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Llach canta a Bellaterra

MADRID

Gil Robles, possible cap de govern Unes dotze mil persones van acudir al recital
Seria la sortida de les discrepàncies del rei amb Arias
Per les altes esferes madrilenyes
corria ahir un rumor insistent, el
qual, tot i ser coherent cal interpretar-lo amb les naturals reserves
pròpies d'aquestes situacions. El
rumor s'estengué abans-d'ahir a la
tarda arran de l'audiència privada
que el rei concedí a un dels cap
més significatius de l'oposició democràtica, José Maria Gil-Robles,
president del partit democràtic Federació Popular Democràtica.
La notícia s'explica així. Es sabut que
els contactes entre don Joan de Borbón
i el rei són un punt mort. car aquest
últim no acepta les condicions que el
seu pare li exigeix per a abdicar. Diuen
que el punt essencial en desacord, seria
la negativa reial a sotmetre la seva autonomia com a governant en pro d unes
consideracions dinàstiques i familiars,
més o menys importants. Algunes lliguen aquesta independència reial amb
el que es digué, dies passats en'el sentit
que l'infant Feíípe seria nomenat Príncep
d Astúries sense esperar la renúncia de
don, Juan. Tot plegat ha comportat l allunyament del rei respecte al ministre
d Afers Estrangers, José Maria de Areilza,
que ha estat considerat l'home fort de la
Monarquia al si del govern actual. Per
altra banda, és ja un fet gairebé públic
que el rei discrepa profundament de les
línies fonamentals del programa reformista del president Arias i del ministre
de Governació, Fraga Iribarne.
En aquesta situació de conjunt, la
conversa que mantingueren abans-d'ahir a la tarda el rei i G i l - R o b l e s
Tia originat un corrent d opinió seg o n s el qual a m b d ó s p e r s o n a t g e s
haurien pogut considerar la possibilitat
de sortir d'aquest «impasse» prenent
com a solució un nou govern de coalició presidit pel mateix Gil-Robles en un
termini no massa llarg. Aquest corrent
d opinió creu que la visita el mateix dia
del vice-president per assumptes de la
Defensa, tinent general Díaz de Mendi-

EL LLENGUATGE

El faisà, el caiman
i el turbant
P

araules com ara capità, capellà
o sagristà corresponen a paraules del castellà acabades en an.
Perú son paraules populars, d'us
tradicional i constant en el llenguatge oral, i mai no es ressenten
de ta influència de la forma del castellà. No s e s d e v é el mateix, en
canvi, en el cas de faisà, huracà,
musulmà, pelicà. sultà, talismà o
volcà, possiblement perquè nc tenen una tradició anàloga, sinó que
són paraules apreses més aviat en
la llengua escrita. I, així. é s
freqüent lús de les formes incorrectes «faisan», «huracan», «pelican». etc., que, naturalment, caldria evitar.
Peró això no vol dir que no existeixen, en català, noms en an encara
que ens solen provenir d'altres
llengües Astracan. caiman, divan,
orangutan i tobogan, duen, efectivament, una n final, de la qual algú
prescindeix, indegudament, sens
dubte amb la preocupació de no
incórrer en l'error a què ens hem
referit. Algú arriba encara més
lluny, en aquest afany —inconscient, és clar— de catalanitzar les
paraules, I prescindeix de la terminació consonàntica fins i tot en alguns noms acabats en nt. con ara
guant, imant, tirant i turbant. «Guà»,
-imà- i «turbà». són efectivament,
formes que tenim ocasió de sentir i
fins tot de llegir en textos no revisats. En aquests casos no hi ha
més remei que saber la forma
exacta de cada paraula.

ALBERT

JANE
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vil, al rei. podria estar relacionada amb
aquest tema. Tindria un caràcter de consulta als militars sobre aquest canvi d orientació de govern. Es una opinió molt
generalitzada que bona part dels alts
caps de l'exèrcit veuen amb bons ulls la
figura de Gil—RoBíes, el qual fou ministre de la Guerra en "temps de la República i arribà a tractar personalment alguns dels actuals militars.
El silenci dels mitjans d'informació en
relació al Consell de Ministres d'avui ha
fet pensar que. altra vegada, el govern
es troba en una situació molt complexa i
insegura. Aquest encontre Joan Carles
— Gil-Robles influirà d'alguna manera
en el debat ministerial d'avui? Es pot
sospitar que, sí està infiuit pels esdeveniments de les trenta-sis últimes hores,
el govern intentarà recuperar-se accelerant les operacions reformistes. O bé
entrarà en una via morta, en una crisi
possiblement definitiva. En tot cas. es
creu que la reunió de ministres tornarà
a ser presidida pel signe de les dissensions i de les disputes més o menys fortes per les raons comentades.
AREILZA AL MARROC
El viatge del ministre d'Afers Estrangers espanyol. José M.a de Areilza al
Marroc, té un interès especial ja que és
la primera visita que el ministre fa a un
país no pertanyent al Mercat Comú. i
perquè eis vincles amb et Marroc són de
gran importància per als afers interns
espanyols. La normalització de les relacions entre Madrid i Rabat ha estat una
de les preocupacions bàsiques dels successius governs espanyols des de la independència d aquest país el 1957. Malgrat aquest desig per part del règim
franquista, nombrosos incidents, reclamacions. denúncies, etc.. han pertorbat
les relacions polítiques i diplomàtiques
i. de vegades, amb una certa gravetat.
La descolonització del Sàhara Occidental i el seu lliurament al Marroc i a Mauritània en circumstàncies no aclarides
encara, acabaren d enterbolir el bon veinatge entre els dos paisos en la forma ja
coneguda de tothom.
Aquestes dues constants, la voluntat
de bona c o n v i v è n c i a i de la permanència de certs conflictes, han estat
sens dubte a la base del viatge del ministre Areilza a Rabat. La informació al
voltant d'aquest sortida ha estat més
aviat escassa, i fins es creu que alguns

AVUI

dels objectius no estaven del tot clars.
El govern espanyol està molt interessat
en solucionar definitivament les darreres conseqüencies dels esdeveniments
saharauis i assegurar d'una vegada l'estabilitat a la frontera sud. Per això, el
comte de Montrico ha anat al Marroc
amb propostes realistes i concretes
sobre indemnitzacions, inversions, tractats pesquers, etc.. que replantegen les
relacions polítiques i econòmiques entre I estat espanyol i el Marroc després
de tants anys de confictes i de la descolonització del Sàhara. Els comentaris
coincideixen afirmar que les dues conseqüencies econòmiques més importants d'aquesta sortida del ministre
seràn en primer lloc un acord pesquer
que hauria d estar signat abans del
quinze de juny. Segons informa l enviat
especial del diari « Y A » . Luis Blanco Vila.
aquest tractat tindria tres vessants, una
ecològica, una jurídica i una altra de
planificació a llarg termini. La dificultat
principal per a signar aquest acord radica en la negativa espanyola a reconèixer el límit de les setanta milles d aigües
territorials reivindicades pel Marroc.
Per altra banda, és gairebé segur que
Espanya rebrà nou-mil milions de pessetes com a indemnització per les mines
de fosfat de Bu Craa. de les quals conservarà una participació del 35 per cent
aproximadament. S e g o n s sembla, en
aquests moments estan previstes grans
inversions espanyoles al Marroc dins
dels propers mesos, tant pel que fa a les
empreses privades com estatals
No tot quedarà solucionat en aquest
viatge: els sectors nacionalistes r^arro
quins segueixen reivindicat les r laces
espanyoles al nord d Àfrica (Ceuta i Melilla). i encara existeixen alguns recels
derivats de l'operació Sàhara. Però ja
s especula amb la possibilitat d una visita del Rei Joan Carles a Rabat, que
Hassan II li tornaria més endavant
JOSEP M * SANMARTI

Ahir al migdia Lluís Llach va cantar a Bellaterra. El campus era un

caliu humà. El recital era anunciat
per a les dotze. A dos quarts de
dotze, els aparcaments de la Universitat eren plens de gom a gom,
la gent hi arribava de tot arreu i per
tots els mitjans. En el gran patí
central, hi havien instal·lat un escenari improvisat i un important parament d'altaveus
Les escales eren atapeides de joves
que feien cua per comprar I entrada. A
dalt, voleiaven les banderes catalanes i
les vermelles i tothom havia perdut la timidesa de proclamar els seus lemes de-

primera cançó. Hi havia un ambient
tranquil, espontani i no gens tens. La
gent escoltava i aplaudia. Entre cançó i

cançó, tres o quatre vegades es va produir el crit massiu d'«EI poble unit mai
més serà oprimit» i «Llibertat, amnistia»,
però en cap moment no es va produir
un avalot ni incident de cap mena.
Lluís Llach cantava cançons noves i
cançons velles, i al final, el «Viatge a
Itaca». El púbhc li va dedicar un aplaudiment sostingut que s'esgotà en una
mena de diàleg amb el cantant, i ell va
contestar amb el «Jo també he dormit a
lalba».
A la sortida, comitès de treballadors
de l'Ingra, de la Gispert, de Faema i d al-

mocràtics. Els de la Marxa de la Lliber- tres recaptaven diners per als seus vatat venien samarretes amb el seu ana- ' guistes.
g r a m a , c a r t e l l s i l l i b r e t s . Els de
Solidaritat havien muntat també la seva
JOAN RENDE
parada i recaptaven a tort i a dret Els
partits de r esquerra aplegaven les seves
sota un rètol comú, format per la composició d'una immensa bandera catalana i una de roja.
A les 12, s'havien concentrat en el pati
i voltants, devora 12.000 persones. Un
obrer de la Gispert va prendre el micròfon i fa pronunciar un discurs explicant
les circumstàncies en què es fonamentaven els treballadors d aquesta empresa per mantenir la vaga. Darrera
d ell. n'hi parlaren d altres empreses. La
seva procedència i fins i tot el seu parlament era difícil, d'identificar, a causa del
batibull de la gernació i la impossibilitat
d atansar-se a la tribuna.
Després aparegué Lluís Llach i tothom restà en un silenci i una quietud
impressionants Passava un quart de
l'hora prevista quan el cantant encetà la

Tornen les despulles de Vidal i Barraquer
Pren la iniciativa ia Conferència Episcopal Catalana
A proposta de I arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal
Catalana, els bisbes de la Conferència han decidit de prendre la iniciativa de traslladar les despulles del cardenal Vidal i Barraquer, que des de la seva mort reposen a
Suissa.
Aauesta decisió s'ha ores d acord amb els familiars del cardenal i es realitzarà
conjuntament per aquests i I arxidiòcesi de Tarragona.
Les despulles del cardenal Vidal i Barraquer seran inhumades definitivament, en
compliment de la seva darrera voluntat, a la capella de Sant Fruitós de la seu metropolitana tarragonina.

Un grup portuguès
proposa la formació
d'una federació ibèrica
«Portugal ha deixat de ser un Estat
viable en el món civilitzar modern»,
afirma rotundament' el primer manifest
de la Lliga Iberista Portuguesa, que
acaba de divulgar-se a Lisboa un cop
aprovats els estatus de la nova entitat en
l'assemblea constituent celebrada el
proppassat dia vint-i-nou d abril, informa l'agencia «Efe».
El manifest afegeix: «Conscient d'aquesta realitat, la Lliga proposa a la
nació portuguesa la seva integració en
un futur pròxim a un conjunt Ibèric, en
què coexisteixin nacions associades
per llaços polítics, lliurament acceptats
per totes i cada una d'elles amb el consentiment de les respectives poblacions».
La Lliga —LIP— precisa en un comunicat de premsa que no és un partit
polític, ni reflecta la ideologia de cap
agrupació concreta, sinó que aspira «a
establir les més diverses maneres de
apropament entre el nostre país i els
altres pobles ibèrics en defensa de l'iberisme, motor de la unitat peninsular
hispànica entesa com a síntesi de nacionalitats individualitzades.»
El conegut historiador Oliveira Marques va ser elegit president de la Lliga, i
el professor Miller Guerra va resultat nomenat per a encapçalar el consell directiu de I agrupació.
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Pròxima ratificació del tram Lleida-Vic
El traçat Vic-Girona, supeditat a un estudi posterior

En efecte, el pròxim dia 10 arribarà a Girona el ministre d'Obres
Públiques senyor Antonio Valdés
Gonzàlez-Roldàn. a f i de presidir una
reunió dels governadors civils i dels
presidents de les quatre diputacions
catalanes per a parlar de l'avantprojecte de l'Eix transversal.
Sembla que només fins d'aquí uns
dies el ministre farà públic el seu
vist-i-plau a l'avantprojecte presentat per la comissió (director general
de carreteres i els presidents de les
tres diputacions afectades per l'Eix),
però tan sols pel que fa al tram
comprès entre Lleida i Vic, el qual
ja passarà aleshores a informació pública. Aquesta part de l'Eix connectaria les següents poblacions: Lleida,
Balaguer, Agramunt, Guissona, Calaf, Manresa i Vic.

L'ULTIM TRAM

Respecte de l'últim tram, el que
des de Vic entraria a les comarques
gironines, les impressions d'última
hora fan pensar que la Diputació de
Girona, pressionada per la posició
mantinguda per l'ajuntament d'Olot
a f a v o r de la seva alternativa, ha
sol·licitat al ministre l'ajornament de
les decissions sobre aquest tram. I és
per això que, segons sembla, el tra-.
çat d'aquesta última part de l'Eix
quedarà supeditat a un posterior i
més detingut estudi. Com és sabut,
la part de l'Eix que ha d'unir Vic
amb el mar ha provocat vives polèmiques a les comarques gironines,
sobretot a partir de la solució presentada per l'ajuntament d'Olt, que
a penes fou tinguda en compte per
l'elaborada i propugnada per la Diputació. En aquests moments, doncs,
són dues les variants del dit Eix en
passar per les comarques de Girona:
la de Vic-Santa Coloma de FarnersAnglès-Girona, amb una branca fins
Olot (proposta de la Diputació), i
vic-Olot-Figueres (proposta d'Olot), i
Per la seva banda, la Diputació
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lleidatana acaba de fer pública una
nota que f a referència al traçat de
l'Eix pertocant a les comarques de
lileida i que, després de fer-se ressò dels motius de la vinguda a Catalunya del ministre d'Obrers. Públiques, afirma que "s'ha procurat dins
del posi ble atendre les zones més
necessitades de vies de comunicació"; també S'hi afirma que "dilluns quedarà delimitat l'enllaç de
Sant Ramon à Cervera, que unirà
l'Eix amb la Nacional II, així com
l'estudi de l'enllaç fins à Ponts".
PRF.CISONS DE L ' A J U N T A M E N T
D'OLOT
L'Ajuntament d'Olot ha contestat
a l'acord de la Diputació sobre el
traçat del tram de l'Eix transversal
de Catalunya entre Vic i el mar, després de rebre una carta del director
general de carreteres, que aclaria la
posició del departament pertocant
als interessos que han de guiar la
decisió que es prendrà en aquest sentit. En primer lloc, la corporació olotina ha nomenat una nova comissió
encarregada de negociar en el futur
la solució d'un pla d'igualtat amb
les altres corporacions inclosa la que
ha presentat l'Ajuntament olotí i que
ha estat redactada per l'arquitecte
senyor Solans.
Tanmateix s'assenyala que, un cop
aclarits els equívocs que van suscitar l'enèrgica actitud de l'Ajuntament enfront de la Diputació, es reconeix la gratitut de l'Ajuntament
olotí per la bona disposició i voluntat de servei i interès que ha mantingut la comarca de la Garrotxa.
A conseqüència de la proppassada
entrevista mantinguda per una àmplia representació de l'Ajuntament
d'Olot amb el president, de la Diputaeió, . s-assenyalen els -s.egtífenfs objectius' a aòonsegúii*:
— Que la solució de l'arquitecte,
senyor Solans, no sigui estudiada
per quatre enginyers {dos de la Diputació i dos de l'Ajuntament), sinó
per les empreses Intexa i Intra a
les qOals el mateix Ministeri d'Obres
Públiques va encomanar la redacció
del projecte del pla.
— Que la Diputació sol·liciti a la
Direcció General de Carreteres la
paralització del senyaiament del traçat de l'Eix quan aquesta passà per
aquesta província per tal de possibilitar detingudament l'examen de
l'estudi tècnic del senyor Solanes i
la seva comparació amb les altrés solucions proposades.
— Reafirmar, especialment a la
Diputació, que l'única pretensió de
l'Ajuntament d'Olot és que l'estudi
de l'arquitecte Solans sigui considerat pels òrgans oficials que han de
decidir aquest assumpte tan important en igualtat d'oportunitats i amb
les màximes garanties tècniques de
què han gaudit els altres que han
estat presentats o suggerits.

Per als residents-fora de Barcelona-ciutat:

•
•
•
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BRUSSEL·LES

EIX TRANSVERSAL

Sembla que es ratificarà dintre pocs dies el projecte de traçat de l'Eix Transversal de Catalunya pel que f a al tram
Oeida-Vic, mentre que serà
posposada a un estudi posterior, la decisió de les autoritats
pertinents sobre l'altre tram
Vic-Girona, segons informacions
dignes de crèdit.

—

—i P e r acabar, recordar a la Diputació que l'Ajuntament d'Olot no
pretén el pas per aquesta comarca,
sinó la ruta més beneficiosa i rendable per a la nostra província i mes
adient per a potenciar els seus interessos socio-econòmics i satisfacer
les autèntiques necessitats comunitàries.

Declaració socialista sobre Espanya
El programa democratizador
del l'actual govern de Madrid
no és suficient, els propòsits són
nombrosos però confusos i continuant el ritme que avui impera, Espanyà trigarà encara
molt de temps a poder-se integrar en la Comunitat Europea,
ha vingut a dir el presidént del
grup socialista del Parlament
Europeu, en una conferència de
premsa donada ahir a Brusseíles.
El senyor Ludwig Felermaier, torna d'un ampli viatge de contactes
polítics a Espanya, que li ha permès
de canviar impressions amb quasi
la totalitat de les forces democràtiques del país i, de manera oficiosa
amb el ministre Areilza. Des del Partido Social Demòcrata i la Federació Popular Democràtica, passant
per les diverses formacions socialistes, els carlistes, els comunistes "ortodoxes" del PC i els heterodoxes del
Moviment Comunista i del Partit del
Treball d'Espanya, el dirigent socialista ha sondèjat els diversos parers
sobre la situació actual i l'evolució
de l'Estat espanyol.
UNA OBERTURA
POC C O N C R E T A
Ha qualificat de "mesures de cosmètica" les disposicions d'obertura
adoptades fins ara pel primer Govern de la Monarquia. El grup socialista
del
Parlament
Europeu
s'oposarà a tota clàusula evolutiva
de l'acord preferencial actualment
en vigor entre Espanya i la CEE, ha
afegit Felermaier. Els socialistes eu-

SOCIALISTES
INVITATS

ESPANYOLS

Segons ha estat anunciat en aquesta mateixa conferència de premsa,
els partits socialistes dels nou països
de la CEE, celebraran el proper mes
de juny una reunió conjunta per
tal de discutir sobre la situació amb
l'Europa del sud. Les formacions socialistes espanyoles han estat invitades a aquesta reunió.
El Parlament europeu, obrirà la
sessió plenària a Estrasburg el proper dia 10, sessió que comportarà
una "qüestió oral en debat" sobre la
situació espanyola. Val a dir que f a
pocs dies la comissió política d'aquest
parlament aprovà una ressolució sobre Espanya en la qual demanava
"l'amnistia per a tots el preses polítics i el retorn de tots els exiliats".
El Parlament europeu és una assemblea supra-nacional que aplega
representants polítics designats per
cada un dels partits democràticament
elegits en els parlaments nacionals
dels nou països de la CEE.
FRANCESC VERDÚ

CATALUNYA NORD

Oposició a l'entrada d'Espanya a la CEE
Els pagesos temen per la sortida dels productes
Els membres de la Cambra d'Agricultura dels Pirineus Orientals
(divisió administrativa equivalent a

Areilza torna del
Marroc
"Jo diria que s'obre una. etapa interessant de cooperació i d'entesa
entre el Marroc i Espanya, superades j a les dificultats i malentesos anteriors que havien impedit
que
aquesta cooperació fos tan profunda
com desitjàvem", ha dit el ministre
d'Afers Estrangers^ José Maria de
Areilza, en arribar a Madrid, procedent de Rabat, on ha estat en visita
oficial un dia i mig., Durant la roda
de premsa a l'aeriport, el ministre digué que ahir al matí s'havia entrevistat amb el rei Hassan durant una
hora i mitja, i que s'arribà a un enteniment profund entre ambdós països. Digué també que la qüestió del
Sàhara pertany al passat i que " é s
un tema que és arxivat". " P e r a nosaltres —afegí Areilza— el protagoToisme de la posició espanyola en
aquesta matèria ha acabat. Hem deixat d'ésser potència administradora
i hem evacuat el territori".

BARCELONA

El cardenal Alfrink, a Montserrat
Abans va anar a la Model a saludar a Xirinacs
Ahir arribà a Barcelona el cardenal Bernard Alfrink, bisbe dimissionari d'Utrecht. Com a president
internacional del moviment Pax
Christi, participarà a les jornades
anuals del moviment que enguany
es fan a Montserrat. Anteriorment
havia estat a Barcelona quan el
Congrés Eucarístic del 1952. Tota
la tarda estigué reunit amb els
membres del consell mundial de
Pax Christi per tal de preparar les
jornades de Montserrat.
A l vespre, alguns membres de
Pax Christi, que participaran a les
anades,
es dirigiren al carrer
a- la pregària

ropeus consideren que en les condicions polítiques espanyoles actuals,
l'apropament econòmic i polític de
l'Estat espanyol vers la comunitat
europea, no tindria sentit.
Pel que fa a la legalització de les
forces comunistes, el dirigent socialista s'hi ha declarat totalment favorable "car m'estimo més de tenir els
comunistes al voltant de la taula que
a sota". Ha qualificat d'urgent la
necessitat de reconèixer la totalitat
dels partits polítics existents en l'estat espanyol.

que cada dia fan els Captaires de
la Pau davant la Model. A les nou
del vespre, tots els delegats dels
diversos països on existeix Pax
Christi es dirigiren a Montserrat,
on restaran fins diumenge.
El cardenal Alfrink, que digué a
un redactor d ' A V U I que havia vingut per treballar, li concedí una
entrevista que publicarem demà al
nostra diari. Actualment té setanta-sis anys i ha estat substituït pel
cardenal WiUebrands en el càrrec
d'arquebisbe d'Utrecht en ser-li acceptada la renúncia per motius
i
dtedafc,

la Catalunya del N o r d ) s'han reunit
per elegir un nou comitè director.
Han tornat a afirmar, pocs dies després que ho fes el Centre Nationale
des Jeunes Agricultures, llur oposició a la possible entrada al Mercat
Común d'Espanya, Grècia, i mes en
general, dels països mediterranis.
A i x ò ha declarat en substància el
senyor René-Jean Carao, reelegit per
al càrrec de president, tot il·lustrantho amb algunes xifres: la renda
bruta d'explotació ha baixat l'any
1975 un deu per cent —percentatge
expressat en francs corrents— i 34,2
per cent expressat en francs constants. En aquest context, ha afegit,
l'entrada d'Espanya i d'altres països
dins la CEE agreujaria la situació
de la Catalunya del Nord.
Aquest tema ha estat reprès per
la majoria dels altres oradors com
el senyor Joseph Palau, president de
la Federation Nationale des Fruits
et Legumes i vicepresident de la
Cambra d'Agricultura.
LLUÍS RIBES

NECROLÒGIQUES
f

MANUEL FERRER
i GUILERA

es va morir cristianament el dia 9
de maig d'enguany
A C S
L a seva muller, Montserrat Veiv
ges Espona, els seus germans polítics i la família tota us preguen de
recordar-lo en les vostres oracions.
L'enterrament serà avui. dia 7, a
les 3.30 de la tarda, a l'Església
Parroquial de la Preciosa Sang, carrer de Viladomat, 76, on s'oferira
una missa exequial per al bé de la
seva ànima.
Casa mortuòria, Gran Via, 470.
N o s'hi admeten flors.
No s'hi invita particularment

t

MANUEL FERRER
i GUILERA

Ha mort cristianament
El Consell d'Administració
de
J. Almeda. S. A . us prega el tingueu
present en les vostres oracions.
L'enterrament és avui a las 15.30
hores, a l'església de la Preciosíss*.
ma Sang, carrer Viladamat^ H .

Diàleg

-AVUI, divendres, 7 maig 1976
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Al marge del problema català
que del grup polític que avui ens governa, els catalans no en
SEMBLA
podem esperar cap sorpresa verament satisfactòria. Tampoc no la

podem esperar de les Corts actuals. I no és pas que les declaracions del
presi.ent Arias ni les del ministre Fraga sobre el problema de Catalunya hagin excel·lit per la seva claredat. Temo que aquest govern passarà a la història amb el qualificatiu de "funàmbul" si considerem l'actitud
vacil·lant i cautelosa de tot l'equip davant els conflictes cabdals que emmalalteixen el cos polític i social del país. Hom diria que camina entre
flec fccs i opta pel camí del mig, que és el més exposat.

L'interès que el president Arias mostra per la qüestió "regional" és
mínim, si hem de jutjar per la dotzena mal comptada de paraules que li
dedicà en el seu solemne missatge del mes passat. Quant al ministre
Fraga, podem dir que el problema el preocupa i no solament perquè el
miaisteri que regenta el constreny a fer-ho, sinó mogut per un curiós
sentiment de predilecció. S'hi ha referit públicament diverses vegades
en parlaments, no pas amb diafanitat, aixó no, però sí amb un cert desig
de complaure els interessats, tenyit, això sí, l'un sever paternalisme de
mestre de minyons.
Sobre aquest tema, voldria comentar algunes de les respostes que el
minirtre de la Governació donà a un repòrter, a propòsit de la comissió
encarregada d'estudiar un projecte de règim especial per a les quatre
"províncies" catalanes. (Vaig llegir aquesta entrevista a "La Vanguardia"
del 22 d'abril proppassat)Reproduiré els punts que després provaré de postiHar.
Deia el senyor Fraga: "En Castilla y en el país entero se estan produciendo actitudes de toma de conciencia regional aún incipientes, pero
que traducen un positivo entendimiento. El país reclama la igualdad al
lado de la Iibertad. El país no tolerarà privilegios...".
D'antuvi vull declarar que els catalans mai no hem volgut ni reclamat cap privilegi i que ens sembla molt just i força prometedor que les
regions espanyoles prenguin consciència de llur personalitat col·lectiva i
que, un cop madurats i sentits per la majoria el desig i la necessitat
d'institucionalitzar la regió, reclamin el canvi i fins i tot l'exigeixin. Precisament som molts els catalans que creiem que un Estat constituït per
pobles diversos, restaria enfortit sota un règim de forma federal: envigorir els membres i corregir la macrocefàlia, esborrar per sempre el concepte de "província" i de "provincianisme", notes avui pejoratives, fruit
d'una divisió territorial arbitrària, exòtica, en desacord amb la història
i amb la mateixa geografia.
Dit això, cal que ens sigui permès d'afirmar que, en el cas de Catalunya, el problema ofereix unes característiques singulars per tal com
afecta pregonament la carn i l'esperit d'un país autèntic, madur, ben
diferenciat, conscient, un poble antic i modern alhora. Problema que
entranya un dret irrenunciable i pel qual Catalunya lluita pacíficament,
Però amb obstinada perseverança, des de fa gairebé un segle i mig, des
que sortí de les Uobregueses de la seva lamentable decadència.
Per tot això, els catalans, honradament, només coneixem una via per
al planteig del nostre litigi sobre una base justa i genuïnament democràtica: és el camí d'un nou plebiscit per mitjà del qual el poble refermi
la seva voluntat majoritària de recobrar la llibertat. Dit en altres mots:
Catalunya espera i cerca el moment d'exercir el dret d'autodeterminació, un dret admès i defensat per insignes tractadistes, que ha estat aplicat a un gran nombre de nacions que vivien injectares a conglomerats
estatals (especialment arran de les dues guerres grans). Dret reconegut
per I'ONU, bé que no sense contradiccions imposades per la pressió d'interessos polítics i econòmics encara poderosos. iCom podria un Estat
modern i democràtic oposar-se a l'exercici d'aquest dret? El que sí pot fer
un Estat és portar l'afer al terreny de la negociació, mostrar a la minoria nacional que es vol fer escàpola la conveniència mútua d'un pacte
que pot desembocar en un règim d'autonomia. (I aquesta és, a parer
meu, l'opció més assenyada que es podria oferir a Catalunya, terra sense
veHeitats separatistes i que sent tota la força i l'eficàcia dels vincles que
n'agermanen a la resta dels espanyols, amb els quals desitja participar
en totes les empresas que són comunes als uns i als altres. Aquest és
el destí de Catalunya, un destí conduït per ella mateixa des del seu camp
I en entranyable i lliure unió —i no en unitat forçada— amb tots els
pobles peninsulars).
No ignoro pas que aquest llenguatge tan clar només pot ser utilitzat,
avui i entre nosaltres, per teòrics i per polítics de l'oposició —o per
franctiradors como jo mateix— i reconec que els homes que avui ens
governen no podrien fer-se'l seu, ni que el sentessin, sense posar en perill
llur mateixa supervivència política. Gairebé tots ells es formaren en un
cultiu tancat i sense opinions, i emergiren a la vida pública proveïts d'uns
postulats autoritaris que els semblaven definitius i intocables, l'evangeli. IJns quants, molt pocs, advertits a temps per signes encara borrosos,
canviaren de rumb, però dels qui van preserverar en llur fe, els més preparats, els més eixerits, els més ambiciosos han passat a ser els marmessors d'una situació envellida i minada per la base; l'espectacle d'un
poble que es desperta i es redreça és sempre commovedor i ha afectat
els nostres governants, els quals, malgrat eï llast que arrosseguen i conscients de llur feblesa, han hagut d'obrir un període reformista, intimidats
per la dreta i per l'esquerra i sumits en la confusió i l'ambigüitat. Som
realistes i avaluem les dificultats que comporta un canvi polític profund
sense ruptura.

Que un ex-ministre de Franco declari, com aquell qui no diu res, que
l'Estatut català del 32 és manifestament insuficient, no deixa de causarnos, als catalans, una forta i grata sorpresa, si no és que ens el prenem
com una ironia pel cap baix desplaçada. Tots sabem que el nostre Estatut
fou considerablement retallat per les Corts republicanes, però això no vol
pas dir que molts de nosaltres no l'acceptéssim avui com un excel·lent
punt de partida, a despit de les seves insuficiències, sobretot en matèria
financera.
Ara, l'al·lusió al mal ús que els catalans vam fer del nostre "insuficient" Estatut d'Autonomia, confessem que ens ha dolgut com un cop
lleugerament baix. La veritat és que els trencacolls no ens foren pas
estalviats. Un aprenentatge és sempre costós i prolongat. Però estic segur que ens n'hauríem sortit. En alguns camps ja havíem reeixit, com
en el de l'ensenyament a tots els graus, i tothom recorda la nostra Universitat, la qual encara avui, fóra un bon model per a les universitats
espanyoles. L'assaig va durar només tres anys i escaig, i fou violentament
interromput i no pas per voluntat dels catalans. El reny que ens adreça
el senyor Fraga, en aquest cas, ens sembla un ^oc despietat. Els catalans,
il·lusos de nosaltres, anàvem amb el dret a la mà, com aquell qui diu amb
un lliri.
Insistim: el ministre pensa que l'Estatut del 32 és una eina fracassada
i, a més, anacrònica i inservible, perquè el temps no ha passat debades,
i ens reprotxa, per escreix, dues dates fatídiques com qui reprotxa una
vergonya. Ara bé; £què diria el senyor Fraga si nosaltres, en justa correspondència, li restreguèssim unes quantes dates poc lluïdes dels temps
presidits per la monarquia i que ens parlarien de guerres, baralles dinàstiques, pronunciaments a dojo, pèrdues territorials, misèria del poble
i intrigues i abusos de les oligarquies? I amb semblant resultat podríem
suscitar un recordatori en relació amb el periíode en què funcionà el règim
parlamentari bicameral, sistema que el govern vol restaurar. Ho podríem
fer, però no ho farem perquè sabem que, de monarquies i de sistemes
bicamerals, n'hi ha de bons i de dolents, i perquè estem convençuts que
el poble, ara més sensible i més ben informat, el Rei, home impecable,
assabentat i del nostre temps, els partits democràtics des de l'oposició o
des del govern i, en darrera instància, l'exèrcit, fidel a la seva alta missió
de defensar la pau, vetllaran perquè tals malvestats no es repeteixin...
Pel que fa a les mutacions operades a Catalunya durant eh darrers
«uaranta-cinc anys, només podem confirmar que són evidents. Ens ha
estat arrabassada l'autonomia, ens hem vist reduïts de nou a la condició
de "provincias", i fins i tot la nostra llengua i la nostra cultura han sofert
un seriós col·lapse, etc. No volem parlar de coses tristes. Altrament, en
aquests darrers anys el nivell de vida ha experimentat una notabilíssima
millora gràcies, sobretot, al turisme —-considerat per un ministre del ram
com la indústria més important del país— i a les creixents inversions de
capital estranger. I paral·lelament i gradualment hem aconseguit una
relativa obertura en el camp lingüístic, cultural i editorial, frnit de la
nostra tenacitat i d'un cert ablaniment de l'Administració.

RUBOR
En l'AVUI del divendres dia 30,
he llegit un article de Roser Bofill, que també a mi, m'ha causat
cert rubor i una forta indignació,
la seva lectura. Som o no som. Si
és cert que som, (catklics em refereixo) tenim que acceptar amb
amor i obediència les concessions
que ens vinguin de Roma, ja que
al cap i a la fi, el Sant Pare és
el representant de Crist aquí a
la terra.
No em sembla gens petita
"aquesta cosa" a la que es refereix Roser Bofill, sinó quelcom
sublim de poder rebre a Jesús
amb les nostres pròpies mans.
M.» ANTÒNIA ARQUER
(Barcelona)

DE MICA EN MICA
Ara ja han senyalat unes dates
per tal d'anar reformant les lleis,
els ajuntaments i les corts; de mica en mica s'omple la pica, "quien
muchoabarca poco aprieta" diuen
els castellans. Acceptem de bon
grat el que vulguin donar-nos i
gràcies. Després, quan el poble
sigui regentat pel poble, és a dir,
que el poble haurà elegits els
seus representants, és ben segur
que aquells senyors hauran de reconèixer el dret que té Catalunya
a la seva autodeterminació. Fins
i _ tot, mireu si es pot tenir confiança, que a Portugal ja es comencen a moure per tal de poder
ingressar com a federat amb els
demés pobles federats de la Península Ibèrica. Deixem doncs
temps al temps i malgrat que ja
tinc 77 anys, crec que encara podré veure reconeguts els drets
del poble de Catalunya.
JOSEP B. CASALS
(Tarragona)

CATALA
Pel que es refereix als canvis operats a Europa ens sembla obvi que
han estat sensacionals i tots favorables als principis i les idees que els
catalans sempre hem mantingut. Hem estat testimonis de la derrota i
la ruïna del feixisme i del nazisme i, més tard, de la dictadura portuguesa; hem vist néixer i desenvolupar-se la Comunitat Econòmica Europea,
primer pas cap a la unió política de les nacions i els pobles del continent; i, alhora, hem presenciat una recruada o consolidació dels moviments
nacionalistes, regionalistes o federalistes a Anglaterra, França,Bèlgica,
Itàlia, Alemanya. . Doncs no ens podem pas queixar. I ens estranya quisap-lo que el senyor Fraga, mestre eminent en ciències polítiques, presenti ara aquests canvis com si fossin entrebancs a les aspiracions d'una
Catalunya tothora liberal i democràtica.
Darrer comentari. El ministre ens adverteix que els pobles que obliden
la història corren el risc de repetir-la. Més amunt ja ens hem referit als
oblits de la història, la de Catalunya i també la d'Espanya. Quant als
catalans, només donarem testimoniatge d'un fet: els nostres estudiosos i
les nostres editorials han promogut un profús renaixement dels llibres
que ens recorden tant els moments gloriosos com el funestos del postre
passat. I podem assegurar al senyor Fraga que aquests darrers no voldríem pas que es repetissin! Ni el més recent, ni l'altre, el de 1714, quan
ens foren arrabassades, també per la força de les armes, les darreres
llibertats que ens restaven dels nostres temps de sobirania.
Precisament el rei Joan Carles, en el seu parlament als catalans, i en
català, enaltí l'amor a la llibertat com una de les virtuts de la nostra
gent i afegí que en alguna ocasió de la nostra història l'havíem defensada
fins a l'heroisme. Aquestes paraules en boca d'una persona del seu llinatge i de la seva suprema posició, revelen una noblesa, una sinceritat
i un coratge admirables, ben lluny dels afalacs demagògics que els governants solen prodigar. Mereixen el nostre fervorós agraïment 1 nodreixen cap a formes i continguts polítics sempre més justos i més civilitzats,
què foren dites, i també pel que semblen prometre.
Sí, nodreixen la nostra esperança en una evolució real i tothora creixent cap formes i continguts polítics sempre més justos i més civilitzats,
sempre perfectibles i sempre al servei dels ciutadans i dels pobles d'Espanya. Fins que tots els qui conviuen dins l'Estat vegin reconeguts els
seus drets legítims. Però sense oblidar que cada dret reconegut implica
el compliment d'un nou deure i que la llibertat exigeix capacitat 1 crea
responsabilitat.

Però també caldrà reconèixer que cap Estat amb voluntat democràtica no pot impedir que els nostres principis, no pas gratuïts, ni improvisats, ni capritxosos, siguin proclamats i predicats per aquells que de
bona fe els professen. Potser un dia seran escoltats. Sigui com sigui, és
segur que els catalans no cessarem en la nostra pugna sempre pacífica,
cada cop més pregnant i més compacta. Mentestant haurem d'acceptar
les concessions que ens siguin fetes pels poders dels quals ara depenen».
Aprofitarem —i no pas com un privilegi sinó com una fracció dels nostres drets— els guanys que les Corts ens vulguin acordar i procurarem
treure'n tot el suc possible amb vista a un progrés successiu i continu
éc les nostres reivindicacions. Perquè els catalans som pacífics i pacifistes.

El camí és llarg i costerut, caldrà vèncer no poques resistències. Avancem. cremem les etapes! Els vells no podem perdre temps i els joves
—bé prou que ho veieu— no tenen gaire paciència.

Passem a un altre punt. Deia el senyor Fraga: "El Estatuto del 32 es
«tó material de trabajo mas. Pero probablemente de valor harto relativo
y manifiestamente insuficiente. No me parece necesario agotar grandes
esfuerzos argumentales para poner de manifiesto la hondura y la imPortancia de las mutaciones verificadas a lo largo de los últimos cuaren» y cinco anos, no sólo en la vida catalana, sino en la vida espanla y
«n el mundo europeo. Esto en el plano puramente técnico, porque en el
Pmítico tampoco estarà de mas recordar que a un 1932 le siguieron un
i®^4 y un 1936. Es bien sabido que los pueblos «ue olvidan la historia
«i rjísjü 4c repetiria',

"De tot aixo podem deduir la greu responsabilitat que contreu el periodista de totes les categories. Des de las meditada col·laboració de
l'assagista' fins a la notícia fresca i ràpida del repòrter. S'imposa l'honestedat, la veracitat, el respecte a les persones. Però també la sinceritat.
I la novetat. I. quan calgui, el coratge sense cops baixos. No cal, doncs,
que insistim sobre la importància política i social de la premsa. Precisament en aquests darrers temps, des que el desvetllament de les capes
mes sensibles de la societat, coincidint amb l'erosió, etc."
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BÚSTIA

JOAN OLIVER
NOTA: En el meu articue que sota el títol "Final i començament" aparegué
al número primer d'AVUI. un empastellament deixà sense sentit les primeres ratlles del paràgraf. Originalment el susdit paràgraf començava

Cada com >1 m u lloc. — i . O,

Dissortadament hi ha encara
gent que ens tracta com a "exaltats dialectistes", afirmant categòricament que
"Espanya" és
una nació única. Per aquesta
gent, les manifestacions catalanistes. tal com la publicació d'ui;
diari en català o el desig d'un estatut, són actes separatistes o regionalistes; crec, però, que els
que pensen així són cada cop
menys nombrosos. Precisament
fa uns dies vaig llegir, no recordo bé a on, que "Catalunya no
és ni separatista, ni regionalista,
és senzillament
nacionalista".
Ningú no pot impedir que jo em
senti català, i com jo n'hi deuen
haver molts. Per tant, és fàcil
comprendre que m'agradi aquest
diari.
ANTONI ROBERT I GADEA
(Barcelona)

Ç.LENGUES
Una solució prou acceptable
pels catalans que no en són per
aaixença però sí en són per viu„re i treballar a Catalunya, donant-nos les mans com a germans. i que bé prou voldrien parlar el català, però sigui que els
manca temps per assistir a les
ciasses que es fan de català, inclús gratuïtes, o bé que ho troben dificultós, no es decideixen a
estudiar-lo Els suggereixo que
comprin el diari AVUI i que «1
vagin llegint, poc a poc, mirantne quasi més la forma que el contingut, i millor si tenen un diccionari Català - Castellà als dits
per a consultar-ne els mots que
no entenguin. Són llengües germanes llatines ambdues! Ja veuran com amb un mínim esforç en
treuran un resultat, i que es llencin d'una vegada a parlar-lo,
sense por, encara que malament.
Ja els ajudarem. Segur que as'n
sortiran.
L BONNTN
(Barcelona)
Per ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser breus. Si la seva extensió és
excesiva, podran ésser reduïdes
per la Redacció.

FUNDACIÓ I0AN MIRÓ
Centre d'Estudis d'Art Contemporani (CEAC)

Barcelona Centro de Diseno Industrial
Barcelona Centre de Disseny Industrial
Barcelona Industrial Desígn Centre

Centre d'investigació i d exposició permanent del
disseny industrial, creat sota el patronatge de la Fundació
BCD, amb participació de Corporacions públiques,
Caixes d'estalvis i Bancs catalans. Aquest centre es
traslladarà des del pavelló provisional de la Diagonal a
un nou edifici del Passeig de Gràcia.

C0MGRÉS Dl CULTURA
CfflALANA
La iniciativa del ColJegi d'Advocat? de Barcelona
pretén d'agrupar totes les entitats i associacions dels
paisos catalans, per tal de fer prendre consciència de la
cultura i la llengua catalanes a tots els àmbits de la
societat on encara no hi són presents. Alhora, pretén de
crear una àmplia plataforma d'objectius que cal assolir en
el terreny de l'acció cívica. El Congrés es celebrara el
1976 i ef 1977. Actualment passen de 1.000 les entitats
que s'hi han adherit,i són més de 15.000 les adhesions a
t í t o l individual.

Grup de participants del Primer Congrés Internacional
de la L|engua Catalana, celebrat a Barcelona els dies 13
al 17 d octubre de 1906.

GJIAN
fflàLANA

La Gran Enciclopèdia Catalana explica-des del punt
de vista d'un important nombre d especialistes catalans
acreditats que signen llurs articlçs i se n responsabilitzenels grans corrents mundials del pensament, les descobertes
científiques i tècniques, les lletres i les arts, els homes i
els fets. Inclou també tot allò que cal saber sobre la
historia del poble català, «obre els seus personatges, l a
seva geografia i les seves arts.
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Creada per Joan Miró el 12 de maig de 1971, la
Fundació Joan Miró és una fundació cultural privada. El
CEAC no és només el lloc de conservació i d exposicio
de l'obra de Joan Miró, sinó que és, a més, un centre
d'estudi i d'informació sobre 1 art contemporani. La
Fundació es proposa de concedir premis, beques i ajudes
per tal de despertar vocacions i de col·laborar a la
formació de joves artistes i investigadors. L edifici, _
obra de l'arquitecte Josep Lluís Sert esta situat a Montjuïc,
i ocupa una superfície de 4.500 m~.

Planteig popular i col·lectiu d'un diari en català, del
primer diari en català des del 1939. Aquesta iniciativa
ha fet que actualment el diari tingui prop de 80.000.000
de pessetes, aportades entre més de 30.000 persones.
Autoritzat el mes de gener d'enguany, el primer número
ha sortit el 23 d abril.

HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Projecte de construir un gran hospital de 600 llits a
Catalunya, actualment promocionat per quasi 9.000
socis, per tal de resoldre en part el dèficit hospitalari
existent. Es el primer hospital comunitari que es
construieix al nostre país.

0MNIUM CULTURAL
El seu objectiu fonamental és la promoció i la defensa,
de la llengua i d e la cultura catalanes. En l'actualitat té
més d e 20.000 socis, amb 17 delegacions territorials i 6
grups locals que funcionen »mb autonomia. T é al seu
eàrree, c o m a coordinador de 1 ensenyament del català,
3 6 0 escoles, amb 4 5 6 mestreg i professors que e n s e n y e n
a m é s de 1 0 0 . 0 0 0 alumnes.

BANCA CATALANA
BANC INDUSTRIAL
OE CATALUNYA
BANC MERCANTIL
OE MANRESA
BANC OE GIRONA
Grup bancari ntalà amb coordinació i estratègia
comunes, de les quals és un ref lex él símbol que encapçala
aquest apartat Si el manteniment de les Característiques
i peculiaritats específiques de c'ada banc, ahú'còm llur
independència operativa, són una de les constants del"seu
important creixement, també és veritat que una
planificació i una estratègia comunes són necessàries i
beneficioses p?r a les institucions que formen l'esmentat
urup. Grup. que en conjunt, superava el 3I?Í2-1?75, els
8.500 milions de pessetes de capital més reserves, amb
fc8.?r»0 núli„ns en / l,i··'. i ;t:, u non accionistes, ?3£ 000
clients, 147 sucursals, i oficines de representació a
Londres Nova York i París.

Aï.unei À p : c at pel Banco de Espana.

—Països catalans
WON PEL TREBALL

Per fi, normalitat a Sant Pau
Els vaguistes d'acord en cobrar dissabte
Ahir, després d'una assemblea
de treballadors, es tornà a la
normalitat a l'hospital de Sant
Pau. El dia anterior havien decidit recomençar la vaga mentre
no fossin pagades les mensualitats del mes d'abril.
Els assistents a l'assemblea foren
Informats que no es podien pagar
els salaris perquè els empleats de
l'administració també havien fet
vaga. Aleshores es decidí tornar a
la feina i esperar fins dissabte per
cobrar la mesada.
M U L T A DE 75.000 PESSETES
A PERE CAMPS
Pere Camps i Campos, vocal de la
UTT del metall i membre de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, ha estat multat amb setantacinc mil pessetes. Havia estat detingut amb sis companys més el dia 11
d'abril al carrer de Sèneca. La multa li ha estat imposada en virtud
del Decret-llei antiterrorista. No se
sap. per ara, si els altres que foren
detinguts amb ell també han estat
multats.
DENUNCIA A L'OS
Els advocats del despatx laboralista d'Albert Fina i Montserrat Avilés han presentat una denúncia contra l'Organització Sindical. La raó
de la denúncia és el fet d'haver estat expulsat de les deliberacions del
conveni d'ensenyament a distància
l'advocat Manuel Pujadas, membre
d'aquest despatx.
YORKA, S. A.: ACOMIADATS
I EXPEDIENTATS
L'empresa metal·lúrgica Yorka, SA
ha acomiadat dinou obrers i ha expedientat quatre càrrecs sindicals.
Acabada la vaga dimecres passat, els
obrers s'havien reincorporat a la feina confiant en la paraula de l'empresa que no hi hauria sancions. Deu
minuts abans d'acabar la jornada
laboral foren lliurades les cartes d'acomiadament i les notificacions d'expedient.
En sortir de la fàbrica, els obrers
celebraren una assemblea. Ahir al
matí, com havien acordat, tots els
obrers romangueren davant la porta
en senyal de protesta. El jurat d'empresa i el cap de personal' han coaccionat els obrers a entrar amb la llista a la mà.
BELLVITGE: A U X I L I A R S DE
CLÍNICA CONTRA L'INP
Aquest matí se celebrarà un judici a Magistratura del Treball contra
l'Institut Nacional de Previsió. L'han
promogut cent vint-i-una auxiliars
de clínica perquè no els han pagat
les hores "extra" durant tres anys.
Reclamen el dret de cobrar les hores que treballen, a més de les vinti-set setmanals reglamentàries, en el
torn de nit de la Ciutat Sanitària
de Bellvitge.
Semblantment havien reclamat setanta-quatre ATS del mateix centre,
i obtingueren sentència favorable el
mes de febrer proppassat. L'INP va
recórrer la sentència i ara està pendent del Tribunal Central de Treball.
Per motius similars es va celebrar
un altre judici el mes de març, promogut per seixanta-nou ATS masculins. S'acordà supeditar la reclamació a la sentència que dicti el Tribunal Central an l'expedient anterior.
MOTOR IBÉRICA:
CONTINUA L A V A G A
A l cap de nou dies de vaga, la
junta sindical dels treballadors de
Motor Ibèrica informa que continuen
ferms en llurs reivindicacions. Demanen un augment lineal de quatre
mil pessetes, l'anul·lació de les sancions i la readmissió dels acomiadats. La junta sindical ha dit així
mateix que l'empresa està coaccionant els treballadors amb trucades
telefòniques, cartes i visites doml«liàries dels encarregats.
Dimecres passat s'establí el priiper contacte dels vaguistes amb la
direcció. Una cinquantena d'obrers
•l««lta pels seus companys «'entre-
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vistà amb el director, però no s'arribà a cap acord. També s'entrevistaren amb el senyor Riverola per explicar-li la situació i demanar-li que
els faciliti una audiència amb el governador civiL
MALLORCA: CONVENI
DE L A CONSTRUCCIO
La Unió d'Empresaris de la Construcció ha rebutjat la proposta presentada per la comissió de la UTT
que participa en les deliberacions
per a un nou conveni del ram. Els
treballadors demanen un salari de
nou mil pessetes. El fet de no ser acceptada aquesta quantitat per la part
econòmica, segons el nostre corresponsal, Bosco Marquès, podria menar al trencament de les negociacions.
TARRAGONA: DESACORD
DELS TELEFONISTES
L'agrupació sindical d'enllaços de
la Telefònica de Tarragona ha acordat fer avinent que estan en desacord amb qualsevol mena de repressió dels companys de treball. I que,
en cas que l'autoritat permeti els
acomiadaments i les sancions anunciades, dimitiran els càrrecs sindicals que ostenten. La major part dels
sancionats tenen càrrec sindical.
MAQUINISTA: ELS
ACOMIADATS VOLEN TORNAR
Des del dilluns, un grup d'una
dotzena d'acomiadats de la Maquinista Terrestre i Marítima es concentren cada matí a la porta dels tallers de la fàbrica per demanar llur
readmissió, segons han manifestat
els mateixos interessats. Aquests
acomiadats ho foren arran dels conflictes dels anys 1967, 68, 69, 70 i 71.
A les darreries de febrer, el jurat d'empresa va lliurar una carta a
la direcció signada per vint-i-set acomiadats que demanaven llur readmissió. Aquesta petició va convertir-se en el primer punt de les reivindicacions presentades pels treballadors a la Maquinista, reivindica-
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cions que han motivat aturs entre
el 23 d'abril i el 5 de maig.
TRANSPORT: CONTRA EL
PROCÉS DE NEGOCIACIO
La firma del conveni col·lectiu
fou comunicada als treballadors i
als càrrecs sindicals del ram del
transport de tracció de mercaderies
durant una assemblea celebrada als
locals de l'organització sindical.
Els reunits van acordar, segons
consta en acta, "deixar constància
del procés irregular que ha seguit
aquesta negociació, i del fet que no
els ha reportat les millores necessàries". També van acordar, per unanimitat, donar a conèixer a l'opinió pública llur solidaritat amb els
treballadors de la Telefònica.
REUNIÓ DELS CÀRRECS
SINDICALS DE MANRESA
Els càrrecs sindicals de la comarca de Manresa, reunits a Moià, van
considerar que cal anar a un reconeixement dels grups sindicals de base i que el sindicat obrer que ha de
constituir-se ha d'ésser igualment independent dels empresaris, del Gover i del partits.
Van demanar el reconeixement de
les llibertats sindicals de reunió, expressió, manifestació, associació i
dret de vaga. I per a Manresa una
residència sanitària de la Seguretat
Social,
MARTORELL: TRENCADES LES
NEGOCIACIONS A CERÀMIQUES
Han quedat trencades les negociacions del conveni col·lectiu de Manufactures Ceràmiques, de Martorell,
després de la darrera reunió entre
la direcció de l'empresa i els treballadors, que durà catorze hores, sense que s'arribés a cap acord. Informa Jordi Torras que els treballadors
de Manufactures Ceràmiques fa 15
dies que estan en vaga per pressionar les negociacions. L'empresa es
negà a discutir la plataforma obrera
i oferí un augment de seixanta-cinc
pessetes diàries que no fou acceptat.

L'Ateneu demana la dimissió de Viola
La Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès va prendre, «1 passat dia 24 de febrer, dos importants acords, segons ha aparegut la
taula d'anuncis de l'esmentada entitat
Un d'aquests acords fa referència a la petició de dimisió de l'actual
alcalde de Barcelona, per "la seva trajectòria d'intransigència i de negativa al diàleg amb tots els estaments de la ciutat".
L'altre acord és relacionat amb la Comissió per a l'estudi del Règim
especial de Catalunya. La Junta de l'Ateneu creu que "qualsevol resolució
que pugui adoptar-se per satisfer mínimament les legítimes aspiracions
del poble català en el conjunt de l'Estat espanyol ha de partir dels drets
i deures reconeguts a l'Estatut legalitzat per les Corts Constituents el 9 de
setembre de 1933".

La Federació i el Congrés es coordinen
Una comissió promourà equips a cada barri
La Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona ha format una nova Comissió que té
per tasca de promoure i organitzar la participació dels veïns de
la ciutat en el Congrés de Cultura Catalana, actuant com un
secretariat i coordinant les associacions i les entitats dels barris que hi vulguin participar.

A la conferència de premsa que
la Federació va convocar ahir per
presentàr aquesta nova comissió, el
president, senyor Pons, va dir que
aquesta iniciativa era la més important del "nou temps". Va lamentar
també que la Federació fos numèricament poc representada en el Congrés, ja que només té un membre a
la comissió executiva i un altre ai
secretariat, i que la petició per am-

Els estudiants d'Arquitectura, parats
Disconformes amb l'actitud del catedràtic de Dibuix
A partir d'avui tots els estudiants de l'Escola d'Arquitectura es declaren parats en suport de la seva actitud de disconformitat amb l'actitud adoptada pel catedràtic de l'assignatura d'A n à 1 i s i Plàstica (Dibuix) del 2on curs experimental, quant a l'evaluació de la
matèria.

No hi ha canvi de s e c r e t a r i g e n e r a l al P S U C
"Diario de Barcelona" i "Tele/eXprés" publicaven ahir informacions en el sentit que Antoni Gutiérrez Díaz podria esser nomenat en breu secretari
general del PSUC per subsistituir en el lloc a López Raimundo.
Inquirint una confirmació a la notícia, hem parlat amb Jordi Borja,
qui ens l'ha desmentida rotundament:
"L'elecció de secretari general es
fa en un Congrés, i de moment no
n'hi ha cap de convocat El relleu és
quelcom que pot hipotèticament produïr-se, pero no és el cas ara".
Jordi Borja ha aprofitat per desmentir també una altra informació
publicada per "Diario de Barcelona" en el sentit Que existirien acords
electorals entre CSC i PSUC cara a
les futures eleccions municipals a
Barcelona:
"Es una notícia totalment falsa.
De moment PSCC no s'ha plantejat
de presentar candidats a unes hipotètiques eleccions municipals, i això
puc assegurar-ho perquè és quelcom
que em toca molt directament. Però
he de reconèixer que si algun dia
es plantegés la possibilitat d'un
acord electoral, aquest seria possible
sobretot amb CSC que és el grup més
pròxim políticament al PSUC".

L'ESQUERRA REPUBLICANA
PREPARA UNA ASSEMBLEA
En relació amb la notícia que ahir
publicàvem d'una carta de Sauret i
Terradellas que legitima Heribert
Barrera com a líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Andreu Abelló ens ha informat que fa
dies van reunir-se setanta-cinc persones d'ERC per provar d'arribar a
un criteri unitari entre les diverses
faccions del partit de cara a la revitalització d'aquest Van acordar

preparar una assemblea on es tractés la qüestió i mentrestant van nomenar un Comitè Provisional format
per Cristià Aiguader, Albert Alais,
Josep Andreu Abelló, Heribert Barrera, Xavier Castellà, Josep Frigola,
Manuel Juliachs, Josep Maria Poblet, Carles Ponsa, Jordi Puig, Frederic Rahola, Joan Rodríguez Papasseït Carles Sala i Francesc Viadiu.
Hem parlat també amb Heribert
Barrera el qual ens ha volgut fer els
aclariments següents a la nostra informació d'ahir:
—La carta efectivament existeix.
Es autèntica.
—EI senyor Sauret és secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya i membre de la diputació
permanent del Parlament de Catalunya.
—La carta la feia en nom exclussivament pr<fci. com a secretari general d'ERC.
—La carta precisava una situació
anterior. El problema de la representació d'ERC al Consell de Forces
Polítiques de Catalunya ha estat resolt de comú acord entre les dues
faccions —Barrera i Andreu Abelló—
del partit.
—La divisió entre aquestes dues
faccions pot considerar-se superada
i treballem ja conjuntament en la
preparació d'una assemblea on es
decideixi l'estratègia del partit
—Esquerra Democràtica de Catalunya no té cap implicació en l'afer.
Es un partit absolutament a part.
Unes declaracions de Trias Fargas
relacionant EDC amb ERC eren, segons sembla, apòcrifes.
Quant al sopar que ell i Josep Pallach van tenir amb el ministre Fraga, Heribert Barrera ens ha dit que
la conversa va girar entorn de "les
dificultats amb què podia trobar-se
el programa de reforma proposat per
Fraga per a arribar a una situació
democràtica". " N o va fer cap prome-

pliar aquest nombre no va ser acej>>
tada.
En síntesi, l'objectiu d aquesta comissió és la formació a cada barri
d'un equip promotor del Congrés que
"hi impulsi un procés obert d'estudi, discussió i activitats, relligant la
problemàtica concreta de la zona
amb la general", i que sigui integrat
per representants del més gran nombre possible d'entitats i altres grup»
del sector.
En el terreny de realitzacions concretes pensen fer una enquesta qu«
tingui unes variants per a cada barri, i un cicle de discussions polítiques
"molt profundes" sobre dos temes
concrets: autonomia i democracia.
Alhora, aquesta comissió fa una
crida especialment adreçada a les
vocalies de les associacions perque
intervinguin en els diferents àmbits
del Congrés.

sa concreta —ens va dir també Heribert Barrera— però va mostrar
una actitud oberta."
ELS ADVOCATS DE " T X I Q U I " ,
SUSPESOS DOS MESOS
Marc Palmes i Magda Oranich han
estat suspesos durant els mesos d'e
maig i juny de l'éxercici de l'advocacia davant els tribunals militars de
la quarta regió militar. Fa unes setmanes els advocats van presentar un
recurs d'apel·lació a la resolució del
capità general que va imposar la
suspensió, i ara el Consejo Supremo
de Justícia Militar ha denegat el recurs i confirmat la sanció.
La causa de la sanció és l'escrit
pel qual els advocats demanaven que
"Txiqui" no fos executat a garrot
sinó afusellat, escrit que contenia
unes al·legacions contra la pena de
mort.
w.

Sembla que la tònica, en una bona
part de les assignatures, és la de
qualificar-les a través de proves o
treballs parcials i, en cas de no
efectuar-los o suspendre'ls, amb un
examen final. En l'assignatura de
Dibuix, els estudiants han estat realitzant una sèrie de dibuixos durant
tot el curs i ara, de cara a la f i d'aquest, se'ls anuncia que hauran de
sotmetre's a un examen final, és a
dir que tots aquests treballs realitzats no els serveixen, sols, per a
aprovar.
Els alumnes no estan d'acord amb
aquesta decisió, pel fet que en gairebé cap assignatura se segueix aquest sistema. En els diferents grups
dels curs s'han format unes comissions que han plantejat la qüestió
als professors de cada grup, i una
comissió de tot 2on s'ha entrevistat
amb el catedràtia (l'assistència a
classe del qual, segons els alumnes,
és irregular) que, segons ens han.
informat, s'ha negat a qualsevol altra solució que la de l'esmentada
prova final.
Per tot això, i en senyal de protesta, els estudiants, durant el dia
d'ahir i avui han estat penjant tots
els seus dibuixos, a la vora d'uns
sis-cents, que ocupen uns 3000 metres quadrats, a les parets de l'Escola i volen exterioritzar la seva
protesta a través d'altres accions similars.
Avui es reuniran tots els estudiants en assemblea per tal de discutir el problema així com la redacció d'un document en el qual va»
Ien demanar l'expulsió de l'esmentat catedràtic.

P.

ASCENSORS APEL
FUNCIONA
APEL, S. L.Avda. Enllaç Vicenç
Martorell, n°3 CORNELLÀ
Tel. 3773949
Especialistes en ei manteniment
d'ascensors i muntacàrregues

Països catalans-

M s a perduda

Les espases no són joguines aberrants
Si§uan ho afirma arran del Congrés del Joc i la Joguina
Durant els pròxims dies 8, s)
i 10 se celebrarà al Palau de
Congressos de Montjuïc el " I
Congrés sobre el Joc i la Joguina"7. Segons els organitza
dors. la finalitat d'aquestes jornades és reunir persones representatives de cada sector implicat en aquesta problemàtica perquè intercanviïn experiències,
parers i- coneixements sobre la
temàtica del joc infantil i per
donar a conèeixer a l'opinió publica els estudis realitzats en
aquest camp en els aspectes pedagògics, psicològics i socials
que fins ara havien tingut una
difusió restingWa.
—Doctor Siguan. ;per què es
vostè el president d'aquest C«r,gre3.?
—Suposo que perquè sóc director
de l'Institut de Ciències de l'Educació.
—iQuè vol aclarir el Congrés?
—Parteix de la base que tant el
joc com la joguina tenen un paper
molt important en !a formació i desenvolupament de la persona ;uat
Tradicionalment s'ha tendit a considerar-los com un fenomen al marge
del procés educatiu, com si aquest
només depengués de les formes serioses i institucionalitzades de l'educació. Naturalment els autèntics pedagogs ja s'havien adonat de la importància del joc, però actualment
se n'hi dóna més per una colla de
raons. Primer, perquè influeix en el
desenvolupament de la creativitat del
nen i en el procés socialitrador. Ce*:ts
tipus de jocs col·lectius l'ajuden en
aquest aspecte.
També cal recordar un fet totalment diferent i es el paper econòmic que té avui la joguina. Es un
producte típic de la societat cie consum i es lògic que hi hagi molta
gent interessada o preocupada pe*
entendre millor la seva finalitat.
—Si es un producte típic de la societat de consum deu ser, en certa
manera, alienant.

—Considerat com un producte d'aquesta societat la joguina presenta
certes earacterítiques típiques com a
objecte tècnic, artificial i fortament
sofisticat. I també depèn molt de la
publicitat i de la moda. Tots aquests
aspectes són perfectament inútils ja
Que no necesiten ser tècniques ni
complicades per a ser satisfactòries
i la moda tampoc no afegeix res a la
calitat d e la joguina. Però aquestes
característiques no canviaran mentre
no canviï la nostra societat. El que
es pot fer ara és orientar els pares i
els mestres i fins i tot els comerciants i fabricants perquè puguin
prendre decisions amb més coneixement de causa.

LES JOGUINES DIDÀCTIQUES
—Em penso que el que^ volen els
comerciants i fabricants és fer duros...
—En realitat tanto un com l'altre
busquen una orientació.
—Totes les joguines son didàctiques?
—Depèn. Hi ha una determinada
mena de joguines que ajuda molt al
desenvolupament de les actituds intel·lectuals. Avui :lia aquesta esta
molt de moda i n'abusen fàcilment.
—Quin és el percentatge ideal de
joguines didàctiques i no didàctiques0
— N o hi ha números sobre aixo
però la majoria són didàctiques.
—Hi ha joguines aoerrants?
—Es aberrant obligar el nen a jugar amb jocs didàctics en un moment
qus necessita divertir-se. Es aberrant
també la joguina cara i excessivament complicada, que es trenca 1 endemà i no serveix pei a res.
—Són aberrants les espases i les
metralladores?
La joguina bèl·lica és objete de
moltes discussions. Es molt fàcil dir
que és una aberració i que les han

Una estació d'autobusos a l'escorxador
Espona, ei regidor cessat, ho demana a l'alcalde
El senyor Josep Maria Espona
Remus, í'ex-regidor que es va fer
famós per la martingala de l'escala del carrer Mercedes, no reposa i acaba d'enviar una nova
carta al batlle Viola protestant
per unes decoracions sobre l'escorxador, fetes pel delegat de
serveis de L'Ajuntament senyor
Cortadas.
Les al·legacions diu que les fa en
qualitat de delegat de l'Associacio
Proverista i "més especialment per
la seva condició de regidor escollit
pel poble i apartat a dit".
Les declaracions del senyor Cortadas que han provocat la protesta son
les següents: "L'escorxador sera zona
verda amb un deu per cent d'equipaments. Es posible que es faci un
aparcament subterrani i que el carrer Consell de Cent sigui també subterrani".
La contesta del senyor Espona diu
així: La meva sorpresa és que no es
reflecteix gens que aquest espai sigui ocupat per l'Estació d'autobusos
de la sortida sud de la ciutat tal com
ja era previst i que en canvi s'apunti la possibilitat de comercialitzar
aquest espai amb un aparcament que
segunrament no serà gratuït sinó concessió d'alguna companyia exclusivista en aquest tipus d'explotacions del
terreny o subsòl municipal".
A continuació exposa uns projectes, que ell mateix qualifica de al·legacions, que fan referència a l'estació subturrània d'autobusos que ocu-
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paria el subsòl de l'escorxador i ael
carrer ConseE de Cent i d'un grup
escolar en el solar de les antigues
cotxeres dels tranvies dels carrers
Diputació i VilamarL
El senyor Espona Remus, que va
sortir de l'Ajuntament arran de l'ordenament d'unes escales públiques al
carrer Mercedes per fer deixar espai
a un edifici que construïa la seva
empresa immobiliària, amb aquest
escrit torna a voler adquirir "popularitat", afany que no ha abandonat
des que sortí de l'Ajuntament.
El solar de l'escorxador, atès que
aviat podrà quedar lliure si es ta definitiu el trasllat d'aquest servei municipal a la Zona Franca, ha estat
fortament reivindicat pels veïns ae
l'Esquerra de l'Eixample, tant des
que van anunciar la intenció de
constituir una Associació de veïns
—que no va obtenir el permís del governador civil— i després quan van
actuar a través d'una secció de treball de l'entitat "Amics de la Ciutat'.
No fa gaires mesos aquests veïns van
fer una conferència de premsa per
posar al descobert tota la problemàtica que gira entorn de l'escorxador,
l'empantanegament en que para la
nova construcció de la Zona Franca.
Espona havia utilitzat aquest afer en
els eslògans de la seva campanya
electoral, però durant el poc temps
que va ser regidor, no coneixem
que fes gran cosa per obtenir que
l'escorxador fos una zona verda.
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AmK 80,000 pams2 de terreny amb moltíssïm» pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 790.000 pessetes
Des de 75.000 ptes. ENTRADA
i 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA
tniotmes

tel.

IMMEDIATA

246-37-39
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inventades els fabricants. Però des
de sempre el nen na utilitzat jocs
agressius. El combat reial o simulat
forma part de molts jocs. Caldria
distingir el que és agressivitat expressada i en certa manera resolta
o disminuïda del que és invitació a
la crueltat o al sadisme o solament
mimetisme sense cap trascendènc t .
—Les nines són joguines aberrants?
—Són perfectament correctes. Hi
ha jocs que estan clarament dirigits
a l'afectivitat. Res no dic del que
això significa, o si es ja un repartiment de papers des de la infantesa.
Les entitats c o l · l a b o r a d o r e s
d'aques congrés són l'Ajuntament de
Barcelona, la Diputació Provincial.
l'Agrupació Espanyola de Relacions
Públiques. l'Institut de Ciències ae
l'Educació, r Agrupació
Provincial
Pro-Subnormals. la Federació Diocesana de Pares de Família i Pares
d'Alumnes, la Delegació de 1 Institut
d'Estudis Sindicals de Barcelona i
diverses firmes comercials.
Aquest és el primer congrés que
es fa a Escanya sobre la temàtica
del joc i es preveu l'assistència de
vuit-cents cinquanta congressistes.
MARIA FAVA

Ajuntament no vas psr-se'n eàrrts
Ahir. a les dotze del migdia,
fou rebuda a l'Ajuntament la
comissió que representa les vinti-dues guarderies que, per diversos procediments —tramesa de
documents i manifestacions públiques—, han demanat insistentment un ajut econòmic i la
municipalització, en determinades condicions, de llurs centres.
La reunió, que va tenir lloc a la
delegació d'acció social, va transcórrer en un clima d'alta tensió dialèctica i, en alguns moments, va vorejar el trencament definit-u. Tot i que
hi hayia damunt la taula l'escrit de
les guarderies amb una sèrie de reivindicacions concretes, aquest escrit
en cap moment no fou discutit; den al
contrari, les dues parts van endinsar-se en qüestions de principi del tipus "si les coses no fossin co msón
arribaríem a un acord". Exemples:
la senyora Munoz Codina, delegada
d'acció social, insistia que l'Ajuntament no pot subvencionar els centres
privats que no són rendables i que
per tant. han de cobrar unes quotes
elevades, i la comissió responia que
precisament per aixó. perquè no són
rendables. han de demanar- una subvenció;
El que va quedar mitjanament clar
és que l'Ajuntament, no es farà càrrec d'aquestes guarderies que, ultra

mantenir una línia pedagògica exigent i per tant costosa, pretenen continuar un sistema de gestió democràtica. L'Ajuntament obrirà guarderies
municipals on facin falta i en la mesura de les seves possibilitats, però
no acceptarà que els cabals de la
ciutat serveixin experiències espontànies. populars i incontrolables, —
s'entén: incontrolables per al municipi i no pas incontrolades.—
El problema, doncs, és polític. El
wellfare síate s'ocupa de tots els serveis públics. —les guarderies en són
un i sobre això hi havia acord a la
reunió de l'Ajuntament—,
però a
canvi d'aquesta atenció retindrà el
control dels serveis que paga. El personal de les guarderies municipals,
•—va dir la delegada d'acció social—•,
ha d'ésser funcionari. La causa, ara
per ara. és perduda.
Cal remarcar, de tota manera, que
a un altre nivell la reunió va aportar una novetat positiva: els periodistes hi foren admesos a petició de
la comissió de guarderies. Llur presència, que no va influir gens en el
desenvolupament del diàleg, permetria. si esdevingués una pràctica habitual. una clarificació de les raons
confrontades i tothom hi sortiria guanyant perquè quedarien matisats els
arguments de
vegades maniqueus
que, en bona lliça, empren els una
i els altres.

ACTIVITAT POLÍTICA

Solidaritat, una tasca comunitària

Ahir va presentar-se públicament, en una conferència de premsa interrompuda
Ahir al migdia, en un saló
de l'Hotel Diplomàtic de Barcelona, se celebrà una conferència de premsa convocada
per la Coordinadora de Comissions de Solidaritat de Catalunya.
Quan feia ja més d'una hora que
la conferència de premsa havia començat. féu acte de presència la
policia, que prengué la filiació de
tots els presents —unes quaranta
persones entre periodistes, informadors. representants de Solidaritat,
ex-presos. familiars de presos polítics. etc.— i es va incautar tant del
material informatiu que havia estat lliurat als representants de la
premsa, com del que era en poder
de Joaquim Boix, i de mossèn Pons
Rovira, dos dels organitzadors de
l'acte. Maria Antònia Palouzy, que
s'identificà davant dels agents com
la persona que havia contractat l'ús
del local, fou detinguda i conduïda
a la Direcció de policia. Tots els altres
pogueren
sortir
lliurament
després d'haver estat retinguts per
espai, de més de mitja hora.
Durant els setanta-cinc minuts,
aproximadament, que la conferènria de premsa pogué desenvoluparse amb normalitat, se'ns va donar
a conèixer, a la vintena de periodistes i informadors que érem presents, els objectius i el funcionament de la Coordinadora de Solidaritat, i ens fou lliurat un comunicat en el qual. entre d'altres coses. es diu:
" L a Coordinadora de les Comissions de Solidaritat de Catalunya
s'adreça a l'opinió pública perquè
creu que som en uns moments en
què el país necessita i demana informació.
La premsa publica l'activitat de
grups ciutadans i partits polítics
actius des de fa temps i, com un
element més d'aquesta informacio,
volen difondre l'existència i les finalitats de les Comissions de Solidaritat de Catalunya existents des
"del 1969.
Per això creiem important donar
a conèixer a la opinió pública:
1. Que la Comissió de Solidaritat de Catalunya és una Entitat de caire cívic, no Uigada a
cap organització política.
3. Que l'objectiu de les Comissions de Solidaritat ba estat
nempre ajudar materialment,
jurídicament, humanament els
represaiiats polítics i sindicals
(presos, acomiadats i obrers en
vaga) i les seves famílies, a
més de difondre informacions
verídiques.
3 Que la lluita per respecte dels
drets de l'home ha estat sempre un punt de confluència de
sectors políticament diversos,
que. en el cas de les Comis» o m àm SoUdAritet. ba per-

mès d'assolir fites d'unitat
molt àmplies".
Més endavant posa en relleu:
— Irregularitats del Règim Penitenciari basades en un reglament caduc.
— Traves administratives per a
comunicar-se amb els familiars i amb el món exterior.
— Dificultats per a continuar els
estudis.
— Deficiències sanitàries greus.
— Aplicació de càstics com les
cel·les d'ahillament.
— Prohibició de prestar ajut a
la tasca de formació cultural
dels altres presos, tant si són
polítics com comuns.
— Pres que treballa cobra un
sou molt més baix que el salari mínim legal.
— Canvi de presó sense previ
avís, que sempre allunya el
pres de la seva família.
— No aplicació de la política de
graus, llibertats condicionals o
beneficis de la redempció pel
treball.
— Prohibició de l'ú$ de la pròpia llengua".
Finalment, ei uocument convida a
integrar-se a les Comissions de Solidaritat de cada barri o comarca totes les persones conscients de la situació actual, per tal que, gràcies
a llur activitat i iniciatives, impulsin i portin a terme les nombroses
tasques pendents amb llur incorporació als diversos grups de treball.
Així serà com la solidaritat, amb
l'esforç de tots, arribarà a ser una
tasca comuna d'amplis sectors de la
nostra societat i ajudarà a resoldre
els greus problemes i situacions
abans esmentades."
DISTRIBUCIÓ

GEOGRAFICA

Se'ns va informar, en primer lloc,
d'aquells punts on hi ha els grups
més actius de Solidaritat. Pel que
fa a les comarques, tenen especial
importància els grups del Maresme,
l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa i
Granollers. Quant a Barcelona, «e'ns
va parlar de grups als barris del
Guinardó, Sants, Sagrada Família,
Esquerra de l'Eixample, "Nucli Antic. Horta, Vallcarca, Gràcia. Guineueta, Trinitat i Verdum.
Un representant de la gestora de
l'Associació d'ex-presos polítics. Narciso Juliín, que va romandre vint-icinc anys empresonat, ens va informar dels passos realitzats per a o r "
ganitzar l'Associaicó. Van p a r l a r
també, com a ex-presos polítics, Antoni o Mateu i Antònia García.
Alguns familiars de presos politics van informar dels problemes que
tenen 1 que, en bona part, ja son esmentats pel comunicat que hem reproduït més amunt Van parlar: Joan
Pons Rovira, psre' d'un dels fugats
de Segòvia que foren de nou captura*» D o k w * Ocmm U » " » « H * *

dos fills a la presó Model acusats
de pertànyer al FRAP, i Fepita Rosell de Casanelles. mare d'un pres.
Entre d'altres qüestions ens van dir
les negatives donades als qui s'oferien voluntàriament a substituir alguns condemnats en situació difícil,
com ara la noia del F R A P , .que va
estar condemnada a mort i que acaba de donar a llum a la presó. Hi
ha en aquests moments, se'ns va dir.
persones disposades a ingressar a
la presó en Üoc d'altres que ara hi
son.
ELS GRUPS DE T R E B A L L
Seguidament, Joaquim Boix, Robert Pons Rovira, Adoni Gonzàlez i
Maria Antònia Palouzy van informar de les activitats dels grups de
treball de Solidaritat.
Aquests grups s'encarreguen de la
economia de Solidaritat, de les colnies, dels presos, del butlletí, dels
festivals d'ajuda, de les relacions internacionals, de relacions ciutadanes
i dels ajuts a través de l'art plàstic.
PRESOS POLÍTICS
I PRESOS COMUNS
En el torn de preguntes, un informador preguntà la relació de Solidaritat amb els presos comuns. Contestà
Antònia Garcia, que estigué condemnada a mort i fou indultada, que
Solidaritat es preocupava dels presos
comuns igual que dels polítics pel
que fa a problemes globals com la
sanitat a les presons, les dificultats
de comunicació amb els familiars,
etcètera.
Seguidament, Joaquim Boix va
Uegir una salutació de Solidaritat a
la Marxa de la Llibertat organitzada
per Pax Christi, i fou en aquest moment que s'obrí la porta i una veu
de "Policia" va interrompre la conferència de premsa.
MARIA ANTÒNIA PALOUZY
PRESTA DECLARACIÓ
A última hora de la nit, representants de Solidaritat ens informen que
Maria Antònia Palouzy era ja en llibertat i que al migdia, després de
prestar declaració a "Jefatura", se li
va autoritzar que sortís un moment
a menjar alguna cosa a un bar del
carrer i va tornar després a "Jefatura" fins a les 9 de la nit, en què
passà al Jutjat. A la declaració va
fer constar que, com a advocat i
membre de la Comissió de Defensa
del Col·legí d'Advocats, havia con»
tractat l'ús d'una sala de l'Hotel
Diplomàtic per informar a la premsa
de problemes dels presos polítics, i
que la reunió es preveia en principi
per a menys de vint persones, si bé
a última hora van assistir-n'hi més
<3* lec
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ENSENYAMENT

Possible Biblioteca Nacional de Catalunya Va endavant l'li Escola d'Estiu
Rosalia Guilleumas: "Tenim un pressupost exigu"
Des de l'edat de deu anys
que fa de bibliotecària, Rosalia Guilleumas i Brosa. De primer a la seva escola, la Montessori del carrer d'Ataülf, que
era municipal. En proclamarse la segona República, la capella de l'escola fou converti„ da en biblioteca. Ella en fou
la primera i única bibliotecària fins al 1939. Arribà a tenir
cinc mil volums.
A la postguerra, havent fet la llicenciatura en Lletres, va fer opoíicions al cos de Bibliotecaris de
l'Estat. Va guanyar la plaça de Gijón, de la qual va prendre possessió el 1958. Al cap de dos anys ob-

Les bibliotecàries
volen tenir
rang universitari

L

ES bibliotecàries de l'Escola de
Bibliologia de la Diputació de
Barceiona persegueixen, des de fa
bastants anys, la qualificació del
seu titol amb rang universitari.
Aquesta aspiració havia passat
per diverses vicissituds, però mai
no havien ni tan sols albirat cap
inici de resultat positiu, puix que
la reglamentació universitària tradicional no preveia la inclusió
d'una carrera semblant en el sí
de la seva institució acadèmica.
Tanmateix, l'any 1973, amb la reforma de la situació dels funcionaris de l'Administració Local, i
amb l'avinentesa de l'existència
d'un Decret nou que regulava la
creació d'Escoles universitàries, es
començaren els tràmits legals per
a l'adscripció de l'Escola a la Universitat de Barcelona.
Darrerament ha estat plantejat
un problema de definició de termes entre la Direcció de l'Escola
i la Biblioteca, que defensa l'adscripció a la Universitat sense modificar l'estructura de l'actual Escola i mantenint una certa vinculació amb la Diputació, i, per l'altra banda, l'Associació de Bibliotecàries, que defensa la plena incorporació. Ni l'una ni l'altra aspiració no acaben de ser satisfetes
per l'Administració.
Aquests tràmits varen provocar una allau de promeses i pocs
resultats. Després de moltes gestions per agilitzar el procés, finalment el 17 de setembre passat, e!s
diputats Font Altaba i Moreta, en
nom del president de la Diputació,
convocaren la Junta de l'Associació de Bibliotecàries, la directora
de l'Escola, senyora Guilleumes i
el Claustre de professors, així com
una representació d'a'umnes. Se'ls
comunicà que el Ministeri d'Educació i Ciència, a través del seu
sots-secretari, el senyor Federico
Mayor Zaragoza, havia notificat
que l'adscripció era pràcticament
impossible, ja que a Espanya no
existeix la professió de bibliotecari i, per tant, no hi havia manera d'homologar l'Escola de Barcelona a cap altra Escola semblant. La solució que oferien era
la d'integrar l'Escola de la Diputació a la Universitat de Barcelona amb nu conveni previ entre
ambdós organismes en què fos
clar que: la nova escola seria la
continuadora de l'antiga Escola de
Bibliotecàries creada per la Mancomunitat; continuaria vinculada
a la Biblioteca de Catalunya i al
Servei de Biblioteques Populars;
es consideraria amb interès la situació del professorat actual; es
tramitaria una convalidació viable dels títols actuals.
Aquesta proposta fou votada
per 16 vots favorables, 2 de negatius i 3 abstencions. Pocs dies després es firmava el conveni i es
creava un Patronat conjunt que
decidiria la línia de l'Escola. El
Ple de la Diputació aprovà el
Conveni. E's primers fruits de la
gestió legal varen ser una colla
de dificultats sorgides a Madrid:
la Junta de Rectors d'Universitats
rebutjà el projecte perquè no existeix a la capital una escola d'aquesta mena. Sembla que el Cuerpo de Archiveros i Bibliotecàries
de les biblioteques estatals, va
contribuir a aouesía negativa per
Por que no trontollés alguna pedra de la seva situació.
J. R,
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tingué el trasllat a la biblioteca de
la Universitat de Barcelona. Pel febrer de 1973 fou nomenada directora de la Biblioteca de Catalunya,
càrrec que ara exerceix sense haver deixat el de la Universitat.
—De qui depèn en l'actualitat?
—Ara és de la Diputació. Però el
més important és que hi ha tota
una xarxa de biblioteques "populars" escampades per tot Catalunya, que són prolongacions d'aquesta. Es beneficien dels llibresi
que hi ha ací mitjançant préstecs
i consultes.
La Mancomunitat creà tota la
xarxa, però en temps de la Dictadura es fragmentà en "províncies".
Llavors de la Generalitat, es tornaren a agrupar; però el 1939 van
tornar a la situació fragmentada.
En
Samaranch voldria tornar a
unir-les en una sola xarxa.
—He llegit que la Biblioteca de
Catalunya té més de mig milió de
volums. Quin és, doncs, el capteniment de la Diputació envers aquesta realitat cultural?
—La Diputació té consciència de
quin instrument de cultura no és
aquesta biblioteca, perquè té en
gestió un crèdit extraordinari per
valor de més de tres-cents milions.
Seran destinats a la modernització
de totes les instal·lacions.
TECNIQUES DE
CIÈNCIA FICCIÓ
—Quins són aquests projectes de
modernització. Què podeu fer en
aquest edifici de sis-cents anys enrera sense desfigurar-lo?
—Es una cosa que sembla de
ciència-ficció. Els nou pisos de l'edifici de dipòsit —ja construïts ací
al darrera— estaran comunicats
automàticament amb la sala de lectura. Hi ha quatre pisos subterranis i cinc de superfície al carrer
d'Egipcíaques. Mira, veus?
M'ensenya un catàleg amb fotografies de colors. Hi ha un sistema de carrils per on es desplacen
unes capses metàl·liques que duen
els llibres. Van impulsats automàticament. Mentre m'ho va ensenyant,
els ulls li brillen d'il·lusió.
—Aquest sistema ja funciona a
Munic, i jo ho he vist. En tres segons la fitxa de petició anirà de la
sala de lectura al dipòsit. Per mitjà del sis'ema decimal es pot trobar ràpidament el llibre demanat
i, amb uns segons més, el lector tindr el llibre sobre la taula. Aquest
sistema té l'avantatge que s'adapta als edificis antics; es pot fer
pass„r el carril per xemeneies, celrasos i altres conductes.
— I no hi haurà cap mes millora
d'instal·lacions?
—Es canviaran els fitxers de lloc.
Es treuen de la sala de lectura 1
passen a la de revistes. Se'n farà
una restauració general.
Pensa
que del 1939 ençà no s'hi ha fet
res. Són les mateixes instal·lacions
que deixà el meu marit en plegar
de director. Amb la restauració
d'instal·lacions, s'està fent un estudi per a l'automatització dels catàlegs. Se'n podrà obtenir informació
per mitjà de pantalles terminals
connectades a una computadora.
L'estudi tot just comença,
serà
llarg, perquè el personal s'hi haurà d'entrenar.
QÜESTIÓ DE PRESSUPOSTOS
—Quina quantitat destina la Diputació a l'adquisició de llibres
per a la Biblioteca de Catalunya?
—EI pressupost ordinari per a la
compra de llibres és de cinc milions cada any. Evidentment, exigu.
Hi ha d'altres partides per a la Biblioteca, com personal, conservació,
neteja, etc.
I no rebeu llibres per altres conductes?

—Sí. Per iniciativa de Santiago
Oliver, delegat de l'Instituto Nacional del Libro, cada any el Gremi
d'editors va fent un donatiu simbòlic de llibres publicats a Barcelona.
Perquè te'n facis una mica d'idea,
aquest any ens han donat uns mil
quatre-cents llibres nous. Són una se.
lecció dels que s'hi han editat.
—Ha influït en la producció editorial la crisi econòmica dels mesos
darrers?
—Una mica. Mirant-ho a través
del nombre de llibres que els editors
han donat a la Biblioteca de Catalunya, ens en podem fer una idea.
L'any 74 ens en van donar mil siscents; l'any passat i aquest, doscents menys. Hi ha una recessió.
—Cada any, d'ençà del 1950, rebeu
aquesta sel·lecció de llibres que us
regala el gremi d'editors barcelonins.
A aquest pas, la biblioteca de la
Universitat pot esdevenir més voluminosa que no la de Catalunya...
—Els rep la de la Universitat perquè és l'única estatal. Però penso demanar al president de la Diputació
que a la Biblioteca de Catalunya es
faci el dipòsit de tots els impresos
que s'editin als Països Catalans. Ho
vaig dir en l'acte inaugural de l'exposició dels que ens han regalat enguany, perquè els editors tenen consciència de país.
—Si això esdevé realitat, què representaria per a la Biblioteca de
Catalunya?
—Podria ser una Biblioteca Nacional. Igualment que a Itàlia i al
Regne Unit hi ha diverses BiMoteques Nacionals que reben el dipòsit
legal, així es podria fer amb la nostra.
BIBLIOTECA "DE C A T A L U N Y A "
Per què torna a ser Biblioteca "de
Catalunya", si fa poc era anomenada Biblioteca "Central"?
—Originàriament ja es deia "de
Catalunya". En temps de la Dictadura li van donar el nom de "Central" Després tornà el nom primitiu, fins al 1939. I oficialment, per
un decret de la presidència de la
Diputació, l'any 1974 recuperà el
qualificatiu "de Catalunya", amb
"ny".
RIQUESES BIBLIOGRÀFIQUES
—Si només poguessis salvar deu
llibres de la Biblioteca de Catalunya,
en cas d'un hipotètic desastre, quins
seleccionaries?
—Mira, si no hi hagués temps, els
deu primers que trobés...
— I si en tinguessis?
—Deixa'm-ho pensar, perquè podria ferir susceptibilitats... Em penso que n'hi ha uns que salvaria per
la seva significació, com les Homilies d'Organyà. Tenen un valor cabdal i de símbol. Han vingut escoles
a visitar la biblioteca i han demanat
permís per tocar-les o veure-les, com
si fossin l'Evangeli... També hi ha
els originals de les Trobes d'Aribau.
Les salvaria, més que pel seu valor
intrínsec, pel que signifiquen. I l'original de l'Atlàntida. Salvaria peces
que intrínsecament no valen en sentit material. En canvi, hi ha llibres
de la col·lecció cervantina, o de la
col·lecció de relligadures, o de la
col·lecció de mapes...
—Hi ha alguna peça cabdal que
us hagi desaparegut?
—La carta geogràfica de Gabriel
de Vallseca, de l'any 1439, és d'un
mallorquí i va pertànyer a Amèrico
Vespuccio. Es el primer en la llista
de manuscrits de la biblioteca. Fa
uns anys que es va deixar al Museu
Marítim de Barcelona i no ens el volen tornar. Pensa que aquí la teníem
a la caixa forta; al Marítim el tenen
en una sala, només protegit per un
vidre.
J. SUBIRA

ORGANITZACIONS
JRISTIQUES ESPECIALS
l ' a v i
t u r i s t a
PER A LA
TERCERA
EDAT»
11-5: Excursió sorpresa
500 pts.
MAIG: Estances 1 o 2 setm. a CALELLA . 2.660
10-6: Sant Sadurní - Vilafranca - Sitges.
220
JUNY: Estances 1 o 2 setm. a TONA . . 2.990
DEMANI FULLET I INFORMACIO
Rda. Universitat, 10 - Tels. 318 25 39 - 317 50 90
A. V. gat, 138

Continuarà l'estudi "Per una nova escola pública"
polítiques unitàries, en total trentados entitats o grups. Aquest Seminari té l'objectiu de facilitar la possibilitat d'exposar i discutir tota mena
de punts de vista coincidents o divergents, per tal que, en la preparació dels dinou grups de treball, es
puguin tenir presents diversos enfocaments i així menar la discussió
d'una manera exhaustiva i objectiva
durant els dies de l'Escola d'Estiu.
La primera sessió del Seminari,
celebrada el 26 d'abril, r e u n í cinquanta-dues persones representant»
de vint-i-cinc entitats o grups. El doble tema tractat fou la gestió del»
centres escolars i la funció dels pares a l'escola. La discussió ha donat
nous elements, a partir de la discussió de fons i l'aportació d'experiències, per als temes de la gestió educativa i de la participació dels pares.
D'aquí a l'Escola d'Estiu els qui estan laborant en aquests dos grups
de treball intentaran aportar unes
solucions o almenys unes pautes que
donin llum a aquests problemes qua
ara són tan candents i conflictius.

"Rosa Sensat" i el Col·legi de
Llicenciats p r e p a r e n ja fa
temps la propera Escola d'Estiu per a ensenyants.
Donada l'afluència de participants
a les darreres Escoles d'Estiu que
fan preveure que enguany els assistents superaran els quatre mil, es va
pensar de demanar locals a la Universitat de Barcelona, la qual ha
concedit ja la utilització dels "edificis
d'algunes Facultats de Pedralbes per
als cursos; que es faran del 5 al 17
de juliol. La Diputació de Barcelona, per la seva banda, preveu prestar u n a col·laboració econòmica, i
s'espera una resposta a les propostes que l'Escola d'E s t i u ha fet a
l'LN.C.I.E., patrocinades pels I.C.E.
de les tres universitats catalanes.
El programa de cursos és més ampli i variat que l'any passat, —uns
250 cursos diferents—, i és ja a la
impremta. L'elaboració d'aquest programa ha suposat un gran esforç
dels organitzadors i dels professors
cíels cursos aquests darrers dos me-

NOUS ASPECTES

A M P L I A R I RETOCAR EL
DOCUMENT "ESCOLA PUBLICA"

A les properes sessions del Seminari seran enfocats d'altres aspectes de l'educació (pas d'escola estatal i privada a pública, estatut i formació dels mestres, català a l'escola,
finançament de l'e s c o 1 a, formació
ideològica personal i social, organització del sistema escolar, reclutament dels mestres a l'escola pública,
moviment i sindicat d'ensenyants,
educació especial, associacions de pares, escola no selectiva i les etapes:
Llar, Parvulari, E.G.B., troc comú.
Llar, Parvulari, E.G.B., tronc comú.
restar prou aclarits tots aquests temes per a oferir el document da
l'any anterior més enriquit, legitimar pel treball de col·laboració da
mestres, pares, polítics i entitats.

Destaca enguany la continuació
del treball de reflexió i d'estudi per
a precisar, retocar i ampliar el document "Per una nova escola pública" que els mestres de l'Escola d'Estiu del 1975 van elaborar. En aquest
sentit, hi ha previstos durant els dies
de l'Escola d'Estiu dinou grups de
treball diferents. Per tal de fer fructífer el treball, un nucli de persones
prepara cada un dels temes per recollir documentació, fer esquemes de
treball i guions de discussió.
SEMINARI D'ESTUDI DE
L'ESCOLA DEMOCRATíCA

CURSET DE L'LC.E. SOBRE
HISTORIA

A més a més, per tal que el treball respongui a les necessitats de
tots els sectors interessats per l'ensenyament i per la configuració de
l'escola en una societat democràtica,
"Rosa Sensat" i el Col·legi de Llicenciats han programat un Seminari
de sis sessions amb invitació a entitats oficials i privades que d'una
manera o altra es dediquen a l'ensenyament, i també als grups de pares
o-ganitzats, a la Federació d'Associacions de Veïns i a les instàncies

L'I.C.E. de la Universitat Autònoma avisa que els dissabtes dies 15
i 22 organitza un curset sobre "Didàctica de la història al BUP". La
inscripció al curset, per al qual hi
ha borses d'estudi per als estudiants,
cal que sigui formalitzada els die»
10, l l i 12 d'aquest mes a la seu da
l'I.C.E., Sant Antoni M. Claret 171,
de 5 a 8 de la tarda.
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arcelona manca sang

Els grans hospitals, per sota les necessitats mínimes
A B a r c e l o n a no hi ha sang.
Aquesta és una frase q u e devem
haver és una realitat. Els nostres
hospitals, ho d i u e n ets responsables dels departaments corresponents. estan per sota dels mínims
quant a existencies de sang Pels
motius q u e sigui, els bancs de
sang existents a la nostra ciutat tenen" moltes dificultats per a anar
cobrint les necessitats més Immediates.
I, si es produïa una gran catàstrofe, afirmen que possiblement es veurien impossiblitats de fornir tota la sang necessària.
Aquesta és ("angoixa constant dels qui
viuen diàriament i d una manera directa el
tema. Però. quines són les causes d aquesta gran manca de sang? Per què la
gent no en dóna? <,Els manca una veritable motivació per a fer-ho? Han estat
correctament sensibilitzats en aquest
sentit?
S ha fet córrer molta tinta sobre el
tema de la sang. S'ha parlat de l'escassesa S ha criticat el comerç de la sang.
S'ha constatat la manca de donants voluntaris. i fins s'han tret a la llum assumptes poc clars o fins i tot escandalosos produ'its entorn del tema. La donació de sang. i, ha de ser gratuita o
retribuida? Està autoritzat el comerç de
fa sang?'Qutns organismes canalitzen el
tema?
Convé, p e r a trobar resposta a
aquest^ interrrogants, exatpinar una
mica el problema.~l per a centrar el tema
cal començar explicant quins bancs de
sang principals hi ha Barcelona i quin
és el seu funcionament. Bàsicament, a
la nostra ciutat són cinc el bancs de
sang importants, el de l'Hospital Clínic i
ef de l'Hospital de Sant Pau, que essencialment serveixen per a l autosubministrament d ambdós centres: el de la Residència Sanitària «Francisco Franco» i
el de la «Príncipes de Espana», ambdós
de la Seguretat Social, i, finalment, el
banc de sang de fa Creu Roja, que forneix sang a tots els altres hospitales
més petits i clíniques que no en poden
produir per ells mateixos. Oeixant de
moment de banda la Creu Roja, de la
qual, reunint, com reuneix, unes característiques especials, ehs ocuparem més
endavant, dels altres quatre hospitals, per
la seva magnitud i pel nombre de malalts que aglutinen (molt sovint gent de
la resta de Catalunya) i encara que evidentment no representen les necessitats

totals de la ciutat, poden considerar-se
il·lustratius per l'elevat volum de serveis
que presten.
Ens hem posat en contacte amb els
responsables dels bancs de sang de tots
aquests centres els quals han plantejat
en comú la problemàtica derivada del
tema que ens ocupa. Són els doctors
Antoni Gelabert, de l'Hospital Clínic;
Àngel Lluch, de Sant Pau; Pau Miret, de
ta Residència «Francisco Franco».' i els
doctors Antoni Rubió i Robert Sans. de
la «Príncipes de Espana». Es important
d assenyalar que la penúria existent en
els serveis de transfusió i bancs de sang
hospitalaris, tradúftia en una manca crònica durant tot I any. els va empènyer a
coordinar la seva acció, a partir del
gener del 1975. formant una comissió
tècnica interhospitalàrta, que els permetés d ajudar-se i distribuir millor les
existències

FALTEN DONANTS VOLUNTARIS
Tots ells conictdeixen que st ni na una
manca de donants voluntaris és perquè
falta una veritable presa de consciència
del problema, que no tan sols és mèdic,
sinó també social. Afirmen que fins ara
només havien tocat el tema petits grupets, i mai amb una visió general, com
un problema social. Cada hospital, a
través de la seva Associació de Donants,
procurava anar-s ho resolent a nivell individual. I creuen també que no s'han
creat institucions que abordessin el problema d'una manera global, és a dir,
que no han estat adequats els instruments necessaris per a resoldre 1.
Els responsables de tots aquest bancs
de sang. així com les Associacions de
Donants de cada un dels hospitals, i una
gran part de la població opinen que la
donació de sang és una qüestió de tipus
altruista. «El futur de la donació de
sang —afirmen— mai no podrà ser resolt per Decret-Llei, perquè é s una
cosa altruista, i un Decret-Llei mai no
es una cosa altruista. Per tant, l'única
manera é s la sensibilització de fa població».
CAMPANYES EQUIVOCADES
Una de les causes que faltin donants
és que les campanyes incorrectes, de
cara a resoldre la urgència d"un moment «El problema no é s d'un mo-

ment. Es continu. I pot quedar solucionat a base de donar sang dues vegades í'any.»
D'altra banda, hi ha tot un seguit de
prejudicis creats: que, quan un h o m
dóna sang diverses vegades, ha de repetir la donació, perquè se li crea hàbit:
que un s'engreixa si d ó n a sang... «Això,
no té fonament científic. Són interpretacions errònies de la gent».
En quant se xifrarien, doncs, les necessitats mínimes de sang? En el cas
dels grans hospitals de Barcelona, que
d una manera global reuneixen uns cinc
mil llits, el mínim necessari fóra de
50.000 donacions l'any, és a dir. que h'hi
hauria prou amb 25.000 persones que
donessin sang dues vegades l'any.
Si fem aquesta p r o p o r c i ó a nivell de
tota la província de Barcelona, tenim
que. considerant una oferta hospitalària
total de 18,902 llits (segons dades del
Consorci d'Informació i Documentació
de Catalunya), la xifra de donacions
mínimes necessàries seria de 189.020
lany.

CANALS DE DONACIO
Hem esmentat abans les Associacions
de Donants, existents a cada un d'aquests hospitals. Aquestes Associacions
compleixen totes aquelles funcions que
normalment els bancs o serveis d'hematologica no p o d e n complir. D una
banda, es dediquen a la promoció i captació de donants i promouen una conscienciació i sensibilització entre ells. A
més de fomentar la donació desinteressada. duen a terme una labor de manteniment dels qui ja han estat donants alguna vegada. En realitat, són elles les
que porten ei major volum de donants
als bancs de sang.
Però, quins són els principals canals
de donació? Es poden dividir en quatre
grups fonamentals:
— Donants familiars: Es tracta de les
donacions efectuades per parents o persones íntimes dels malalts. Aquestes donacions. sovint són aconseguides per la
labor de les assitentes socials. Aquest
canal de donació cobreix al voltant d'un
35-40% de les necessitats globals dels
grans hospitals.
— Donants voluntaris: Són aquells
que, espontàniament, van a donar sang.
Cobreixen aproximadament un 15% de

Dr. Miserachs: Se suprimirà la donació pagada
A través d'un reglament que prepara la Comissió Nacional d'Hemoteràpia

P

er les especials característiques que diferencien el
•Banc de Sang de la Creu Roja dels Bancs dels altres
hospitals, hem volgut tractar el tema a part amb el responsable d aquest servei, el doctor Manuel Miserachs, que és
membre, d altra banda, de la Comissió Nacional d'HemotBràpiSLa Creu Roja obté també la seva sang de donants voluntaris, i la subministra a les clíniques o hospitals que en
necessiten, fins i tot de la resta de Catalunya, mentre la
sol·licitud sigui feta a través dels directors o metges responsables dels serveis.
—Com es financía el Banc de Sang de la Creu Roja?
—Tenim una petita subvenció de la Creu Roja centrat,
alguns donatius destinats ais Bancs de Sang. I, quant a
la resta, hem de procurar que els qui reben sang contribueixin en les despeses de preparació de cada unitat de
sang. Encara evidentment, a un donador de Creu Roja o
parent directe, no la hi cobrem.
Quant a les exigències, m explica ei doctor Miserachs
que la situació és contínuament angoixosa perquè si bé
augmenten les donacions, la població hospitalària també
augmenta considerablement i, en raó de la pràctica de tècniques quirúrgiques més complicades les demandes de
sang són moit superiors.
'
A més dat Banc Central del carrer d Anbau. 230, la Creu
Roja fa unes seixanta o setanta sortides l any als pobles i

barris, per recaptar donants

—Els treballs de la Comissió Nacional d Hemoterapia,
de la qual vostè forma part, van orientats a suprimir la donació retribuida?
- t a Comissió s'ha creat com una furta depenem de
la Direcció General de Sanitat, i treballa en la redacció
definitiva de tes normes d'aplicació del decret sobre or
denació nacional do l'Hemoteràpia.de juny del 1975. Quant
ai mercat de » sang aquest reglament preveuque tedonació retribuïda quedarà suprimida « n un termini bre».
Tota la s a n g haurt» de aec obtinguda «te donadora d e s i »
Bancs dcfsang^són ^ S d e s ^ b t e n T « l ^ g ^ H *
per aplicar ia directament o després d'una fragmentació
primària, i. obtenció de sang p e r a la prepan»c* deís he
moderívats la fan laboratoris farmacèutic» autoritzats
s hi preveu que tes organitzacions d'obtenció de sang
puguin arribar a subministrar la M n g i oi plasma necessaris perquè tes Indústries farmacèutiques autoritzades
puguin preparar ela hemoderivats

CANVIAR ELS COSTUMS VIGENTS
—No é s utòpic d e pensar que els Bancs oe Sang nospitalaris. q u e ja tenen dificuitad pei ai seu autosubministre
- ' - - — c a ^ W üang íamfoé a tes «ndOsíries fcr-
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—Hem de tenir en compte que estem mai acostumats
per la política que tradicionalment s'ha seguit quant a
l obtenció de sang retribuïda, i que encara se segueix en
part. Si observem l'estranger, comprovarem que a
França, Itàlia, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Anglaterra, esí
països escandinaus, molts paisos de l'Est, la meitat de
Nord-amèrica i molts paisos sud-americans, l'obtencío
de sang que cobreixi les necessitats directes de transfusió i preparat d'hemoderivats. s'aconsegueix gràcies a
la donació desinteressada. Aquí, com que no s'havia fomentat prou, s'havia hagut de recórrer a la pagada, ja
que les necessitats havien augmentat.
El problema és d'adaptació i canvi dels costums vigents fins fa poc: acomodar-nos al que passa als paisos
més desenvolupats. L'obtenció de sang suficient per als
hemoderivats representa adaptar unes tècniques especials, per no perjudicar els qui donen plasma. I mantenir
uns controls rigorosos. Però tot es pot obtenir.
—Es cert que alguns laboratoris realitzen una importació
de plasma humà procedent de paisos subdesenvolupats?
—Si. Sembla que ho fan alguns laboratoris dedicats
als hemoderivats, perquè el plasma els surt a un preu de
cost inferior al que es pot obtenir aconseguint plasma al
país, fins i tot de donadors desinteressats. Els marxants
mundials de plasma fan un bon negoci venent grans
quantitats de plasma, obtingudes explotant gent en ínfimes condicions, que es deixa treure una gran quantitat
<te sang per un got de «i o per un dòlar.

DONAR SANG, UNA OBLIGACIO MORAL
—Quina creu que hauria de ser, a nivell governamental.
Ha política a seguir per soiuctooar el problema de 1a sang?
i graa propaganda per resoldre tes
aecesitats immediates, desfent els malentesos referents
ai cost de la sang i els hemoderivats 1 dur a terme una
campanya lenta de capacitació, des de la infància, perquè la gent, quan arribin a grans, tinguin consciència de
l'obligació moral de contribuir d'aquesta manera a les
necessitats de tots. Això que aquí sembla una utopia, a
fora és evident. Només cal veure ela eatrangers que donen sang aquí quan vénen.
Aigunea campanyea, d'escàndols, de negocis bruts, de
Bancs que han fet diners i d'abusos que hi pot haver
hagut, han estat contraproduents. Fóra ideal una subvenció de la Sanitat nacional. Si tots els productes arribessin de franc al públic, tes campanyes escandaloses
caurien per te seva base

les necessitats.
— Equips mòbils: Consisteixen en
promocions especials que fan els diferents hospitals, traslladant-se periòdicament a llocs concrets per tai de captar
donants voluntaris: els pobles, les empreses, les parròquies o associacions de
veins. A t r a v é s d ' a q u e s t . c a n a l , es
cobreix un 50% de les necessitats.
— Crides d'urgència: Són fetes a
través dels mitjans de comunicació o
dels m a t e i x o s h o s p i t a l s , en c a s o s
d'urgència. A part els casos d'extrema
urgència, aquestes crides se solen fer
en tres èpoques de l'any: el mes d.agost, per Setmana Santa i durant les vacances de Nadal.
Cal dir que, si bé no existeix una sensibilització del tema a un nivell prou racional, la població, en canvi, respon a
gran escala i d una manera espontània,
en casos de grans desgràcies, com va
succeir amb motiu de les inundacions
del Vallès, o darrerament en ocasió del
terratèmol de Guatemala o el recent
accident de metro a Horta.
Aquest és un punt important que, encara que sembli molt evident, cal recordar. Pot donar sang tota persona sana,
entre els 18 i els 65 anys, que pesi més
de cinquanta quilos. Prèviament a cada
extracció, es practiquen els corresponents controls de comprovació de tots
aquests requisits, així com per detectar
passades malalties. Els homes poden
donar sang fins a quatre vegades l'any i
les dones fins a tres. Però la recomanació és de dues donacions anuals. Es
important de recordar que, al cap d'algunes hores de ta donació, el cos de la
persona ha recuperat completament el
que ha perdut.
L'APROFITAMENT DE LA SANG
Actualment el problema de la sang ja
no es limita a les simples transfusions.
Es a dir: ja no es limita a treure'n i tornar a posar la que s'ha tret. L'increment,
a la societat moderna, de les necessitats
de sang, els avanços en cirurgia, han
originat una especialització o diversificació en I hemoteràpia. La sang. un
cop treta del cos, és fraccionada, i
cadascun dels seus components és utilitzat i aprofitat per a una finalitat concreta. A grans trets, de la sang se'n treu
una primera subunitat que és el plasma.
I és amb el plasma que treballen els laboratoris tècnics per tal d'obtenir-ne diversos derivats.
De la part separada del plasma als
mateixos hospitals se'n separen les plaquetes, els eritròcits, el factor antihemofílic, etc. Es important d'assenyalar
que la utilització d'aquests components
de la sang en les anomenades Unitats
de Serveis Intensius de Sagnants és avui
dia bàsica.
ES LÍCIT COMERCIAR
AMB LA SANG?;
Aquest és potser un dels temes més
polèmics que sorgeixen inevitablementa
en abordar la problemàtica de la sang:
la comercialitzaló de la sang, la retribució dels donants.
Existeixep una sèrie de bancs de
sang, normalment de laboratoris autoritzats. dedicats a l'obtenció de sang per a
fins exclusivament comercials. Aquesta
comercialització té diversos aspectes.
D'un costat, la sang obtinguda de donants retribtíits és venuda a clíniques o
a particulars a uns preus evidentment
superiors als pagats. Es diu que la unitat
de sang o mig iitre es paga donant a
unes mil pessetes, i l'augment del preu
de venda ós donat per la intervenció
dels costos propis de l'extracció i envasat, i el percentatge de guany de la
indústria farmacèutica.
Un altre aspecte és el de l'anomenada
plasmafèresis, operació per mitjà de la
qual es fa una extracció normal al donant, i desprès se separa el plasma de la
sang 1 se li tornen a injectar els eritròcits: aquesta donació e s paga a a o p r e *

bastant més inferior. A partir de! plasma,
els laboratoris poden elaborar diversos
hemoderivats que després venen als
hospitals o clíniques. Una de les
substàncies més cares que s'obtenen a
través de la plasmafèresi és la g a m m a globulina, avui component important de
m o l t s p r o d u c t e s f a r m a c è u t i c s la
presència del qual encareix notablement
el medicament.
Es conegut que una gran part de persones necessitades econòmicament, en
atur forçós, o persones marginades socialment han recorregut sovint a la
venda de la seva sang per obtenir diners. I el cert és que de tant en tant, s'ha
produit algun escàndol individual —que
ha pogut passar més o menys desapercebut—. o fins i tot alguns casos col·lectius i per això difícils d'amagar a l'opinió pública, com és el cas d'un banc
de sang que va ser clausurat per Sanitat
l any 1971, perquè havia produit al voltant d uns cinquanta casos de paludismea Barcelona, originats per la distribució d'una sang donada per un grup
nombrós de nord-africans que, pel que
sembla, en portaven el germen.
Són casos esporàdics, causats per la
irresponsabilitat d alguhs d aquests centres. que no pel fet de ser aïllats s'han
de deixar de banda.
Els responsables dels bancs de sang
hospitalaris són partidaris de la continuïtat d'aquests bancs privats, però
d una manera controlada. «Si vingués
una ordre decretant-ne la desaparició,
hauríem d'anar a Sanitat i demanar
que no ho fessin, perquè això representaria un problema horrorós per a
nosaltres.»
Opinen que un altre cami seria que
(Administració tingués a càrrec seu la
tasca que ara fan tots aquests laboratoris. «Per a nosaltres és importantíssim
el subministrament dels derivats. Eis
laboratoris tenen l'estructura tècnica i
ta garantia per a fer-ho. La seroalbúmina, els fibrinògens, la gamma-giobolina, tots els reactius, no els podem
obtenir directament nosaltres. A través
de la plasmafèresis, tornen els eritròcits al pacient. I així s'arriba a poder
sagnar un pacient un cop la setmana,
situació q u e é s autoritzada per
l'OMS.»;
CAP A UNA SOLUCIÓ DEL PROBLEMA

j

Hi hauria molts altres aspectes de te
problemàtica de la sang que caldria
tocar. Aquí n'hem plantejats només alguns. I és important no quedar-se tan
sols en el plantejament, sinó que cal
pensar en possibles solucions. En e»
curs de la conversa amb els hematòlegs
dels hospitals de Barcelona, e s va plantejar la qüestió de la conveniència de s>
cal retribuir o no les donacions. Ells es
mostren decididament partidaris de ia
donació altruista o no retribuida.
Afirmen que aquesta és una filosofia a
nivell mundial: no comercialitzar eis
productes derivats del cos humà. i.
quant a establir una certa obligatorietat
de les donacions, opinen que això aniria
contra l'altruisme.
Des del punt de vista social, creuen
que caldria arbitrar uns fons econòmics
per a cobrir les despeses inherents a
robtenció, estudi i conservació de ta
sang. -La sang es dóna de franc, però
no es pot rebre de franc. Si ei Servei
no te pressupost, cal cobrar d'algun»
manera tes despeses de poder oferir,
ben etiquetada i amb plenes garanties,
una ampolla al malalt.»
Pel que fa a solucions més concretes
el grup de metges opinava que el Govern
s hauria de fer càrrec del problema, que
és només una parcel·la de la problemàtica sanitària global, i fer-ne un estudi
seriós. Que potser una solució futura seria de nacionalitzar ets hemoderivats. I,
sobretot, que cal orquestrar unes
campanyes intensives destinades a promoure ia donació yoluntàría i altruista i
procurar que la utilització de la sang
sigui com raés cacüOBat müK*
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MATARÓ

MOLINS DE REI

Primera trobada del Congrés Estatut: es
Tingué lloo a Molins de Rei
una assemblea amb la qual
s'iniciaren el s treballs d'organització del Congrés de Cultura Catalana.

A la reunió assistiren més de cent
delegats, que representen unes tren»
ta entitatss associacions de veïns,
centres d'ensenyament i grups de la
vila, i constitueixen una mostra clara del decidit interès que desperta
el plantejament i la discussió dels
problemes que avui afecten la societat del Països Catalans.
Es parlà essencialment dels aspectes relacionats amb el contingut i

les formes d'organització del Congrés, i s'acordà la formació d'una
Comissió Permanent que assumís la
tasca de difusió i coordinació de
totes les activitats.
Ben aviat es farà pública una crida a tot el poble de Molins de Rei
per tal d'incorporar en aquesta interessant iniciativa tots els sectors
existents a la vila i elaborar, amb
els esforços i les aportacions de tots.
un treball que correspongui al nivell
de les necessitats i les aspiracions
populars.
Molt aviat es realitzarà una presentació pública del Congrés, a la
qual són invidats tots els molinencs.
JOAN PI

Hotelers de la Costa Brava a Madrid
Demanen desgravació fiscal i subvencions
Els batlles de Calella, Pineda
de Mar, Santa Sussanna i Malgrat de Mar es van desplaçar a
Madrid, acompanyats també per
industrials i experts en turisme,

Més biblioteques
públiques per a
l'Hospitalet
B i el darrer ple de l'Ajuntament de
Hospitalet de Llobregat se'ns comunicà que s'havia signat un conveni
amb el Centre Nacional de Lectura,
depenent del Ministeri d'Educació i
Ciència, per a la creació d'una Organització Bibliotecària per a l'Hospitalet, segons informa M. Dolors
Calvet.
La ciutat compta de moment amb
nou biblioteques públiques, sis de la
Diputació, una de municipal i dues a
càrrec d'entitats bancàries.
Mitjançant el nou conveni, s'hi
instal·laran vuit noves biblioteques
públiques. Sis instal·lades en grups
escolars, una de municipal i una en
el districte de Sant Josep.
Però els tràmits són lents. De moment s'ha aprovat el Reglament de
règim interior d'aquesta Organització Bibliotecària, i esperem que l'ordre munisterial no sigui massa triganera.

per tai d'exposar les seves preocupacions i els seus punts de
vista al ministeri d'Informació
i Turisme.
En l'esmentat ministeri foren rebuts pel sots-secretari, senyor Aguirre, i el director general d'activitats
i empreses turístiques, senyor López
de Letona. Amb les dues personalitats mantingueren a m p l i s canvis
d'opinions i f o r e n expressats els
punts de les peticions que fan els
afectats davant aquesta crisi turística i que es preveu que sigui encara
més agreujada.
Les peticions formulades foren les
següents:
1. Que es l e g i s l i amb caràcter
d'urgència un nou ordenament laboral per al sector turístic de temporada.
2. Que s'arbitri amb c a r à c t e r
d'urgèneia una àmplia desgravació
fiscal i subvenció per a les empreses
hoteleres, tenint en compte la seva
funció d'indústria exportadora.
3. Preus polítics per a les més
importants matèries primeres i de
consum.
4. Moratòria temporal de l'impost
de Tràfic d'empreses i quotes de la
Seguretat SociaL
Cal afegir que, dies enrera, feren
també aquest pelegrinatge els hostelers de Lloret de Mar.
LAÏA CASANOVA

El batlle parla de l'últim ple municipal
L'alcalde de Mataró, senyor
Robert, va convocar una conferència de premsa que s'havia d'haver celebrat després del
passat i polèmic Ple Municipal
d'aquest mes, per tal d'aclarirne algunes de les qüestions més
delicades i així poder-ne donar
el seu punt de vista personal.
Preguntat per què s'havia retirat
il·legalment del P l e la moció d'adhesió a l'Estatut del 32, va respondre:
"Doncs sí, vaig ser jo. Es la primera
vegada que esborro, d'aquesta manera, un punt de l'ordre del dia".
El senyor Robert va manifestar
que, d'un tema tan delicat com era
aquest, pensava que se'n podia parlar i discutir, però mai votar o be
prendre una determinació.
Va manifestar, també, que dintre
la legislació de l'Administració Local hi ha molts articles i lleis que
demostren àmpliament que un afer
d'aquest tipus no és de competència
municipal.
LA "COMPETENCIA MUNICIPAL"
Es un detall, però podem observar que l'Ajuntament de Premià de
Mar s'ha definit per l'Estatut, i té
la mateixa legislació que el de Mataró. El punt. de la "competència municipal" és sempre una excusa fàcil
per a no definir-se respecte a qualsevol punt polític d'importància que
estigui plantejat.
El senyor Robert, entre altres coses, va exposar, en el seu parlament
en el Ple Municipal, què, si un tema
es posava a votació de la meitat més
un dels membres del Consistori, podia considerar-se de prou importància, i en la conferència de premsa es
va retractar de la seva intervenció
pública. Aquest és un altre punt que
ens demostra la confusió que regna
en les altes esferes de govern mataroní.
Respecte a la dimissió dels membres del Consistori, senyors Fàbregas i Boixet, el senyor Robert ens
digué: "Els he demanat que reconllurs postures, però que aquesta desiderin la seva postura", al·legant
que estudiaria més profundament
cisió omplirà molt més de feina els

Oaixa d" Estalvis del fenedès
Amb l'apertura de noves Oficines de

BARCELONA
Rambla de Catalunya, 65 (oficines provisionals)
Teis. 215-61-63,

215-61-64,

215-61-67,

215-61-68

215-61-65

són 62 les sucursals que l'Entitat té al servei de les comarques del
Penedès, Llobregat, Anoia, Barcelonès i Garraf

Continuem ampliant la red d'oficines per a cobrir, amb
els nostres serveis, les necessitats dels nuclis de població i comarques que ens honoren amb la seva confiança

Caixa d'Estalvis del fènedfes
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pot discutir, però no votar
altres membres del Consistori que
treballen per la ciutat.
Finalment, i respecte al punt de
la retirada de l'ordre del Ple del dictamen que afavoria donar el nom de
Joan Peiró a una plaça pública, el
senyor Robert va informar que possiblement passaria a Fordre del dia
del Ple Municipal del mes vinent, ja
que, a causa de la seva absència de
la ciutat, per motius estrictament
mèdics, el terme de dos mesos que
ell havia promès, i que ja havia passat, s'ajornava perquè ell pogués fer
les diligències oportunes.
Amb aquests punts aclaridors, no
veiem cap canvi de postura respecte
a una obertura en les línies cap a
una nova política municipal.
PRESÓ: MILLORES I MENU
Els cinc dirigents obrers detinguts
en les passades accions del primer
de maig han enviat una carta al senyor alcalde de la ciutat fent esment d'un seguit de deficiències que
s'evidencien en les cel·les penitenciàries de la presó.
Entre altres coses citen: la manca
de timbres per a casos d'urgència
dintre les cel·les, aigua corrent a les
comunes, dutxes d aigua calenta i
freda, neteja general de les fosses
sèptiques, canalització aels des guassos, tauies ae jocs i mantes noves.
Aquestes maies condicions castiguen
mes l'estada dels presos.
Els senyors López Bulla, Lleonart, Cantero, Barrena i Lligonya
han tramès, d'altra banda, una carta demanant que sigui abonat, per
part de l'alcaldia, el menjar que els
van servir a la presó i que ells mateixos van demanar. Aquest àpat
constava de 18 racions de paella valenciana i dos pastissos, on al damunt de cadascun, es podia llegir,
amb lletres de xocolata, "primer de
maig" i "primero de mayo", vi blanc
y cigars.
L'alcalde, senyor Robert, ha dit
que estudiaria el pagament d'aquestes factures.
També es van beneficiar de tot
aquest menjar els presos comuns
que en aquel moment hi havia detinguts.
D'altra banda, l'Associació de
Veïns del sector Rocafonda ha fet
pública una nota protestant per la
detenció d'un dels seus membres i
pel fet que l'alcalde no ho hagués
impedit
EDICIÓ DEL PLA D'ORDENACIO
En el passat Ple Municipal es va
anunciar la realització d'una "edició oficial" del Pla General d'Ordenació per tal de poder distribuir la
normativa entre els òrgans interessats en el seu estudi, abans que des
de l'Ajuntament es procedeixi a la
seva aprovació provisional.
També es va anunciar una exposició del Pla per a realitzar a la
planta baixa de l'Ajuntament d'aquí
a pocs dies.
ACORD HOSPITALARI
Després d'haver realitzat gestions
se'ns ha comunicat ja oficialment
l'acord pres entre l'Hospital de Mataró i la Seguretat Social pel que
fa referència a la prestació dels serveis de medicina interna. Ara,

NECROLÒGIQUES
t

MERCE FIGUERAS
i BASSOLS

Va morir abans d'ahir, dia 5, a
Barcelona, confortada amb els Sagraments de l'Església i envoltada per
I'afecte del§ sens
Germans: Esperança, Dolors, Maria Torrentó i Jaume Ponsa; els seus
nebots, cosins i altres familiars i
amics, us ho fan saber i us conviden
a la missa d'enterrament que serà
avui divendres, dia 7, a les 10 del
matí, a la parròquia de la Mare de
Déu dels Àngels (carrer Valènciaxanfrà Balmes).
Capella ardent al Servei Municipal de Pompes Fúnebres, carrer Sancho cf Àvila, núm. 20.

aquests serveis s'estan impartint en
-'pla experimental" i s'espera que a
primers de juny ja començaràn
d'una manera seriosa i efectiva.
TERESA CARRERAS

FARMÀCIES
BARCELONA

GUARDIA NOCTURNA
de 10 nit a 9.30 matí
A B E L L Ó . — T r a j a n o , 16 (junt A v d a . Jos*
Antònia)
A.LTIMIRAS. — Indústria, 341 (Biscaia)
BUSQUETS. — Avinguda Generalíssim, 68
(Trabajo)
C A R D O N A . — Plaça S. G. Taumaíurg, 8
(Ganduxer)
CERA.
Passeig Maragall, 250 ( A m í l c a r )
C O M B A L I A . — Segre, 100 ( j u n t Borriana)
D I V Í . — Princesa, 39 (Montcada)
D U R A N . — A v d a . Gaudi, 71 i Castillejos)
FERRER. — A v d a . Hospital Militar, 32

(B&llcstcr)

G A L U E R A . — A v d a . J. Antonio, 731 ( S a r denya)
L A R R E N . — Alcàntara, 1 (C. Simancas)
L A V I L L A . — Argullós, 49 ( P o n t D r a g ó )
M A R T I . — Balmes, 176 (Junt A v i n g u d a
Generalíssim)
M A R T Í N E Z - — A v d a . J. Antonio, 566
(Muntaner)
M O L E R O . — Beatriz, 11 (Dante)
O B A C H . — Aragó, 1 (Tarragona)
RUBIO. — Aribau, 310 bis (junt V . A u gusta)
V A Z Q U E Z . — Travessera de Les Corts, 19»
Carlos I I I )
V I L A N O V A . —• PI. Catalunya, 16 ( F o n tanella)
V I L A R R U B I A . — Torrent Vidalet, 35 (Sant
Lluis)

De 9.30 matí a 10 nit
C E N T R E D'ESPECIFICS U N I V E R S I T A T
F A R M A C I A M A R T I N SOLER
PI. Universitat - Tallers. Tel. 246-23-»
F A R M A C I A C E N T R E D'ESPECIFICS
VILAR
Via Laietana, 50. Tel. 225-15-45
F A R M A C I A C E N T R E D'ESPECIFICS
DOCTOR GUERRA
M a j o r de Gràcia. 166 ( j u n t Fontana)
Tels. 227-47-31 i 217-29-74
FARMACIA VALLS JULIÀ
Provença, 306 (cant. V. Laietana)
T e l . 215-37-06
F A R M A C I A ABDERIU PAYEROLS
Bailén, 113 (cant. València). T. 257-57-01
F A R M . M . J I M E N E Z . Tel. 227-96-14
Porvenir, 64 i A m i g ó , 30 (St. Gervasi)
F A R M . M. M A D B O S A L Tel. 254-64-6S
Borrell, 133 (cant. A v . J. A n t o n i o )
FARMACIA PUIG SALA
Mallorca, 468. Tel. 225-56-71
F A R M A C I A I. T O R R E N S CORTES
Viladomat, 40 (cant. Manso)
Tel. 241-15-67
F A R M . I N F A N T A DE M A S G I B E R T
Tel. 230-50-04
Carretera Sarrià. 31 ( j u n t Londres)
F A R M . V A L L S S A L V A T . Tel. 317-19-44
Consell d e Cent, 314 ( j u n t Pg. de G r à c i a )
C A T A L I N A ROSELLO M A R T Í N E Z
Mestre Nicolau, 6. Tel. 250-83-65
F A R M A C I A C E N T R E D'ESPECIFICS
A . C L A P E S S E R E N T I L L . Tel. 218-23-86
Enric Granados, 117 (cant. Còrsega)
F A R M A C I A B U S C A T O . Tel. 253-47-04
Muntaner, 56 (cant. Consell de Cent)
F A R M A C I A L A U R A ESCUDE
Passeig Bonanova, 34. Tel. 247-34-52
F A R M . DR. M. SALES. Tel. 245-63-22
València, 614 bis (junt Meridiana)
F A R M A C I A RICO. Passeig de Gràcia, H
(Galeries Drugstore). Tel. 215-53-52
FARMACIA TIBIDABO
Balmes, 395. Tels. 247-42-57 i 247-42-61
F A R M A C I A L . V I L A R ARA.SO
Creu Coberta, 71. Tel. 223-60-63
FARMACIA FOLGUERA SANTALO
Cartagena, 267. Tel. 236-40-41
F A R M . SITJA-GOBERN. Tel. 231-43-58
Pardo, 17 (cant. Riera d'Horta f r o n t
Canòdrom Meridiana)
F A R M . I S A B E L S A B A T É . Tel. 211-17-61
Copèrnic, 39 ( j u n t Santaló)
F A R M . A . A L C A I D E . Tel. 235-87-68
Jordi de Sant Jordi. 4 ( j u n t Plaça M a ragall)
F A R M A C I A J. M A R T I N V A L L S
Travessera de Dalt, 91 Tel, 213-35-74
F A R M A C I A S A N T S COSME I D A M Ï A
R E I N A L D A MESTRES
Balmes, S03 ( j u n t Plaça M o l i n a )
Tel. 228-94-36
FARMACIA CARMEN CASALA
Carrer Ntra Sra. del Coll, 31
T e l 217-58-90
F A R M A C I A M . » AMFRTOA VTLARET
Princesa, 2" i Montcada, 8
Tel 319-77-11
TRESSFRRA
Av. Príncep d'Astúries, 41. T . 228-83-10

EN SERVEI D'URGENCIA
METGES D'URGENCIA
Centre A v . Sarrià, 30
Ambulàncies
METGES D'URGENCIA
AMBULANCIES

321-21-21
331-21-21
321-21-21
212-85-85
212-84-84
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LLEIDA

L'aplicació de l'Estatut
Petició dels Col·legis Profesionals
La Comissió intercol·legial ae
Lleida —formada per tots els
col·legis professionals de Lleida— ha dirigit un escrit a la
Comissió Provincial que estudia
el Règim Especial per a Catalunya proposant que qualsevol règim administratiu del país ha
d'arrencar necessàriament dels
principis i institucions configurats en l'Estatut d'Autonomia de
1932, alhora que ha de restablir,
com a mesura prèvia, la Generalitat i el Parlament de Catalunya, premissa indispensable perquè el poble català pugui estructurar-se d'acord amb els condicionaments actuals.

EL PROBLEMA UNIVERSITARI
Per tractar dels estudis universitaris de Lleida es van reunir els representants de la Diputació i Ajunta
ment, amb els col·legis professionals.
En primer lloc es presentà a estudi
l'alternativa de la creació d'un patronat d'Estudis Universitaris, o la
incorporació a l'Estudi General de
Lleida, del qual són co-patrons els
dos organismes esmentats, d'una representació dels col·legis professionals, claustre de professors i estudiants universitaris. Així mateix, el
president de la Diputació va dir que
tota la ciutat hayia de prendre consciència del problema universitari i
col·laborar-hi econòmicament
Recordem que fa un any, es plantejà a l'opinió pública, per part d'unes entitats privades, la possibilitat
de fer un patronat universitari al
marge de l'Estudi General. Hi van
haver diversitat d'opinions, ja que
molts lleidatans no e s posen d'acord
quant a aportar diners per a la universitat, que ja es paga a traves
d'uns impostos. Les esmentades corporacions aporten en aquests moments dotze milions de pessetes
l'any.
jEl senyor Sangenis va dir que
aquestes aportacions de la ciutat es
podrien destinar a la creació de noves facultats o delegacions, com ara
Ciències Empresarials.

BREU
BLANES. — Els subsecretari de
la Seguretat Social, Joan Rovira va
viatjar a Girona on va inaugurar
oficialment l'edifici del Mutualisme
Laboral així com també un ambulatori a Blanes.
tura Catalana, que es farà del 6 al
13 de juny. D'altra banda Josep M.
Triginer, ha pronunciat la conferència sobre "L'actualitat socio-econòmica de Catalunya".
LES BORGES DEL CAMP. — Per
tercera vegada, Enric Solé i Sans ha
merescut l'honor de guanyar el premi "Alforja" de poesia que l'entitat
Amics de l'Alforja atorga cada any
a un poema o recull de poemes de
tema liure en el seu Concurs literari Sant Jordi, segons ens informa
Ferran Jové. L'esmentat Enric Solé
és de Les Borges, per la qual cosa
aquí ha causat una gran satisfacció,
oimés tenint en compte que és la
tercera vegada que obté aquest
guardó.
CASTELLBISBAL. — El pressupost municipal del nou exercici s'eleva a 20 milions de pessetes, informa
J. Pi. Relacionat també amb el ple
en què es va aprovar aquest pressupost cal assenyalar que no fou acceptada la petició de sis regidors de
demanar al rei un Estatut d'autonomia de Catalunya, per manca de la
corresponent moció.
ESPARREGUERA. — Després de
l'adhesió del Ple Municipal al Congrés de Cultura Catalana i a través
de les entitats locals —ens informa
Jaume Francesc— s'ha format el Secretariat local del Congrés que tindrà com a primer objectiu portar a
terme la Primera Setmana de Cul-

VILANOVA I LA GELTRÚ
Pis per estrenar. De particular a
particular. Zona Residencial Ribes
Roges. Superfície 82 m2. A 200
metres de la platja. Molt as'solellat. Excel·lent vista. Terrassa.
Telèfon 253 32 77
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L'Escola d'Enginyers Tècnics Agrònoms i la seva situació, també es van
tractar en aquesta reunió. La Diputació va aportar tres-centes mil pessetes al fons de la Politècnica de
Barcelona i també va demanar que
els estudis s'ampliessin a Enginyers
Agrícoles. La Diputació i l'Ajuntament van adquirir fa un temps uns
terrenys pensant en la creació d'aquesta facultat, atès que Lleida té
molts estudiants d'aquesta especialitat. Els terrenys van ser donats al
Ministeri d'Educació i Ciència, però
encara no s'ha rebut cap resposta.
El senyor Sangenís recalcà que si
aquesta escola ha d'estar en algun
lloc de Catalunya, sens dubte aquest
lloc és Lleida.
PI: RECITAL SUSPÈS
El recital que Pi de la Serra havia
de fer la setmana que ve amb motiu
de la Festa Major local, que era patrocinat per l'Ajuntament i organitzat per un grup local, ha estat sus
pès per ordre governativa, després
que els promotors haguessin obtingut l'autorització d'Informació i Turisme.
ANTÒNIA MALLO

Facultats universitàries, urgents
Quatre possibles ubicacions, a discussió

L'ambigua situació de la Delegació universitària de Tarragona és com un mal crònic,
comentat extensament durant
quatre anys, perquè en realitat, jurídicament no existeix,
en no tenir Estatuts.

possibles espais per aixecar el centre: el Clot del Mèdol, Salou, Constantí i Pont del Diable.

El desig dels estudiants, que són
més d'un miler, és que les extensions de Lletres i Ciències puguin
arribar a ser, de forma explícita i
legal, Facultats, encara que depenguin directament de la Universitat
Contral de Barcelona. D'altra banda, els problemes que pesen sobre
aquesta extensió universitària, són
també econòmics, de capacitat i de
mitjans per poder desenvolupar un
ensenyament adequat.

Malgrat tot, sembla que, en principi, i sempre copsant les opinions
de la ciutat, el lloc del Mèdol és
considerat poc adequat, perquè és
massa distant de les poblacions que
aporten més estudiants. Pel que fa
6 Salou i el Pont del Diable, es miren com unes opcions més possibles
i dignes de tenir en compte, però no
hi ha dubte que els terrenys oferts
dintre del terme de Constantí sembla que prometen més possibilitats,
i a la vegada són més a prop de
Tarragona.

QUATRE TERRENYS
PER A UNA FACULTAT
No és nou, en realitat, que s'especuli per obtenir uns terrenys per
construir la nova seu de les futures Facultats en aquestes comarques. Sempre han sorgit problemes
com la localització, i l'adquisició
dels terrenys aptes, i també discrepàncies entre les poblacions més
importants que volen al seu terme
municipal aquest centre d'ensenyament. Ara sembla que s'han proposat al rectorat de Barcelona, quatre

CONSTANTÍ, LLOC
PREFERIT, POTSER

ESTAPE A TARRAGONA?
Segons es diu, oficiosament, ahir,
a última hora de la tarda, arribava
a aquesta ciutat el senyor Fabià Estapé, juntament amb alts càrrecs del
Ministeri d'Educació i Ciència, per
estudiar sobre els terrenys les possibilitats que cadascun ofereix per
poder acomplir aquesta tasca i evitar els greus problemes que el centre
actual presenta.
MASSADA

GIRONA

El ple municipal canvia d'horari
Se celebrarà avui, a dos quarts d'una de la tarda
El ple de l'Ajuntament de Girona, que ha de tenir lloc avui,
començarà a dos quarts d'una en
lloc de l'horà habitual, les vuit
des vespre. Tot i que no se n'ha
donat cap explicació oficial, alguns comentaris suposen que l'alteració ve donada pel fet que, a
l'ordre del dia, s'haurà de discutir el tema de l'Estatut.
Sembla que, en aquesta sessió e»
discutiran dues mocions: la del regidor del Reagrupament, Joan Paredes, en què demana el restabliment
de les institucions ideals principis
que informaren l'Estatut del 32 i el
govern de la Generalitat, i una altra
en termes paral·lels a l'informe tramès per l'Ajuntament gironí a la Diputació i que representa una evolució inesperada de la postura oficial.
Sembla que, malgrat aquesta evolució, el regidor Paredes no retirarà
la seva moció ja que no la considera
oposada sinó en tot cas complementària.
Realment, la postura de l'Ajuntament va molt més enllà del que hom
podia preveure en les qüestions de
fons; però pel que fa a la formulació, la qual en aquest cas té una
transcendència especial, evita en tot
moment d'equiparar-se a les expressions emprades pel poble català en
les seves massives reivindicacions.
En definitiva els organismes oficials

CATALUNYA-NORD
im······BH··H····b·IM·H·M

Protesta per la detenció
de Jordi Estivill
Yves Serra, president del Centre
Universitari de Perpinyà i Jean
Mever, degà de la Facultat Pluridisciplinària de Ciències Humanes i
Socials de Perpinyà han rdreçat ahir.
dia sis de maig a la premsa la nota
següent: "Assabentats per la premsa
de Barcelona que el senyor Jordi Estivill, assistent (Professor no numerari) del centre universitari de Perpinyà, ha estat detingut arran de la
manifestació del primer de maig a
Barcelona, protestem vivament contra aquesta detenció arbitrària".
JORDI DURAN
TRIEU I REMENEU
SABATES A BON PREC

Calçats de Mallorca
Creu Coberta. 17
(Tocant a la PI. d'Espanya)

volen evitar de reconèixer que han
de buscar la legitimitat de tota la
seva actuació en el poble català. Hom
suposa que és la discussió d'aquest
extrem, que segurament es plantejarà en el ple d'avui, el que posa nerviós l'Ajuntament de Girona ja que
pot posar en evidència la contradicció de la seva gestió.
ATEMPTAT CONTRA EL
MONUMENT A BERTRANA
El monument a l'escriptor gironí,
Prudenci Bertrana, aixecat a la plaça de Catalunya de Girona ha apa-

regut totalment cobert de pintura negra. Aquest salvatge atemptat ha estat fet amb la mateixa mena de pintura emprada pel grup d'extrema
dreta GAFE ("Grupos de Acción Falange Espanola") en les nombroses
pintades que ha efectuat a diversos
indrets de la ciutat durant les darreres setmanes. La intensa activitat
d'aquest reduït grup d'elements provocadors ha estat repetidament denunciada amb nombroses dades, i per
tant cal suposar que en un terme
ucrtes
curt es pot arribar a la seva total desarticulació.
RAFAEL NADAL

SITGES

L'autopista representa l'interès privat
Denúncia col·lectiva dels veïns al batlle
El poble de Garraf té plantejats dos problemes greus que
s'han exposat a la Sessió Plenària de l'Ajuntament de Sitges. Un és la insuficiència d'aigua potable, de forma que a
l'estiu cal portar-la a m b camions-cisterna. L'altre, és l'amenaça de l'autopista.
Respecte de l'aigua, l'Ajuntament
de Sitges ha proposat de resoldre el
problema iniciant amb caràcter d'urgència la construcció d'un nou dipòsit i establint contactes per aprofitar els pous d'una urbanització i, si
convé, fer nous sondeigs. El problema es veu agreuat per la contaminació de l'aigua dels pous per causa
de les filtracions que provenen de
l'abocador d'escombraries de Barcelona, per la qual cosa convindria el
tractament de l'aigua.
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Pel que fa a l'autopista, l'alcalde
de Sitges ha rebut una carta signada per tots els veïns de la població
en la qual s'oposen a "qualsevol via
de comunicació que alteri l'estat natural de les Costes del Garraf". Remarquen també la seva inquietud
davant del fet que la construcció
d'aquesta a u t o p i s t a sembla que
obeeixi només a un interès purament lucratiu, en perjudici de tota
la comunitat del Garraf, donat el
gran desplegament d e propaganda
que últimament han llançat els promotors i de les contínues modificacions en el projecte.
L'alcalde que, segons ha manifestat, ha mogut totes les possibilitats
que eren al seu abast, ha resolt de
transmetre la carta al rei Joan Carles I, a la Presidència del Govern i
a tots els Ministeris.
VINYET PASELLA

Aprofiti

aquest

mes

AGENDA
ALCOI. — 30.00: recital d'Ovidi
Montllor al teatre Calderón.
ARENYS DE MAR, — 22.<TD:
conferència de Joan Raventós, de
CSC, que parlarà de "Presentació
del socialisme" al Casal parroquial.
BARCELONA. — 12: A l'auTa
Magna de la Universitat, " A f í .
teatre i cinema català", amb Jaume Melendres, Alfred , Luchetti,
Miquel Porter, Mestres Quadreny,
Josep M. López Llavi i Carlos
Santos.
19: Conferència de J. A. Gonzàlez de Orense al Bar Velòdrom,
Muntaner, 213, sobre "Canvi d'Era
Planetària".
19.30: "Preguntes i respostes sobre la vida de Francesc Layret,
advocat dels obrers de Catalunya". pel Grup La Roda, a l'edifici central de la Universitat.
19.30: Josep Andreu i Abelló i
Joan Arumí i Delgar parlaran, al
Col·legi d'Advocats, sobre L administració de justícia i el Tribunal de Cassació de Catalunya ,
dins el cicle de conferències sobre
l'Estatut del 32.
19.30: F. P. Verrié parlarà, a
l'Ateneu, sobre "El casc antic de
Barcelona i la seva gent", en collaboració amb la junta gestora d'è
l'Associació de Veïns del Casc Antic.
20: Poble Sec: "Moviment Obrer
Català" amb Agustí Prats, R. Madueno i Pelai Pagès (moderador)*.
Un dels actes programats com a
preparació del Congrés de Cultura Catalana. L'organitza l'Associació de Veïns del Poble Sec.
Lloc: C. N. Montjuïc c/ MarquSs
del Duero, 88.
BELLPUIG. — 22.00: conferencia de Josep M. Ainaud de Lasarte sobre "La Mancomunitat de
Catalunya", a la Biblioteca Pública Municipal.
CIUTAT DE MALLORCA. —
Presentació del Congrés a la Facultat de Filosofia i Lletres, amb
la participació de Maria Antònia
Oliver, Jordi Porta, Eliseu Climent, Gabriel Oliver i Antoni
GANDESA. — 22.00: al Centre
Parroquial, trobada dels equips
que han treballat per als pobles
del tercer món. Parlaments <ïe
Francesc March i Josep Gonell,
LA SELVA DEL CAMP. — Nit,
a les 10.30. Conferència de Xavier
Fàbregas sobre "El teatre català", seguida de col·loqui, al Casino i dins els actes d'adhesió al
Congrés de Cultura Catalana.
EL PRAT DE LLOBREGAT. —
22.00: conferència sobre "Història
del moviment obrer a Catalunya'7,
a càrrec de Josep ïgnaci Urenda,
de CSC, a l'estatge A A L Cervantos.
22.15: clausura dels actes commemoratius del X X V aniversari
de la SCR: "El Llobregat de les
flors", amb un concert de la Coral Sant Jordi al Centre Artesà.
PALAFRUGELL. — 22.00: conferència sobre "L'art romànic català", a càrrec de Jaume BarïSchina. a la Casa de la Cultura.
RIPOLL. — Recital del conjunt
Barcelona Traction. al teatre de
l'Acadèmia Catòlica.
SABADELL. — 22.15: "Quart
col·loqui de llengua i literatura
catalana", a càrrec de Gustau
Erill i Pinyot, a l'estatge social
d'Omnium Cultural.
SANTA EULALIA DE RONÇANA. — 22.00: conferència sottre
"El poble i l'ajuntament", a oíïrrec de Verdaguer i Manero, al Casal parroquial.
SITGES. — 19.30: sessió informativa convocsíp pel batlle, senyor Ibànez Olivella, sobre el projecte autovia-Mar de Garraf, al
saló teatre del Casino Prado.
TERRASSA. — 22.00: xerradaeol·loqui sobre "Prevenció de la
deficiència mental", a càrrec del
doctor Agustí Pérez Soler, a la
sala d'actes d'Amics de les Arts.
TORROELLA DE MONTGRÍ.
— 22.00: conferència de Jordi
Peix i Massip sobre "Anàlisi de
l'agricultura catalana", al local
parroquial.
VALÈNCIA. — 7.30: al saló Sorolla del l'Ateneu Mercantil, cicle
de conferències en commemoració
del centenari de Jaume I, conferència d'Antoni Ubieto Arteta sobre "Nuevos datos sobre los orïgenes del reino de València."
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.
— 22.30: recital d'Elisa Serna al
Casal vilafranquí.
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VALÈNCIA

MONTCADA DE L'HORTA

Villar Mir va inaugurar la Fira Aportacions de les I Jornades agrícoles
"L'estructura econòmica valenciana ha canviat
H

El ministre de Finances ViEar Mir va inaugurar oficialment la Fira Mostrari Internacional i Disdastec-76 en un acte solemne, en què van fer ús
de la paraula abans que ell,
els presidents de Disdastec i
la Fira Mostrari Internacional,
i l'alcalde de València, Miquel
Ramón Izquierdo.
Podem triar entre les paraules del
ministre aquestes: "La nostra economia, després de la crisi dels darrers
anys, ha tocat el fons, i s'inicia un
procés de franca recuperació. Podem donar com a símptomes d'aquesta tendència l'increment en la
producció d'energia elèctrica, amb
comparació al nivell de l'any anterior, l'augment en un 5 per cent de
la producció industrial, respecte a la
primavera passada, la millor utilització de la capacitat industrial d'un
78 per cent en el segon trimestre a
Un 81 per cent en el quart".
TRANSFORMACIÓ ECONOMICA
A continuació el vice-president del
Govern per a Afers Econòmics par-

là de l'economia valenciana dient
que el seu pilar fonamental era Horta l'esplendorosa, encara que l'estructura econòmica valenciana s'ha
transformat radicalment els darrers
anys, especialment a partir del 1965,
quan es produeix una industrialització al llarg de l'eix Sagunt-Xàtiva.
Però, caldrà superar el minifundisme empresarial que s'oposa a la
transformació redemptora de l'estructura econòmica de la regió. Villar Mir va dir que la quarta planta siderúrgica, la Ford i la central
nuclear de Cofrents malgrat els
seus costos socials han situat València al llindar d'una nova era de desenvolupament industrial.
El ministre de Finances s'entrevistà en la seu del Govern Civil amb el
jurat d'empresa de la Unió Naval de
Llevant, on digué que la crisi d'aquest sector podrà ser resolta amb
l'establiment d'una sèrie d'exempcions tributàries i avantatges fiscals,
així com cercant noves carteres de
comandes per a la construcció de
naus que puguen solucionar la greu
situació d'atur que pateix la indústria naval a València.
EMILI PIERA

ALACANT

Necessitat de l'Estatut d'autonomia
Conferència de Burguera a l'Aula de Cultura
Ahir es va fer la tercera conferència, en aquesta Setmana de Llengua, Història i Cultura al País
Valencià, a l'aula de cultura de la
Caixa d'Estalvis d'Alacant i Múrcia.
Francesc de P. Burguera va parlar
sobre "Consciència regional dels valencians ahir i avui", però en realitat el tema era un poc més concret
i tractava de justificar la necessitat
d'un estatut d'autonomia, informa
Joan Vicent Hernàndez.
Analitzà la història del moviment
valencianista durant tres períodes:
lr, Renaixença-República; 2n, durant
la República; 3r, després de la República i al moment actual. Les con.
clusions d'aquesta anàlisi són favorables a aquesta segona renaixença,
en què la gent és molt més conscienciada que en temps de Felip V i

comprèn més clarament el fet nacional.
L'autonomia és plantejada per
quasi tots els partits, però n'hi ha
alguns que no inclouen aquest tema.
A banda dels partits autònoms, també hi ha una gran part de la intellectualitat castellana que accepta la
realitat del país. Les classes populars són els qui més cal informar,
però ni hi ha cap dubte que, a tots
els pobles del País Valencià, existeix
almenys un nucli que ho entenga;
per arribar a tots cal una llibertat
d'informació completa.
També va fer referència a uns termes ò conceptes que calia aclarir,
com la diferència entre autonomia i
separatisme, i autonomia i descentralització. Burguera entén l'autonomia com una cessió del país, nació o
regió a l'estat i no al contrari.

Eis llauradors demanen una estructuració democràtica
Professionals
agrícoles
del
Baix Maestrat, la Plana Baixa,
l'Horta, el Camp de Túria, la
Vall d'Albaida, els Serrans,
la Safor, la Ribera, la Plana
d'Utiel i la Marina Alta es reuniren a Montcada convocats per
la JARC, les escoles professionals agrícoles de Catarroja-Beniarjo i la "UTECO del Campo" de València en les primeres
Jornades Agrícoles del País Valencià.

Durant les reunions s'analitzà la
situació del camp i s'observà la dualitat de vinculacions a la terra, patentitzada en els professionals que
hi viuen i hi treballen i els propietaris que sols són rendistes especuladors o tenen altres oficis principals. Entre altres deficiències s'assenyalaren també les de la manca
de control dels canals comercials
per part dels professionals, la contaminació de les aigües, l'atur, les
deficiències en la seguretat social i
en els mitjans educatius i la manca
de llibertat que s'ha traduït en unes
"Hermandades de labradores" que
no responen a les autèntiques necessitats dels professionals agrícoles.

DESCAPITALITZACIO
DEL CAMP
Les causes d'aquesta situació, segons els reunits, són la manca d'una
política democràtica que possibilite
la participació dels llauradors en el
estudi i solució dels seus problemes;
el predomini dels interessos dels intermediaris. cacics, buròcrates sindicals, rendistes i latifundistes en
la política i organitzacions agrícoles.
Tot això ha produït la penetració
del capital monopolista en la terra
i la consegüent descapitalització del
camp, perquè el seu nivell i condicions de vida són cada vegada més
degradants, fins al punt que provoquen un desprestigi de la professió
entre els joves.
Els agricultors assenyalen també la
participació de l'església en aquestes deficiències pel seu lligam amb
les classes dominants.
CONSELLERIA AGRÍCOLA,
U N A NECESSITAT
Després els llauradors

planteja-

Greu perill a la Ribera del Xúquer
E

L

País Valencià és terra de
sorpreses. Terra de polèmiques, terra de conflictes. Són
temps de canvis. El País s'ha industrialitzat, i continua avant.
Ara bé, no dóna tant un tipus
d'industrializació com un altre,
no dóna tant una solució com
una altra. No volem que el cost
de certes indústries siga la destrucció sense remei de la naturalesa, i menys de l'agricultura.
Ara li toca al Xúquer.
EU Xúquer va protagonitzar,
ara f a uns anys, un escàndol de
primer rengle. Els murcians —supose q u e els "mandamasos"—
aconseguiren un transvassament
d'aigües des del Tajo. I al ministeri corresponent se li va ocórrer
que la millor manera de fer-ho
era tot passant l'aigua per un
embassament del Xúquer, un embassament que, a més, era de
propietat comunal i privada, però
no estatal, car pertanyia a les comunitats de recs o a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. A
la nostra beneïda Diputació P A h
vincial de València va tenir lloc
una votació on es va decidir que
les a'gües del T a j o "no passarien". Una t r c d a del ^iniste"!
va o'-'i^ar a fer una ?e»o->a vo
tació i, oh n-aravel'es!, tots est%
ven d'acord que l'aigua havia de
passar-hi. Els usuaris no ens en
vam assabentar ben bé, però descobrirem que la nostra Diputatíó
no representava ni defensava els
nostres interessos, sinó que obeïa
e) centralisme i feia costat així a
Bns interessos que no han estat
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mai clars (no es tracta d'un pia
de regadius popular, sinó de propietats grans i fins i tot d'inversions estrangeres). EI Xúquer va
perdre, doncs, una batalla.
EI Xúquer n'ha perdut d'altres.
Abans era un riu eminentment
per a regar. Era el riu que donava lloc a les dues Riberes, l'Alta,
i la Baixa, i que ajudava el Túria a fer l'Horta. Com que a
Alzira i en altres punts s'ha denenvolupat la indústria, el riu ha
rebut moltes aigües residuals i,
a hores d'ara, fa molt mala cara,
jo diria que, havent-lo conegut
transparent i net, dóna angúnia
de nadar-hi i sovint baixen peixos mirts en quantitats molt
grans.
Algú pot pensar que s'ha plantejat el problema i que s'ha proposat la solució...
Dones no, ni pensar-ho. Més bé
el contrari.
L'Ajuntament d e V a l è n e i a
s'oposa al fet que la Ford vesse
les aigües residuals a l'Albufera,
i això malgrat que la Ford té
pressa, diu que les aigües són de
primera, que no hi ha periü...
Ara el senyor Giner Boira, que
sembla haver estat advocat de la
Comunitat de Regants i secretari
de la Comissió de Rer'lacló del
Túria n-oposa la solució. Primer,
"pa-a rf-endar nuevas glorias a
la Ford" fa un discurs propagandístic de l'empresa. Tot seguit,
diu que el riu Xúquer és ideal
per a rebre les aigües residuals.
I ell proposa cinc solucions, perquè l'empresa Ford té molta
pressa. Les dues primeres afecten tota la Ribera Baixa, car és

a Albalat de la Ribera on es proposa vessar les aigües. Es clar
que l'agricultura no pot aguantar-ho, sols li falta això! Les aïtres dues solucions li pertoquen
a Cullera, La primera és monstruosa, destruiria la platja, i potser que Gandia també es vorla
afectada. La segona no sé si és
de fiar, car un col·lector d'un quilòmetre no allunya massa el perill. La cinquena solució proposada pel senyor Giner Boira posa
en perill el Perelló i supose qüè
els habitants, els turistes i els
pescadors no ho tindran prou
clar, això.
Per tot açò, Jo recomanaria al
senyor Giner Boira de buscar solucions menys perilloses. Un home com ell, expert a detectar
agressions catalanes sobre "el Atftiguo Reino", hauria de veure
que l'agressió de la Ford potser
la més greu de tota la nostra història industrial. I, si troba que
"el oro catalan" és tan dolent i
malfiés, que pense una mica si
" H oro yankee" no té també color...
D'altra banda, demane als mitjans d'informació valencians que
Informen de debò els seus lectors,
que deixen oberta la porta a les
opcions contràries. I a les Co
mrnltats de Pedants i a la C"nfede-nció. que « o perden aquesta
vegada la batalla. Tot i que, si el
senyor Giner Boira n'és secretari, sospite que les institucions oficials tornaran, una vegada més,
a deixar de banda els interessos
dels agricultors valencians, els
Ifeteressos dels valencians. I van—
R. VENTURA MÈLIA

ren una sèrie de demandes, destacant la necessitat que s'estableisca
una coordinadora d'agricultors a nivell de pobles, comarques i de tot
el país, amb els objectius d'estudiar
els preus de cost i venda dels cultius, creació d'explotacions comunitàries rendibles i d'escoles agrícoles
que, a més a més de donar ensenyament tècnic, desenvolupen la capacitat crítica davant dels seus problemes. Demanaren també que els
professionals regeixen les cooperatives amb criteri democràtic sense
que existesca un control ideològic
per part dels estaments oficials, i
que es potencie la creació de cooperatives de producció i consum que
eliminen eis intermediaris. Per a les
"Hermandades de Labradores", reivindiquen que siguen integrades sols
pels autèntics professionals en la
seva gestió i control, a f i que responguen als seus interessos; i una
reforma de les seves actuals estructures o la creació d'un nou sindicat
paral·lel democràtic.

Els llauradors assenyalaren també, com a molt necessària, la creació de mitjans d'informació agrícola
a! servei dels problemes del camp
valencià.
Les conclusions finalitzen amb
aquestes paraules: "Creiem que totes aquestes aspiracions i esforços
del nostre sector trobaran el seu
marc adequat en el trencament democràtic de les actuals estructures
sòcio-polítiques, i quan torne al poble valencià la sobirania que li pei>
tany."

A l Ministeri d'Agricultura li cor-

E. P.

respon d'articular dintre de l'estatut
d'autonomia per al PV., un Ministeri o conselleria de funcionament
democràtic i representatiu, que planifique la producció abolint la política d'"importacions de xoc" i oferint preus de garantia; creant assegurances contra gelades i d'altres
riscos i un banc agrícola gestionat
i controlat pels llauradors, com a
mitjà de finançament i reinversió en
el camp dels seus estalvis.

RIBERA ALTA

Oposició a una planta de gas acetilè
El darrer ple de l'Ajuntament
d'Alzira aprovà la instal·lació
d'una fàbrica d'acetilè a la partida de la Garrofa, dins del terme municipal d'aquesta ciutat,
després que el seu expedient fos
favorablement informat per la
Delegació Provincial d'Icona i
per la Comissió Provincial de
Serveis Tècnics.
Aquests organismes no van veure
cap perül ni per a l'agricultura ni
per als veïns d'Alzira i Massaiavés
en l'establiment de la planta de producció d'aquest gas altament inflamable, però que, segons s'ha dit,
sembla que es fabricarà amb tals
mesures de seguretat que, al voltant
de la factoria, tothom podria encendre-hi foc si volgués... Fins aquí la
versió oficial d'aquest afer. De moment han reaccionat contra la instal·lació de la fàbrica els llauradors,
mestresses i ajuntament de Massaiavés perquè es troben en plena zona
de l'Horta, i solament a 300 metres
d'una casa habitada, cosa que ben
bé sembla un atemptat contra la
salut pública i una font de molèsties per al veïnat.

NO DE L'AJUNTAMENT
DE MASSALAVES
L'ajuntament de Massaiavés ha hagut de contenir la indignació dels
veïns com millor ha sabut, però,
com al seu moment l'ajuntament de
València davant el problema de la
Ford, s'ha defensat amb una argumentació jurídica: la fàbrica s'instal·larà en la partida de la Garrofa
que .pertany al terme municipal
d'Alzira i, per tant, la solució de±s
problemes que puguen aparèixer cau
fora de les competències reconegudes a l'ajuntament de Massaiavés.
Els llauradors, els més directament
afectats, insisteixen: la Garrofa és
zona agrícoia i no pas zona industrial. Hi ha molts terrenys fora i
dins el P V que no són pro-itosos per
a cap tipus de conreu. S'hi podria
ins'tal·lar la fàbrica. iEs compleixen
en aquest cas les disposicions legals
que estableixen una distància mínima entre els nuclis de població i les
instal·lacions industrials?
E. P.
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MALLORCA

MENORCA

Diumenge, diada pagesa a Felanitx
Significa la possibilitat de plantejar la seva situació
Diumenge que ve. dia nou
de maig, tindrà lloc a Felanitx
una gran diada pagesa amb assistència de prop de cinc mil
conradors i ramaders

han sobreviscut a la crisi del tradicionalisme econòmic, quasi feudal,
i d'altres que una vegada enriquits
amb el turisme han tornat a preocupar-se de l'agricultura com a "hobby" En general, la fora vila mallorquina esta composta, avui, d'una petita propietat de dues o tres quarterades (unes cinc hectàries), on predomina l'ametler, el raïm. l'albercoc,
la patata o. en certes zones. Ja ramaderia vacuna. Els pagesos han envellit puix llur edat mitjana sobrepassa els quaranta anys. No hi ha
,;ovent i per això mateix, tenguent
en compte els antecedents electorals
de la república espanyola, hom ha de
creure que l'estrat socio-polític dé la
pagesia repon a un conservadurisme
prou fort.

La diada ha estat convocada per
la Cooperativa Agropecuària de Mallorca i compta amb l'autorització de
l'ajuntament de Felanitx i del govern civil. En principi, no es tracta
de dur a terme cap míting polític,
ni tan sols cap acte de sindicalisme
fora vila, puix el programa estableix
més que res una gran berenada. si
bé inclou així mateix una part seriosa pertocant a la j unta general de
la Cooperativa i una pública exposició dels principals problemes del
camp mallorquí, juntament amb la
possibilitat que tothom intervengui
per manifestar el seu parer.
En definitiva, es tracta d'una festa
popular. L'escenari, com dèiem, serà
el parc municipal de Felanitx, on
l'agost se celebren les més famoses
revetlles de l'Illa. Aquest parc servirà diumenge per dur a terme
jornada de germanor entre tots els
homes de fora vila. Promet ésser un
esdeveniment molt important damunt. en el qual ha posat els ulls
bona part de les forces polítiques
mallorquines i àdhuc les autoritats
del règim. La fora vila mallorquina
és objecte avui d'una gran controvèrsia, malgrat que la preocupació
desvetllada pels altres sectors econòmics hagi amagat aquest fet.

Això no obstant, i a causa de la
crisi econòmica actual, les veus més
conscients de la realitat han descobert que és necessari un cert retorn
al camp per a equilibrar socio-econòmicament la societat mallorquina.

Joan Brossa ha inaugurat una
exposició de poesia visual a la
Galeria Quatre Gats de la Ciutat de Mallorca.
"Una poesia que —com ell mateix
diu— és experimental per antonomàsia, que gairebé no es pot definir,
que justifica pel fet de que vivim a
una societat, de la imatge de la qual,
els poetes se n'haurien d'adonar".
Els quadres o poemes, com millor
s'escaigui de dir, són plens no obstant de grans dosis de catalanisme i
llibertat.
Amb motiu de l'obertura, com és
costum, es va fer una petita festa a
la qual, per beure un tassó de vi
amb el poeta, hi acudiren coneguts
escriptors i artistes de l'illa. Hi des-

Des de l'aparició del "boom turístic", Mallorca ha viscut uns anys en
què ha abandonat la fora vila, llevat
d'alguns senyors tradicionals que
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COMARRUGA

Va arribar a Eivissa procedent de Madrid, per via aèria,
el subsecretari de Turisme, Ignacio Aguirre, començant així
la seva primera visita oficial a
les Illes.

e u m m

Acompanyaven el subsecretari el
personal del seu departament, entre
ells el director general d'Empreses
i Activitats Turístiques, el subdirector general de Promoció Turística i el cap de gabinet de la subsecretaria
A l'aeroport d'Eivissa varen ésser
rebuts pel governador civil de la
província, duc de Maura, el delegat
del Ministeri d'Informació i Turisme
i totes les autoritats de l'Illa.

GRAN
• • •HOTEL
•

des del 15 de Maia
novament al
seu servei.
Sala de convencions.
Tocant al mar
Piscina • Tenis - Boite.
informació: Tel. (977) 6618 50.

r
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Dins de les vint-i-quatre hores
escasses que el subsecretari passarà
a l'Illa, té previstes diverses reunions amb els empresaris d'hoteleria
així com una sessió de treball a
la "Delegación del Gobierno", junt
amb totes les autoritats civils de les
Pitiüses.
PER A VOSTÈ I LA SEVA FAMÍLIA
LI OFERIM A LA

U

URBANITZACIÓ
MAS
MESTRE

SENSE CONTAMINACIÓ
AIGUA PURISSIMA I INESGOTABLE I NOMÉS A CINC MINUTS
DE SITGES
RESTAURANT, TELEFON, PISCINES. TENIS, MINI-GOLF. "PICADERO" C A V A L L S
CONSTRUÏM EL SEU X A L E T
GRANS F A C I L I T A T S
DESCOMPTE ESPECIAL PER ELS
LECTORS D'AVUI
TELFS. 228 31 73-218 29 43
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M I L I Ó

M Í N I M

IMPORTANT EMPRESA ADMET CAPITAL PER
A

OPERACIO

AMB

GARANTIA

BANCARIA

RENDIMENT MOLT ELEVAT
REALMENT
A L'APARTAT

tacà la presència de Francesc de
Borja Moll. El senyor Francesc aparegué per la porta i tot d'una en
Brossa, que no el coneixia personalment, el saludà. El filòleg menorquí
li demanà que com li anava la vida
i el poeta respongué textualment: "la
vida es divideix en dues parts: abans
i després de conèixer-lo".
Joan Miró també havia anunciat
la seva assistència a l'acte, amb la
qual cosa la trobada Brossa-MollMiró hauria estat encara més sonada, però el pintor està a ca seva a
Brines, per mor d'una lleugera indisposició. De totes maneres és molt
probable que avui mateix o demà
pugui dur a terme la visita.
S. V.

El subsecretari de Turisme, a Eivissa

(Tarragona)

s»

L'encariment de la terra, destinada
més a l'especulació que a l'agricultura justament amb l'èxode dels foravilers cap a les ciutats, ha capgirat la situació, i això fa que el desgavell topi amb la necessària radicalització social a Mallorca.
La diada íoravilera de diumenge,
idò, més que una simple berenada
amb cançons i folkore. serà una prova de maduresa per a la pagesia. A
una cridada de la UTT d'hoteleria,
acudiren a manifestar-se tres mil
treballadors. A una cridada de la
Cooperativa Agropecuària, amb la
qual col·laboren obertament algunes
germandats de conradors i remaders,
es poden reunir prop de cinc mil
persones. Es clar que l'objecte
d'aquesta convocatòria no és fonamentalment reivindicatiu; però, és
clar així mateix que els organitzadors pretenen alçar la veu i dir a
tot Mallorca que la fora vila desperta del seu somni
SEBASTIO VERD

Exposició de poesia visual de Joan Brossa

CAP A UNA REVITALITZACIO
DEL CAMP

P
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GUIA TURÍSTICA D'EIVISSA
Edicions Berlitz, de Lausana acaba d'editar una petita guia turística
d'Eivissa en què després d'una introducció històrica de l'Illa, passa a
descriure'n els al·licients turístics
més importants sense deixar-se'n cap
detall. L'edició, ben nodrida d'il·lustracions a tot color, i escrita en anglès acaba amb un petit i significatiu diccionari.

Col·loqui sobre i autonomia frustrada
Andreu Murillo, historiador i
escriptor menorquí, ha parlat a
l'Ateneu d'Institucions i classes
a Menorca fins al segle X I X ,
fent una aproximació —com ha
dit— a una autonomia frustrada.
Menorca cobra especial importància a partir de la concessió del privilegi d'Alfons el Magnànim, el gener del 1427, que afavoreix el repoblament de l'illa, i el mateix monarca n'intenta una reestructuració administrativa mitjançant una reforma
municipal. La gestió va durar de
desembre del 1438 fins octubre del
1442. Menorca comptaria amb un sistema administratiu ben diferenciat
dels de les altres Illes. La Universitat de Ciutadella perdia terreny amb
la creació de la Universitat General
i la independència de les universitats de Maó. Alaior i es Mercadal,
però de totes maneres Ciutadella seria la seu de la General i es reservaria 14 del 24 càrrecs. La destrucció de Ciutadella pels turcs l'any
1558 assenyala la fi de l'efectivitat
del poder de la Universitat General,
emperò no seria fins al 1639 jquan
Maó va aconseguir legalment la plena separació administrativa. El 1641
l'obtindrien els altres municipis.
Aleshores entraria en ple funcionament el Consell General que agruparia circumstancialment els municipis menorquins amb igual representació, veu i vot. per tal de resoldre
els problemes comuns, un dels quals
era l'actuació arbitrària d'alguns governadors.
QUAN MENORCA ERA
INDEPENDENT DE MALLORCA
Després de fer una anàlisi de l'estructura social. Andreu Muril'o recalcà que Menorca anava inclosa en
l'anomenat regne de Mallorca, però
íimb una gran autonomia, fins al
punt de tenir representació pròpia a
les Corts Catalanes i de tractar els
mallorquins com a estrangers en el
pagament de drets comercials i de
recalada als ports. Només en dues
qüestions tenia lligams amb Mallorca: la dependència diocesana i 1 apellació en sentències determinades dels
tribunals. Les contribucions es pagaven directament a la corona.
Durant el segle X V I I I es mantingué el sistema municipal per obra i
gràcia del govern britànic i a petició de les classes dominants a qui el
sistema més convenia, tot i que la
naixent burgesia comercial, sorgida
al voltant del port de Maó, anà pressionant per transformar les estructures vigents. A la fi, cap al 1799,

els burgesos aconseguiren l'establiment d'un sistema municipal nou, en
el qual es van suprimir les representacions per braços.
NO ENS HAN DEIXAT
SER MENORQUINS
El retorn de Menorca a la monarquia espanyola, el 1802, féu que es
reimplantés l'antic sistema municipal que va haver de sofrir els embats dels burgesos menorquins que
propiciaren la revolta del 1S10 i sostingueren el moviment liberalitzado?
de les Corts de Cadis.
L'època que va de la mort de Ferran V I I fins a la revolució del 1868
—el regnat d'Isabel I I — és marcat
per l'acentuació de la dependència
de Mallorca que, amb la constitució
de les Diputacions provincials, va
anar negant, de cada vegada més,
la personalitat administrativa de le*
illes menors.
Andreu Murillo, després d'analitzar l'experiència de la primera Republicà, acabà la seva conferència
amb uns mots que el públic assistent va fer seus d'immediat: " N o
ens han deixat ser menorquins. El
jacobinisme primer, i la reacció
autocràtica, després, han maldat per
apagar la consciència de grup per
mitjà de l'administració i de l'escola, i no recobrarem l'autonomia
perduda— sinó recobram la nostra
consciència de grup.
JOSEP M. QUINTANA

BREU
MALLORCA. — Segons informa
Europa Press, una part de les accions de la revista mallorquina
"Cort" ha estat adquirida per Jordi Pujol, el qual té previst de nomenar-ne director Camilo José Cela
Conde, fill de l'acadèmic Camilo Josa
Cela. Aquest col·labora setmanalment
a la revista que dirigirà el seu fill.
MENORCA. — En un comunicat
facilitat per l'Agrupació Democràtica Menorquina, aquest grup considera urgent i necessari que les illes
d'Eivissa i Menorca puguin tenir un
representant a la Cambra legislativa
del país, igual que l'hi tenen Ceuta
i Melilla, informa Europa Press.
També es considera convenient que
als nous estatuts de governadors civils es prevegi la figura d'un subgovernador per a les illes menors,
en substitució del previst delegat governatiu. Es demana finalment que
el president del futur òrgan insular
tingui la investidura de Diputat a
Corts.

Coll Bardolet, gironí pintor de Mallorca
«Voldria comprar tot el temps que sobra als altres»
Valldemossa és un dels pobles de Mallorca amb més personalitat i els seus racons ens
ofereixen sorpreses. Cases ornades amb pots, llaunes i testos
que pengen de les parets amb
tota mena de plantes i flors, i
cadascuna té al costat de la porta, a l'alçària d'una persona, una
rajola amb un fanalet a dalt;
la rajola representa algun fet
de la vida de Santa Caterina
Tomàs, coneguda per "la beateta", que nasqué al poble, on es
conserva la seva casa.
"Es, precisament, aquí a la Cartoixa on viu aquest home dominador
de les coloraines sensuals mediterrànies i de les grisors de terres nòrdiques. Josep Coll Bardolet, el pintor
nostre més conegut fora de casa seva.
SOBRETOT MEDITERRANI
—Sou conegut com "el pintor de
Valldemossa"; heu nascut aquí?
—No; vaig néixer a Campdevànol
(Ripollès), em vaig criar a Vic i vaig
fer els meus estudis artístics a Olot,
a Bordeus i a Brussel·les Més tard
he viscut (treballant i exposant) a
Tours, París, Anvers, Amsterdam,
Roma, Florència, Estocolm, Oslo, Madrid, Girona, Ciutat de Mallorca...
—Malgrat la vostra llarga estada
fora del país, hom diria que la vostra
pintura és absolutament mediterrània.
—Ja ho crec; el fet de viure lluny
fa que se subratlli encara més. Tinc
tants de records d'aquells temps! A

Bèlgica, per exemple, jo volia entrar
a l'Acadèmia de Belles Arts de Brussel·les (havia exposat en diferents
llocs amb èxit, però allò em semblava necessari per a la meva carrera).
Ningú no em coneixia i calia començar com un principiant, acudint a
classe de primer curs. Jo volia parlar amb el director, que també era
professor de cursos superiors. Finalment, després de molt esperar, em
va rebre al seu despatx i em féu mostrar alguns dels meus treballs. Li
van agradar, perquè "em va perdonar" una colla de cursos i em féu
passar a la seva classe, responent
per mi. En vaig tenir una gran alegria, i la meva reacció en trobar-me
al carrer fou tan sorollosa i saltironant, que la gent en restava sorpresa i els meus companys preocupats.
Al pintor, se li tornen els ulls petits recordant aquells dies. De sobte
li disparem:
—Amb només una paraula, doneunos la descripció de l'obra de Joan
Miró.
—Esperem els anys.
—Dalí?
—Es un intel·ligent que no hauria
de fer tanta propaganda per defensar una cosa que ja es pot defensar
tota sola.
—Picas9o?
—Molt intel·ligent i un gran pintor.
—Quins són els vostres projectes?
—Treballar, treballar i treballar.
Vull fer una exposició a Girona. Es
van portar bé amb mi. A l meu poble, a Campdevànol, em van fer un

homenatge que no oblidaré mai, pei>
què és un dels moments millors de
la meva vida.
—Feu l'electe- de tenir una vida
plena. No és així?
—Efectivament. M'agrada viure la
vida, i el meu problema és la ran»
ca de temps, quan veig gent que la
deixa passar sense fer res... jo els
compraria les hores que perden; a
mi en fan molta falsa.
ELS CONCERTS
DE TORRENT DE PAREIS
Coll Bardolet és el fundàdor del
famós Concert anual al Torrent de
Pareis. Descobrí la seva acústica formidable un dia que hi anava a pintar. En ocasió del 10è aniversari dels
susdits concerts tingué lloc un acte
amb l'actuació de la Coral Polifònica de, Sóller i de la Capella Mallorquina. Hi fei-en parlaments Mateu
Llobera, Joan Alavedra, Octavi Saltor, Ramon Rullan i Guillem Colom.
Retalls de diaris, programes, fotografies, cartes i documents omplen
els àlbums, les taules, les cadires.
Llegim a l'acabament d'una carta,
de mà femenina, escrita en francès:
"Merci pour l'avoir peint". Frases
rebuscades i altres d'espontànies,
però totes amb la mateixa finalitat,
l'elogi a l'obra del pintor. Un document del "Ministère des Affaires
Culturals" de Franca amh la sim-L.
tura i la felicitació del seu ministre
Duhamel. L'anomena "Chevalier de
l'Ordre des Arts et «les Lettres".
MARIA-DOLORS CORTfiY

—Espanya
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Imminent ofensiva sindical reformista

Bergara enfront del governador civil
No considera il·legals les peticions

El tema podria ser tractat en el Consell de Ministres
En els cercles polítics madrilenys, la tarda d'ahir va ser
pròdiga en especulacions i en
intents de prospectiva sobre la
temàtica que els ministres tractaran avui al Consell. I és ben
curiós que ni els diaris del matí
ni els de la tarda de Madrid,
s'han referit a aquesta reunió
de l'executiu. Alguns observadors s'inclinen a pensar que serà
un Consell de Ministres rutinari,
mentre que d'altres preveuen
una sessió poc o molt polèmica
a l'entorn de la reforma sindical
i d'altres temes.
Es cosa ben coneguda que el discurs del president del govern del
dia 28 d'abril a la televisió va passar
per alt aquest aspecte clau dins el
conjunt dels projectes de reforma
política. Com era natural, aquesta
negligència resultà quasi imperdonable per a les esferes sindicals. A l'Organització Sindical, on en aquests
moments bufen aires renovadors, empesos per persones del tarannà liberal de Martín Villa i Socias Humbert,
aquell discurs produí una autèntica
decepció. Ara, però, després d'uns
quants dies, els sindicalistes reformistes s'han anat recobrant i prenen
la iniciativa, per bé que no se'n faci
massa ressò i l'òrgan oficial de sindicats —el diari "Pueblo"—, que era,
i sembla que per pocs dies, no segueix la línia de les altes jerarquies
sindicals.
Una de les proves fefaents d'aquesta represa, la trobem cabdalment en
l'audiència que el rei concedí abansd'ahir al Comitè Executiu Sindical.
El secretari general de l'Organització
Sindical, Socias Humbert, va parlar
de la responsabilitat de vivificar les
institucions per tal que responguin
a la realitat social del país, a l'ensems que indicava que, "el nostre
compromís é§ amb les forces econòmiques i socials que cerquen un enteniment mutu i la negociació raona-

ble de les diferències com a garantia
d'un esdevenidor prometedor". Segons fonts sindicals de molt enlairat
nivell, aquestes expressions i les
idees que Socias Humbert escampava fa un parell de dies a través
d'unes declaracions a "La Vanguàrdia", responen a una contraofensiva
important del reformisme sindical.
En opinió del secretari general,
que propugna el diàleg obert dels
sindicalistes de totes les filiacions, el
reconeixement dels drets sindicals és
una conseqüència obligada, i per tant
un assumpte simultani, de l'establiment de les llibertats polítiques.
A la vista de la contraofensiva, no
seria gens estrany que el Consell de
Ministres no pogués escapolir-se del
"mai tràngol" d'haver de tocar la
problemàtica —qui sap si l'ultimàtum— que els sindicats i el seu desig
de reforma sindical poden haver
posat damunt la taula.

PROTESTA
DE VEÏNS

D'ASSOCIACIONS
ENTREBANCS

La Federació Provincial d'Associacions de Veïns de Madrid, entitat ciutadana no legalitzada encara,
informà ahir al vespre que ha presentat un recurs al contenciós administratiu contra la notificació del
vint-i-nou d'abril de la Direcció General de Política Interior en la qual
aquesta comunica el no reconeixement legal de la Federació per defectes de forma. La Federació fou
constituïda el 12 de febrer del 1975
per on'ze associacions de veïns. El
19 de novembre passat, el ministeri
adreçà un comunicat als signants de
la sol·licitud denegant la legalització
de la Federació per defectes de forma. com eren la no explicitació dels
seus fins, la no representativitat, la
politització, etc. Un primer recurs,
rebutjat fa uns dies per nous defectes de forma, fou presentat, però,

ANDALUSIA

L'oposició intenta unificar-se
Antequera, important capital
andalusa, està posant en funcionament el seu polígon industrial per combatre l'atur de caràcter endèmic que les autoritats volen reduir tant com es
pugui.
Precisament els obrers d'Antequera han demanat permís per fer una
manifestació de protesta per l'augment d'un aliment tan important
com el pa, i s'han compromès a ofegar qualsevol intent d'alteració de
l'ordre per part d'elements agitadors
que s'haguessin infiltrat en la manifestació.
En el terreny polític, cal assenyalar els esforços de captació que, a
la zona malagenya, porten a terme
destacats elements de
diferents
tendències polítiques, car després
ü'haver passat per aquí, fa pocs dies,
Garriges Walker, del Partit Demòcrata, Maysounave. de l'Associació
Proverista, Zabala, del Partit Carlis
ta, i Castells, ara s'espera Blas Pinar, dirigent del grup d'extrema dreta "Fuerza Nueva".
S'ha de tenir en compte que per
causes que de moment se'ns escapen,
no es veu la unanimitat de criteri
Perquè l'oposició pugui crear un organisme unitari.
Seguint més o menys la pauta catalana, amb el Consell de Forces
Polítiques, hi ha grups que volen
crear una coordinació democràtica,

mentre els partits estrictament andalusos volen fer quelcom que tingui
en compte les peculiaritats de la
regió, sense dependre de Madrid, però, pel que es veu, l'oposició no té
tanta unitat com es vol donar a entendre. almenys en aquestes terres.
ACTIVITAT EMPRESARIAL

COMPRO
LLIBRERIA PUVILL
Botins 1Q Palla 2 9 Tel 31S 3 9 S6
Jaume I S Tel 3 0 2 ES 9 1
Barcelona - 2

•
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LEGALS

Malgrat els entrebancs legals, ha
insistit el dirigent de la Federació,
els ciutadans de Madrid creuen
cada cop més en llurs associacions
i hi recorren al marge de la llei i
seguint les seves necessitats i aspiracions democràtiques. Això ha obligat el govern a ocupar-se del tema
i ha creat recentment un departament al Ministeri de l'Habitatge per
a l'assessorament i ajut als barris.
Aquest departament funcionaria a
base d'uns advocats que servirien
d'enllaç entre els barris i el ministeri. El govern, ha afegit el portaveu, segueix una política ambigua,
contradictòria i discriminatòria: per
una banda reconeix i afalaga la Federació de Barcelona i per l'altra
prohibeix la resta de federacions;
rep els representants de les associacions, però no s'ocupa de la problemàtica que aquests li presenten, etc. En aquests moments, per
culpa de les dificultats legals, la Federació es reconeix impotent per a
canalitzar i coordinar problemes comuns a tots els barris de Madrid,
com és el de l'ensenyament. Però
potser el que més preocupa la Federació en aquests moments és que
les autoritats s'apropiïn dels programes de treball de les associacions
de veïns i els utilitzin de cara a les
properes eleccions' municipals.
A més a més de les accions jurídiques en marxa, la Federació, que
es reuneix regularmtent per enfortir
les associacions de veïns, treballa
sobre d'altres actuacions com és ara
un dossier sobre les activitats ciutadanes de les associacions durant
aquests tres darrers anys.
JOSEP M. PUIGJANER

Amb motiu de les terceres jornades que tenen lloc a Torremolinos,
ha vingut el director general del
Banc d'Espanya, Àngel Madronero.
Aprofitant l'avinentesa, li hem preguntat sobre l'espectacular augment
que registra la Borsa aquests dies.
"Encara que el tema és diferent
del motiu d'aquestes reunions —ha
contestat— puc dir-li que, a més del
baix nivell que havia assolit la cotització borsària, hi influeix ara la
reacció de l'economia espanyola i la
millora de legislacions socials i econòmiques del país."
Per una altra banda, es registraren esforços aïllats per sortir d'aquesta situació, com per exemple,
els de la firma malagenya Intelhorce, que C O H K és sabut, és propietat
d'empresaris catalans, i que ara està
estudiant la implantació d'una füial
a la mateixa capital per a la fabricació de pantalons, així con també
un pla d'ampliació, cosa que Amoni aco Espanol (propietat de Cros,
S. A . ) igualment radicat a Màlaga,
està portant a terme.
A N T O N I ROIG

LLIBRES A N T I C S I M O D E R N S

poc temps després, al local de la
Federació al barri de Chamberí fou
clausurat sense explicacions, fet que
motivà una denúncia contra la policia.
Un portaveu de la Federació denuncià ahir la Llei d'Associacions
del 1964 per ambigua, així com el
fet que solament el govern pot interpretar-la. Tot i això, la F P A V M
està disposada a ser assessorada pel
ministeri a f i d'evitar aquests "defectes de forma", i àdhuc a modificar els seus estatuts si calia. El
mateix portaveu ha acusat el Ministeri de la Governació d'entorpir expressament la legalització de les
Associacions de Veïns i de la Federació sense una base jurídica ferma.
Actualment hi ha a Madrid vint-idues associacions de veïns, de les
quals sis són legalitzades i setze
pertanyen a la Federació; una altra
cinquantena és pendent de diverses
gestions.

LLINARS

Es clar que, per al Govern Civil
de Guipúscoa, els representants legítims oficials dels municipis interessats no poden opinar en uns temes que els afecten directament.
A i x ò només és tasca i criteri exclusiu d'una petita Comissió anomenada directament pel poder central.
No pot estranyar aquesta disposició cl'una autoritat
provincial
que el passat mes de gener, durant
la festa patronal de Sant Sebastià,
va baixar a la plaça del 18 de Juüol per dirigir
personalment la
càrrega de la policia armada contra uns participants en els actes
tradicionals, i que el dimarts a Legazpia va promoure els crits dels
assistents a la missa de cos pre-

sent per l'ànima d'un caporal de la
Guàrdia Civil, la mort del qual
s'ha atribuït des de l'estat francès
a l'organització ETA.
Fa poc l'Ajuntament de Bergara,
al qual es van afegir dinou corporacions locals més de Guipúscoa,
havia demant la restauració dels
furs abolits el 1876. Una sol·licitud semblant fou adreçada al rei
per dos municipis més de Biscaia.
NOMBROSES DETENCIONS
Per altra banda, des de dilluns
passat, quan va ser mort a Legazpia un caporal de la Guàrdia Civil,
han estat detinguts seixanta-cinc
persones en les localitats de Legazpia, Olabarrieta, Onate, Zubillaga,
San Prudencio, Bergara, Anzuola i
Zumarraga. Alguns dels detinguts
han estat deixats ja en llibertat.
Les investigacions són sostingudes
per unitats especials arribades de
Logronyo, i s'escorcollen les muntanyes properes a Legazpia amb l'ajut d'helicòpters.
En el pla laboral, a Madrid, el
ministre de Treball,
José Solís
Ruiz, va rebre una comissió del
Consell de Treballaàors de Guipúscoa. També van visitar l'esmentat
ministre els
membres del jurat
d'empresa d'"Altos Hornos de Vizcaya", acompanyats pel president
de la U T T del Sindicat del Metall,
Alcaina.
ROBERT

PETIT

PREMSA

"Sàbado Gràfico" segrestat
Funcionaris del cos general
de policia han procedit al segrestament de l'últim número
de la revista "Sàbado Gràfico",
que ha estat retirada dels quioscos on es venia des d'abansd'ahir. S'escau que aquest número, el 988, corresponent a
aquesta setmana, havia passat
els tràmits del dipòsit previ i
altres formalitats administrats
ves.
El setmanari havia començat a
vendre's i a distribuir-se dimecres al
matí, i a la portada reproduïa una
caricatura del president Arias i dels
ministres de la Governació i d'Afers
Estrangers. La tirada d'aquest número superava els 100.000 exemplars. En medis oficials s'ha informat a Europa Press que el segrestament cautelar d'aquesta edició és
relacionat amb la inclusió en el setmanari d'un article titulat "Viudas",
del qual és autor l'escriptor Antonio

DEL

Gala, perquè es considera que podria contenir conceptes atemptatoris contra la memòria del general
Franco.
Aquest setmanari gràfic pertany
a la cadena de revistes "Eugenio
Suàrez", i últimament ha sofert divuit segrestaments i una suspensió
de vuit mesos.

VALLÈS

Dies de repòs estiu i hivern. PISOS DE 1.* Q U A L I T A T , claus a la
ma. Ascensor, calefacció, immillorablement situats, 0/ Marina cantonada Dr. Fleming. Facilitats molt interessants. Es poden veure tots
els dies en la mateixa edificació. El propietari donarà pernosalment
la informació que calgui dissabtes 1 diumenges al matí. T. 218 44 40
(Barcelona)

Anys d'existència

dedicat* només
at tractament del cabell

El nostre èxit ininterromput
ens permet assegurar-li
que, per als nostres científics
la conservació del seu cabel
ja no és cap problema.

Dissabte vinent, dia 8, de les 5 a les 7 de la tarda

GASTON

REBUFFAT

el cèlebre muntanyenc francès
Mgnarà exemplars dels seus llibres, el darrer dels quals

HORIZONTES
COMPREM TOTA
CLASSE DE PARTIDES
1 RESTES DE SERIE,
Sr. MASIP. Tel. 25819 58

L'alcalde de Bergara. José
Luis Elcoro, ens ha manifestat
que ha estat una sorpresa per
a ell la decisió del govern civil de Guipúscoa de suspendre
l'acord pel qual el seu Ajuntament demanava un projecte
d'estatut semblant al de 1931
i desautoritzava i prohibia les
reunions de diferents municipis,
relacionades
amb
les
qüestions forals i règim administratiu
especial per a la
província. Així mateix, l'alcalde ens diu que el consell
bergarenc no es considera en
la il·legalitat. Ha estat convocada una reunió extraordinària del ple de l'Ajuntament
per estudiar l'assumpte.

CONQUISTADOS
• la

LLIBRERIA

GABERNET

Passatge Due de l » Víotòrsa, 7. Teïf. 302-00-82. Barcelona 1

El nou mètode Aker»
I.C. International
combinat
ens garanteix
procediments eficaçot /
CONTRA LES CAUSES
DE IACALVÍCIE
(caspa, seborrea.
Insuficiència de nutrimentsuj
amb fórmules®
originals y exclusives.
Sota control mèdic.
Consulti'ns avui mateix
(de les 10ales 20 hores)
MCTOOO*
lAKttSM

a 7 països d'Europa.
Avda. José Antonio, 634,10.O
Tels. 302 01 49 - 318 8130.
Avda. General ísimo Franco, 474,9fi
Teis. 228 00 94 - 228 57 62.
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ACTIVITAT POLÍTICA

Contactes entre PSOE i PSP
Gil Robles marxà a Roma per la reunió DC
En les tres darreres setmanes
s'han celebrat importants contactes entre membres de les comissions executives del PSP
(Partido Socialista Popular), la
principal figura del qual és Enrique Tierno Galvàn i del PSOE
(Partido Socialista Obrero Espanol), del qual és Secretari
General Felipe Gonzàiez, segons
manifestaren a Europa Press
medis pròxims als tals partits.
El fruit d'aquests contactes ha estat la visita realitzada dijous de la
setmana passada per Felipe Gonzalez a Tierno Galvàn, en aquesta primera reunió d'ambdós. Oficialment
aquesta visita fou motivada per la
recent intervenció quirúrgica a que
ha estat sotmès Tierno Galvàn, encara que no s'ha descartat que tractessin de les relacions entre els
grups socialistes respectius.
CLIMA DE CORDIALITAT
S'ha posat en relleu que en
aquests moments hi ha un clima de
cordialitat, en contrast amb 1 anterior, que hom podria quaaficar de
tens, Ara es pensa que el pas següent podria ser el de seure al voltant d'una taula per discutir un
acord que hom considera possible,
en principi. Sense adoptar postures
optimistes, s'admet que per l'octubre aquest acord podria ser una realitat Contactes similars, es duen a
terme, Der altra banda, amb la branca històrica del PSOE a fi d'arribar a un acord de les diverses tendències socialistes Una de les dificultats continua essent la del nom.
car mentre uns defenfn el nom de
PSOE, perouè el consideren el nom
tradicionalment oficial, d'altres cre-

BREU
©ONES. — "No existeix cap incompatibilitat perquè una dona pugui actuar com a fiscal en qualsevol
tipus de cas", segons han coincidit
algunes de les nou dones que han
aprovat fa poc les oposicions d ingrés al Cos de Fiscals Municipals i
Comarcals, que cursen en l'actualitat un període de pràctiques a 1 Escola Judicial.
Es la primera vegada que es produeix a Espanya un accés tan nombrós de dones a aquest Cos —destinat a intervenir en els casos de
faltes—. La participació femenina
en el nombre total d'aprovats en
aquesta oposició és del deu per cent
GUARDIA REIAL. — Com a comanador del regiment de la Guàrdia
Reial (Madrid) ha estat designat el
coronel d'Infanteria Àngel Mendizabal Sesma.
L'ordre corresponent es publicà
ahir al diari oficial del Ministeri de
l'Exèrcit.
MANIFESTACIÓ. — Uns trescents estudiants, alguns portant mar.
recs. s'han manifestat pel campus de
la universitat Complutense amb
pancartes i crits demanant fuardev
ries infantils a la Universitat. La
manifestació, que sortí de la Facultat de Filosofia B, arriba fins als
menjadors universitaris on la dotació d'un autobús de la policia armada invità els manifestants a dispersar-se, i així ho feren ordenadament
sense que es produïssin incidents.
Cap a les dotze del migdia uns
cinc-cents estudiants, alguns amb els
seus fills, es concentraren en ei vestíbul de l'esmentada Facultad amb
pancartes i globus de colors fent aleuns crits, com ara "Més guarderies i menys poTicia"
TRANSFERENCIES. - Segons dades de l'informe del mes de març
passat del Banc Federal alemany,
els treballadors espanyols a la República Federal Alemanya transíeríi « n a Espanya, durant l'any 1975,
un total de set-cents milions de marcs
(prop de 15.000 milions de pessetes),
amb un descens de cent milions de
les transferències realitzades Vany
1874.
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uen que hauria d'ésser simplement
el de "Partido Socialista Espanol".
GIL ROBLES A

ROMA

El president del grup polític "Federación P o p u l a r
Democràtica",
José Maria Gil Robles y Qainones,
sortí ahir al matí per via aèria en
direcció a Roma, per tai d'assistir f
la reunió de la Unió Europea de Demòcrata-cristians, com a membre
dei seu buró polític^
Abans de sortir, Gil Robles declarà que no té constància oficialment que "Coordinación Democràtica" hagi acceptat les condicions proposades peis demòcrata-cristians, i
digué que el conjunt d'aquestes condicions no depenen exclusivament
dels democristians.
Respecte a les recents escissions
enregistrades en el grup "Izquierda
Democràtica", Gil Robles declarà
que, en opinió seva, són motivades
més per coses de tipus personal, i
que els autèntics demòcrata-cristians de l'estat espanyol, lluny de
noves escissions, tenen una coordinació cada cop més estreta
ELS SOCIALISTES

EUROPEUS

Informa Efe, que el grup socialista del Parlament Europsu, reitera la seva postura de considerar que
l'estat espanyol s'ha de democratitzar, abans a'aspirar a l'ing.és en la
Comunitat Econòmica Europea, segons declarà a Brussel·les el president d'aquest grup, ei parlamentari alemany Ludwig Fellermaier.
Fellermaier sojornà uns dies a
l'Estat espanyol, convidat pel PSOE,
per estuaiar la situació política del
país i informar al grup socialista
que presideix.
A la seva arribada convocà una
conferència de premsa psr tal de donar a conèixer les seves impressiona
del viatge, en què fou acompanyat
per un membre del secretari de l'esmentat grup socialista, l'italià Paolo
Falcone.
Els socialistes europeus, consideren que a l'estat espanyol encara no
hi ha hagut canvis profunds i que,
per tant, la situació democràtica encara és llunyana.
Això no obstant, Fellermaier, es
manifesta optimista sobre un futur
democràtic en virtut dels esforços
que fan les forces democràtiques
dels països de l'Estat espanyol.
En una propera reunió sobre del
mateix tema, informarà el diputat
francès Maurice Faure.

proper viatge a Madrid de Hassan II
Areilza i Laraki van repassar les relacions mútues
En el viatge del ministre d'A. fers Estrangers espanyol, José
Maria Areilza al Marroc, s'han
tractat diversos punts d'interès per als dos països: les responsabilitats atlantiques, mediterrànies i de l'estret que uneix
els dos mars, les aigües territorials i el problema de la
pesca.
La signatura d'acords econòmics
industrials, tecnològics i culturals
serviran de base d'una verdadera
cooperació entre tots dos països. A
més a més el missatge que portava
Areilza del rei d'Espanya al monarca del Marroc, pot ser relacionat amb
allò que sembla cada cop més probable, la visita d'Hassan I I a Madrid
abans de l'estiu.
"Sóc portador d'un missatge del
nostre rei per al monarca marroquí
Hassan I " , declarà ahir a Rabat, en
conferència de premsa, el ministre
espanyol d'Aíers Estrangers, José
Maria de Areilza.
Fonts oficioses creuen que aquest
missatge pot estar relacionat amb
allò que sembla cada vegada mes
probable, la visita del sobirà marroquí a Madrid abans de l'estiu
En referència al contencios hispano-marroauí, el miniètre declara
que a parer seu, el tren de la cooperació bilateral ha estat posat en
les vies del realisme.
J*. TtRIBA A l DESBLOQUEJAMENT
PSICOLOGIC
"Si arribem, afegí el ministre, al
desbloquejament psicològic necessari estarem en el millor moment, en
tot el que va de segle, per iniciar
un període fecund de cooperació bilateral "
"Tres han estat, digué el ministre,
els temes tractats en la reunió de
treball de dimecres a la tarda; el de
les aigües territorials, el de la pesca,
i un te cer que engloba temes diverS °E1

primer, amb dificultats tècniaues i jurídiques bastant complicades, serà ob ecte d'estudi per una
comissió mixta, estudi en que s esmerçaran uns quants mesos.
Quant al segon, el pesquer, espero
que estigui resolt abans d'acabar-se
el mes de juny.
_ .
Finalment, els temes diversos, indemnitzacions i compensacions derivades del "dahir" decret de nacionalització de març de 1973, poden tenir una solució fàcil. A mes, hi ha
el precedent francès que pot servir
de pauta.
COOPERACIO

BILATERAL

Per altra banda, i referent al pa-

norama de la cooperacio bilateral, el
ministre Areilza afirma que havia
escoltat amb interès els suggeriments marroquins relatius als diversos aspectes, tecnològic, econòmic,
industrial i fins d'obres publiques
que podria presentar la dita cooperació, referència concreta a la possible construcció d'una planta siderúrgica a Nador.
El ministre afegí que el tema de
Ceuta, Melilla i penyals no havia
estat objecte de discussió, ni tampoc
el de les relacions amb Algèria.
Interrogat sobre el discurs pronunciat abans-d'ahir al vespre en el sopar ofert pel ministre Laraki, i al
qual asistiren els ambaixadors dels
nou països del Mercat Comú, el soviètics i alguns més, "coincidència
que no eres fortuïta", subratllà
Areilza, el ministre espanyol precisà
que el discurs del seu col·lega marroquí havia estat clar, interessant i sincer, expressió correcta del punt de
vista marroquí.
En el brindis del sopar que el ministre del Marroc va oferir al seu collega hispànic, va pronunciar unes paraules en què dissimuladament, amb
un llenguatge sutil, al·ludí a alguna
de les reivindicacions territorials encara pendents amb l'Estat espanyol.
Un cop acabada la conferència de
premsa, el ministre espanyol es dirigí al Palau Reial per tal d'ésser-rebut en audiència pel monarca.
A l migdia d'ahir Areilza oferí un
dinar al seu homòleg marroquí, Ahmed Laraki, a la residència de l'ambaixador d'Espanya a Rabat, Manuel
Alabart.
DOS DESTINS ENLLAÇATS
"No és per mera casualitat que jo
hagi començat les meves visites als
països àrabs pel Marroc, puix que
això indica que el Marroc es la nació àrab més propera a Espanya i

Durant la seva escala a Barajas,
Melo Antunes, que romangué dues
hores en un hotel de les rodalies de
l'aeroport, va dinar amb el sots-secretari del Ministeri d'Afers Estrangers, Marcelino Oreja; el primer introductor d'ambaixadors, Pan de Soraluce; l'ambaixador de Portugal i
d'altres personalitats.
A LA TARDOR, TROBADA
A M B AREILZA
Segons informa Cifra, Melo antunes anuncià que, a la tardor, celebrarà la segona ronda de converses
amb d ministre espanyol d'Afers

Estrangers, Areilza. car és una bona època per a fer el balanç dels resultats de l'entrevista que ambdós
mantingueren fa uns mesos a Guarda i poder plantejar així nous temes
per al futur.
EL GRUP DELS 40
Segons informa l'agència Logos,
Martínez Bordíu, marquès de Villaverde. Alfredo Jiménez Millas, Pinilla Tourino i Lamo de Espinosa y
Mortes són els candidats a la terna
que hauran de proposar els trentanou consellers permanents, que han
estat convocats, per al dia 20.

ELS REIS INAUGUREN
L A SEU DE L'INLE

RESSÒ A L A PREMSA
MARROQUINA
Tots els diaris de Rabat van publicar ahir a primera plana informacions de l'estada del ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Maria Areilza, al Marroc. L'informació
era encapçalada per grans titulars
que destacaven les converses amb
el seu col·lega marroquí, Ahmed
Laraki,
i
la
ir.portància
de
les negociacions hispano-marroquines. Sota el títol "Nou capítol en les
relacions entre Marroc i Espanya"
el diari "L'Opinion", òrgan de l'"Isklal" analitzà els detalls de les negociacions realitzades entorn del problema del Sàhara i subratllà "la
bona voluntat" que animà els dos
països, ço que facilità la solució dels
obstacles existents.

MON DEL TREBALL
Tres sindicalistes italians visiten Madrid
Tres sindicalistes italians han
visitat Madrid aquests darrers
dies per mantenir contactes amb
les il·legals Unió Sindical Obrera (USO), Unió General de Treballadors ( U G T ) i Comissions
Obreres (CCOO), amb les quals
han intercanviat experiències.
Els sindicalistes són Lucianó Lun
chi, Luigi Filipazzi i Constantino
Frústaci, membres dé la federació de
la construcció unitària de Milà. Ahir
al matí intentaren fer una conferència de premsa en un despatx labora-

Melo Antunes a Madrid: " A la tardor, trobada amb Areilza"
Ja s'ha cursat la convocatoria
dels trenta-üou consellers nacionals permanents del Movimiento per al pròxim dia 20, per tal
de cobrir la vacant que es produí en aquest grup amb la mort
de José Antonio Elola. Mentrestant, ahir va ésser, unes hores
a Madrid el ministre portuguès
d'Afers Estrangers, Melo Antunes en una escala del seu viatge a Sofia, (capital de Bulgaria) Melo Antunes declara que
"mai no és casual una visita meva a Espanya". Pel que fa a les
activitats del Rei, i després que
fou apuntada la possibilitat
d'un viatge a Galícia, ahir al
migdia Joan Carles i la Rema
Sofia inauguraren la nova seu
de l'INLE (Institut Nacional del
Llibre Espanyol).

des de fa segles els destins dels dos
països estan enllaçats de manera
irreversible", digué el ministre en
les paraules que pronuncià amb motiu de l'esmentat sopar que li oferí
a Rabat, ei dimecres el ministre
d'Afers Estrangers marroquí, Ahmed
Laraki.
Va afirmar, també, el ministre espanyol, que gràcies a la paciència
i habilitat dels dirigents marroquins
i espanyols, els dos països poden ara
iniciar una nova era i establir els
fonaments d'una veritable cooperació a través de la signatura d'acords
econòmics, industrials, tecnològics i
cultural que serveixin de benefici epr
als dos pobles.
"Aquesta cooperació és necessària
i no ha de limitar-se a les relacions
bilaterals, sinó inscriur's en el quadre de la nostra presència simultània
i propera a l'Atlàntic, el Mediterrà
occidental i l'Estret de Gibraltar,
que constitueix per als nostres f a ï sos un punt crític de la nostra naivegació". digué Areilza.

traslladaren al saló d'actes del Centre. on es dugué a terme el solemne
acte inaugural.
LÓPEZ RODO, A MADRID
L'ambaixador de l'Estat espanyol
a Viena, Laureano López Rodo, arribà a primeres hores de la tarda
d'ahir a l'aeroport de Barajas per tal
de complir amb les seves obligacions de procurador a Corts.
Pel que fa a l'incident que protagonitzà el Partit Socialista austríac
en demanar l'autodeterminacio catalana. basca i gallega, i al qual López
Rodó replicà, aquest digué que els
socialistes austríacs havien respost
en el sentit que només havien volgut expressar llurs opinions.

lista (a la qual assistien uns representants de l'USO, de la UGT i de
les CCOO), però la policia va impedir-la per manca de la corresponent autorització governamental, segons informà Europa Press.
A
l'esmentada
conferència
de
premsa no es produïren detencions
i a primera hora dè la tarda els sindicalistes italianas retornaren per via
aèria al seu país.
L A JUNTA SINDICAL DE LA
TELEFÓNICA DEMANA SUPORT
Informa Cifra que la junta sindical de la Companyia Telefònica demanà ahir suport per a tots els sancionats per l'empresa a diferents sectors laborals.
La junta s'havia reunit el mati per
parlar de l'actual situació de l'empresa a conseqüència de les sancions
comunicades dies enrera pel Comitè executiu de la direcció de la Telefònica.
Fins al moment actual, segons
laborals de l'empresa, s'han incoat
tres-cents expedients, i els treballadors que protagonitzaren un seguit
d'aturs als diversos centres de la Telefònica, temen que la xifra augmenti encara els pròxims dies.
"La direcció de la Companyia Telefònica en cap moment no accepta
el compromís que no hi hauria acomiadaments", diu una nota publicada ahir.
Així la Companyia intenta invalidar algunes manifestacions sobre
aquest problema, que un grup de
treballadors han fet arribar als mitjans de comunicació.
L A VAGA, MOTTVACIO POLÍTICA

Els Reis Joan Carles i Sofia inauguraren ahir al migdia el nou edifici que serà la seu de l'INLE (Institut Nacional del Llibre Espanyol),
informa Cifra.
L'arribada de^ Reis fou acollida
amb visques i aplaudiments per les
persones que hi havia a les immediacions, moltes de les quals eren
universitaris, car l'edifici és proper
als col·legis majors de la ciutat universitària. Després de saludar les
diverses personalitats que assistien
a la inauguració, els Reis conversaren amb algunes de les persones que
eU havien aclamat, i tot seguit es

CONSULTA A L A "BASE"
DEL MOVIMIENTO
Informa Europa Press que han estat reali'zsdes unes consultes a la
"base" del Movimiento sobre els
punts de la reforma constitucional el
Movimiento. els consells locals i les
estructures econòmiques i socials de
l'Estat espanyol. Les consultes foren
fetes al districte de Madrid el passat dia 26 i, en principi, per al dia 9
està prevista la reunió dels representants dels ponents que redactaran un text coordinat per a elevar-lo
a la Jefatura Provincial de Madrid.

"Totes les vagues reflecten ifn
component molt notable de motivació política, però això no ens ha de
sorprendre, perquè aquestes motivacions són ser-T-e in'epa'ables del
moviment obre ". •·,ec!?rà a B: ~"u>
Juan Antonio Sa^a-r'.oy, catedràtic,
de Dret de la Universitat de Valladolid, que ha intervingut en la tercera setmana de Dret del Treball.
"L'Europa occidental, que no ofereix regulacions legals d'aquesta
qüestió, té cura de la vaga mitjançant els convenis i la jurisprudència",
afegí l'esmentat profesor.

Món
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FRANÇA

Picabaralla verbal entre París i Bonn Severes mesures econòmiques
Schmidt vol col·laborar amb l'esquerra del sud europeu
"Les declaracions del canceller Schmidt són poc reflexionades, ens han sorprès —utilizant
una paraula diplomàtica— i no
hauria d'oblidar que gràcies al
general De Gaulle el 1963 Alemanya sortí de l'isolament".
Així va parlar abans d'ahir el
primer ministre francès. Chirac,
i creà per primrea vegada des de
l'elecció de Giscard, bon amic
del canceller alemany, un fort
incident diplomàtic entre el dos
països.
El primer ministre responia a la
frase que el 15 d'abril el canceller
Schmidt pronuncià a la TV alemanya dient que gràcies a la socialdemocràcia els països del nord d'EuroPa tenien estructures socials justes i.
que si els països de l'Europa del sud
tenien partits comunistes forts, és
precisament pel conservadorisme de
les estructures socials. I afegí que
en el cas de França, "encara resten
les empremptes conservadores del
gaullisme".
Però el mateix president Giscard,
Parlant també abans d'ahir a la televisió sobre els presupostos de l'exèrcit francès, digué que per a França cal un. exèrcit molt ben equipat i
organitzat per tal de no deixar-se
guanyar per l'exèrcit alemany. No ès
una declaració de guerra, però és
una frase que ha sorprès en boca de
Giscard. qui després de temptejar
molt temps la necessitat d'un pacte
París-Bonn com a motor d'Europa,
reconeix ara implícitament que tota
la seva política es mou pel desig de
crear a França un model social-demòcrata de tipus alemany. Com es
va demostrar a primers d'abril en la
reunió del Consell Europeu de Luxemburg. les coses no van bé entre
Giscard i Schmidt.
. D'una banda existeix la tradicional
Rivalitat franco-alemanya. ben visible des de la lluita de la Resistència Francesa contra l'ocupant nazi.

Existeix també una arrogància alemanya, com per exemple quan els
patrons alemanys no es cansen de
repetir que els francesos són -'feudals" per llur incapacitat d'entendre's amb els sindicats. Però d'altra
banda, a través d'un doble càlcul del
canceller Schmidt, que en privat s'ha
queixat més d'una vegada que Giscard no ha estat capaç d'alliberar-se
dels gaullistes conservadors i, en
canvi, té a voltes, idees brillants com
la de constituir un directori europeu,
cosa que va ferir als països petits
de la CEE, i que Schmidt, li va blasmar.

RETIRAR UN AJUT
SENSE RESERVES
El doble càlcul del canceller alemany és interior i exterior. A l'interior, lluita contra una democràcia
cristiana que amenaça amb guanyar les eleccions la pròxima tardor.
En le s seves declaracions, del 15
d'abril, com ha explicat oficialment
el Govern alemany al Govern francès. "el canceller es va deixar portar per la realitat immediata". Però
segons els observadors polítics de la
capital francesa això és una excusa,
ja que les declaracions de Schmidt
es situen en un marc europeu. Es a
dir. Schmidt, amic de Giscard i sostenidor tradicional, com Kissinger,
de la democràcia cristiana italiana,
ha fet últimament altres declaracions en què semblava disposat a
col·laborar en l'eventualitat de governs d'esquerra en els països de
l'Europa del Sud. La seva anàlisi actual és que tant a Itàlia al mes de
juny com a França a començaments
del 1978, és molt probable que l'esquerra arribi al poder,. Desenganyat
del projecte reformista de Giscard i
d'una democràcia cristiana italiana
que no se'n surt. Schmidt ha optat
—tenint també en compte la seva
lluita social-demòcrata contra la democràcia cristiana alemanya— per
retirar suaument un ajut sense re-

serves a Giscard i per convertir-se
pragmàticament a la col·laboració
amb la nova Europa del sud que vol
néixer. Així s'explicava ahir a París
el contingut profund d'aquest incident diplomàtic que sense ser greu
és dels més importants que han brollat els últims anys en les relacions
franco-alemanyes.
KKNÍ I I ' UNDINA

Propera conferència revolucionària
Una conferència revolucionària en un lloc desconegut d'Irlanda, la captura de dos dels
nou presos de PIRA fugats de
Maze i el rebuig anunciat pel
premier britànic a la Cambra
dels Comuns, de convocar unes
eleccions generals, són les notícies més destacades de l'activitat d'ahir a les Illes Britàniques.
Una conferència revolucionària
"mundial i secreta, que se celebrarà
en un lloc d'Irlanda" era anunciada
a la primera plana del diari pr.risec
"France-Soir". El periòdic qualificava la notícia de "confidencial".
La conferència es reunirà el proper mes de juny i, a invitació de
l'Exercit Republicà Irlandès ( I R A )
hi participaran representants de diverses organitzacions clandestines: el
Front Popular d'Alliberament de Palestina (FPLP), PETA, el Polisario,
l'Exèrcit Roig Japonès, l'Exèrcit
d'Alliberament Turc, etc.
Dels membres de PIRA que van
fugir abans d'ahir de la presó de
Maze tan sols n'havien estat capturats dos ahir al matí. segons informava un portaveu de les forces de
seguretat.
Finalment, el primer ministre James Callaghan va rebutjar ahir a
la tarda en la Cambra dels Comuns

Panorama dels partits de la nova esquerra

Els dretans CDS (per la democràcia. per la reconciliació, per la
reconstrucció) i PPD i els esquerrans Partit Socialista i Partit Comunista representen a bastament les
opcions majoritàries, però no totes
les opcions. Un futimer de partits
minoritaris, i no tant minoritaris,
pul·lulen generalment per la constel·lació de les esquerres.

ELS "ALTRES" PARTITS
Es interessant notar el primmirament destil·lat per les diverses tendències esquerranes, quan hom se
sabia a poques hores de les urnes,
Les acusacions als grans partits
—fins i tot del mateix bloc— s'airejaven incisivament des de tots els
mitjans a l'abast. Com la de l'altre
Partit Comunista Portuguès, el PCP
(m-1), marxista-leninista. que davant la campanya de] PC d'Alvaro
Cunhal basada en la tesi de votar
PC "para un? maioria dé esquerda",
feía saber que el PC (m-1) anava a
les eleccions per poder fer una campanya que aclarís que la seva línia
política era una forma de "desemmascarar el social-imperiaüsme rus
com el major enemic dels poble» i
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que el partit nazi d'Alvaro Cunhal
es la seva quinta columna en el nostre país". Ei PRT (Partit Revolucionari del s Treballadors), trotskista,
d'altra banda, pensa que ni el PC ni
els socialistes de Soares tenen una
resposta vàlida a les necessitats dels
treballadors i, tot desgavellant les
estratègies electorals dels dos grans,
venia a dir que: "L'any passat, durant les eleccions, els obrers votaren
en bloc els PS i PC. Alguns camarades podrien dir que fou una votació útil, car els vots sumats dels dos
grans partits d'esquerra feren una
majoria de facto, i l'esquerra gua
nyà les eleccions. Però avui els problemes del poble portuguès no tenen
encara resposta, fins i tot s'han
agreujat. L'explicació és ben senzilla: ni el PS, ni el PC no tenen la
proposta necessària per a mobilitzar els treballadors i resoldre llurs
problemes". El Front Socialista Popular (FSP), per la seva part, basà
la campanya en la reforma agrària
que no arriba mai. "Si no fos perquè els treballadors es fessin càrrec
dels c a m p s , no existiria reforma
agrària. Vam cantar la revolució
dels clavells i ara hem de plorar la
sang vessada pel poble. Això demostra que estem retornant al passat." El Movimient d'Esquerda Socialista (MES) és el partit que més
s'ha basat en el concepte de la "Unitat Popular" per tal d'evitar la desunió de l'esquerra. En aquest sentit,
el MES deia en un comunicat: "Nosaltres hem fet tot el possible per a
consolidar la unitat popular, de manera que no es dispersi després de
l'acte electoral" i, en una proposta
general a tots els partits que es troben des del Partit Socialista de Mario Soares cap a l'esquerra, afegia:
"a fi que s'uneixin tots al voltant
d'un programa de defensa de les
llibertats democràtiques dels treballadors".

Les severes mesures van ésser decidides per les autoritats italianes,
amb el consentiment de la Comunitat Econòmica Europea, per mirar
de contrarestar la devaluació costant de la moneda nacional. Poques
hores després, el mercat de canvis

IRLANDA

PORTUGAL, CAP AL FUTUR (4)

Al marge dels quatre grans
partits que s'han col·locat capdavanters a les darreres eleccions legislatives, existeix l'altre grup de partits portuguesos
que malgrat llur petitesa
a
voltes conjuntural, a voltes crònica—, representen també per
al país unes a l t r e s maneres
d'entendre com caldria organitïar la cosa pública.

Els italians que vulguin importar mercaderies o viatjar a
l'estranger hauran de dipositar
des d'ara, sense interès, la meitat de l'import necessari. El banc
on es fa normalment aquest tipus d'operació transferirà el dipòsit al Banc Central (Banca
d'Itàlia), i allí romandrà durant
tres mesos.

"LA VEU DE LA REVOLUCIO
A LA LEGISLATIVA"
—
Un altre partit esquerrà, el Moviment Reorganitzador del Partit del
Proletariat (MRPP), maoista, feia
- . votar
..
saber que "en aquest moment,
els partits burgesos —i en aquesta
qualificació incloïa alguns partits
de l'esquerra convencional— significa donar-los un aval per a l'augment de l'explotació del poble, que
ells preparen per a després de les
eleccions. Es que el poble votarà als
partits burgesos, principals i únics
responsables de la situació de mis è r ia i desocupació que v i v i m ?
a c a b a demanant-se l'M R P P. que
proposa que hom voti "la veu de la
Revolució a la legislativa".
Un altre partit que proposà la
unió de tots els partits d'esquerra
fou la Lliga Comunista Internacionalista (LCI), trotskista, que per
cert es guanyà una resolució del
Consell de la Revolució prohibint-li
les intervencions ràdio-televisades a
què legalment tenia dret durant el
període electoral, per haver dit que
els polítics i militars dretans Jaime
Neves i Pires Veloso eren membres
de la jerarquia militarista reaccionàr ia. La Lliga Comunista, a més de
i a seva tendència panesquerrana,
proposava la formació d'un govern
obrer i camperol com única sortida
viable a la crisi capitalista "que actualment travessa Portugal".
La setmana que va acabar amb
les eleccions, feren l'aparició pels
carrers de Lisboa uns cartells del
ministeri de Finances que anunciaven: "22 d'abril. Lotaria ccmemorativa do 25 d'abril. Seis mil eontos
na "Taluda". Ara ja sabem a qui
va tocar la grossa.
L'esquerra no n'ha sortit nas reforçada. en conjunt.
ALBERT ABRIL

una petició de l'oposició perquè convoqués eleccions generals. Margaret
Tatcher. líder de l'oposició conservadora, va urgir Callaghan perquè cridés al poble a les urnes, vista la posició minoritària del govern.

la registrava favorablement ahir
Les disposicions sobre el pagament
de les importacions duraran noranta
dies. Solament s'accepta la importació de blat, essencial per a un país
com Itàlia que. si no n'importa, és
condemnat a menjar poc de pa.
El Tractat de Roma, que va donar
origen ai Mercat Comú europeu,
veda expressament als països membres l'adopció de mesures tals com
un dipòsit obligatori sense interessos per a comprar les divises necessàries per a poder importar. Això
és per raó del fet que, per la CEE,
qualsevol mesura coercitiva impedeix la lliure circulació i competència en l'àmbit de la Comunitat.
Però hi ha un article del Tractat
de Roma que permet excepcions en
els casos de "greu dificultat de la
balança de pagaments d'un país,
capaç de comprometre el funcionament del Mercat Comú".
Hi ha una preocupació general:
Què passarà amb les exportacions
italianes? Si el país baixa el seu
nivell d'importacions, el perill és
que en un breu termini perdi molts
clients i hagi de reduir les exportacions. Una cosa semblant al gos que
es mossega la cua.
ALÍCIA FAJARDO

EUROPA

Els drets humans, drets nostres
El mes de maig es, generalment per Europa, un mes d'esperança. Va ésser el 5 de maig
del 1949 que va signar-se l'Estatut del Consell de l'Europa
(integrat per una Assemblea
consultiva i el Comitè de Ministres nacionals). Va ésser el 9
de maig del 1950 que Robert
. Schuman va obrir, amb la seva
declaració històrica, el procés
dels països de la Comunitat
Europea. I no hem d'oblidar que
Va ésser el mes de maig de 1945
ue va acabar-se la guerra con-a el feixisme i el nacional-socialisme que, amb la victòria
de les democràcies, ens ha permès una era de pau a Europa,
els beneficis de la qual encara
fruïm.

t

Fa dotze anys, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa, fent-se
ressò d'una iniciativa de les organitzacions representatives dels ajuntaments i de les regions europees,
és a dir, del que a Europa s'en diu
"poders locals", va decidir instaurar
la celebració d'un "Dia d'Europa".
D'aleshores ençà, cada any, en innombrables pobles i ciutats dels països membres, han tingut lloc manifestacions i commemoracions adequades a les finalitats d'aquesta
festa.
Enguany, el tema del "Dia d'Europa" té encara una significació més
profunda. Sota el lema "Els drets
humans són els teus drets", es vol
recordar que fa vint-i-cinc anys va
signar-se el Conveni Europeu dels
Drets de l'Home que ofereix una garantia internacional —única fins
avui al món— a les nostres llibertats fonamentals.
L'objectiu d'aquesta iniciativa és
el de fer present als ciutadans que
Europa no és solament el producte
d'unes decisions governamentals o
els somnis d'uns euròcrotes. Cada
europeu ha de comprendre que hi
ha quelcom més en la concepció que
tots tenim d'una Europa unida i
que, en fomentar la comprensió
l'apropament internacional i en defensar la democràcia pluralista, es
contribueix eficaçment a la construcció d'una Europa veritablement
humana.
PRINCIPIS DE LLIBERTAT
I DEMOCRACIA
Quan es rellegeix la Carta Europea dels Drets humans hom comprèn la importància que els pioners'
de la unitat europea varen voler donar als principis de llibertat i de
democràcia. Tant és així que, en el
protocol addicional, signat a Roma
el mes de novembre del 1950, els
representants dels quinze països
que aleshores integraven el Consell
d'Europa, deien:
"Afirmem una vegada més la nostra més profunda fidelitat a aquelles llibertats fonamentals que constitueixen els fonaments mateixos de
la justícia i de la pau en el món.
i ei manteniment de les quals no-

més pot ser garantitzat, de manera
essencial, per un règim polític veritablement democràtic, amb una concepció comuna i un respecte comú
dels Drets de l'Home, com el que
reivindiquem en els nostres païsog
respectius."
Nou dels països que varen signar
aquest text són els que integren actualment les Comunitats Europees.
Per tant, les disposicions del Conveni Europeu dels Drets humans
pot considrear-se que formen part
integrant dels principis que inspiren
la Comunitat en totes les seves accions i en tota la seva política, tant
interior com exterior.
I en un món en què. segons l'expressió d'una personalitat especialista en la matèria, hi ha solament
un parell de dotzenes de països que
poden considerar-se veritablement
democràtics, és altament satisfactori i encoratjador de comprovar que
en els països de la Comunitat Europea i del Consell d'Europa continua
aplicant-se l'article 14, que especifica:
"L'exercici de les llibertats i dels
drets reconeguts pel present Conveni han d'ésser garantits sense cap
mena de discriminació basada principalment en el sexe, raça, color,
Wioma, religió, opinions polítiques o
altres, origen nacional o social, fortuna. naixença, pertànyer a una minoria nacional o a qualsevulga altra situació semblant"; ratificant
d'aquesta manera l'aplicació de l'article 11 que indica, entre altres
punts, que: "Tota persona té dret
a la llibertat de reunió pacífica, incloent en aquest dret el de fundar,
imb altres persones, sindicats i afiiar-se als organismes que cregui
més oportuns o adients per a la defensa de llurs interessos."

Í

GARANTIES
Cal tenir en compte a més que,
per tal de garantir el respecte de
les obligacions contractades pels països participants, existeix una comissió i un tribunal europeu encarregats de vigilar i de fer aplicar les
disposicions del conveni. Poden adreçar-se a aquests organismes no solament els governs del països membres, sinó qualsevulga persona física, organització no governamental o
grup de particulars que pretenguin
ésser o haver estat víctimes d'una
violació imputable a un dels d s í s o s
membres.
Europa, amb el Conveni Europeu
dels Drets de l'Home, ha posat en
relleu que, per damunt dels estats,
existeixen uns principis de llibertat
i de democràcia que han de ser garantitzats —i ho són— per un tribunal superior, al servei exclusiu
del dret i dels ciutadans europeus.
"Els drets humans són els nostre»
drets". Així ho proclama Europa en
aquest mes de maig que pot i hauria d'ésser un mes d'esperança per
a la llibertat i la democràcia.
JOSEP SANS

—Món
ESTATS
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Ford: probable canvi d'estratègia Kissinger proposa un nou Banc mundial
Si no ho fa, no podrà vèncer Reagan
Hom espera del president
Ford, en el s propers dies, una
ofensiva política en la seva campanya per a la re-elecció. Sols
un canvi en l'estratègia de la
lluita contra Ronald Reagan pot
invertir l'actual marxa de les
primàries, fins ara favorables
al seu rival.
Els impressionants resultats obtinguts per Reagan el darrer dimarts,
que guanyà un total de 85 delegats
que, sumats als que ja tenia, superen
ara en nombre als obtinguts per
Ford, obliguen el president a canviar l'estratègia electoral amb l'ojecte de neutralitzar la força del seu
rival. En xifres, Reagan aventatja
ara Ford per un total de 366 delegats, enfront del 310 del president.
DELEGATS NO COMPROMESOS
Aquests càlculs deixen fóra un grup
de 328 delegats republicans no compromesos, de la majoria dels estats
del nord-oest del país en el corrent
liberal que representa el vice-president Nelson Rockefeller és poderós.
Encara que es fa difícil de creure que
aquests deelgats profereixin Reagan
a Ford, sembla que el president no
pot comptar totalmente amb ells per
a vèncer Reagan a la Convenció republicana.
Hi ha en primer lloc el problema
del vot encreuat —el dels electors
demòcrates que voten un delegat republicà—. Aquest problema sembla
preocupar els consellers de la campanya de Ford, que confessen que no
se'ls acut cap solució per a superar-

BREU
BEIRUT.— Dia de calma a la capital libanesa, que les tropes palestines han aprofitat per reforçar llurs
posicions a la línia divisòria entre
esquerrans i dretistes, Solament hi
han hagut alguns tiroteigs esporàdics
a Beirut, que ha gaudit d'unes hores
de pau a conseqüència d'aquesta nova treva de foc. que fa el número
vint-i-ínou des de l'inici de la gueï r a civil, ja fa un any.
BOMBES.— Més de dues-centes
bombes atòmiques es podrien haver
construït amb el plutoni exportat
pels Estats Units durant els darrers
qunze anys. La major part dels miltrenta-cinc quilograms exportats en
aquest període han anat a parar a
Itàlia, Japó, Alemanya Federal i
França, encara que també compraren
aquest metall Austràlia
Noruega,
Suècia, Bèlgica, Suïssa i Gran Bretanya. De plutoni era la bomba atòmica que el govern nord-americà manà llençar el 1945 a Nagasaki.
C A N A L DE P A N A M A — Aspirem
que Panamà, abans d'aeabar-se el
segle, pugui aconseguir llur integració territorial i el control total sobre
el canal, digué ahir a Bogotà el canceller d'aquell país Aquilino Boy,
Després afegí que això no constitueix tan sols un problema de Panamà, sinó que és el problema número
u que tenen els Estats Units a l'Amèrica Llatina.
FRONT POLISARIO.— Els nacionalistes del Front Polisario van donar
mort a uns altres cinquanta-vuit soldats marroquins en una emboscada
prop de la població d'Assa, segons
informa l'agència de notícies algerina. En l'acció, duta a terme l'I de
maig, el Front destruí uns quaranta camions militars d'un comboi a
un cent quilòmetres de la frontera
amb Algèria. Els marroquins tingueren també, vint ferits, segons les mateixes fonts.
LUTER RING.— Segons una investigació del
Comitè del
Senat
ham acaba de revelar que l'FBI, —
policia federal dels Estats Units perseguí, el líder negre Luter King, i
per tots els mitjans procurà desprestigiar-lo, alhora que inicià una campanya d'hostigument en contra de
la seva vídua
UN O OVIET CA.— La llei promulgada • els Estats Ur ; ts que estable.x la zona d« pesea fins a les duescentes mill es de la costa va directament en contra dels esforços per a
trobar solucions mútuament acceptables en la Conferència del Dret
Marítim, diu textualment una protesta soviètica que destaca la premsa de Moscou.
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ho. Precisament, l'estret marge que
permeté a Reagan de vèncer Ford
en les "crítiques" primàries d'Indiana -—un estat del nord i, per tant,
no favorable, sobre el paper a les
tesis conservadores de l'ex-governador de Califòrnia—- fou assolit principalment pel vot d'electors democràtics i independents. Solament unes
hores abans de començar les eleccions d'Indiana, Ford portava entre
els republicans un clar avantatge sobre Reagan, segons els estudis d'intencions fets darrerament. Fóra gairebé impossible que, en tan curt espai de temps, els electors republicans canviessin d'idea i votessin majoritàriament per Reagan. El que
probablement
passà fou que gran
parí dels demòcrates que votaren
Wallace • en les darreres eleccions,
ho feren ara per Reagan perquè
aquest any la credibüitat de Wallace és molt petita, i perquè Reagan
els presentava una alternativa no
gaire llunyana de la del conservador
governador d'Alabama.

C A N V I DE T A C T I C A
El problema per a Ford és que
durant els propers vint dies hi ha
eleccions primàries a cinc estats més,
entre els quals es troba el seu mateix
—Michigan— i una derrota del president en aquest estat podria ésser
molt difícil de digerir. Resulta, doncs,
vital per a Ford de trobar el mitjà
de fer batalla a Reagan amb èxit entre els electors demòcrates i independents car, en cas contrari, aquest
pot aconseguir el nomenament el proper agast a Kansas City.
Els analistes polítics que acompanyen i assessoren Ford diuen que
gran part del mal moment del president és fruit de l'actuaeió defensiva d'aquest en les darreres setmanes, ja que s'ha limitat a rebutjar i
respondre als atacs elegits pel seu
rival Reagan. Fou una equivocació,
opinen, deixar que temes eom el del
canal de Panamà, la distensió amb
Rússia i la política defensiva nordamericana, cobresin gran importància en la campanya eleetoral, i provoquessin enfrontaments amb el president. El pitjor de tot per a Ford és
que. per l'acceleració del calendari
de primàries en aquest mes de maig
—la darrera de les primàries, a Califòrnia, és el 6 de juny— Ford no
sols ha de canviar la seva estratègia sinó que ho ha de fer ràpidament.

Mogut pel designi de reiterar la voluntat nord-americana
de participar en les negociacions per a constiuir un fons
de protecció de les matèries
primeres, ahir Henry Kissinger es va atansar considerablement a les tesis "tercermundistes".

El secretari d'Estat parlava en
la primera sessió de treball de
la I V Conferència de l'ONU per
al Comerç i el Desenvolupament
( U N C T A D ) , que dimecres inicià oficialment les seves sessions a Nairobi, capital de Kenya.
Els observadors propers als governs tercermundistes (el "grup dels
cent deu"), van reconèixer tot seguit que en el missatge del secretari d'Estat hi havia "elements nous i
interessants", però van remarcar
que, en una primera intervenció
preliminar d'abans-d'ahir, Kissinger,
davant els ministres de l'OCDE
(Organització per a la Cooperació i
el Desenvolupament Econòmic), convidats seus a sopar, va recordar la
necessitat política que els països occidentals eontinuïn llur aliança contra l'increment de les reivindicacions "tercermundistes".

"BANC INTERNACIONAL"
El secretari revelà ahir en el seu
missatge els punts més importants
d'allò que oficiosament es anomenat des de fa poc "Pla iníernacional
per al desenvolupament del tercer
món". Aquests punts són els següents:
A ) Creació d'un nou Banc internacional amb dues funcions principals que serien: protegir les empreses multinacionals contra la nacionalització i assegurar un fluix constant d'inversions als Estats en vies
de desenvolupament.
B ) Els Estats Units desitgen participar en la constitució eventual
d'un fons ("stock") internacional de
matèries primeres. El seu maneig
asseguraria una certa estabüitat de
preus a origen i garantiria, per tant,
als països exportadors la percepció
d'uns ingressos regulars.
C) Extensió i vulgarització dels
coneixements científics i tecnològics
sobre la base de crear un cos internacional de docents que formaria la
mà d'obra dels països subdesenvolupats.

ARGENTINA

No s'atura la violència política
Forces conjuntes policíaeo-militars continuen intensament la
lluita contra el terrorisme i la
subversió, mentre s'estudia l'aplicació de les sancions que corresponguin per aquesta mena
d'activitats.
Tres comissaries d'aquesta capital
van ser atacades abans-d'ahir per
grups guerrillers. Resultaren ferits
cinc policies i probablement també
diversos extremistes, alguns de gravetat, segons informen les autoritats.
Les agressions, comeses des de
vehicles en marxa, foren repel·lides
immediatament pels agents. Una camioneta dels agressors, abandonada
j>er ells mateixos, tenia en el seu
interior grans taques de sang.
A la jurisdicció de la ciutat de
La Plata, capital de la província de
Buenos Aires, un guerriller fou mort
a trets pels efectius de seguretat i
un altre aconseguí de fer-se escàpol.
Ambdós viatjaven en un autobús i
es resistiren a ésser identificats.
També foren detinguts deu extremistes acusats d'utilitzar falses credencials de l'exèrcit per cometre actes
delictius.
El director de protocol, Héctor
Ballent, que havia estat nomenat per
e aquest càrrec per l'ex-governador
de la provmria de Buenos Aires,
Victorio Ca'.abro, i que continuà
exercint-lo a partir del 23 de març
passat, fou detingut ahir.
A TUCUMAN
A l nord del país, concretament a
Tucuman, la justícia condemnà a sis

anys de presó un estudiant pertanyent a l'organització Montoneros,
d'origen peronista.
Precisament a la zona boscosa d'aquella província, on operen unitats
de l'exècit d'ençà del febrer de l'any
passat contra la guerrilla rural, fou
descobert un campament d'extremis,
tes del qual fugiren tres homes i una
dona tet abandonant les robes, les
viandes i el material bèl·lic que hi
tenien.
RES DEL SEGRESTAMENT
DE CONTI
No se sap res, d'altra banda, del
segrestament de l'escriptor argentí
Horaldo Conti, que fou sorprès al seu
domicili de Buenos Aires per sis homes vestits de paisà que portaven
armes automàtiques. Aquest segrestament tingué lloc la matinada del
dia 5.
A Rosario, fou mort a trets el cap
de relacions laborals de Ceràmica
Verbano, quan sortia de casa seva.
José Pardal, casat, de trenta-set
anys, ha estat el segon mort en les
darreres quaranta-vuit hores, ear el
dia 4 fou assassinat Pedró Rotta, el
quart dels executius de la Fiat morts
^ l'Argentina per les guerrilles.
Tres cadàvers crivellats a trets
aparegueren ahir al "Camino de
Ezeiza" vora l'aeroport de Buenos
Aires. Els cossos eren lligats de
mans a l'esquena, eis ulls embenats
i amb un tret de gràcia. Hom atribueix l'assassinat als extremistes
d'ultradreta A A A (Alianza Anticomunista Argentina), que han assassinat ja a més de dos nul militants
i ideòlegs esquerrans.

D ) Celebració als Estats Units
d'una conferència internacional d'especialistes públics i privats que prepari la conferència de les Nacions
Unides sobre l'aplicació de la ciència i la tecnologia al desenvolupament previst per al 1979.

E ) Esforç conjugat per a ajudar
els països del tercer món a resoldre els seus problemes de balança
de pagaments i de deute exterior
N I FONS COMÚ,
N I PREUS R E L A C I O N A T S
El secretari d'Estat no va parlar
gens de dos punts que els països
més progressistes entre els productors de matèries primeres consideren essencials: la creació d'un "fons
comú", amb un mínim de tres mil
milions de dòlars, per a finançar
la constitució de stocks reguladors,
i la necessitat de relacionar d'alguna manera els preus de les matèries
primeres amb els preus dels productes manufacturats que importen els
països pobres.
Aquests dos extrems són considerats pels medis militants del "tercermundisme" com a fonamentals, i
posar-los en pràctica seria una prova de la bona voluntad nord-americana.
REUNIÓ

KISSINGER-WALDHEIM

El secretari general de les Nacions Unides, Kurt Waldheim, es
reuní durant quaranta-cinc minuts
amb el secretari d'Estat nord-ame-

ricà, Henry Kissinger, després d'assistir a l'acte inaugural de l'UNCTAD.
Waldheim i Kissinger, reunits a
les habitacions del primer al New
Stanley Hotel de Nairobi, conversaren sobre els problemes plantejats a
la Conferència, l'Orient Mitjà i X i pre.
El secretari d'Estat mantingué
ahir, segons informa Efe, converses
amb Txissano, ministre d'Afers Estrangers de Moçambic, Siyoveiwa,
ministre d'Estat de Tanzània, Banda, ministre d'Afers Estrangers de
Zàmbia, i Xiepe, ministre de Comerç i Indústria de Botswana.
KISSINGER SURT VERS PARIS

El secretari nord-americà Henry
Kissinger, moments després de pronunciar el seu discurs a la conferència de la UNCTAD, se n'anà a
l'aeroport de Nairobi, on celebrà
una conferència de premsa en què
es mostrà satisfet. A l'I.13 (hora
de l'Estat espanyol) d'ahir, sortí en
avió cap a Paris, on passarà la nit
abans de tornar als Estats Units.
L A PROPOSTA FILIPINA
El president filipí, Fernando Marcos, proposà ahir a la U N C T A D la
imposició de càrregues fiscals sobre
les despeses militars, a escala internacional, per tal de nodrir un fons
d'assistència a les economies de les
nacions més pobres del món, informa Efe.

X!MA

Advertència a Occident contra l'URSS
Els advertiments fets pel ministre d'Afers Estrangers de la
Xina Txiao Kuan-hua al seu
col·lega britànic, Anthony Crosland, sobre el perül de ia intervenció de superpotències en la
formació dels governs independents africans, la va considerar ahir el diari de Londres,
"The Times", com "un avís
xinès a Occident del perill
d'una guerra mundial amb la
Unió Soviètica".
En el transcurs de la visita oficial
de Crosland a Pequín, Txiao Kuanhua l'advertí que malgrat el fet que
Xina sostingui la lluita de tots els
moviments d'alliberació africans, és
d'acord amb el punt de vista d'Occident que els governs de les joves
nacions independents africanes, tenen d'establir-se sense la intervenció
de petèneies estrangeres.
Segops la informació de "The Times", el ministre xinès d'Afers Estrangers va suggerir que "l'Europa
Occidental i els Estats Units han
d'estar preparats, amb Xina, a una
imminent i inevitable guerra contra
la Unió Soviètica". Per a la diplomàcia xinesa, acaba la informació, no
hi ha dubte que encara que l'URSS
ha obtingut uns guanys a l'Africa,
a llarg terme la política africana del
Kremlin fracassarà, especialment a
Egipte i Bangla Deix.

NOU ENCAREGAT DE L A
MISSIÓ EUA A ZINA
L'ex-secretari de Defensa nordamericana, Thomas Gates, va prendre ahir possessió a Pequín del seu
càrrec de cap de l'oficina d'enllaç
d'Estats Units a la capital xinesa i
va manifestar que dedicarà els seus
esforços a normalitzar les relacions
xino-nord-amerícanes. Gate, de setanta anys, fou en un temps banquer
i des de 1957 al 1961 va ser secretari de Defensa nord-americana. Es el
tercer cap de l'oficina d'enllaç des
que s'establí la missió a Pequín i
succeix a George Bush que fa poc
fou nomenat director de la CIA.
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Is bisbes catalans

La "Federació de Cristians de Catalunya", aprovada
La Secretaria de la Conferència Tarracpnense ha lliurat el
següent comunicat de la darrera reunió celebrada on també
figurava l'acord de traslladar
lès despulles del cardenal Vidal i Barraquer. que publiquem
a primera pàgina.

BREU
PARIS
El cardenal Marty deia en la missa que cada an'y reuneix a un grup
de parlamentaris francesos: ' t D e
que serviria l'afirmació teòrica de
la llibertat de consciències, si les
condicions de vida fossin tals que la
majoria dels homes i dones del nostre país no la poguessin exercir? Jo
crec que. actualment molts no tenen
possibilitat d'una autèntica vida religiosa: el ritme, de la vida quotidiana, el cansament urbà, les exigències del treball, les incitacions publicitàries, la necessitat d'evadir-se,
les dificultats de transport, etc., impideixen el silenci, la reflexió, la
meditació. Es necessari un esforç tan
gran que molts hi renuncien, i, renunciant-hi. esdevenen productors i
consumidors''.

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense s'nan reunit els
dies 3, 4 i 5 del present mes de maig
en la residència "Mater Salvatoris"
del Tibidabo.
ENSENYAMENT
La Conferència, amb la participació de provincials i representants de
congregacions religioses masculines i
femenines que regenten centres educatius, i dos delegats diocesans d'ensenyament en representació dels altres delegats de la Tarraconense, ha
tractat de la problemàtica relacionada amb l'Escola i la formació religiosa en el context escolar.
S'han tingut presents el comunicat
de premsa de la darrera Assemblea
Plenària de l'Episcopat espanyol, la
situació concreta de la Tarraconense
i la complexitat de la temàtica tractada. Es decidí que un grup de treball profunditzi sobre aquestes qüestions i ofereixi més endavant unes
orientacions.
LITÚRGIA

Els bisbes han estat informats de
les edicions en català dels llibres litúrgics. Es. prepara ja la segona edició del Ritual del Baptisme, amb
les petites esmenes exigides per
SETMANA B Í B L I C A
adaptar-la a la versió definitiva del
Les tretze Assemblees dels Gerleccionari. Es treballa amb molt d'inmans de Barcelona-ciutat, ultra les
terès en l'edició de la "Litúrgia de
vuit que existeixen a les comarques
les Hores", per tal que es pugui adbarcelonines, organitzen una setma- quirir el primer volum abans del
proper advent.
na especial d'estudi bíblic. Aquests
actes se celebraran a l'Església EvanEls bisbes vegeren amb goig l'egèlica Baptista de Gràcia, carrer. de
dició del "Míssai de diumenges i fesVerdi. 189-191, els dies 8, 10. 11. 12
tes" per als fidels, i confien que
1 i 3 3 de maig a 1/4 de 9 del vespre. pot ésser de molta utilitat per a
El Dr. Lluís Carballosa, de l'Institut
una millor preparació a participar
Bíblic i Seminari Teològic de Casen l'eucaristia iqer facilitar la pretelldefels. parlarà de l'Epístola paugària personal sobre els textos li! lúia a Titus, en aquesta setmana bí- túrgics.
blica.

Qüestió e s c o l a r
La Federació diocesana de pares
de família i pares d'alumnes de Gi; rona ha Pubicat una nota sobre la
qüestió escolar. Després de recordar
| alguns principis sobre el dret dels
; P a r e S a educar, i, per tant, a escollir
1 promoure escoles, com també el
Principi d e subsidiaritat de la intervenció estatal, afirma que la intervenció dels pares en aquest camp és
insubstituïble, i que un dels camins
millors per aconseguir-la és la creai Potenciació de les Associacions
Q e pares.
REUNIÓ ECUMENICA
Del 25 d'abril al 2 ae maig han
Hoc a Venècia unes reunions
representants del Vaticà, de la
federació luterana mundial i de l'Auança mundial reformada. El tema
1 aplec ha estat la visió cristiana
e l matrimoni i els problemes dels
patrimonis m i x t o s . A desgrat de
Profundes divergències, hom ha po' « m p r o v a r t o t un seguit de
Punts convergents, sobretot pel que
s a a l'aspecte del matrimoni com a
l^|£ a ment i a la seva indissolubim gut

ORGANISMES ECLESIALS
SUPRABIOCESANS
La Conferència ha concedit el seu
vist i plau a la "Federació de Cristians ce Catalunya" que pretén coordinar les associacions del mateix
nom constituïdes en les diòcesis de
la Tarraconense.
Els bisbes han estudiat els estatuts del "Consell Regional de les Càritas Catalano-Balears" i de la "Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids de Catalunya i Balears"
per tal d'atorgar, juntament amb els
bisbes de les Illes el vist i plau als
esmentats organismes.
MITJANS DE COMI NICACIO
SOCIAL
Els delegats diocesans de mitjans
de comunicació social d eles diòce-

sis catalanes han informat d'una reunió que. a petició dels bisbes, celebraren per tal d'estudiar els problemes actuals de la informació a l'Església. En aquest context s'ha tractat
de la situació present de les publicacions religioses, en especial ne la
difusió dels "Fulls Dominicals".
Els bisbes s'han ratificat en la
importància d'aquests òrgans d'informació religiosa en ordre a orientar als fidels i a divulgar notícies
relacionades amb la vida de l'Església. A i x í mateix, han encarregat als
esmentats delegats diocesans que estudiïn la manera de potenciar al
màxim aquest mitjà d'informació i
la possibilitat de publicar números
extraordinaris comuns per a totes
les diòcesis catalanes.
INFORMACIONS
Entre altres temes, el senyor arquebisbe de Tarragona ha informat
sobre les activitats del Centre d'Estudis Pastorals i del Secretariat I.nterdiocesà de Catequesi.

CLUB TORSIMANY

VALENCIÀ
jJS* rumors de

la renúncia del Dr.
García Lahiguera, com
d e V a l è n c i a «ón cada
«2> + m ® s '"sistents i s'aprecien
^mptomes de disgust que novament
tar a ? a 1113 n °menament sense compe i que és la base de tota
lí,.
4
glesia, el Poble de Déu.
a A » V a n t e l s rumors que vinga com
CSUÍ riUebisbe d e València el mallorfet 4 n a ixença, però madrileny de
t ' 3 3 que ha viscut allí des dels
ha w t y s ' D r ' R o c a Cabanelles, hi
dria
°P°sició pel fet que es vola nJt A r < 3 u e bisbe que tingués com
. f r i m e r a qualitat la de pastoralis» e e que la de wòlog.

rfJWtóa
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Se n'han publicat les ponències
Del 28 al 31 de desembre ae
l'any passat es van celebrar a
Son Rosa (Paima a e Mallorca)
les X I Jornades catalanes de
teoiogia, dedicades ai tenia de
l'autoritat i el poder en í'EsgitSia. Ai número 81 de la revista "Qüestions de vida 1 •cristiana", que acaba" " tie Sortir,
s'han publicat ies ponències i
comunícaciops <we constituïren
el punt de ' partença dels diàlegs i discussions mantinguts
en les esmentades Jornades.
En primer lloc, Lluís Duch. a la
ponència ''L'origen sagrat del ppder". fonamepta. a nivell de la ciència comparada de la religió, l'origen del poder sacral. Té present la
constant tensió, dintre del fenomen
religiós, de l'ortodòxia i de l'heterodòxia. i intentar de fer comprendre
que l'experiència religiosa suposa
sempre una beneficiosa contestació
de la doctrina oficialment establerta. Ramon Sala, a "Cristologia entre
l'ortodòxia i la contestació", aplica
la línia de la ponència anterior a
l'àmbit de la doctrina sobre la persona del Crist, i mostra com, a partir del mateix Nou Testament, es

produeix una tensió entre una cristologia que subratlla especialment
els aspectes de poder de Crist i ia
que insisteix en l'aspecte del seu
servei i entrega, com a expiessic de
la seva divinitat. La doctr4»8. oficial
de i'Esgiésia ha tingut sempre tendència a obliaar aouesf últim tipus
de reflexió sobre Crist.
"Veritats oblidades entorn del magisteri eclesiàstic", de Víctor Codina, posa en relleu com e t magisteri
de l'Església s'ha manifestat massa
d'una forma impositiva i excessivament definitòria, marginant sovint
els aspectes vitals i com un: Taris de
l'exercici 1 del mateix m a g i s t e r i .
Aquests aspectes poden ser recuperats gràcies a una atenció més afinada a l'acció de I'Espeiit Sant.
"El descobriment de les llibertats
personals'', 4e Josep Verde Ai dea,
mostra com aqiíest descobriment en
el pla de la societat civil planteja
un riu de problemes a l'estructura
jurídica de l'Església tal com s'ha
viscut fins ai prer.-nt. perquè l'Església no ha tret les conseqüències
del canvi jurídieo-social i ha restat
ancorada en categories jurídiques
vigents en l'Antic Règim.
I
Completen les ponències tres coí municacions. de Ramon Pou. Justí
j Bruguera i José M.* Díez Alegria.

A través d'aquestes consideras cions sorgeix la convicció que en el
í nostre temps no es tracta precisament de negar l'autoritat o el magisteri de. l'Església, que ha sofert
deformacions en el curs de la història, sinó de reintegrar-los, purificats. dintre dels aspectes vitals de
tat creadora, sense caure tanmateix
comunió que han d'assumir i potenen l'anarquia inmadura i estèril.
ciar el sentir de tots els fidels.
»La concièaçia més o menys explícita d'aquests "handicaps" en l'exercici de l'autoritat, porta els responsables de l'Església a una sèrie d'inhibicions i d'absentismes. D'aquí l'abandó que experimenten els qui treballen més a la base: és veritat que
se'ls deixa fer una mica el que vulguin, sense perill de córrer riscos
greus, però hauran de pagar ei preu
de trobar-se sols, mancats de suport
i d'integració: ningú no els orienta,
A missa i l'homilia del diumenningú no els fa costat, ningú no inge. L'homilia es difícil, potser
tegra el seu treball en un conjunt
coherent; el que fan és una tasca
allò que hi ha de més difícil de
personal, lliure, tolerada, però no
l'ofici de capellà.
assumida realment per la comunitat
EI text del Vell Testament i el
i sense pes en el conjunt. Aquest fet
de Sant Pau, envitricollats. I, a
és particularment erosionador, a la
més, traduïts al barceloní.
llarga, en una societat com la nosPerò l'evangeli sempre és sentra Església, on la massa de la gent
és molt habítuads a valorar les cozill i fresc. Ningú com Jesucrlst
ses pel seu ressò oficial; i aquest
no ha vist i mirat els ocells, les
depèn del bisbe. I la tendència dels
parades de fira, la dona que esbisbes no és d'acollir i potenciar sicombra, els soldats, els publicans.
nó de tolerar, que vol dir, de fet,
les arengades.
marginar. L'autoritat, així, no és
La Paraula de Déu parlant de
compartida."
draps, pedaços i vi velL Déu menjant arengades entre nosaltres.
Signen la carta Josep Camps, JauD'això, Ell en diu la fesrta de
me Duch, Ignasi G. Clavel, Josep
Pasqua.
Giralt, Fèlix Martí Ambel, Josep M.
J. M. B.
Martorell, Ricard Pédrals, Josep M.
Totosaus i Francesc Vergés Tuset.

Inhibicions i absentismes dels bisbes
El club "Torsimany" és un
grup de capellans i laics de Barcelona, vinculats a diverses entitats d'Església, que es proposa
d'escriure de tant en tant unes
cartes a l'arquebisbe, amb la intenció de fer-se intèrpret de moltes de les inquietuds i anhels que
van sorgint a l'interior de les
comunitats cristianes.
El nom de "Torsimany" ha estat
elegit precisament perquè, derivat de
l'àrab, significa "intèrpret" o "traductor". La darrera lletra tramesa
al Dr. Jubany paria de l'exercici de
l'autoritat a l'Església. En transcrivim els paràgrafs més significatius:
"Ais nostres dies són les lleis de
la producció les que exigeixen una
jerarquització i una planificació, a
les quals cal sotmetre's, si es vol ser
eficaç i substituir en un món de competència sense entranyes. Hi ha també partits polítics que sacrifiquen la
creativitat a la disciplina, per mor de
l'eficàcia: són els democràtics. Enmig d'aquest món que aspira a la llibertat, però que té tendència a endurir-se, l'Església hauria de presentar-se com un oasi refrescat, on els
creients no es trobessin sotmesos a
l'esclavatge de l'eficàcia, se sentissin
lliures i poguessin respirar com a
fills i viure al bell risc de la lliber-

PAUSA

Homilies

L

OCTAVI CILLEROI COMA

°°ISGRES EUCARÍSTIC
Proper Congrés Eucarístic Internacional se celebrarà a la ciutat
al a a m e r i c a n a d « Filadèlfia, de l'I
m e s d 'sgost d'enguany. Serà
cijft
& » a t 8 1 t e m a d e l'"eucaristia i la
• fam entesa en ei sentit físic,
tnr » • b é e s PirituaL psicològic, culi social. Els organitzadors del
han demanat insistentment
Papa que hi assisteixi, però sem,7? q u e testat de salut de Pau VI
1 110 impedirà.

Xi Jornades Catalanes de Teologia

Aparells d'il·luminació

«»

Isaac Albéniz, 65

CARDEDEU [Barcelona]

Administrador d'immobles

<(»
G. Rocafort, 1 0 5 - A , 3r, l a
Barceiona-15
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Villar: no a una nova devaluació

Maxcafí

"En aquests moments és absolutament impensable un nou
depreciament de la pesseta, ja
que amb les mesures econòmiques preses el mes de febrer proppassat es va tornar
a la nostra moneda la competivitat aue s'havia perdut", va
manifestar ahir el ministre
de Finances, Juan Miquel Villar Mir, en unes declaracions
realitzades a Radio Nacional.
Alguns punts que, a mès, va destacar foren els següents:
— En el mes de juny vinent es
farà la presentació del
"Llibre
Blanc" de la Reforma Fiscal, d'acord amb el terme assenyalat pel
president Arias.
— La trajectòria que segueix la
reforma fiscal és bona, i es realitza d'acord amb el termini establert.
— No tenen fonament els rumors
que circulen sobre la validesa a
curt termini de les nostres reserves de divises, així com del desajust
de la balança de pagaments. Les reserves amb divises que actualment
piugen a 5.700 milions de dòlars,
són fins i tot excessives per a la
nostra dimensió econòmica.
— La Balança comercial enregistra una millora de tendència, segons les dades del primer trimestre. I el ministre confia que es
mantingui durant l'exercici d'enguany amb la qual cosa s'aconseguiria una baixa del dèficit comercial espanyol.
ASSEMBLEA GENERAL DE
LES CAIXES D'ESTALVI

Peces de vestir en exclusiva

tm&r
enka unamo

AVINGUDA de ROMA, 155

RAMBLA DE CANALETES, 138

B DE FRANC, aLEMAN, MUNTANER, 83

Q DE F RANC, ai subterrani Plaça CATALUNYA i Plaça d» la 6ÍR0UNY*

SANTS, 38

RAMBLA de CATALUNYA, 8

H DE FRANC, al subterrani Rambla CATALUNYA i C O I I S E U H
A Madrid: Pnerta del Sol, 3 - C o n í t PeSator, S • Bravo Murillo, 152

* Saragossa: Requetó Aragonès, I

Les quaranta-quatre caixes confederades
d'Estalvis van
iniciar
ahir a Saragossa l'Assemblea General.
En el transcurs de la seva intervenció, el governador del Banc
d'Espanya, Luis Coronel de Palma,

va manifestar que el finançament
l llarg termini per part de les Caixes als industrials, s'ha realitzat
amb inversions que superen els
cinc-cents mil müions de pessetes,
a què s'han d'afegir cent disset
mil milions més en préstecs a la
indústria a mitjà termini. Dintre
dels crèdits concedits, que pugen a
set-cents mil milions de pessetes
una bona part ha estat dedicada a
la promoció i accés a la propietat
d'habitatges.
El senyor Joaquim Sancho Dronda, president de la Caixa de Saragossa, Aragó i Rioja, que fou reelegit per altres dos anys president
de la Confederació, en la seva —tervenció es va referir, entre d'altres aspectes, a les darreres mesures fiscals i financeres adoptades
respecte a aquestes entitats, cosa
que es refereix ?1 coeficient obligatori
d'Inversió,
l'elevació
del
qual ha representat un retrocés en
el camí de la liberalització de les
Caixes d'Estalvi. Indicà que aquesta tendència del Ministeri de Finances podria frenar a l'acció d'aquestes entitats sobre uns sectors
tradicionalment propis, i en aquest
sefitit demanen una atenció a les
peticions fetes al Ministeri. "Tinguin en compte, digué dirigint-se
als assembleistes, que les Caixes
no volem privilegis especials, l'única cosa que ens interesa és ser traotades de la mateixa manera que la
resta d'intermediaris financers."

Automòbils DU-PRE
SEAT 1430 E-N
SEAT 127-2 P L B-AD
SEAT 600-E B-900
R E N A U L T R-8 B-0
A U S T I N VICT. L. B-U
S I M ^ A 1200 GLE B-L
C/. Mallorca, 610-612

Fuerzas Eléctricas de Cataluüa, S. A.
[F. E. C. S. JL]
Es posa en coneixement dels accionistes que aquesta
Societat emetrà obligacions simples, a 10 anys, als
tipus d'interès net anual del 8.75 per 100 (tres primers anys), 9.00 per 100 (3 anys següents) i 9.25
per 100 (4 últims anys). Es prega als senyors accionistes interessats en l'adquisició d'aquests títols ho
comuniquin a la Societat a la major brevetat possible. Les altres condicions de l'emissió estaran a disposició dels accionistes a les oficines de l'Empresa.
Barcelona, 6 de maig del 1976.

BANC DE LEVANTE
El Banc de Levante es complau a comunicar a la seva distingida clientela, amics i públic en general, la inauguració de la seva Sucursal a
Barcelona:
Adreça: BALMES, 76 (València-Aragó)
Telèfon: 215-31-47
Aparcament propi

ConegyiR's: Som interessants per a vostè
(Aprovat pel B. de E. amb el núm. 1 1 . 1 1 5 )

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 7/5/1976. Page 18

*

J

E R T
Comunica oficialment el següent:
En el dia d'ahir, 5 de maig del 1976, abans de finalitzar el plaç
fixat per la "Dirección General de Industrias Químicas y Textiles"
l'Empresa U N I O N E X P L O S I V O S RIO T I N T O , S. A. Ha presentat
en la dita "Dirección General" l'aval de 924 milions de pessetes garantitzant l'execució dels projectes necessaris per a arribar a les
següents produccions en el seu gran complexe industrial de Huelva:
450.000 TM/any
Etilè
210.000
Propilè
•
170.000
Benzè
.
•
225.000
Estirè
90.000
O.X.T. Prop
300.000
Clor .
.
•
10.000
Poliestirè
50.000
Polietilè (a d )
Polietilè ( b d )
10.000
C. de Vinil
225.000
P. de Vinil
175.000
També, la seva füial ERTISA amb ICI ha presentat l'aval de
94 milions de pessetes corresponent a la planta de 85.000 TM/any
de Fenol
Els treballs i estudis necessaris per construir aquestes plantes
aan començat i hom espera que el 1978 estigui en marxa la planta
de Fenol i el 1980 les plantes de Clor, C. de Vinil i P. de Vinil, i
sn 1981/82 el "cracker" d'etilè i les plantes derivades.
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Les mesures econòmiques

BORSA

aturades a ies Corts

Continua la puja sense disbauxes
L

a tònica oe la Borsa continuà e s s - n i ahir de fermesa, amb un volum de
negoci que va eixugar el paper realitzador. La puja que es produí dimarts
com a conseqüència de l'allau de diners al mercat, no s'ha tornat a repetir, però
la trajectòria es manté alcista a un nivell més moderat.
Entre les notes més positives de la jornada cal fer esment de la forta alça dels
valors petrolers a causa de la confirmació dels nous descobriments a la costa de
Tarragona; han aconseguit millores importants en els canvis tant Vampsa com
Petrolis. També eis valors del sector de l'automòbil continuen la bona ratxa. Els
bancs comercials continuaren en línia ascendent, i els valors elèctrics, que a la
sessió del dimecres van ser l'admiració del mercat per la seva revaloraciò empesa per una extraòrdinaria demanda, afluixaren el pas i es mostraven desiguals.
Els va acabar la sessió amb una bona disposició dels diners, i s'estima que
•vuè continuarà l'alça sense ca» escés però d'una manera efectiva, tancant una
setmana excel·lent per a la Borsa en la qua! ets tres índex ultrapasset el nivell de
ia base cent de primer de gener.

índexs: (Base 1.1.76 = 100)
Contractació: Puges
Baixes
Reposicions: 41

Barcelona

Madrid

Bilbao

101.55 ( + 1.15)
79
2
64

99,70 ( + 1.46)
95
35
21

100,39(+ 1,35
49
20

AGRÍCOLES i FORESTALS
Alena

B

150

— 5

ALIMENTACIÓ. BEGUDES
1 TABAC
Industries Agrícoles
Ebro
El Aguilà
Azucarera
San Miguel

B
M
M
M
B

273
650
135
148
478D

— 2
+ 15
— 2
+ 3

B
B
M

=

FF.CC. Catalunya

—

B 404
Bi 195
M 237
Bi 340

+
+
+
+

10
3
2
5

B 308
M 478

322
+ 22

QUÍMIQUES
Cros
Aragonesas
Hidronitro
Carburos
Explosius

B
M
M
8
M

- 1
+ 1
3S
+ 21
+ 16

165
138
220
546
330

MATERIALS DE CONSTRUCCIO
Alba
Asland
Sanson
Valderrivas

M
B
B
M

268
254
205
310

+
+
+
+

13
3
17
10

8
B
B
B

158D
130
137
146

+ 12
+ 4

M
Bi

132
145

+ 2
+ 6

AIGUA 1 GAS
Aguas València
Cata<ara Gas
Aguas Besòs
Aguas Barcelona

= •

ELECTRICITAT
Sevillana Elec
Electra Viesgo

— 3
+ 2
— 4
=
— 2
+ 3
+ 0,75
-

1

— 3,50

B
B

8

206
273

+ 4
+ 28

82

+ 5
+ 5
+ 7

BANCS
López Quesada
Atlàntic
Central
Com. Trasatl
Bilbao
Induban
Fomento
Granada
Santander
Biscaia
Espanyol Crèdit
Exterior Espana
Hispano Americano
B.í. Catalunya
B.l. León
Bankinter
Mercantil e Ind
Occidental
Popular
Urquijo
Bankunión
Ibérico
Pastor

M
B
M
3
8i
M
M
M
M
Bi
M
M
M
B
M
M
M
M
M
M
B
M
M

735
565
912
675
815
467
620
384
895
680
593
705
569
450
557
535
791
480
705
679
379
636
740

•

Bamsa
Binca
Cartisa
Ceivasa

B
B
M
M

B
B
M
B
Bi
B
M
B

179
209
335
—
160
—
525
107

— 1
+ 5
+ 10
+

5

ASSEGURANCES I CAPITALITZACIÓ

-

—12
+ 10
+ 25
+ 20
+ 22.

M

Unión y Fènix

515

+ 12

PONS D'INVERSIO MOBILIARIA

—

.+
+
+
+

4
22
30
2
—

^10
+ 7
:

=

+ 10
+ 15
— 2
+ 15
=£

+
+
+

2
8
4

—

—

145
295
228

+ 5
+ 10
=

735,34
167,54
671,19
- 782.29
1569.56
1510.15
469,82
1210,47
104698
508,93
908,34
454,00
1088,95
118.18
77.05
103.63
96.51
92.78

Nuvofondo
Crecinco
Inespa
Eurovalorl
AhorrQfondo
Inrenta
Mediterraneo
Suma
Fondiberia
Rentfondo
Fontisa
Eurovalor II
Gesta
Fondonorte
Gesteva!
Planinver i
Planinver II
8anserfond

+

4,62

+ 2.63

+

7,42
+ 5.92
+ 8.98
+ 22,25
+ 5,02
+ 13.02
+ 9,45
+ 2,74
+ 7.95
+ 4,92
+ 4.50
+ 0,49
• + 0;50
+ 1.16
+ 0,58
+ 0 89

(Cotitzacions facilitades
pel Banc Industrial de Catalunya)

El dia cinc de maig es compliren dos
mesos de la publicació en el Butlletí Oficial de les Corts del projecte, el qual encara no s'ha debatut en la Comissió de
Finances de la Cambra, malgrat haver
estat t r a m i t a t a m b p r o c e d i m e n t
d urgència.
La tramitació d urgència suposa que
el terme de presentació d esmenes fou
solament de vuit dies. Durant aquest
període es van presentat diversos centenars d'esmenes, algunes de les quais
afecten la total idad del projecte.
Els grups parlamentaris es van mostrar. en la seva majoria, contraris al projecte i van presentat esmenes totals, co
que ia feu pensar en la possibilitat que
el projecte pogués ser rebutjat per les
Corts.
_ _ _ _ _ _
INTERESPREFERENT
AL SECTOR NAV1LIER
tl ministre de Comerç prepara una
disposició per expandir els beneficis de
la declaració d'interès preferent al sector navilier, segons informà ahir Europa
Press.
D aquesta manera, s'intenta que tes
empreses explotadores d'embarcacions,
així mercants com de pesca, obtinguin
facilitats de tipus fical i subvencions

+ 3

Transmediterrànea M

133

METALIQUES BÀSIQUES
Aceros Llodio
Altos Hornos
Echevarría
Olarra
DüroFelguera
Sierra Menera
. La Farga Casanova

Bi 292
Bi 171
Bi 165
Bi 708
Bi 115
M
—
B 238

+ 12
—

1

+ 5
+13

+

J

-

2

MATERIAL I MAQUINARIA
NO ELECTRICA
Harry Walker
Tubacèx
Babcock & Wilcox

B 126
400
Bi 125

+ 10

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

700
702.5
300

— 75
+10
— 3

IMMOBILIÀRIES ! ALTRES
CONSTRUCTORES
C i desa
Cevasa
Simane
Urbis
Vallehermoso

B
B
M
M
M

238
781
207
223
236

AL CIRCUIT POP CROSS «CiNCO ROSAS»

Dividend Actiu
Es posa en coneixement dels senyors accionistes d aquesta Societat que a
partir del pròxim dia 10 de maig i per acord del Consell d Administració es
farà efectiu contra cupó número 8 de les accions, l'import corresponent al dividend amU càrrec als beneficis de I exercici del 1975 de ia següent forma:
ACCIONS NUMERO

IMP. BRUT
PESSETES

IMPOST
RENDES CAPITAL

1 ai 607.500
607.501 al 729000

30
15

15 % Recàrrec 10 %
4,50
0,46
2,25
0.225

IMP. NET
PESSETES
25.05
12,525

L'efectivitat de la cobrança de l'esmentat dividend podrà portar-se a terme
a la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi de Madrid, així com també a
ies oficines principals de!s següents Bancs a Barcelona: Mercantil i Indústria), Santander, Popular Espanyol, Sabadell, Europa, Comercial Espanyol i
industrial del Mediterrà.
Barcelona, maig del 1976

i

205
380
375
375

SOCIETATS D'INVERSIO
MOBILIARIA

FILO, SA.

t

Tabacos de FilipinasB
M
Finanzauto
M
Finanz. y Serv.
M
Galerjas

Corp. Ind. Catalana
Dobinca
Gral. Invers.
Indacsa
Finsa
Merimsa
Popularinsa
Cartide

TRANSPORTS MARÍTIMS

PETROLI
Campsa
Cepsa

109
100
130
119,75
114
137
144.75
178
135

FERROCARRILS

105
225
99

PAPER 1 ARTS GRÀFIQUES
Torras Hostench
Pap. Espanol
Sarrió
Pap. Reunidas

B
B
B
M
B
M
M
Bi
M

TRANSPORTS URBANS
Saba
Urbas

TÈXTILS
Caítasa
La Seda
Sniace

Huntdas de Z
Enher (C)
Fecsa (petites)
Fenosa
H. E. Catalunya
H. E. Cantàbrico
Hidrola
Iberduero
Unión Elèctrica

SERVEIS COMERCIALS

Al cap de dos mesos d'haver
tingut a les Corts amb caràcter
d'urgència el projecte de llei d'actuació econòmica, hom tè la impresió en els medis economies que
ei üovern no tè gaire pressa en
que sigui aprovat, posiblement per
considerar que les mesures ja no
són tan necessàries a causa de l'evolució favorable que presenta l'economia.

B . CONSELL O ADMINISTRACIÓ
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Citroen celebra a Barcelona
la III Prova puntuable
pel II Campionat d'Espanya de
Pop Cross.
La carrera salvatge.
Les pistes sense preparar.
Els remolins de pols
Les màquines ceaues.
Eis millors pilots.
Citroen Pop Cross!
I al mig de tot,

cinc mil coses al preu del
somriure!
El Dissabte 8 i el Diumenge 9
de maig al Circuit
Pop Cross «Cinco Rosas»
Torre de la Vila, Sant Boi
del Llobregat, Barcelona.
Adquiriu les vostres entrades al mateix
circuit eis dies de la carrera.
Només són 50 pessetes.
Citroen Pop Cross.

Una carrera salvatge. Una festa gran. U n a reunió de bojos. Citroen P o p C r o s s

l·f.··nrM

i «nr• < I . y t v

JOCS OLÍMPICS

TENNIS-WCT

Borg venç Dibbs en quatre sets A Montreal, massa pesantor de milions
Les computadores van millorant
A l'era de l'electrònica, tot
i equivocant-se d'entrada, les
computadores podrien acabar
per encertar el resultat final de
la WCT, en donar quanyador a
Vilas, a judici dels tècnics, després de conèixer-se el resultat
del segon partit de la primera
eliminatòria de la fase final que
es juga a Dallas, des d'abans
d'ahir.
Efectivament, la primera i gran
forpresa es consumà en batre Salomon a Ashe, al primer partit, per
7-5, 3-6, 6-1 i 6-3. Les computadores
•'havien equivocat. L'electrònica feia
guanyador del campionat l'argentí
Guillermo Vilas, però no dubtaven
en assenyalar que el negre nordamericà seria a la final, on seria
batut per l'argentí. Salomon trencà
el pronòstic, tant el dels entesos com
el de les màauines, però ara ja resulta molt difícil esperar més sorpreses. Per començar, el pronòstic
del segon partit de quarts de final
s'ha complert rotundament: el suec
Borg guanyà ahir el nord-americà
Eddie Dibbs amb certa facilitat, malgrat haver hagut de cedir el primer
set: 3-6, 6-3, 6-4 i 6-2. El ros escandinau, és cert, després de perdre un
set —el primer —en guanyà un altre —el tercer— per la mínima però
sense haver de superar el guarisme
sis i, en canvi, apuntant-se els altres
dos per una diferència de tres jocs
el segon— i de quatre —el tercer. La victòria fa enfrontar, en
semifinals, a Borg i a Solomon i ara
sí que els pronòstics no tenen cap
discussió: el suec superarà el nordamericà i arribarà a la semifinal.
A l'altra banda del campionat, que
avui es comença a jugar, ningú no
dubta que els dos partits de quarts
de final es resoldran a favor del
mexicà Raúl Ramírez per sobre del

nord-americà Dick Stockton i de
Guillermo Vilas per sobre de l'altre
nord-americà Bob Lutz. Ara els entesos, amb Ashe caigut, ja són més
d'acord amb les computadores i no
dubten que Vilas s'imposarà a Ramírez en aquesta altra semifinal i
que. a la final, serà l'argentí qui
guanyi al mexicà." Però potser tots
aquests pronòstics, per bé que fonamentats, són massa aventurats, sobretot si tenim en compte que Ramírez ha demostrat ser un tennista
que cal témer. A part, Salomon
també podria continuar sorprenentnos a tots i eliminar Borg. No en va
—malgrat ser el darrer de la classificació inicial— cal considerar-lo
un dels vuit primers jugadors del
món, actualment.
Per la seva banda, Ashe ha decidit no anar als campionats d'Itàlia,
com Nastase no es presentarà als
de França. El rumanès, amb Bórg
i l'americà, amb Rosewall, es disputaran cent milions de pessetes, en
dos partits, a Hawaii.

L a història de Montréal va
començar ara fa sis anys, el
1970, quan el batlle de la ciutat canadenca, Jean Drapeau, va
guanyar la candidatura per als
Jocs Olímpics de 1976 en lluita
amb les de Los Angeles i Moscou; aquesta darrera es confirmaria més tard per al 1980.
Aquella època, en un excés d'optimisme, el pressupost dels Jocs s'establiren en cent vint milions de dòlars; després, amb més calma, l'han
encertada, establint una xifra que
s'acosta als mil tres-cents milions de
la divisa nord-americana. A aquest
anormal creixement d'unes xifres
definides com a "raonables", hi contribuïren les anormalitats d'unes vagues absolutament lícites des del
punt de vista obrer, però catastròfiques des del punt de vista de l'organització olímpica. El fet és que el
passat mes de novembre hom no
sabia si l'estadi olímpic —basat en
el famós projecte de l'arquitecte
francès Tellyerand, que tants problemes va tenir per ser aprovat en
raó, precisament, de l'origen francofon de l'autor— podria estar acabat

BARCELONA

Promocions

esportives

Una comissió d'autoritats i
personalitats dels districtes I I i
V de Barcelona, amb el conseller de l'Ajuntament, Joan Abellàn, es va traslladar a Madrid
per tal d'entrevistar-se amb el
delegat d'Educació Física i Esports, Tomàs Pelayo Ros, i exposar-li-hi els problemes d'ordre
esportiu i de formació física escolar d'aquesta àmplia demarcació barcelonina,

Es va comunicar al senyor Pelayo
Ros la firma de la escritura de la
compra dels terrenys de "Can Clos"
on, en diverses etapes, el C. N. Montjuïc construirà una àmplia zona poliesportiva per a intensificar la promoció de la natació i waterpolo (modalitat en què fa fa pocs dies es va
proclamar campió d'Espanya), atletisme, rugby, nàutica, tennis i activitats subaquàtiques.

M0T0RISME

El Tour-Moto, una gran experiència
A v u i comença a Caen, la capital del departament de Calvados, a Normandia, una de
les experiències més interessants de la història de l'esport
francès: la volta a França en
moto. Per a abreujar, el TourMoto.
Enguany es corre la quarta edició d'aquesïa prova, que s'inicia
amb més força que mai i la importància de la qual es pot només comprendre en comprovar la gran quantitat de motociclistes, que, amb màquines poderosíssimes, es desplacen
constantment d'un lloc a l'altre,
per carreteres de tot ordre i a velocitats que fan feredat per les au-

topistes, aprofitant qualsevol ocasió del calendari habitual o qualsevol motiu.
La moto és un vehicle que s'ha
imposat a Europa per a la joventut, i la seva proliferació augmenta cada dia. I a França, estat d'una
gran tradició esportiva i de llibertat de moviments, hi havia d'arrelar. N o n'hi ha prou, ja, amb la
gran tradició del Tour per antonomàsia, la més famosa cursa de bicicletes, ni amb el Tour-Auto, que,
com el ciclista, arribà a tenir part
d'una etapa al nostre circuit de
Montjuïc i una altra a les costes
del Montseny. Ara és el Tour-Moto on, professionals de la resistència i aficionats es barregen durant

BOXA

Evangelista, el darrer rival d'Urtain
El 14 de maig vinent José
Manuel Ibar, "Urtain", campió
d'Espanya dels pesos pesats,
s'enfrontarà a Alfredo Evangelista, púgil uruguaià que, des de
la seva vinguda a Espanya, fa
pocs mesos, no ha perdut cap
dels combats que ha disputat.
"Urtain", de 33 anys, assegura que
si perd aquest combat penjara delinitivament els guants. De tota manera, la derrota, si es produeix, ha
d e ser realment una derrota —ha
dit el "morrosko".
N o creiem que "Urtain" guanyi el
combat. El boxador que tindrà enfront és un xicot que acaba de fer
veint-i-dos anys i que té una estatura inquietant: 1,87 metres. A mes
* més, pesa 97 quilos.
"Urtain", per tant, és onze anys
més vell i, malgrat traginar a coll-ibet un seguit ds combats que acabaren abans del límit, tothom sap que
això va ser abans que s'enfrontes
amb l'alemany Jurgen Blint. D aleshores ençà, el seu historial ha estat
tot un desastre complet. Pero ell
continua al peu del cano, malgrat
tot, i anant a la seva. O sigui fent
el ridícul una vegada mes.
L'últim dels combats del púgil de
Certona va ser dies passats contra
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Benito Escriche. Com sempre, o com
quasi sempre en aquests darrers
temps, la brega no era vàlida per al
campionat d'Espanya, que continua,
i aquí es produeix la gran contradicció, en poder del "morrosko". E! públic de Lleó, lloc on es van enfrontar, va dedicar-se durant tota la
vetllada a xiular i cridar davant
l'espectacle que els oferien.
^
I tanmateix s'ho valia.
Urtain
i Escriche protagonitzaren un deis
combats més tristos que es recorden
i l'expressió "iTongo, tongo, tongo!
va ressonar una vegada mes-. )(
Però per una vegada "Urtam se
senya en salut i assevera que, si
perd. es retirarà definitivament dels
rings. Jo crec que aquesta es una
decisió que havia d'haver pres uns
quants anvs enrera, just veure que
ho havia donat tot (que no era gair e ) i que no tenia res a fer davant
de gent "seriosa". Es a dir, quan tot
el "show" que van armar-ü a i entorn s'hagués apaivagat totalment.
Però no. Ha volgut continuar . I ei
més segur és que ara pagui dclimtivament les conseqüències de ía
seva tossuderia. Perquè no hem ü oblidar que Evangelista és un xicot
que es vol promoure a la península,
i una derota o un nul no h servirien de gaire, perquè tothom sap que
"Urtain" no és capaç de íer miracles,

una setmana i 2.500 quilòmetres.
Cent vint concursants, entre els
quals hi ha vuit dones inscrites, es
llancen amb companyonia, rivalitat
i competició. Entre els inscrits hi
ha policies, soldats, professionals
de la moto, un comandant d ' A i r
France, algun agricultor, una professora de natació, comerciants. I
també màquines de tota mena, oficials i particulars, de les categories de 125, 250, 500 i 1.000 cc i de
les intermèdies, amb marques de
tota mena: Kawasaki, Yamaha, Suzuki,
Honda,
Japauto,
Ducati,
BMW... Entre les de la categoria
fins a 250 cc destaquen un bon
nombra d'OSSA.
Les autoritats
franceses s'han
abocat a donar facilitats per a
aquesta gran setmana motorista.
Des del Ministeri per a la Joventut
i l'Esport fins al de l'Interior, les
municipalitats per on passa la volta diverses policies urbanes, les
oficines de comunicacions, de correus, de telègrafs i telèfons, cossos
especials de l'exèrcit —que a més
participa amb cinc concursants—,
la policia de l'estat — C R S que també participa esportivament
amb
dinou motoristes—, les prefectures
de París i del Bosc de Vincennes,
totes s'interessen pel bon desenvolupament d'aquesta magna manifestació, on els especialistes del Bol
d'Or, dels Mil Quilòmetres de L e
Mans o de les Vint-i-quatre Hores
d'Spa com de les nostres Vint-iquatrè Hores de Montjuïc —Hubert Rigal, guanyador del Tour-Moto 75, o Georges Fougeray— o be
com Christian Bourgeois —quart al
Campionat d'Europa de F. 750— o
com el velocista Alain Vial, s'han
d'imposar per sobre dels simples
aficionats, als qui, a més de la gran
experiència, tindran el gran mèrit
d'haver-se esforçat per acabar la
gran ronda.

el 17 de juliol vinent, data de la
inauguració dels Jocs.
A les cinquanta hectàrees del parc
"Maisonnave", on es construeix l'esmentat complex, Drapeau havia promès "uns Jocs modestos, autofinançats"; però els ciutadans de Montréal
i els sis milions d'habitants de Quebec temen la càrrega deficitària de
quasi bé mil milions de dòlars que
en aquest moment hom preveu.
Es molt possible que la falla en
els càlculs sigui deguda a errors de
bona f e Però, sense entrar en disquisicions sobre la cerca de responsabilitats concretes, el fet és que el
cost de les instal·lacions ha superat,
i de molt, el càlcul original.
La ciutat olímpica, per exemple,
s'havia contractat per trenta-tres
milions i ara s'ha arribat a la conclusió que amb menys de noranta
no es podrà dur a terme.
D R A P E U EN D I F I C U L T A T S

En un sentit o altre, es pot afirmar sense marge d'error que el
batlle de Montréal, Drapeau, és un

nome popular. Quan fou elegit el
1904 no amagà l'ambició de convertir la ciutat en una cruïlla internacional, com un "París de l'Oest".
Construí la complexa xarxa del metro i organitzà la criticada "Expo 67", que comportà, també, un
dèficit de doscents-vuitanta milions
de dòlars.
En una entrevista al "Montreal
Star", Drapeau declara: " L a gent
creu que sóc un dictador, quan la
realitat és que tot el que passa és
conseqüència de la meva escassa
inclinació dictatorial. Hi ha massa
gent que mana. Si pogués tornar a
començar m'encarregaria de tot, i
penso que aquests problemes s'haurien resolt abans i amb menys dispendi de diners."
Però. si per una banda Drapeau
no es mostra conforme amb les despeses quantioses, Roger Rousseau.
president del Comitè organitzador,
sembla inclinat a justificar-les: "Cada any en tot el món es despenen
dos-cents setanta mil milions de dòlars en instal·lacions militars. i Com
ens podem queixar que, en quatre
anys, es despenguin mü milions p e »
uns Jocs Olímpics?

L ' h a n d b o l pel d r e t
rt UN temps ençà, volen canviar les coses a la Federació Espanyola
I I d'Handbol. L'eliminació d'Espanya dels Jocs Olímpics desencadena
una allau de protestes que no han pogut apaigavar-se ni amb la dimissió de Bàrcenas, ni amb el nomenament de Roncero com a selecC 1 ° C a l i a ' f e r quelcom més. I com ja és costum en aquests casos, es
demanava la aimissió de la junta de la Federació. Alguns dels seus
membres ja fa més de deu anys que ho són. Pero es ben evident que
això d'anar-se'n a casa i deixar pas a d'altres persones no va amb
els actuals dirigents, tot i que l'oposició dels aficionats es cada cop
més forta. N'hi ha prou amb recordar la xiulada amb que fou rebut
el president Sànchez —don Fèlix— a Granollers quan la final de la
Recopa. Una xiulada només comparable a la que es dedica a la televisió madrilenya que, per fi, encertava a descobrir Granollers.
Però com dèiem en començar, ara es vol treballar i cercar nous
camins per a promocionar l'handbol, tot aprofitant els aires triomfals
que encara es respiren arran del famós partit de Granollers. Ma»
com ara no S'havia parlat tant de l'handbol. Aquest és el moment
més escaient per a intentar una nova embranzida.
La setmana passada hi hagué una reunió en un cèntric hotel de
Barcelona —que no quedi per "peles"—, on el president assabenta
els informadors dels detalls del I I Torneig Internacional d Espanya
que es disputarà a Barcelona del 19 al 23 d'aquest mes. S ha. aconseguit la participació de Romania, campiona del mon, de 1 CK5>i>,
tercera classificada, i de Polònia, sisè lloc, juntament amb Espanya
i Suïssa, que serà quasi un convidat de pedra.
.
El programa és força atractiu i, a més, la televisió transmetra
dos partits: URSS-Espanya el dia 20 i Polònia-Espanya el dia 23.
D'aquesta manera, els aficionats podran veure com juga la selecció
espanyola davant dels equips més destacats del mon. I ja que no
es pot anar a Montreal, al menys que no quedi per manca d espect a C l |'profitant

l'avinentesa, la Federació ha editat un àlbum, amb una
interpretació gràfica de les regles de joc, dedicat especialment als
escolars i al jovent que vulgui practicar l'handbol, sense oblidar els
qui per una raó o altra estan obligats com a mínim a coneixer el
reglament. A l mateix temps s'ha posat en circulació un altre llibre
sobre l'àrbitre, tant pel que fa als aspectes de ju ge esportiu com
pel que es refereix a la persona. Tot plegat, dos llibres que poden
El°torneig, S com és lògic, també vol crear afició. A Barcelona ja
fa temps que n o veiem cap partit internacional d importancia, i ara
es presenta una bona avinentesa per a demostrar que la nostra ciutat continuava essent capdevantera de l'handbql, com d e tantes altres
coses. E l torneig s'adreça e s p e c i a l m e n t a l a gent jove i a tots aquells
als que pugui despertar alguna inquietud. Tal volta la data no sera
la més oportuna, car els estudiants solen trobar-se en època d'exàmens i això els pot retreure del Palau d'Esports, encara que la televisió té la santa virtut de ficar-se a t o t arreu.
Per uns dies Barcelona es converteix en la capital de l'handboL
Es d'esperar que l'etapa que s'inicia - e l s federatius mai no podran
agrair prou la victòria del Granollers a la R e c o p a - tingui continuïtat més endavant. Ja sabem que Granollers orgamtzara la final de
f s u ^ r Cotia si compta amb la col·laboració de la Federació. Es
ust que t o t s T a r r è g ^ n amb les despeses. Una altra final el setembre,
encadenaria el rosari d'èxits, si més no pel que fa a la divulgació
l e r a a n d b o l , l'esport amb més llicències d'Espanya, segons les esta-

S6r

Ja U que no hi ha manera que la Federació plegui, ni que sigui a
dit ni per cames, que si més no treballi.

díS

RAMON SERRA

ESTADI DEL FUTBOL
CLUB BARCELONA
FUTBOL. — CAMPIONAT NACIONAL DE LLIGA
Proper diumenge dia 9 de Maig de 1976 a les 17 hores

ELS M I L L O R S PISOS DEL M A RESME, A Z O N A RESIDENCIAL
A.JARDINADA, G R A N
LUXE
A M B P L A Ç A DE P À R K I N G
c/ 27 de GENER, cantonada carretera Sant Ginès ( P R E M I A DE
MAR)
REYCO - ORG. Immobiliària
Tels. 310 59 48 - 310 03 58

F. C. BARCELONA - REAL

ZARAGOZA

Control de Taquillatge n.c 13
Despatx- de 10.00 a 13.00 h. i de 16.00 a 21.00 h. a les NOVES
I N S T A L · L A C I O N S DE L'ESTADI. També a Seccions Esportives (Bruc,
166) només a les tardes de 18.00 a 21.00 h.
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FUTBOL

"VUELTA" (IX)

Hi ha una nova amenaça: Dieter Thurau
La novena etapa de la ronda
típanyola ha vist un altre tFiomf
de l'alemany Dieter Thurau. que
ja vencé en l'etapa pròleg a
Estepona. Avui s'havia d'anar
d'Almansa a Nules, (Plana Baixa).
El recorregut era de 208 quilòmetres i s'havien de coronar dos ports
puntuables per al premi de la muntanya: Alto de la Muela del Albeitar
i Alto de Oronet. ambdós de segona
categoria.
Hi ha un fet històric en aquesta
victòria de Thurau. Mai. des que la
"Vuelta" es va instituir a l'any 1935,
ho s'havien corregut nou etapes sense que un espanyol vencès en alguna
d'elles. Ni mai, també, s'havia donat
el cas que cap espanyol no s'enfundés, ni que fos per un sol dia, el
maillot de líder.
L'etapa d'avui s'ha caracteritzat
Per la gran velocitat que han imprès els corredors als pedals. La
mitjana ha passat de 40 km per
hora. cosa que demostra que la gent
que forma el gran grup. almenys
avui, tenia ganes d'escurçar aviat la
distància. Potser eren els propers
aires marins els que ho precipitaven
tot.
'
Un dels corredors més combatius
del dia ha estat Santisteban, del
'Ras", que definitivament ha saltat
«n el km 98. Per la meta volant de
Bunyol tenia 1 min. 55 seg. La seva
oiferència continuà augmentant i
arribà a ser de tres minuts una mica
ï^és endavant, però el seu esforç fou
inútil, sobretot tenint en compte que
vallori. del "Novostil", intentà unirse amb ell però no va aconseguir-lo.
Potser tots dos junts haguessin pogut arribar a la meta però el gran
grup avui no dormia i enxampà VaUori a 27 quilòmetres de la meta.
Dos quilòmetres més tard era caçat Santisteban i s'entrà en compac-

te grup al velòdrom de Nules. Perurena tenia avantatge, primerament,
precedint Thurau. L'avantatge es va
fer més gran quan Oliva passà al
seu davant per obrir-li camí, però
quatre homes de l'equip de l'alemany, sobretot Karstens, reaccionaren vigorosament i foren ells qui
obriren definitivament el passadís
pel qual penetrà Thurau guanyant
l'etapa.
Després d'ell entraren Perurena,
Ongenae. Karstens. Elorriaga, Priem.
Van Katwijk. Van Springel, etc.,
tots en el mateix temps. Gràcies als
tres segons de bonificació de la meta
volan d'Aiora i als del seu primer
lloc al final de l'etapa. Thurau se
situà segon de la general, a punt de
dopar el salt definitiu al primer lloc,
encara que no se sap quan ho farà.
Per tant, s'espera per als propers
dies una gran batalla entre l'alemany i Agostinho, que va tirant enrera.
Pel que respecta al premi de la
muntanya hem de dir que per l'Alto
de la Muela de Albeitar passà primer Abilleira. seguit d'Oliva i Martins. Per l'Alto de Oronet transitaren Santisteban. Vallori i Abilleira.
Per tant. aquest continua sent l'indiscutible rei dels cims.

CLASSIFICACIÓ
1.
2.
3.

GENERAL

Erik Jacques
Dieter Thurau
Joaquim Agostinho

41-44-11
41-47-59
41-48-04

PREMI M U N T A N Y A
Abilleira
Oliva
Agostinho

LLEIDA

77 punts
57
"
44
"

Üuini, un referèndum de trenta milions
Com cada any en acabar la
temporada nombrosos fitxages
són adjudicats al Barcelona.
Ara toca el torn a Quini, màxim realitzador de la Lliga espanyola, i que el Barcelona ja
havia festejat fa uns anys.

problema rau en això què els jugadors del filial demanen un milió
de fitxa per passar al primer equip.

iQuines són les possibilitats del
seu ingrés al Barça, i on comencen
i on acaben els rumors? A vegades
no és fàcil de destriar la palla del
gra. però en aquest cas només hi
ha una raó de pes: trenta milions.
Si el Barcelona presenta trenta
milions al comptat, els dirigents de
l'Sporting faran un referèndum entre els socis per decidir si cal traspassar Quini.

Quini ha dit que estava fart de
jugar a Gijón i que. malalt, ja fa
més que no els companys. Això no
agradà al públic, que no va perdre l'ocasió de xiular al davanter
el diumenge passat en el partit
contra el Salamanca. Quini no sabé controlar els nervis i s'encarà
amb la gent. Alguns diuen que va
fer botifarra i va dir algunes pa. raules grolleres. Per aquest motiu
la directiva l'ha sancionat amb
vint-i-cinc mil pessetes de multa.
El jugador s'ha excusat dient que
ell només s'adreçava al públic tot
preguntant: I què voleu què faci?
El fet és que, malgrat l'ambient
cada cop més tens, Quini no xerra
ara sobre el traspàs al Barcelona,
almenys amb el desig d'abans. Lògicament no pot pas negar que li
agradaria de marxar, però sap que
econòmicament no en
resultaria
pas gaire beneficiat.
Les informacions assenyalen que
al Barça cobraria dos milions i mig
per temporada. Actualment cobra
dos milions a l'Sporting, a més a
més de les primes per anar a la
selecció nacional. Quap és cridat
per primera vegada rep 175-000 pessetes del club. 125.000 la segona i
la resta 75.000, només per haver
estat cridat per Kubala sense obligació de jugar. Si això hi afegim
les primes de l'Sporting per partits guanyats, Quini se' n va més

UNA ECONOMIA FORTA
L'Economia dels asturians és forta. El pressupost de 90 milions
d'ingressos és a punt de completarse. car fins ara s'han recaptat 88
milions i mig. Però cal tenir present que el darrer partit de Lliga
es juga contra el Barcelona i. per
tant, els ingresos seran més enlairats que no s'havia previst. Això
vol dir que el Gijón no està pas
amb l'aigua al coll, i que decidirà
e" traspàs sense cap mena de pressions.
i.'equip negociaria des de la xifra de 30 milions. Cal tenir present que no és cap negoci vendre
un jugador bo per comprar amb
diners unes mitjanies que donen
mal resultat. L'Sporting vol reforçar-se amb jugadors de la pedrera
i del filial, el Deportivo Gijón. El

SILENCI SOSPITOS

S'aprova l'ingrés xinès a la FIFA

Arbitres contra clubs

Hamzah Abu Samah, representant de la Confederació Asiàtica de Futbol (C.A.F.) a la
FIFA, va informar ahir a Kuala Lumpur (Malàsia) que hi ha
moltes probabilitats que la República Popular de Xina sigui
admesa com membre de la Federació Internacional en la reunió que aquest organisme tindrà
a Montréal el proper 16 de juliol.

Els àrbitres de futbol lleidatans s'han dirigit al col·legi provincial per recusar els clubs
Balacia i Cervera i negant-se a
dirigir partits de futbol en què
intervinguin els seus equips.
El Cervera pertany a segona
categoria regional i el Balacia
a categoria jovenil.
Després de d i v e r s o s incidents,
protagonitzats per aquests clubs
contra els àrbitres, els col·legiats
acusen de passiva l'actuació del Co^nitè de Competició, de negligent la
Oefe nsa
j a f o r ç a públic^ de par'idistes i mancats d'ètica esportiva
*ls clubs, i d'incompetència els de^gats de camp en les seve s missions
específiques.
Els àrbitres lleidatans
acaben
° l e n t que podria arribar-se a la reg a d a massiva de tots ells ja que
*°n trepitjats els seus mé s sagrats
Q r e ts humans i esportius.
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Abu Samah precisà que en el cas
que això no es produís els països
asiàtics podrien plantejar-se una possible retirada del si de la FIFA.
Cal recordar que tota possibilitat
d'ingrés de Xina a la Federació Internacional és condicionada, segons
les autoritats d'aquells país, per la
immediata expulsió de Taiwan.
El problema s'inicia el 1958
quan, al Congrés de la F I F A a Estocolm, Xina decidí de retirar-sè
al·legant la tesi que en el terreny
polític es traduí per l'ingrés a les
Nacions Unides el 1973. La República Popular sosté que Taiwan forma
part de Xina i que, per tant, es il·legal la permanència del Govern nacionalista a qualsevol organització
internacional.
El fet és que. per raons òbvies, la
F I F A féu la màniga ampla quan,
en el recurs de la dècada dels seixanta. equips europeus o asiàtics ac-

_ CICLISME. — Carreres autoritzades per la Federació per dissabce ' dia 8 i diumenge, 9.
A Figueres. A les 17 h.
p ° i a 8:
^ran Premi Fires i Festes de la
kanta Creu. Categories: Afiecionats
i Juvenlis A.
, ° i a 9: Lleida. A les 16.30 h. TroIeu
Ciutat de Lleida. Categories:
*"iccionats 2" i Juvenils A.
. A les 10 del matí. Velèdrem de
^leida. Categories: Juvenils i Aficionats.
La reunió del Comitè DisciESQUÍ. — La Federació Catalaplinari de la UEFA començà a
anuncia la retirada de la llidps quarts d'onze d'ahir al matí
e ncia als corredors que
prenguea Brussel·les on s'havia reunit
e n Part a l'slalor» paral·lel de Baper haver-se jugat allí la final
r
a
íí
Baret prova no autoritzada
de la Copa d'Europa de camFUTBOL. — El procurador Eugepions de Copa el dia abans.
10
ni, Azón ha elevat un prec a les
^•orts respecte de les relacions juLa reunió del matí durà tres hoidico-laborals entre els futbolistes
res. La sessió continuà a la tarda
altres
esportistes
professionals
tot seguint l'ordre del dia, en què
aiib els seus clubs. El senyor Azón
hi figuraven els casos disciplinaris
otl s:dera que qualsevol reclamació
de jugadors —entre ells l'expulsió
aspecte de drets i obligacions ha
a'Amancio a Munich— i les sane
r ser competència exclusiva de la
cions per incidents en acabar-se alJurisdicció ordinària. També dematres partits en els campionats orgauna rectificació sobre el dret de
nitzats per la UEFA.
Retenció; que els esportistes partiLa tongada del matí fou dedicada
^Pin, segons un percentatge, dels
íntegrament al partit Real Madridgre^sos dels clubs en concepte de
Bayern de Munich on un espectador
cessió de jugadors, i s'interessa per
va agredir l'àrbitre i el jugador aleseguretat social dels esportistes
many Muller, un cop acabat el par•nib un sistema de finançació tret
tit:
®una major participació del fons
Un portaveu oficial ha assenyalat
jïue aporten les quinieles així com j que el Comitè Disciplinari havia
a altres contribucions,
i adoptat ía d e c i s i ó sancionadora

ceptaren invitacions del Govern xinès per jugar partits en territori
d'aquell país.
Però comque la situació s'anà
allargassant sense que Xina avancés
una sol·licitud de reafiliació, el 21
de juny del 1973 la F I F A envià una
carta als responsables xinesos comunicant que denegaria qualsevol altre permís. El 6 de setembre d'aquell
mateix any, la R. P. Xina contestà
que la decisió de la Federació Internacional obstaculitzava les relacions
esportives amistoses entre espectadors i jugadors del diferents països
i que era contrària a l'esperit de la
constitució de la FIFA. I acabava:
"En el món existeix una sola Xina
i aquesta és la República Popular.
Taiwan es unicamente una provincià... Es desig nostre que els actuaïs
dirigents de la F I F A segueixin el decurs de la història i prenguin immediatament la decisió d'expulsar la
xurma de Txang Kai-TxeC".
El ÒÒÓ6 dora raht htse sehtse sht
sió xinesa dins l'esfera del futbol
asiàtic s'anà accentuant fins el punt
que en el V I Congrés de la C.A.F.,
celebrat a Teheran el setembre de
1974, Iràn presentà una resolució,
acceptada per les tres quartes parts
de l'assemblea requerits pels estatuts. en què es reconeixia la R. P.
Xina com únic representant d l'esport xinès. En conseqüència, Taiwan
era inmediatament expulsat.

la UEFA i els incidents del Bernabeu
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aplicant el reglament, segons el previst repertori de sancions, però tenim present igualment l'acte arbitral i l'informe del delegat de la
UEFA.
La decisió va ser adoptada per
majoria, tot i que la duració del debat fa preveure que hi va haver diferents criteris i la conclusió fou
adoptada després d'examinar els
pros i els contres.
Malgrat fot, pl portaveu oficial no
ha volgut avançar res sobre les sancions. i afirmà que calia esperar
fins demà per a conèixer el comú,
nicat quan es farà públic.
El Comitè Disciplinari era presidit per l'italià Alberto Barbe i era
integrat per Louis Wouters (Bèlgica). Errki Porolia Fin àndia). M'fsud Bonnici (Malta), W'iadimir. Peter (Xecoslovàquia) i Ted Croker
(Gran Bretanya).
La UEFA no vol fer públic el comunicat fins que el sàpiguen els
clubs.

Després, malgrat les . protestes de
la FIFA, la presència de la República Popular en les principals manifestacions futbolístiques asiàtiques
s'ha anat accentuant fins el punt
que Joao Havelange, president de la
Federació Internacional, va fer avinent, arran deL seu darrer viatge a
aquell país. que era factible una solució. Es clar que ja sabern de què
es tracta.

enllà dels tres milions de pessetes
per temporada. Es clar que aquesta temporada n'ha rebut ben poques vista la mala classificació de
l'equip.
Comparant xifres i fent números. a Quini, no li resultaria massa
avantatjós de desplaçar-se a vïure
a Barcelona en aquestes condicions.
Quini és un home que pensa en el
futur i aquest està a Astúries. Cal
recordar que a Avilés té un bar,
que darrerament s'ha comprat un
pis a la vora de la platja de Gijón
i que té en projecte immediat de
comprar uns terrenys també a Gijón. Són molts els lligams econòmics que l'uneixen a Astúries i no
serà fàcil fer-jo desdir ni amb tres
milions anuals de fitxa, i menys
encara per dos i mig. car hi pei*
dria traslladant-se.
L'ESPANYOL TAMBÉ
No és que l'Espanyol vulgui fitxar Quini, però si el capità José
Manuel, un dels jugadors espanyols amb més classe, però que
aquesta temporada no ha rendit tot
el que se n'esperava i que no sembla del gust de l'entrenador. Aquí
també les pessetes diran la derrera
paraula.
Per cert, a Gijón es diu que els
jugadors de l'Espanvol sol·licitaren
un milió de pessetes de l'Sporting
com a prima per guanyar al camp
del Granada. Els directius s'hi negaren dient que l'Espanyol es preocupés de guanyar per anar a la
Copa de l'UEFA. I, ves com són lesj
coses, l'Espanyol
triomfa a Los
Càrmenes sense el milió dels roigsi-blancs.
Tots aquests
afers segurament
ocuparan l'actualitat de les properes setmanes. El Gijón vol fer neteja, però amb calma, sense presses ni embuts. Si algú vol comprar
només té una solució: posar milions
al damunt de la taula. Tota altra
cosa són ganes de perdre el temps.
I en el cas de Quini, pel que es
veu, no és tan important vèncer la
resistència del ciyb com la del
mateix jugador que té, una economia prou forta com per arriscar-se
a canviar de club pel simple fet de
jugar amb un altre de més categoria. La categoria es mesura a cops
de bitllets verds.

La carambola Montal
p N el fitxatge de Michels —confessa ell mateix— no hi ha hagut
L·
cap clàusula que exigeixi la renovació d'un títol que, encara
que només amb dos anys d'antiguitat, hom enyora en aquesta afició
multitudinària i apassionada que és la blau-giana. Però és evident
que una cosa són ies palaules i una altra, ben diferent, les realitats.
La solució Michels és dictada per un afany d'intentar reverdir
aquest títol, i el fet que el fitxatge tingui una vigència d'un any ho
corrobora plenament. En aquest punt sorgeix immediatament la pregunta: per què? I entrem en el camí de l'especuíació.
Es probable que, mitjançant els seus contactes amb els compromissaris, Montal hagi descobert la possibilitat que el referèndum
de la propera assemblea apuntali la seva gestió fins ab final de
l'any 1977. precisament el final del seu mandat.
Es probable que el president tingui la il·lusió de continuar en
el Barcelona quatre anys més. fins al 1981.
Es molt probable, finalment, que els canvis a nivell de la Directiva que vàrem avançar es verifiquin aviat.
Aleshores, si unim totes aquestes possibilitats, la conquesta del
campionat de lliga de la propera temporada es presenta com la condició "sine qua non" per a la futura renovació presidencial. Amb
un any per endavant, tal com estan les coses, guanyar la lliga es
presenta com una tasca autènticament heroiea, i les possibilitats
per arribar a una bena fí resten reduïdes a un atzar molt difícil
de poder precisar.
Es en aquest moment que Michels entra com a possible part de
la solució volguda. Es tracta d'un home que coneix el Barça i els
seus problemes i que, si més no. té la completa confiança de Cruyff.
A l'altra part de la solució trobem els canvis directius. Manca,
efectivament, una direcció que conegui a fons la problemàtica per
haver-la viscuda a tots els nivells i, el que es més important a curt
terme, que tingui tota la confiança dels jugadors. O. almenys, dels
més representatius. I aquí jugaria el seu paper Ferran Arino, un
home que, per citar un exemple, fou triat per Rifé, Torres i Sadurní
per presidir la comissió de llur homenatge.
Ben mirat, amb aquesta perspectiva, i a part el fet que pensi
que la tornada de Michels pot ésser beneficiosa, l'afer que es cou
al Barça presenta una línia coherent on encaixen totes les seves
peces.
De cara a les immediates perspectives del Futbol Club Barcelona sembla, efectivament, que aquesta és l'única possibilitat de poder assolir l'any vinent la fita daurada de tot president. I deixant
la banda els mitjans d'aconseguir-ho i la finalitat mateixa de la jugada, penso que, de cara al barcelonista, tot pot ser lícit si s'arriba
al fi volgut. Una vegada més. el fi justificaria e's mitjans
Però no puc estar-me de pensar que, ara. t"t és jnés difícil, en
raó de la urgència d'un temps que s'ha anat e gotant. Realment, ia
carambola que Agustí Montal sembla voler intentar es presenta
ben complicada.
JOSEP P L A Y A

—Espectacles

AL VENT

CANÇÓ

Pere Tàpias i les seves cançons
El teatre Romea de Barcelona no era pas ple de gom a
gom, dilluns passat al vespre.
Ho lamento. I ho lamento especialment per a tots els que
es van quedar sense veure Pere Tàpies en el seu debut en solitari en un escenari barceloní,
una vetllada que fou una gran
festa i que per a molts fou
també el descobriment públic
d'un cantautor originalíssim i
que tot just ara, després de
més de vuit anys de dedicació
ininterrompuda i constant a la
cançó, està assolint la seva
pròpia maduresa com a autor
i intèrpret.
En el seu recital de dilluns passat
al vespre al teatre Romea de Barcelona, Pere Tàpias es va mostrar
tal com és, amb amplitud i sense
cap mena d'embuts com només ho
havia pogut fer fins ara en el seu
darrer àlbum discogràfic de llarga
durada, Si fa sol... que cal considerar la seva millor obra i amb què
sembla haver iniciat una nova etapa
d'allò més interessant. Els resultats
aconseguits fins ara indiquen un
avenç realment considerable en
l'evolució del cantautor vilanoví,
l'obra del qual és sens dubte una de
les menys fàcilment encasellables de
tota la cançó popular catalana actual.
Pel contingut aparent de les seves
cançons, per la seva manera d'actuar i per tot allò que és el seu aspecte extern més evident, Pere Tàpias sembla un tipus menfotista, un
estripador absolut, ple de gràcia i
d'espontaneïtat, però que no aprofundeix realment en el sentit de
l'humor eminentment popular que hi
ha a la base de totes les seves cançons. Aquesta, no obstant, és una
visió falsa i que només és el resultat d'una aproximació molt parcial i
esquemàtica a la seva obra, fins ara
vacil·lant i plena de contradiccions,
però que en qualsevol cas sempre
ha estat una manifestació molt interessant d'unes determinades formes d'expressió de la sentimentalitat popular i que a hores d'ara comença a demostrar-nos bona part de
la seva força, el seu interès i sobretot la seva viabilitat comunicativa,
que en el debut de Pere Tàpias al
teatre Romea de Barcelona fou a la
mateixa base <ie l'èxit assolit entre
un públic que fou testimoni directe
del descobriment d'un bon cantautor popular fins ara potser soterrat.
Càustic, tendre, irònic, iconoclasta, satíric, i sobretot posseïdor d'un
sentit molt original de la poètica
de la nostra quotidianitat personal
i col·lectiva, Pere Tàpias és un cantautor originalíssim i alhora típic,
perquè té tot un món molt seu i
només ell és capaç d'interpretar-lo,
de re-crear-nos-el. Com a autor, val
a diy-ho, ha experimentat una evolució molt gran, ampliant i concretant
molt més la tematica de les seves
cançons, que fins ara era molt difosa i sovint no superava una anàlisi
mínimament rigorosa i seriosa, i alhora ha sabut donar a les seves
composicions una definició estilística molt més precisa, usant en cada
cas els recursos més útils i atorgantlos un tractament més profund en
eis diversos aspectes que donen forma pròpia a cada cançó, des del
text que n'és la base temàtica fins
als diversos nivells interpretatius
—vocals, instrumentals, gestuals, escenogràfics...— bo i passant per les
músiques, molí més treballades,
molt més elaSJ&rades, però sempre
« n el to espontani 1 fàcil que ha distingit tota l'obra de Pere Tàpias.
La superació crítico-satírica de
certes formes de la nostra sentimentalitat popular està a la base mateixa de l'obra de Pere Tàpias, on hi
ha tot un seguit de referències directes i indirectes al món de les nostres festes majors, els envelats, el
món fílmic del Far West o d'un cert
cinema musical nord-americà que
nodrí i nodreix encara algunes de
les nostres evasions individuals i
col·lectives. Pere Tàpias recupera i
supera tot aquest món d'una manera crítica, amb lucidesa, amb sensibilitat i fonamentalment amb humor. Però ja no es tracta d'un humor fàcil i purament efectista, sinó
d'un humor en certa manera brassenià que és objecte d'un tractament
propi i que s'inspira en tot un llenguatge humorístic d'arrels eminentment populars, i que conseqüentment és capaç d'enfrontai>se amb
escepticisme, mordacitat i àdhuc
agressivitat, amb qüestions indivi-
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duals i col·lectives no gens humorístiques.
En una primera part en solitari,
amb cançons prou conegudes ja com
Jo sóc de fora. sóc de províncies, íntegre, Cançó de les trompetes. Vola.
vola, vola, L'opinador, Mariano, Oh!,
Moreno de la Fe. El plusquamperfecte, Del segle XVI: fragment, Profitant, Era tan bon home, Txa, txa,
txa final i amb diverses intervencions parlades i amb una segona
part molt més ambiciosa, completa
i sobretot suggeridora, durant la
qual comptà amb el suport instrumental del tecladista Joan-Albert
Amargós, el saxofonista Ricard Roda, el percussionista Jordi Llanés i
el baixista Carles Bevent, que l'acompanyaren amb brillantesa i gran
eficàcia en la interpretació de tot
un petit mostrari de les seves creacions més recents, des de Rosa fins
a La çadira, passant per autèntiques
troballes com ara El candidat, Imatges, La nana deï nano, Antònia, Li
deien Johnny Castells i sobretot El
suc, ultra d'altres composicions com
El senyor Canons, El discurs, Monòleg, Amor matemàtic, Segur d'ell
mateix i Al darrer adéu. en unes interpretacions acurades i carregades
de matisos de tota mena tan vocalment com instrumentalment, gestualment i escenogràficament Pere
Tàpias aconseguí de fer-se absolutament amb èl públic i assolí un
èxit extraordinari, que solidàriament volgué dedicar de manera pública a tots els seus companys cantants, amb un record especial per
als qui no poden cantar.
JORDI GARCIA-SOLER

"Es tard": la maduresa de Joan Isaac
Amb la publicació del seu primer àlbum discogràfic de llarga durada, Es tard, Joan Isaac
ha assolit definitivament la seva plena maduresa com a cantautor —és a dir, i que Albert
Jané em perdoni la precisió,
com a cantant que interpreta les
seves pròpies c omposicions—,
fins al punt que des d'ara ens
caldrà tenir-lo ben present en
parlar dels creadors i intèrprets
més destacats de la cançó popular catalana actual, mentre
que fins a l'edició d'Es tard no
passava de ser una promesa esperançadora, però al cap i a la
fi només una promesa.
Es tard és una obra de maduresa,
una obra d'un autèntic cantautor
de raça. Perquè tot i la seva facilitat aparent, l'ofici de cantautor només és possible quan es duu a la sang
i quan hom hi esmerça hores i hores de treball minuciós, pacient i rigorós. Tot això és en el cas de Joan
Isaac, que debutà anys enrera a la
segona edició de Promoció de Noves
Veus com a cantant solista del Grup
Nosaltres, ï que d'aleshores ençà ha
treballat de valent com a cantautor,
actuant sovint al costat de gent com
Lluís Llach, Pi de la Serra, Maria
del Mar Bonet, Ovidi Montllor i d'altres, i cercant sempre unà expressivitat característica.
Ara, amb la publicació d'Es tard,
es pot ben dir que Joan Isaac ha assolit una primera fita important en
la s e v a carrera artística. Després
d'un parell de discos senzills interessants, però encara no prou defini-

TEATRE

Les ombres gegants d'Andhira Pradesh
Les ombres xineses, denominació que comprenia qualsevol
espectacle d'ombres d'o r i g e n
o r i e n t a l , degueren arribar a
Barcelona ara fa dos-cents anys,
si fa no fa. I tot seguit es popularitzaren: les ombres, a casa
nostra, foren un precedent del
cinema. Tan modest com vulgem, però precedent al cap i a
la fi.
Ara, per primera vegada, podrem
veure a Barcelona una companyia
d'ombres gegants procedents d'Andhra Pradesh (índia). Es tracta de
la companyia que dirigeix Meher R.
Contractor, dependent de l'Academia
de les Arts de l'Espectacle de Darpana, la qual es presentarà dissabte
al Teatre de l'Institut. La companyia
de M. Contractor efectua una volta
per Europa, i Barcelona és una escala, una escala important sens dubte, del seu periple europeu, compresa entre Copenhaguen i Roma.
Les ombres gegants d'Andhra Pradesh tenen un origen religiós, com
la majoria dels espectacles d'Asia.
(I els d'altres parts del món, naturalment). Les representacions tenen
lloc a l'interior dels temples, i els
manipuladors són una mena de clergues menors. El tema més sovint
evocat a les ombres és manllevat del
Ramaiana: en síntesi, la lluita entre
Rama, l'heroi mític, i Ravana, l'esperit del mal, que li roba la dona i
li fa altres malifetes. Però aquesta
lluita es multiplica en tants episodis, hi prenen part tants personatges —divinitats, semidivinitats, homes, micos, i tota la gernació que
vulgueu— que la representació acostuma a durar d'entrada de fosc a
punta de dia. Els fidels, però, segueixen les incidències amb l'ai al cor,
amb pruïja d'edificació i alliçonament. I, si s'esdevé que la fatiga els
venç i abandonen el temple —la
carn és dèbil, ja se sap—, els manipuladors continuen la representació
sense defallir, ja que hom suposa
que els mateixos déus en persona
acudeixen a presenciar llurs passa
des gestes.
Les companyies encoratjades pel
Govern de l'índia a fi de conservar
la gran riquesa del folklore subasiàtic, i mantenir-lo en la seva puresa,
han adequat la durada de l'espectacle a allò que hom té per normal a
Occident. Així ha procedit la companyia de M Contractor —la major
autoritat en el gènere—, que anuncia, en el seu programa, uns contes
extrets del Panxatantra i la reducció
de les aventures i desventures de
Rama. I així va procedir també la
companyia que actuà al III Festival

Internacional de les Arts Tradicionals, a Rennes, la qual vaig tenir la
sort de poder veure el passat mes
de març.
Les ombres d'Andhra Pradesh són
les més grans del món, i d'ací ve la
denominació de gegants amb la qual
són conegudes. Són fetes amb plantilles de pell de cabra, cérvol o vedell, tan fines que gairebé esdevenen transparents. Pintades i articulades, llur aparició sobre la pantalla
causa un g' an efecte. L'espectacle,
però, és doblement insòlit: el públic
—el públic devot, quan la representació té lloc al temple— pot circular
d'un costat a l'aitre del llençol. I així
poden ésser admirats tant els episodis del Ramaiana com l'extraordinària habilitat dels manipuladors, assistits per les indicacions del director i la febrosa activitat dels músics.
Davant els nostres ulls els pergamins rebregats, curosament col·locats
a terra, són desplegats i subjectats
per les tiges; així que s aproximen
a la pantalla aquelles figures que diríeu insignificants es converteixen en
guerrers imponents, en candoroses
donzelles, en divinitats a m b cap
d'elefant. I viuen una història meravellosa, plena de daltabaixos, d'anhels i d'alegries. Per llunyana que
sigui de nosaltres la mitologia hindú, per més que el significat de moltes accions se'ns faci escàpol, arriba
un moment que la subjugant unitat
formada pels intèrprets i les ombres
ens captiva més enllà d'un primer
estadi, sempre matusser, de comprensió.
La visita de la companyia d'ombres gegants de Meher Contractor a
Barcelona és una nova que calia
anunciar. El perill que un espectacle d'aquest caire passi desapercebut
ha d'evitar-se. En aquest cas el crític cal que compleixi una missió informativa que, com és fàcil de comprendre, no l'ha de condicionar en
absolut a l'hora d'emetre la seva valoració sobre l'espectacle referit.
XAVIER FABREGAS

Coral menorquina
a Barcelona
L'Orfeó de Sants, amb motiu de
les festes del seu 75è Aniversari, rebrà la visita de la CAPELLA DAVIDICA de Ciutadella (Menorca), a
primeria de maig. En a q u e s t a
avinentesa la Capella Davídica donarà uns concerts a la ciutat, i en
interpretarà diversos programes de
Música coral clàssica i moderna.

dors d'una línia d'acció determinada i concreta, Es tard marca un gran
pas endavant en l'evolució de Joan
Isaac, que si com a intèrpret no ens
dóna cap altra sorpresa que la superació experimentada d'un c e r t
temps ençà, com a autor ens demostra no solament la seva gran capacitat com a melodista expert i sensible, sinó també i fonamentalment
la seva qualitat com a autor completíssim. que escriu uns textos molt
més elaborats i treballats que no pas
fins ara, i que els musica amb encert, en un estil melòdic i rítmic
molt propi, arribant a la creació d'un
llenguatge que el defineix com a
cantautor ja definitivament madur,
com a aportació important de cara
al pressent i al futur de la cançó popular catalana actual. Joan Isaac,
autor i intèrpret de cançons de la
qualitat de, per exemple, Esíreny-me,
heura estimada, Es tard. Jo et venceré, Amb el vostre permís. De prop
m'arriba el so. Sempre buscaré el refugi, Un somrís sota les hores, Homenatge, Cançó per a un amor absent o Havanera, i amb ell els arranjadors Manuel Camp. Albert Moraleda i Jordi Vilaprinyó, i una bona
colla d'instrumentistes del país, han
aconseguit amb Es tsrd una producció discogràfica de Joan Molas, una
autèntica obra de maduresa.

I L A CANÇÓ POPULAR
TRADICIONAL?
En parlar de la Nova Cançó parlem de la cançó popular catalana
actual, tot i que el terme té unes
connotacions històriques molt determinades_ i comporta uns límits molt
marcats. £ ixò no obstant, val la pena
de fer la precisió. Val la pena de recordar que la cançó popular pot ésser actual i pot ésser també tradicional. Perquè la cançó popular no
és pas un invent d'última hora, siiió
una de les manifestacions artístiques
que posseeixen una tradició més rica
i diversificada, i una història més
extensa. Per això cal fer un crit d'atenció i insistir en l'interés de la
tasca dels qui, com Maria del Mar
Bonet, Uc, Al tall i d'altres, assagen
constantment de donar vida nova a
la cançó popular tradicional del nostre país, recuperant-ne algunes obres
i recreant-les. A las Illes i al País
Valencià, aquesta tasca és un fet esplèndid i molt important, que ja
dóna els seus fruits. Resta per veure
qui tirarà realment endavant un tre-

ball semblant al Principat i a la Catalunya-Nord.
CARLOS MONTERO: "DE A L L A
LEJOS Y DE ESTE TIEMPO'
D'uns anys ençà, hi ha al país un
gran interès per la cançó i la música popular actual de l'Amèrica Llatina. I és ben lògic que sigui així,
puix que després d'un període de
temps molt llarg durant eí qual tota
la música que ens arribava cels països sud-americans no era sinó un
subproducte estupefaent, adotzenat
i sense cap relació amb l'autèntica
cultura popular 1 a t i n o-americana,
fi'un cert temps ençà s'han publicat
obres importants d'autors i d'intèrprets que expressen fidelrr.ent els
corrents més vius i genuirs d'una
música realment arrelada a la realitat de l'Amèrica Llatina, una realitat evidentment no massa festive.
L'edició de l'àlbum De allà lejos y
de este tiempo, de l'argentí Carlos
Montero, és una bona prova de la
vitalitat i la força d'aquest moviment musical. Emprant com a base
la música més tradicional del sau
país, com és el tango, incorporant-hi
elements nous i atorgant-los una càrrega testimonial evident, C a r l o s
Montero fa realitat uns versos de
José A. Santiago que ell mateix canta en aquest disc: "Nsdie me pida
canciones / que diviertan o consuelen. / Yo nunca canta al olvido /
porque canto lo que duele. / Ninguna canción es triste / cuando la vida
es alegre".
J. G. S.
A V U I ACTUEN
Ovidi Montllor, al teatre Calderón
d'Alcoi a les 20,00.
Celdoni Fonoll, al Centre Excursionista Sant Francesc d'Arenys de
Mar, a les 20,00.
Blay Tritono, al teatre de l'Acadèmia Catòlica de Ripoll, a las 22.00.
Pi de la Serra, al teatre Bartrina
de Reus, a las 22,00.
Maria del Mar Bonet, al Centre
Parroquial d'Horta de Barcelona, a
les 22,00.
Ramon Muntaner, al Col·legi Cartanyà de Girona, a les 22,30.
La Trinca, al teatre Romea de Barcelona, a les 22,45.
Música Urbana, a Zeleste de Barcelona, a les 23.30.
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—Espectacles

Jean Eustache a Barcelona
Fa tres anys França va sorprendre el món, i es va sorprendre ella
mateixa, en seleccionar per ai Festival de Canes dos films esplèndids
que havien de representar-la oficialment: La g r a n d e bouffe de
Marco Ferreri i La mamain et la
putain ce Jean Eustache. Naturalment, la sorpresa que França es va
i ens va donar no era tan per l'esplendidesa d aquests films com per
llur aparent escabrositat.
'

Aquesta escabrositat procedia, fonamentalment, de la voluntat de Ferreri i
d'Eustache d inscriure en un lloc central
de llur films allò que gairebé sempre es
fa fonedís a les pel·lícules narratives habituals. és a dir, la pulsió nutritiva (importantíssima en el film de Ferreri) i la
pulsió sexual (bàsica en la pel·lícula
d'Eustache.)
Aquesta decisió de no escamotejar la
sexualitat i la nutrició en dues ficcions
cinematogràfiques va desplaure positivament les forces vives del país veí.
Aquestes, incapacitades per a veure en
La grande bouffe i La maman et la putain res que no fos la representació de
dos pecats capitals de primer ordre —la
gola i ia luxúria—, van llançar els seus
gossos de presa, a través dels canals de
comunicació, contra les dues pel·lícules. Els bubs-bubs d'aquests gossos
—d'entre els quals van sobresortir els
de Jean Cau, que aprofitant l'avinentesa
va produir alguna de les seves proses
més memorables— es van dedicar sobretot a denunciar un doble escàndol:
l'escàndol de l'existència d'uns films
'obsessionats per la gola i la luxúria, i
l'escàndol —tal vegada més gran— que
aquests films representessin oficialment
França en un festival de cinema tan
prestigiós com el de Canes.
Tot això, com sol passar en aquests
casos, va produir l'efecte d'un boomerang: les veus condemnant les pel·lícules de Ferreri i d'Eustache no van aconseguir sinó una publicitat suplementària
i gratuita dels films els quals van iniciar,
malgrat tots els pronòstics, una brillant
carrera comercial. Sens dubte, la pel·lícula més beneficiada per aquest efecte
inesperat va ser La grande bouffe de
Marco Ferreri, que arribà a obtenir un
gran èxit .de públic. Però. la publicitat
súplémentarïa va -beneficiar també La
mamain et la putain. quasi «opera
prima» d'un director jove i desconegut,
Jeàn Eustache.
Tres anys després d'aquest afer, gràa la Filmoteca i la Fundació Joan
M*f» hem pogut contemplar una d'aquelles «escandaloses» pel·lícules. Concretament, hem pogut veure La mamain
et la putain, qyfe, a més, ens ha arribat

<8ses

Jean Eustache va realitzar La mamain
et la putain l'any 1972, és a dir, quatre
anys després del maig francès, i en ple
reguat del mediocre president Georges
Pompidou. En aquesta França de
començament dels 70 hi ha dos fets
molt clars i nets: d'una part, el maig del
1968 no havia somogut ni un milímetre
els fonaments de la societat francesa i,
de I altra, en canvi, sí que havia modificat profundament els seus protagonistes. els quals, per una raó, o altre, s'havien cregut en condicions d'abastar el
cel amb la mà — p e r a descobriri
després que somiaven. Això va configurar —sobre tot en sectors socials inestables— una situació de malestar molt
profund, inevitablement abocat al nihilisme. Amb aquest malestar s encara La
maman et la putain.
Els protagonistes de la pel·lícula són
Alexandre, que vagareja pels carrérs de
París, cita Bataille i llegeix Prost; Marie.
la seva amant; i Veronika que interfereix
en la relació dels anteriors, no com a
element pertorbador sinó com a ingredient indispensable. Tots tres per separat podrien ser representats del malestar
que fa un moment assenyalàvem. No
obstant això, és de la seva relació i de
l'espai que aquesta relació determina
d'on sorgeix la manera de representar
auqest malestar.
Parlant amb Jean Eustache a propòsit
del seu film, aquest em deia que I escriptura de La maman et la putain
—una escriptura naturalista, per abreujar
i per entendre'ns— es dirigia, en bona
part, contra les teories de Tel Quef
(grup davatguarda francès, amb una
gran audiència.) Aquesta afirmació em
va sorprende molt, ja que si algun enunciat sembla haver guiat ideològicament
la seva pel·lícula, aquest caldria cercar-lo en aquella fórmula de Philip Soiiers, precisament capdavanter .del grup
Tel Quei, que deia: «El sexe és la nova
reiigió de la petita burgesia».
En efecte, la representació que efectuen Alexandre, Marie i Veronika és una
representació que s'articula al voltant
del sexe (d'aquí prové naturalment
l'escàndol de que abans parlava). Els
personatges de La maman et la putain,
com si fossin cucs de seda, van teixint

un capoll en el qual quedaran definitivament presoners. Els fills, però, no
són aquí de seda: eis fills d aquest
capoll són la sexualitat exercida com a
darrer reducte de! Ilenguatje. Alexandre, Maria Veronika, infants del maig
francès, s'encaren- amb aquest recurs
irrisori al seu propi malestar. Per
aquest camí es lexicalitzen en paradigma d'una petita burgesia revoltada i
d un país que després del temporal
veu venir la calma. La França de Pompidou, però, sobretot una franja d'aquesta França, és l'objectiu final de La
maman et la putain. Les caretes darrera
de ies quals aquesta franja amaga là
seva patètica i a vegades irrisòria imatge
real és la hipòtesi de treball que llença
el fiim.
Abans d anar-se'n. Jean Eustache ens
va dir que, si la censura no hi tenia cap
inconvenient, aviat podríem veure en els
cinemes comercials ia seva pel·lícula, ja
que aquesta havia trobat distribuidor.
D'això, ens n'alegrem: altrament no
tindríem cap avinentesa de contemplar
una de les millors pel·lícules franceses,
precisament del 68 ençà
FÈLIX FANES

L'Orquestra
Ciutat tíe Barcelona
clausura temporada
Demà dissabte, dia 8 de maig (L en segona audició diumenge dia 9) l'Orquestra Ciutat de Barcelona clausurarà amb
unes audicions a? Palau de la Música
Catalana la seva brillant temporada de
concerts.
Sota la direcció d Antoni Ros Marbà,
bi col·laborarà en aquesta ocasió el
famós pianista Eugene Istomin. Nascut
l'any 1925 a Nova York, perfeccionà els
seus estudis amb R. Serkin i M. Horszowski; el seu debut el 1943 amb l'Orquestra de Filadèlfia significà I inici
d una carrera meteòrica; invitat especialment per Pau Casals al Festival de
Prada de 1950, féu íntima amistat amb
el mestre, amb qui realitzà diverses gravaqions discogràfiques. Ma estat, ipvitat_
per eJes orquestres més anomenades
d Europa i des de 1970 les seves voltes
per lés sales europees tenen caràcter
anual. En aquest concert de clausura
Éugene Istcmin serà el solista del «Concert núm. 4, per a piano i orquestra» de
Beethoven.
Obrirà el programa «Preludi, ària i
giga» de Manuel Blancafort, i n'ocuparà
la segona part la «Simfonia núm. 7» de
Dvorak.

Cartellera

BARCELONA
TEATRES
UCEU. (Tel. 301 67 87.) Divendres, nit, a les 9.30 presentació de la Cia. d'opereta del
Chatelet de París amb «EL
CANTOR DE MEXICO». Diumenge, tarda, i dimarts, nit, el
mateix programa.
APOLO. (Tel. 241 40 06.) Palau
de la Revista. El teatre més
acreditat de Barcelona. COLSADA presenta la seva gran
companyia titular de Revista.
Tarda 6. Nit 10.45. Sensacional
èxit de la gran superrevista
còmica «UNA AMIGUITA DE
USTED» amb Tania Doris. Luis
Cuenca i Pedra Pena. (Espectacular desfilada de dones internacionals! Dos ballets d atracció! Desplaçament inmillorable. Autobusos 29, 57. 64 i
Metro Lesseps. estació Poble
Sec us deixaran a la mateixa
porta del Teatre. Venda de localitats amb 6 dies d anticipació. ULTIMA SETMANA.
BARCELONA. (Tei. 318 94 974
Avui i tots els dies, tarda 6.15.
mt 10.30. E POLATOGLOU
(?w>senta «HAIR» el rock musica! de Tamor tribal. Versió
completa. Companyia de Nova
. York. Per fi estrena a Espanya
dels diàlegs en castellà. Rigorosament més gr^ns 18 anys.
Localitats en venda. Tots els
cMluns descans de la Companyia.

Capsa, (TeL 21573 93.)

acompanyada pter Eustache mateix. La
pel·lícula, ara ja fora del seu context escandalós, confirma perfectament l'interès que va desvetilar en el moment de
la seva estrena. I això no tant per la seva
desmesura (és una cinta de tres hores i
mitja de durada; no hi ha pràcticament
acció; els diàlegs són prolixos i sovint literaris...) com, sobretot, per la precisió i
el rigor amb què el film s encara a una
situació determinada.

«La

Quadra» de Sevilla presenta:
" t o s PALOS» de Salvador
Tàvora. a partir d'uns documents ordenats i proposats
Per José Monleón. Funcions:
dimarts, dijous i dissabte a les
7-00 i 10.30. Dimecres i divendres a les 10.30. Diumenge. 7
tarda. Dilluns; descans. Descompte per als estudiants.
•TATSE DE L'INSTITUT. (Cl, Pedró L a s t o r t r a s . 3. Tels.
317 66 75 i 317 39 74.) Demà,
OMBRES GEGANTS DE LÏNDIA. Per primera vegada a Escanya - Darpana Puppet
Group. Dissabte 8. 10.30 nit:
diufloenge9.6tarda; dilluns 10
11, 10 30-Otf. QVAr

POLIORAMA.Tarda 6.30. nit
LUNYA. de Maria Aurèlia Cap10.45. Gran esdeveniment! Esmany i Xavier Romeu. Direcció
trena Cia. Irene Gutiérrez
Anton Codina. Funcions: diCaba amb Carlos Estrada en:
jous'. 6:30 i 10.30: divendres,
«UNA VEZ AL ANO» de Ber10.30; dissabte, 6.30 i 10.30;
nard Slade. Adaptació: Artime
diumenge. 6.30. Preu 125 pes- ATENAS: Balmes. 365. Tel.
247 49 80: Cine familiar apte:
i Azpilicueta. Direcció Lluís Essetes. "
Tarda, 3.30. «EL CAPITAN PI;
cobar. jLa divertida història
RATA». a més. «CARLITOS Y
d'una parella que viuen feliç- CAFE TEATRE
SNOOPY». (Dibuixos.) Demà
ment casats., però no l'un
matinal, 10.30.
amb l'altre! jEmocionant! |Di- CALIOPE, '(Balmes 245. Tel.
(Tel. 316 23 96.) «MAvertidissima! jUna autèntic èxit
218 1083.) Nit a les 12 i 1.30. COMÈDIA.
NUELA». . (Majors 18 anys.)
mundial!
estrena de l'espectacle. «POP»
Avui,
tprda.
4.20. Numerades.
més atrevit, còmic, desvergo6.10110.25.
ROMEA. (Tel. 317 71 89.) Impronvit i violent... però intel·ligent: DIORAMA.
73. (Plaça Bon
rrogablement, només fins el
«MANDARINA MECÀNICA» per
Succés. 73. Tel. 318 12 91.)
dia 16, recitals de LA TRINCA:
primeres figures del teatre,
Continua 10.30 «EL ASESINO
«SET ANYS I UN DIA». Dicine i televisió: Víctor Petit.
ESTA ENTRE LOS 13» i «NO
recció musical, Francesc BuCarlos Velat, Antonio Lara, i
QUIERO PERDER LA HONRA».
rrull. Escenografia, Josep MasMarta Angelat. Coreografia:
(12.25. 3.40, 7 110.3Q.rNo apte.
sagué. Supervisió escènica,
FRANCISCO GELABERT. Di- MONTSERRAT
CINEMA. (Tel.
Joan-German Schroeder. Funrecció: JOSEP TORRENTS.
255 59 70.) «NO QUIERO PERcions: Dilluns, descans de la
(Reserveu taula amb anteDER
LA
HONRA»
i «EL ASECompanyia. De dimarts a dilació.) Diumenge, descans de
SINO ESTA ENTRE LOS 13».
vendres. només 10.45. Disla comDanyia.
No apte.
sabte i diumenge, 6.45 i 10.45.
LORD BLACK'. El Cafè" Teatre.
(Parc d atraccions Montjuic. SELECTO. (Major de Gràcia,
175. Tei. 217 14 63.) «NO
TALIA. (Telf. 241 14 47. CLIMATel 242 87 10.) Totes les nits:
QUIERO PERDER LA HONRA»
TITZAT.) Tarda 6.15. nit 10.30.
«LES LUXURIES DE NERON»
i «EL ASESINO ESTA ENTRE
Cia JOSEFINA GÜELL. ComèEls autèntics pendpns de la
LOS 13». No apte.
dia d'intriga y «suspens».
Roma imperial!! Funcions:
VERSALLES. (Tel. 236 49 54.)
«TRAMPA PARA UNA MUJER».
12.30 i 2 00.
Nou equip de projecció. MàOriginal de Robert Thomas.
xim confort. «NO QUIERO
Traducció: Àngel F. MontesiPERDER LA HONRA» i «EL
nos. Elenc per ordre d'apa- TEATRES RESTAURANT
ASESINO ESTA ENTRE LOS
rieió: Tina Vidal, Rosario Cos13».
colla. Encarna Chimeno. Josefina Güell, Luis Torner y SC ALA BARCELONA. (Paseig
Camilo García. D i r e c c i ó :
CINEMES
DE REESTRENA
de ,Sant Joan, 49.) SCALA
Marcel Ibero. Venda de localiBARCELONA PRESENTA EL
tats amb cinc dies d'antelació.
NOU ESPECTACLE INTERNA- CONDAL. (Paralelo, 91. Tel.
CIONAL «ESTA NOCHE...
242 31 32.) Tarda, contínua.
VICTORIA. (Tel. 241 39 85.)
SCALA». REALITZAT I DIRIGIT
«PUPA. CHARLIE Y SU GOTarda 6.30. Nit, 10.45. El més
PER RAMON RIBA I ANTONI
RILA» i «TORMENTO». (NO
gran esdeveniment de la temRIBA Tots els dies a les 8.15
APTE.) Festes, matinal a les
porada. Balaguer i Buira presopar, -ball i espectacle (L100
10.
senten «LUZ VERDE». El més
ptes.) A les 0.15 consumació,
graciós espectacle musical
ball i espectacle (650 ptes.), o DORADO. «ZORRITA MARTldels últims temps, a*ib la gran
sopar fred. i espectacle (750
NEZ» i «LOS TROTAMUN«vedette» del mon v i t L 0 pfes.). Diumenges, sessió esDOS». (Majors 18 anys.)
RENA; la gràcia inimi ble de
pecial a les 17 hores, consuSANTI SANS, el més irm -tant
mació, ball i espectacle (500 G A L E R I A C O N D A L . ( T e l .
ballet d Europa: GIN h ÍK,
ptes.). Dissabtes i vigília de
301 75 95.) Continua 10.30. No
amb Rita Thizia, Lucia Dos
festius, suplement 100 ptes
apte, «ENCUENTRO EN MASantos i un inesgotable elenc
RESERVES: TELEFONS
RRAKECH», P. Fonda, ,i «LOS
de primeríssimes figures.
24634 00-2251515.
SECRETOS DE LA COSA NOSTRA». Charles Sronson.
JAUME !. (Av. Rep. Argentina,
SALA VILLARROEL. (C. Villa- CINEMES D'ESTRENA
267 i 269. Pg. St. Gervasi. 80.
noel. 87. T. 323 03 75.) PreTel.247 11 02 i 247 43 96.) Prosenta Cia La Roda: PREGUNjecció i so d'alta fidelitat. «TETES I R6SR0STES SOBRE LA AMERICA. (Tel 223 50 09.) «NO
RROR SIN HABLA» i «EL
VIDA I LA MORT OE FRANQUIERO PERDER LA HONRA»
MUNDO EXTRANO DE MACESC LAYRET\ ADVOCAT
i «EL^^SeÇINp ESTA ENTRE
OAME SIN», Bete.DasBS+Bo»
Oví» PRÜQHQI.
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Audicions de l'Orquestra de cambra de Praga
EnNsubstitució dels concerts d'«l Virtuosi di Roma» (inicialment previstos
per als dies 29 i 30 de maig) la volta
artística dels quals ha estat cancel·lada
per causes totalment alienes a la seva
voluntat, el Patronat Pro Música s honora a oferir al públic-filharmònic dues
excepcional audicions de la mundialment famosa Orquesta de Cambra de
Praga.
Fundada el 1951 a iniciativa de diversos intèrprets eminents de música dè
cambra, s'acredità amb rapidesa com un
conjunt singular i excepcional. Es integrada per una quarentena d'instrumentistes de corda, vent i percussió r sempre actua sense director, la qual cosa no
és obstacle per a l'obtenció d'uns sorprenents resultats artístics.
Eh aquesta nova ocasió (havia estat
presentada a Espanya per Pro Música el
1968: i actuà, amb posterioritat, el 1971
en concert organitzat conjuntament per
Pro Música i Fòrum Musical), l'Orquestra de Cambra de Praga interpretarà dos
magistrals programes amb obres de
Martinu (Serenata per a dos^violins i violes), Schubert (Simfonia núm. 5), Dvorak
(Suite txeca op. 39), J. Ch. Bach (Simfonia per a dues orquestres), Janacek

Ona critica ai feixisme
i Sa tecnocràcia
«El Espoión de| Gallo» torna a Barcelona. Aquest grup, actualment fent una
volta per centres populars de diversos
punts de la península, representarà avui
divendres, dia 7 a les deu del vespre al
Teatre Sant Medir, de Sants, I obra de
creació col·lectiva «De laf buena_crianza
del gusano» (estrenada en el Teatre
CAPSA el mes de desembre passat.)

(Suite per a corda) i Mozart (obertura d e
«Les noces de Figaró» i Simfonia núm.
40).
|
els abonaments corresponents al dia
29 de maig (concert núm. 19) seran vàlids per al dia 9 i els corresponents al
dia 30 (concert núm. 20) per al dia 10. La
mateixa fórmula se seguirà per a les entrades adquirides per a aquests dos
concerts.
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AQUESTA NIT

ORFEO

SHOW

Dirigeix i presenta

JORDI KEY
ACTUACIONS, HUMOR I SORPRESES EN LA MES DIVERTIDA
NIT DELS DIVENDRES
Col·laboren:

Representant exclusiu de:

La Trinca
PereTapias
-

leíei 2538641 BARCELONA

PIO RUBERTLAPORTA
EL ALUMINIO
*•
CONFECCIONS TAMESIS
COSMÈTICS MARTOW
AUTORADIO SAN JORGE
LARK. el de triple filtre

L'entrada de les senyoretes
és un obsequi d'ORFEO

W. Scbroeter. V.O. subt. fran.
8: TANGO-BAR. de John Rei- SALES DE FESTES
bardi. 10: Cicle Rosa Von
Prauheím: AXEL VON AVERS- EXPERIENCE. Sala de Festes.
BÉRG: ROSA VON PRAUHEIM
Carretera N-M, entre Mataró i
ZE!GT. MONOLOG EINES
Llavaneres Tel. 390 47 73.
STARS. V.O.
Avui 11 nit «SEXY FLIRT» amo
I actuació de: RENO ET NATMARAGALL (Tel: 255 2173.
HALIE. ALY-STAR. NATHALIE
Passeig Maragall, 83:) Firis > FILMOTECA NACIONAL;FUNRUMAN i KITA. Uriíc pas. 12 30
DACIÓ «JOAN MIRO». (Parc
diumenge: «EL JQVENCITO
NIT.
de Montjuic. Tels. 329 1 9 08 i
FRANKENSTEIN». per Gene
3291916.) Avui. 8: Cicle Rosa LA BUENA SOMBRA. fGwijoJ 3.
Wüder i Marty Feldman.
Von Prauheirn: «ROSA ARBEIRambla-Plaça del Teafcre Tel.
NAPOLES. (Avda. St. Antoni MaTER A U F G O L D E N E R
302 31 14 I 30200 87.) PARA' ria Claret. 168. Tel. 236 51 25.)
STRASSE:
NICHT
DER
HOMODÍS DEL SEXY. Funcions 12.00
«PUPA, CHARLIE Y SU GOSEXUELLEIST PERVERS.
RILA» i «TORMENTO».
i 1.30.
SONDERN DIE SITUATION IN LOS TARANTOS. (Pça. Reial. W i
DER LEBT: HOMOSEXUELLE
VERDI. (Tel. 228 51 33.) «LOS
Tel. 317 80 98.) Gran Show flao
IN NEW YORK. V.O.
menc amb MARUJA GARRIO® •
CUCHILLOS DEL VENGADOR»
i «EL MUNDO ESTA LOCO.. MOR ATI N. (Muntaner. 246. Tel.
217 8206.) Continua, tarda de ATRACCIONS
LOCO, LOCO».
5 a 9.15: rnt 10: «PLEURE PAS
LA BOUCHE PLEINE». de TIBIDABO. Parc d Atraccions.
SALES ESPECIALS
Pascal Thomas. amb Annie
Obert tot l'any. Restaurants.
Cole. Frederich Durn. V.O.
Bars. Auto-servicí. Aparcament
-francesa, subtitulada. Curt-meALEXIS 143. (Tel. 215 05 06.)
al peu del Funicular.
y
tratge «PASION». Pas pel·líContinua de§ de 10 mafi. «FAT
cula: 5.15 i 7.20: nit 10.10. (18
CITY», V.O. ('10.10. 12.15. 2.15.
anys) 3 ÚLTIMS DIES.
4.20, 6.20, 8.20 i 10.25.) 18
JAZZ
anys i 14 acompanyats. j3
•1
últims dies!
PUBLI 1. (Tel. 215 1803.) ContiALEXIS 143. 0.15 matinada. «EL
nua des d'11 mati: «GALILEO». I A COVA DEL DRACM Tuset
VERDUGO», 18 anys.
V.O.. de Liliana Cavani. i curt30 Tels. 227 01 84 í 217564?.
ARCADIA. (Tel. 228 65 1 6.) Conmetratge. (Pas pel·lícula:
Avui. nit d'11 a 2.15 actuació
tinua, 4 tarde «L ENIGMA DE
11.10. 13.20. 15.30. 17.40.
de la cantant de color LOïl
GASPAR HAUSER». V.O. (
19.50 i 22.30.)Majers 18 anys.
LEWIS alternant amb e) con»
4.10. 6.20, 8.30 i 10.40.) 14
PUBLI 2. (Tel. 215 18 03 ) Contilum oficial de jazz THE PREAanys i menors acompanyats.
nua des d'11 mati. «PÒRCILE».
CHER S JAZZ QUARTET.
V.O. de Pier Paolo Pasolini i ZELESTE. — (Plateria. 65 T®»,
ARS. (Tel. 21-175 43.) Continua
curt-metratge. (Pas pel.ticula:
319 86 41.) PreseMa «MUSiCA
4.45. «AGUIRRE», V.O. (4.40.
URBANA». Dijous 6. i duMH»
11.10. 13.15. 15.20, 17.25.
6.40. 8.45 i 10.45) i el curt
dres.
7. a les 11.30 h<we&. O i »
19.30 i 22.20.) Majors 18 anys.
«Anta. mujer». 18 anys.
sabte. 8. t diumenge, 9. gr tes
LIDO. (Passeig de Sant Joan, 27.
Tel. 225 49 19. Projecció i so
d'alta fidelitat.) «LOS ANGELES TAMB1EN COMEN JUDIAS» i «TERROR SIN HABLA».

ARKADIN 1. (Travessera de
Gràcia, 103). Sessions 4, 6.10.
8.20 i 10.30 «AGUIRRE». V.O. i
el curt «Anta. mujer» (Pel·lícula
4.25. 6.35, 8.45 i 10,55). 18
anys.
ARKADIN 2. (Travessera de
Gràcia, 103.) Sessions 4.45.
6.45. 8.45 i 10.45: «ASYLUM».
V.O. i el curt «Tratado oe construcción» (Pel·lícula. 5. 7, 9 i
11), 18 anys,
FILMOTECA NACIONAL. (Mercaders, 32. T e i 310 72 4 9 )
Avui, 4, Cicle Rosa Von Praufceuo: MACBETH (Cantada
LEIDENS CHAFTEN.
NESRO.de

4

7.30 hores.

BOITES
AQUARIUM (Moyanés. 50, Tel.
325 54 46.) Dissabtes, diumenges i festius des de les
5.30.

TERRASSA
FILMOTECA NACiONAL-Ct»
NEMA CATALUNYA. Dem*,

dijous. 8 30 tarda: «FOO-

TLIGHT PARADA». «VA
1933-V.O. Direcció Lloyfl
Bacon. Coreografia 8USBY
BERCKELEY 10.30 nit «SALOME» Alemanya 1971. V.Oi
Direcció Werner Schroeter.

ORFEO. ( P l a ç a Goya. Tel.
254 00 10.) L'underground musical de Barcelona. Tots els'
dies tarda i nit (excepte dilluns
no festius). Els divendres us
esperem en el nostre «ORFEO
SHOW», .etlitzat i presentat JAZZ-CAVA D AMICS OE LES
per en Jordi Key. Regals, huARTS, T E R R A S S A iSao»
mor. fantasia. L'entrada de 'es
Quirae. 224 ~
s.enyoretes éS UB

OQRFEO.
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TELEVISIÓ

A LA VORA D E -

Posar el rellotge a l'hora
Quan hom ha tingut el rellotge parat
una bona temporada, corre el risc, en
donar-li corda, de posar-lo a l'hora, però
no al dia. Es sobreentès que es tracta
d'un rellotge-calendari. I d'anar tirant,
content i enganyat. Tal és la reflexió que
em suggerí la revisió de Ensayo genera)
para la muerte, el film que, dintre el
cicle «El nostre cinema als anys seixanta», ocupà r espai «Cineclub» de la
segona cadena abans d ahir. I a causa,
ho de la pel.licula en ella mateixa, sinó
de la corrua de premis oficials i oficiosos que li foren atorgats. A una pel·lícula policíaca, l'acció de la qual a més,
transcorre a l'estranger, a Paris justament! On s'és vist això?, n'hi havia per
exclamar al seu dia. Si tenim en compte,
però —i tal com ho remarcà el presentador—, la seva contemporaneïtat amb
l'encetament del primer pla de desenvolupament, la incoherència s'esvaeix. Calia europeitzar-nos,' vet-ho aquí. Com
ara, als setanta, convé «destapar-nos»,
ia qual cosa no vol pas dir que la censura, l'«a!tra» censura s'entén, la que no
preocupa ni poc ni gaire els nostres
productors, hagi deixat de funcionar. Es
ia manera que tenim o «tenen» els nostres administradors, per parlar amb propietat, de posar el rellotge a l'hora,
sense posar-lo també al dia. Ensayo
general para ia muerte, que dirigí Julio
Coll el 1960, no constitueix, precisament, cap mostra antològica del «nostre
cinema» —i això de «nostre» és un dir.
Es tècnicament correcta í prou, com ia
majoria de films eixits d ex-alumnes de
l'Escola Oficial de Cinema, una mostra
típica dels quals podria molt ben bé ser
«Young Sànchez», l'híbrid que dirigit
per Mario Camus, ens fou ofert la setmana passada dintre el mateix cicle. Ni
el tema, atès el gènere, és original: el rebregat crim perfecte, que resulta que no
ho és. Potser filant prim, el simulacre
d assassinat, abans de cometre'l de
debò, a tall de coartada, se salva de la
banalitat general. Correcte, així mateix,
la interpretació. Millor Carlos Estrada i
Roberto Camardiel, en els papers d'homicida i policia respectivament, que no
pas José Bódalo i Àngel Picazo, els precedents teatrals dels quals s'hi noten
massa. Tret aquest comú abans a la majoria d'actors de teatre, quan feien
cinema, avui desaparegut. Serà a causa
de l'experiència que han adquirit davant
les càmeres de televisió?

JOSEP DESUMBILA
PROGRAMA PRIMERA CADENA

14.00
14 30
15.00
15.30

16.30
16.40

18 30
18 35
20.00
20.30

Miramar: Informatiu ( N o m é s
Principat i Illes).
«Aquí, ahora».
Telediari: 1 a edició (Color).
«Hoy por hoy» (Espai que s enceta avui, presentat per Jana Escribano).
Aria de la suite en re, de Bach.
Barcelona RTVE i Nova gent:
Els trumlaires, Pere Font, Grup
Esquirols de la Plana de Vic i
Maria Cinta (Només Principat i
Illes).
Avenç informatiu
Programa infantil (Color).
Novet.la: «Bearn», de Llorenç Vilalonga (Capítol XV).
«Viajar».

MOT A LA FI

Autopistas marina
S

om molts els qui enyorem la
Costa Brava d'abans, la seva
tranquil·litat, les seves platges, el
seu encisador equilibri entre la
Naturalesa i els pobles. Això era
abans: inconscientment tots hem
matat aquesta Costa. Ara ja és
impossible tomar endarrera. A
posteriori, molts han airejat solucions per demostrar que el creixement es podia fer sense destruir
et paisatge. Però en aquells moments els ecòlegs van brillar per
la seva absència. Potser se'ns va
pujar el «boom» del turisme al
cap.
Ara, una mica més avall, s'està
plantejant la possibilitat de construir una autopista sobre el mar.
Diversos interessos econòmics
molt forts lluiten per fer-la. Els pobles afectats, per mitjà dels seus
alcaldes, han mostrat llur oposició al projecte. L'equilibri natural torna a estar en perill. Un altre
cop el nostre paisatge està en
mans d'una lluita d'interessos. A
més, és que cal una autopista?
JOSEP M. ORTA
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21.00

Telediari: 2.a edició (Color).

21.30

«Vuelta» Ciclista a Espanya.

21.40

«Un, dos, tres... Responsa otra
vez» (Color).

Musical Mallorca 76. Des de la
Ciutat de Palma.
0.30 Telediari: 3.a eidiciò (Color).

22.35

PROGRAMA SEGONA CADENA
20.00

«Artés y letras»:
(Color).

20.30

Telefilm: Represa de serials cèlebres.
Notícies al segon programa (Color).
«Barnaby Jones» «Reuniòn de
ladrones» (Color).

21.30
22.00
23.00

«Encuentros»

«Pagina del viernes».

Hi som a temps?
Fa anys, abans de començar el viatge seguint tot
l'Ebre amb ciclomotor, vaig arribar-me a Santillana del
Mar, Santander. Ara hi he tornat. Recordava una població curiosament conservada, amb molt de caràter,
bonica de veure.
Efectivament, les c a s e s Itan estat respectades. No
s'han permès rètols moderns o escandalosos, ni la utilització de materials de construcció o decoratius que desdiguin de l'estH tradicional. Tot sembla perfectament
controlat.
Però... Santillana é s ple de cotxes. No pas cotxes de
cavalls, diligències o d'altres vehicles d'època. La plaça
de Santillana é s un aparcament com un altre, i tot l'encant urbanístic queda destruit. De què serveix no deixar
posar coca-cola en una cantonada si tot el recinte antic
és un garatge atapeit i sorollós?
Amb tota la innocència, en arribar a Santillana vaig
abandonar el cotxe en una esplanada on hi havia un
senyal de pàrquing. Pràcticament era un espai buit. Els
setanta o vuitanta metres que vaig fer a peu, cap a la
plaça, van ser un constant esquivar cotxes. Una fotografia mig decent del nucli històric era impossible; allò era
Santillana de l'Automòbil.
Penso en algunes poblacions catalanes, ara que se-

ran visitades per molta gent. Ha arribat el moment d'adoptar algunes disposicions asenyalades, i exigir-ne el
respecte. Els centres o barris de significació històrica,
artística o pintoresca han de ser protegits de la motorització. Als indrets turístics que tenen una qualitat urbanística, s'han de crear «illes de vianants». No pretenc
que es prohibeixi rigorosament el pas d'automòbils, que
en algun moment pot ser justificat. Però cal impedir la invasió i l'ocupació sistemàtica de tot espai disponible. Es
tractaria, només, que els cotxes s'aturessin cinquanta
metres abans, que no volguessin arribar fins al mateix
rovell de l'ou. Es tan agradable endinsar-se a poc a poc,
caminant, en un barri que ha conservat el caràcter d'un
altre temps...
Naturalment, això obliga a cada Ajuntament a preveure uns espais on els cotxes puguin quedar aparcats.
El petit passeig no serà considerat una molèstia si el
nucli històric o artístic respectat val realment la pena;
ben al contrari, el visitant agrairà que l'Ajuntament hagi
valorat la seva sensibilitat.
Per si hi fóssim a temps, em permeto d'escriure ara
aquestes ratlles.
JOSEP M. ESPINAS

ENCREUATS

RETALLS

1

Principis i institucions de l'Estatut
Quant a les atribucions de la Generalitat, avui és evident que, llevat de les assenyalades a l'Article 10 de l'Estatut del
1931 (relacions internacionals, sistema
monetari, exèrcit, correus i telecomunicacions), la resta hauria de correspondre a la Generalitat, en la legislació i en
l'execució. No és inútil repetir ara que,
en èpoques agitades del període republicà, I ordre interior a Catalunya fou un
model i un exemple: en el famós discurs
de Gil-Robles a les Corts espanyoles de
juny del 1936 s'enumeran els actes de
violència que, segons les informacions
del líder de la CEDA, es produien a tot
Espanya. Ni una sola vegada p o g u é citar
Catalunya. I tampoc no és sobrancer
que al·ludim altra vegada als comentaristes internacionals actuals que descriuen la impressió d'equil.libri i maduresa política que Catalunya ofereix dins
la política general espanyola. Les recents declaracions del president Terradellas són un excel lent exemple d això
que diem.

per a tranformar-la en un element clau
de pau i d'equilibri polític en aquest
difícil moment de transició capa a una
societat democràtica per a tothom.
I, per acabar, una afirmació: quan els
catalans reclamem la nostra autonomia,
no aspirem a cap privilegi. El que demanem per a nosaltres, ho desitgem igualment per a tots els altres pobles i regions peninsulars. En la reivindicació
catalana, hi batega sempre la visió
generosa d'una estructura federativa per
a l'Estat espanyol. I avui, quan busquem
novament unes fórmules de convivència
interna, capaces d'integrar-nos a una
Europa que també intenta situar el seu
propi caminar, aquestes afirmacions federatives. són tal vegada més vàlides
que mai.

Es cert, com diu el senyor Fraga, que
després del 32 va venir el 34 i el 36. Però
el 34 es va gestar a Madrid i a Astúries:
el 36 a l'Africa i a les Canàries, i no a
Catalunya. I una anàlisi exacta del que
significaren aquelles dates diria sens
dubte que Catalunya e s va veure arrossegada al remolí que començà molt lluny
de les nostres ciutats. Precisament les
mateixes raons de fraternitat amb els altres pobles hispànics, que tal volta expliquin possibles errors de I autonomia
catalana en aquelles dates, valen avui

L'EXEMPLE DE PORTUGAL

(Josep Pallach,
«El Noticiero Universal»/3-V-76.)

Contràriament als mals i als estralls
que eren augurats per al país veí el dia
de les seves eleccions generals, Portugal ha donat un exemple d'ordre i de
civisme. No hi ha hagut morts, ni accidents greus, i la jornada electoral del 25
d'abril ha estat un model tan exemplar
,com pugui ser-ho qualsevol altre país de
l'Europa occidental a les mateixes circumstàncies.

E L TEMPS
La borrasca s'ha allunyat cap al nord
d'Africa, però la seva influència arribarà
a tots els punts dels Paisos Catalans,
que, a més d això, seran afectats pel
pas d'un sistema nebulós no gaire actiu.
Per aquest motiu hí haurà núvols i clarianes amb intervals d e nebulositat
abundosa, aue produirà aillades pluges
i xàfecs, més forts al País Valencià i a
les Illes. Els vents bufaran de xaloc i llevant amb una mica més de força, i les
temperatures màximes continuaran baixant.
AHIR: NEBULOSITAT MOLT VARIABLE
I DESCENS DE LES TEMPERATURES
L'ennuvolament va ser molt variable al
llarg de la jornada, amb cels quasi aclarits en uns moments i quasi coberts
unes hores després. No obstant, no hi

EL BON JAN

TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 19 i 10 graus.
Barcelona: 19 i 12.
Castelló: 19 i 9
Ciutat de Mallorca: 21 i 6
Girona: 23 i 10
Lleida: 25 i 11
Perpinyà: 23 i 12
Tarragona: 21 i 10
València: 19 i 10

Heus aquí com aquesta nació germana ha fet un gran pas cap a la democràcia i per tant vers Europa, vers els
organismes supranacionate i especialment el Mercat Comú.
Els espanyols, que en ' aquests dos
anys, des del 25 d abril del 1974, ens
hem mirat tant Portugal, els uns. immobilístes. com un país de desfeta, i els altres, progressistes i amants de la llibertat, com una esperança de triomf del
sentit comú per damunt dels augurs del
mataverany. estem molt contents que
Portugal hagi donat a Eropa i al món
aquesta mostra de nació civilitzada, de
país capaç de superar els odis i els antagonismes revellits entre els seus pobladors per tal d'establir un pacte social i
una concòrdia. El triomf dels socialistes
moderats i dels partits demòcrates-cristians ens revela que és possible la convivència sense totalitarismes ni sistemes
paternalistes pseudodemocràtíques

(J. «Vaiència-fruits»,
723/2-V-76.)

Premiat en
el sorteig d anit passada

va haver precipitacions aquoses. A la
matinada es van formar boires intenses
a les costes del Principat i Pais Valencià. Els vents ja van bufar amb força
de xaloc i llevant. Les temperatures descendiren sensiblement a l'interior del
País Valencià i Principat, i suaument a la
resta dels Paisos Catalans.

Alacant
Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València

202
616
236
855
236
826
961
961
855

5

6

7

8

9
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HORITZONTALS
1. Farà I apuntament d'un reconeixement de drets. — 2. Cremis.. — 3, Pronom enclítíc. Cordes que serveixen per
a amarrar la veta a popa. A les Illes,
article equivalent a «el». — 4. Pes igual
aproximadament a cinc centígrams.
Nom de lletra. Hidrocarbur gasós. — 5.
Volcà sicilià. Al revés, qui s encanta. —
6. Mortal. Animal castrat. — 7. Mamífer
solípede. Cinauanta-cinauè. Riu català.
— 8 Contracció del mot casa. Pústules
que es formen a la superfície de la pell.
Pronom reflexiu. — 9. Alçar i posar drets
els cabelss. — 10. Molt bé.
VERTICALS
1. Solidificació de l'aigua — 2. A
València, tibantor. — 3. Símbol químic.
Prefix que denota anterioritat. Acusatiu-datiu del pronom «tu». — 4. Al revés,
privat de la vista. Vocal repetida. Cadascuna de les tiges que arrenquen de l'arrel en plantes cqm el blat. — 5. Habitac i ó d un e i x a m d ' a b e l l e s . M o s t r e m
quelcom a la vista de la gent. — 6. Pasta
aue s'aplica a una paret per a imitar el
marbre. Aliment dels coloms. — 7. Camí.
Antigament, si. Al revés, casa de camp— 8. Als daus. I'1. Temps transcorregut
des que un home neix. Nota musical —
9. Localitats on les tropes en marxa s aturen per a passar la mit. — 10. Gustant
lentament.
j ;
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Desarrugador

LLEBEIG

3 4

Tampoc no han proliferat els partits
polítics-com es temia, perquè els quatre
principals que hi ha a la palestra no són
una xifra d'atomització. Això no obstant,
no n'hi ha hagut cap que hagi assolit la
majoria absoluta, cap que pugui formar
ell sol un govern. Caldrà recórrer a una
coalició entre els socialistes triomfants i
eis partits demòcrates de centre, malgrat que ells es diguin d esquerra.

CUPÓ PRO CECS

P a s d ' u n sistema nebulós
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