cotxes deixant al Ferrari de Lauda

TENNIS

Un nou torneig a
Dotat amb 60.000 dòlars (4.000.000
pessetes), la Federación Chilena de
Tenis, es proposa muntar un torneig internacional, vàlid per a la
World
Championship Tennis,
el
mes d'octubre, a Santiago. La proposició és molt interessant ja que
per al citat campionat, només Argentina i Brasil tenen organitzada
una competició semblant, i les tres
associacions
sud-americanes
més
aviat s'afavoririen amb aquest nou
torneig que no pas s'interferirien
mútuament.
L a federació xilena,
que acaba de guanyar per 3—2 a
Sud-àfrica la final de la zona americana de la Copa Davis d'enguany,
està entusiasmada amb el projecte,
tant més que la present és la segona vegada consecutiva que assoleix
el triomf del seu continent, per sobre dels Estats Units.
El torneig ha estat ja proposat
pel tennista xilè Jaime Fillol —a
qui, després de la seva recent malaltia, es deu en gran manera la
classificació de Xile a la Copa Davis— a ia Federació Internacional,
amb seu a Londres. Fillol és directiu de la WCT, de què formen part,
entre "altres,
l'argentí Guillermo

A R A , L A COPA
Diumenge comença la Copa. Els
partits de la primera eliminatòria
seran els següents: Voltregà - Cerdanyola, Vendrell - Reus, Sentmenat - Cibeles, Terrassa - Arenys ? e
Munt, Kiber - Vic, Barcelona - Noia,
Claret - Vilanova i Caldes - Montemar.
Per cert, el partit entre el Voltregà i el Cerdanyola s'havia d'haver
disputat dimecres a la nit. Ambdós
equips estigueren a la pista durant
molt de temps sense que hi comparegués l'àrbitre. A l capdavall resultà que l'àrbitre no havia estat avisat per la Fec t-ració.
Es veu que la "Federació Provincial de Patinaje" va una mica despistada arran de les disputes sobre
l'organitzacio del campionat mundial d'hoquei patins a Oviedo. Aquí
tampoc no s'ha rebut la nota de la
Federació puntuelitzant que "ha decidit d'acatar l ordenança dels organismes superiors i vist que la concessió a Oviedo estava ja compromesa verbalment i per escrit anteriorment felicitü la Federació Asturiana de Patinatge desitjant-li els
màxims èxits '.
SEGONA DIVISIÓ

Comencen els entrenaments de F-1

Centenari CEC: Competicions diverses

Malgrat que la temporada és avançada i que el temps tampoc no va
acompanyar pel fort torb i fred, hi
havia neu en abundància per marcar un "Slalom Gegant" a la pista
del Torrent Negre amb 35 portes i
800 metres de recorregut.
La participació fou nombrosa is'assolí la xifra de 100 concursants. Finida la prova, en el xalet del CEC,
a la Molina, es va fer entrega dels
premis. A la tarda, molts dels veterans es traslladaren a Sant Joan de
l'Erm i feren nit al xalet de la Basseta a on foren rebuts amb una intensa nevada que no va impedir que
més d'un centenar de participants
arribessin a l'hora prevista per començar les proves. Acabada la competició, es procedí al repartiment de
premis, seguit del tradicional dinar
de germanor.

Barcelona i Voltregà ja són
a un pas ce la semifinal de la
Copa d'Europa. Els partits de
demà només seran de tràmit
car ni a n ni l'altre no han de
témer res deiS seus rivals.

AUTOMOBILISME

ESQUÍ

Dissabte, dia 24, se celebrà
a La Molina l'ajornat Campionat de Catalunya de Veterans i el diumenge a Sant Joan
de l'Erm, el "Vè. Comiat a la
Neu", organitzats pel "Centre
Excursionista de Catalunya",
dins dels actes esportius commemoratius del Centenari.

mateixes condicions. Es clar que un
president d'aquest tipus acabaria
molt malament. Fins i tot és possible que intentessin bombardejar la
Casa Blanca. Però necessitem presidents que no temin per llur vida,
que no s'interessin pels diners i que
estimin el poble i Déu".

Cap a las semifinals europees

Vilas, l'espanyol Manuel Orantes,
l'italià Adriano Panatta i el suec
Bjòrn Bòrg.
Mentre, a Geòrgia, la Unió Soviètica s'ha classificat per a la segona
eliminatòria de la zona europea,
grup A , de la Copa Davis, en guanyar el partit de dobles a la representació de Mònaco; la parella soviètica Kakúlia-Púgaev vencé la
monagasca
Borfiga - Ballery
per
5—7, 6—3, 6—3 i 6—3 i amb aquest
resultat de Tbilisi el resultat actual
és de 3—0, favorable a l'URRS. Per
la seva part, Nikola Pilic ha vençut Nick Kalogerópoulos per 6—3,
6—2 i 6—2, mentre el partit entre
Zeljko Franulovic i Nick Kelaides
fou interromput per la pluja i, per
tant, Iugoslàvia guanya Grècia per
1—0, a la Copa Davis.

COMPREM TOTA
CLASSE DE PARTIDES
« RESTES DE SERIE
Sr. MASIP. Tel. 25819 58

un camí fàcil per a la victòria.
Aquest any, com en el de Soler Roig,
els nervis de la incertitud relativa al
nombre de participants admesos als
entrenaments i a la sortida de la cursa —nombres que no es coneixen
encara d'una manera definitiva-— poden molt bé engegar en orri íote®
les previsions.

Avui comeiiya a Alcoi la fase final de Segona Divisió que ha de proporcionar dos rous equips per a primera i a dos més que faran la promoció.
S'han format dos grups. El I serà
format per: Alcodiam d'Alcoi, Mataró, Geeg de Gircna i el Vilafranca,
i el I I per Claret de Las Palmas, Dominicos de La Coruna, Cassablanca
de Saragosa i Aeb de Barcelona
Els equips dels Països Catalans
són els favorits de tots els gruos.

BÀSQUET

Espanya va a l'europeu femení
S'ha celebrat a M o n t o r e
(França) el sorteig per a la
fase final del Campionat europeu femení de bàsquet, categoria sènior, que es disputarà a
França del 20 al 29 de maig.
Espanya hi està classificada per
haver guanyat el torneig de
Clermont Ferrand.
S'han format tres grups i els partits es jugaran a Montore, Molins i
Vichy. El grup de Montore estarà
integrat per Hongria, Itàlia, Polònia i Alemanya Federal. El de Molins ho estarà per l'URSS, Rumania,
Iugoslàvia i Bèlgica. I el de Vichy
per Txecoslovàquia, Bulgària, Holanda i Espanya.
Els dos primers equips classificats
de cada grup passaran a la fase f i nal per a disputar del primer al setè
lloc. França ha estat exclosa d'aquesta primera ronda per ser el país
organitzador i passa directament a
la fase final.
Pel que fa a la participació espanyola, Espanya debutarà el 20 de
maig en un partit contra Bulgària.
L'endemà jugarà contra els Països
Baixos i el 22 contra Txecoslovàquia.
L'equip es concentrarà a Mataró
el dia 8 sota les ordres de Josep
Maria Solà. D'acord amb el sorteig,
és gairebé impossible que Espanya
es classifiqui per a la fase final. El
més probable és que aconsegueixi el
desè lloc, que ja serà un bon lloc.
CARA A L A PRÒXIMA
TEMPORADA
Els equips es comencen a moure
per a la nova temporada. El Madrid

PRÀCTIC
Mandrt 62-BARCELONA

i el Barça s'estan disputant la fitxa
les circumstàncies en forma de lesions, no es podia escollir pas massa.
— Ranko Zeravika se n'ha anat a
Iugoslàvia per obtenir el permís del
Partizan de Belgrado pe,r a continuar un any més al Barcleona. De
moment, encara no ha signat per a
la pròxima temporada.
del basc López Iturriaga, una de les
grans promeses. Semblava que aniria a Madrid, però les perspectives
han canviat darrerament.
— La pre-selecció de Díaz de Miguel per a Hamilton ha agradat.
Quasi tots els comentaristes hi estan
d'acord. També és cert que, donades

HANDBOL
Torneig a Barcelona
Els jugadors convocats cara al I I
T o r n e i g Internacional d'Espanya
són:
Porters: Perramon, Pagoaga i Rosell.
Primeres línies: Novoa, Uria, Novales, Villamarín, Goyo, Manrique,
Albizu i Sagarribay.
Pivots: López Baucells, Taure,
V. Moral i Alcalde.
Segones línies: De la Fuente, Hernàndez, Morante i De Andrés.
Han causat baixa Lliso i Cascar
llana per obligacions militars.
COPA
Avui s'nicia la primera eliminatòria de Copa. El Seat rep el Barcelona, i el Granollers viatja a la
pista de l'Arrate. La resta de partits es disputaran aquest f i de setmana: Port de Sagunta - Anaitasuna,
J. C. Excursionista - Marcol, Calpir
sa - La Salle Ralpe, Don Bosco At Madrid i Ntra. Sra. Montserrat Teucro.

COMPRO
LLIBRES A N T I C S I MODERNS
LLIBRERIA PUVILL
aot.nt··. i a Oüija a s Tci a i a s g s s
J í l ò m e I S T e l . 3 0 H B B 3-4
Barcelona 2
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MADRID- BARCELONA

VUELTA (II)

Plaza heroi sense coronament N e e s k e n s ,
La segona etapa de la "Vuelt a " que s'ha corregut entre Estepona i Priego de Còrdova, ha
vist el triomf del corredor luxemburguès englobat en l'equip holandès "Frisol", Roger
Gilson.
L'etapa,
de
224
quilòmetres,
transcorrégué per les províncies de
Màlaga i Còrdova. En la mateixa
hi havia algunes pujades i acabava
en un petit coll de 670 metres. De
tota manera, no és la cota més alta, perquè anteriorment havia calgut escalar l'Alto del Nojón i el
Puerto de Ojen, el primer de tercera categoria i l'altre de segona,
s part d'una altra collada no gaire
pronunciada.
Les metes volants han estat situades a Antequera, a 134 quilometres de la sortida i a Cabra, a
30 de la meta final. L'etapa ha
transcorregut per San Pedró de Àlcàntara, Marbella, Cartama. A l j a l ma, Encinas Reales, Lucena i Carcabuey abans d'arribar a Priego de
Còrdova.
En el quilòmetre trenta de l'etapa s'han destacat els corredors Lindez, Loos, Balagué i Pronk. pero en
el 33 han estat caçats. Pel Puerto
de Ojen. Abilleira és el primer, seguit per Oliva. Agostinho. Kuiper,
Loos Ocana i el gran grup, molt
fragmentat. De totes maneres, pel
quilòmetre 55 ja són tots junts altra vegada a excepció de quatre o
cinc que s'havien quedat enrera
en pujar el port.
. x
En el quilòmetre 64 es destaca
Plaza, de l'equip Novostil, pero ningú no donà importància al tel
Tanmateix. Plaza, ajudat pel vent
a favor va anar incrementant i a vantatge, que en el quilòmetre 68

BREU
B O X A . — Carlos Monzón assegurà que venceria el cólombia Valdes
al vuitè assalt del combat que sostindran a Mònaco per unificar el títol mundial dels mitjans.
ESQUL — Juan Manuel Fexnandez Ochoa s'ha classificat finalment
al quart lloc de l'slàlom gegant del
Gran Premi Isola 2.000. En 1 tíalotó
especial, Juan Manuel ha obtingut
el vuitè Hoc. Ambdues proves han
estat guanyades pel suís Luscher.
F U T B O L . — L a selecció n o r d'americana de futbol, formada quasi
tota per grans jugadors internacionals que én els seus darrers anys en
actiu han anat a raure als novells
equips dels EUA, jugarà contra les
seleccions de Brasil, Gran Bretanya
i Itàlia el mes de maig vinent amb
motiu de disputar-se la copa ' Bicentenari". Entre els jugadors seleccionats figuren Pelé. Best, Marsh, bimoes, Clements. M i f f l i n , etc. De moment no hi figuren Bobby Moore i
Chinaglia.
— El president de l'Alacant convocà una conferència de premsa per
informar de l'adquisició de terrenys
per construir el nou camp del club.
— Encara que el iugoslau no
nega. a Màlaga s'afirma que Pavie
ha rebut una oferta per entrenar
l'A.iax en substitució de Rinus Michels.
— El Barcelona At. segueix luier
de la Segona Divisió en el Trofeu de
la Correcció, que atorga el Gremi
de Fabricants de S a b a d e l l . En
aquesta classificació el Tarragona
ocupa el 10è lloc mentre que el .Terrassa,és 13è. el Castelló 19è i el Sant
Andreu 20è
MUNTAYISME.
—
Per
causes
alienes a la seva voluntat, la Federació Catalana de Muntanyisme s'ha
vist obligada a ajornar al dia 14 de
maig la celebració del tradicional
"Sopar dels muntanyencs" que tindrà lloc al local de consuetud, i en el
curs del qual seran lliurats els prem i í i guardons otorgats a entitats i
muntanyencs per les Federacions Espanyola i Catalana. També es lliurarà r x i è . Premi Sant Bernat 75, convocat per la Federació Catalana &
l'autor del treball premiat.
N A T A C I Ó . — La nedadora Lídia
Làrrosa, del C.N. Sabadell, ha establert un nou rècord d'Espanyà de
1 500 metres lliures en recorrer-los
en 18,21,3. L'anterior rècord, el posseïa la mallorquina Antònia Real en
18,31,8. La no/a marca s'ha produït
« n la piscina coberta, d « 25 metres,
del C.N Sabadell.
P I L O T A B A S C A . — S'ha creat a
Igualada el I Trqfeu Sant Jordi. Diumenge s'enfrontaran el Club Natació Barcelona i l'Ateneu Igualadi i
partir de les onze. Els partits se celebraran al nou írontó inaugurat « t

màsmfem vamut
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era ja de 58 segons. P e l quilòmetrè 77 s'havien convertit èn 3,29
minuts i per l'avituallament de Pizarra la diferència era de 6,25.
P e r l'Alto del Alamo l'avantatge
de Plaza és ja de 7,44 minuts respecte d'Abiüeira, Martins, Kuiper,
Agostinho, Ix>os i el gran grup, novament molt fragmentat. Quasi tots
els
que havien passat en primer
lloc pel coll anterior, ho han fet
també en aquest.
A l quilòmetre
116. la diferència de Plaza és de
8 25 Fou ei seu màxim avantatge
perquè a partir d'aquest punt,, les
diferències s'anaren ascurçant.
Per la meta volant d'Antequera
continua en solitari Plaza encara
que a 6,16 minuts passen Verplancke. Martins, Van der Haute i el
gran grup, molt dispers. Per la segona zona d'avituallament, l'avantatge s'ha reduït a 5.03 minuts que
es converteix en 4,08 en el quilçmetre 165. En el 171 porta nomeS
,101 minuts de diferència sobre Perurena que havia saltat de l'escamot però que només havia aconseguit 16 segons d'avantatge. En arribar al quilòmetre 173, el gran
grup arreplega Perurena mentres
que Plaza es només a 1,25.
Per la meta volant de Cabra es
encara Plaza qui la passa en primera posició però l'escamot s acosta a gran velocitat. Hi passen Verplancke i Jacques prècedint als altres. Quan s'arriba al quilòmetre
200. l'heroi del dia. Plaza, es absorbit. L a seva escapada havia, durat 136 quilòmetres. Per l'Alto del
Mojón transiten per aquest ordre:
Oliva, Torres i Martínez Heredia.
Novament el gran grup s'estira i
acaba
trencant-se en nombrosos
grupets. Però en el descens, de cara ja a la fita. molt propera, tothom començà a perdre posicions.
Quan falta un quilòmetre solament,
salta Gilson per a obrir camí al seu
company Theo Smith, mòlt ràpid en
les arribades, però aquest roman
com clavat én la petita rampa què
procedeix la meta i el luxemburguès es troba sorprenentment sol
al cap de tothom perquè Karstens,
que també havia esprintat, cau a
terra juntament amb Elorriaga 1
quatre corredors més. L'altre circumstància que propicia el triomf
de Gilson és que un dels altres esprinters de la "Vuèlta". Domingo
Perurena, en l'esforç darrer, posa
en el canvi el 15 quan en realitat
volia posar el 19. El resultat és que
Perurena es queda també clavat i
no té cap opció al triomf final que,
si no fos pel seu contraterr^s hagués pogut disputar a Smit * Karstens, Elorriaga i els altres Uue van
caure.
X és d'aquesta manera, doncs,
que Gilson, en trobar-se sol, aprofita l'avinentesa. De totes maneres,
amb un segon de diferència entra
Perurena, seguit de Thurau. De
C'aüwer. Ve.rplancke, etc. El temps
deí guanyador ha estat de 6 min.,
29 seg., 25 dècimes.
CLASSIFICACIÓ GENERAL

1. José de Cauwer, 10-02-28..
2. Javier Elorriaga. 10-02-32.
3. Dieter Thurau. 10-02-33.
4. Ces Hoogedoorn, 10-02-34.
5. George Pintens, 10-02-39.
- Fins a 94 corredors perquè s'ha
retirat Barras i han arribat fora
de control Bourguignon, Schroyens,
Van der Slagmolen i Depireux.
CLASSIFICACIÓ
P R E M I DE M U N T A N Y A
1.
2.
3.
4.
5.

Abilleira, 12 punts
Agostinho, 9
Oliva, 8
Plaza, 6
Kuipers, 0

.
. . j.
VArïnín
A mitja tarda d'ahir, l'equip
del Barcelona sortí cap a Madrid per a jugar aquest vespre
un partit molt important, contra el Madrid. Diem que el
partit és important malgrat
que el Barça ja ha perdut pràcticament la Lliga, de la mateixa manera que ningú no dubta
que el Real, al qual li queda
un desplaçament prou fàcil a
Granada quasi bé es pot dir
que l'ha guanyada.

P e l cantó blanc, l'equip madrileny
no es pot permetre el luxe d'un mal
resultat al seu camp, resultat que
només afavoriria a l'Atlètic, ja que
és molt difícil que el Barcelona conquereixi els sis punts que li f&lten
per disputar i superar els dos equips
madrilenys per gol average. P e l costat blaugrana tant la victòria com
la derrota podrien dur, implícites,
moltes conseqüències.
P e r començar, si és el Madrid el
guanyador del partit, la mala maror
que s'ha començat a gestar durant
aquesta setmana de forma decidida
continuaria en sentit ascendent en
espera d'un triomf a la Copa que,
si no es produís, podria significar
clarament unà renovació d e là directiva o. almenys, una modificació
d'algun dels séus càrrecs importants.
En l'ordre tècnic resultaria un fracàs per a les idees —diguém'ho
clar— totalitàries d"'El Rei, Sa Magestat Johan Cruyff I", l'home que
vol fer i desfer intervenir en la formació de l'equip a cada partit, que
vol ser consultat a l'hora de contractar un nou entrenador; clar que,
amb aquesta derrota, a l'holandès
sempre li quedaria el recurs de dir
que amb un sol pàrtit no n'hi ha
prou per a posar en marxa tot el
seu pla d'acció, que és, més o menys,
el que manifesten tots els preparadors respecte d'un any de labor.

DIFICULTATS D'UNA VICTORIA
En canvi, una victòria podria ser
més perillosa, sobretot si, l'altre
diumenge — c o m és d'esperar— es
repetís. El resultat constituiria un
ïmmobilisme directiu i, en tot cas,
unes declaracions del caire " j a hem
posat el remei necessari", un remei
tal com posar l'equip en mans d'un
jugador que ha demostrat ser ge-

Cèrtament, les autoritats soviètiques tenen la seguretat de no sofrir
paralitzacions degudes a vagues, ni
tampoc problemes de tipus polític o
d'inflació monetària. P e r ò sí que saben a Moscou que les places hoteleres, malauradament, hi manquen,
que la tecnologia local és feble i que
là burocràcia sol »n*r
m f e lent» t*u«
i w 'MimvSndziA»

probable

i V/min no
n « se
w sabrà
sabrà fins
fina a
a darrera
darrera
l'equip
hora. Podria ser amb Mora a la
porteria, amb Albadalejo, Migueli,
Cost as y D e la Cruz a la defensa,
Marcial, Asensi i Sànchez al m i g
camp i Rexach, Cruyff i Heredia al
davant si es confirmessin les baixes de R i f é 1 Neeskens, l e « més probables. Una altra cosa seria q u «
Cruyff s'hagués de substituir a ell
mateix.
E N C A R A NO S'HA I N F O R M A T
Q U I ES EL NOU E N T R E N A D O R

Aquesta situació, d'altra banda,
no pot durar completament en màns
de Cruyff sol, qui necessita, almenys,,
d'un preparador físic i àdhuc tècnic, que l'ajudi en la tasca però que.
com un home més. accepti les seves
decisions. El Barcelona fa prop d'ün
mes que j a té aquest nou preparador, el nom del qual no ha estat encara comunicat per Montal als companys de Junta.

ESPANYOL-ATLETICO

Interessos per a tots
Demà, l'Atlético de Madrid
visitarà Sarrià quan només falten tres partits per a acabar la
Lliga. L'equip del Madrid, si
vol tenir opció al títol, ha de
guanyar forçosament l'Espanyol.
Ara bé, l'Espanyol, si vol jugar
la temporada que v e la copa de
la UEFA. li interessa així mateix guanyar aquest partit.
P e r tant, podrem veure un match
molt disputat, perquè no hem d'oblidar que els roig-i-blancs, supeditats
al comportament del Madrid, tenen
després la visita del València, visita teòricament fàcil, per a anar després al camp del líder en la darrera
jornada i, allà, tot pot esdevenir-se.
Repetim, però, qüe estan condicionats pels resultats de Madrid, contra ei Barcelona i el Granada respectivament.
L'Espanyol, per » aconseguir un
lloc en la Copa de, la U E F A . ha de
quedar classificat en quart lloc, com
a. mínim, perquè, si no és així i
conserva el seu cinquè lloc, haurà
d'esperar qüe un dels quatre equips

que el precedeixen guanyi la Copa.
í no hem d'oblidar l'Hèrcules que»
al, seu darrera, està a punt de produir algun disgust si algú es distreu.
Sembla, doncs, que contra l'Atlético jugaran els mateixos homes
que guanyaren diumenge passat a
Granada, perquè ara no és aconsellable fer canvis: Borja; Ramos, Ferrer, Verdugo; Osorio, Ortiz Aquino;
Cuesta, Solsona. Maranón, Fernàndez Amado i Caszely. Els de la capital segurament seran: Reina o T i rapu; Capón. Heredia, Eusebio, Díaz;
Bermejo, Adelardo, Leal; Aguilar,
Ayala i Leivinha.
Làrbitre del partit serà Guruceta.
En principi havia d'ésser Franco
Martínez. Però aquest, en una carta
adreçada al Col·legi Nacional d'Arbitres, ha renunciat a f e r de jutge
d'aquest partit al·legant que en el
passat Sevilla - At. Madrid, que ell
va dirigir i en què va guanyar
l'equip andalús per un gol a zero,
la directiva de l'Atlético va fer unes
manifestacions en contra d'ell. I ara
no vol problemes.

Estrangers per al futbol anglès
A Anglaterra, des d'un punt
de vista futbolístic, és a punt
d'esclatar la revolució. La Football Association, segons una informació que dimecres passat
recollia "Stadio", és a punt de
prendre la decisió d'obrir lès
portes als jugadors estrangers.
En efecte, a l'assemblea del 19 de
maig vinent el concell directiu de la
Federació proposarà — i ja és ijuasi
segur què obtindrà— l'abrogació del
període bianual de residència a Gran
Bretanya, com a condició "sine qua
non" perquè un jugador estranger
pugui aspirar a un lloc en un equip
professional anglès. Durant un segle,
aquest requisit havia bloquejat qualsevol migtació futbolística cap fels
clubs anglesos.
En prendre aquesta decisió, per
altra banda inevitable, là Football
Association integrarà els reglaments
propis als del Tractat de Roma que
regulen l'activitat esportiva dins el
Mercat Comú. P e r ò amb això no s'acaba tot. També els futbolistes provinènts dè països forà dél MEC podran integrar-se professionalment als
equips britànics, si aquests en solliciten prèviament eís corresponents
permisos de treball.
A Londres preval l'opinió que els

Problemes per a l'Olimpíada moscovita
SI l'Olimpíada dé Montréal
sembla definitivament encarrilada, no es pot dir igual de la
ae Moscou el 1980, encara q u e i a
capital moscovita disposi de
quatre anys per a planificar i
realitzar-ho tot.

baixa

Aioi però
n«rn que també
tntnh» ha
hs deixat
deixat veunial
veure ben clar que quan no vol no Juga.
En tot l'afer, el millor paper ha
estat el de Laure»no Ruiz. que ha
acceprtat el càrrec de preparador fins
a final de temporada però que en
realitat ha posat aquest càrrec a
disposició de Cruyff, perquè ell ho
ha volgut o perquè ho ha desitjat la
directiva. A i x í , ahir, després de l'entrenament del matí, Ruiz ens digué
als informadors quins eren els jugador* més o menys indisponibles.
confirmant qüe R i f é seguia amb febre —malgrat haver entrenat—, que
Neeskens es queixava d'un turmell
com a reflex d'una dolència de genoll i que Cruyff es queixava, altre
cop. del tendó d'Aquil·les. però no
ens digué qui havia decidit que A r tola, Tomé, Torres, Mir, Clares i
Fortes restaven a Barcelona i leS
úniques paraules que sonaven a
autoritat foren que Asensi reapareix amb seguretat.
De tot el que hem dit es dedueix
fàcilment quq la composició
de

Com a contrapartida d'aquestes deficiències, Moscou pot comptar amb
el suport de tot el país, com es reflecteix en la composició dél comitè
d'organització que enclou, entre altreí.el director nacional de Turisme,
els principals responsables esportius
del país, el ministre de Comunicacions i els secretaris d'Estat per a
la Cultura, Sanitat, Finances, Afers
Estrangers, Aviació i Defensa. Però
encara que tothom treballi de f e r m
en aquesta feixuga tasca, la modernització de les instal·lacions existents
comportarà una feinada que preocupa els responsables de la futura
Olimpíada. Es clar, per altra banda,
matrara f a l t a » qastre any» ..

VW*

principals clubs, freqüentment immersos en competicions europees, podran demostrar fàcilment a les autoritats britàniques que el caràcter internacional de llur "indústria" necessita el lliure accés als milions talents, encara que no formin part del
MEC.
Segons una informació del ;'Daily
Express", d'ací a un any o dos començarà la migració cap a Anglaterra. sobretot, dé jugadors escandinaus, holandesos i alemanys. Després d'havfer posat en evidència els
aspectes atractívols del futbol anglès, tant des del punt de vista d'organització com del joc mateix, el diari escriu: "Encara tenim d'aprèndrè
coses en certs sectors tècnico-tàctics
i la importació d'estrangers conferirà noves i excel·lents dimensions a
les orientacions futbolístiques angleses."

Mentrestant els anglesos tornen a
exportar llurs futbolistes. Aquests
dies, l'Hamburg alemany
intenta
d adquirir els serveis de l'enfant terrible del Queens Park Rangers. Bowles, per 250 mil lliures esterlines.
F I N A L DE C O P A
La Foólball Association ha denegat una petició del govern a f i de retardar vint-i-quatre hores la data del
possible desempat del partit final d e
la Copa entre el primera Manchester
United i el segona Southampton.
La data prevista del 6 de maig
coincideix, en efecte, amb les eleccions municipals britàniques. La F A
ha transigit únicament per a un retard de quinze minuts; una hora
sbans de tancar els col·legis electorals.

Manresa: no als professionals
En aquests últims dies s'ha
tomat a remoure el problema
plantejat pels jugadors professionals del C. de D. Manresa,
que han denunciat els seus contractes i s'han negat a jugar el
dia del partit de l'Osca si nu
eren ateses les seves condicions.
Com se sap, tot girava a l'enton» del lliurament, par l'expresident, d'uns talons bancaris sense que hi haguessin diner». A i x ò portà com a conseqüència que èl Manresa dès de
f a uns partits jugués a tercera
divisió amb juvenils.
En aquests últims dies Ü ha dit
que aquells jugadors i la Comissió
Gestora que regeix el club havien
arribat a un acord. Res de més incért, car la dita Comissió ha publicat una nota que. entre altres coses
diu:
1 — Que Ja situació d « litigi entre
«Is jugadors professionals i « I club

es troba pendent del recurs f e t per
l'entitat al Comitè Jurisdiccional de
la Federació Espanyola contra els
acords adoptats pel Comitè Regional Jurisdiccional de la Catalana.
2 — Que en una conversa entre els
assessors jurídics d'ambdues parts
e$ convingué de formular una pro,
posta de transacció per part dels jl»r
gadors afectats, que seria sotmesi»
a la Comissió Gestora.
3 — Que és inexacte que es con»
siderés la reincorporació dels jugadors professionals, perquè els contractes havien estat rescindits pel
Comitè Jurisdiccional dè la Federació Catalana".
L a nota va signada per Jenar Ma*
ta, president de la Gestora. Per la
nostra part afegirem que la reincorporació no ha passat pel cap ni als
de la Gestora, ni als afeccionats,
que tampoc no ho voldrien. Es més,
diumenge s'ineorporarà algun altre
Jugador nou.
JOAN I X A t t O

-Espectacles

El cinema espanyol en el 75
Segons un informe del servei
«indical d'estadística del Sindicat Nacional de l'Espectacle, la
situació del cinema e s p anyol
—en els seus diversos aspectes
de producció, distribució, «te.—
continua sostenint una tònica
precària. La seva evolució, malgrat que la pèrdua de terreny
enguany ha estat menor respecte als anys passats, manifesta
un descens continuat.
Dades reveladores en aquest domini són les següents: en el cicle de
producció de llargmetratges, la xifra de 102 pel·lícules realitzades el
1975 contrasta sensiblement amb les
125 realitzades, per exemple, el 1969.
En l'àmbit de la producció, també

la xifra de 60 empreses productores
actives representen un descens palès en l'esmentat sector, si es compara amb les 79 de l'any 1969 o la
mateixa xifra del 1974. Tampoc el cicle d'explotació no reeixí gaire, car
de 402 pel·lícules estrenades a Madrid, el 1969, s'ha passat, el 1975,
a 382.
D u r a n t l'any 1974, l'Agrupació
d'Empresaris de Cinema organitzà
un cicle de conferències on s'encetaren tots els temes que afecten l'exhibiçió i tot el cinema en general. La
sobredita problemàtica h a quedat
penjada durant l'any 1975, a l ' e s p e r a
que la nova llei de cinema resolgui
d'una vegada els problemes que té
plantejats la cinematografia.

CINEMA

"Prohibido saber"
Cine Petit Pelayo (Barcelona). — Una determinada mena
de pel·lícules es venen (es volen vendre) perquè hi ha el ganxo de l'actor. A Hollywood, quan
rutllava "a la clàssica", d'això
en deien "star system".
Ara n'hi continua havent. La manipulació és diferent. Diguem que
ara apareix més sofisticada. Abans,
Rodolfo Valentino era un bon jan i
prou. Ara, Robert Redford no és solament un xicot atractiu, de més a
més, sembla intel·ligent Abans, els
presentaven embolicats amb paper
de plata. Avui no hi ha inconvenient
a servir-los més aparentment despenjats. Trintignant és d'aquests.
Mai no he acabat de creure en el
valor de l'actor de cinema. Feu plans
curts on n'hi hauria d'haver un de
llarg, i qualsevol potser i fer-s'hi
veure. L'actor al cinema és una presència molt més manipulable que al
teatre. Trintignant no és el mateix
quan l'agafa Bertolucci ( " I I conformista") que quan treballa amb la
seva dona. Bertolucci sap fer que no
sembli un pal plantat. Nadine no
gaire. Es clar que " I I conformista"
és una cosa i "Prohibido saber" una
altra de molt diferent. No volem
aquí debatre els mereixements personals d e Jean - Louis Trintignant.
Únicament dir que és una estrella i
si a una pel·lícula no li toca fer res
més de bo, doncs ja tenim assegurat el seu protagonisme estel·lar.
"Prohibido saber" és un film fet
en petit comitè per la família Trin-
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tignant amb el cop clar de tenir
JeanLouis de personatge principal.
Sense ell, quasi podem jugar-nos-hi
el coll, no hi hauria pel·lícula. Ell és
l'expectativa de venda. La resta ja
no amoïna tant. Però la seva esposa
Nadine Marquant (fixeu-vos la quantitat de marquants que surten als
títols de crèdit) vol fer pel·lícula
d'autor, de gran tema. I agafa la
política. Un candidat conservador
(UDR potser?) ha d'amagar l'assassinat del seu fill perquè el complicaria en un afer molt dubtós de propaganda electoral i piquets parapolicials. Un advocat investiga i, xanoxano, en traurà l'entrellat. El film,
afavorint la nostra identificació amb
el protagonista, respecta ia investigació de l'advocat (Trintignant) i
dóna les dades fonamentals quan són
descobertes per aquest. Mai no empra l'absoluta possibilitat del cinema
per a la ubiqüitat. Es la renúncia
de la informació, la victòria de la
intriga.
Quan, al final, el personatge de
Trintignant dubti de la maldat intrínseca del polític, nosaltres que
"som" Trintignant també en dubtarem. Nadine deu saber que hi ha un
pseudo-cinema polític on ningú no
parla de cap més tema que dels congresistes i dels jutges dolents. I ella
—sempre fent cabòries psicologistes
per la nostra banda— deu haver desitjat fer una pel·lícula més complexa. I el problema és que ha tret alio,
però no hi ha posat res més. Ni un
trist alcalde una miqueta dimoni.
TOMÀS DELCLOS

AL VENT

"Colors: festa d© la percussió
Avui i demà, a partir de les deu
en punt del vespre, l'Orfeó de Sants
de Barcelona serà escenari d'un parell de vetllades que, si més no, en
un principi, sembla que seran d'allò
més interessants per als afeccionats
;> la música popular actual i que
han estat anunciades amb el títol de
Colors: Festa de la percussió Hi
participaran quatre percussionistes
àe primera línia, tots ells residents
al nostre país des de fa temps i
plenament identificats amb els corrents avanguardistes i experimentals de les noves generacions de músics catalans, però de procedències
geogràfiques ben diverses: des dels
xilens "Kruppa" Quinteros i Santa
Salas fins al cubà Pedrito Díaz, bo
i passant pel català Manuel Joseph.
Amb ells, en un acompanyament
instrumental que pot ésser molt interessant, intervindran a Colors:
Festa de la percussió el saxofonista
canadenc Dave Pybus, el contrabaixísta Xavier Batllès i la flautista
Tete Matutano, els dos últims catalans i també molt lligats a diverses
experiències musicals d'avantguarda
que s'han realitzat al país d'uns
anys ençà.
Colors: Festa de la percussió pot
ésser una nova experiència d'investigació. Sembla que justament es
70I posar en relleu la importància
del ritme als nou corrents expressius de la nostra música popular actual, on sovint ha predominat excessivament el contingut líric i melòdic, amb el detriment conseqüent
per a uns instruments com els de
percussió, la importància i els enormes recursos dels quals són encara
per descobrir tret d'algunes experiències fetes per l'Orquestra Mirasol, diversos membres de la qual,
com el mateix Xavier Batllès, els
seus actuals companys Quinteros i
Salas i els seus antics acompanyants
Díaz i Pybus, tindran una part ben
destacada en aquestes dues sessions
en les quals sembla molt probable
que tindrem l'ocasió de conèixer directament i personalment la nova
línia de la pròpia Orquestra Mirasol.

ALBERT GRAU í LLACH

AVUI, TARDA, ; ESTRENA!
;UNA PEL·LÍCULA
QUE HA PASSAT
A LA HISTORIA
DEL CINEMA!

Joan Baez és, probablement, la
cantautora nord-americana que gaudeix d'un prestigi internacional més
gran. Als seus trenta cinc anys actuals, és considerada com una de les
veus més destacades de la cançó popular actual d'arreu del món, i és
ben lògic que sigui així, puix que
d'ençà de la seva presentació al Folk
Festival de Newport, l'any 1959, ha
seguit tota una carrera artística eminentment rigorosa i que figura per
mèrits propis entre les millors, no
únicament dins els corrents de la
música nord-americana d'arrels folklòriques, sinó en el camp molt més
extens de l'autèntica cançó- popular,
la que es nega a renunciar a la seva
qualitat d'art fonamentalment utilitari i al servei dels interessos genuïns del poble.

P

A

U

Recital

0V1 Dl MONTLLOR
30 d'abril, 10.30 vespre "Casino"

NO HI FALTEU
US ESPEREM
TOTS AL RECITAL

JORDI GARCIA-SOLER
A V U I ACTUEN
Dolors Laffite, a Zeleste de Barcelona, a le s 20.30.
Colors: Festa de la percussió, amb
Xavier Batllès, Pedrito Díaz. Tete
Matutano, Manuel Joseph, Kruppa Quinteros i Santa Salas, a
l'Orfeó de Sants de Barcelona, a
les 22.00.
Ramon Muntaner, Joan Isaac, Xavier Ribalta i Quart Creixent, al
Pavelló d'Esports de Granollers,
a le s 22.30.
Celdoni Fonoll i Pius, a la Joventut Catòlica de Molins de Rei, a
les 22.30.
Pi de la Serra i Marina Rossell,
a la Casa Municipal de Cultura
de Palamós, a les 22.30.
La Trinca, al teatre Romea de
Barcelona, a les 22.30.
Doctor Jazz Band, a L,a Cova del
Drac de Barcelona, a les 23.00.

MAS

MESTRE

SENSE C O N T A M I N A C I Ó
A I G À P U R I S S I M A I INESGOTABLE I NOMÉS A CINC M I N U T S
DE SITGES
R E S T A U R A N T , TELEFON, PISCINES, TENIS, MINI-GOLF. " P I C A DERO" C A V A L L S
CONSTRUÏM EL SEU X A L E T
GRANS FACILITATS
DESCOMPTE ESPECIAL PER ELS
LECTORS D ' A V U I
TELFS. 228 31 73-218 29 43

Telèf. 2538641 BARCELONA

V I N E B R E

Quan podrem veure el f a m o s í s s i r r t
A su aire enregistrat per Lluís LlacS
i mai no emès fins ara?
Quan es faran realitat les clàusules del còntracte signat amb Raimon
per a gravar dos programes especials, cadascun d'ells d'una hora de
duració?
Quan podrem tornar a veure
Mundo Pop, probablement l'únic
programa musical on la nova c a n ç ó
era tinguda en compte?
Quan RTVE serà la ràdio-televisió
de tots els pobles de l'Estat espanyol i no l'emissora burocràtica, centralista i discriminadora de les diverses nacionalitats ibèriques?
Quan rebran reposta aquestes preguntes?

PER A VOSTÈ I L A SEVA F A W T L M
L I OFERIM A L A U R B A N I T Z A C I Ó

La Trinca
PereTapias

PRIORAT - LA RIBERA
TERRA ALTA
FESTIVAL DE
CANÇÓ CATALANA A

UNES PREGUNTES A R T V E

Come from the shadows, el darrer
àlbum discogràfic de llarga durada
publicat per Joan Baez a casa nostra, és una petita obra mestra de
l'especialitat. Hi retrobem la Joan
Baez de sempre, amb la seva veu
eminentment expressiva i amb tota
la seva força comunicativa, amb tota la seva habitual càrrega antibel·licista i pacifista, amb tot el seu
esperit inconformista davant un
món on l'explotació de l'home per
l'home és un fet dissortadament
quotidià i d'abast general. També hi
retrobem la intèrpret càlida i fidel
de les cançons més diverses, des d'algunes de les seves pròpies composicions —és el cas de Prison Trilogy
(Billy Rosa), T o a stranger, Myths,
Weary mothers (People's union), T o
Bobby, Song of Bangla Desh,..— fins
a les d'altres autors —entre les
quals cal destacar especialment la
s:va esplèndida interpretació de la
versió anglesa de L e Partisan, la
gran cançó escrita per Hy Zaret i
Anna Marly, o la d'Imagine, la coneguda obra de John Lennon.
Come from the shadows és una
producció discogràfica d'una qualitat extraordinària. Davant tantes

Representant exclusiu de:

alcàzar

obres estupefaents i buides de con*
tingut amb què som bombardejat»
constantment des dels Estats Units,
val la pena d'escoltar amb calma i
deteniment una obra com aquesta de
Joan Baez, on la cançó assoleix í i t e í
molt altes com mitjà artístic de comunicació al servei del poble.

JOAN BAEZ:
«COME FROM THE SHADOWS"

P E R M Í S d e
c o n d u i r
JA NO FA FALTA EL SERVEI SOCIAL
PER OBTENIR-LO

AUTOESCOLA «POBLE NOU»
Passeig del Triomf, 39

AMB EL BARÇA A
NOSTRE WJON

DIRECTOR: JOSEP LLARCH

INVERSIÓ

EXCEL·LENT

C A D A Q U É S
COMPRI L A S E G O N A VIVENDA EN U N

(Autoritzada majors 18 anys 1 14 acompanyats)
VENDA ANTICIPADA DE LOCAL TATS
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I

EDIFICI

DE CATEGORIA. INFORMES M O S A F A , S. L.
Divendres a les 20.55 h. retrans-j
missió del partit per circuit de T V |
NOSTRE MON (Plça. Lesseps, 3)

BRUSI. 36. T. 227-64-23. B A R C E L O N A - 6

Compiepartícips fundadors (XIII)- avui, divendres, 30 abrn 1976
1a. R E L A C I Ó ( 1 )
MARTI
MARTI
MARTI
MART!
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MART!
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI
MARTI

GICH, ANTONI
GIL, JOSEP
GRAU, ANTONI
GUITART, A.
ISERN, JOSEP, M.
JAUME
JORDÀ, JOSEP
JORDI
LEON, JOAN M.
LÓPEZ, XAVIER
MARQUES, ROBERT
MARTI, JOAN
MARTÍNEZ. F.
MATAMOROS, A.
MATAVERA, A.
MERCADAL, JOAN
MIQUEL
MIQUEL, CELONI
MITJANS, JOAN
MOLINA, JOSEPA
MOLINE. RAMON
MONCHO, MANEL
MONLLOR. JOAN
MONNER, M.
MORA, JOSEP
MORATO, JULI
MORERA. JOSEP
NICOLAU. LLUÍS
NOLLA, MANUEL

MARTI OLESTI. RAMON
MARTI OLIVE, EULALIA
MARTI OLIVE, FERRAN
MARTI OLIVERAS, JORDI
MARTI PALAU, JAUME
MARTI PALAU. TOMÀS
MARTI PARASELE, M.
MARTI PAUSAS, CLIMENT
MARTI PERICAS, JOSEP
MARTI PERRAMON. D.
MART! PERRIN, ANTONt
MARTI PICANOL, J.
MARTI PICANOL, RAFEL
MARTI PIERA, MERCE
MARTI PIGRAU, M.T.
MARTI PIJUAN, MIQUEL
MARTI PLA. CLAUDI
MARTI PONT, M. DOLORS
MARTI QUEIXALOS. F.
MARTI RAMON, ANTONI
MARTI RASPAU, JOSEP
MARTI RAÜL, SALVADOR
MARTI RIBA, RAMON M
MARTI RIBES, M.
MARTI RIERA, H.
MARTI RIPOLL, M.T.
MARTI ROBUSTE, JOSEP
MARTI ROCABRUNA, J.
MARTI ROIG, JOAN
MARTI ROIG, MARIA
MARTI ROSINYOL, A.
MARTI SADURNÍ, JOSEP
MARTI SALA, JAUME
MARTI SALVAT, CELESTÍ
MARTI SANS. JOAN
MARTI SAURI. LLUÍS
MARTI SEGARRA. N
MARTI SERRA, JOSEP
MARTI SIN, MONTSERRAT
MARTI SOLER, JOSEP
MARTI SOLER. LLUÍS
MARTI TINERO, ANTONI
MARTI TRIQUELL, JOSEP
MARTI VDA. DALMASES, J.
MARTI VDA. DE VALL, M.
MARTI VENTURA. P.
MARTI VENTURA. RADEL
MARTI VILANO. Q.
VARTI VILARDELL, PERE
MARTI VIVER. ROSA. M. .
MARTIN ALVAREZ. JOAN
MARTIN ASENSI, JOSEP
MARTIN BALLESTA, A.
MARTIN BANASCO, T.
MARTIN BECHINI, MANEL
MARTIN CASTILLA. A.
MARTIN CLAROS, RICARD
MARTIN COLL, JOSEP
MARTIN DE F„ M.D
MARTIN DURAN, JOAN
MARTIN ELENO, CÉSAR
MARTIN GARCIA, JOAN
MARTIN JOAN
MARTIN LECHA, F.
MARTIN MACIAN, ARTUR
MARTIN MARMOL, G.
MARTIN MARTI, MARIA
MARTIN MARTÍNEZ, B.
MARTIN MENDEZ, JAUME
MARTIN PARDAS. M.R.
MARTIN PRÍNCEP. J.
MARTIN ROIG, ALBERT
MARTIN ROVIRA F. DE P.
MARTIN ROYO. F. JOSEP
MARTIN SANCHEZ, LL.
MARTIN SILVA, ÀNGEL
MARTIN SOLÍS, JOSEP
MARTIN SUSANY, VICENS
MARTIN URBANO, JOAQUIM
MARTIN VIDAL. MARTA
MARTIN VIDAL, RAMON
MARTINELL TAXONERA, C.
MARTINESDE FOIX, F.
MARTÍNEZ ABARCA, C.
MARTÍNEZ AGUILERA, E.D.
MARTÍNEZ AGUSTENCH, P.
MARTÍNEZ ALEGRE, J.
MARTÍNEZ ALIER, J.
MARTÍNEZ ANDREO, E.
MARTÍNEZ ÀNGEL
MARTÍNEZ ANTONI
MARTÍNEZ ARNAL
MARTÍNEZ BALANYA, E.
MARTÍNEZ BARABINO, J.
MARTÍNEZ BARRANCO, A.
MARTÍNEZ BATALLER, J.
MARTÍNEZ BILLO. JOSEP
MARTÍNEZ CALLEN, R
MARTÍNEZ CASTANYER. M.
MARTÍNEZ CASTRO, R
MARTÍNEZ CATALAN, J.M
MARTÍNEZ CODINA. J.
MARTÍNEZ DALMASES, LL.

MARTÍNEZ DAROCAS.V
MARTÍNEZ DE F.LL.SRS
MARTÍNEZ DÍAZ, E.
MARTÍNEZ, ENRIC
MARTÍNEZ ESCRIBA, P.
MARTÍNEZ ESTEVE, F.
MARTÍNEZ FARRÉ, F.X.
MARTÍNEZ FELIU, A.
MARTÍNEZ FELIU, A.
MARTÍNEZ FERNANDEZ
MARTÍNEZ FERRUS.C.
MARTÍNEZ FIGAS.S.
MARTÍNEZ GARCIA, A.
MARTÍNEZ GARCIA, F
MARTÍNEZ GARCIA, JOAN
MARTÍNEZ GARRIDO
MARTÍNEZ GIRONA, JOAN
MARTINEZGRAELLS, C.
MARTÍNEZ GUARDIA, A.
MARTÍNEZ HERRERO, J.
MARTÍNEZ, JOSEP
MARTÍNEZ, LECEGUL, P.
MARTÍNEZ LLORACH, J.
MARTÍNEZ LLUÍS
MARTÍNEZ LLUÍS, M.
MARTÍNEZ MARGARIDA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J.
MARTÍNEZ MASSÓ, F.
MARTÍNEZ MASSÓ. JOAN
MARTÍNEZ MELLADO.M.
MARTÍNEZ MESTRE . JOAN
MARTÍNEZ MIRALLES, J.
MARTÍNEZ MOLES, R.
MARTÍNEZ MORAGUES, J.
MARTÍNEZ MORENO, G.
MARTÍNEZ MUNTADA, R.
MARTÍNEZ NUALART.J.
MARTINEZPALOMES.J.M.
MARTÍNEZ PASTOR. JOAN
MARTÍNEZ PEDRERO.C.
MARTÍNEZ PEREZ. JOAN
MARTÍNEZ PLANAS. J.
MARTÍNEZ PUJOL, A.
MARTÍNEZ REINA, LLUÍS
MARTÍNEZ RIBES, R.
MARTÍNEZ RODRINA.R.
MARTÍNEZ ROSIQUE.J.
MARTÍNEZ SABASTIA.M.
MARTÍNEZ SABATER, M.
MARTÍNEZ SANCHEZ, G.
MARTÍNEZ SANCHEZ, J A.
MARTÍNEZ SERRE, J.M.
MARTINEZTARGA, ARTUR
MARTÍNEZ VALLS. R.
MARTÍNEZ VINOLAS.M.
MARTÍNEZ ZURANO.J.
MARTINEZ-AGUDO, I
MARTORELL BRUNET, A.
MARTORELL CADELLA, A.
MARTORELL CODINA, J.
MARTORELLCOROM, J.
MARTORELL'FOLCH, R.
MARTORELL GABRIEL
MARTORELLGIMENEZ.J.
MARTORELL GONZALEZ, J.
MARTORELL, JOAN
MARTORELL, JORDI
MARTORELL JULIÀ. M.
MARTORELL MARTI, J
MARTORELL MERCADER, T.
MARTORELL ORIOL
MARTORELL PAH.UL. M.L.
MARTORELL PASTORAT, J.
MARTORELL QUINTANA, A.
MARTORELL ROCA, S.
MARTORELL SALA.F.
MARTORELL SALVADOR
MARTORIPETREL, JOSEP
MARTOSCARRILLO, A.
MARTYSCHNEIDER.G.
MARUNYCROSA. RAFAELA
MARUQUES MARQUES. H.
MARVENDA, JOSEP LLUÍS
MARVETS FREIXAS, JOAN
MARZACASTELLET A M.
MARZABAL MARTÍNEZ, P.
MARZOGENER, MARIA
MARZO MART, MANEL
MARZOPUJOL, JOSEP
MASALBA, MIQUEL
MAS ALUJA, PASCUAL
MAS ALZAMORA, JOAN
MAS ANTONELL, GENIS
MAS ARDIACA, JOAN
MASBAGABLANC, RAMON
MAS BASSA, JOAN CAR.
MAS BOLDU, CRISTINA
MAS BOLDU, TERESA
MAS BOLDU,VALERI
MAS BOLDU, XAVIER
MAS BONASTRE, JOAN
MASBROSA. HILARI
MASCALAFELL, ANTÒNIA
MAS CANTI, JOAN
MAS CASALS, JOSEP M
MAS CASANOVAS, MIQUEL
MAS CLARAMUNT, PERE
MAS CORTADELLA, JOSEP
MAS CORTES, JAUME
MAS CREHUET, MIQUEL
MAS CREUS, J.M.
MAS DE BAUQUER, LL.
MAS DUART, DELFI
MAS FERRER, AGUSTÍ
MAS GRAS, JOSEP MARIA
MAS GUERRA, ESTHER
MAS JEREZ, FREDERIC
MAS JORDANA, F.DE P.
MAS JORDANA, JOAN
MAS LÓPEZ, JAXIER
MAS MARBA, JOSEP
MAS MAS, BARTOMEU
MAS MAS, JOSEP
MAS MATEO, FERRAN
MAS MIRO, M. ANGELES
MAS MOGA, ANTONI
MAS MONTAGUT, GABRIEL
MAS MONTAGUT, J. M
MAS NICOLAS, JOSEP
MAS OLIVE, C
MAS OSSO, LLUÍS
MAS PALACÍN, ALÍCIA
MAS PARELLADA, RAMON
MAS PLANELL, JOSEP
MAS POU,FRANCESC
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MAS PUIG, MIQUEL
MAS RAMIS, FRANCESC
MAS RODRÍGUEZ, T.
MAS ROMEU, ANTONI
MAS RUAI, FRANCESC
MAS SAFONT, TERESINA
MAS SALA, JOSEP
MAS SALAS, JOAN
MAS SALVADÓ, JOSEP
MAS SALVADÓ, LLUÍS
MAS SALVADÓ. M
MAS SALVADÓ, PERE
MAS SALVADÓ, S.
MAS SARDA, FRANCESC
MAS SARDA, LAGUNA A.
MAS SEDA, MIQUEL
MAS SEGURA. JOSEP
MAS SERRAT, JOSEP
MAS SEVERA, JOAN
MAS SIVERA, ANDREU
MAS SOLA. LLÚCIA
MAS SOLA M. ROSA
MAS SOLER, CONSTANTÍ
MAS TORRELLES. JAUME
MAS TRESFI, JACINT
MAS TRUYOLS, M
MAMS VILAPLANA, JOAN
MAS VILASECA, A.
MAS-BAGA, B. CARLES
MAS-BAGA, G. CAROLINA
MAS-BAGA BLANC, CLARA
MAS-BAGA BLANCH, E.
MAS-BAGA BLANC, I
mas-BAGA BLANC, LLUÍS
MAS-BAGA BLANC. M.
MAS-BAGA CROS. RAMON
MAS-BAGA MIREIA
MAS-BAGA, NURI
MAS-YEBRA. R. A.
MASACHS FERRET. RAMON
MASAGUE ARAGONÈS, R.
MASAGUE COLOMÉ, R
MASGUE PETIT, AGUSTÍ
MASALLES PEDROL. J.
MASALLES SAMUELL. R.
MASALLES VICIANA, A.
MASANA ALEMANY. JOSEP
MASANA ALOU. GUILLEN
MASANA AI4IBROS, PERE
MASANA CALVETE, R. .
MASANA CASES. ANTONI
MASANAN CASTELLS, M.
MASANA GARCIA. JOAN
MASANA MONTFORT, JOAN
MASANA SAGRERA. J.
MASANA TORRES, J.LL.
MASANA JOAN
MASANAS JOSEFA
MASAT GÓMEZ, ANNIBAL
MASATS CLIMENT, JOAN
MASATS MOLERA, ANICET
MASATS VILATA. PERE
MASBERNAT CENTENA, B.
MASCARENAS RUBIES, E.
MASCARENAS RUBIES, P.
MASCARÓ ASSUMPTA
MASCARÓ FORCADA, P,
MASCARÓ VINYETS, J.
MASCLANS ALEU. F.
MASCLANS MASCLANS. L.
MASCO GARCIA, JOSEP M.
MADCORDAS GILI, NÚRIA
MASCORT COLLDELRAM, R.
MASCORT MARIANI, LL.
MASCORT SALVADOR, N
MASDEFIOL PERALTA, J.
MASDÉU ALTISEU. CONXA
MASDÉU AMILL. PERE
MASDÉU CASINO. ÀNGEL
MASDÉU JIMENEZ. O.
MASDÉU MARCO, PERE
MASDÉU MARTIN, CARME
MASDÉU MARTÍNEZ, JOAN
MASDÉU PLANS, JOSEP
MASDÉU ROVIRA, PERE
MASDÉU TARES, ALBERT
MASDÉU TERMENS, RAMON
MASDÉU VENTURA, G.
MASDEVALL MOLE, JOSEP
MASERAS BALTA. M.
MASES RIBERA, GUILLEM
MASET PARES, PERE
MASET VIDAL, SALVADOR
MASFERRER BENITO, A.
MASFERRER BUIXO, N.
MASFERRER FUNOY, J.
MASFERRER MURTRO, J. E.
MASFERRER OLIVERAS, J.
MASFERRER T „ VICENTA
MASFERRER VILASECA, J.
MASGORET CASALS, JOAN
MASGORET, NICOLAU
MASGORET PUJADAS, J.
MASGRAU BOCHMONAR, J.
MASGRAU BOSCHNONAR, J.
MASGRAU BOSCMMONAR
MASGRAU D'AMELLER. A.
MASGRAU FIGUERAS, F.
MASGRAU FIGUERAS FRA
MASGRAU FIGUERAS, J.
.MASGRAU FIGUERAS, , M.
MASIA DE ROS, ANTÒNIA
MASIA MAS-BAGA, JORDI
MASIAS ORRI, CLAUDI
MASIDES SERRACANT, M.
MASIP, APARICI
MASIP BANQUE, MATIAS
MASIP CALBET, JOSEFA
MASIP DE SERRA, M. T.
MASIP FRANCH, JOAN
MASIP LLECHA, JOSÉ
MASIP MASIP, ÀNGEL
MASIP MASIP, RAMON
MASIP MOSEP, JORDI
MASIP PERIS, JOAQUIM
MASIP PERIS, JOAQUIM
MASIP TALON MARIA
MASIP VIDAL AGUSTÍ
MASJOAN CLARAMUNT, E
MASJÜAN POU, JOSEP
MASJUAN C , FRANCESC
MASJUAN CAPELL, JOAN
MASJUAN CODINA, JOSEP
MASJUAN ROGER, JOAN

MASJUAN ROGER, MERCE
MASLLORENS BURFATS, L.
MASLLORENS GRAU, J
MASMITJA OLIVERAS, J
MASO AGUAROD, RICARD
MASO CABOT, SANTI
MASO ELUNES, RICARD
MASO JUNI, ALFRED
MASO MIRALPEIX, CARME
MASO PALAU, JOSEP M.
MASOLIVER, BARTOMEU
MASOLIVER, BARTOMEU
MASOT GONZALES, M.
MASPERA COLLS. LL.
MASPOCH RITA, S.
MASRAMON CARITG, JOAN
MASRAMON CARITG, T
MASRAMON DE VENTÓS, S.
MASRAMON DOMINGO, J.
MASRAMON FONTANALS
MASRAMON FONTANALS, J.
MASSAGUE CODORNIU, A.
MÀSSAGUE COLOMÉ, J.
MASSAGUE JOVE, J.
MASSAGUE OLIVE, JOSEP
MASSAGUE PUJOL, PAU
MASSAGUE VENDREL, A.
MASSAGUE VENDRELL. A.
MASSAGUE VENDRELL, J.
MASSAGUE VENDRELL, M
MASSAGUE VENDRELL. M.
MASSAGUER CARRERAS, D.
MASSAGUER MIR. RAMON
MASSAGUER RAMON. PERE
MASSAGUES JUNYENT, J.
MASSAGUES SANS, M.
MASSALLE GUARNE, E,
MASSALLERAS F.JAUME
MASSANA CALVET, RAMON
MASSANA CALVETE, C.
MASSANA CAMPRUBÍ, J.
MASSANA CORTINA. J.
MASSANA FIGUERAS, J.
MASSANA FURIO, TERESA
MASSANA JOAN, M.
MASSANA JOSEP I FAM
MASSANA PEGUEROLES, R.
MASSANA PUJOL. F.
MASSANA, SEBASTIA
MASSANA TORRAS. JOSEP
MASSANAS PENALBA, R,
MASSANAS ROSADO, J.
MASSANEDA F.. JOSEP
MASSANEDA ROVIRA. J.
MASSANES FIGUERAS. J.
MASSANES HORTA. JORDI
MASSANEZ MARTÍNEZ, A.
MASSANET DEZCALLAR, C.
MASSEDAS, JOAN
MASSEGUE RIEMBAU, C.
MASSIP BARRULL, MARIA
MASSIP BRACONS, LAIA
MASSIP BUXO. JOSEP
MASSIP BUXO, M. CARME
MASSIP BUXO, ;FLLVIOM
MASSIP, JESÚS
MASSIQUES C. ANDREU
MASSÓ GIRONÈS. NARCÍS
MASSÓ, LEOPOLD
MASSÓ PARES, ANTONI
MASSÓ PARES, CARLES
MASSÓ PARES, F. A.
MASSÓ URGELLES, A.
MASSÓ VERGES, MARC
MASSO VIDAL, JOSEP
MASSONI SANCHEZ, JOAN
MASSOT PELLISE, M
MASSOT PUNYET
MASSOT RIERA. S.
MASSUET CASTELLS, J.
MASVIDAL CLARIANO, M.
MASVIDAL NADAL, M.
MASVIDAL PEREZ, JOAN
MATA DAM, M. ANTÒNIA
MATA DESAMPARADOS A.
MATA FELIP, JORDI
MATA FIERRO, RICARD
MATA GARRIGA, MARTA
MATA GARRIGA, PERE
MATA GUMA, RAMON
MATA LLOBET, JOSEP
MATA PRAT, RICARD
MATA PUJADAS. MARCEL
MATA RAMON, R.
MATA ROSSEND
MATA SANCHEZ, PAULINO
MATABOSCH SOLER, JOAN
MATACAS ALCARAZ, JOAN
MATALA TEIXIDOR. F
MATALE PONS. LLUÍS
MATAMALA RIBO. LLUÍS
MATAMAROS OBRADOS, J.
MATAMOROS M . JOSEP
MATAR IN DALMAU. JOSEP
MATARÓ FERRER, JOAN
MATARÓ JOFRE, F.
MATARÓ MATARÓ, TERESA
MATARRANA CORRAL, A.
MATARRODONA B . RAMON
MATARRODONA VINZO. A
MATAS DOCAMPO, A
MATAS DOMENCH, JOAN
MATAS GIL, FRANCESC
MATAS GIL. JORDI
MATAS GIL, PERE
MATAS, JORDI
MATAS LÓPEZ, ÀNGEL
MATAS MORELL. M R.
MATAS PAPIO, JOSEP
MATAS^PARES, JOAQUIM
MATAS PEREZ, ANTONI
MATAS QUERALT. XAVIER
MATAS RÀFOLS. JOSEP
MATAS TORT, JAUME
MATAVACAS CODINA, I.
MATAVACAS GOMAS, E.
MATBOSCH SOER. A
MATEHEU RICART, C.
MATEO ANDREU, M.
MATEO ESTEBAN. ELENA
MATEO GALLEGO. ROMAN
MATEO GONZALEZ, MANEL
MATEO, JOAQUIN
MATEO MORAL. FÈLIX
MATEO PASCUAL, C

MATEO RUBIO, MAURICI
MATEO VILELLA, MARIA
MATEOS BAGUES, TERESA
MATEOS PORTAL, MANUEL
MATEU ARAGONÈS, M
MATEU ARESTE. JOSEP
MATEU ARGELICH, MAGI
MATEU BERNARDO, JOAN
MATEU BERNAT, ANTONI
MATEU BRUNET. MELCIOR
MATEU ESTALELLA, J.
MATEU FONOLL, JOAN
MATEU LAOHUSSE, L
MATEU LLIRO, ANTONI
MATEU LLOP. IGNASI
MATEU MAPINA. F.
MATEU MARTORELL, J.
MATEU MATEU, EMILI
MATEU MIRO, JOAN
MATEU MUNTO, TOMÀS
MATEU MURT. MIQUEL
MATEU OLIVER, M.
MATEU PARDELL, LEONOR
MATEU PARDELL, MARIA
MATEU PARDELL. S.
MATEU PELLICER, E.
MATEU PLANA
MATEU RABUSTE. F.
MATEU RAFEL, JOSEPA
MATEU RAFEL, SALVADOR
MATEU RIBOT. AMADEU
<
MATEU SANCHO,PERE
MATEU SANS, S.
MATEU TAPIAS, J.
MATEU TAPIAS. JOAN
MATEU TORT. JOAN
MAMTEU VIVES, MANEL
MATHEU COLL, GUILLEM
MATIAS RIS, URBA
MATIAS RIU, JORDI
MATI MATA TRASERRA, M.
MATO LÓPEZ, EMILI
MATO PALLI. JOSEP M.
MATOSES MARÍN. JOSEP
MATUTANO JOVER, LL
MAUMES CAVERO, C.
MAUREL JOLONCH. S.
MAURELL BERTRAN, B
MAURESO RICARD
MAURI AZON, VÍCTOR DE
MAURI BALLBE, MIQUEL
MAURI BERDAGUEZ, J.M.
MAURI BONEU, RAMON
MAURI CANELLAS, CARME
MAURI CUNILL, ALBERT
MAURI DOMES, JOSEP
MAURI ESTEVE, LLUÍS'
MAURI MlROSA. MARIA
MAURI NOGUERA, LLUÍS
MAURI OMS, FRANCESC
MAURI ROURA, ESTEBÀN
MAURICIO GIRONA, J.
MAURICIO GIRONA: R..„
MARXÉNCHS BARON, JOSEP
MAYANS RAMON, ENRIC
MAYENCH TOMÀS, XAVIER
MAYLINCH MIRET, enric
MATLIRINCH MIRET, JOAN
MAYMI BEAUME, S.
MAYMI COLOREU. N.
MAYMO FIGUERAS, JOAN
MAYMO PALACÍN, VICENS
MAYMO PLA. MARIA
MAYMO TOLDRÀ, JOAN
MAYNAS JOSEP, LLUÍS
MAYNE TORRAS, JOAN
MAYNE VIDAL, RAMON
MAYNES GASPAR, C.
MAYNOU GENSANA, J.M.
MAYOL COLL. LLORENÇ
MAYOL FONTANALS, R.
MAYOL FRANQUESA, P.
MAYOL PI, SEBASTIA
MAYOL REIG, GABRIEL
MAYOL SOLE, JOAN
MAYOL SUBIRANA, ORIOL
MAYOLAS MALLOL, P.M.
MAYOLAS VIVES, JOSEP
MAYOR ALBA, FRANCESC
MAYOR SOLSONA, G.
MAYOR ZARAGOZA, F.
MAYORAL SIGUANT, A
MAYUGO SOLES, J
MEDA VILALTA, JOSEP
MEDARDE SAGRERA, M.
MEDIAVILLA MANUEL
MEDINA DEDEU. JOSEP
MEDINA GARCIA, M.
MEDIR MAGDA
MEDRANO MIR, JOSEP M.
MEGIAS MAESTRO, M.
MEIER ENRIC
MEIZOSO BERNAL, A
MEJAN CORBERA, JOSEP
MEJIA FERRERO, RAFEL
MELCHOR MUNOZ, VICENÇ
MELCION MALO, ANTONI
MELCIOR PARES, C.
MELENDEZ FERNANDEZ, J.
MELENDEZ FERNANDEZ. M.
MELER MORILLO, A
MELER MUNTANE, JORDI
MELGOSA CASULLERAS, J.
MÈLIA AVIA, VÍCTOR
MÈLIA PENARROJA, M.
MÈLIA PEIRÓ, JOSEP
MELIAN PARRAMON, A

MELIC BOLET, GLÒRIA
MELIC GARCIA, JOSEP
MELICH MATEU, MARIO
MELICH NIUBO, JOAN
MELIS ALZINA. JOAN. M.
MELIZ BELLIDO, M LINA
MELO GARCIA, VICENÇ
MEMBRIVE SOLA, FIDEL
MENAL, JOSEP
MENAL ROMERO, JAUME
MENARDIA ABELLANA, J
MENCIÓ MALLOL, MARIA
MENCIÓ PALLAS, J
MENDEZ GARCIA, ROSA
MENDEZ IBANEZ, ENRIC
MENDEZ TABERNER, X
MENDEZ VILASECA, M. A.
MENDIZABAL. JOAN J.
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MENDIZABAL MUGURUZAL
MIGUEL SANZ. SANTIAGO
MENDOZA HERNANDEZ, J.
MIJANA MURT, JOSEP
MENENDEZ PABLO, V.
MILA ALEMANY, ALBERT
MENENDEZ VALLS, OLGA
MILA CASALS, JAUME
MENERO GÜELL, JOSEP
MILA DEL MAS. MARTA
MENESES TAGRIAS, M.
MILA FERRANDO, JOSEP'
MENEZ ALONSO, A.
MILA GELABERT, JOAN
MENEZO ROZALEN, R.
MILA IVERN, JOSEP
MENEZO ROZALEN, V.
MILA LLAMBI, JOSEP
MENGUAL FIGUERES, J.
MILA PIQUÉ. MANUEL
MENNACLARAMUNT
MILA ROMEU. LEONORA
MENOR CASSY, PERE
MILA ROVIRA, JOSEP M.
MENSA, JOSEP
MILIAN BORRUEL. RAFEL
MENSA RIUS, EVARIST
MILL PALOU. M. TERESA
MENSA ROSICH, ALBERT
MILLA BERNARD, BERTA
MENTRUIT GEROTINA. P.
MILLA BERNARD, M.
MERAS ALLUE, JOSEP
MILLA FRANCOLÍ, A
MERCADAL FIGUERES, E.
MILLA FRANCOLÍ, MARIA
MERCADAL LLORENÇ, LL.
MILLA QUILIS, JOAN
MERCADAL PEYRI, JOSEP
MILLAN BADAL, CARLES
MERCADAL RIBALTA, JOSEP MILLAN BADALS, CARLES
MERCADE BALCELLS, J.
MILLAN LAVIN, JAUME
MERCADE CASAS, F.
MILLAT ROVIRALTA. F.
MERCADE COMPTE, JORDI
MILLET ABAD, ANTONI
MERCADE DURA, F.
MILLET BEL. SALVAOR
MERCADE ESCAMEZ, RAÜL
MILLET CARDONA, F.
MERCADE FARRÉ, JOAN
MILLET DE RUIZ, C. M. M
MERCADE FARRÉ, JUSTÍ
MILLET MARISTANY, J.
MERCADE FERRET, JOSEP
MILLET SIMÓN, P.
MERCADE MIRO, JORDI
MILLET SIMÓN. RAFEL
MERCADE MONTSERRAT, J.
MILLET TUSELL, F. M.
MERCADE NUBIOLA, LL.
MILLET TUSELL. JOAN
MERCADE NUBIOLA, P
MILLET TUSELL. XAVIER
MERCADE SALES. BERNAT
MIMO PLANES, RAMON
MERCADE VERGES. JAUME
MIMO SARRABLO, JAUME
MERCADER BARTROLI, J.
MIN LLENAS, JAUME
MERCADER BENTE, F.
MIN PALAU, JAUME
MERCADER CAIXAS. J. M.
MINAMLELL FOLDE. JOAN
MERCADER CALATAYUD, M.
MINGALL SOLER, JOSEP
MERCADER CAMPS, CARME MINGOT BARBE, ROSARI
MERCADER CAMPS. JOSEP
MINGUELL BIOSCA. J. M.
MERCADER CANALS, E.
MINGUELLA SOLA. JOAN
MERCADER CAPDET, LL.
MINGUET CAMPS, PERE
MERCADER CARCALS. J. M.
MÍNGUEZ QUÍLEZ, M A
MERCADER CIFRE, T.
MINGU1LLON RIBE, D.
MERCADER DALME. RAMON MINGUILLON. RIBE, J.
MERCADER ESPLUGUES, J.
MINGUILLON RIBE. T.
MERCADER FIGUERAS, J.
MINISTRAL MACIÀ, J.
MERCADER GOL, ALBERT
MINOBIS PUNTONET. M.
MERCADER MATA. F. .
MINOVES FUSTÉ. J. M.
MERCADER PARES, JORDI
MINOVES PRATS. JOSEP
MERCADER RIBA, JOAN
MINOVES ROMAGOSA, R.
MERCADER RIBA, JOSEP
MINQUELL SORIANO, J.
MERCADER SUNYER, JOAN
MINQUILLOS RIBE, D.
MERCADER VIVES, A
MIQUEL ALTES, CARLES
MERCE VARELA, ANDREU
MIQUEL ANGRILL, J.C.
MERDACE SANCHEZ, F.
MIQUEL BENAVENT, E.
MÈRIGO MORGUI, JOèEP
MIQUEL CALVO. J.M.
MERIGO VALLVERDÚ, J. M,
MIQUEL CUYAS, EULALIA
MERIN FAYDELLA, X.
MIQUEL DE TOMÀS, R
MERIN LLAQUET, J.
MIQUEL ENRIC
MERINO DEL VALLE, A.
MIQUEL ESCUDER, LL
MERINO LÓPEZ, S.
MIQUEL FABREGAS, J C
MERINO PASTOR, LAURA
MIQUEL GIRONA. !. DC.' '." .
MERINO PASTOR, S.
MIQUEL PALET, M,
MERINO ROVIRA. JOSEP
MIQUEL PÀMIES. TERESA
MESA ALCARAZ, F.
MIQUEL PARCERISSA, M.
MESA CAMPS. M. LLUÏSA
MIQUEL PEGUERA, SIMEO
MESA PALLARÈS, ANTONI
MIQUEL PLANAS, MANUEL
MESA RARRA, JOSEP M.
MIQUEL PORRES, JOSEP
MESA PARRA, JOSEP M.
MIQUEL POUS. ANTONI
MESALLES AMIGO, M.
MIQUEL RIBAS. EMILI
MESALLES SANJUAN, E.
MIQUEL ROL. SIMEO
MESAN CORBERA, JL M
MIQUEL SAPERAS, F. X.
MESEGUE BONET, MAGI
MIQUEL TORRENTS.
MESEGUE PONS, I
MIQUEL VILA. FRANCESC
MESSONS MARTI, RAFAEL
MIQUEL VILANOVA, J.
MESTRE ANDREU, F
MIQUELA MAURI. S.
MESTRE BERRA, JOAN
MIR BACH. JOSEP M.
MESTRE BRUNA. JOSEP
MIR BAULO. JOAQUIM
MESTRE CARULLA, RAMON
MIR BORIA, GRISELDA
MESTRE CASTELLVÍ, E.
MIR BORIA, JORDI
MESTRE COSTAS, JORDI
MIR BORIA. ROGER
MESTRE ESPINACH. JOAN
MIR BORIA, V.
MESTRE FAR BIEL
MIR BORRUT, JOSEP M.
MESTRE FORTUNY, JOAN
MIR CASANOVAS, MANUEL
MESTRE GALLINAT, J. M
MIR CLIMENT. NARCÍS
MESTRE GALLINAT, LL. A.
MIR CULUBRET
MESTRE GODES, JESÚS
MIR FRANCÉS
MESTRE LLUGANY, JOAN
MIR FREIXES, JAUME
MESTRE MASVIDAL, J.
MIR MORATO, MATILDE
MESTRE MATEU. JOSEP
MIR ORFILA, CARLES
MESTRE RANDER, ERNEST
MIR ORFILA, LLUÍS
MESTRE ROCA, JOSEP
MIR PARACHE, JORDI
MESTRE SALVAT, SAMUEL
MIR PUIG, PERE
MESTRE SANTANACH, J A.
MIR RAGUÉ, RAÜL M"
MESTRES TUDA, VIRGÍNIA
MIR RAMON. EMILI
MESTRE VICENT, J A
MIR REDONDO. MANUEL
MESTRES ÀNGEL
MIR SAMI, JOSEP
MES+RES AULA, AMADEU
MIR TEIXIDOR, LLUÍS
MESTRES BUSCA, JAUME
MIR VERDÚ, ENRIC
MESTRES CANTO, J.M. I.
MIRA CASTERA, JOAN F.
MESTRES CASTELLS, J.
MIRA LLACH RESTAURANT
MESTRES COL, F,D.A.
MIRA PADRÓS, ANTONI
MESTES FERRARI, C.
MIRA SANCHEZ, ANTONI
MESTRES GAVARRO, JOAN
MIRABENT MIRO, ANNA M.
MESTRES GORRIES, LL.
MIRABET GILABERT. P.
MESTRES HERNANDEZ, J.
MIRACLE FARRERONS, S.
MESTRES M., RAFAEL
MIRACLE HUGUE, S.
MESTRES MANOBENS, J.
MIRADA CANALS, ANTONI
MEfeTRES MARIEJAS. J.
MIRADA ROMA, M.
MESTRES MUNIESA. JOAN
MlRAL VIZCAY, PRIMO
MESTRES PARES, PAU
MIRALBELL ANDREU, E
MESTRES QUADRENY, J.M
MIRALDA PRAT, JORDI
MIRALLES BOFARULL. F.
MIRALLES BRILLAS J
MIRALLES DE IMPERIAL
MESTRES ROIG, JOAN
MIRALLES FERRER. F
MESTRES SAGUES, A
MIRALLES FIGUERES, E.
MESTRES SARDA, JOSEP
MIRALLES GIBERT, M.
METGER MIRO, JOAN
MIRALLES GRANCHA A.
MEYA ROS, FRANCESC
MIRALLES GUTIERREZ. R.
MEYA TORRENTS, JAUME
MIRALLES LLADÓ, JORDI
MINANA ARMADAS, F.
MIRALLES MASSIP, M.
MLNARRO CAMACHO, PERE
MIRALLES NIUBO. F.
MIALET LLAGOSTERA, M P.
MIRALLES PERA, F. .
MIARONS TROTA, C.
MIRALLES RAFART, J.
MICHELE CHELLOMIX, S.
MIRALLES SEGARRA, M
MICOLAU GISPERT, P
MIRALLES SENSANO J.
MIEDERHOFER J.
MIRALLES TORNER. F
MIEDES I ROVIRA. I
MIER GRACIA. JORDI
MIES FONT, JOSEP
MIGE FONOLL, ROSA
MiGUEL BORRÀS J F
(1) C o m p t e s de particiMIGUEL MACAYA, JAUME
pació processats fins ai
MIGUEL MARBA, ANNA DE
27/3/76. Seguiran altres reMIGUEL RIGUAL, J.M.
lacions.
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MIRALLES VALLÈS, C.
MIRALLES VIA, JOSEP
MIRALLES VIDAL, M
MIRALLES VILARDELL, E
MIRALPEIX CASAS. R.
MIRALPEIX CAVIO, T.
MIRALPEIX JUBANY, R.
MIRALPEIX MINGALL, J.
MIRAMBELL PALOMERAS
MIRAMBELL PLA, ANTONI
MIRANDA BALAT. J.
MIRANDA GRANE, EMILI
MIRANDA MARGARIT, P
MIRANDA MARQUES. PERE
MIRANDA MORT. CONSOL
MIRANDA TEJEDA
MIRANGELS TRESSERRAS
MIRAS ENCINAS, LLUÍS
MIRAS HORACI
MIRAS IBANEZ, LLUÍS
MIRAS ROCAFULL, MERCE
MIRAVALL DOLÇ, RAMON
MIRET BUTI. RAMON
MIRET CARBONELL. JOAN
MIRET CUADRAS. JOSEP
MIRET DELFORN, PERE
MIRET GALLEN, V.
. MIRET MAS, FRANCESC
MIRET MESALLES, JAUME
MIRET MONELLS. JOSEP
MIRET OLIVELLA. J.
MIRET, RAMONA
MIRET SERRA. ÀNGEL
MIRET VIDALES. ENRIC
MIRO ALSINA. MARIA
•MIRO AMETLLA, JOAN
MIRO. ANTONI
"MIRO BALAGUE. JAUME
MIRO BALMAS. AGUSTÍ
MIRO BARROT. BENET
MIRO BOATELLA. MARTI
MIRO BURUNAT, JOSEP M.
MIRO CATALA, JOSEP
MIRO FARRÉ. LLUÍS
MIRO FISA, JOAQUIM
MIRO FISA, PERE
MIRO FISA, VICENÇ
MIRO FOLCH. ANTONI
MIRO FRUITÓS. D.
MIRO GILABERT, JOSEP
MIRO GOMA, PILAR
MIRO GRACIA, JORDI M.
MIRO MALO, MARIA
MIRO MARTIN, RICARD
MIRO MIRALLES, R.
MIRO MIRO. FREDERIC
MIRO PERRAMON, F.
MIRO PIQUÉ, RAMON
MIRO PLANA, AMADEU
MIRO PUIGGRÒS, E.
MIRO PUIGGRÒS, E.
MIRO QUITO, JOSEP M.
MIRO ROCA, ROSA
MIRO RODRÍGUEZ, MIQUEL
MIRO SOLER, JOAN
MIRO TORRES. JOSEP
MIRO TORRUELLA, FÈLIX
MIRO TRAVER. RAMON
MIRO URPI, MAGI
MISERACHS CODINA. M.
MISERACHS GRAU, V.
MISERACHS RIGALT, M.
MISIEGO LL. MIQUELA
MISIEGO LL. ROSER
MISTAL RIBAS. ENRIC
MITATS FLOTATS, M.
MITATS MITATS, JOSEP
MITJA ESTANYOL, MARI
MITJA FIGUERES, PERE
MITJA GALECERAN, MARTA
MITJA SAGUE, JORDI
MITJA SAGUE, SILVERI
MITJA SANVISER, M.
MITJANA MILLAT, CINTA
MITAJANA MONTAL, JOAN
MITJANA MULLAT, CUITA
MITJANS BALCELLS, J.l,
MITJANS BENET, JOAN
MITJANS COLOMÉ, ALEX
MITJANS FARGAS. JOAN
MITJANS FIGUERES. PAU
MITJANS JAMASADA. A.
MITJANS JANSANA, E
MITJANS MIRO, FRANCESC
MITJANS SAEZ, JAUME
MITJAVILA ROSER
MO FABREGAT, SALVADOR
MOCHOLI LAFARGA, M.
MOGA PASCUET, PERE
MOGAS GASOL, JOSEP
MOGAS GASSOL, JOAN
MOGAS PUIG, JOSEP
MOGAS TERRICABRES, E.
MOHR PREGONAS, CARME
MOIX ANNA, M.
MOIX BLANCH, FELIU
MOIX CAPDEVILA, S.
MOIX CASADEVALL, R.
MOIX CASALS, JESÚS
MOIX PUIG, MODEST
MOLA MATHEU, MIQUEL
MOLAS BERTRAN, JOSEP
MOLAS DOMINGO, SIMEO
MOLAS LLUÍS, ANDREU
MOLAS MARCESELLS, R.
MOLAS PARERA, JULI
MOLAS PLANAS, FERRAN
MOLAS PRADELL, JOSEP
MOLAS RIBALTA, PERE
MOLERA BUSOMS, F.
MOLERA CIURO, F,
MOLERA CIURO, IGNASI
MOLERA PEDRALS, R.
MOLERO RIU. ÀNGEL
MOLES ROCA, PERE
MOLFORT'S
MOLI DOMENEC
MOLIAS ARlNO, RAFEL
MOLINA BAREA. JOSEP
MOLINA CANOMERAS, A.
MOLINA CENTELLAS, J
MOLINA CORTES RAMON
MOLINA FERNANDEZ, J.
MOLINA GARCIA F.

MOLINA GOL. SERGI
MONGE TRULL. JORDI
MOLINA MOYA, ISABEL
MONGUILLOT SERRA. L.
MOLINA NAVARRO, J
MONGUIO ABELLA. PAU
MOLINA NAVARRO. JOAN
MONILL ORIOLA, JOSEP
MOLINA OLIVAR, FÈLIX
MONILL RU3IES. RAFEL
MOLINA OLIVER. FÈLIX
MONINO TRASERRA, S.
MOLINA PASCUAL, E
MONISTROL LLADOS, J.
MOLINA RODRÍGUEZ. D
MONJE GÓMEZ, TOMÀS
MOLINA SATORRA, ENRIC
MONJO GARRIGA. RICART
MOLINA SATORRA. JOAN - MONJO SABATES, M.
MOLINA TORRES, JAUME
MONJONELL PARADAS. M.
MOLINA VIDAL. JOSEP M. _ MONJONELL PEREZ. JOAN
MOLINER OLIVER. V.
MONLEON MARQUES, J.
MOLINARI FONT, PAU
MONLEON NOVEJARQUE. J.
MOLINARIO FERRES, S.
MQNLLEO BERGUINZO, LL.
MOLINARIO VALLS. J.M
MONLLOR CELDRAN, R.
MOLINARIO VALLS, JULI
MONLLOR NAVARRO. A.
MOLINAS COMAS, JOSEP
MONMANY MAGNET, JAUME
MOLINAS D AMOROS, C.
MONMANY MOGNET. R
MOLINAS LLONCH. JOSEP
MONNE BERNABEU. JOSEP
MOLINAS MALLOL, C
MONNE ESTRUCH. ANTONI
MOLINAS, RAMON
MONNE LÓPEZ, AGUSTÍ
MOLINAS ROCA. ANNA M.
MONNE PANI, JOSEFINA
MOLINAS ROCA. F.
MONNE ROIG. JOSEP
MOLINAS VINAS, MARIA
MONNER ESTOPINA. A.
MILINE CASSOLA. MARIA
MONNER FONTANET. A
MOLINE CASTELLS. JOAN
MONNER PEDRÓS, JOSEP
MOLINE, MARÇAL
MONNER PEDRÓS. RAMON
MOLINE NICOLA, D.
MONNER SENES. JORDI'*
MOLINE OLIVA, JOAN
MONNIER PUIG. RENE
MOLINE PINELL, JOSEP
MONQUERAS PIE, J.
MOLINE SABAU. D.
MONQUERAS PIE. M.
MOLINE SALA, ROSA M.
MONQUIO MORERA. F.
MOLINER FERNANDEZ, J.
MONRAS I MONRAS. J.M.
MOLINER LLETJOS. R.
MONRAS VINAS, JOAN
MOLINER SOLANAS, A.
MONRAS VINAS, MARCOS
MOLINERO JUNCA, M. M.
MONREAL PUJADAS, A.
MOLINET CARRERAS. C.
MONROS MAS, MARGARIDA
MOLINER MUNAR, F.
MONS GARCÉS, FELIU
MOLINS ALTARRIBA, V.
MONSECH XIPELL. ENRIC
MOLINS AMAT, JOAN
MONSERDA PINTO, JOSEP
MOLINS ARMENGOL, J.
MONSERRAT C „ AGUSTÍ
MOLINS BATLLA. A.
MONSO LAMARCA. CARLES
MOLINS BENEDETTI. M.
MONSO PONS, CARLES
MOLINS CORDUE, JOSEP
MONT DURAN, MIQUEL
MOLINS GALI. CLIMENT
MONT FERRERES, A.
MOLINS PEREZ. JOSEP
MONT I LLASTARRI, M.
MOLINS PIFERRER. A.
MONT PARRA, JOSEP MOLINS RIBOT. JOAN
MONT SANES. LLUÍS
MOLINS SIRVENT, PERE
MONTANA DOMINGO, J.
MOLIST, CARLES
MONTANA JACAS. PERE
MOLIST CARRERA. ROSER
MONTANA MARTI, T.
MOLIST CLARA, SEGIMON
MONTANA PUIG. TERESA
MOLIST, JAUME
í MONTANA SALSANS, JOSÉ
MONTANA SAL VANS, R.
MOLIST PARES, JOAN
MONTANES PASCUAL. F.
MOLIST SOLE, MACIA
MONTAGUT CARRERA, O
MOLIST VILA. ALBERT
MONTAGUT COLL. JOAN
MOLL CAMPS. ANTONI
MONTAGUT COLL. RICARD
MOLL CAMPS. FRANCESC
MONTAGUT CUCURELLA, E.
MOLL CASANOVAS, F.
MONTAGUT DURAN, C.
MOLL GÓMEZ DE LA T. J.
MONTAGUT FLIX, MIQUEL
MOLL GÓMEZ DE LA TIA
MONTAGUT FREISAS, F.
MOLL ROQUETA. JOSEP
MONTAGUT FREIXAS, F.
MOLL ROSSELLO, ANTONI
MONTAGUT FREIXAS. J. M.
MOLLTRESSERRAS, M.
MONTAGUT GÜELL. M.
MOLL VIDAL, M. A.
MONTAGUT LLUÍS, F.
MOLLA ALIU, HUGO
MONTAGUT SALAT. JOSEP
MOLLA ALIU. JOSEP
MONTAGUT CANYADELL, J.
MOLLET GIBERT, PERE
MONTAL CANYADELL, J.
MOLLOFRE COCA. C.
MONTAL COSTA, AGUSTÍ
MOLLUNA MONNE, FERRAN MONTAL COSTA, ENRIC.
MOLNE DEU, MARGARIDA
MONTAL COSTA, JOSEP
MOLNE LLAVORE, F.
MONTAL GALOBART, J.
MOLNER PASTOR, JOSEP
MONTAL TORRENTS. J.
MOLSOSA VALL-LLOVERA
MONTAL VILERT, EMILI
MOLTO BAYON, ENRIC
MONTALA MAGRINA. R.
MOLTO MUNARRIZ, ENRIC
MONTALA VICENS, PERE
MOMBRIO FOLCH, JOAN
MONTALES FOLCH. J.
MOMBRU DE BALANYA, M.
MONTALT BUNYOLS, J.
MOMPART ESTEVE, JAUME
MANTAMAT FELIP, JOAN
MOMPART VIOLA, JOAN
MONTAMAT S. JORDI
MOMPO CANALS, DANIEL
MONTAMAT SANCHEZ, J.
MOMPO, MANUEL
MONTANÉ FONT, JOSEP
MOMPOU, FREDERIC
MONTANÉ MONTANÉ, P.
MONAL REVERTE, L.
MONTANÉ PONS, JOAN
MONCADA ALONSO, EMILI
MONTANÉ SORIGUE, J.M.
MONCADA PLANAS, JOAN
MONTANÉ VALLS, D.
MONCANUT CASADEMONT
MONTANER ALCOVER, J.A.
MONCLÚS FARRÉ, ALBERT
MONTANER ANFRUNS, R
MONCLÚS SOLER, ALBERT
MONTANER ANGLADA, J.
MONCLÚS T. MARÍN, A.
MONTANER BATLLE.J.
MONCOSI ROCANDIO, J.
MONTANER BERTRAN, A
MONCUNILL CIRAC, J.
MONTANER BERTRAN, A.
MONCUNILL CIRAC, M.
MONTANER BERTRAN, J.
MONCUNILL CIRAC, M.
MONTANER BRUNAT, A.
MONCUNILL CIRAC, N.
MONTANER COMAS, JOAN
MONCUNILL CIRAC, P.
MONTANER JOUNOU, J.
MONDEJAR TORRAS. JOAN
MONTANER ROMAGOSA, J.
MONEDERO S , RAMON
MONTANER SEGARRA, J.
MONEGAL SARDA, RAMON
MONTANYA FIGULS, J.
MONELL MOLIST, LLUÍS
MONTANYA OLLER, J.
MONELL PLANES, ÀNGEL
MONTANYA TRILLA, J.
MONELL RENOM, JOAN
MONTARAIS MAIG, J.
MONELLS FIGA, JOAQUIM
MONTBLANC PADRÓS, J..
MONER CODINA, DALMAU
MONTEAGUDO P. ISABEL
MONER FERRER, JOAQUIM
MONTER PLAYA, ANTONI
MONES A. I. J.
MONTERDE FARRÉS, PAU
MONES GINER, ANTONI
MONTERDE PUIG, ANTONI
MONES PUJOL, JOAN
MONTERO NADAL, ANTONI
MONES PUJOL, JORDI
MONTEVERDE ORFEON
MONES PUJOL, LLORENÇ
MONTEYS, EDUARD
MONES ROBERDEAU. J.
MONTEYS VINALS, JORDI
MONES ROSES, JOSEP
MONTFORT RAMBLA, J.
MONES ROSES, LLORENÇ
MONTIA CERVERA, A.
MONES XIOL, JOAN
MONTIU DE NUIX, E.
MONES XIOL, JOSEP
MONTLLEO ESPASA M.
MONFERRER MARÍN, C.
MONTLLEO OLIVERAS, P.
MONFORT ALABAU, M.
MONTLLOCH ESCUBOS, J.
MONFORT BARBA, JAUME
MONTLLOCH GUITART, J.
MONFORT FRADERA, M.T.
MONTLLOR CUSCO, JORDI
MONFORT FRADERA, A.
MONTLLOR CUSCO, M.
MONFORT FRADERA, J.
MONTLLOR CUSCO, M. I.
MONFORT FRADERA.'J M.
MONTLLOR CUSCO, V.
MONFORT FRADERA, S.
MONTLLOR SERRANO, F.
MONFORT MOLLUNA. V.
MONTLLOR SERRAT, J.
MONFORT RAMBLA, M.
MONTMANY SUNYER. E.
MONFORTE MARTÍNEZ, C.
MONTOBBIO JOVER, J.
MONFORTE NAVALON, R.
MONTOBBIO JOVER, J. I.
MONFORTE SOLA, ANTONI
MONTOLIN MORLARI. J. M.
MONFORTE TENA
MONTOLIU. JOAN
MONFORTE TORRES, A
MONTOLIU PASTOR, C.
MONFULLEDA ALSINA. J
MONTOLIU VINETA, R.
MONGAYJOUNANTON!
MONTON RASPALL, DMONGE SERRA, LINUS
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MONTON REDOLAD. F.
MONTORIOL CRUSELLS, J.
MONTORIOL POUS, J
MONTORIOL POUS. XAVIER
MONTORO INIESTA. M.
MONTOYA ESTEVAN. J. D.
MONTOYA MARTÍNEZ. J.
MONTPEO GIOL, JOSEP M.
MONTPEYO TARRIDAS. C.
MONTPLET VILANOVA. LL.
MONTRA DE OLLER. T.
MONTRAS ROVIRA. JOSEP
MONTRAVETA CINCA, I.
MONTRAVETA COLELL. J.
MONTROIG VALLDOSERA
MONTSALVATGE. XAVIER
MONTSERRAT CAPELLA, J.
MONTSERRAT CARALTO, D.
MONTSERRAT CASAS, N.
MONTSERRAT COLLELL. D.
MONTSERRAT ECOY. C.
MONTSERRAT ESTEVE. S.
MONTSERRAT FABA. E.
MONTSERRAT FORNIES, R.
MONTSERRAT GUASCH. J.
MONTSERRAT GUENOL. J.
MONTSERRAT, JOAN
MONTSERRAT MUSTE J.
MONTSERRAT N. LLUÍS
MONTSERRAT OJEDA. J. M.
MONTSERRAT QUERALT, J.
MONTSERRAT RIBALTA, M.
MONTSERRAT SABURIT, A.
MONTSERRAT SARDA. P.
MONTSERRAT SELVAG, F.
MONTSERRAT SOLER. P.
MONTSERRAT VILADIU. J.
MONTULL JOVE. ANDREU
MONTURIOL ALCANIZ, J.
MONZO BERGE. JOAQUIM
MONZO BERGE. JORDI
MONZO LASALA, JOAN
MONZO LASALA. JOAQUIM
MONZO LASALA. LLUÍS
MOR CASTELLÓ. JAUME
MOR FLIX. FRANCESC
MORA ABRIL. ENRIC
MORA ALMIRALL, JULI
MORA AVEZUELA, JOAN
MORA BELETA, NÚRIA
MORA DE GRAU, M. ROSA
M'ORA DE POCH, M. T
MORA GIRIBET, PERE
MORA GIRONS. JOSEP
MORA GRAN. LLUÍS
MORA JAUMOT, QUIRZE
MORA LLUMA, DOMENECH
MORA LLUMA, JORDI
MORA MARUNY, ROBERT
MORA MESTRES, J.
MORA MURA, SALVADOR
MORA OBRADOR, JACINT
MORÀT5ÜIVELLA
MORA PARAJAS, ANNA
MORA PUIGFERRÉR, N.
MORA ROSSELLO. E
MORA RUIZ, JOSEP
MORA SOLA, G.
MORA URIS, JORDI
MORA VIDAL, TOMÀS
MORA VINYOLES, SEVERI
MORADELL MARTÍNEZ, J.
MORADELL MAYOLA, A.
MORADO VILA, ÀNGEL
MORAGA ZAMORA, JOSEP
MORAGAS BADIA, RAMON
MORAGAS BOTEY. S.
MORAGAS GALLISSA, A.
MORAGAS JOAQUIM DE
MORAGAS MORANT, A.
MORAGAS SAEZ, LLUÍS
MORAGAS SOLER, M.
MORAGAS SPA, MIQUEL
MORAGAS SPA. ROSA
MORAGUES BALAGUER, J.
MORAGUES BOTEY, JORDI
MORAGUES CERA, J.
MORAGUES CORTADA, D.
MORAL QUER, M.
MORAL QUEROL, RAMON
MORALES AGACINO, JOAN
MORALES BARRON, H.
MORALES BEJARANO, A.
MORALES CARBÓ, IGNASI
MORALES FOCHS. LLUÍS
MORALES LOZANO, MANEL
MORALES PEREZ. JOSEP
MORALES VINE, JOSEP M.
MORAN O. JOSEP
MORANT FONT. VICENS
MORANTA NOVELLON. J.
MORANTE RIERA. ISABEL
MORANTE SOCIAS. PAU
MORATELLA MARTÍNEZ, D.
MORATO ASENSIO, LLUÍS
MORATO CORTES, NUR1A
MORATO CORTES, RAFAEL
MORATO FONT, LLUÍS
MORATO FREIXAS, J.
MORATO MISERANCH, T.
MORATO PORTELL, A.
MORATO PORTELL, REMEI
MORATO RECASENS. PERE
MORATO RODES, ALBERT
MORATO SANLLEHI, J. R ^
MORATO SERRA, JOSEP
MORATO VOGOROS, E.
MORE GRANGES, PELEGRÍ
MORE JOSEP RAMON
MOREGO RIU, FERRAN
MORELL BROTAD, FERRAN
MORELL CASTELLS, E.
MORELL FINESTRELLES, J.
MORELL MESTRE, ANTONI
MORELL NOGUERAS, J.
MORELL PENA, JAUME
MORELL PUJALS, ÀNGEL
MORELL RIBALTA, F.
MORELL SANGLAS. JOSEP
MORELL SAUCH. ANTONI
MORELL SOLA, JOAN
MOROELL SOLA, LLUÍS
MORELLO BARO, ALBERT
MORELLO CASALS, JAUME

MORENO ARRIBAS, J. A.
MORENO 8ARRIO. FERRAN
MORENO BARRIO, J.LL
MORENO BORONAT. J.R.
MORENO CHILLIDA, A.
MORENO DALMAU, J.
MORENO ESPINOSA, JOSÉ
MORENO ESPUNA. JESÚS
MORENO FARRAS. LLUÍS
MORENO GARCIA. MARIA
MORENO GONZALEZ, M. A.
MORENO IBANEZ. EDUARD
MORENO MARSAL. ENRIC
MORENO PELFORT. RAMON
MORENO RODRÍGUEZ. A.
MORENO SANTS. JAUME
MORENO SEGURA, M-C.
MORENO TERUEL. EMILI
MORER ALABAU. JAUME
MORER FARGAS. F.
MORER IGLESIES. J.
MORERA AMAT, FRANCESC
MORERA ANGELA
MORERA ANGLADA, JOSEP
MORERA ARDERIU. F.
MORERA BUIXEDA. JORDI
MORERA CAYERO. F.
MORERA DE RUIZ. A.
MORERA ISERN. M
MORERA LAQUE. JOSEP
MORERA LARROCA. J. M.
MORERA MARTÍNEZ, C.
MORERA NANCION. BENET
MORERA OLIVERES. R.
MORERA ORTIZ JOSEP
MORERA PERE! 0, JORDI
MORERA PERELLÓ. JORDI
MORERA PONSOLAT, F.
MORERA PUJOL. ISIDOR
MORERA SANS. W.
MORERA SERRA. JOSEP
MORERA SURROCA. JOSEP
MORESO PELLISA, LL
MORET FELIU, ANNA
MORET FELIU, ANTONI
MORET NICOLAS, JOSEP
MORET SAMSO. JOSEP M.
MORETA JORDÀ. M.
MORETO B „ JOSEP
MORETO CANELA, J.M.
MORETO CASTELLA. M.D.
MORETO MULET, E.
MORETO P., MIQUEL
MOREU HUET, JOAN
MOREU MONTOLI, ALBERT
MOREY PUJOL, MERCE
MORGO CANAL, RAMON
MORGO REIG, JAUME
MORGO RIERA. MARIA T.
MORGUI TORELLA, R.
MORILLO, RODRÍGUEZ, R.
MORIST PUIG, JOSEP
MORLANES VALTRENA, A.
MORODER MOLINA, R.
MORRAL BARCELÓ. M.
MORRAL, JOAN
MORRAL MONTEIS, PERE
MORRAL SUBIRANA, JOAN
MORRALLA TORRES, J.M.
MORRERES BOIX, JORGE
MORRO LLOPART. JOAN
MORROS ALTES, JOAN
MORROS BALAGUE, M.
MORROS CLOSA, ANTONI
MORROS COURTADE, LLEÓ
MORROS JANSA, JOAN
MORROS LLOBET, S.
MORROS MORIST, ISIDRE
MORROS ORTIZ, MAGDA
MORROS PRAT, FRANCESÇ
MORROS SALA, JOAN
MORROS SALA, MAGIN
MORETA MONTANYA, JESÚS
MORTE ANDREU, C.
MORTE MARTÍNEZ, C.
MOSERA VILELLA, JOAN
MOSOLL JOSEP
MOSS A„ H.
MOSSÈN ENRIC, AYMERIC
MOSSONS FOLGUERA, T.
MOTA MARTÍNEZ, LLUÍS
MOTGER CATA, JOAQUIM
MOTTA GUILLERMINA
MOUS VIVES, JOSEP
MOVES CODINA, CARLES
MOYA ESCAYOLA, GIORDA
MOYA ESCAYOLA, GIORDA
MOYA LLOBET. JOSEP
MOYA PEYPOCH. JOSEP M.
MOYA SOLE. MIQUEL
MOYANO FUSTER. PERE
MOYSSET MASSAGUER, P.
MUNARCH MARIA, DOLORS
MUNEZ PEREZ, JORDI
MUNIDO DOMEC, RAFEL
MUNOZ ARISTIZABAL, J.
MUNOZ AURÈLIA
MUNOZ DINARES, JORDI
MUNOZ DOMÍNGUEZ, J.S.
MUNOZ GALTES, PERE
MUNOZ HERNANDEZ, A.
MUNOZ MENDEZ, ALFONS
MUNOZ PINÓS, JOAN
MUNOZ PIQUÉ, MIQUEL
MUNOZ PUIG, JOAQUIM V.
MUNOZ RAMOS. MANLE J.
MUNOZ ROMA, TERESA
MUNOZ RUIBIO, C.
MUNOZ RUBIO, EMILI
MUNOZ SABATÉ, LLUÍS
MUNOZ SANLLEHI, F.
MUNOZ SANSANO, ANTONI
MUNOZ SANSANO, E.
MUNOZ SANSANO, J.
MUNOZ SIRERA, AGUP^i
MUNOZ SOLE. JOSEF
MUCHART CALONGE, J.
MUGA TOSET, MANUEL
MUGUET MATI. JOAN
MUJAL DAVINS, CAYO
MUJAL SORROSAL, LLUÍS
MULA ALCARAZ, JOSEP
MULA EDUARD
MULA ESTEVAN. ROSA

MULE SÚRIA, LLUÍS
MULLER I. D'ABADAL. A.
MULLER SABATÉ, ALBERT
MULLERAT. PUJO, JOAN
MULLERAT PUJO, JOAN
MULLOR. VICENS
MUMANY CAMPEDERROS,
MUMANY SIMO. JOAN
MUMBARDO LLANSA, E.
MUMBRO BRACONS. LLUÍS
MUMBRU CASADEMUNT. J,
MUNAR MUNAR. PERE
MUNCUNILL ALEMANY. B.
MUNCUNILL PALET. J.
MUNCUNILL RIBAS, J.
MUNCUNILL ROSELL, J.
MUNDET FERRER. JORDI
MUNDI JULI. JORDI
MUNDO ARAGÓ, JOAQUIM
MUNDO MARCET. MANUEL
MUNDO SANROMA. RAFEL
MUNERA TORRES. JOAN
MUNGUET PONS, F.
MUNIESA BRITO, BERNAT
MUNILL PUIG. ANTONI
MUNILL PUIG, MIQUEL
MUNLLOCH MARTI. JULI
MUNMADY SARDA. MIQUEL
MUNNE CAMP. ANTONI
MUNNE CAMP. BENET
MUNNE CAMP. JOAN
MUNNE CAMP, JOSEP
MUNNE CAMP. MARIA
MUNNE JORDÀ, ANTONI
MUNNE MARSAL S.
MUNNE MERCE. JOSEFA
MUNNE NAVARRO. AMADOR
MUNNE SELLARES. L.
MUNNE TOMÀS. ANTONI
MUNS CASTELLS. JOAN
MUNS COLETAS. JOAN
MUNS OLIVA, JOAN
MUNS PLANS, JOAN
MUNS VILAR. RAMON
MUNT BANQUI. XAV "R
MUNT RIBOT. PILAR
MUNTANA MASFERRER, J.
MUNTADA CLARASO. J.
MUNTADA DE ROURE. M.
MUNTADA LLUCH. EDUARD
MUNTADA MACAU, JOAN
MUNTADA TARRÉS, J.
MUNTADAS CASAMADA, T.
MUNTADAS PRIM. JOAN C.
MUNTANE BARTRA, JOAN
MUNTANE CASTELLA, M.
MUNTANE MUIXENCH. M.
MUNTANE PASCUAL. ROMA
MUNTANE RIGAU. MARC
MUNTANE RIGOL, JOSEP
MUNTANE VILARÓ, RAMON
MUNTANER BOSCH
MUNTANER BOSCH, N.
MUNTANER GARCIA. R.
MUNTANER MARROIG. J.
MUNTANER VALLÈS, R.
MUNTE AGUSTÍ, ENRIC
MUNTE CASTILLO, C.
MUNTE DIAZ. SEBASTIA
MUNTE GABRIEL, PAU
MUNTE LLUÍS ANGELA
MUNTE MATAS, M.
MUNTE PEREZ, ENRIC
MUNTE RIUS, JOSEP
MUNTE RODRÍGUEZ, A.
MUNTE RODRÍGUEZ, D.
MUNTE RODRÍGUEZ, J.
MUNTE TORROELLA, R
MUNTES DAROCA, ANDREU
MUR CASTANERA, JOSEP
MUR ROCA, JOAN
MUR ROCA, MONTSERRAT
MUR SERRA, MIQUEL PLA
MURAY MIQUEL, JORDI
MÚRCIA ANDREU, J. C.
MÚRCIA RIGOL, PERE
MUREY TORRELL, ANDREU
MURGADAS RASET I. MA.
MURGADELLA ARUMI, LL.
MURGODELLA SENA, M.
MURIA ROMANÍ, ELADI
MURILLO FORT. CARLES
MURISCOT, MERCE
MURTA DUART, M. L.
MURTRA DE ANTA. E.
MURTRA ESPI, ALBERT
MURTRA MONTANYA. A
MURTRA MORAGRIEGA, C
MURTRAI BALSELLS, J.
MUS BERDAGUER, CLARA
MUS LÓPEZ. ANTONI
MUS RIBAS, MÀRIUS
MUSACH PUIGBO, JOSEP
MUSARDO MARTÍNEZ, F.
MUSOLAS CARTANA. A.
MUSOLES CABAT, J. M.
MUSOLES CASES, ISIDOR
MUSONS SOLER, ANTÒNIA
MUSSONS ARTIGAS, M.
MUSSONS CASANOVAS, J.
MUSSONS ESTEBANELL. J.
MUSSONS REQUESENS, A.
I .JSTAROS ROSER
MUSTE INGLÉS, JORDI
MUSTE INGLÉS, MARTI
MUSUTE OLLE, JOSEP
MUXELLA LLEIXA, A.
MUXELLA MELCHOR, J.
MUXI CAPELLA, JOSEP
MUXI NAVA SALVADOR
MUXI NAVA, VICTORIA
MUXI OLIVES, AGUSTÍ
MUXI RIBAS, LLUÍS
MUXI RIBAS, LLIUIS
MUXINACH LLEIXA, J.
NABAL PAYUELO, F.
NABAS ORENSA, ERNEST
NABAU TELLA, JAUME
NABONA MIR, ANTONI
NACHER CASTELLÓ. J.M.
NADAL ABELLA, JOSEP M.
NADAL ABELLA. MANUEL
NADAL BAIXERAS, J.
NADAL CANALS. JOSEP

NADAL CASTANO, JORDI
NADAL CAVALLE. JOSEP
NADAL CLAVERIA. J.M.G.
NADAL COSTA. JOAN
NADAL ESCURSELL. JOAN
NADAL FARRERAS. J.
NADAL FARRERAS, J.M.
NADAL FORTEZA. PERE
NADNAL GRAU, JORDI
NADAL GRAU. XAVIER
NADAL LLOVERES. PERE
NADAL NALE. JOAN M.
NADAL NICOLAU. BERNAT
fNADAL R. MARTI
NADAL PENA, ANTONI
NADAL PUIG. ENRIC
NADAL PUIGBARRACA. N.
NADAL ROSAS. MIQUEL
NADAL SALAT. EUGENI
NADAL SANCHEZ. PILAR
NADAL SOLER, ROSER
NADAL TINTO. JOAN
NADAL TINTO. JOAN
NADAL VILADRICH, R.L.
NAHARRO NUMEZ. ENRIC
NARANJO BATET. JOSEP
NARBONA COLL. PERE
NARDI VINAS. MIQUEL
NART TORRES. ENRIC
NATE LLORENS. ENRIC
NATE LLORENS. ERNEST
NATL PUJOL. ANTONI
NAUGUET VALLS. MIQUEL
NAVALLS LLACH. JOAN
NAVALLS LLACH. JOAN
NAVANLES VILADOMS. A.
NAVARRA BORDES. M.T
NAVARRA CARRERAS. M.R.
NAVARRA FARRÉ, JOSEP
NAVARRI FARRÉ. JOSEP
NAVARRI SUBIRA, A.
NAVARRO ADELL. M.A.
NAVARRO CABA. MARIA
NAVARRO CARDUS. JAUME
NAVARRO CASANOLA, A.
NAVARRO CORTES. RAMON
NAVARRO DANIEL. JOSEP
NAVARRO ESCARP MANEL
NAVARRO ESCUDERO. A.
NAVARRO GARCIA. A.
NAVARRO GONZALEZ. R.
NAVARRO LLADÓ. IVAN
NAVARRO LÓPEZ, JOAN
NAVARRO MARCH. JULI
NAVARRO MASSA, XAVIER
NAVARRO MENARGOES. M.
NAVARRO MIRALLES. J.
NAVARRO MONTEYS. A.
NAVARRO MONTULIU, M.
NAVARRO MORERA, M.
NAVARRO NAVARRO, J.M.
NAVARRO NOMEN. ROSA M
NAVARRO PARET. F
NAVARRO PI. FRANCESC
NAVARRO RANIS. ALBERT
NAVARRO REVERT. M LL.
NAVARRO SASTRE.JUAN
NAVARRO SUAN. MATEU
NAVARRO VINAS. JOANNA
NAVAS JORDI
NAVAS MARINE, JOSEP
NAVAU CASTELLS, I.
NAVEU NAVARRO, PERE
NAVINES JANÉ, H.
NEBOT BELTRAN, D.
NEBOT ESTRELLA, JOSUE
NEBOT GÓMEZ, LLUÍS
NEBOT LLURBA. JOSEP
NEBOT PASTOR, M. T.
NEBOT SALAME. JAUME
NEBOT SALAME, JOSEP
NEBOT SERTE, MANUEL
NECIGA RUBIO, F.
NEGRE RIGOL. JORDI
NEGRIE MARTÍNEZ, R.
NEL.L DE BABOT, M.N.
NEL.L GERNAU. F.
NET ELÍAS, ROSA
NET MONTSERRAT, FÈLIX
NEUGE ROGER
NIALET PUJOL, JOAN
NICOLAS MARTÍNEZ, F.
NICOLAU BOVER, PERE
NICOLAU BRUNSONS. A.
NICOLAU COFAN, JOAN
NICOLAU COFAN, MARIA
NICOLAU COMAS, JOSEF
NICOLAU COMPTE, ORIOL
NICOLAU JOVER, JOAN
NICOLAU PUIG, PERE
NICOLAU PUJOLAR, J.
NICOLAU PURSALIS. J.
NICOLAU ROSELLO, J.M.
NICOLAU URPI, JOAN
NIELL JORDI. JOAN
NIETO GONZALEZ, JORDI
NIEVAS TRONCHONI, P.
NIN FARRÉ, JAUMP
NIN FERNANDEZ, ANTONI
NINET CASANOVAS, S.
NINOT CID, R.J.
NISTAL RIBAS, ENRIC
NIU CASANOVA, JAUME
NIUBO B,

NIUBO LLAMAS, F.
NIUBO LLANES, FRANCÉS
NIUBO PLA, JOSEP
NIUBO PRATS, FINA
NIUBO VISCAUVI. A
NIUBO-MARY, FRANCESC
NOE MONTSERRAT, J.
NOGALES Q „ ANTONI
NOGAREDA GENIS, J.
NOGUÉ LLOBRERA, M.
NOGUÉ MARTI, JOAN
NOGUÉ PRUNES, A.
NOGUÉ ROSSELL. NARCÍS
NOGUÉ SERRAT, RAMON
NOGUÉ TORRENT, M.
NOGUÉ TORRENT. MARtA
NOGUER XIRGA, JOSEP
NOGUER COMA. JOAN
NOGUER DOMENENCH, J.E.

-Espectacles

CINEMA

MUSICA

«Yuppi-du» d'Adriano Celentano

Intèrprets joves i música vella
El Patronat Pro Música ha pre-

mancada de la gran profunditat qui li és

ha patrocinat un concert del conjunt vo-

sentat el pianista Michel Dalberto

imprescindible i d'un lligam d estructu-

cal «Guillaume Dufay». el qual e s va fer

en substitució d un concert Bren-

ració interna. El programa derivava vers

en l'encertat marc de Santa Maria del

del que havia estat suspès

Scriabin, el misteriós postromàntic mig

Mar. Es tracta d'un sextet de veus mas-,

Citem encara Brendel perquè el seu

avantguardista. N o e s estrany doncs que

culines a la manera de les més antigues

prestigi s e n f r o n t a v a amb els vint-i-un

la resolució f o s subtil, marcadament im-

capelles medievals. N o és. d o n c s , el re-

anys del substitut. Cada nova g e n e r a c i ó

pressionista, a m b tendència a l'abús de

pertori, arcaic però relativament usual ja

de pianistes e s manifesta amb

carac-

la sordina, avui corrent, i el subsegüent

per al públic barceloní, sinó el primer

terístiques pòpies. Fa uns anys — n o gai-

perill de monotonia. Res d e nou no va

balbuceig d'un art dels son's q u e encara

res—

introduir-hi una Sonata de Schubert. en

és el gregorià o les seves volades ini-

tal apreciació. Un esplèndid guanyador

cials. Músiques de boiroses

de concursos

fase

que avui es manifesten c o m a realitza-

ment freda però d una inusitada brillan-

d esbravar-se c o m a solista, al que hau-

cions estetitzants per al gust actual d ai-

tor. Els que ara vénen c o m

rem escoltat tal v e g a d a prematurament,

tals coses remotes. Hem

son més infants, mes romàntics i acu-

tot just iniciada la necessària

fermen-

fórmules per al gregorià, que no són íes

rats, amb el cap ple de sons vellutats i

tació que exigeix la mes excel·lent matè-

que tots coneixíem d uns anys ençà. ni

les puntes dels dits hipersensíbles. Mal-

ria bàsica.

f m s les més evolucionades. Velles tona-

vam

conèixer la dels petits mons-

tres de la Julliard S c b o o l
d'exaltada
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capacitat

neoiorquina.

tècnica,

lleugeraDalberto.

grat tot, diríem que la Sonata de Beethoven que ens va fer escoltar era encara

internacionals,

en

Club de Vanguardia, atent sempre a la
presentació d'esdeveniments

singulars.

centúries

sentit

noves

des. « o r g a n a » i « c o n d u c t u s » del manuS'
crit d Apt i dels més antics mestres fran
cesos i italians, realitzats per uns cantors de v o c a c i ó insubornable.

JOSEP CASANOVAS

L A COVA D£L

(Deu anys d'espectacles en català)

aquesta setmana de 11 a 2,15

J A Z Z

TOMÀS DELCLOS

1U S a v i s UHC0N8

a càrrec de l'orquestra

J A Z Z

«Yuppi-du» é s el tema musical del film
i el nom d aquest. Què és. però, «Yuppi-du»? Doncs una barreja d estilemes,
en literatura en diríem « f r a s e s fetes». El
cinèma, amb setanta-set anys a coll.
també ha tingut temps d'establir-ne uns
quants. El cinema (que ningú no l'envegi) té les seves « f r a s e s fetes». Els productes de g è n e r e més elementals es
pasten a base d això. Després d e g u é venir la figura de l'autor personal, que rumia i treu més profit de la combinatòria
(infinita) que són els f o t o g r a m e s d una
pel·lícula. I darrera d'ell ha vingut l'oportunista. e1 maniàtic de producte singular,
que identifica autoria amb raresa, però
que no té el pesquis suficient per a ser
« r a r » motu pr~
i copia. Celentano és
d aquestacc
jppi-du» é s un exercici
interessant \
espectador. N o perquè
valgui res. P t
- e és una manera de fer
memòria. Hi trobarà les panoràmiques
que giravolten de Jancsó i els musicals

probissónéts dels f r a n c e s o s (Demy, per
exemple), però ho trobarà tot rebaixat.
Les imatges simbòliques i la crítica costumista, el rebuig moral de la riquesa i el favoritisme sentimental pels pobres. Hi é s
tot. Potser per això van tenir la cara d e presentar-la al festival d e Cannes. Sembla
una pel.lículad autor.
No paga el tret d'entretenír-nos a denunciar els trets fonamentals de « Y u p pi-du». Celentano é s un subjecte que ja
no enganya. Potser quan I agafara Pietro Germi ( « S e r a f i n o » ) encara donava
gat per llebre. Ara. el cantaire Calentano
ho ha volgut fer tot. De «Yuppi-du», n'és
el director, músic, argumentista. cantant
i, fins i tot, muntador. Massa. La historieta del pobre que estima una pervinguda. contada mig ballant (amb quíetismes .barroers on e l s ballarins fan les salutacions feixistes o comunistes), mig
cantant, amb c o n f u s i o n s oníriques perquè no hi manqui absolutament res. tot
això enfonsa encara més la pel·lícula. I
. la Rampling. Chartotte Rampling. encara que e s despulli (quant això. la g e n t
no hi anirà enganyada) no a c o n s e g u e i x
treure « Y u p p i - d u » d on I ha posada. Un
mal lloc

QV1iU1

DRAC

TUSET, 30.TEL 217.56.42

D O C T O R

« Y u p p i - d u » é s una o n o m a t o p e i a
d alegria, una o n o m a t o p e i a pop, de
fa p o c s anys. d e llavors de les guitarres elèctriques. I Adriano Celentano, q u e segurament vol ser un xicotot alegre, pop. jove i «elèctric»,
la fa dir a tort i a dret.

TEATRE ROMEA dilluns 3 -10.45 nit

B A N D

ÜNIC RECITAL venda •
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BARCELONA
TEATRES
APOCO. Tet. 241 40 06. Palau de
la Revíeta, El Teatre més acreditat de Barcelona Avui, descari* companyia. Demà, COLSA0A presenta la seva gran
companyia titular de Revista
Tarda 6 Nit 10 46 Sensacional
e-xit de la gran superrev»ta
eràmicè "ONA AMKSUITA DE
ÚSTED» amb Tania Dono, Lui»
Cuenca i Pedró Pefla, (Espectacular desfile de dones internacionals! jOos ballets d'atracció* Desplaçament inmillotafetó Autobusos 2® 57, 64 i
metro Lesseps, estació Poble
§eí us deixaran a la- mateix»
fjtsm dei Teatre- Venda de localitats smB 6 dies dentieiMfijé. eues ULTIMÉS gCT-

SÏÏftS!
BARCtLONA T»l 310 94 87
AVUI fl«10 30f POUATOSLOU
presenta «HAlft», #! 'OCk musjcal de l emor tribal Companyia
de Nova YprW, Versió completí
No apte per e menors ae 18
enye. Dies d aetu&çié de ia present setmana, dímeere», nit
i e í e Bíieue w t o f t t i mt
ia se Divendres, nü 10,30 Dis-eatote i diumenge, f u m e m
tgfda
n« 10 30 Localitats
en venda.

POLIORAMA. Tarda 6.30. nit
10,45. Gran esdeveniment! Estrena Cia. Irene Gutiérrez
Caba amb Carlos Estrada en:
«UNA VEZ AL ANO» de Bernard Slade Adaptació: Artime
i Azpilicueta. Direcció Lluís Escobar. jLa divertida història
d una parella que viuen feliçment casats , però no l'un
amb l'aitre! (Emocionant! jDivertidlssimal iUna autèntic èxit
mundial!
ROMEA, (Tet, 317 71 89.) Només
fins el 8 de maig. recital» d*
LA TRINCA; «SET ANYS I UN
DIA" Direcció musica!, Francesc Surrufl, Escenografia. Josep Massagué Supervisió
e s c è n i c » , Joan-G«rman
Schoeder Funcions; Dilluns,
deecan» de la Companyia. De
dimarts a divendres, només
10 45 nit Dissabte i diumenge,
$M i 10,48
TEATRE S O M I A , ( T e l ,
317 71 68,) Düiume, dia 3,
10..45 nit PSRE TAPIES I LiS
sevte CANÇONS Amb acompanyament musical de; Joan
Al&ert Amarrés, Caria» Benavent, Ricerd Roda i Jordi
Llanés Venda anticipada de
localitats ynie recital.
TALIA. Tel. ?41 14 47, (CMmufit/atl Tarda 6 1 5 Nit 10 30 Cia,
JOSEFINA G U f L L GRAN
ÈXIT! Comèdia d intriga i «sya=
MOS», «TRAMPA PARA UNA
MUJíR» Original ae Robert
Tbomas. Traducció: Àngel t ,
Mentesinoa Elene per ardre

d aparitio: Tina Vidal, Sesarip
Coseplla, Ingarna Chimefia
Josefina Cüeil, Luis "torner i
CAPSA (Tel 21&73 93) «La
Camilo gereia Dirseeló; Margtiadra» de Sevilla presenta
cel llsere. Venda lesalitats afuB
*U>§ PALOS- de Salvaaer
§ine dies d antelaeie
Tévsra a partir d
eoeumemts sr^snata i proposats VICTORIA, (Tel. 841 i f IS !
Tcrda 6 30 Nit 1046, f i mes
e&r
Menieon Funsiena
gran esdeveniment gt la lem-gTmerts.. dií©U6 I dissabte 8 t#í
pefada. Balaguer j Suira Bfe=
7W i Wse. ©imegres i üvtfif
gamefl »|_U? VEPDE». II mès
4fes a les 18 30 Diumenge, 7
grandiós espèeta6lè musi6al
tarda. Dilluns, deeçans.- Desdels últims temps, amb ia gran
compte per ais estudiants
«vedeue» gel mamem 1.0RENA la gfàeia inimitable de
ÇASAL ÇLÀREft (Nsps'è. 850 )
gANTI SANS; el més impertapif
gfug^venil se featrg ge< Gei baijet g Eufeea SiN PAR*.
|gfll6taretefi6SiNTA; pNINE^I
|me «Ita Thlíe. Lygjg
H n m S " 96 Liyis §e|y^f§
§afrt8§ I Ufl IR§§fgtgèle eisne
Avui.. m m tfàüii a
li ^
6§gfmfi§§imeyj|tife§

J§eé
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SALA VILLARROEL. (C Villarroel, 87.) T.323 03 75. Presenta: Cia. La Roda en «PRE-

GUNTES I RESPOSTES SOBRE LA VIDA I LA MORT DE
FRANCESC LAYRET. ADVOCAT DELS OBRERS DE CATALUNYA». de Maria Aurèlia
Capmany i Xavier Romeu. Direcló; Anton Codina Funcions: Dijous: 6.30 i 10.30, Divendres; 10.30. Dissabte: 6,30 i
10.30, Diumenge: 6.30. Preu
125 Ptes,

CAPE TEATRE
CALIOPE, (Balmes 245. Tel
21810 03,) Nit a les 12 i 1.30.
estrena de l'Mpectacle «POP»
més atrevit, cómiç, desvergonylt i violent ,, peró intel·ligent:
«MANDARINA MECANICA» per
primer»» figures d»l teatre,
eioe i !ei»vi«ió; Víctor Petit,
Carles Velat, Antgnio Lara i
Marti Anaelat Coreografia;
FRANCI6C0 QELABBR'T Direcció; JOSÉ TORRENTS, (Rèserveu taula amb »ntelaeió,)
Diumenge, descans d» I» companyia
LORD BLACK, f| Catè Teatre
(pare detraecien» Mentjuie,
Tel, 242 67 10 ) Totea les nit*;
«LES LUXURIEB ÒÈ Nf RON».
Els autèntics pandpns de la
Rama Imperialn Funcions;
i2.30i2.ee
H A T B 1 8 RESTAURANT
SCALA BARCELONA. (Paseig
ge ianí dean. .4|.) SCÀLA

BARCELONA PRESBNTA EL
NOU ESPECTACLE INTERNA-

CIONAL «ESTA NOCMi. .
6CALA-. REALITZAT 1 piRiQlT
PfS RAMON RIBA ! ANTONI©
RIBA, Tai= §16 dies a le§ 1,11
s§g§F,
i §§e§e»el§ (1,10©
pte§:) A (es 8.1 § §6F)suma6ié,
ball i espeetaele (668 ptes ), @
sogar ffea ball i espeetaçie
(760 pies ), Diumenges, sessió
especial a les 17 heres, geRsu^
ffiseià, gall j eap^etócie <600
gte§i, 0isaabtes i yigilia ge
ígsfius, §y|t§mefit 1® sps,
B l i i S V i i ; TgLePéNS
§4§ §4 §§=§§§ 1§:

D e W a r n e r B r o s Q u n a Compartia WamerCommunicattons

MOS AS1». Alfredo Landa ;
«F. 2.». ae Jean Pascal y REEmma Cohen.
GARDS DE MA FENETRE. de MUSICA
UDO. — /Passeig de Sant Joan
Kut ATimet 6: Cinema experi;
27. Tei. 225 49 19. Projecció
mental USA BILL BRAND. 8. ZELESTE. P l a t e r i a 65 Tel
AMERICA. (Tel. 223 50 09.)
so d'alta fidelitat.) «FREt^CH
REEFER MADMESS. de Louis
319 86 41 Presenta a DOLORS
«ODIO LA VIOLÈNCIA» i «FURCONNECTION 2». Gene HacKGasnier. V.O. subt. fran. 10; EL
LAFFITTE. Pep Arias Ricart
TIVOS», (Majors 18 anys.)
man i Fernando Rey. i «CELETANGO DE BROADWAY, USA
Casals. Dijous, 29 i divendres
ATENAS: Balmes, 365. Tel.
DONIO Y YO SOMOS ASl». AlV.O.
30 a les 20 30 hores Dissabte
247 49 80: Cine familiar apte:
fredo Landa i Emma Cohen.
FILMOTECA NACIONAL/FUN1 i diumenge 2 a les 19.30 hoTarda. 3.30. «EL CAPITAN PIDACTO JOAN MIRO. Parc de
res.
MARAGALL
(Tel.
255
21
73.)
RATA», a més. «CARLITOS Y
M o n t j u ï c ,
T e l s ,
Passeig Maragall, 83.) Fins a
LA COVA DEL DRAC. Tuset, 30
SNOOPY». (Dibuixos.) Demà
329 19 08-32919 16, Avui. 6
diumenge: «jQué diaolos pasa
Tels. 227 01 84 i 217 56 42
matinal 10 30.
Cine underground internacioaquí!» i «La tercera víctima».
Avui nit d'11 a 2,15 comiat per
COMÈDIA. (Telef, 316 23 96)
nal; TOROS ONE. de Aieio A
aquesta temporada d i orques«MANUELA» (majors de 18 NAPOLES, (Avda, St, Antoni MaApsega,
ENGEL
UND
PUPPE
ria Claret, 168. Tel. 236 51 25.)
tra de ja*z DOCTOR JAZZ
anys), tarda, 4 20. Numerades,
de Elhs Donda; IMAGES DE
«EL MUNDO ESTA. LOCO
BAND a l t e r n a n t amb THE
6,10 i 10.25 Demà matinal
SOUFRANCE. de LOUIS RosLOCO,
LOCO,
LOCO»
i
«LOS
PREACHER S JAZZ QUARTET
10 30.
semberg Filjo, 8 CAMERA de
CUCHILLOS
DEL
VENGAD I O R A M A , 73. (Plaça Bon
Chnstian Paurehilge AU DELA
DOR»
Succés. 73, Tel, 318 12 91.)
DES OMBRES, dé Jean Paul SALES DE FESTES
Continua 10.30, «ODIO LA VIO- VERDI. (Tel. 226 51 33J "FRiAOepuis V O,
LÈNCIA» I «FURTIVOS» (12 30,
MENTE, SIN MOTIVOS PER- MORATIN, Muntaner. 246 Tel,
3.46,7.05 110.36), No apte
SONALE5» i «LA OTRA CARA
217 82 06 Continu», tarda de LA BUENA SOMBRA (Gínjol, 3
Rambia-Plaça del Teatre Tel
DEL PADRINO», No apte.
MONTSERRAT CINEMA, (Tel.
5 a 9.15; nit 10 «PLEURE PAS
302 31 14 I 302 00 87 ) PARAlS
2S5 SO 70.) «FURTIVOS» I
LA BOUCHE PLEINE», de PasDEL SEXY. Funcions 12 00 1
«ODIO LA VIOLÈNCIA». No SALES ESPECIALS
ssl Thomas, amb Annie Cole,
1 30
apte,
Frederie Duni VO francesa
SELECTQ, (Major 0» QrfcCl», ALEXtB, 143, (Tel, 815 05 06)
subtitulada, Curtmetratge «PA- LOS TARANTOS. PÇ» Real. 17
175, Tel, 217 14 63,1 «ODIO LA
Tel 317 80 98 Gran $ho* flaSiON», Pas p»l licula; 515 i
Contínua dt» ée 10 mati, «FAT
VIOLÈNCIA» I «FURTIVOS», No
menc amb MARUJA GARRIDO.
7.20 n« 10,10 (18 anys )
CITY»,
VO
(10,10,
12,15,
2,18.
apte
4,90, 8 20, 8-20 i 10,25 ) 18 POBLI 1. {Tel 215 1803) ContiVERSALLES. (Tel, 236 48 54)
n c dea d 11 meti -GALILEO»
mya i 14 »eomp»ny»ts ALiNou equip d» pro)eoeiii MaATRACCIONS
XIS 143 0,15 matinada: «EL
xim confort, »00I0 LA VIOV O. o« Lilian» e«»ani i eurtVERDuaO»,
19
any*
LÈNCIA» i «FURTIVOS»
wetratge (Pas pel licul»;
ARCADIA. (Tel, 228 68 19,)
11.10: 13 26: 15 30; 17,40. TIBIDABO — p»re d Attaeeion».
Continua ge* ae let 4, <<L'ICINEMES OE RCktMKKNA
Obert tot l ar>y. Restaurant»,
18.50, 22 30) Majors 18 any»,
NI8MA 0E GASPAR HAUSERSara, AvrttHWrvet. Aparcament
POBLI
*.
(Tel
21
s
18
03)
Contí'
V O (V io 6 80 8 30 i 10 40»
al peu del Funicular
CONDAL (Paraigie, 91. Tel,
nye de» d 11 mati -PORCit E»
14 any» i menar» aeempan842 Si 82 ) Tarda, eeminus
y»t§. Dem» l diumenge matiV O de Pit' Raglg Raielini i
«LOS CUCHILL0S DIU vfNeurt-mftratoe
pei líeul»;
nal a les 11.
@AB0Rb, ppf Camefpn Mifr ARS, (Tel 811 75 43.) Centmua
11,10, 13 16. 15.80, 17-86,
§ne!! i Fauste Ton, i «IL
18 30, 88 30 ) Majart 18 any*
4.1| «AQUIRRE», VO «16
MUNBO ESTA L©C©, uece»
é 40 8.45 i 10,45 i ei eurt
peï Sp6ncer Traey I Mickey
.(Anta mujer»r18 anys Òema i
U PASSIÓ 0 OLESA DE MONT.
Reaney. (apte). Festes, matinal
diumenge matmai atesti
BOITES
S&RRAT. Temperada 19?í
a les 10
ARKAÜiN
1,
(Tràve»se«
ae
QraRepresentaeie ela dies 1 i't (ü
BÓnABC. ^VBHANO DiL
i
aie
103
)
Sesaiani
4
6.10,
maig Taquilles a; J0R8A
«LOS HERMANOS A2ULES»
AQUariuM iMüysnes, SP Tel
6.80
i
10.30
-AGUIRRE",
VO
(msters f i anyg,t
32S 54 46.) Dissabtes, giymen< PRICiaOOS- T 317 0000 1 a
ei
eut
-Ansa
muièf».
tfel,|j=
OLESA T 87S-1 aoa
fiAteERIA CONOAl 801 f b 96
ges i festius aes ae les 5,30,
guio a íes 4.86, 6-3S, i . 4 5 i
Cant 10-30, (Ne ÀP>e) ffimee
so, t£i§6» ©aya Teleten
iO ao j 18 anys. pema i 0114= c
glmahaSag para una floei^*,
rnenge matinàl a les 11
#0410 1|.) L wfiderergupd
Mentiel, ( «La gran estafa»,
gipal
üe tlaieelOfia Tat? els
Walter Maitfcau.
ARKÀOIN a. (ïf&vó=era ae Qra=
dies, loKis i nit (exgepte dieia, i03) Sessïani 1 45 0 45,
llurís p>6 festius), lis divendres
JA1MÉ I; - (Avao Befa ArgcFWIÍi»
8.4a i 10.-13
V.Ü, 1
sia aseerem en ei pestre ÒS- JAÏ2,ÇAVA e AMICS D l L i i
267-289 P Sani Servi;, afi
«i 6UÍI -t ioiadfe de ÒITHAUUBART§, San QuiFte. 8 1 ©iver»-FFIO IHOW fealitaat 1 Bresepfeiètena 847 11 "fe : 34" 4ò 3§
§ien'. (Pei.iíouii 3
§ 1 11 )
^res nit dissabte, tara» i mt (
taí per ea Jgfai
Pfgje?§lé 1 Òg a =>"'= íiefciuat
ïè anys Dema
diumenge
TfTf M©N'.
flumgf tePtas'o í-tBiigaa St
«FRpNgH gQNNcQTlON %••
igs §iwgretes es uR abae^ui . m i ü piang éleetf^ I jORÇM
lyiBfòg;
"gflé Héikmaei: Férnstie
«ne,
i « © i t i g e N i e y v@ geÍ6FS. 36. r. 316 r'è 46 Hèy, 4;
CINEMES D ESTRENA

OLESA

TERRASSA

Ú
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TELEVISIÓ

A L A VORA D E . . .

Pensar en català
Dintre I espai «Cuarto y rmtad» (el
menys traçut —i menys mordaç— substitut de «35 000.000 de espanoles» que,
com ell, sadreça al consumidor), esmerçat dimecres a I aliment productor
de proteïnes més econòmic actualment:
el pollastre, es féu esment de la carn de
vaca. A títol de comparança dels preus
respectius Ben segur, que l'apel·latiu
devia ferir l oida de les mestreses de
casa nostrades, acostumades, com són.
a dir-ne carn de bou. Es com l'anomenen ací Àdhuc en castellà, com ho palesen els rètols de tes parades de boví
dels nostres mercats.
En efecte: carn de vaca és el nom de
la carn feta, en castellà: carn de bou, en
canvi, és el nom que té en català. .Citem
el cas a tall d exemple. Un exemple il lustratiu del deteriorament cultural que
pot provocar —i provoca— un centralisme televisiu, i no pas pel fet d amprar
la llengua castellana. Agustí Calvet. ei
popular «Gaziel» que amb tant d encert
dirigí «La Vanguardia» fins a I esclat de
la guerra civil —i al qual hom féu retret
temps passats de no escriure en català
—escrivia en castellà certament, però
tot pensant en català. Pot molt ben succeir a la inversa. I qui diu escriure, diu
parlar. Que és més escaient al medi televisiu

NOTICIES I COMENTARIS
— El col·lega barceloní «Tele/eXpres»
ens ha sorprès amb la notificació d'un
projecte de Televisió Catalana a l'Alguer.
La ciutat catalano-parlant de l'Illa de Sardenya.
Diu haver-ho tret de la premsa sarda,
que en va plena. Una companyia andorrana: Tele Andorra, es proposa la instal.lació i muntatge en terres municipals de
l'Alguer d'una estació i antena televisives.
L'àrea de recepció abraçaria totes les terres de parla catalana i la totalitat de les
seves emissions es farien en català, aspecte aquest que evitaria, a més, tota possible competència amb la RAI italiana.
Pensem, com l'articulista de «Tele/eXpres», que els promotors d'un projecte
tan audaç i patriòtic, mes valdria potser
que unissin llurs energies ais qui ací s'esforcen a reivindicar la normalització catalana en matèria de Televisió. Som escèptics, en principi, quant a resultats, a tota
pressió cultural feta des de fora. Avui, més
que mai. Els antecedents radiofònics ens
hi trameten.
JOSEP DESUMBILA
PROGRAMA PRIMERA CADENA
14 00
14 30
15 00
15 30
16 30
16 40

Miramar: I n f o r m a t i u (Només
Principat i Illes)
«Aquí, ahora» (Color)
Telediari: 1 " edició (Color)
«Programa de actualidad»: «Hoy
por hoy»
El barber de Sevilla, de Rossíni,
per I Orquestra de la RTVE.
«Una rubia peligrosa». Film dirigit per Marc Alegret i interpretat

MOT A LA FI

Búnquer
J

a fa temps que vaig anar a Perpinyà a veure una pel·lícula.
Era el temps que creuar la frontera
per veure cinema representava únicament anar a veure «cinema cochon» a la diabòlica Europa. À la Catalunya Nord tampoc no acabaven
d'entendre com es podia passar la
frontera i fer llarga cua davant del cinema amb Túnica finalitat de veure
una vella pel·lícula de I any 40. Tampoc no entenien com aquella pel·lícula era prohibida en la nostra terra.
Es tractava de «The great Dictator»
de Chaplin. Sense cap mena de
dubte és una obra mestra, d aquelles
que qualsevol cinèfil ha vist Per això
era comprensible tan el fet que nosaltres I anéssim a veure, com que
els amics de la Catalunya Nord no
entenguessin el nostre desplaçament.
Ara, a I època de i'«apertura»
veiem que es fa propaganda d aquesta gran pel·lícula. Molt aviat
s estrenarà en els nostres cinemes i
possiblement encara ara es formaran
descomunals cues per a poder-la
veure Segurament hi haurà gent que
no entendrà això, però hi haurà bastants a qui ens caurà la cara de vergonya en haver dèstrenar aquesta
pel·lícula trenta-sis anys desprès, i
podem comprovar que per nosaltres
encara és terriblement vigent.
JOSEP M. ORTA
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per Mylène Demongeot. J e a n Paul Belmondo. Alain Delon. etc
(Color).
18.30 «Toros». Transmissió des de la
plaça de la Maestranza. de Sevilla.
20 30 Telediari: 2." edició (Color)
21 00 Futbol: Transmissió del partit de
Lliga Real Madrtd-F C Barcelona (Color)
2300 «Vualta» Ciclista a Espanya.
2310 «Un, dos, tres ... responda otra
vez» (Color)
00 15 Telediari: 3.a edició (Color)

P

arlant l'altra dia amb uns amics, es plantejà el
tema dels matalassos. Ells volien refer el del seu llit
matrimonial, un clàssic matalàs de llana, que amb el
temps s'havia anat deformant i ja no resultava ni còmode
ni estètic. El dilema era: refer efectivament el matalàs, o
Hençar-lo i comprar-ne un de modern, d'aquests que són
elàstics i d'una peça.
Aviat està <Mt: refer un matalàs.
Per a refer un matalàs cal trobar un matalasser, i, a
més, que el matalasser estigui disposat a fer ei seu ofici.
Fa tres o quatre anys vaig veure-ho per darrera vegada. Al terrat de la casa del costat, un home havia
estès per terra tota ia llana d'un matalàs, i armat amb les
dues vares tan fines i a la vegada sòlides, tan flexibles,
practicava un exercici gairabé de circ. Recollia amb la
punta d'una vara una mica de Ha na, l'alçava, un cop enlaire la pessegava amb l'altra vara de manera que
quedés solta i estarrufaria, i deixava el manyoc de llana
ja treballat en un costat; l'operació es repetia dotzenes,
centenars de vegades, al ritme precís, subratllat pel
dic-dac de les vares entrexocant.

PROGRAMA SEGONA CADENA
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Els oficis filmats

Documental: «De la esclavitud al
campeonato mundial: Zaire»
Telefilm: «La gansa de las meves» (Color).
Noticies al segon programa (Color)
«Barnaby Jones»: «La conexión
òeptatino»(Color)
«Pàgina del viemes».

No sé si el veuré mai més, aquest espectacle tan antic i tan popular. I penso que potser és arribat el moment
de posar en marxa una Filmoteca dels Oficis. Alguns ofi-

cis i treballs artesans ja s'han perdut definitivament,
però d'altres encara es conserven, ni que sigui gràcies a
quatre tossuts i admirables conservadors dels vells costums. La desaparició de l'últim treballador d'aquesta
mena és una pèrdua irreparable per a la història i ta cultura; hi ha activitats de valor històric i cultural que poden
ser subvencionades: són les que han aconseguit un
prestigi. Dubto, però, que hi hagi cap Organisme o Fundació que pugui prendre's seriosament la idea de subvencionar un matalasser, o un constructor de rodes de
carro, o un carboner de bosc, i comprometre'! —a ell i ais
seus fills— a continuar l'ofici. Ara és moda la protecció
de la Naturalesa. La protecció dels oficis antics no interessa ningú.
Almenys, però, podríem filmar-los. Abans que no sigui massa tard. Es una iniciativa que no seria massa
cara, i segur que trobarien» etnòlegs i filmadors disposats a dur a terme aquesta tasca amb entusiasme i eficàcia.
Un
ques i
guiràn
ta més

arxiu cinematogràfic que documentés les tècniels detalls dels oficis que previsiblement s'extinseria, al meu entendre, una obra humanística de
alta qualitat.
JOSEP M. ESPINAS

RETALLS

Una altra ocasió perduda

Ha estat constituida a Barcelona la
comissió que estudiarà et Règim Administratiu Especial per a Catalunya. No es
pretén ara judicar o valorar les tasques
que aquesta Comissió pugui desenvolupar, ni ets seus plantejaments bàsics,
sinó la seva composició. Així doncs, no
gosaria afirmar, con s'ha fet suara, que
és mancada de representativítat, puix
sols coneixerem els qui són realmente
portantveus de la voluntat majoritària
dels catalans quan se celebrin eleccions
lliures, consulta electoral que determinarà qui i quins programes tenen el suport popular.
Tot i això, si que es pot afirmar que en
la constitució de la referida comissió,
especialment per la significació política
dels seus membres, s'ha perdut, un altre
cop, una gran avinentesa. Perquè hom
pensa que aquesta Comissió hauria hagut de possibilitar que els representants
dels diversos sectors i grups polítics catalans s'asseguessin a ia mateixa taula
per a dialogar i treballar en comú, amb
la finalitat de fer factible un règim jurídic-poiític que arreplegui les aspiracions i anhels del poble català en allò
que pertany al tema del seu autogovern.
Ben entès que, en aquesta convocatòria, no s'hauria hagut d establir cap limitació. Es a dir. i perquè ens entenguem.

haurien hagut d ésser cridats des d aquells sectors que han acceptat l'associacionisme polític del Moviment, i que.
alhora, s'han configurat amb una personalitat pròpia a Catalunya, i també
aquells que en d'altres latituds de la
geografia espanyola se'ls rebutja per no
democràtics. En definitiva, una crida a
tots els grups i tendències polítiques catalans per tal que reflexionessin conjuntament sobre el futur de l'organizació
política, administrativa i econòmica de
Catalunya dins l'Estat espanyol.
Tot amb tot. i d acord amb les meves
informacions, encara és possible que
ets polítics catalans —i per a estudiar
aquest tema— es «trobin definitivament». Aquesta és si mes no, la finalitat
d'un grup democràtic i liberal i que no
figura a cap dels organismes unitaris de
1 oposició catalana
(Jordi Domènech,
«El Noticiero Universal» (28-4-76)

Les noves normes que permetran d abreujar l'estudi d'alguns projectes de
llei (i es presumible que tal escurçament
de tràmits s apliqui als d'associació política, modificació del Codi Penal, i mesures econòmiques), a la vegada que es

Més boires i xàfecs al País Valencià

Al Principat es formaran alternatives de
núvols que deixaran grans clarianes
amb bona insolació, les precipitacions
seran mot.t més aïllades: les temperatures mínimes es mantindran i les màximes
pujaran uns quants graus.
A Perpinyà i a Menorca, nebulositat escassa amb poc risc de precipitacions.

ren clarianes: es produïren precipitacions aquoses a totes les comarques,
amb quantitats que oscil·laren entre inapreciable i 9 litres: vents de fins a 20
quilòmetres de migjorn i xaloc.
Al País Valencià, nebulositat escassa
inicialment i abundant a la tarda: vents
fluixos i temperatures sense canvis.
A les Illes, la nebulositat fou abundant
a Eivissa, moderada a Mallorca i escassa
a Menorca
TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 19 113 graus
Barcelona: 15 i 11.
Castelló: 18 110
Ciutat de Mallorca: 17 i 6
Girona: 14 i 6
Lleida. 17 i 8
Tarragona: 18 í 9
València: 17 i 9,

AHIR: TEMPS MOLT VARIABLE ALS
PAÏSOS CATALANS
Al Principat i a Andorra la nebulositat
fou molt abundant al matí i primeres hores de la tarda, i posteriorment es bada-
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(«Pueblo» 11 39626-4-76)

MES PRESSA A LES CORTS

EL TEMPS

El temps continuarà molt variable. La
pròxima presència d una depressió en el
Mediterrani farà augmentar notablement
la nebulositat al País Valencià, Eivissa i
Maltorca, amb disminució det nombre i
la intensitat dels xàfecs de sud a nord.

dóna al dispositiu parlamentari una agilitat més gran. responen a una necessitar assenyalada des de fa temps i. evidentment. reconeguda pels mateixos
procuradors. No obstant, és ara que
r actualització del Reglament de les nostres Corts es manifestava ja com a necessitat ineludible. Ningú no deixa de
veure que el calendari de reformes elaborat pel Govern no pot ni ha de sofrir
més retards. En primer terme, perquè alguns dels projectes legislatius pendents
d'estudi i aprovació a les Corts tenen valor substantiu i revesteixen una importància fonamental per tal d'establir
un ordre de convivència democràtica.
Per això més que necessaris són decisius. Però s ha de tenir en compte, a
més, que qualsevol demora injusta (capriciosa) solament contribuiria a justificar les tesis ben conegudes dels sectors
més radicals de l oposició.

ffi_

RAIMON. SI; RAIMON, NO
Al cap de vuit anys. durant els quals
han passat moltes coses, el cantant valencià Raimon va aconseguir a la fi els
permisos aqueixos per actuar a la capital aquesta dels nostres pecats, a Madrid, vaja, i va actuar una nit al pavelló
d'esports del «Real Madrid». La cosa estava programada —i venuda— per a més
dies, però tot va quedar reduit a una nit.
Allà hi havia les figures més importants de la «oposició» i de les arts, i de
la «no oposició», i en total 5.000 persones, en la seva majoria joves, cantant
amb ell les seves cançons més representatives
(«Hilo Musical», 61/abril 76)

CECS
Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València

969
565

888

565
240
076
076
888
(29d abril del 1976.)

ENCREUATS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

HORIZONTALS:
1,— Naturals d'una illa, — 2. Agradar.
— 3. Consonants consecutives. Al revés,
candela gran de cera. Consonant repetida. — 4. Al revés, la Terra. Al revés,
símbol químic. Propietat dels cossos per
la qual tendeixen a moure s cap al centre de la Terra — 5 Número. Al revés,
natural d'una nació asiàtica, (fem.) — 6
Nom de lletra (plur). Substància groguenca que segreguen les abelles. — 7.
Emblema reial de França. Interjecció Al
revés fa el niu. 8. Nota musical. Eina de
guerra. Al revés. gos. — 9. Al revés, admetre una cosa com a certa — 10 Que
té el poder de suggerir (fem)
VERTICALS:
1 Que produeix admiració — 2. Estaria assegut. — 3. Consonants Moviments de cabals. Al revés, nom de lletra
4. Líquid untuós Pronom. Al revés, fruit
dels cereals. — 5 No gens comú. Al
revés, heures. — 6. Escorça de la cmcona Al revés, frefix que significa mig
— 7, Orgull. Dos-centes. Habilitat. — 8
Vocals. Té en gran estima Número
romà. — 9. Engoliria un líquid — 10
Allò que hi ha de permanent en un
ésser
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