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Dissabte, 8 de maig del 1976

CONSELL DE MINISTRES

ITALIA

La reforma, a les Corts

500 morts en el terratrèmol

Laporte i Fernandez Ferrer, rectors de l'Autònoma i la Politècnica
Ahir, divendres, set de maig, a la seu
de ia presidència del govern, i sota la
presidència de Carlos Arias Navarro, es
reuní el Consell de Ministres. Els acords
més transcendentals que prengué són
els que es refereixen a la Corona i a les
Corts. El Consell de Ministres ha acordat:
1. Remetre a les Corts el projecte de
Llei de Successió a la Corona.
2. Remetre a les Corts el projecte de
Llei de Reforma de la Llei Constitutiva
de les Corts i de la Llei Orgànica de l'Estat.
DIRECTRIUS BÀSIQUES DEL PROJECTE DE REFORMA DE LES CORTS
Pel que fa a aquest segon projecte, el
ministre Martin Gamero n'explicità les
línies directrius bàsiques, advertint que
molt aviat serà concedida als mitjans
d'informació l'oportunitat de reunir-se
amb els ministres directament implicats
en el projecte, i a l'ensems se'ls facilitarà el text complet de! mateix projecte.
Segons el govern, es considera
aquest projecte de llei com un dels aspectes més transcendentals de la reforma del sistema polític. Després de la
«batalla de les agències» que s'originà
arran del Consell de Ministres extraordinari de la setmana passada, i a l'entorn
dels esboranys de projectes que s'arribaren a filtrar, el ministre d'informació
ha explicitat exactament, encara que
sintèticament, els punts claus.
El projecte declara que les Corts resten constituides per dos cossos colegistedors: el Congrés de Diputats i el Senat. Ambdues cambres tindran poders
idèntics, per bé que s encomana a una i
a altra la prioritat en la discussió de projectes legals sobre matèries determinades: també es preveu la promulgació
d una llei reguladora de les relacions
entre aquests dos cossos.
El Congrés de Diputats serà compost
per tres-cents representants de la família, elegits per sufragi universal per tots
els espanyols majors d'edat que figurin
al cens electoral; se'n elegiran dos, com
a mínim, per província, a mes dels que li
corresponguin en proporció a la població i a raó d un diputat per cada
175.000 habitants.
COMPOSICIO DEL SENAT
El Senat restarà integrat per un màxim de dos-cents vuitanta-cinc senadors, distribuits així:

EL LLENGUATGE

El saltamartí

E

l saltamartí és el títol d'un llibre
de poemes de Joan Brossa. El
mateix títol és aplicat a un dels
poemes del recull que, exactament,
diu: «Ninot/ que porta un/ pes a la
base i que,/ desviat de la seva posició/ vertical, es torna a posardret./ El poble.» Llevant-ne el darrer
vers, «el poble», que hi confereix la
intenció, el text del poema és una
síntesi de 1a definició que el Fabra
dóna per ai mot saltamartí. Gairebé
Podríem partar, doncs, de poesia
(Sdàctica. El lector hi podrà aprendre, si no ho sabia, que en català
es diu un saltamartí i no un «temtatiessu», castellanisme que deu haver
Popularitzar, sens dubte, la comercialízacióde la joguina.
El fet, però, és que «tiessu» és
també un barbarisme ben usual entre nosaltres. Dret, tibat, rígid, encarcarat i enravenat són mots que el
Poden suplir perfectament. Alguns
actors de teatre, quan es refereixen
a un col·lega que es mou, dalt l'escena, amb poca desimboltura,
diuen que és «envarat». Bé que podria derivar de vara, no sembla pas
que aquest adjectiu tingui cap tradició en català. Encarcarat és, en
aquest cas, el mot més adequat.
ALBERT JANE
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a) Q u a t r e s e n a d o r s p e r c a d a professionals per a la defensa de llurs
província, elegits per sufraqi universal, interessos respectius, i el dret d'afiigual, directe i secret per tots els espa- liar-se a aquestes associacions; aquesnyols majors d'edat; els candidats seran tes entitats podran federar-se i gaudiran
proposats per les corporacions locals i d'independència i autonomia mútua.
les entitats sindicals corresponents.
b) Quaranta senadors permanents, el
mandat dels quals cessarà en arribar a CONFERENCIA DE PREMSA
l'edat de setanta-cinc anys; les vacants
seran proveides pel rei, a proposta en
En acabar la presentació d'aquestes
terna del Senat.
c) Fins a vint-i-cinc senadors podrà línies directrius i essencials d'aquest
designar el rei per a cada legislatura projecte de llei, que serà llei fonamental,
atès llur prestigi en l'àmbit cultural, la- el ministre digué que el projecte és enllestit per a passar a les Corts. Simultàboral, polític, militar, etc.
d) Vint senadors seran elegits per les niament, aquest projecte i el de succorporacions professionals i institu- cessió a la Corona han estat tramesos ai
cions de dret públic reconegudes per «Consejo Nacional del Movimiento». el
les lleis, dacord amb una distribució qual en farà un informe no vinculat. El
govern, asseverà el ministre, vol acceleequitativa.
Fent un recompte, dos-cents dels rar els tràmits del projecte, però la dedos-cents vuitanta-cinc membres del Se- claració d'urgència ha de ser, en tot cas.
nat són elegits per sufragi universal. Els decisió de la presidència del govern.
altres reflecteixen les fórmules habituals
El ministre respongué a unes quantes
vigents a les cambres altes de la majoria qüestions que li foren formulades
dels règims monàrquics.
Sobre la participació dels partits polítics
El projecte, a més a més, regula les en la composició del nou Parlament,
ocasions en què ambdós cossos delibe- Martín Gamero precisà que cal esperar
raran en sessions conjuntes, determina la votació de la llei que regularà el dret
els requisits subjectius i la duració del d associació política. A propòsit de la vimandat de Diputats i Senadors. I també sita dels reis a Astúries, el ministre và
especifica la forma de nomenament dels respondre que no podia confirmar res
sobre el nomenament de l'Infant Felip
presidents d'ambdues cambres.
En relació amb aquesta reforma de (es com a Príncep d Astúries. Els ministres,
respongué a una pregunta sobre el
Corts, el Consell del Regne tindrà una
nova composició i funcions pràctica- tema, no han tractat les detencions de
membres de la Coordinació Democràment iguals a les que té actualment.
tica que actualment encara són a ia
Membres del Congrés i del Senat en sepresó. D ençà d aquest any, i contràriaran consellers electius.
ment a una informació apareguda a la
premsa, no se celebrarà el «Desfile de la
TRIBUNAL DE GARANTIES
Victoria»; serà substituít per una parada
CONSTITUCIONALS
militar el dia 30 de maig, per tal com és
el dia de les forces armades.
El projecte institueix, com a òrgan
constitucional, el Tribunal de Garanties
Constitucionals constituit a manera de
Sala del Tribunal Suprem, i serà l'encaNOMENAMENTS IMPORTANTS
rregat de vetllar per l'adequació de les
PER A CATALUNYA
lleis i disposicions generals del govern a
les lleis fonamentals. Li correspon espeEl ministeri d Educació i Ciència, per
cialment d'assabentar-se dels recursos
de contrafur, dels recursos suscitats mitjà d'un Reial Decret, nomenà Josep
arran de les eleccions de diputats i de Laporte i Sala rector magnífic de la Unisenadors, i d aquelles altres matèries versitat Autònoma de Barcelona. El maque li atribueix la llei orgànica de la teix decret nomena rector magnífic de la
Universitat Politècnica de Barcelona Jujustícia.
li àn Fernàndez Ferrer.
El ministre d'Afers Estrangers ha noCONSELL ECONOMIC I SOCIAL
menat Josep Maria García-Agulló i
Finalment, el projecte disposa la Lladó ambaixador d'Espanya a Ghana
creació del Consell Econòmic i Social,
J. SANMARTI
òrgan consultiu i de col·laboració en
matèria de política econòmica i social,
que estarà integrat per representants
dels treballadors, dels empresaris, de
l'Administració i d'altres interessos collectius. Pel que toca a ia reforma sindical, s'estableixen els preceptes constitucionals que es relacionen amb la reforma esmentada. Potser l'aspecte més
important és el que recull el dret dels
treballadors i dels empresaris a constituir associacions o bé organitzacions
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Va ésser de vuit a nou graus de l'escala Mercalli
Les víctimes ocasionades pel te- de l'aviació civil, tothom aporta la seva
rratrèmol que ha endolat i destruit col·laboració. Als hospitals d'Udine, la
una zona del nord-est d'Itàlia, eren totalitat del personal s'ha presentat espontàniament pocs minuts després del
cinc-cents morts i mil ferits aproximadament, a última hora de diven- terratrèmol i està treballant sense parar;
dres. Unes cent mils persones cinc mil homes de l'exèrcit, sis-cènts
s'han quedat sense casa.
bombers, centenars de carabiners i d'aEl cataclisme ha estat d'una violència gents de la policia de fronteres, són a la
increible: de vuit a nou graus de l'escala zona afectada. Altres forces hi arribaran
Mercalli, que té un nivell màxim de deu ràpidament amb tendes, mantes, aligraus. La ràdio i la televisió trasmeten ments, aigua, medicaments i combusparaules i imatges que recorden, a una tible.
escala més reduida, el terratrèmol de
Els veins i veines dels pobles destruïts,
Guatemala, el mes de febrer passat.
sense llàgrimes, remouen les runes,
«He sentit un primer tremolor i m'he treuen ferits i cadàvers de sota les cases
Hençat fora de casa; immediatament enderrocades. Ningú no dorm ni menja.
després, n'he sentit un segon, I tot ho Ningú no fa el tafaner.
he vist per terra, enmig de la pols i
Pels camins transitables solament cirl'obscuritat», diu un home, encara vestit culen els vehicles necessaris per a l'auamb pijama, enmig de les ruines del seu xili de les víctimes, perquè tothom ha
poble de la província d'Udine, on s'ha acceptat conscientment la crida feta per
concentrat la fúria destructora del les autoritats en el sentit d"abstenir-se,
seisme.
aquells qui tenen parents o amics a
«Les cases velles, un desastre», diu Udine, d'anar a la zona sinistrada.
un altre, al poble de Trasais. A Osopo,
El poble italià és injustament més
sempre a la mateixa província d'Udine, conegut a la resta d'Europa pels seus
un bomber assenyala una muntanya de pocs defectes que per les seves grans
pedres: era la Casa de la Vila.
virtuts, que es manifesten en ocasions
El terratrèmol va començar dijous, a com aquesta.
les 21.10, amb un sotrac de la terra, com
A ultima hora d'ahir el número de
si aquesta s'hagués encabritat. Després morts s'estimava superior a cinc cents.
d'una sotragada de catorze segons, un La sotregada tel.lúrica, que resseguí
breu espai de quietud i un moviment on- pràcticament tot Itàlia, ha estat qualifidulatori més prolongat, que s'ha sentit a cada pels sismòlegs alemanys com la
tot el nord i el centre d'Itàlia, al sud més forta que ha afectat Europa des de
d'Àustria i al nord-est de Iugoslàvia.
començaments de segle, i demostra l'existència d'una franja tel.lúrica que voreja la mediterrània des de l'Asia Menor
LES CIUTATS SENSE PROBLEMES
i que ha causat aquests darrers setanta
L'epicentre ha estat localitzat a la vall anys més de trenta moviments sísmics a
del riu Tagliamento, a vuitanta quilòme- la regió italiana de Friuli.
tres a l'oest de la ciutat de Trieste. El desastre ha causat pànic, però no víctimes ACATALUNYA
a les ciutats, des de Trieste fins a Milà i
Torí i. baixant per la península, fins a
Els observatoris de Catalunya han deFlorència. Els estralls s'han concentrat
en una zona muntanyosa de la província tectat perfectament el terratrèmol que
ha assolat el nord d Itàlia, informa Cifra.
d'Udine, al centre de la regió FriuliTant l observatori de l'Ebre com el
Venècia-Giulia. Hi ha pobles que, cinc
hores després del terratrèmol, encara Fabra en registraren en llurs sismògrafs
unes fortes sacsejades, cap a les 20.02
estan aillats. A la perifèria d'Udine, capihores.
tal de la província del seu mateix nom,
s'han esfondrat tres edificis de la
caserna d'Infanteria de Muntanya. En- AEUROPA
cara no se sap amb precisió el nombre
de soldats que hi ha sota les runes. Els
Diverses notícies procedents de paiprimers quatre cadàvers recuperats en- sos europeus informen que s'ha sentit
cara no tenen nom.
amb més o menys intensitat el terratrèLa circulació dels camions de socors mol que tant ha afectat Itàlia. A Viena,
es fa difícil en alguns punts pels ponts nombrosos habitants es llençaren temetrencats i les eaquerdes del camins. El rosos als carrers. A l'Estat federat de
tràfic ferroviari des d'Àustria és inte- Caríntia, al sud d'Austria, ha estat consirromput.
derat com el més fort del segle.
Tot Itàlia, s'ha mobilitzat per tal d'ajuALÍCIA FAJARDO
dar Udine. Metges, infermeres, personal
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MONTSERRAT

MALLORCA

a l'hosteleri;

Desgravació fiscal

El sots-secretari de Turisme anuncia un conjunt de mesures
Durant la seva 'estada a Ciutat de Mallorca, el sots-secretari de Turisme, senyor Ignasi
Aguirre Borrell, ha anunciat un
conjunt de mesurés econòmiques per a potenciar el sector.
Especial importància tenen les
mesures dè caràcter fiscal que
van —segons, paraules del sotssecretari- "des de possibles moratòries fins a aplicació de noves línies de crèdit i ajuda a
l'activitat empresarial turística ".
Segons informa Eisco Marqués.
Així mateix, s'ha referit el senyor
Aguirre, a mesures relatives a laprórioció dè la demandà exterior, amb
'oi.acions extraordinàries per a campanyes d'àmfeít internacional, amb
especial accent en, là promoció de zones turístiques específiques. També
ha parlat, de mesures de foment del
t ansport. receptiu, tan aéri com terrestre, amb majòrs facilitats a aquelles modalitats que canalitzen els
més importants contingents de clientela estrangera; actuacions orientades a llurs classificacions i altres
exigències reglamentàries, les quals
s'orienten, sobretot, a llur modernització, a la millora dels sistemes vigents de crèdits oficials, a la planificació del creixement de l'oferta
hotelera i a la seva ordenació en vis-

tes a una comercialització més perfecta.
MEDI AMBIENT

VILA REYES CANVIA DE PRESÓ
Joan Vilà Reyes, ingressarà demà

Cal destacar que l'hoteler senyo.
Casals li demanà completa llibertat
en ïa fixació de preus, tema que el
senyor Aguirre defugi hàbilment
dient aUe la iniciativa privada havia
estat la causant de la destrucció del
paisatge à tota Espanya;

MENORCA: DEFENSA DE
L'ALBI FERA

CATALUNYA NORD

Per la seva banda, el nostre corresponsal a Menorca, José Maria
Quintana, ens informa que la visita
del sots-secretari de Turisme s'ha
caracteritzat per uns estrets contactes amb els batlles de les més impor-

Dimissió de deu
regidors socialistes

a la tarda a' la presó de Pamplona
per complir els dotze dies que li resten de la seva condemna per l'afer
"Matesa". v i l à Reyes va ésser ahir
a Madrid, on s'entrevistà amb els
seus advocats per tal d'obtenir la
corresponent llicència per a complir
l'arrest a Pamplona i no a Madrid,
com havia estat disposat.

D'ALTRES RESOLUCIONS
QUE ES REFEREIXEN
A CATALUNYA
El ministeri de Finances promulga
un Reial Decret pel qual s'accepta la
donació a l'Estat, per part de l'Ajuntament del Masnou, d'un immoble
destinat a la construcció d'un institut
nacional de batxillerat.
El ministeri d'Obres Públiques resol un expedient pel qual s'aprova
la cessió als Ajuntaments de La Jonquera i Igualada de la travessia per
les esmentades ciutats de la carretera de Madrid a França per La
Jonquera.
"JUSTÍCIA I P A U ' SECUNDA A
XIRINACS
Dels secretariat de "Justícia i Pau"
de Barcelona hem rebut una nota en
la qual fan constar públicament la
seva adhesió a la campanya a favor
de l'amnistia que porta a terme Lluís
Maria Xirinacs i els seus companys
captaires de la pau. Igualment expressa la seva protesta pels maltractaments i les vexacions de què fou
víctima Xirinacs el darrer 1 de maig.
La nota del secretariat de "Justícia i Pau" afegeix que creuen que
Xirinacs defensa de manera exemplar, per la seva no-víolència i tenacitat. els drets humans; per aixo,
s'honoren d'adherir-s'hi en aquests
moments.

El rei rep Arias, Osorio i Sànchez Teràn
El rei Joan Carles va rebre ahir
vespre, al palau de la Zarzuela, el
president del govern, Carlos Arias
Navarro, i el ministre de la Presidència, Alfonso Osorio, segons comunica Cifra.
El governador civ.il de Barcelona,
Salvador Sànchez Teran, fou rebut
en audiència pel rei quan la seva
recent visita a Madrid. Sànchez Teràn informà al monarca de diverses
qüestions d'interès relacionades amb
Barcelona. Més tard, el governador
de Barcelona es reuní amb Fraga,
ministre de la Governació, i amb
Valdés i Gonzàlez Roldàn, ministre
d'Obres Públiques, per parlar de
qüestions que afecten els seus departaments.

MODIFICACIO D T \ ARTICLE DE
L A LLEI GENERAL D'EDUCACIO
El Consell de Ministres d'ahir ha
acordat enviar a les "Cortes" un projecte de llei que modifica l'article
28.5 de la Llei General d'Educació.
L'aplicació d'aquést article, fins que
sigui aprovat el projecte de llei. suposa que els alumnes de batxillerat
que no aprovin més de dues assignatures. Èl mes de juny, han de repetir el curs. La insuficiència en una
matèria o en dues dóna dret a un
nou examen él setembre. Finalment, si en aquesta convocatòria nò
s'aproven totes les assignatures, cal
repetir el curs.

El Barça sancionat per la
La UEFA ha impossat al F. C. Barcelona la sanció de mil francs suïssos
p es tirar coixinets i pekmfc en el
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tànts ciutats i amb representants dt':
sector hoteler. Però el que ha cridat
més fàtèiició és la insistència' del
batlle de Maó que ei Ministeri es
pronunciï definitivament sobre la urbanització de S'Albufera d'es Grau,
la qual en iniciar-se provocà una
immensa protesta popular perquè
trencava l'equilibri ecològic d'aquesta important reserva. La defensa que
d'aquesta urbanització féu el senyor
Escudero, l'esmentat batlle, sorprengué tothom. En tot cas la resposta
del sots-secretari —"el Ministeri es
tà d'acord amb tot el que sigui protecció de l'ecologia— tranquilitza
força.

Va apuntar, també, mesures relacionadas amb el medi ambient. Concretament. "de lluita contra el pressüttipte desinterès envers els nostres atractius a l'exterior, desenvolupant una oferta més diversificada
o dotant els nostres espais turístics
de motius d'entreteniment més sofisticats, tot això dintre d'un context de cooperació interihinisterial".
Poc després de la seva arribada,
èl sots-secretari va mantenir una
llarga íeünió amb els empresaris hotelers, que li van exposar detingudament totes llurs peticioríS. S'espera que aquestes promeses del sotssecretari entrin en vigor eti curt termini de temps.

Nou rector a la Politècnica

El consell de ministres que va nomenar el doctor Laporte rector de
1 Autònoma va nomenar també un
i? OU rector per a la Universitat Po" tècnica, el doctor Julià Fernàndez
Ferrer, catedràtic d'arquitectura.
Si el primer nomenament era esperat, aquest ha estat una sorpresa,
Ldhüc per a l'interessat:
—He estat a Madrid avui mateix
<iifc£ÜJ5anèHg£Ja noticia—,
i me'n ha assabentat a Barcelona. El
•*» tot? dos rectors sortiríem pleits, però ties que va dir-m'ho fins
r ui no n'he tingut eap altra notícia.
.
—Heu estat escollit democràticament?
—Es clar. El dia vuit d'abril va
haver-hi un claustre a la Politècnica i vam votar. Jo vaig tenir 179
vets, el que em seguia va tenir-ne 99
i el tercer 55. Es de creure que el
Ministeri vista la diferència de vots,
ha pensat en mi per respectar aquesta decisió democràtica.
—Teniu un programa concret?
—Tinc el programa del claustre.
Hem establert un calendari per a la
redacció d'uns nous estatuts. Hem
escollit comissions d'escoltes amb representació de tots els estaments per
a redactar-los. Avií i mateix, totes
les commissions s'han reunit per tal
de nomenar una comissió coordinadora qne és composta d'un professor,
un alumne i un no docent de cada
escola. A finals d'any faré un altre
claustre, i quan hàgim presentat la
proposta de nous estatuts al ministeri, posaré el meu càrrec a disposició de la Politècnica que llavors ja
<;ndrà un nou claustre totalment democràtic.

Pàgina 2

AVUI, dissabte, 8 maig 1976

UEFA

terreny de joc en el partit que es va
jugar a l'estadi el dia 30 d'abril
entre el Barcelona i «1 UverpooL

Els deu regidors socialistes de
Perpinyà acaben de separ-se del
partit socialista per tal de solidaritzar-se amb llur batlle. Paul
Alduy, que havia estat foragitat d'aquesta formació política
després de les eleccions cantonals (que elegeixen una mena
de diputats provincials) del mes
de maig proppassat, segons informa Lluís Ribes.
Entre els dimissionaris hi ha el
nom del senyor Emile Roudayre, primer adjunt del batlle (tinent d'alcalde) i secretari federal del partit socialista fins a la recent dissolució
de les instàncies departamentals d'aquest partit.
Paradoxalment, aquesta notícia
sembla que agradi força als nombrosos militants del partit socialista,
que consideraven que la majoria dels
dimissionaris eren més a favor de la
persona del senyor Alduy que no pas
socialistes i que així impedien l'expansió i la combativitat d'aquesta
formació a Catalunya del Nord.
Aquesta dimissió sembla demostrar que el senyor Alduy tingui la
intenció de mantenir el mateix equip
—amb algunes excepcions, potser per
a les pròximes eleccions municipals.
MES PROTESTES
Signat pel secretari departamental
del Sindicat General de l'Educació
Nacional — Confederació francesa
democràtica del treball (SGEN —
CFDT) dels Pirineus Orientals, s'ha
publicat a Perpinyà la nota següent:
"L'SGEN — CFDT, assabentats per
la premsa que alguns militants sindicalistes, entre els quals alguns afiliats a l'SGEN — CFDT, han estat
empresonats a Barcelona per haver
celebrat el primer de maig, festa
mundial dels treballadors, aixecà
una protesta indignada d a v a n t
aquesta actuació contrària als drets
de l'home, i denuncia una vegada
més la poca realitat d'un vernís liberal que el règim actual no podrà
fer acceptar als treballadors".
Aquesta nota —que segueix la del
president del Centre universitari de
Perpinyà protestant contra la detenció de Jordi Estivilï— il·lustra el malestar i l'emoció que han causat
aquí les notícies facilitades tant per
premsa local com per la de tot
l'Estat sobre els esdeveniments del
primer de maig a Barcelona.
JORDI DURAN

Petició

de P a x O r i s t i a l r e i

El Consell s'interessa pels objectors detinguts
En acabar la primera reunió
del Consell internacional de Pax
Christi que s'està celebrant a
Montserrat, el Comitè directiu
ha decidit enviar telegrames al
rei Joan Carles I i ai president
de la conferència episcopal espanyola, monseyor Vicent Enrique i Tarancón.
El téxt que s'envia al rei diu:
Demanem que es posi en llibertat
els 0112è membres ue Pax Cn isíi
detinguts el dia 4 de maig a Madrid qüan demanaven el dret d'objecció de conciència.
El telegrama adreçat a monsenyor Tarancón diu: Us preguem la
vostre intercessió per tal que ben
aviat s i g u i n alliberats els onze
membres de Pax Cliristi detinguts
a Madrid el dia 4 quan demanaven el dret d'objecció de consciència.
Els telegrames vari signats en
nom del comitè directiu de Pax
Christi internacional per Bernard,
Cardenal Alfrink, B . Kent, C. Termaat, Pere J. Raes, Sra. Lucker i

l'immoble, on hi ha u n es'.o-limerit

dedicat a la venda de mob-es, amo
un annexe de fusteria, cosa que afavorí la ràpida extensió i abrandàment del foc.
Gràcies a la immediata actuació
dels bombers deï Principat, l'incendi
fou dominat després de tres hores de
lluita controwa i s'aconseguí q u « les

PROJECCIÓ INTERNACIONAL
La projecció internacional d'aquest Consell de pacifistes que se
celebra a Montserrat ve donada
per la presència avui de dos equips
de televisió estrangera. l'Un alemany i l'altre holan'lès. També
Han informat els equips de RTVE.
Ahir va arribar el coordinador
de moviments no violents d'Amèrica del Sud. Adolfo Pérez Espivel,
i per a avUi al migdia s'espera l'arribada de Desmond Wilson. sacerdot escocès <}Ue va ser guardonat
amb un dels memorials X< rinacs
d'enguany.
En el moment de tancar aquesta
edició s'està realitzant una taula
rodona informativa sobre el fet català en la qual Intervenen Josep
Benet. Josep Verde Aldea, Joan
Gomis i Ricard Lobo que abasten
la problemàtica catalana respecte
a la història recent, la sociopolítica. la església la societat, i perspectives de futur.
E. A. MOLINÈ

La vídua de Pau Casals, a Barcelona
Marta Montaflez. actual esposa del
músic E. Istorriin. es troba a Barcelona eh ocasió de donar el seu marit
uns concerts.
L'estada, que té caràcter íntim,
tindrà una durada de dos dies, ja

que segons les nostres informacions
diumenge pensa marxar de Barcelona.
Marta Montaflez fou la segona esposa de Pau Casals, i es casà amb el
concertista E. Istomin al cap d'un
quan temps d'haver mort el mestre.

ÀSA vol l'autonomia per a Andalusia
Dijous va ser presentat als
mitjans informatius un avantprojecte d'Estatut d'Autonomia
per a Andalusia, que ha elaborat el grup "Alianza Socialista
- de Andalucía" ( A S A ) . A l'acte,
celebrat a Sevilla, assistiren diversos representants, que participaren en un dinar, al final del
qual tres membres d'ASA explicaren l'esmentat avant-projecte.
Miguel Àngel Arredonda presentà
l'organització política ASA des dels
principis. Alejandro Rojas Marcos
va informar arran dels plantejaments polítics cara al futur. Últimament Luis Urunuela va explicar el
text de l'avant-projecte d'Estatut,
que no pretén —diu en el seu contingut— ser altra cosa que un document de treball per a les organitzacions de l'oposició democràtica que
ja existeixen a la regió.

OBJECTIUS PRIMORDIALS
Entre els seus objectius polítics
prioritaris figura el foment de la
participació política dels andalusos,
i protegir l'exercici dels drets democràtics de reunió, manifestació,
vaga, associació i lliure expressió.
També es compromet a potenciar i
desenvolupar l'actuació de le s entitl·lts locals
Com a objectius sòcio-econòmis
destaquen la consecució i manteniment de la plena ocupació i d'altres
i hom esmenta més endavant els objectius culturals, centrats en la plena alfabetització.
Diversos inspectors de policia feren acte de presència abans de començar la presentació del document
i exigiren el carnet de periodistes a
tots els presents. Els agents de la
policia també exigiren els documents d'identitat a diverses de les
persones presents, i en acabar llurs
tràmits, abandonaren el lloc sense
que es produïssin altres Incidents.

Qüestionari sobre el món del treball
Una empresa de sondeigs d'opinio
ha elaborat el qüestionari que dintre
d'uns dies serà sotmès a uria àmplia
mostra de la població activa per a
conèixer la seva opinió sobre la
imatge
de l'organització
actual.
Aquesta enquesta serà un dels principals documents per a la reforma
sindical, segons informaren a Europa Press uns medis autoritzats.

El qüestionari, de quaranta-nou
preguntes, es completa amb un seguit de dades personals que permeten identificar el perfil de l'entrevistat.

rt«:tniïsKÍn les
flames només destruïssin
les dues
últimes plantes de l'immoble.

Les preguntes serveixen per a conèixer el grau de conformitat dè l'entrevistat amb l'organització sindical,
de coneixement d'organitzacions clandestines, de represeiitativitat deis actuals representants sindicals i dels
grups que defensen rtilllor els interessos sindicals. Entre altres puftts,
també es pregunta a l'entrevistat l'opinió que té sobre la reformà sindical, les possibilitats d'organització, «4
pluràlisme, etc.

Afortunadament no hi ha hagut
cap desgràcia pessonal. Però les perdues materials són molt crescudes.
S'ha de destacar, com un acte
molt positiu en aquest esdeveniment,
que tan bon punt va declarar-se l'incendi, bona part de la població es
posà a disposició dels bombers i treballà esforçadament, autoritats i
veïns, units en l'esforç comú d'evitar com fos una catàstrofe, i afortunadament ho aconseguiren.

Segons impressions recollides per
l'esmentada agencià, sembla què es
vol anar a la constitució de sil·ldieats
obrers pér branqüés d'activitats, amb
llibertat d'afilició à centres sindicals
diferents en la base. Els sindicats patronals podrien adoptar el nom de
cambres, i les funcions de les actuals
cambres' de Comerç, Indústria i Navegació podrien ser absorbides per
les noves organitzacions patronals.

Incendi en un edifici de les Escaldes
Un important i espectacular incendi es declarà a primeres hores
d'ahir a la tarda en un cèntric edifici de les Escaldes. Encara què se'n
desconeixen les causes, tot sembla
indicar que s'inicià als baixos de

Sra. GlaSSer, G. Noveüó, Father
Fabey, E. de Jorque i A. Oliveres.

Diàleg
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Estatut o mancomunitat?
| A qüestió clau de la batalla política per la
democràcia a casa nostra és la de les institucions autonòmiques. I no en el futur sinó des
del primer moment, és a dir, des de la constitució d'un govern provisional i l'obertura d'un
període constituent.
La immensa majoria de les forces polítiques
catalanes estan d'acord en aquest plantejament.
I aquesta és una de les bases més sòlides dc la
unitat aconseguida en el si dels organismes unitaris, com el Consell i l'Assemblea de Catalunya.
Davant aquesta realitat, què fan les altres
forces? Jo diria que les altres forces s'estan
movent a la defensiva.
La gent vinculada a les associacions del
Movimiento i al govern, per exemple, s'ha vist
obligada a baixar al terreny que li ha marcat
l'oposició democràtica, amb el suport actiu de
la població.
I la línia principal del seu moviment defensiu^ha estat la proposta d'un règim especial per
a Catalunya, concedit des del govern central.
Durant aquesta llarga i inacabable postguerra; aquests sectors s'han limitat a ser la cor-retja de transmisió d'una política ultracentralista i negadora de la realitat nacional catalana.
Ara, quan l'impuls democràtic del poble català fa ja inviable aquest plantejament ultracentralista, repliquen amb una proposta de descentralització limitada. Per a dir-ho d'una man fra gràfica: quan el poble reclama, com a mínim, el restabliment de l'Estatut del 1932, ells
Proposen la Mancomunitat. No és d'estranyar
Que des del Ministeri de la Gobernació es parli
tant de Cànovas, de Maura i de la "reforma des
de dalt".
El projecte de règim especial és, doncs, exac-

tament això: la resposta limitada, defensiva i
forçada dels grups que fins ara han jugat la
carta de l'ultracentralisme.
Per això la proposta se situa bàsicament en
el terreny de la descentralització administrativa i econòmica, però eludeix clarament el problema de fons, és a dir, el problema polític. O,
més exactament, es nega a acceptar la implicació profunda de la solució política que el poble de Catalunya demana.
El projecte de règim especial significa l'intent defensiu dels sectors fins ara governants
per tal de continuar gobernant. Saben que han
de pagar un cert preu, com és el de deixar entrar altres grups en l'àrea de govern que fins
ara monopolitzaven. Però també saben que, si
tenen èxit, continuaran governant en benefici
dels mateixos sectors que han dominat en el decurs de tots aquests anys.
En canvi, la imposició de la ruptura democràtica pel camí que assenyala l'oposició democràtica significa desplaçar del poder aquests mateixos sectors o, almenys, limitar seriosament
les seves bases de poder.
Aquest és el sentit profund del combat per
l'alternativa, de la contraposició entre lluita per
l'Estatut o acceptació de la Mancomunitat.
Jo crec que a casa nostra la iniciativa és
avui en mans de l'oposició. I que seria un greu
error acceptar el terreny de joc del règim especial proposat des del govern. Al contrari: la
via d'avanç passa per la consolidació i l'ampliació de les instàncies unitàries ja existents, pel
reforçament de la seva unitat d'acció amb les
instàncies unitàries de la resta d'Espanya i per
l'impuls d'aquest gran moviment d'irrupció dem—àtica que ja està protagonitzant el nostre
poble.

BÚSTIA

Aquests són, a parer meu, el» tercjas <=riiïcipals de l'actual combat polític. I si són efectivament aquests, quina és la situació d'aquells
sectors catalans de la dreta liberal que intenten
organitzar-se al marge de les associacions del
Movimiento, però també al marge del Consell i
de l'Assemblea?
Jo crec que les seves possibilitats de continuar per aquesta via són cada vegada més reduïdes. Per tal de poder tirar endavant necessitarien empalmar amb un reformisme governamental molt clar i audaç. I tot i així difícilment
podrien evitar el perill de llur instrumentalització per part del govern en la lluita d'aquest
contra la unitat de l'oposició.
Però ja hem vist què dóna de si el reformisme governamental. Per això crec que els grups
que s'han constituït en l'àmbit de la dreta catalana, pensant en les possibilitats d'aquest reformisme, estan arribant ja a un límit: o s'acosten definitivament a les forçes integrades en les
instàncies unitàries de l'oposició o juguen a
fons la carta del govern amb totes les conseqüències (sobretot després del darrer discurs del
president Arias). Si continuen com ara, l'única
perspectiva que tenen és, a parer meu, una desagregació creixent, com la que ja s'ha començat a manifestar en forma de ruptures individuals.
Crec que encara són a temps d'evitar-ho,
que seria bo que ho evitessin i que per part de
l'oposició democràtica hi ha una excel·lent disposició per a facilitar aquest trànsit. La causa
de la democràcia i de les llibertats nacionals hi
sortiria guanyant.
Aquestes són, doncs, les qüestions que hi ha
al fons de l'alternativa entre Estatut i Mancomunitat.
JORDI SOLE-TIRA

I fantasma del separatisme
IjNA vegada més el senyor Fraga, en unes declaracions, fetes a una
cadena de diaris estrangers, s'ha referit al separatisme. I no cal recordar que el senyor Arias segueix el mateix camí en els seus darrers
tHscuisos El tema ha esdevingut una mena de can c ae l'enta
a e
Plau als polítics centralistes, explotat un cop i un altre cop, i un aspecte inflat manta vegada per una bona part de la premsa que es publica
nies enllà del Cinca, entestament contra el qual sembla que no hi valen
els raonaments i no solament els raonaments polítics, sinó també els
histories. Tot sembla debades, car del que es tracta és d'engegar-nos el
mateix disc. El tema del separatisme és comentat en termes generals i.
Per aquest motiu, els catalans per la part que ens toca hi hem de dir la
«ostra.
Catalunya, d'ençà de l'ensorrada del 1714, mai no ha estat ni s'ha
inostrat separatista, però als polítics que tenen la unitat per lema, els
convé inflar el gos. Contemplen si no, en una mena de film, els fets
ssencials esdevinguts en aquests dos segles llargs d'història en què Caaiunya, amb el breu parèntesi de l'Estatut d'Autonomia, va fer sentir
a seva veu en pro de les llibertats del poble català. En establir-se la
Primera República —a la segona passaria una cosa semblant—, no es va
fjp
constituir en un sistema federal i, malgrat la protesta que signidef V a e l con egut Pacte de Tortosa —integrat principalment per elements
•s Pa'sos catalans—, el seu digem-ne cantonalisme no representà altra
imkl <lue e l d e s i g d u n règim autonòmic dintre el conjunt dels diferents
*"»<>les hispànics. Quan el 1880 Valentí Almirall esdevé el principal provpnt d e l C e n t r e Català de Barcelona, una entitat que llança als quatre
cari e l s e u Programa- h o m també el veurà dintre una unitat emmardaa p e r l'Estat espanyol. Les Bases de Manresa del 1892 comencen amb
funestes afirmacions: "Aniran a càrrec del govern central les relacions
lernacionals, l'exèrcit de mar i terra, les obres de defensa i l'ensenyaent militar", res, doncs, com es pot veure, de separatisme; i abans, el
d e g r e u g e s d e l 1 8 8 S » Presentat a Alfons XII, no és altra cosa
OIIP
una queixa pel tracte que rep Catalunya, junt amb un cebós de
h n « f r a m a d e I U b e r t a t m o l t ínfim. I l'escrit, que una sèrie de destacats
mes de Catalunya dirigeixen a la reina Maria Cristina amb motiu de
«posició Universal del 1888 —possiblement el més enèrgic de tots—
fntre altres precisions: "que sea Cataluna senora del gobierno inteo r de su casa".
Tot això pel que fa referència al segle passat, ja que en l'actual són
L " sabudes les coses perquè no les haguéssim de recordar, si no fos
toíw
governs centrals, en aquest aspectç, sempre han estat flacs de
Catí a ' N ° p a r l e m d e l a Solidaritat Catalana que, en uns dies en què
n
y
a
f e i a , a Pinya com poques vegades, era essencialment un movim t
sa'f?· d e p r o t e s t a contra la Llei de Jurisdiccions, i així hem de fer un
diívit * a I a B y 1917 Q U a n - a m b motiu de l'Assemblea de Parlamentaris,
1 senadors, no únicament de Catalunya, sinó d'altres indrets,
es H
«ecanten per una nova estructura de l'Estat espanyol en la qual fi-

gura el programa autonòmic. El moviment fracassa per raons òbvies,
però el 1918-1919 ve la campanya dels Ajuntaments catalans qu«, en un
noranta-nou per cent reclamen, entre altres drets, que el nostre poble pugui regir la seva vida política i administrativa. Entretant, el 1913, s'havia
establert la Mancomunitat de Catalunya que, bé reconeixent la gran tasca
realitzada, no arribava ni de lluny a un règim autonòmic. Però així i
tot, la dictadura del 1923 de mica en mica anirà esborrant-la, de manera
que caigut Primo de Rivera, i exercint ja la presidència de la Diputació
de Barcelona Joan Maluquer i Viladot, d'acord amb els altses presidents
de les Diputacions catalanes, intentà, debades, el seu restabliment. I arriba la segona República i Francesc Macià proclama l'Estat Català "que amb
tota cordialitat procurarem integrar a la Federació üe Repub; q es loeriques .". I després, el 6 d'octubre, el discutit 6 d'octubre, una data en
que Lluís Companys, des del mateix balcó del Palau de la Gene.aüiai,
estableix de nou "l'Estat Català de la República Federal Espanyola ".
Abans hi ha hagut l'atorgació per part de les Corts Constituents de
la llei autonomica del nostre poble que ha comportat l'establiment del
Parlament Català, un Estatut, el del 1932, acoblat d'una manera pioc^a
dintre d'una república unitària que concedirà aquest règim a les regions
que ho sol·licitin, una llei que ni de lluny no té, per tant, res a veure
amb el separatisme. Com tampoc hi tenia res a veure l'Estatut de Núria
votat pel poble català per 593.691 vots favorables i 3.181 de contraris,
un projecte retallat un cop i un altre cop, però que també començava
amb uns mots plens d'harmonia: "Catalunya és un Estat autònom dintre <a
República espanyola .". Que aquest era el pensament general del nostre
poble ho demostra el fet que, mentre a les eleccions del 16 de febrer de
1936, reunits els vots de l'Esquerra Republicana de Catalunya i els de
la Lliga Catalana —cada partit amb els seus aliats—, o sigui, les agrupacions que per entendre'ns constatarem que eren partidàries de l'entesa
amb l'Estat espanyol, sumaven més d'un milió de sufragis a les terres
del Principat, les de caràcter maximilista només en reunien uns escassos
milers. I no parlem dels representants que en nom de Catalunya, des dels
dies del doctor Robert fins als de la segona República, van parlar al
Congrés i al Senat en nom del nostre poble, que sempre ho feien reclamant un règim federal o autonòmic, però mai en cap sentit disgregador.
I en allò que fa referència a les coses esdevingudes els dies de la guerra
cal només referir-nos al llibre de Manuel Cruells, aparegut recentment,
"El separatisme català durant la guerra civil".
Però aquests fets concrets, aquestes dades i aquesta dates històriques,
no compten pel als polítics que, des de Madrid, un dia i un altre dia han
remenat les cireres i que avui com ahir s'entesten a posar damunt la taula el fantasma del separatisme per així poder tergiversar les coses en
benefici d'unes mentalitats que, no ens enganyem, tenen el centralisme
per norma.
JOSEP M. POBLET

Desvetllament de les comarques

^ Els
. grans mitjans de comunicació ha estat, precisament, la intensifica^-al compten amb una xarxa més ció d'informacions relatives a les coda ri n y s c o m P l e t a i ben estructuramarques i l'increment experimentat
ls
corresponsals Corresponsals a per l'espai que els grans diaris els
grans ciutats d'Europa i d'Amè- dediquen. En el fons, tot això es trag, ®> corresponsals i enviats especials dueix també en un interès més acnirn ° ° 0 n e s Produeixen els esdevecentuat de la publicació, una actitud
D "lents noticiables, i també corresmés definida davant la realitat d'uns
"Usals als pobles i ciutats de les co- fets i, naturalment, un augment del
marques
tiratge d'aquells periòdics que realitzen amb més precisió i encert una
Anys enrera la temàtica comarcal missió gens mancada de dificultats.
no S rf ltava u n i n t e r ® s m o l t relatiu (per
Per mitjà dels corresponsals de
dir mínim) a les redaccions dels premsa, la imatge d'una ciutat, d'un
"o^ics
de
la
capital.
Les
pàgines
r
poble, es projecta a l'exterior a tracefi ÍOnals constituïen una petita mis- vés dels grans rotatius. Cal saber
jo
de cròniques de festes ma- ponderar ben bé quines són les persoPubilles, fires, jocs florals, in- nes que tenen la possibilitat i la resa
c
i
o
n
s ' aniversaris, alguna mort
s^
ponsabilitat de trametre els perfils
i poca cosa més D'un temps d'aquesta fesomia ciutadana. Les cors
e
s
des « ? ° °
ban canviat força. El responsalies de premsa tenen assigta f + m e n t d e ! e s comarques és
nada una tasca que cal complir amb
e
v
i
d
e
n
t
eSL•
- I la presa de cons- un mínim d'objectivitat i integritat.
en cia p e r p a r t d e l s r e s p o n s a b l e s
No sembla pas massa just acaparar
tenf .^iòdics. una veritat com un tres corresponsalies (per exemple: el
flQple·
El resultat d'aquest procés diari més important, l'emissora més
0
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potent i l'agència de noticies més poderosa) per tal de monopolitzar una
part considerable de la informació
que surt d'una ciutat envers els mitjans de comunicació de la capital.
Tampoc no considero gaire elegant
el fet d'utilizar aquestes corresponsalies per a congraciar-se amb l'administració local a fi de tenir la possibilitat d'arribar a determinats càrrecs oficials o paraoficials. Ni és gens
ètic ocupar un càrrec i detentar simultàniament diverses corresponsa
lies, aprofitar l'avinetensa per a tenir accés preferent a moltes informacions i dedicar-se al conreu intensiu del triomfalisme i l'autobombo a
l'engròs. Finalment, el que baix cap
concepte és tolerable és el fet que
un triple corresponsal, que durant
anys ha obstaculitzat qualsevol informació relativa a la seva discutible activitat de regidor, ara es transformi en redemptor i es dediqui a
esbrinar i difondre les irregularitats
i anomalies que puguin produir-se al

seu entorn i fora del terme municipal de la seva ciutat.
El poble té dret al fet que les
coresponsalies estiguin en mans de
gent responsable, honesta i disposada a treballar al servei dels interessos comunitaris. No podem acceptar
que les corresponsalies siguin el mitjà emprat per alguns a fi de canalitzar les seves ambicions personals.
L'actuació pública dels homes ha
d'ésser una mica coherent amb les
seves pròpies idees. Si cal rectificar,
rectifiquem, però fem-ho amb un mínim de dignitat. I si no som capaços
d'actuar amb una certa elegància, ni
s o m equànimes, ni intel·ligents, ni
prudents, aleshores el que hem de
fer, per al bé de tots plegats, és
abandonar d'una vegada i per sempre la tasca informativa. La comunitat de la qual formem part ens ho
agrairà de debò
(Eugeni Molero
"Villanueva y Geltrú'' 1.449/24-4-76)

ESPELEÒLEGS
Dolenta és la notícia per als espeleòlegs de Barcelona i regió.
Farà pocs dies que em va arribar
la notícia que a l'Ordal, lloc ben
conegut per tots nosaltres, estan
fent una urbanització que destruirà avencs (esquirols) i coves
així com la reserva forestal i tot
el que hi hagi per davant. En*
trobem, doncs, com al "Fem"
d'escombreries" de Garraf, on Jk
han tapat i tapen tots els avencs
que troben (són ja prop de l'Arcada petita); altra cop, doncs, el
mateix problema. Què fa el comitè català d'espeleologia? A quin!
racó és l'article o clàusula de
l'Ajuntament i de la Diputació
sobre ''protecció a la natura"?
Ja que lògicament són ells els
responsables d'aquestes destruccions. per què si no donessin el
permís, no passarien aquestes calamitats!
JEPTON
(Barcelona)
PELL DE GALLINA
De mica en mica es van constituint, gràcies a Déu, partits i
sindicats en nombre suficient i
variat per a complaure les exigències polítiques i socials de tots
els ciutadans. Alguns són nous,
almenys els noms; no tant, potser, l'ideari. D'altres ressusciten
antigues denominacions i sigles.
No hi ha res a dir, llevat d'algunes que fan posar la pell de gallina.
Fa por de pensar que se'ns pot
fer anar a les urnes sense una
campanya electoral suficient, que
permeti d'aclarir moltes coses.
ROSSEND
OLIVERAS
(Sant Cugat del Vallès,
Vallès Occidental)

CARRERS
No diré pas res de nou en
aquesta lletra, només vull posar
el meu granet de sorra unint-me
al desig d'en Josep M. Espinàs,
en el seu artficle del primer <3e
maig, pel que fa a les plaques
dels noms dels nostres carrers i
dir-li que som molts el %ui voldríem aquest canvi. Veritablement crec que, amb constància, el
poble català anirà redreçant les
petites desviacions que, fins ara,
ens hem vist obligats a admetre.
No dubto pas que, als barcelonins. ens agradaria llegir carrer
del Pi, en lloc de "calle del Pino",
de la mateixa manera que cal
respectar aquells noms que sense
ser catalans, però propis, no admeten traducció com bé ens diu
en Josep M Espinàs.
M.» ASSUMPTA TRENS
I COMPTE
(Barcelona)
TVE
La programació dels diumenges a la televisió, que d'un temps
ençà havia assolit un bon nivrfl
de qualitat, s'està deteriorant r5pidament.
Preguem que els nous directius
de T V E siguin més encertats en
les seves decisions i restableixis
els diumenges l'excel·lent programació de la qual fruïem fins ara
J. M.
(Barcelona)
FUTUR
Avui, que la situació ens obliga més que mai a preparar-nos
per a ser protagonistes del nostre futur, voldria expressar que
abans de decidir-nos per una autonomia fins aquí o fins allà, hauríem d'haver decidit el reconei:
xement del govern que ens hagi
tre futur, l'hem de crear al maTge
de Jeg actuals estructures,
de donar tai cosa. o be si, eï no»ASSUMPTA MARGENAT
(Barelona)
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.

Països catalans
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BARRIS DE BARCELONA

UNIVERSITAT

L'Autònoma, cap al servei de Catalunya
El doctor Laporte, nomenat rector: un programa concret
El doctor Laporte, nomenat
ahir rector de la Universitat
Autònoma, no és ni un home de
palla ni un polític. Que no és
un home de palla ho demostra
la seva signatura al peu de la
famosa "declaració de principis
i objectius per una universitat
autònoma amb un govern democràtic", veritable programa
electoral en vuit punts.
En un resum, el seu programa és:
designació democràtica de tots els
càrrecs de la Universitat; autonomia
en la gestió financera, en els plans
d'estudi i en els criteris d'accés a
la Universitat; creació d'un quadre
de professors contractats; atenció
especial a la investigació; cooficialitat de les dues llengües i reconeixement, als plans d'estudi i d'investigació, del patrimoni cultural i científic de Catalunya i dels interessos
de la societat catalana; obertura
d'un procés de preparació d'un debat públic sobre la problemàtica general de l'ensenyament superior i
sobre les funcions i l'orgànització
de la Universitat dins un Estat veritablement democràtic; impulsar la
redacció i la discussió pública dels
estatuts definitius de la Universitat
Autònoma.
Molts d'aquests punts superen notablement les possibilitats que ofereix l'obertura actual, i el doctor
Laporte ho reconeix explícitament
en l'entrevista que ens ha concedit.
Confrontat amb l'obligació d'acceptar un escó a les Corts per tal com
el càrrec de rector implica aquesta
servitud, s'ho ha pensat més de dues
vegades i, si bé no ha refusat encara. val a dir que contempla aquesta perspectiva sense cap mena d'entusiasme. Hi anirà si l'Autònoma ho
ereu convenient, i no pas per vanitat personal.
Els conceptes usuals —hom n'ha
dit que és un reformisme moderat
i aquest qualificatiu ha estat rebutjat: "significaria la meva mort civil", ha dit—, aquests conceptes,
doncs, no li escauen. El doctor Laporte és, sobretot, un científic i, com
a tal, té un capteniment experir/'sntal: de la seva llarga vinculació amb
l'Autònoma, n'ha collit un grapat
de decepcions i un projecte que potser ara podria esdevenir una realitat.
NO SOC JO: ES EL PROGRAMA
Hem parlat en un petit despatx
rodó, atapeït de llibres de tota mena
—i no pas exclusivament professionals—, desendreçat.

— Vostè, doctor i_.aporte, va signar el document "per un govern democràtic" i és cert que fou designat per un claustre. Però també és
veritat que ha estat nomenat pel govern. Creu que l'Autònoma haurà
de cercar un autonomia més gran?
— El fet d'haver estat nomenat no
té massa importància. Tal i com
són redactats els estatuts és possible l'elecció d'una terna, diguem-ne,
monocolor. Atès que els tres que
vam ser designats pel claustre teníem el mateix programa de govern,
és indiferent que el nomenament
hagi estat per a mi. La contraprova
del que dic és que d'ençà del claustre del cinc de març, no s'ha fet
cap altre claustre per elegir un nou
rector: el ministeri sabia a la bestreta que tots tres candidats sosteníem el mateix punt de vista. Ara,
el meu punt de vista personal és
que, en efecte, el claustre ha d'elegir directament el rector, i cal precisar que tenim redactat un avantprojecte de nous estatuts i que el
sistema de designació serà el que la
Universitat cregui még convenient.
— El moviment que va dur-lo a
la candidatura ha estat conceptuat,
en determinats ambients estudiantils, com un moviment "inter pares".
^Creu que la representació dels estudiants en la gestió de la Universitat és suficient?
— La gestió universitària ha de
tenir més en compte els interessos
dels estudiants i la representació actual és potser excessivament migrada. També el personal no docent ha
de tenir una representació adequada. La magnitud d'aquesta representació és un dels temes que serà tractat en la discussió del nou projecte
d'estatuts. Però, abans de parlar-ne
concretament, caldrà que a q u e s t
projecte passi a mans dels claustrals.
LA UNIVERSITAT ES FUNCIÓ
DE LA SOCIETAT
— L a democràcia permet de resoldre els problemes a gust de tothom,
en el supòsit que siguin resolubles.
La massificació i el rebuig pels estudiants dels mètodes d'ensenyament
heretats ha fet entrar en crisi la
Universitat tradicional. iCom concep la Universitat del futur?
— La crisi és general. Ací i arreu.
Hom discuteix1 si la Universitat ha
d'ésser només un centre transmissor de cultura o un organisme que,
a més, confereixi títols professionals. D'altra banda, la crisi es presenta d'una manera distinta segons
les facultats o escoles que conside-

ACTIVITAT POLÍTICA

Tractaren de la Comissió Especial per a Catalunya

Segons hem pogut saber de fons
pròximes al seyor Casanovas, la conversa va girar entorn de la vida política, i hi analitzaren sobretot la realitat socio-econòmica i política de
Catalunya. També va parlar-se del
treball que ha de desenvolupar la
Comissió Especial.
Sobre aquest darrer aspecte, Casanovas Artigues va fer avinent a Mayor Zaragoza que amb referència als
objectius a assolir per la Comissió es
tingués en compte el Projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya redactat a Núria el 1931, aprovat per
les Corts el 1932 i vigent a Catalunya
fins el 1938.
Segons va confirmar-nos Casanovas Artigas, la conversa va fer-se en
el marc d'una gran cordialitat, simpatia i il·lusió pel futur de Catalunya.
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rem. Ara, pen$o que si bé la L'niversitat ha d'esser oberta a tothom, la
qüestió dels títols va lligada al sistema sòcio-polític del país. Pot haver-hi, per exemple, una prèvia planificació de l'accés a la Universitat
segons les necessitats de la societat, o pot no existir, com s'esdevé
ací. Són opcions que ha de fer la
col·lectivitat i, pel que fa a l'Autònoma, he de dir que la nostra alternativa democràtica només té una
possibilitat de reeixir: que el país es
democratitzi.
—- Els estatuts de la Universitat
autònoma assenyalen que restarà
oberta a les necessitats i peculiaritats regionals de Catalunya. iPodria avaluar el que s'ha fet en
aquest sentit i el que resta per fer?
— Fins ara s'ha fet molt poe, bé
que d'antuvi vam creure que continuaríem la tasca de l'Autònoma dels
anys 30. Progressivament, aquell
grup aplegat al voltant de Villar Palassí va perdre les il·lusions... Ara
voldríem transformar la nostra Universitat en una institució al servei
del país i de la cultura catalana. Esperem que els canvis ocorreguts —i
els que han de venir, que seran molt
més profunds—, ens permetran de
construir una Universitat al servei
de Catalunya. No tan sols perquè
la llengua catalana serà emprada
amb igualtat de drets a tot el recinte, sinó també perquè l'activitat docent. de recerca i de crítica serà
inspirada per aquesta voluntat de
servei a Catalunya.

45 ENTITATS A FAVOR DEL
SERVEI SOCIAL
Quaranta-cinc entitats de Catalunya, entre les quals 18 parròquies,
tres grups de Drets Humans, cinc associacions de veïns i diversos grups
d'església, han signat una petició
adreçada al President del Govern en
la qual exposen:
"Donades les necessitats econòmiques, socials i culturals del país,
creiem que la creació d'un "Voluntariat per al desenvolupament" hauria
d'ésser considerada com un efectiu
"Treball de pau" que exigiria l'apertura de nous canals legals. La creació del "voluntariat" permetria, en
arribar als vint-i-un anys, l'elecció
entre el Servei Militar i la realització del "voluntariat" durant dos anys
en situació d'igualtat davant la Llei"
JORDI PUJOL, SARDANISTA
D'HONOR
Jordi Pujol ha estat nomenat Sardanista d'Honor al Vintè Aplec de
Sardanes Ciutat de Barcelona que
organitza la Federació d'Associacions
de la Festa Major de Gràcia amb la
cooperació d'autoritats i entitats.
L'Aplec se celebrarà diumenge que
ve al Parc Güell amb una durada de

Un altre semàfor conflictiu
Els veïns de Sant Andreu, ahir van tallar el tràfic
Des de les sis de la tarda fins
a tres quarts de. nou del vespre,
*hir unes cent cinquanta persones van estar tallant el tràfic
a la cruïlla del carrer Alella
amb Arnaldo d'Oms, a la part
nord del barri de Sant Andreu.
Els veïns de la zona han decidit
sortir al carrer per demanar el semàfor després de dos anys de cartes i
instàncies sense resposta. Segons les
nostres informacions, en aquesta cruïlla s'hi han produït ja cinc accidents
greus. A última hora de la tarda la
policia municipal va fer acte de presència, però no va intervenir. Dilluns
vinent volen tornar a interrompre la
circulació i simultàniament faran
gestions a l'Ajuntament. Com ja és
clàssic en aquesta mena de reivindicacions, la majoria dels manifestants
eren dones, criatures i gent jove.
GRACIA VOL MANIFESTAR-SE
CONTRA EL PLA COMARCAL
Els veïns de Gràcia han demanat
oficialment al Govern Civil de Barcelona poder-se manifestar pacíficament el pròxim dia 12 de maig a dos
quarts de vuit del vespre contra el
Fia Comarcal.
Cal recordar que la Comissió Provincial d'Urbanisme es reunirà el di•ous 13 i hom creu que aprovarà definitivament el Pla.
A més. setze entitats de Gràcia han
redactat un manifest adreçat als
veïns "i a tots els qui estimin la nostra Vila" que en síntesi diu:
"El Plan Metropolitano" projecta

sobre el nostre barri dues grans vies
de circulació del tamany del "Cinturon de Ronda" que es creuen al mig
1e Gràcia i la divideixen en quatre
trossos. Són la " V I A O" i una altra
via que des del carrer Encarnació
arriba fins a la Rambia del Prat.
A més, s'assenyalen zones de remodelació pública (jue han d'ésser expropiades els voltants de la 'VIA
O" i la quasi totalitat dsls edificis
entre els carrers Menéndez Pelayo»
Travessera de Gràcia, Bailén i Còrceija. Més de 50.000 veïns estan afectats.
Per això ens veiem ?n l'obligació
d'assumir les nostres responsabilitats
com a entitats arrelades a Gràcia
(en alguns cafos des de fa més de
cent anys) davant el que pugui significar una destrucció del conjunt
arquitectònic, social i humà que hem
rebut dels aosties avant-passats. que
es fa contra els desitjós dels veïns i
sense cap justificació que respongui
a interessos col·lectius.
Fan constar la seva preocupació
per l'entitat "Lluïsos de Gràcia" afectada pel Pla i diuen que li faran costat en estreta col·laboració.
Per l'imminència de l'aprovació definitiva d'aquest "Plan" que suposaria, de fet, una situació irreversible,
fem una crida pública a les autoritats responsables, a totes les entitats
de Gràcia i a tots els veïns, perquè
amb responsabilitat i decissió evitin
que es consum la destrucció de ia
nostra "Vila" centenaria.
Finalment, manifestem la nostra
disconformitat amb els tres regidors
del barri que, repetidament- han votat un "Plan" que va contra els interessos de Gràcia.

Poble Nou: cent vuit acomiadats
Sancions a vaguistes del metall petit
A cent vuit s'eleva el nombre d'obrers acomiadats d'empreses metal·lúrgiques del Poble
Nou. Corresponen a les indústries Schmidt, Y o r k a, Vieta,
Santa Eulàlia, Lauja i Tasa.
Ens han arribat informacions dels
treballadors de Tasa que diuen que,
al cap d'un mes d'haver començat
a treballar, els van obligar a signar
en blanc un full de renúncia al lloc
de treball. Mesos més tard els fou
tornat, davant les pressions que els
setze obrers de l'empresa havien
fet. Aquesta aprofità el cap de setmana per a treure la maquinària i
tancar els locals sense cap notificació als obrers.
VIETA: VISITA AL DELEGAT
DE TREBALL I AL BISBAT

Entrevista Casanovas - Mayor Zaragoza
Jaume Casanovas Artigas, nacionalista català independent,
qualificat polític que defineix la
seva personalitat d'ençà que va
abandonar Esquerra Democràtica de Catalunya, va entrevistarse ahir matí amb Federico Mayor Zaragoza, president de la
Comissió per a l'estudi d'un Règim Especial per a Catalunya.
La trobada va fer-se en un hotel de Barcelona.
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Els quinze acomiadats de Vieta, SA, celebraren ahir una entrevista amb el delegat de treball, senyor Royo. Aquest els comunicà que
ja s'ha posat en comunicació amb
la Unió d'empresaris per gestionar
la readmissió dels acomiadats a causa de la vaga del metall petit. També acudiren al bisbat de Barcelona,
on els asseguraren que s'enviaria un
escrit al senyor Riverola per demanar-li la readmissió.
SABADELL: ELS CONFLICTES
DE ZEYCA I ESTAMPACIONES
La direcció de les empreses Zeyca
i Estampaciones Sabadell, que són
del mateix amo, continua negant-se
a tractar conjuntament els conflictes col·lectius d'ambdues. Ahir al
matí se celebraren sense avinença
els actes de conciliació. A finals del
mes passat ja s'havien fet actes similars al Sindicat de Sabadell. La
part empresarial ha ofert tres-centes cinquanta pessetes d'augment
als treballadors d'una e m p r e s a i
cent cinquanta als de l'altra.
REUS: DENUNCIA DELS
EMPLEATS DEL "PERE MATA"
Els treballadors de l'Institut "Pere Mata" han elaborat un text sobre
llurs reivindicacions econòmiques i
formatives. Hi denuncien que l'empresa es nega a augmentar-los els
salaris —ara són de dotze mil pes-

setes— basant-se en l'escassa subvenció de la Diputació. També consideren que l'assistència psiquiàtrica és inviable amb insuficiència de
personal, mal remunerat. Finalment
denuncien la contradicció que un
servei sanitari com el "Pere Mata"
sigui explotat per una Societat Anònima que, per definició, cerca els
interessos mercantils.
MALLORCA: EXPEDIENT DE
CONFLICTE A HOTELERIA
Els noranta-cinc treballadors de
Thotel Jumbo Park acaben de plantejar expedient de conflicte col·lectiu, ens informa Bosco Marquès. Es
tracta del primer que es realitza en
una empresa hotelera de l'illa. La
causa és la negativa a atendre els
termes del vigent conveni col·lectiu
del sector. Aquest conveni és anterior al pacte convingut recentment.
BAIX LLOBREGAT:
MULTES I ACOMIADAMENTS
La Prefectura de Policia ha multat amb 30.000 pessetes el treballador Joan Muniz, enllaç sindical dels
parats a Sant Vicenç dels Horts, i
Francesc Gil, jurat de l'empresa
Raimat de la mateixa població, ens
comunica el corresponsal Jordi Torres.
Continua la campanya a favor de
l'amnistia laboral a diverses poblacions de la comarca. A Sant Feliu,
dos treballadors acomiadats de l'empresa Dentex s'han estat tota la jornada a les portes de la fàbrica amb

una gran p a n c a r t a demanant la
readmissió. La Guàrdia Civi: ha
amenaçat amb detenir-los. A Cornellà, els captaires de la readmissió
—com són anomenats— són a Elsa,
Pinturas Cervera i a Corberó, A
Sant Vicenç dels Horts n'hi ha a
Cartonajes Centelles. Els treballadors s'estan, des de primera hora
del matí fins a la tarda, esmorzant
i dinant a les portes de la fàbrica.
Mentrestant, es continuen les negociacions amb les direccions respectives perquè resolguin aquest problema.
VALÈNCIA: BOICOT ALS
MENJADORS DE LA FORD
Fa uns quants cues que els treballadors de Ford Espanya SA han declarat un boicot al servei de menjador que l'empresa té disposat per
als treballadors. Es declarà arran
d'una intoxicació de més d'una dotzena de persones, que divendres passat es produí per consumir peix en
mal estat.
Davant això, el jurat d'empresa
nomenà un grup de persones perquè s'encarregassen de controlar la
quantitat i la qualitat del menjar.
La patronal es negà que aquest grup
Supervisara els aliments, adduint
que Ford Espanya ha vingut ací a
guanyar diners i no a perdre el
temps parlant amb els obrers. D'altra banda, Josep Torrent s'ha informat que Ford està vessant aigües
residuals a l'Albufera, encara que
en molt poca quantitat. Aquestes aigües provenen de la secció de motors que comencà = funcionar fa
molt poc temps

CASA BAGUES

m•

1 BAGUES ll

1

Sant Pau, 6

JOIERIA BAGUES
Passeig de Gràcia, 41

EL REGULADOR BAGUES
Rambla de les Flors, 105

JOIERIA, PLATERIA, ESMALTS, PORCELLANES, MARFILS, OBJECTES PER A REGAL.
RELLOTGERIA: EXTENS ASSORTIT DE LES
MILLORS MARQUES. LES DARRERES NOVETATS EN RELLOTGES SUBMARINS ELECTRÒNICS, COMPTADORS,
CRONÒGRAFS.
DESPERTADORS DE TOTA MENA.
RELLOTGES DE PEU, SOBRETAULA I PARET
ALS MILLORS PREUS.

-Falsos catalans
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L'ESTATUT

ATENEU

No hi haurà homenatge a Huertas Catalunya tenia el seu Tribunal Suprem
L'acte que havia de celebrar-se aquest vespre a l'Ateneu i que, segons havia estat
anunciat a la premsa, havia
de constituir un homenatge a
Josep M. Huertas i Claveria,
ha estat suspès per la Junta
de l'entitat.

Segons una nota que n'hem rebut, signada pel vice-president, Josep Pascual, i que diu textualment:
Davant la tergiversació que l'anunci de l'acte programat per a demà,
dissabte, dia 8, ha soíert en algun
mitjà informatiu, s'ha resolt suspendre el dit acte d'acord amb l'article 9 dels Estatuts
per tal d'evitar incórrer en responsabilitats
legals que repercutirien en l'Entitat i els seus membres.

ACTE NO ACTUAL?
Aquest acte havia estat programat ja fa mesos, com a presentació
del llibre "La Barcelona de Porcioles", del qual són co-autors Josep
M. Huertas, Josep M. Alibés, Eugeni Giralt, Rafael Pradas, Faustino Miguélez-i Ricard Boix, que havien d'intervenir en l'acte d'avui.
Així ho especificava una nota que
ens fou tramesa per la Secció
d'Història i Geografia de l'Ateneu,

en la qual es deia que l'esmentada
secció vol donar a l'acte un caire
d'homenatge a Huertas Claveria.
Això, entre altres motius, és degut
al fet que, l'octubre passat, volíem
fer la presentació del llibre "La
Barcelona de Porcioles", i la Junta
. de l'Ateneu ens ho va prohibir perquè, entre els autors, hi figurava
Huertas Claveria.
A la Secretaria de l'entitat ens
han desmentit aquest punt dient
que no és veritat que la presentació del llibre hagués estat vexada
per la Junta, sinó que, en ser detingut Huertas Claveria, van considerar què era millor ajornar la
presentació. "Com que el llibre ara
havia perdut actualitat —ens van
dir també a Secretaria— es va decidir de celebrar l'acte sota el títol
"Ajuntaments i lluites populars a
Barcelona." El mateix
portaveu
ens va assegurar que hi havia hagut moltes trucades de socis, en difondre's que l'acte constituiria un
homenatge al periodista, alguns en
favor de celebrar-ho, però molts
d'altres protestant. Un acte cultural —ens han dit— que no té res
a veure amb cap homenatge a ningú, s'ha volgut transformar en un
homenatge polític a una persona, i
l'article 9 dels Estatuts de l'Ateneu
proh beix la celebració d'actes polítics.

Andreu i Abelló: Només aquí van ésser jutjats els crims de guerra

L'Administració de Justícia i el
Tribunal de Cassació de Catalunya
fou el tema del qual parlaren, ahir,
al Col·legi d'Advocats, Josep Andreu
i Abelló i Joan Arumí, en una sessió corresponent al cicle de conferències sobre l'Estatut d'Autonomia, que
organitza aquest Col·legi professional i al llarg del qual intervenen les
personalitats més reconegudes de la
política i del Dret de Catalunya.
Ens vàrem posar en contacte amb
tots dos conferenciants per tal que
ens comentessin particularment el tema atenent les nostres preguntes.
Josep Andreu Abelló, advocat, militant molt destacat de l'Esquerra Republicana de Catalunya i president
de l'Audiència Territorial i del mateix Tribunal de Cassació en temps
de la Generalitat, ens va comunicar
la seva experiència directa en aquest
organisme de justícia:
EL MES ALT TRIBUNAL
DE CATALUNYA
—Què va ser el Tribunal de Cassació de Catalunya?
— A l'Estatut de Catalunya aprovat per les Corts de la República espanyola, en el seu article 12, es disposava que la Legislació Civil corres-

faci-ho vostè mateix, a m b la seva habilitat
i el nostre consell.

ponia a la Generalitat, amb les limitacions de l'Article 15 de la Constitució republicana, i també l'administrativa, que li estava plenament atribuïda en aquest Estatut. Es facultava la Generalitat per organitzar l'Administració de Justícia en totes les
jurisdiccions éxcepte la Militar i la
de l'Armada. E§ deia que el Tribunal
de Cassació de Catalunya tindria jurisdicció pròpia sobre les matèries civils i administratives, la legislació exclusiva de les quals fos artibuïda a
la Generalitat Posteriorment, a l'Estatut Interior de Catalunya, el de
l'any 1933, en el seu Article 65, es
deia que el president del Tribunal de
Cassació seria designat per elecció,
el procediment de la qual s'assenyalaria per llei del Parlament de Catalunya, que fixaria, a més, les atribucions que tindria "el més alt Tribunal de Catalunya".
—L'Estatut interior, era doncs, la
Constitució del poble català?
—La Comissió Juridico-assessora
designada pel Govern de la Generalitat el titulava com a • constitució
de Catalunya. En passar per mans del
Govern de la Generalitat, aquest va
canviar el nom pel d'Estatut Orgànic Interior de Catalunya, i la redacció definitiva donada pel Parlament el va denominar, simplement
"Estatut Interior de Catalunya". Evidentment aquests canvis, en el moment emotiu que vivia Catalunya per
l'acreixement de les seves llibertats,
van comportar moltes polemiques. Un
historiador i gran periodista, Rovira
i Virgili, en un article publicat amb
el títol "Catalunya té la seva constitució pròpia" diu "que aquesta
constitució nostra ve condicionada
des de fora, que el nostre Estatut Interior està subordinat a l'Estatut Exterior. o sigui a l'aprovat per les
Constituents espanyoles? Ja ho sabem. Però és que per ventura el règim autonòmic català del segles X V I
i X V I I no estava intervingut i limitat per rei d'Espanya, pel virrei de
Catalunya i pels organismes reials
que ací hi havia establerts?"

ELS TEMPS DIFÍCILS
i
—
—Quina va ser la trajectòria d'actuació del més alt Tribunal de Catalunya?
—El primer president del Tribunal de Cassació, que va ser elegit
per un bon nombre de diputats, degans de col·legis d'advocats, juristes... va ser un eminent advocat,
Santiago Gubern, amb el senyor Du-

ran d'Oc on com a procurador. Es
liàstima que fins ara no s'hagi publicat el recull de sentències dictades
per aquest tribunal. Ben aviat, però,
gràcies a la Càtedra de Català de la
Universitat es publicaran integres i
en el seu idioma originai. Posteriorment, l'I d'octubre de 1936, vaig encarregar-me jo de la presidència del
Tribunal de Cassació, mentre continuava exercint interinament el càrrec de president de l'Audiència Territorial de Catalunya.
—Aquest va ser segurament un capítol apart a la vida dels instruments
jurídics de Catalunya, quina va ser
l'existència del Tribunal de Cassació durant el temps de guerra?
—Quan vaig prendre possessió del
càrrec de president de l'Audiència,
es pot dir que elements revolucionaris s'havien apoderat pel seu
compte del Palau de Justícia de Bar.
celona. A les poques setmanes, sense violències, es va restablir la normalitat. Ara bé, la Justícia i els homes de dret, en moments de guerres civils i revolucions sempre es
troben en gran dificultats per a exercir la seva missió. L'any 37 els jutges i magistrats obrien sumaris contra fets lamentables ocurreguts els
primers mesos de la guerra, el que
en aquells moments era conseller de
justícia va fer unes declaracions
dient que determinats jutges, per
les seves idees, feien la contrarevolució. Davant d'això, jo com a president del mes alt Tribunal de Catalunya vaig fer una declaració a la
premsa que puc resumir dient que
em solidaritzava amb l'actuació de
tots els jutges de Catalunya que es
limitaven a aplicar les lleis vigents
al país, i que si eneausaven algun
ciutadà no era perquè fos un fervorós antifeixista sinó perquè existien
indicis suficients que havia intervingut en un fet delictiu.
—La postguerra ens ha tramès
una imatge pejorativa dels instruments de control que podien intervenir contra l'acció directa espontània
i incontrolada d'alguns revolucionaris; en canvi res no se'ns ha dit del
que va passar a la zona nacional...?
—Avui els historiadors ja reconeixen que tant al cantó nacional com
al nostre es van produir fets que
constituïen delictes greus que repugnen a tota consciència humana.
Aquí, a Catalunya, en aquell temps
vaig dir públicament que calia perseguir i condemnar els seus autors,
i en canvi fins avui cap historiador
no ha assenyalat l'existència en el
camp nacional d'alguna autoritat que
hagués donat les mateixes ordres.

Arumí: Cal la reforma de l'Estat
electricitat
ferro i metalls
vidres
revestiments

Joan Arumí, advocat independent, va parlar conjuntament
amb Andreu Abelló sobre el tema de l'Estatut i l'època autonòmica. Va desglossar el capítol
de la problemàtica de l'adminis.
tració de Justícia.
MUTILACIÓ DE LES
FACULTATS LEGISLATIVES

papers pintats
material sanitari
material construcció
i "tot" per la decoració
i conservació de la seva casa.
HORARI: De 9h30' a 14h i de 16h a.21h.
dissabtes : De 9h30' a 21 h sense interrupció
GUARDERIA INFANTIL

anguro
IBÉRICA DE BRICOLAJE, S A
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el més gran Centre Comercial dedicat al Bricolaje
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—Quin marge va concedir el pacte estatutari a l'administració de la
justícia de Catalunya?
—Els problemes d'administració
de justícia esen especialment previstos d'una manera molt concreta i
bastant àmplia a l'Estatut del 1931,
anomenat de Núria. EI millor elogi
que es pot fer d'aquest estatut és
que era el resultat d'un maximalisme possibilista ja que en el fons
liavia d'oebir a un pacte entre els
promotors de la república i els autonomistes catalans, pacte que fou regatejat i no complert
—Quina fou la diferència entre els
dos estatuts en aquesta matèria?
—El de Núria donava a la Generalitat la legistlació exclusiva i l'execució directa de l'organització dels
tribunals que havien d'administrar
la justícia en el territori de Catalunya, resolent en totes les instàncies
els assumptes civils, mercantils i els
contencioso-administratius contra actes de l'administració de la Generalitat. Els tribunals de Catalunya podien administrar també la justícia
en matèria penal. En canvi en l'Estatut del 32 l'organització dels tribuanls s'atribueix a la Generalitat,
però amb la restricció de sotmetrela a les lleis orgàniques espanyoles.
Pot nomenar els jtges que han d'actuar a Catalunya, però amb la restricció d'aver-los de triar entre els
d'escalafó espanyol. Pot nomenar secretaris i auxiliart de l'administra-

ció de justícia, però amb la restricció d'haver-ho de fer segons la llei
espanyola. Por nomenar els Magistrats dels Tribunals de Cassació de
Catalunya i els jutges municipals,
però amb la restricció que els fiscals
seran espanyols nomenats per l'estat
espanyol.
—Es varen arribar a nomenar jutges municipals en exercici d'aquesta
llei?
—Cal tenir en compte que els jutges municipals varen ser nomenats,
però amb caràcter interí, mentre la
Generalitat estava a l'espera d'una
llei de justícia municipal a promulgar pel Parlament de Catalunya.
Aquesta llei no va arribar-se a promulgar mai a causa de derogació d*
l'Estatut.
CAL L A REFORMA DE L'ESTAT
—Ara tothom proclama el restabliment de l'Estatut de 1932. En el
terreny de l'administració de la justícia en quina mesura creieu que es
podrà començar a treballar sobre
aquesta base estatutària?
—Amb el que acabo de dir és fàcil de treure la conclusió de la necessitat, per al amnteniment del Dret
Català, que sigui interpretat i aplicat per un poder judicial propi de
Catalunya —a més dels poders Legislatiu i Executiu, amb les atribucions que s'estimin de la competència de Catalunya—, i que a aquest
poder judicial correspongui la legislació exclusiva i l'execució directa
de l'organització de l'administració
de justícia en les matèries no reservades a l'estat espanyol. Per a la
roasecució de tot això, i per tant de
l'autonomia de Catalunya i de les
altres regions o pobles d'Espanya,
és qüestió prèvia i essencial la reforma de l'estatut
JOAN R E N D Í

Països catalans

L'alternativa econòmica de la CDC
Carles Gasòiiba: eliminar les contradiccions capitalistes
Carles Gasòiiba va presentar
àhir a l'auditòrium del col·legi
d'Arquitectes l'alternativa sòcio- econòmica de Convergència Democràtica de Catalunya. L'alternativa no és encara un programa de mesures concretes, però
permet de copsar ja des d'ara
mateix les grans línies que, en
el camp econòmic, orientaran el
grup que encapçalen Jordi Pujol i Miquel Roca i Junyent.
Abans de la conferència. Gasòiiba va explicar per sobre quines eren
•questes grans línies:
—El nostre programa és molt
Avançat i propugna canvis molt im-

portants que ens portarien cap a
una societat molt diferent, justa,
igualitària i sòlidament catalana. No
és pas un programa revolucionari,
és progressiu i reformista i pretén
d'elimiar les contradiccions de l'economia capitalista.
—Quines són aquestes contradiccions i com podríeu eliminaries?
—Regutgem l'actual model de
creixement que produeix tensions
socials insuportables. Cal, doncs, redistribuir la renda i millorar la
qualitat de la vida de les classes
populars tot assentant les bases
d'una democràcia econòmica. Ara,
això no és pas possible sense una
reforma fiscal accentuada quç per-
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metés de millorar el que nosaltres
en diem' el "salari social", és a dir,
la sanitat, la seguretat social i la
cultura, entre altres serveis públics
i col·lectius.
—Com es defineix Convergència
Democràtica pèl que fa a possibles
nacionalitzacions?
—La socialització de l'economia és
un principi cabdal per a nosaltres.
Això implica, d'antuvi, una socialització del crèdit i una participació
del treballador en la gestió de lés
empreses. Però ens cal anar més enllà per tal d'establir un control públic sobre empreses o sectors clau;
o sia sobre totes aquelles empreses
que controlessin branques de la producció en contra de l'interès públic,
que monopolitzessin una determinada tecnologia, que estiguessin en situació de prendré decisions importants per a la col·lectivitat sense donar-ne comptes.
—Podríeu detallar quines serien
aquestes empreses o aquests sectors?
—Cal fer una anàlisi de l'economia
a Catalunya. Ja hi estem treballant;
la concreció, però, apareixerà en un
programa electoral que, òbviament,
és encara prematur de publicar.

BREU
APARADORS. — Han estat publicades les bases del tradicional Concurs d'Aparadors de la Setmana del
Cotó. El concurs no és limitat als
establiments tèxtils. N'hi ha prou,
per a obtenir una classificació, que
els aparadors presentats al concurs
hagin estat decorats o disposats utilitzant articles, teixits o confeccions
de cotó o elements decoratius al·legòrics o representatius del cotó. El
concurs se celebra simultàniament a
Barcelona i Madrid. Per a informació, dirigiu-vos al -Servei Comercial
de la Indústria Tèxtil Cotonera,
Av. José Antonio, 670, tel.. 318 92 00.
URBANISME. — Ahir al vespre,
a les set, al Saló de Cent de l'Ajuntament, tindrà lloc l'acte de clausura
i lliurament de diplomes del V Curs
d'Urbanisme de Promoció Privada.
En el curs de l'acte, va pronunciar
la conferència de clausura del Curs
Jérónimo Arozamena Sierra, magistrat del Tribunal Suprem, sobre
"L'execució dels plans d'Urbanisme". Manuel Pérez Olea, president
del Sindicat Nacional de la Construcció, va disertar sobre "La promoció privada en l'urbanisme".-

UNIVERSITAT

Endavant la Setmana de Cultura
La segona setmana de Cultura Catalana a la Universitat central ha
comportat que a les velles aules de l'edifici de la Universitat o a les
noves dels edificis moderns de Pedralbes, ès realitzés un seguit d'actes
que, per llur plural disciplina, escapessin de l'ensenyament normal i
acadèmic de cada Facultat i de cada curs. Alhora superaven el marc concret de la Universitat per inserir-se en la divulgació de la cultura al
carrer. En aquest sentit, cal destacar els actes que s'han realitzat aquests
darrers dies.

"Oran Barcelona": un model que s'esgota
Taula rodona sobre "L'ordenació del territori l i
S o t a el títol "L'ordenació
del territori a Catalunya" s'ha
celebrat a l'Escola d'Arquitectura una taula rodona dins els
petes de la IT Setmana de Cultura Catalana.
L'acté. que fou molt concorregut,
comptà amb la participació de Francesc Roca. professor de Política Econòmica a la Facultat dé Ciències
Econòmiques, Emili Gasch. professor de la mateixa matèria a Bellaterra, i Manuel de Solà-Morales, catedràtic d'Urbanisme de l'Escola
d'Arquïtectura.
Francesc Roca va centrar la seva
dissertació en la crisi urbana actual,
i concretament en el model de "là
gran Barcelona", que té el seu origen
ja als primers anys del segle. L'esmentat model va sorgir impulsat
per la burgesia industrial de Barcelona. i els seus objectius eren utilitzar els elements urbans com a
factors de creixement.

PORCIOLES I " L A GRAN
BARCELONA"
Roca creu que aquest model va
tenir dues grans actuacions globals.
D'una banda, la conversió d'una zona inaccesible, la de Montjuïc, en
un centre d'equipaments col·lectius
diversos; actuació que va tenir èxit.
L'altra, que no va arribar a posarse en marva, era la de la creació
d'un port franc i una zona franca
darrera Montjuïc.
Aquesta idea de "la gran Barcelona" subsisteix en l'època de la
Dictadura, i després, a través de
Porcioles, amb la construcció dels
Cinturons de Ronda, etc.
Durants els anys trenta sorgeixen
una sèrie de plantejaments regionals, amb la Regional Planning, que
no passa d'avantprojecte, amb el
projecte de Divisió Territorial de Catalunya. i amb el Pla General d'Obres Públiques.
Durant la República, el Pla Macià
suposa una alternativa al model de

Revisió d'uns clixés sobre la guerra
Benet, Bonamusa i Gasch, a l'Aula Magna
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La resurrecció d'una història soterrada omple de gom a gom les sales d'actes ciutadans. Josep Benet,
Francesc Bonamusa i Emili Gasch
—Josep Termes, que estava anunciat, va excusar-se a darrera hora—,
van explicar què passava a Catalunya durant la guerra civil i, per a
escoltar-los, hi havia quasi sis-cents
estudiants a l'aula magna de la Universitat central. Fou la cinquena conferència de la setmana de la cultura
catalana.
No obstant això, Benet assenyalà
clarament les regles de joc que han
de presidir aquesta resurrecció multitudinària: "Es difícil d'admetre
—va advertir—, que antics dirigents
tornin ací per a reproduir els combats d'altres temps. Jo voldria demanar-los que, en tornar, tinguessin
la cura de no obrir les nafres, de no
sembrar discòrdies." Francesc Bonamusa, més endavant, diria les mateixes coses amb unes altres paraules i intentaria demostrar que molts
dels blasmes que els uns feren als
altres (els del POUM al PSUC i viceversa, puix que d'això es tractava) «ón conceptes polítics de combat que no serveixen per a l'anàlisi
històrica". "Voldria posar exemple
—va dir—, de mesures que f o r e n
propugnades per tots els grups, però
que deSprés es retreien els uns als
altres. Sota la presidència de Terradellas es creà un consell de la Generalitat que va dissoldre el comitè de
milícies antifeixistes i els comitès locals Se seguretat, que va recollir les
armes i va adscriure a la presidència el comitè d'indústries de guerra.
Doncs bé. en aquest consell hi havíem rPornaerifeMi*» te la CRT5P 1 d»l

PSUC i tant els uns com els altres
van avalar aquestes mesures".
Fetes aquestes advertències, Benet va explicar detalladament l'actitud del govern central en la qüestió
catalana. Fou una acusació s e n s e
pal·liatius: "Catalunya hauria tingut
un gran poder internacional si hagués. conservat Mallorca; per això
les tropes catalanes foren obligades
a retirar-se de l'illa. Catalünya hauria pogut fer una política independent en quedar tallada del govern
de València; per això el govern central va traslladar-se a Barcelona. Foren dos errors militars i aixi ho ha
reconegut, entre altres, el general
Rojo; però l'obssessiò anticatalana
era més important que tot." I va citar les paraules de Manuel Azana—,
"Bombardejar Catalunya tots els cinquanta anys" —remarcant que no
eren pas paraules del general Franco—. "són paraules d'un republicà!"
Òbviament, per als estudiants habituats a sentir parlar de batusses
internes entre grups catalans, l'acusació de Benet capgirava tota la problemàtica de la guerra. El mite consagrat per la propaganda es desfeia
i la intervenció d'Emili Gasch, bé
q u e voluntàriament restringida al
camp de l'economia, va trobar un
auditori preparat a acceptar que "el
pla de transformació socialista del
país", proposat pel consell d'Economia i acceptat per la Generalitat,
"reoollia en llurs grans línies els
plaus anteriors de Maurin. o sigui del
POFM. d'Abad de Santillan. o sigui,
de la CNT. i de Comorera. o sigui
del P S r C . "
H M- PINXO*. . A
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' là gran Barcelona"; aquest pla pretenia fer de Barcelona una ciutat
funcional, -industrial i capital d'un
estat autònom. Sorgeixen algunes
solucions, com el sanejament del
Casc Antic, o la creació de la Ciutat
ae Repòs i Vacances, però no s'arriben a dur a terme.
Roca va acabar exposant tres causes de fons per les quals considera
que aquest model actualment s'esgota; una contradicció entre les inversions que implicaria i el baix nivell de la inversió pública a Catalunya; un trencament entre els pren
pietaris del sòl i els industrials; i,
finalment, que, per primera vegada. els tècnics, la premsa i els intel·lectuals, critiquen el model i hom,
intenta buscar-hi una alternativa.
Emili Guasch, que va intervenir
en lloc d'Enric Lluch, anunciant que
en un principi, es va cenyir precisament ai tema de la divisió en comarques, elaborada per la Ponència de
la Divisió Territorial l'any 1931 i
aprovada el 1936. El projecte, aparegut al "Butlletí Oficial de la Generalitat" el 27 d'agost del 1936, dividia el territori de Catalunya en
38 comarques (enteses com unitats
naturals, no sols en el sentit físic
sinó també en el social) i nou regions.

DESEQUILIBRI TERRITORIAL
Manuel de Solà-Morales va tancar l'acte. ja que el quart ponent.
Ribas i Piera, no hi va poder assistir. Segons el professor, la manipula,
ció del territori ha augmentat en els
darrers anys. "Cal entendre el problema —va dir— lligat a una política econòmica i concreta".
El territori no ha estat un element important per al capitalisme de
Catalunya: d'una banda, hi ha hagut un augment de la utilització del
territori per la població, a causa
dels corrents migratoris; d'altra banda, el territori ha estat pres pels
grans operadors econòmics: l'Estat
i el capital financer.
Això, Va continuar Solà-Morales,
s'ha traduït en uns canvis substantius: procés de construcció dels suburbis urbans, construcció massiva
d'habitatges obrers; i l'aparició del
turisme ha originat una promoció
d'hotels i apartaments amb la consegüent defetrucción del paisatge i
estructures urbanes pre-existents. I
finalment, les grans operacions d'infraestructura, com la construcció de
les autopistes.
"Atès el caràcter no autònom del
problema de l'equilibri territorial
—va dir Solà-Morales— penso que
és més important insistir sobre els
termes més roents que. a la llarga,
portarien als problemes de fons."

Precisió sobre el
suïcidi del dia 1
El pare de l'enginyer químic José
Alberto Caballero, que va suïcidarse el proppassat dia 1 de maig, ens
han tramès una carta en què ens
precisa uns detalls de la nostra informació. on nosaltres en parlàvem
com d'un fet esdevingut durant el*
intents de manifestació obrera «1
passeig de Gràcia.
Segons el pare, cal puntualitzar:
que J. A. Caballero no patia cap.
transtorn mental, ni estava sotmès
a cap tractament psiquiàtric; que les
motivacions que el van induir a
prendre la fatal decisió estaven en
relaçió directa amb problemes de tipus laboral existents en una empresa de la qual era enginyer quimie,
que no va caure al carrer ni sobre
un jeep de la Policia Armada.- ja
que l'accident va ocórrer al pati interior de la casa; i que el fet no té
cap relació amb els esctevenúnent»
dei prim** d »

•—Països catalans
La cultura podria dividir els obrers
Representants sindicalistes a la Universitat
El moviment obrer, si mai
travessa el llindar de la Universitat, ho fa amb peus de
plom i per parlar del que coneix per experiència: qüestions
laborals i sindicals. Es per això que la compareixença d'aquests dos membres de Comissions Obreres, —Francesc Frutos i Rafael Gisbert—, a la setmana de la cultura catalana
organitzada pel centre de Cultura Catalana semblava d'antuvi una temptativa insòlita.
En efecte, els obrers no són sempre cultes i catalans... I el tema
escollit per a llur conferència ho
demostrava a bastament: "L'accés
de les classes populars a la cultura".
Va obrir-se, doncs, el problema
formidable de la integració dels
immigrats, de la marginació dels
qui parlen en castellà, de l'hostilitat que produeix aquesta marginació, d'un possible lerrouxisme que
podria aprofitar-se'n, de l'actitud
de la burgesia que discrimina els
qui parlen castellà per tal. d'escindir la classe obrera. Hom va sentir, però, unes veus noves i uns
plantejaments nous i, com que
Francesc Frutos havia advertit que
ell i el seu company Gisbert parlaven "fins allí on han arribat les
Comissions Obreres en l'anàlisi
d'aquests problemes", caldrà recollir fidedignament llurs mots a
efectes documentals.
"Comissions Obreres —van dir—,
ha fet seva la reivindicació nacional de Catalunya. Ara: només des-

Cinema, teatre, art
i música: perspectives
Vuit persones es van reunir
ahir a l'Aula Magna de la Universitat per exposar la problemàtica actual de quatre sectors
de la nostra cultura: el cinema,
el teatre, la música i l'art,
Josep M. López Llavi i Miquel
Porter van tractar el tema del cinema català. El primer va destacar
que, a través del Congrés de Cultura
Catalana, es plantegen com objectius
l'organització del sector i 1 elaboració d'un Llibre Blanc sobre el Cinema Català.
,
Miquel Porter va puntualitzar alguns aspectes d'aquesta problemàtica: que el fet cinematogràfic va lligat al fet econòmic; que una majoria de les persones que aquí es
mouen al voltant del cinema, o no
són catalanes o no pensen en catala;
la migrada situació de l'ensenyament del cinema, absent a l'EGB i
al BUP; i l'objectiu d'aconseguir un
cinema en català.
Jaume Melendres va encetar el
tema del teatre, i va destacar la
mobilització produïda darrerament
entre tots els professionals d'aquest
sector, així com la necessitat d'elaborar unes alternatives democràtiques per al teatre a Catalunya. En
aquest sentit, s'ha confeccionat un
Programa de solucions urgents l'immediata aplicació. "Fins ara, les
accions han tingut com a denominador comú que el teatre a Catalunya
sigui concebut com un servei públic."
Alfred Luchetti va explicar tot seguit les accions realitzades darrerament per la gent del teatre, arran
de la generalitzada situació d'atur i
els objectius immediats que proposa:
el projecte de Teatre Municipal, el
Teatre de la Mancomunitat, i l'elaboració de les bases per a una futura Llei del Teatre.
Va tocar el torn tot seguit al sector de la Música, que era representat pel mestre Mestres Quadreny i
el pianista Carles Santos. El mestre
Quadreny va exposar la precària situació de la música en tots els sentits. "El problema no és tan sols de
diners, sinó també d'organització."
Carles Santos va assenyalar que el
sector de la música potser és el sector més atomitzat. "La nostra vida
musical és de peatge, car ens la paguem nosaltres mateixos." Va destacar l'esforç col·lectiu que suposa
unió de tots els estaments musicals en el REMB. que treballa per
Unificar i solucionar les reivindicacions comunes dels músics.
Pareda i Mercader van cloure
l'acte parlant del sector de les arts
Plàstiques. Els professionals d'aquesta parcel·la cultural esperen que. a
través del Congrés de Cultura Catalana. es podrà començar a fer
quelcom per tal d'arribar a trencar
les barreres de l'individualisme
R. M.» P.
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terrant les discriminacions de nacionalitat o de llengua podrem assolir la unitat dels treballadors que
és el principal indefugible del moviment obrer. No admetem, doncs,
un sindicat català i un de no català a Catalunya. Pensem també que
l'oficialitat exclusiva del català en
una Catalunya autònoma faria impossible aquesta unitat. La nostra
perspectiva serà segurament federalista.
"L'escola ha de permetre la integració dels immigrants, però no ha
d'imposar l'obligatorietat del català:
cal que tothom parli les dues llengües. Estem a favor d'escoles úniques, de la Generalitat i laiques.
En aquest sentit el sistema establert durant la República, —coexistència d'un sensenyament de l'Estat amb un ensenyament de la Generalitat— no ens sembla pas favorable: contribuiria a perpetuar
la discriminació.
"En qualsevol cas, el redreçament obrer constituirà una aportació a la cultura catalana. Caldrà
eliminar les formes pseudo-culturals que ens envileixen i establir
una relació positiva entre les élites
creadores i el poble."
No cal dir que alguns d'aquests
conceptes van sorprendre, i molt,
l'assistència; sobretot els que es referien al bilingüisme. La Universitat produeix filòlegs i la ciència filològica ha demostrat a bastament
que W coexistència de dues llenges en condicions d'igualtat és una
utopia o. si més no, un fenomen no
vist mai fins ara. Van produir-se
doncs intervencions del públic en
contra del bilingüisme:
— El bilingüisme és una enganyifa.
—Jo no sóc expert —va respondre Francesc Frutos—, per òetlre
dre Francesc Frutos—, però el treballador té dret a conservar la seva llengua.
—Tu parles del treballador adult.
Però el fill d'aquest treballador és
d'ací i ha d'aprendre el català.
—Si el fill del treballador aprèn
el català, hi haurà una contradicció entre l'escola i la família. Feu
un treball de síntesi, —va demanar
Frutos als estudiants—, per revertir-loa les classes treballadores. Cal
resoldre les contradiccions.
A. A.

tkNo hi hauria d'haver pena de mort
Afirma el cardenal Alfrink, president de Pax Christi
El cardenal Bernard Jan Alfrink, fins fa pocs mesos arquebisbe titular d'Utrecht i primat
de l'Església d'Holanda, ha passat per Barcelona. E s el president del moviment internacional Pax Christi, que treballa
pels problemes de la pau i de la
no-violència. En complir els setanta-cinc anys d'edat, ha presentat la renúncia del seu càrrec pastoral d'arquebisbe d'Utrecht. El Papa li ha acceptat la
dimissió i ara està lliure de responsabilitat pastoral, com a arquebisbe jubüat.
Però no ha deixat el càrrec de
president de Pax Christi. Precisament en virtut d'aquesta funció ha
vingut a Barcelona i Montserrat. El
Consell internacional del moviment
Pax Christi es reuneix una vegada
l'any. Cada vegada canvien de país
per fer-hi les jornades anuals.
Als locals de CIDOB, al carrer Roger de Llúria, s'han anat concentrant els representants de les diverses delegacions de Pax Christi. Som
en un pis que denota la seva antiga
pertinença a la burgesia barcelonina
de meitat de segle XX. La qualitat
de l'habitatge no lliga amb les cadires plegables de fusta i les tauletes funcionals que hi ha a la sala
principal.
El cardenal ha arribat tard. Una
mala entesa dels qui l'havien d'anar a rebre a l'aeriport —diferències d'horari entre Europa i l'Estat
espanyol— han fet que no puguem
dialogar a les cinc de la tarda, tal
com estava previst. Així que ha arribat, per no perdre més temps s'ha
reunit "el Consell de Pax Christi a
l'estança que havia estat menjador.
A les set s'ha de sopar, i a les vuit
partir cap a Montserrat. Mentrestant, els altres participants a les
jornades de Montserrat aprofiten
l'estona per visitar el Barri Gòtic.
N'han vingut de molts països d'Europa —fins de Polònia i tot'— i d'altres continents. N'hi ha un d'Austràlia. Sobresurt per la seva senzillesa i simpatia el bisbe italià d'Ivrea. Mons. Betazzi. Hi ha clergues
i laics en confraternitat encomana-

Homenatge a Machado a l'Ateneu
Arran de la guerra, va descobrir Catalunya
Ha tingut lloc a l'Ateneu un
homenatge a Antonio Machado.
L'acte, important per tal com és
un dels primers homenatges que
es fan a Catalunya dedicats al
poeta, del qual l'any passat es
va commemorar el centenari del
naixement, havia d'haver-se celebrat el dia 20 de novembre
passat, i degut a la mort del general Franco va quedar ajornat.
La sessió, organitzada per la nova
línia cultural de l'Ateneu, va consistir en una taula rodona amb
participació d'Aurora de Albornoz,
que va esbossar algunes idees d'Antonio Machado, analitzades a través
de la seva prosa. El profesor Lluís
Izquierdo va intervenir-hi tot seguit
centrant la seva dissertació en el tema «Intimitats i tensió en la poesia
d'Antonio Machado»'.
Josep M. Castellet, finalment, fou
l'encarregat d'abordar el tema de
les relacions del poeta amb Catalunya. En realitat, durant una gran
part de la vida de Machado, uns
trenta anys, la relació fou gairebé
nul·la, com sigui que el poeta va
viure d'esquena al mar, a la «meseta» castellana. Com a catedràtic de
francès, durant el període 1906 a
1936. va repartir la seva residència
entre Sòria. Baeza, Segòvia i Madrid, excepte alguna escapada esporàdica que va fer a París.
Castellet va destacar que quan
Machado es va casar, va projectar
de realitzar el seu viatge de noces
a Barcelona i a Catalunya. Però va
esclatar la Setmana Tràgica i el viatge no va poder ser.
EL DESCOBRIMENT DE LA
REALITAT CATALANA
Fins al moment de la guerra no
té lloc la primera relació de Machado amb terres catalanes. El Go-
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vern de la República l'envia a València; concretament, viu al poblet
de Rocafort, i allí comença a tenir
contactes amb la cultura catalana.
Es en aquests-moments quan escriu
alguns poemes en els quals cita Ausiàs March. Posteriorment, és traslladat a Barcelona, i durant aquesta
època escriu a «La Vanguardia» un
important article, que representa la
seva confessió del descobriment de
la terra i la llengua catalanes, que
fins aleshores havia ignorat En
aquest article diu que «hi ha coses
que tan sols la guerra ens fa veure
clares", i s'adona que en aquells moments difícils de la guerra, les diferents llengües maternes no són obstacle perquè els qui lluiten per la
llibertat s'entenguin. Deia Machado
a l'article: «Ens entenem bé els qui
diem en llengües maternes diferents
que nosaltres no hem venut la nostra Espanya».
Durant l'època de la guerra, en
què descobreix per primera cop la
realitat de Catalunya, té contactes
amb alguns escriptors i intel·lectuals
dels Països Catalans.
Posteriorment serà evacuat a Cotlliure, passant la frontera ensems
amb Carles Riba i'Clementina Arderiu, i s'hi morirà.
R. M.a P.

aissa. Mentre aquests mengen els
entrepans, els del Consell continuen
reunits darrera una porta amb vidres. Finalment, surten quan els altres ja han acabat de sopar. Un capellà fraficès comunica l'acord que
han pres de no anar en corporació
a veure els Captaires de la Pau. Hi
aniran els qui lliurament ho vulguin
perquè l'anada no sigui interpretada com una opció política d'un signe
determinat. La major p a r t dels presents decideix anar-hi, entre ells el
bisbe d'Ivrea. El cardenal no se'n
va, perquè ha de sopar i, tot menjant entrepans i bevent vi amb got
de plàstic, encetem el diàleg en un
francès d'estar per casa.
OBJECTE DE LES JORNADES
DE PAX CHRISTI
— i Què preteneu amb aquestes
jornades que fareu a Montserrat?
— Es la nostra reunió ordinària
del Consell internacional de Pax
Christi. Cada any anem en un pais
diferent. L'any passat vam anar a
Londres, i enguany hem vingut a
Barcelona i Montserrat invitats per
la delegació barcelonina del moviment.
— iDe quins temes tractareu en
les vostres jornades de Montserrat?
— Les reunions del Consell no són
un Congrés. Anem dibuixant les
grans línies del moviment. No hem
vingut a discutir problemes, sinó a
treballar per la pau. Pax Christi és
un moviment que treballa activament tot l'any. A les jornades revisem el que s'ha fet i enfoquem el
futur.
— i Quines són, doncs, les bases fonamentals de Pax Christi?
— Tenim tres principis bàsics: Estudiar els problemes de la guerra,
pregar per la pau i fer accions en
favor de la pau.
POSSIBILITAT D'UNA ALTRA
GUERRA MUNDIAL
— iDes de la talaia de la presidència de Pax Christi, com veieu la
possibilitat que esclati una nova
guerra d'abast mundial?
— En primer lloc, espero com tothom que mai més no torni a encendre's una guerra mundial. Si tothom
és prudent, no n'hi haurà cap més.
— Però la cursa d'armaments i
les tensions entre les grans potències no minven i poden acabar amb
un desastre bèl·lic...
— Per això vull afegir que, per altra banda, és molt clar que el món
i la Humanitat és en gran perill a
causa de la fabricació i cursa d'armament.
LA PENA DE MORT
— iDes d'un punt de vista cristià,
es pot dir que la pena de mort és
contrària a l'Evangeli?
— Jo penso que el problema de la
pena de mort és més una qüestió
sccial i cultural que no pas teològic. En un medi cultural no hi hauria d'haver lloc per la pena de mort.

LA COL· LEGIALITAT
DELS BISBES
— D'ençà del Concili, arreu del
món se us considera com el campió
de la col·legialitat episcopal...
— ;No sols me'n consideren, sinó
que ho sóc!
— Això ens porta a parlar de les
relacions de l'Església d'Holanda
amb Roma...

— Jo puc dir només que actualment les relacions entre l'Església
holandesa i Roma són molt bones.
També sóc el campió d'aquestes bones relacions.
— iNo ha estat un cop que perjudiqui la col·legialitat la nova reglamentació de l'elecció papal?
— No crec que aquest document
sobre l'elecció del Papa hagi modificat res de la col·legialitat. Només
s'ha modificat el mètode d'elecció
en petits detalls. Però si considerem
la recent nominació de nous cardenals, veurem que només s'han designat bisbes residencials i presidents
de Conferències episcopals. Això donarà un caire més col-legial-universal al Conclave.
— Malgrat tot el que el Concüi va
dir, s'han alçat algunes veus de bisbes sud-americans en contra de la
col·legialitat. Prefereixen una decisió de Roma que la dels seus companys d'episcopat que poden estar
mediatitzats pel poder civil o per
l'econòmic...
— Això és una qüestió pràctica.
Però la col·legialitat és un principi
teològic. Un bisbe no pot ser totalment independent i ha de tenir cura
de tota l'Església! Els bisbes desitgen la col·legialitat.
COL·LEGIALITAT DELS
CAPELLANS AMB EL BISBE
— iEs pot aplicar el principi de
la col·legialitat als preveres?
— Jo he sostingut sempre la collegialitat dels capellans per vn altre principi: perquè tinguin facilitat de dialogar amb el bisbe i viceversa. Un bisbe no és un dèspota.

oSTPOLITIK ECLESIAL
A LA URSS
— Fa pocs dies que vau ser a Rússia. ^Ens podríeu explicar alguna
cosa del que hi heu vist?
— Hi vaig anar per celebrar amb
l'Església Ortodoxa la Pasqua Russa. No coincideix exactament amb
la nostra. Aquest any era una setmana més tard. L'any que ve serà
el mateix dia. Vaig ser a Leningrad,
vaig visitar les esglésies i assistir a
les cerimònies.
— iHi heu tingut contactes amb
catòlics russos?
— Vaig celebrar la missa el diumenge després de Pasqua a l'única
església catòlica de Leningrad. Hi
ha uns quatre o cinc mil catòlics en
una població de tres milions. El capellà catòlic més a prop d'alli és el
rector de Riga, que és tan lluny com
d'ací a Roma...
La conversa s'ha allargat, amb dificultats d'idioma. A vegades el cardenal es posa a parlar en alemany
i després, en adonar-se de la meva
cara d'incomprensió, esclata en una
rialla i demana perdó. En algunes
ocasions no ha vdlgut manifestar la
seva opinió. Per exemple, quan li
he preguntat què pensa de l'acció
dels Captaires de la Pau.
Els seus cabells blancs són aureolats pel prestigi que adquirí en ocasió del Concili. Fou un dels quatre
moderadors de les sessions i un del»
qui més influí en la direcció renovadora que va prendre l'Església Catòlica d'aleshores ençà. Quan vull
que em parli del camí que ha fet
l'Església en aquests anys postconciliars, em respon evasivament tot
dient que caldria un llibre molt
gruixut per a explicar-ho. A veure
si algun dia l'escriu, ara que ja no
té la responsabilitat directa de la
pastoral holandesa.
J. SUBUTA

GALERIA SIMÓN
Aribau, 120. Tel. 323 08 47

RAMON

JESÚS

Des del 13 de Maig al 5 de Juny

Països catalans-
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Turisme: entre el canvi i la crisi
Problemes greus, ara molt més agreujats mom

Entrevista amb el president del Sindicat Provincial d'Hoteleria
Manuel Almodóvar, president del
Sindicat Provincial d Hoteleria, ens
rep al seu despatx d'una agència
de viatges, per conversar de Turisme Màxima idoneitat, doncs, en
tot.
Una Uarga hora 0e conversa ens espera. Una munió d'aspectes seran exposats per aquest coneixedor profund
d'una indústria, d un servei, d'un fenomen í finalment d una crisi; d'una profunda crisi que és la que. en definitiva,
•ens ha portat a visitar-lo. I per aquí
comencem. Perquè ens expliqui com es
presenta enguany la temporada, i què hi
ha de cert en aquest corrent d'opinió
que ens va atapeint de tràgiques impressions al voltant de ia temporada que
tot just s'ha encetat.
—A la zona Maresme-Costa Brava la
temporada s'està reduit. Abans
començàvem a l'abril, i això vol dir que
al maig ja teníem un nivell d'ocupació
molt satisfactori. Avui, a 6 de maig,
pràcticament som a nivell zero d'ocupació i no es preveu una ocupació òptima fins a finals de Juny, cosa que suposa una pèrdua de quasi tres mesos.
SI afegim que la temporada finirà cap a
final d'agost, en compte de final de
septembre com ocorria altres anys, tindrem que s'hauran perdut quatre mesos.
—Causes d'aquesta baixa?
i
—Són molt variades i complexes. Hi
(ha el factor econòmic que es refereix a
ta crisi que pateixen diversos estats
europeus, i que fa que els que ocupaven
els llits vegin r e d u ï d e s les
seves possiblitats. Peró també hi ha el
problema que avem arrossegant des
de fa temps, i que és la degradació del
nostre paisatge, i ia baixa qualitat del
nostre servei, que ha fet que a poc a
poc es vagi reduint ia demanda cap a
tes nostres zones.
—(.Aleshores hem enganyat ets turistes amb els nostres baixos serveis?
—Ens hem enganyats nosaltres mateixos amb els preus baixos. A més,
l'especulació del sòl ha fet possible ia
degradació del paisatge. Això, acompanyat per la falta d'Interès del municipis ha portat a l'actual situació.

partir de la baixa qualitat professional
de molt del personal hoteler. Ell acabarà
descabdellant tot el tema.
—Es evident que la baixa qualitat
professional s'ha produit, però això
també és degut a una maia visió i a
una dolenta estructuració del fenomen
turístic. La realitat és que no hi ha
hagut cap interès a professíonatitzar
els trebaiiadors d'aquest sector. Així
ens trobem, per exemple, que a la
província de Barcelona no funciona
cap escola d'Hoteleria.
MA D'OBRA BARATA
Després afegeix, apuntant un altre aspecte del mateix tema:
—Han arribat riuades de nois i noies
de les zones del sud que s'han anat
col.iocant als establiments turístics, i
que no han creat mai cap problema social. Aquesta ha estat sempre la part
còmoda dels empresaris.
—Però ara sembla que això canvia.
—Cal fer esment que hi ha diferències segons el tipus de feina. Es a l'Hoteieria de temporada on els problemes
socials han viscut les majors injustícies. Salaris baixos, en aiguns casos,
condicions d ' h a b i t a b i l i t a t d o l e n t e s ,
sense descans dominical, jornades esgotadores de tretze o catorze hores,
sense donar d'aita a la Seguretat Social, sense vacances ni pagues extres
de Juliol o Nadal, etcètera. Natualment, els empresaris sòn conscients
d'aquests problemes, i atesa la unitat i
solidaritat dels treballadors, estic convençut que anirem solucionant tots
aquests problemes tan punyents. Això
no vol dir pas que no hi hagi altres problemes de tipus social, que haurem
d'anar posant en evidència a mesura
que anem solucionant els que ara tractem.
—Curiosament, a l'empresari li
arriben els problemes coincidint amb
rèpoca de vaques magres —Es evident. El món del treball, que
•també és conscient dels problemes
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ha marginat. Hem pogut observar com
IVE s'hafet« p s de parlar detoCosta
del Sol i rara vegada Ito hafetde tes
nostres zones turístiques, Pel quetea
fetetons, es pot dir que de les nostres
costes no n'M ha atesoficines turístiques estrangeres. En política de crèdits jo diria que hi ha una desproporció
<te80a20.
—Es evident que en tot això juga un
poder important el factor social, entès a
nivell de treballadors de la indústria, de
tes seva qualitat professional, de les seves reivindicacions, detesseves contümofíB de vida Teffla que, ai senyor Ai•
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ELS «TOUR OPERATORS»
Pel que fa les Tour Operators diu:
—Entenc que no són eis dolents de
ia pel·lícula, sinó que crec que, gràcies
a elis, s'ha pogut construir una gran
part de ia nostra actual indústria. El
que sí que és cert, és que el llenguatge que aquests grups empren no
coincideix amb ei de les nostres empreses. Hem de tenir en compte que el
seu benefici es produeix a base de plenes ocupacions de tot, d'avions, etc. A
menys de! 85 per cent de places, per
exemple en un vol charter, ja hi perd.
—Acabem. Alguna frase ha quedat
«off the record». Potser perquè creia
que ja havia atacat prou: potser per evitar de ferir alguna susceptibilitat El que
resulta evident és que Tanàlis'i que ha
fet il·lumina pràcticament tot el vast territori d'una problemàtica molt concreta
JAUME COMELLAS

Les opinions davant la temporada turística d enguany han estat
durant tot l'hivern totalment contradictòries; d'una banda els organismes oficials veien les prespectives amb un caire triomfalista i
anunciaven el manteniment de la
vinguda de turisme mentre que el
sector privat anunciava les perspectives molt més fosques. S esperava per tant l'arribada de la Setmana Santa, ja que normalment
marca la pauta del que pot ser la temporada d estiu.

El resultat ha donat la raó als sectors
més pessimistes, ja i*ue ha representat
una disminució d'un cinquanta per cent
o més del turisme estranger en relació
amb
mateixa època de l'any passat. El
turisme del país ha suposat, en canvi,
un increment al voltant del cent per
cent, realment inesperat pel que fa a la
Costa Brava. De tota manera, aquest turisme del país és principalment de procedència del Principat mateix i tot que per
primera vegada es nota la presència de
gent de fora de Cataluinya. Globalment,
però cal considerar que el total representa
una sensible disminució i que el turisme
procedent de casa nostra mateix no representa més sinó un transvasament de dinersdinsdelespròpiesfronteres.
o
TEMPORADES CURTES

Estudiant comparativament les dades
sobre nivells d'ocupació dels darrers
anys es nota, en els dos últims, que el
nivell de manteniment s'ha reduit de
manera notable; és a dir. que la temporada comença molt més tard i que
només es manté a les cotes de total
ocupació durant les dues o tres setmanes de temperatures més altes. Atès
aquest inici de temporada s'espera que
la tònica s agreujarà encara més; que
fins a primers de juny no p o d r a n
començar a considerar-se seriosament
els nivells d ocupació i es preveu igual-

L'hora del «trencament»

LA PROBLEMÀTICA CATALANA
En arribar aqui reafirma encara més
t'especificat catalana de tota aquesta
problemàtica; o bé que a la zona catalana tot això s-ha manifestat, i molt. ,
—Hem de tenir en compte que en
això dels preus més barats a les zones
de la Costa Brava i et Maresme hem
anat més lluny que enlloc. I amb tot,
ara, per exemple, encara que el Turisme ha baixat en ffnies generals a tot
Espanya atesnostres àrees, ho ha fet
un trenta per cent més. Això vol dir
que ei factor preu baix, si que és important, però no determinant. Es més
important ia qualitat del servei.
Alclarint més aquest punt, assenyala;
—En situacions de crisi econòmica,
comtad'ara, el sector més afectat
sempre és la classe treballadora i assalariada que és de la que més nodreix el nostra turisme
—t,Es podria parlar d'una especial incapacitat catalana en aquest concret
sector'
—El fenomen turístic ha estat un fenomen «sorpresin». No sé si aeu ser
correcta aquesta expressió. Bé, això
hafetque els gran sectors industrials,
lla empresaris, inicialment no creguessin en aquest fenomen, i així han
anat muntant una indústria turística
sense cap visió empresarial. Hi ha una
•ranca d empresaris turístics. A més,
cal afegir-hi ei nostre caràcter individualista que ha ajudat aferque Catalunya no pogués dar a ferma una pott« a a turística pròpia.
—cHo ens deu haver faltat ajuda de
(^Administració?
—Certament, el suport d » I administració no ha estat justamentrepartiti

que atravessa ei sector, està disposat
a lluitar conjuntament amb els empresaris conscients dels problemes sectorials, per la seva solució. De cara a
l'Administració, realitzar estudis conjunts, etcètera.
Dos punts ens resten encara al guió
que. informalment, havíem traçat. Factor
poiitic i Tour Operators. Sobre el primer
apunta:
—No crec que tingui la importància
que se li ha volgut donar. Et que té importància és que el turista no està disposat a passar tes vacances en un lioc
on hi puguin haver conflictes i alteracions d'ordre púbiic. Vol un lioc amb
pau i tranquil·litat. Això, ho vàrem
veure amb Portugal ai principi dei seu
canvi. Els sindicats suecs no van aconsellar visitar aquell país aleshores. En
canvi, si que anaven a Madeira. En el
nostre cas, menys haurien d'haver
vingut en èpoques en què la situació
política no era ni al nivell que està ara.

Setmana Santa: test pessimista

L

fa a serveis (aigua, Il·luminació, clavegueres, depuració
residual...). I és curiós de constatar com aquest entorn
natural que —pel que veiem— tant interessa al turisme,
límits de la desesperació, quan arriba a demanar al
hagi estat tan maimenat per culpa, precisament, d'agovern mesurem protectores de desgravació fiscal. Però
quest turisme que ha provocat mostruoses construccions
ultra les dificuüats esmentades, els nostres empresaris
als més bells paratges. Es tracta de t'autodestrUcció dets
es troben —en boca d'elts— desemparats per l'Adminispropis recursos? Es molt significatiu t'acudit de Cesc putració mateixa: La legislació vigent ès defasada pel que fa
blicat a la primera plana de l'«AVUt» en què un nen prea metèria turística(...) Necessitem una reestructuració des
guntava si quan el turisme se n'anés en orris, tornaríem
de la base, va dir Eduard Molas al primer simpòsium
a veure el mar tapat per nombrosos hotels.
sobre turisme de temporada celebrat recentment a Calella
Un altre aspecte que provoca aquest estat d'a normalitat dei sector turístic, és el de la conflictivitat laborat
IDEA DE CATASTROFE
creada recentment i que amenaça —com un fantasma
que espanta la son de molts— amb una possible vaga de
Vaig ésser present a tes sessions d'aquest simpòpersonal hoteler; una vaga que no es resoldria creant
sium i eis debats dels empresaris que hi assistiren denoautoserveis de menjar fred, servint tovallons de paper i
taven, efectivament, una idea de catàstrofe, de desespeportant als parents i amics dels hotelers a fer les feines,
ració. «Això és una esquela» vaig arribar a sentir, mentre
com algú ha dit. L'afer és móit més seriós. La motivació
una alta personalitat turística britànica analitzava ei modei conflicte és més profunda i obeeix a ta rutina d'ament actual amb no pas gaire optimisme. Concretament
quests darresrs anys, on ets treballadors temporers del
era Mr. David Harroid, director de la «Thomson Hoüdays
turisme havien hagut de viure amb salaris baixos, en
Overseas Ld.»f que informava del descens de xifres, tot
condicions anòmales, sense cap mena d'assegufent veure que el mercat turístic espanyol ha sofert una
rances... i ara resulta que aquests treballadors, tant de
pèrdua de confiança per motius polítics. Crec que el Gotemps descuidats, exigeixen salaris justos i condicions
vern espanyol hauria d'evitar els motius de l'antipublicitat
política diria després. En efecte, ets fets de Vitòria, tes semblants a tes d'altres gremis.
detencions arreu de l'Estat, les prohibicions d'actes i
manifestacions, els enfrontaments amb la policia... són
ANTICS BOTIGUERS
factors que han intervingut, de forma negativa, a l'hora
de triar lloc de vacances per part dels turistes europeus.
Per a alguns hotelers —ho hem de reconèixer—
Els suecs vindran a fer vacances tan sols en una Espanya
aquesta situació de conflicte els va molt grossa. Excepte
democràtica diria ei primer ministre suec, Olof Palme,
les grans cadenes, molts dels nostres empresaris d'avui
mentre feia observar que, majoritàriament,tagent dei
són persones que abans trevallaven en Indústries tèxtils,
seu pais es decantava per Portugal com a punt turístic
o al camp. o que eren botiguers, i aquest estereotipus
preferit. Sobre aquesta responsabilitat guvemamentai
de «botiguer», i més concretament de botiguer català,
detacrisi turística, ei senyor Gaspar Espunya, director
s'ha traslladat a 1a seva nova activitat d'empresaris turísdei «Centre d'Estudis Tècnics i Turístics» va dir en una
tics. I ara, aifetque uns trebaiiadors —com ells fa uns
conferència pronunciada ataCambra de Comerç de Gi
any»— els plantin cara i els rebin al Sindicat amb pantona, que l'Administració mai no s'havia pres seriosacartes, els atordeix d'allò més. A d'altres no: eren ja emment ei sector turístic, que l'havia considerat tan sols
presaris de camps diferents, i coneixen a la perfecció ei
com un sistema de recollir divises, despreocupant-se de
mecanisme. I són aquests darrers qui porten ia batuta,
ia necessària planificació detaindústria hotelera, del vequi marquen l'opinió, qui criden «no hem de sentir-nos
ritable control de l'oferta itademanda, detesexigències
avergonyits del mot d'empresari», i qui reclamen un sisde major respecte dei paisatge... Ei llarg període de centema capitalista més modern perquè «cal canviar algutralisme que tant de mal ha fet al turisme de Catalunya i de
nes coses a fi que no canvü tot».
ia Costa Brava, s'ha d'acabar immediatament, i cal que tots
Recentment, el Comitè Executiu del Sindicat Nacional
ets interessats s'uneixin perfersentir ta seva veu i et seu
d'Hoteleria i Turisme va acordar adreçar-se a l'Adminisvot
tració per fer-li avinent la greu situació en què es troba
aquest sector, fent notar l'eievació dels costos, la revisió
EL TURISTA I L'ENTORN
. profunda dels convenis col·lectius i ia disminució dei turisme estranger. Si a tot aquest aldarull de dificultats
afegim l'actuació dels «tour operators», que alguns hoteHem parlat datamanca d'una eficaç i Inexistent inlers han qualificat de nefasta, i que han marcat els preus
fraestructura cada cop més necéssària. Cert. En tes ses—moltes vegades més baixos del compte— fins i tot en
sions del simpòsium calellenc, feren molts els ponents
zones en què la seva incidència és minoritària, veurem
que Indicaren que al turista, no li veneu només l'hotel,
clarament que les perspectives turístiques per a la nova
sinó també i'emorn, el poble,tacomarca, el pais. I que
temporada són realment dolentes.
aquest entorn natural s'ha da cuidar, tant en el seu asJOAN RAMON MAiNAT
pecte exterior {paisatge, netedat, bettesa ,4 com pel que
a situació de la indústria turística s'ha d'acostar ais

ment que a partir de la segona quinzena
d agost el descens serà radical, i que al
pic de l estiu s arribarà als mateixos nivells assolits en ets darrers anys, ja que
normalment la capacitat per a aquesta
època és insuficient, i encara que la demanda sigui més baixa continuen omplint-se tots els establiments

MOLTES CAUSES

Segons el senyor David Marca, president de la comissió de turisme de la
Camb a de Comerç de Girona, els factors més importants d'aquesta crisi serien la inflació, la situació política i la
seva repercussió a Europa, així com
també la manca de col·laboració entre
els empresaris hotelers que no han fet
una promoció conjunta i eficaç, ni han
aconseguit pel seu individualisme les
subvencions que en d altres zones s'han
obtingut.
RAFAEL NADAL

MALLORCA

Un monocultiu econòmic
de greus conseqüències
Mallorca, amb 1.500 establiments hotelers i dues-centes mil places ofereix
una de les concentracions d'oferta turística més grosses del món. Aquest fet ha
condicionat un monocultiu econòmic
que, com era lògic, s ha esgotat des del
moment que ha arribat la crisi internacional. Pertot arreu es parla avui de malestar, de dificultats empresarials, d'una
reducció en el nombre de turistes, i això
imminents. Aleshores no hi ha ningú
que pugui dir encara quin serà el grau
dócupació de l'estiu vinent.

RES RESOLT
Res no fou resolt l'hivern passat, i és
que, com coincideixen a denunciar els
més prestigiosos economistes de i'tlla,
l'hoteleria mallorquina sofreix una crisi
estructural greu. La conjuntura econòmica hi ha acabat de fer mat, però no és
l origen del problema. La forta competència interior ha degradat els preus
que des del 1970 han anat baixant fins a
tocar terra, és a dir, fins a no ser rendibles per a les empreses.
El desordre empresarial, com era d'esperar, ha desembocat en les dificultats
laborals que vivim aquests darrers mesos. Els empresaris manifesten que no
poden complaure les peticions obreres. •
Els treballadors des de les eleccions sindicals han trobat la UTT de l'hotelaria.
una organització des d'on poder lluitar
per assolir millores, i que temps enrera,
potser pel fet que l'hotelaria era un treball un xic anàrquic, no els havia preocupat. Ara, però, tot ha canviat; per una
banda, els obrers anuncien boicots i vagues contra les empreses, aquestes
diuen que es podrien veuren forçades a
un locaut.

LA SITUACIÓ ALARMANT
De fet, com hem dit, tot començà
quan el poder decisori del mercat
turístic ae Mallorca fugi de les mans
illenques. El turisme que passava per
Mallorca era un font de divises molt important per a l'estat espanyol; però, en
canvi, no se n'obtenia quasi res. L'alegria det moment amagava la realitat quo
després es faria veure qui sap si potser
massa tard.
A llarg terme no hi ha cap més alternativa. i tothom ho reconeix. Mallorca
ha d assolir el oontrot de la seva pròpia
economia, però esta sense resoldre sl
problema dets mesos més immediats. La
possibilitat d'un greu çpnfiicte social és
massa forta, com per deixar de banda el
problema i preocupar-se únicament de
si vérnen turistes amb divises cap a Espanya. Hom creu que l'administració es
conscient que, per assegurar unes tranquil·les vancances a Mallorca, cal guanyar la pau social amb el compliments
dels deures contrets envers els treballadors, i que, per això, cal ajudar les empreses mitjançant la degravació fiscal
que unànimement sol·licita

Països catalansSANTA COLOMA DE GRAMENET

Treballs públics per als parats
Manifestació de protesta de tres-cents jubilats
La meitat de la plantilla d'obrers que portaran a terme la
urbanització de divuit carrers
de Santa Coloma de Gramenet
haurà d'ésser f o r m a d a per
obrers en atur segons el plec
de condicions imposades a les
empreses que efectuaran les esmentades obres, segons es va
aprovar en un Ple Extraordinari celebrat per l'Ajuntament
de Santa Coloma.
Altres acords del Ple van referirse a la instal·lació de semàfors; tam-

BREU
ARBÚCIES. — Després d'una etapa vergonyosa, l'Associació de Veïns
de Caps de Família ha iniciat una
nova singladura, amb una nova junta directiva, segons ens informa Enric Casals. L'Associació vol estar
oberta a tothom i, per això, ha editat un full en què es demana als
arbuciencs quins creuen que són els
més importants problemes a resoldre.
GELIDA. — Comunica la Renfe
que fins al dia 15 vinent quedaran
interromputs els serveis de ferrocarril entre aquesta població i Vilafranca del Penedès. El transport de viatgers es farà amb autocar.
EL PRAT DE LLOBREGAT. —
"La Convergència Democràtica vol
plantejar un programa creïble per
a tots els catalans'', ha dit Jordi
Pujol en una conferència pronunciada al Prat, segons informa Jaume
Fabró. Entre altres coses, Jordi Pujol va dir que la CD propugna el
total reconeixement nacional de Catalunya i dóna una gran importància a la situació econòmica i a la
infraestructura social.
(

SANT ANDREU DE LA BARCA.
— S'ha celebrat la VI Trobada dels
Petits Caramellaires del Baix Llobregat, amb participació de cantaires de' diverses poblacions.
SANT SADURNÍ D'ANOIA. —
"Per un poble més habitable" és el
títol del segon actè de la comissió
gestora de l'Associació de Veïns.
S'hi van fer paleses les més immediates necessitats del poble.
TARRAGONA. — El consell local
del "Movimiento" vol instaurar uns
torns de metges els dies festius,
semblants als que existeixen en les
farmàcies.

•

TORTOSA. — S'ha celebrat la
Setmana d'Orientació Vocacional on
tota una colla de professionals han
parlat de llurs experiències.

bé va donar-se compte de l'escrit de
la Corporació Metropolitana sobre
els terrenys anomenats Muntanya
cie Sant Mateu, en el qual el senyor
Agusiín Gonzàlez Mozo afirma ésser el propietari de més de 380.000
metres quadrats de la zona què juntament amb els del Senyor Francesc
Figuerola totalitzen el Parc de Sant
Mateu, de 120 hectàrees. La venda
a l'EMM es fa a 5 pts. el pam.
El quid de la qüestió rau en la
qualificació dels esmentats terrenys.
El Pla del 1959 el designava com a
zona forestal i de bosc, mentre que
ia revisió del Pla Comarcal ho fa
com a zona forestal; d'altra banda,
no és clar si i'EMM pensa destinarho a parc municipal o a parc metropolità, la qual cosa implica que les
obres i el manteniment anirien a
càrrec seu en lloc de fer-ho a càrrec de l'Ajuntament local. Aquesta
sembla la decisió més probable de
l'entitat metropolitana bassant-se en
la revisió del Pla Comarcal.
MANIFESTACIÓ DE JUBILATS
Aproximadament tres-cents jubilats s'han manifestat el matí del divendres passat, dia 7. demanant augment de pensions a partir del nivell
del salari mínim; que els especialistes mèdics passin visita a Santa
Coloma; que acabin aviat les obres
de la Llar del Jubilat de la Rambla,
que el Sindicat cedeixi una sala per
a reunir-se els Veterans i Accidentats de Treball i que siguin poSadeg
en pràctica les disposicions testamentàries del senyor Joan Ràfols
—que va llegar una gran part de les
seves possessions per a construir-hi
residències i llars per als jubilats
colomencs.
La policia va presentar-se tot jüst
iniciada la marxa, atesa la no-autorització d'aquesta pel Govern Civil,
i, després d'un curt diàleg amb uns
representants dels manifestants, va
continuar sense incidents.
Una comissió va ser rebuda per
l'alcalde, que va assegurar que ja
ho estudiaria, paraules que van ser
transmeses als vells, que continuaven concentrats a la plaça de la Vila
i tot seguit va dissoldre's la manifestació.
AURORA AGUSTÍ

Vilanova contaminada per tres costats
Han calgut dotze anys per a veure la magnitud del problema
Ahir al migdia, l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, convocà en una conferència de premsa-dinar els medis informatius
del problema que representa la
contaminació a Vilanova i comarca. Concretament, Vilanovaes troba contaminada per tres
costats, i tots tres provenen de
Vilafranca, .deixant de banda
que hom aboca al riu Foix i riera de Vilafranca, de forma completament il·legal, els residus
contaminats de les fàbriques
dels voltants.
De Vilafranca, i el problema s'arrossega de fa dotze anys, surten els
dos ramals fluvials esmentats —riu
Foix i riera de Vilafranca— que baixen plens de les aigües fecals i envolten perillosament Vilanova.

ARA TOT SON PRESSES
En el transcurs de la sessió d'ahir,
aquesta —"Les Hurdes, un paradís"— va ser l'expressió gràfica que
l'alcalde de Vilanova Josep Piqué,
en una conversa privada, fa fer tot
referint-se a la gravetat total de la
contaminació de l'aigua a Vilanova
i comaca. ""Si el problema no es resol aviat, Les Hurdes serà un paradís comparat amb Vilanova", digué
el batlle, nou de fa tres mesos.
La qüestió, com hem dit, prové de
fa dotze anys, quan els ajuntaments
catalans eren al cim de la burocratització i de la política de deixar
oassar temps o, com a molt, tapar
forats.
Cal recordar que, en aquell temps,
Vilanova tenia per batlle un dels hones que més ha durat en el càrrec.
23 anys, temps per posar dretes tantes coses tortes. L'any 1962, doncs,
es detecta l'abocament notable d'aigües residuals d e Vilafranca que desemboquen al Pantà de Foix, a través del riu Foix. i a Sitges, a través de la riera de Vilafranca. Algú
que'conegui directament la zona, podrà comprovar que Vilanova queda
al mig d'aquest doble focus fluvial
de contaminació. Algú que també conegui la importància del Pantà de
Foix podrà deduir la magnitud del
desastre previsible, que ara ja s'ha
presentat amb tota la crueltat possi-

Actes en el centenari de Pau Casals
Enguany, Centenari del naixement de Pau Casals, aquest
s'està celebrant abundosament
arreu del país. I més encara,

parar esment a la nova etapa política que hem començat, ha d'és• ser la preocupació promordial; Vull dir; els capdavanters han
d'alliçonar planerament les col·lectivitats que n'esperen guiatges
desproveïts de personalismes i d'exclusivismes partidistes. Cada u
al seu lloc.
Els confusionismes, no valen. I ara, n'hi ha massa. Per a
nosaltres, la gian qüestió interna rau en el diàleg. Salvador Millet
i Bel, escrivia fa uns dies a AVUI, enfocant aquest tema;
Sabrem i'er tots l'esforç necessari per aconseguir-ho? Se em tots
capaços de dialogar? Sabrem reconèixer, en el diàleg ,el cami idoni d'una forma de pensar capaç d'unir tots els catalans? Sabrem
posar el diàleg a la base de tota la nostra activitat política, econòmica i social? També, a AVUI, Miquel Coll i Alentorn ens deia:
La deseducació política conseqüent a quaranta anys d'abstenció
democràtica, exigeix ara un procediment alectoral amb resultats
justos, que no imposi cap violència a la consciència de l'elector,
i que no l'empenyi, per fastigueig o desorientació, vers l'allunyament i a la no participació.
He retret aquests fragments perquè en les promeses properes
eleccions de tota l'autèntica representa tiVitat local i nacional, comportaran necessitats d'orientació i deproselltisme.
A les nostres comarques, i entre l'element jove, no hi ha, en
general, prou mitjans adequats per a l'estudi de tot allò que cal
saber davant l'adveniment d'aquest transcendental període propici
per a cimentar les rost-es aspi. acions.
Abans, la premsa diària en català, emplenava les necessitats
culturals i espirituals dels diversos sectors d'opinió, 1 els centres
docents feien el mateix quant a la població escolar. Aquests anys
llargs d'abstinència han d'ésser subsitüïts eficaçment.
Les publicacions catalanes no diàries, no han pogut arribar
a les masses comarcals amb la relativa facilitat que ho han fet
a les capitals, o bé per manca d'organitzacions les quals, sense
cap culpa, però amb tota la bona intenció, no hi han pogut fer
res més. Sortosament, i gràcies a un admirable esforç col·lectiu,
podem tenir un diari en català, amb una ferma voluntat de servei
a Catalunya.
P. VINYOLES I VIVET

ble, a través de multituds de peixos
morts i l'aigua completament inservible per a regar i per a beure.
Tornem a recordar que els primers
indicis es presentaven l'any 1962,
però no és fins el 1966 que el setmanari local dóna a conèixer el greu
problema que representa l'afluència
contínua d'aigües fecals al Pantà de
Foix.
En 1969 es produeix canvi d'alcalde a l'Ajuntament de Vilanova; prèviament, el Consell Economic Sindical Comarcal havia fet gestions prop
de la Confederació Hidrogràfica dei
Pirineu Oriental, pel que sembla sense resultats. L'any 1969 —amb nou
alcalde— el problema ja era de vida
o mort. De llavors fins ara tampoc
no s'ha pogut, o no s'ha sabut, donar solució adequada a l'angoixant
problema.

LES HURDES, UN PARADÍS

EL PINEDES

Sensibilitzar eis pobles
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potser, a la comarca nadiua del
Mestre, el Penedès.
A Vilafranca, ens informa Joan
Aguado, se celebraran aquest cap
de setmana diversos actes amb motiu de la inauguració de la plaça
dedicada a Casals. Cal destacar que
aquesta plaça és en una barriada
perifèrica, i que allà se celebraran
conferències, jocs i la projecció d'una
pel·lícula sobre el Mestre. Hi haurà
castellers, sardanes" i l'actuació de
l'Agrupació Polifònica de Vilafranca.
Al Vendrell, a més de la vinguda
fa pocs dies del gran violoncel·lista
rus Rostropòvitx, s'espera amb molt
de goig —segons ens informa Joan
Rossell— l'arribada el diumenge al
vespre de la vídua de Casals, senyora Marta Montànez, i el seu marit,
el pianista Eugen Istomin, el qual
donarà un Concert al temple en honor de Casals. Amb aquest motiu, la
vila del Vendrell oferirà un homenatge, castellers i recepció municipal. al músic Istomin.

De fa sis mesos —quan un futur i
previsible canvi polítics i econòmic
fan albirar altres aires pel país— ia
situació d'aquest afer s'ha accelerat
considerablement, sobretot per tres
factors: ecològic, perquè, si no es resol ara mateix el perill de zona deserta és evident; de supervivència a
causa de la manca d'aigua, perque
de fa molt poc temps —i per causa
de les constants filtracions que durant tants anys han sofert els pous
que proveïen Vilanova d'aigua potable—, un d'aquests pous. un dels
millors, situat a Canyelles, ha tesuitat contaminat i, per tant, la tramesa d'aigua a Vilanova ha estat aturada en part. I un tercer factor, de
caràcter polític: la contaminació del
Pantà de Foix, a traves de la riera
de Santa Digna — qu e també prové
de Vilafranca, com hem dit— posa
en perill el projecte de trasvassament
de l'Ebre, amb tota la càrrega d'alts
interessos que comporta. Com és obvi, per a efectuar mínimament bé
1 estratègia del trasvàs cal que els
pantants estiguin en condició d'elevar les aigües en plenes apiituds. Es
per això que ara, desprès ae deixa!
passar gairebé dotze anys en què eis
organismes corresponents no es van
arriscar a una solució, per culpa, segurament, de la jerarquització a que
estem acostumats, ara és quan els
consistoris de la comarca, en veure
els efectes turístics que poden tenir
per la zona i per les altres raons adduïdes, es mouen urgentment abans
que la situació sigui.irremeiable.
Tota aquesta problemàtica fou explicitada per l'actual senyoi alcalde,
i tècnicament per 1'aparellaaor de
l'Ajuntament i per químics. També hi

ft Terrassa
neteja col·lectiva
del Parc Vallparadís
Un grup de joves de Terrassa, conscients de la manca d'espais verds i
de l'estat deplorable dels que ara
existeixen a la nostra ciutat, volen
portar a terme, amb el consentiment
de l'Ajuntament, la neteja del Parc
de Vallparadís, "com a denúncia simbòlica dels individus que, sense una
consciència cívica, contribueixen ala
degradació de les zones verdes". L'acte de neteja té lloc avui, a partir de
les 4 de la tarda, i els organitzadors
fan una crida a tothom que hi sigui
interessat, tot demanant als qui vinguin que portin pales o rasclets.
JOAN ALCARAZ

ASCENSORS A P E L
FUNCIONA
ÀPELjS. L.Àvda. Enllaç Vicenç
Martorell, n°3 CORNELLÀ
Tel. 377 39 49
Especialistes en el manteniment
d'ascensors i muntacàrregue"

eren presents els alcaldes de Canyelles. Sant Peré de Ribes i Cubelles,
que. per cert, també deu estar en
contra de tanta contaminació si es
pensa que la discutidissima Central
Tèrmica de Cubelles també en podria resultar afectada.
XAVIER GARCIA

FARMACÏES
BARCELONA

GUARDIA NOCTURNA
de 10 nit a 9.30 matí
A G U I L A R . — Creu Coberta, 91 (Mercat)
A L B A . — Puigcerdà, 253 i 255 (Guipúzcoa, 120)
B A T L L E . — Avda. J. Antonio, 571 ( M u taner)
CAMÓS. — Rosselló, 284 (Girona)
CASTEJON. — Fultón, 18 (PI. d'Eivissa)
CLAPES. — Hbla. Sant Josep, 98 i 100
(Boqueria)
D A U N A S . — A l . de Móstoles, 38 (Ronda
Guinardó)
FELIP. — Formentera, 44 (Verdún)
FITE. — Vallespir, 190 (Travessera de Les
Corts)
F R A N Q U E S A . — París, 45 (Rocafort)
L A B A D . — Elcano, 57 (Concòrdia)
ORIOL. —-Rojals, 6, Grup Aunos (Casas
Baratas)
P L A N A . — Santaló, 53 (M. Galvany)
P R A T S . — Passeig Triunfo, 26 ( P . N o u )
P R A T S . — Farigola, 48 (junt Ntra Sra. del
Coll)
PROUS. — T. Lamadrid, 31 (Passeig Sant
Gervasi)
PUJOLA. — Sarrià. 167 (Plaça Borràs)
RISSECH. — Passeig Mara'gall, 106 (junt
Plaça)
SERRA. — Ludovieo Pío. 10 ( T r a f a l g a r )
SORIANO. — Sant Andreu, 126 (Llengua
d'Oc)
T R A V E . — Brossa, 39 (cant. Plaça Sóller)
V I L L A R . — Torns, 22 (Basseg'oda)

GUARDIA DIÜRNA
de 9.30 matí a 10 nit
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
•J. M A Y M O F I G U E R A S . Tel. 227-70-33
Passeig de Gràcia, 129 (Sénecà)
F A R M A C I A M. A L M A Z O R
Roger de Llúria, 37 i Diputació, 284
Tel. 318-36-26
FARMACIA BALTA
Rambla de Catalunya, 1. Tel. 317-14-46
F A R M . J. M. V A L L S SOLER
Enric Granados, 155. Tel. 218-53-87
F A R M . " L A S TRES CRUCES"
A . PEREZ
Avda. J. Antonio, 669 bis. Tel. 245-20-38
F A R M A C I A P E L A Y O RUBIO
M a j o r de Gràcia. 167. Tel. 227-73-57
F A R M A C I A INES B A S A R E S
Sant EliaS, 28 i 30. Tel. 217-35-61
F A R M A C I A M. B A T L L E . Tel. 254-63-62
A v . J. Antonio, 571 (cant. Muntaner)
CENTRE D'ESPECIFICS
DR. J. C L A P E S S E R E N T I L L
Antiga Farmàcia Segalà. Rambla Sant
Josep, 98. Tel: 318-45-38
CENTRE D'ESPECIFICS
M.a. E. VIVES FERRER, Manso, 64
(cant. Borrell junt Mercat Sant Antoni)
Tel. 241-02-77
FARMACIA NAVARRO VISAS
Bruc, 114 (cant. València). T. 257-64-30
CENTRE D'ESPECIFICS
F A R M A C I A M. D. P L A N A R I E R A
Santaló, 53. Tel. 227-22-80
FARMACIA PONTI-AMARGÓS
Urgell. 241 (junt Calvo Sotelo entre
Buenos Aires i Londres)
Tels. 321-43-38 i 239-06-95
F A R M A C I A P U I G D U E T A . Tel. 223-73-47
. Llansà, 35 (cant. València;
F A R M . C O Z C O L L U E L A . Tel. 207-22-96
Duran i Bas, 18 (junt Porta de l ' A n g e l )
F A R M A C I A DR. A . RIBERA. T. 251-43-62
Avda. Meridiana, 361 (junt al Canòdrom
Meridiana)
F A R M A C I A M M A T E U CERVELLÓ
Plaça Casa Baró, 6. Tel. 214-08-64
F A R M A C I A RIERA J A R A Y
Hort de la Vila, 41. Tel. 203-08-50
F A R M A C I A DR. R A M O N JORDI
Santuàries, 53. Tel. 220-85-50
F A R M A C I A CAMÓS
Rosselló. 284 (cant. Girona)
Tel. 257-75-18
F A R M . S. M I R A L L E S BROSSA
Tel. 247-81-38 Bertran i Serra. 16 (Ganduxer-Mandrii
F A R M . M.a p. CERDÀ M U S O Z
Tel. 257-10-80. Roger de Flor. 240 (Rosselló-Provença)
F A R M A C I A B E A T R I Z PROUS
Teodora Lamadrid, 31. Tel. 247-79-41
F A R M A . CASTEJON. Tel. 229-03-75
Fultón, 18 (Plaça d'Eivissa)
F A R M A C I A G L Ò R I A BROSSA
Escoles Pías, 23. Tel. 250-56-20
F A R M A C I A LUIS B L A N C O JORDI
Violant d'Hongria, 60 i 62 (cant. Primer
Cinturó de Ronda Tel. 309-10-76
F A R M . ROIG G A R R I G A . Tel. 229-46-53
Espiell. 13 (Vilapiscina)

EN SERVEI D'URGENCIA
METGES D ' U R G E N C I A
Centre A v . Sarrià, 30
Ambulàncies
METGES D ' U R G E N C I A
AMBULANCIES

321-21-21
321-21-21
321-21-21
212-85-85
212-84-84
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Unanimitat del Ple: autonomia Manca una política àgil i audaç
Molt poca gent va poder assistir
el ple de l'ajuntament de Girona,
que va tenir lloc ahir al matí, com
a conseqüència d'un sospitós canvi
d'horari que a darrera hora es volgué justificar de manera ridícula
per la inauguració d'una exposició
de flors a l'hora habitual del ple.
Tal com s'esperava, quan es va
arribar al punt on s'havia de discutir una moció del regidor Joan Paredes que demanava la restitució de
l'Estatut i del Govern de la Generatat, l'alcalde va llegir una nova moció, per a ser enviada al ministre de
governació, on es demanava la institucionalització de Catalunya com a
r e g i ó autònoma regulada políticament per un estatut garantit per la
constitució general, la qual fou aprovada per unanimitat. Després es va'
obrir debat entorn de la proposta
del senyor Paredes, el qual va justificar el fet de no retirar-la tot i
votar a favor de la de l'alcalde, pel
í e t que les dues es complementaven
i que en aquests moments de transició la qüestió de noms és molt important i així ho entén el poble català, i acabà amb uns versos d'Espriu: Hem viscut per salvar-vos els
mots, per retornar-vos el nom de
cada cosa.
La intervenció més negativa fou
la de l'únic regidor que continua
parlant en castellà als plens, el senyor Pérez Desoy, el qual de manera acalorada s'oposà a la moció.
L'alcalde va defensar la necessitat
de no aprovar-la pel fet que la seva
demana el mateix, i fins i tot més,
i que el més important era d'evitar
tot allò que fos molest, de manera
que s'assegurés que la moció arribi
al ministeri; el senyor de Ribot ar-

ribà a l'extrem de parlar de possibilisme i maquiavelisme en la seva
proposta, i insistí que era d'acord
amb el senyor Paredes però que no
era convenient de donar nom obertament al que es demanava. Després
el regidor senyor P i recordà que
tothom denomina el que ara l'ajuntament demana, com Estatut del
32 però no replicà a l'alcalde quan
aquest va dir que de fet això ja
es deduïa de la seva moció. La senyora Ensesa es mostrà partidària
d'exposar la protesta per la forma
antidemocràtica de nomenament de
la comissió que estudia el règim especial, i fou contestada pel senyor
Ribot en el sentit que ell no era el
més idicat per a condemnar aquest
sistema antidemocràtic, cosa que si
bé es evident no hauria d'impedir
que el consistori es manifestés públicament sobre aquest aspecte. Però ningú no va insistir. Finalment
la proposta del regidor Paredes fou
rebutjada, tot i que molt pocs regidors hart votat de manera clara.

En definitiva, una actuació lamentable d'un ajuntament que reconeix
la legitimitat d'unes reivindicacions
que han estat motiu de persecució
pe ra molts ciutadans gironins però
no gosa plantejar-les i defensar-les
de manera definida, i s'amaga en el
joc possibilista; i alguns regidors
que no van ser ni capaços de mantenir i defensar opinions personals
davant l'alcalde. Si els regidors i
l'alcalde gironí no són capaços de
defensar e l que el poble demana, pot
ser que comencin a pensar en prendre una decisió conseqüent i deixar
pas.
RAFAEL N A D A L

Projecte de règim especial: decepciona l'aportació
S'ha lliurat darrerament, el
treball preliminar pel al Règim
Especial administratiu de la
província de Tarragona.

Naturalment, una de les primeres coses que s'han fet, és consultar
el capítol que parla dels organismes
provincials, i en la base sisena es diu
que Els diputats seran elegits per
sufragi igual, directe i secret, pels
membres de les Corporacions Locals agrupades per comarques, i que
cada comarca tindrà dos diputats.
Després, l'estudi continua dient que
es podrà proclamar candidat qualsevol veí dels municipis de la província que ho demani, de la junta provincial del cens, i que reuneixi les
condicions que determini la legislació general.
Així, com es preveia, quant a amplitud de mires en l'aspecte polític,
aquest treball ha quedat curt, poc
explícit i confús.
ATRIBUCIONS M O L T ALTES
N o és tampoc al marge de l'estudi
detingut del proyecte elaborat per la
Diputació de Tarragona, que, al secretari d'aquesta corporació' provincial, se li atribuixen capacitats molt
altes, sense especificar en cap moment si el secretari podrà ser substituït per un altre o no, ja que un càrec polític, sigui municipal o provincial, és molt diferent d'un càrrec
administratiu, com ara el de secretari dipositari, interventor, etc.
Per

tant, com havíem

comentat

Maxcafíg

vesteix

darrerament, aquesta manca de dinàmica vers una política àgil i audaç,
ha sorprès els tarragonins que esperen dels treballs i estudis de les
altres diputacions, principalment de
les de Barcelona i Girona, un contrapès considerables per salvar els buits
de Tarragona.
COMARQUES O VEGUERIES
Determinants sectors promouen
l'estructuració del territori provincial basant-se en la comarca; d'altres,
volen la fórmula eclèctica i poc compromesa de província juntament amb
la comarca i uns tercers són partidaris de les ''Vegueries", o unió de
dos o més comarques.
Però podríem dir que l'opinió més
generalitzada, és que aquestes matisacions haurien de pertànyer a la
mateixa gestió del Principat com a
entitat jurídicament i administrativament reconeguda quan aquest fet
es produeixi. Es tractaria de posar
aquestes opcions a deliberació de la
Diputació General de Catalunya o
de qualsevol altre organisme que es
formi per assolir la institucionalització del Principat. Aleshores, si fos
necessari, opinen molts tarragonins
inmersos dintre d'aquesta majoria silenciosa, tan comentada darrerament
que les iniciatives distintes es posessin, si així es demanava, a l'opinió
pública i aí sufragi universal del poble català. Ara, totes aquestes especulacions, més aviat són interpretades com a imprudents i disgregadores, i no ajuden gens, ai procts
d'autogestió del Principat en aquests
moment. Per altra part, s'assenyala,
que les possibles opcions, de la "Vegueria" concretament o la del joc
fàcil de la comarca però supeditada
cent per cent a la província així com
el postulat que defensa aferrissadament la comarca sense cap més perspectiva, són opinions nascudes precisament d'homes que durant anys i
encara actualment ocupen llocs de
responsabilitat política o pública. La
"Vegueria", per exemple, és defensada per la comarca del Baix Ebre
i, al capdavant, hi ha l'alcalde de
Tortosa, Tallada d'Esteve, o bé el
batlle de Reus, Llevat Briansó.
Totes aquestes forces oposades que
aquí s'interpreten com a "forces disgregadores" del mateix Principat, estructurat en comarques, en aquests
moments de trànsit i a la vora com
qui diu, d'unes eleccions municipals
democràtiques, segons es parla, no
poden donar crèdit suficient a unes
persones que d'ací uns mesos potser
no ocuparan els seus llocs privilegiats dintre de la política, encara que
aquesta sigui purament local. Perquè
hom es pregunta com a punt final de
tota aquesta polèmica, aixecada no
fa pas gaire temps; ^són representatius i democràtics els Ajuntaments
i les Diputacions?
MASSADA

FIGUERES
Activitat del
Congrés de Cultura

Peces d e vestir en exclusiva

fibres

RAMBLA DE CANALETES, 138
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AVINGUDA de ROMA, 155
H DE FRANC, a ItllAN, MUNTANER, 83
SANTS, 33
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La Comissió Permanent' del
Congrés de Cultura Catalana a
l'Alt Empordà, en e l ' transcurs
d'una reunió, ha aprovat per
unanimitat el text d'una carta,
que serà adreçada a l'Ajuntament de Figueres, per tal que
aquest concreti la seva actitud
entorn de l'adhesió municipal
al Congrés.
Com és sabut, fins ara el Consistori figuerenc no ha volgut saber res
de l'assumpte, per considerar que no
són prou clars els objectius del projectat Congrés.
Per altía banda, també s'aprovà
el text d'una circular que la dita
Comissió Permanent farà arribar a
totes les entitats de la comarca, que
encara no s'han pronunciat sobre la
qüestió. De moment, sembla que n'hi
ha poques, d'adherides.
Assenyalem, per acabar, que es
produí un fet sorprenent, durant la
reunió. Una galeria d'art, que havia sol·licitat el seu ingrés a la Comissió .Permanent del Congrés de
Cultura Catalana a l'Alt Empordà,
no hi fou admesa, malgrat el vist i
plau donat des de Barcelona. Aquest
divorci de criteris, sens dubte, posa
en relleu una manca de reglamentació clara.
E. CASADEMONT I COMAS

A&ENBA
A L A C A N T . — tZISi
*apresentació teatral " L a dansa del vefiatori" de Manolo Molins del "Grup
49" d'Alfara del Patriarca. Aquest
acte posarà f i al cicle d'actes culturals d'aquesta tercera Setmana
de Llengua. Història i Cultura al
PV.
ARENYS DE MAR. — 22: conferència sobre "Incidència de l'economia en el món del treball*,
per Antoni Lucchetti, al bar Cooperativa la Unió.
22: col·loqui sobre "L'objecció
de consciència" al Casal Parroquial.
ARENYS DE MUNT. — 22.30:
recital de Maria del Mar Bonet a
l'Hogar.
ARBECA.
Conferència sobre
"Política unitària a Catalunya,
avui", per Rafael Ribó i Massó.
BARCELONA. — 22; Concert
Caramellas al Tinell i al P a f ï
de l'Antic Hospital de la Santa
Creu, a càrrec de trenta masses
corals de Barcelona ciutat i província afiliades a la Federació de
Cors de Clavé.
22.30; Conferència del mestre
Lluís M. Millet, director de l'Orfeó Català, sobre "Lluís Millet.
L'home, l'artista, l'obra, a l'Orfeó
Atlàntic, Consell de Cent, 30.
BERGA. — 22; Conferència sobre "El català: modalitats i dialectes", per Jaume Vidal i Alcover, a la biblioteca de St. Francesc.
F A L S E T . — 21.30; Conferència
sobre " L a qüestió nacional: federació i confederació", a càrrec de
Fèlix Cucurull, al Centre d'estudis Falsetang.
GIRONA. — 19; taula rodona
sobre "Cap a una reforma de la
medicina", amb la participació de
Raimon Bonal, Enric Cat, Francesc Ferrer, Joaquim Jobert i Josep M. Pla, a la Casa de la Cultura.
GIRONELLA. — 22; recull <ïe
cançons de l'opera rock "Jesucrist
Superstar", per la Coral Joventut
Sardanista de Puig-reig, al cinema Victòria.
I G U A L A D A . — 22; Conferència
sobre "L'autonomia comarcal dins
l'Estatut d'Autonomia" per Agustí de Semir, a l'Ateneu Igualadí.
MATARÓ. — 22; "Espectacle,
música tradicional catalana", per
l'Esbart Verdaguer, a la sala Cabanyes.
MARTORELL. — 17.30; inici Se
les "Vint hores i mitja contínues
de Cinema musical", al local del
Foment.
PALAMÓS. — 22.30: Conferència de Salvador Millet i Bel a Ta
Casa de la Cultura.
SABADELL. — 22: Conferència
sobre "El sindicat que necessiten
els treballadors a Catalunya'*, a
càrrec de Rafael Gisbert i Núria
Casell, al col·legi nacional Ribof i
Serra.
22.30: Recital de cançó de Raimon, acte de presentació del mes
de la joventut, al teatre Faràiídpla.
SALLENT. — 22; Presentació
d'Unió Democràtica de Catalunya
per Miquel Coll i Alentorn i Albert Vila, al col·legi sant Antoni
M. Claret.
S A N T A COLOMA DE GRAMENET. — 19.30: Conferència sobre
"Josep M.» de Sagarra i la Torre
Valldovina en el seu temps", a
càrrec del doctor Joan Vilaseca i
amb la col·laboració de Miquel Sàladrigas. al Museu Municipal.
L A SÉNIA. — Dissabte i diumenge, aplec infantil, on aniran nens
i nenes de Tortosa, Ulldecona i
Rossell. A la plaça es farà un foc
de camp i aniran, desprès, a dormir a les cases dels nene de la Sénia, com a invitats.
TERRASSA. — 22.15: Representació de "La casa de Bernarda
A l b a " de García Lorca, al teatre
del centre social Catòlic pel grup
de l'entitat.
TORREDEMBARRA. — Taula
rodona sobre "L'ensenyament a
Torredembarra" amb la participació de mestres, pedagogs i representants de l'Ajuntament.
V I L A F R A N C A DEL PENEDES.
— 22.30: Recital del grup Esquirol
al Casino.
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VALÈNCIA

CASTELLÓ

Els novelEls escriptors del País Valencià Francesc Mira, Josep Piera,
Amadeu Fabregat i Rafel Ventura, han celebrat al saló de la
Caixa d'Esfalvis de Castelló una
taula rodona sobre la narrativa
actual al PV. La presentació va
córrer a càrrec de l'anfitrió, Mira, Després, cadascú va fer la
seva pròpia presentació.
Es va recordar el fenomen dels
escriptors valencians emigrats al

parlen
castellà com Gabriel Miró, Azorín o
el mateix Blasco Ibàiiez.
Es va fer notar que la novel·la ha
no estat cultivada abans del 1900.
Tan sols alguns contes publicats en
els diaris. El primer fenomen seriós
que es produeix a la ciutat de Castelló pels anys 30, on la Societat
Castellonenca de Cultura publicà
una collecció de novel·les que encara avui és la més important en narrativa valenciana qualitativament i
quantitativament. ESNEST NABAS

ALACANT

Sanchis Guarner: recobrament idiomàtic
El doctor Manuel Sanchis
Guarner ha clos el cicle de
conferències que s'ha vingut
dor*int a l'aula de cultura de
1. Múrcia durant la tercera
setmana de Llengua, Història
i Cultura al País Valencià.
Sanclíis Guarner ha parlat clar i
les seues paraules a vegades sobrepassaven el to que un micròfon po+
donar i ens arribaven com espurnes
de denúncia. Ha parlat del ressorgiment actual de les llengües i ètnies
minoritàries a tot el continent europeu, ressorgiment que és una característica de la psicologia col·lectiv del segle XX.* obsessionat pel
retrobament de la pròpia personalitat. "Els qui lluitem per l'idioma
som acusats de ser catalanistes i
nosaltres defensem aquesta acusació i, a més, propugnem que la llengua del Principat, del País Valencià i de les Illes és la mateixa, que
té diverses modalitats pel que fa ai
lèxic, però que té arreu la mateixa
literatura.''
LITERATURA I SOCIETAT
"La literatura pot sobreviure a base d'autors i editors, però és necessitada de la societat. El llibre és una
eina de comunicació i té un destinatari. El nostre poble té el deure de
fer costat als seus escriptors." "Sa
bem que el' proeés' dè recobrament
idiomàtic anirà desenvolupant-se simultàniament al procés de democratització".

Sanchis Guamer ha parlat d'una
realitat i d'uns deures: la nostra
llengua i la seva problemàtica; és
la tasca per a aquest retrobament
com a poble.
JOAN VICENT HERNANDEZ

Una guerra civil acaba amb l'amnistia
Fou celebrada una taula rodona ala Facultat de Dret
Se celebrà al saló d'actes de
la Facultat de Dret de València
una taula rodona sobre l'amnistia amb una nombrosa assistència de públic, majoritàriament
universitari. En la taula figuraven les següents persones: Víctor Frairen, catedràtic de Dret
Processal, el també catedràtic
Cobo del Rosal, els advocats laboralistes García Estévez i Manuel del Hierro, el PNN Rafael
Pla, el membre de CCOO Ramiro Reig, el degà d'Econòmiques,
Sànchez Ayuso, i el president
de l'Associació d'ex-presos polítics de València, Antoni Porta.
Prengueren la paraula en primer
lloc els senyors Frairen i Cobo del
Rosal que feren ux'.a distinció Jvixídico-tèenica entre ei que és un indult
i el que és una amnistia. L'advocat

Els escriptors valencians pel Congrés
S'han reunit a la ciutat de València set escriptors per tal de
promoure la participació dels
escriptors del País Valencià al
Congrés de Cultura Catalana.
A la reunió van ser presos els
acords següents: convocar tots els
escriptors en llengua catalana al País
Valencià a una reunió constituent
de l'Ambit de Producció Literària
per fixar les ponències i treballs a
realitzar i per escollir la comissió
coordinadora d'aquest àmbit i nomenar el seu representant al Secretariat del Congrés; mantenir contacte sovintejat amb els escriptors de
la resta dels Països Catalans; i, organitzar i convocar el Primer Aplec
d'Escriptors en Llengua- Catalana a
celebrar els primers dies del mes de
juny vinent a la c o m a r c a de la
Safor.
Els secriptors assistents a aquesta reunió van ser Josep Lluís Bonet,
Marc Granell. Joan Maria M o n j o ,
Joan Navarro, Josep Piera. Gaspar
J. Urban i Eduard J. Verger.

ACLARIMENT A UN MALENTES
Per un malentès en la informació
apareguda el dia 30 passat es deia
que l'assemblea d'intel·lectuals del
País Valencià, naixia inclosa dins
l'assemblea d'intel·lectuals de l'Estat Espanyol. Posats en contacte amb
els professors Alfons Cucó i Josep
LI. Blasco, aquests ens han desmentit la notícia afegint-hi que no existeix l'esmentada assemblea a nivell
d'estat espanyol, i que, per tant, no
podien ésser-hi; també ens han informat que encara no s'han discutit
els estatuts de l'assemblea ni les
properes relacions que aquesta puga
tenir amb altres assemblees d'idèntic tipues que existeixen a la resta
d'Espanya, encara que Joan Francesc Mira i Josep Lluís Blasco han
mantingut contactes a myell personal amb l'assemblea d'intel·lectuals
catalans on es troben representats
els intel·lectuals del Principat i de
les Illes.

Cançó valenciana a l'Aliança
L

a cultura dels Països Catalans es desenvolupa dins
d'unes coordenades anormals i que entrebanquen
la duusió generalitzada dels productes culturals que
van sorgint arreu dels Països. L'aïllament, en aquest
sentit, és inevitable, i genera una visió empobridora
i esquifida de la realitat. Es clar que la potència
diversa d'aquests països també hi compta, i si là
cultura fabricada a Barcelona arriba fàcilment al
País Valencià, essent acceptada i païda amb tota
mena de fruïcions, ja no resulta tan senzilla loperació cqntrària. El País Valencià és al Pricipat un
gran desconegut, àdhuc al bell mig dels cenaeles
culturals i polítics més encaparrats amb ia idea dels
Països Catalans. Tanmateix, quede ben clar, que
no vull fer —no estic fent— un "memoripl de greuges". Ni de bon tros. Les "ignoràncies valencianes"
del Principat són, ara i ací, quelcom d'aboslutament
normal i lògic, i que tots hem d'assumir, i soscavar,
com una càrrega més de l'"status" despersonalitzador
que patim. Fet i fet, fins que no disposem d'uns
"mass media" al servei de la comunitat que va de
Salses a Guardamar, les diverses imatges dels diversos països catalans no podran accedir a la mútua
coneixença que haurà d'ensorrar l'aïllament i les
incomprensions actuals.
Tot i amb això, i malgrat les limitacions imposades, la comunicació "inter Països Catalans" comença
a ésser un fet, i aquest diari n'és una bona prova.
Valencians i catalans van i vénen explicant-se els
uns als altres els vicis i les virtuts de llur terres.
Potser, en aquestes processons cada volta més freqüents, resten excessivament apartats els illencs,
que tenen al Principat un pes específic molt més
considerable que els valencians, però que no s'hi fan
notar, a nivell del País Valencià. Són, però, desequilibris produïts per l'anormalitat.
Avui dissabte, a l'Aliança del Poble Nou es presenta la I Mostra de Cançó popular del País Valencià. La cançó del País Valencià? Cal suposar que els
catalans estrictes coneixen, com a úniques referències, Raimon i Ovidi Montllor. Potser fins i tot, en
algun cas d'"almogàver" impenitent, sonarà el
nom del grup "Al Tall", que gravà fa poc el seu
primer elapé i que ja debutà a "Ze'este". O la veu
d'Araceli Banyuls o de Marià Albero, o del "Quatre
Z"... Però. la cançó catalana del País Valencià és,
ara i ací, quelcom de més. Una primavera de goles
acerades ha esclatat. No es tracta, però, d'uua nova
floració: anava covant-se arreu dél País i només esperava un senyal, un indici, per sorgir del silenci
Tampoc no és la primera volta que s'esdevé un
esclat d'aquesta mena. Abans foren els poetes, després els prosistes, més tard fou el teatre —que ara
viu un greu "impasse"—...
Ara és el torn de la cançó. Aplegats als voltants
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d'una productora valenciana, "La Taba", els cantants valencians han iniciat el seu "tour". Saben que
les coordenades de la cançó són, a hores d'ara, unes
altres de molt diferents a aquelles que condicionaren'
el sòrgiment i l'èxit de les primeres goles dels Països.
Tampoc no podem dir que siguen goles de nova
trinca. Entre les veus que aquesta nit cantaran a
l'Aliança, s'hi troben, a més, uns veterans: Lluís &
Miquel i el "4 Z" pertanyen a la prehistòria heroica
de ia cançó, quan l'eufòria dels anys seixanta desembocà en una allau de discs senzills. Ara reapareixen. Fa uns anys foren un dels millors grups dels
Països Catalans. Vull suposar que la llarga estada a
les catacumbes els haurà estat fructífera.
La resta dels noms que aquesta nit rebran el bateig
barceloní són estrictes novetats al Principat. I són
novetats inconfusiblement valencianes, la major part
de les quals serien impensables en d'altres indrets
que no foren aquests del País Valencià. Perquò, això
sí, es tracta d'una cançó arrelada, que cerca la popularitat i el contacte amb el públic a través dels
codis més dissemblants. Si alguna cosa tenen en comú aquests cantants valencians és. deixant de banda
allò que tots sabem, el fet que ningú no s'hi assembla a ningú. Poca cosa —res de res— té a veure un
Carles Barranco, líric i acurat, amb l'extraordinari
desgavell músico-vocal d'"Els Pavesos". Res de comú
no hi ha entre l'avançada musical que són "Ximo,
Pere i Cia." i el crit directe, intel·lectualment tamisat, d'un Rafael Xambó. Diverses son també les
concepcions estratèguiques i comunicatives del grup
" A l Tall" i les d'aquesta mena de Conxa Piquer catalanitzada que és Lluís el Sifoner.
Sabran entendre els catalans estrictes aquestes
solfes que ara arriben del País Valencià? No gosaria
afirmar que sí, i tant de bo que m'equivocara. No sé
si aquesta mena d'"horterisme" assumit i tronat que
cueja per les cançons d'"Els Pavesos", o de Lluís el
Sifoner siga adientment interpretat pels espectadors
de l'Aliança. No sé si la "peculiaritat" valenciana
d'aquestes cançons, que al capdavall són part integrant de la cançó catalana, podrà ser païda amb tots
els ets i uts per un públic que, fet i fet, és avesat
a coses molt diferents.
Però, cal córrer-ne el risc, i els meus païsans valencians bé que ho saben. Aquesta n i V a l'Aliança,
prova de foc per a la cançó valenciana Es. pràcticament, el primer contacte massiu. Tampoc no cal
esperar miracles, però, això sí, cal possibüitar que
la nit de l'Aliança no siga l'última i que d'ara endavant aquests noms valencians, de la cançó' catalana
del Païs, siguen un poc menys desconeguts al Principat.
AMADEU FABREGAT

laboralista, senyor García Estévez
comentà amb certa ironia les precisions tècniques dels catedràtics
dient que, per a ell, la norma jurídica no és sinó una emanació
concreta del poder d'una classe dominant que pot posar-la, llevar-la,
respectar-la o ignorar-la segons convinga a la defensa dels seus privilegis. "M'acontentaria amb una amnistia tan àmplia com la de l'any
1939 que perdonà tota mena de delictes, inclosos els de sang, als qui
havien lluitat en el bàndol nacionalista." Per altra banda, la classe
dominant sols farà més suaus les
normes per la pressió de les'classes
populars, com una maniobra d'entreteniment que convinga als seus privilegis.

EN UN CONTEXT DEMOCRÀTIC
Rafael Pla, un dels PNN més representatius del districte universitari de València basà la seva exposició en la idea que no pot haver-hi
una amnistia si no és en companyia
de les llibertats democràtiques, cosa
que suposa eliminar la legislació
restrictiva dels drets humans. "Fraga ens ha tornat aquesta frase en
passiva, dient que l'amnistia no podrà ser atorgada fins que no s'hagin produït els canvis necessaris en
la legislació vigent. No és possible
de creure en els qui mantenen els
seus adversaris polítics a la presó."
El membre de CCOO, Ramir Reig,
va dir que, a l'hora de prendre la
paraula poca força moral podia donar-li el fet d'haver estat processat
amb una petició fiscal de cinc anys.
També comentà amb un cert sarcasme les disgressions jurídiques dels
catedràtics, definint l'amnistia com:
eixir de la presó per no tornar-hi
a entrar. Caracteritzà la situació
actual com d'una arbitrarietat total.
Les llibertats polítiques tenen importància perquè la. classe obrera
pugui construir el seu sindicat de
classe. "L'amnisüa ens permetrà recuperar la història dient que això
que hem fet no era un delicte, sinó
al contrari, uns' actes d'autenticitat
plena."
Finalment criticà la convocatòria
del govern per a la celebració d'un
congrés sindical que ha qualificat
de "gran circ mundial", '
UNA DIFÍCIL

FRONTERA

Manuel del Hierro aportà una
dada interessant en dir que, per a
les persones de la seva ideologia,
no és gens clara la fronetra entre
delictes polítics i comuns, car en

molts casos dels que s'anomenen
comuns, la delinqüència no és sinó
un producte d'unes estructures socials injustes i que en aquests casos, s'hauria d'aplicar l'amnistia, originalment pensada per als delictes
polítics.
El degà Sànchez Ayuso tingué uha
intervenció molt breu, recordant els
alumnes i professors sancionats o
expulsats de la universitat per la
seva actitud política. Tingué unes
paraules de record emocionat per a
Tierno Galàn, Aranguren i García
Calvo que es troben precisament en
aquest cas que hem esmentat.
El president de l'Assoeiació d'Expresos polítics de València. Antoni
Porta, té una certa animositat contra les lleis, cosa que no vol dir, ni
de bon tvos, que les suenyspreï. Per
això no l'encaparren les diferenciacions entre indult i amnistia ni les
declaracions de principis dels qui es
diuen demòcrates de tota la vida,
com el senyor ministre de governació, que s'esgarra els vestits defensant una democràcia que només ell
entén "Cal acabar amb aquestes
arrogàncies del «;habràn de vérselas
comuigo!»." L'amnistia és tant per
als qui estan avui a la presó com
per a tots aquells que els convindria
que oblidàrem el que ells han fet.
La reconciliació ha de ser total,
El parlament del professor Miaja
de la Muela tingué un extraordinari
valor sentimental. Recordà aquella
frasa que diu: "una guerra internacional acaba amb un tractat de pau,
una guerra civil, amb una amnistia".
A coptipu^cip digué que trenta-set
anys després de l'acabament de la
guerra segueixen existint "caballerog mutilados por la patrià" i "mutilades del bando republicano", s'estableixen discriminacions entre els
exiliats, a uns els deixen tornar, a
d'altres no.
L A n REPUBLICÀ
Acabà dient: "el que van fer els
homes que serviren en la segona república, no era delicte. Mentre no
es resolguen en l'ordre moral i material els problemes de tots els
supervivents del bàndol republicà,
s'haurà de donar la raó a eixe notari madrileny, figura característica
del bunker, quan diu que «la guerra
no ha terminado»".
Després de diverses intervencions,
d'algunes persones del públic, una
d'elles criticant que no s'hagué parlat de la necessitat d'un estatut
d'autonomia per el PV, la reunió
s'acabà amb tot el públic cridant:
"Lïibèrtat i amnistia".
EMILI PIERA
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Països catalans

MALLORCA

EIVISSA

Capacitat: 120 milions de turistes

Des que dimecres, dia 20, va
arribar a Eivissa, acompanyat entre
d'altres pel director general d'empreses i entitats turístiques, el subdirector general de promoció turística i el cap del gabinet tècnic de sub«ecretaria, Ignacio Aguirre ha recorregut l'Illa amb deteniment i ha
assistit a una sèrie de reunions de
treball amb els empresaris d'hosteIeria i les autoritats civils d'Eivissa
i Formentera.
En aquestes reunions, per part de
la Delegació del Govern de les Pitiüses, s'havia demanat un port industrial, una conducció d'aigua potable a Formentera i l'eixamplament
d e la carretera principal de Formentera.
Per part dels empresaris turístics, a través del Fomento del Turismo local s'ha demanat al subsecretari una desgravació fiscal per a
les indústries turístiques, moratòries diverses i nous crèdits a llarg
terme i baix interès, tot això dins
de les mesures conjunturals. També
se li ha demanat ajut. tant econòmic
com tècnic per dur a bon terme campanyes de promoció turística.

OPTIMISME DEL
SENYOR AGUIRRE
A darrera hora de la tarda d'ahir
ja a punt de prendre l'avió que el
portaria cap a Maó Ciutat de Mallorca, Ignacio Aguirre va concedir
unes declaracions als mitjans d'informació local, on diverses vegades
repetí el començament d'aquestes
paraules:
"Sóc optimista davant el futur turístic d'Espanya, va dir també Ignacio Aguirre, i crec que a terme
mitjà i també a llarg, el futur del
mediterrani passa pel turisme".
En relació amb les causes de l'actual crisi turística el sotsecretari
de turisme s'ha mostrat molt optimista, assegurant que, en el que va
d'any, hi ha previst un augment de
turistes del set per cent respecte a
la darrera temporada. "El nostre
gran problema, continuà Ignacio
Aguirre, consisteix en l'excés de la
nostra oferta turística. Jo crec que
el nombre de turistes que visitaran
el nostre país s'estabilitzarà en uns
trenta-u o trenta-tres milions. Doncs
bé ara tenim uns dos milions quatrè-cents mil llits turístics, i això vol
dir que potencialment i per terme
mitjà la nostra capacitat hotelera
pot allotjar uns cent-vint milions de
turistes l'any", cosa que tohom pensa que és impossible d'absorbir.
RAFAEL

PASQUET

imposa restriccions a Ciutat

El consistori demana més llibertat per a planificar

Declaracions del Subsecretari de Turisme

Demanant als empresari's que
cerquin la qualitat i la unió
davant els "tour operators", va
acabar la diada eivissenca d'Ignacio Aguirre, subsecretari de
turisme dins de la seva tercera
jornada del viage oficial que
realitza a les Illes.
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El tinent d'alcalde de finances de l'Ajuntament de Ciutat
de Mallorca, Antoni Cireró. ha
criticat la política centralista de
finances durant el ple municipal extraordinari celebrat ahir
al migdia
La convocatòria de la corporació
obeïa a la necessitat d'accelerar l'expedient d'un pressupost extraordinari que havia de substituir d'altres
tres anteriors rebutjats a Madrid
per massa ambiciosos. EI Banc de
Crèdit local pareix que havia indicat als regidors de Ciutat que es
limitassen sols a objectius prioritaris per causa de les dificultats econòmiques que "hi ha arreu de l'Estat
L'Ajuntament de Ciutat havia preparat, com hem dit, tres avantprojectes de pressupost extraordniari
per dur a terme diverses obres infrastructurals que no foren mencionats a la sessió pública, però que,
veient les deficiències actuals de
Ciutat, podien ésser qualsevol dels
projectes pendents de realització.
Malgrat aquesta situació, el tinent
d'alcalde de finances de Ciutat reféu segurament els treballs econòmics de l'Ajuntament i tornà a enllestir un altre avantprojecte limitat
que ahir es dugué a aprovació.
* El pressupost extraordinari, que
ara s'enviarà al Banc de Crèdit lo-

cal per a la seva aprovació, és de
cinc-cents milions de pessetes destinades a construir quatre escoles de
barris, diverses obres d'il·luminació
i pavimentació de carrers i finalment, una quantitat important, per
acabar la construcció del poliesportiu de Can Moix. Llevat d'aquesta
darrera, totes les altres obres es poden considerar aïlladament com a
petites si bé molt necessàries per a
poder continuar la política de millora de barris, empresa per l'Ajuntament.
Es sistema de l'Estat per a dur el
control de les finances locals fou,
com hem dit, criticat pels regidors
de Ciutat que assentien a les paraules dites pel seu company Cireró:
"trobo —digué aquest— que hauríem
de tenir prou llibertat per a poder
planificar, finançar i dur a terme
els objectius que creguem necessaris

YBARRA ai incorporar ai seu estol el nou "Car - Ferry^'
CANGUR "CABO SAN JORGE" iniciarà a partir del primer de Juny un servei diari —cada dia!— de passatgers,
automòbils í càrrega entre

B A R C E L O N A - P A L M A DE MALLORCA
amb el següent horari:
Sortida de Barcelona a les 13 h.
— Arribada a Palma a les 20 h.
Sortida de Palma a les 24 h.
Arribada a Barcelona a les 8 h.
y també el
Servei "Cangur Iberia"

BARCELONA - GÈNOVA
diari, excepte els diumenges:
Sortides de Barcelona i Gènova a les 13 h.
Arribades a Gènova i Barcelona a les 8 h.
CANGURO "CABO SAN JORGE" ."f

CANGUSO "CABO SAN SEBASTfAN»

El senyor Casasnovas Franco,
alcalde de Ciutadella i diputat
provincial, és un home amable.
Sempre que ho he desitjat, m'ha
rebut cordialment, afablement,
malgrat que no sempre hagi estat d'acord amb els meus articles periodístics, alguns dels
quals m'ha recriminat com a
no prou objectius.
El senyor Casasnovas i jo parlàvem de política, i ell va voler aclarir
perquè jo havia sotmès a una crítica mordaç el president de la Diputació durant la conversa mantinguda amb el duc de Maura en la seva
darrera visita a Menorca.
Com que em va semblar que la
font d'informació en la qual havia
begut el nostre diputat no era prou
exacta, li vaig precisar que jo no
havia sotmès a crítica "tota" la tasca del president de la Diputació
sinó, solament, la seva actitud de
cara al Règim Especial, puix que no
em cabia al cap que, en ésser interrogat sobre si el dit Règim conduiria a organismes insulars autònoms,
defugis la contesta.
El senyor Casasnovas rectificà i
continuàrem la conversa per altres
camins. Però ara crec que hauria
valgut la pena de prosseguir-la en
aquell punt precís.
El batlle de Ciutadella .fou l'home
decisiu a l'hora de la reelecció del
senyor Coll de San Simón a les passades eleccions. El seu vot —precisament el seu— va decantar definitivament la balança. Què el va f e r
decidir? N o ho sé. Ell era el diputat, no jo, i ell deu saber per què.
Personalment, no trobo gaire afortunada la decisió, tot i que he de
dir a favor seu que —segons ha
transcendit— el senyor Casasnovas
va perdre, amb aquella decisió, la
vice-presidència que li oferia el can-
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didat vençut. I el fet de no deixarse enllaminir em mereix tota els
respectes.
C A N V I D'ACTITUD
DE L A DIPUTACIÓ
El fet és que aquesta situació ha
produït un canvi d'actitud de la
presidència pel que fa a l'illa de
Menorca, de tal manera que les darreres subvencions de la Diputació
ens fan recordar que pertanyem a
la "província de les Balears", cosa
de què, fins ara, més d'una vegada
havíem dubtat.
Les subvencions de la Diputació
amb càrrec al Pla de Cooperació del
vigent bienni seran, en pessetes:
3.481.000 per a Maó; 2.700.000 per a
Ciutadella; 3.420.000 per a Alaior;
2.047.000 per as Mercadal; 6.995.000
per a Ferreries, i 1.263.000 per as
Castell. I això suposa que els menorquins aquesta vegada rebrem
20 milions, dels 60 disponibles per
a tota la província.
El senyor Casasnovas m'havia fet
la pregunta de per què havia atacat
el president de la Diputació, per tal
d'explicar-me detingudament
que
amb el senyor Coll de San Simón
s'havien aconseguit moltes més coses que no, per exemple, amb el
senyor Alcover.
No ho dubto, però, malgrat tot,
deixeu-me rebel·lar, deixeu-me indignar civilitzadament. i Com podem
admetre que tot un poble — e l d e
Menorca— depengui de les vel·leïtats
d'un president que, segons quins
siguin els seus compromisos o les
seves simpaties personals, ens ajudarà o ens oblidarà olímpicament?
El president de la Diputació ha
de treballar de cara a Menorca no
perquè tengui un deure personal
amb l'alcalde de Ciutadella. Ha de
treballar de cara a Menorca perquè
el poble té dret a rebre els fruits
d'aquest treball. I, del que no hi ha
dubte, és que amb l'actual règim
administratiu que ofereix als menorquins la possibilitat de tenir dos diputats (dels divuit que componen
la Diputació), Menorca resta desemparada a mans del seu president.
JOSEP M. Q U I N T A N A

BREU
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Via Layetana, 7
T e í é l o n o 3 1 9 81 0 0

SEBASTIA VERD

L'illa mancada de representants provincials

Celebri les seves
Reunions de Negoci
al

Y B A R R A

Prosseguint dins el tema municipal, el tinent d'alcalde de Ciutat
responsable del servei de bombers
ha manifestat la intenció d'iniciar
una investigació per totes les discoteques i sales de festa de la ciutat per conèixer amb exactitud quin
és llur grau de seguretat. Aquestes
paraules s'han de relacionar amb
l'incendi d'una discoteca situada a
"es Terreno", principal barri turístic de Ciutat on malgrat no haver-se
produït cap víctima ja que el fet
succeí al capvespre quan no hi havia. ningú dedins, es presentaren certes dificultats per apagar el foc.

Nova política de la Diputació

CONVENCIONS

W j E l CANGURO IBERIA -

INSPECCIONAR
LES DISCOTEQUES

MENORCA

Des del 1er de Juny

UN CANGUR DIARI
DE BARCELONA A P A L M A
I GÈNOVA... I VICEVERSA

per a la nostra ciutat, i així no és
possible".

^

MALLORCA. —
El subcomitè
d'operacions de les primeres i més
importants companyies aèries regulars d'Itàlia, Bèlgica, França, Alemanya Federal i Espanya, o sigui,
Alitalia, Sabena, A i r France Lufthansa i Ibèria respectivament, que
integren l'anomenat Grup Atlas, està
celebrant la seva vintena reunió, informa Logos. Aquest consorci té com
a objectiu principal reduir els elevadíssims costos de l'aviació comercial i cercar l'standarització del material, i àdhuc dels coneixements i
del personal, par tal de poder-se
prestar mútuament ajut en una espècie de Mercat Comú i així aconsegueixin fer desaparèixer la necessitat de mantenir material i personal
d'emergència en aeroports estrangers.
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PAIS BASC

MADRID

El "bunker" contra Fernàndez Miranda Els advocats protesten a Madrid
La CEE considera insuficient el programa reformista
Es nolt probable que la noti-eia qie provoqui més quantitat
de ll.-tra escrita és la que va
dona ahir, divendres, a l'a una
de ïi tarda, Ràdio Nacional:
Tanat i barrat el camp de futbol iel Real Madrid per a competcions europees. L'ordre ve
de1 Comitè de Disciplina de la
UJÍÓ Europea de Futbol Associ-ció (UEFA). A la vista d'aq.esta nova —explosiva, sens
cibte—, la sessió del Consell de
Jinistres no crec que aconsegueixi nivells comparables de
:essó.
ïentre esperem l'esquinçament de
vesidures per la mesura adoptada
pe la UEFA, a Madrid gaudim de
ccnentaris de tota mena entorn de
If-sessió d'ahir a les Corts, on el seu
pesident, Torcuato Fernàndez Mijinda, assabentà dos-cents procura<ors de la normativa d'urgència per
. trametre determinats projectes de
lei bàsics per a la reforma. Els observadors posen en relleu que una
gran majoria dels qui s havien congregat a l'hemicicle pertanyien al
sector més immobilista del règim, i
que les intervencions, a l'hora de les
preguntes, palesaven un estat de molèstia davant el desconeixement dels
drets adquirits com a procuradors
que suposa aquesta exposició. Fernàndez Miranda va haver de recórrer a la dialèctica més depurada i
a la finesa humorística, per anar sortint del pas i fer front a les dificultats -filosòfiques" que posaven alguns procuradors.

LES RESPONSABILITATS DELS
"PARES DE LA PATRIA
Comptada i debatuda la sessió
d'ahir, es pot concloure que el "bunker" no la considerava oportuna per
a presentar una batalla de debò. iAixò vol dir que no la presentarà després, a l'hora de la veritat? Tot decanta a pensar que si, que els sectors més conservadors a l'hemicicle
faran honor al qualificatiu que tenen
Fernàndez Miranda s'adreçà als presents per la via de la persuació, dedicant fragments de la seva peça
oratòria a l'apologia de la responsabilitat dels "pares de la pàtria".
"Hem de demostrar —va dir— que
les Corts no pretenen posar obstacles i
que acceptem el plantejament de la
Reforma Constitucional perquè és necessària".
FERNÀNDEZ DE LA MORA DIXIT
Es gairebé segur que molts procuradors entenguin la responsabilitat
de l'hora present absolutament a
l'inrevés d e com la plantejava el
president de les Corts. Es la responsabilitat de la resistència, l'única
que el "bunker" entén i sent com a
pròpia. Només cal atendre a les darreres onades ideològico-polítiques
procedents de Pamplona i mogudes
per l'inventor del ponent (en castellà "ocaso") de les ideologies, Gonzalo Fernàndez de la Mora. "Ens volen canviar Espanya, diu Fernàndez
de la Mora. Nosaltres creiem que la

ASTÚRIES

Proclama pel redreçament regional
El mes d'abril passat, concretament durant les diades de
Setmana Santa, diverses entitats asturianistes es reuniren a
Oviedo per tal de dur a terme
tasques de clarificació en la seva activitat regionalista.
Concretament les entitats asturianes de l'Estat espanyol que signen
el document que hom elaborà durant les sessions i que tot seguit reproduïm són: Conceyu Bable Avilés,
Conceyu Bable Uvieu, Conceyu Bable Xixón El Glayíu, Conceyu Cultural Asturianu (Barcelona), Conceyu Asturianu (Madrid), Conceyu Asturiana (València), Conceyu Asturianu (Santiago de Compostel·la).
Les entitats esmentades van decidir:
«1 — Denunciar la sistemàtica
manca d'atenció als problemes d'Astúries per part dels mitjans de comunicació i, sobretot, per part d'amples sectors de la Premsa, Ràdio i
Televisió regionals.
2. — Exigir que s'estableixin immediatament les llibertats públiques
com a camí per què han de dirigirse totes les iniciatives que ens facin
arribar de fet al ressorgiment regional d'Astíries i a la consecució del
seu Estatit d'Autonomia,
3. — Inpulsar la ràpida normalització de ia llengua asturiana en tots
els terreays, sobretot en l'àrea de
l'ensenyiment.

AUTO MOTO FARPER
C/. Còrsega, 374
C/. Castillejos. 329
C/. Mallorca, 495-532
Coxes i motos noves i usades,
ms de 100 vehicles revisats en
stk, garantizats i amb facilitats
d pagament a la vostra comodtat. Presentant aquest anunci
rebreu un obsequi

BULTACO FLOREAL
Agència I Servei
B U L T A C O
Motos noves i d'ocasió
garantí tzades
Revisions i reparaeions
BULTACO
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4 — Tots aquests grups van decidir de federar-se sobre aquestes bases:
a) Defensa. ú s i desenvolupament del bable
b) Aquesta federació recolza en
l'autonomia dels grups que la composen i en llur apartidisme, pero no
impedeix les postures polítiques individuals
c) Estatuts i funcionament democràtic dels grups
d) Treballar pel desenvolupament d'Astúries.
Com que estem dins la problemàtica del poble asturià, és el nostre
desig més vehement que tots els que
treballen del país astur facin seva
aquesta tasca."

representació orgànica és molt més
eficaç i molt més autèntica que no
la partitocràcia ideològica i oligarquitzant. Creiem que la unitat sindical, amb la intervenció arbitral de
l'Estat, és molt més favorable per
als treballadors que no la lluita de
classes".
Veritablement resulta difícil d'imaginar que unes Corts, on hi ha un
percentatge tan important de procuradors —per exemple, els de ia Federació d'Associacions del Movimiento— que no farien cap fàstic als conceptes polítics de Fernàndez de la
Mora, puguin dur a terme la reforma
que se n'espera. Tanmateix, si aquesta vegada les Corts no aconsegueixen d'oxigenar l'atmosfera_ politica,
ja no tindran cap més ocasió d'intentar-ho. Hauran perdut definitivament
el monopoli de la "paternitat del patriotisme".
CONDICIONS INDISPENSABLES
PER A ANAR A EUROPA
Als ulls d'Europa, les coses d'Espanya no roden gaire fines. Més
aviat hi sonen els grinyols del carro
que va mig frenat. Per bé que l'historiador anglès i especialista en Espanya, Hugh Thomas, manté una
actitud d'optimisme en presència de
l evolució que observa en la vida po
lítica espanyola, el crèdit del primer
govern del rei està patint una mica,
aquests últims dies. En aquest sentit resulten reveladores les opinions
del president de la fracció socialista
del Parlament Europeu, Ludwig
Fellermeier. Fellermeier, que ha
mantingut contactes amb represen
tants del PSOE, de la UGT i de
"Coordinación Democràtica", ha arribat a la conclusió qu e "les forces
democràtiques
espanyoles actuen
coordinadament per superar l'immobilisme que encara caracteritza la situació espanyola". Mantenint un to
absolutament respectuós envers el
govern espanyol, Fellermeier assenyalà que l'admissió de sindicats lliures era una condició indispensable
per al possible ingrés d'Espanya a
la Comunitat Econòmica Jturopea. Ei
balanç de les declaracions de Fellermeier es podrien sintetizar així: £-1
"programa Arias" és insuficient per
a ingressar al Mercat Comú. Tanmateix, l'interès per Espanya va creixent a Europa. Dimecres vinent, dia
12 el Parlament Europeu celebrara
un debat sobre la situació espanyola. Ahir semblava que d'aqui al dia
12 es podrien produir fenòmens polítics qu e canviessin l'aspecte de la
pell de brau. Avui no corren aires
renovadors. Però això no significa
res. A la primavera es gira el vent
dia per altre.
JOSEP M * PUIGJANER

Denúncies per l'actuació de la policia
El Col·legi d'Advocats de Sant
Sebastià va celebrar una junta
general extraordinària després
de les detencions i altres actes contra membres del Col·legi. Oberta l'assemblea, la junta
de govern va llegir un escrit
sobre la retenció —més de cinc
dies a la Comissaria de Policia— d'Esteban E g u r e n, presumpte membre del Partit Comunista, al qual haurien aplicat la llei de prevenció del terrorisme. Segons el Col·legi, no
era oportuna en aquest cas concret.

Esteban Eguren mateix va informar els seus companys de les circumstàncies de la detenció i de la
permanència a la Comissaria. La junta general va fer seu l'escrit proposat. Després hi va haver comunicacions personals d'altres advocats del
Col·legi: els senyors Unsurrunsaga i
Alberich havien estat detinguts sense més responsabilitat que les seves
actuacions com a defensors en processos a membres d'ETA. El senyor
Bandrés havia rebut un escrit signat
per "Unión Patriòtica Nacional' on
l'amenaçavn de mort
Després de conèixer aquest i altres fets semblants, el Col·legi d'Advocats de Sant Sebastià acordà que
la junta de govern anés a Madrid a
denunciar al ministre de Justícia les
detencions i els maltractes en augment, per part de la policia. Ahir
mateix en la capital espanyola el director general de Justícia va rebre
diversos membres de la junta de govern que li van exposar allò tractat en la junta general extraordmaria.
CONFERENCIA SUSPESA
Avui, dissabte, a Sant Sebastià,
una altra conferència no s'arribara
a pronunciar per manca de permís
governatiu. La cosa insòlita del cas
és que es tractava d'un tema esportUJosefa

Andoni Gasca, entrenador
de l'equip de bàsquet a Dicoproga,
campió de la segona divisió, i home
ben conegut per la seva oposicio al
Real Madrid i a l'actual sistema federatiu espanyol en aquest esport,
havia de parlar sobre "política, esport i organitzacions de bàsquet ,
com a pròleg d'una competició internacional amistosa que començara
avui al vespre.
Mentrestant no hi ha encara notícies dels policies espanyols desapareguts a França el 4 d abril (la
trenta-dos dies), i els 4.200 obrers
de Michelin de Lasarte continuen la
vaga des de fa vuitanta-dos dies.
Abans-d'ahir van decidir en una votació continuar parats.
Unes guardioles col·locades als establiments del barri d'"El Antiguo"

ANDALUSIA

Diversos ministres visiten la regió
Nombroses reformes i inversions
Granada necessita moltes informes, especialment als barris,
i són importants els treballs que
l'Ajuntament començarà b e n
aviat. Aquesta presa de consciència es veurà incrementada
amb la visita que el ministre
d'Obres Públiques p o r t a r à a
terme la setmana vinent.
Amb aquest motiu, acompanyat
per alt personal del ew departament,
arribarà dilluns dia 10 per inaugurar l'endemà la presa de Quétar, i
marxarà tot seguit a Vélez Benaudalla, on posarà en servei un tros
de la carretera N-323 en la seva variant del pont de Vélez-Salobrena. De
retorn a Granada capital, donarà
compte dels plans més immediats
;.mh abundor de gràfics i de plànols
a la Sala de Juntes del Govern Civil.
Per la seva banda, el ministre
d*Agricultura arribarà a Almeria el
mateix dilluns, acompanyat del setssecretari general de Promoció Agrària i dels d i r e c t o r s generals de
l'IRIDA i de la ICONA.
Està previst el recorregut «n helicòpter <te Tm Vsnreg ú» J S M x « * j e p

són necessàries i urgents

segons l'acord pres pel Consell de
Ministres celebrat a Andalusia sota
la presidència del rei Joan Carles.
Més tard es traslladarà a la zona de
Huércal-Overa, on hi ha un gran problema de manca d'aigües, i es per
cert una comarca de grans possibilitats agrícoles.
CONSERVACIÓ PE LA G1RA1.DA
Un article recentment ptibiSeat a
la premsa sevillana, i que ha BBSCÍtat eomentaris tant a la ràdio com
a la televisió, ha posat sobre la taula l'estat d'abandó en què es troba
la famosíssima Giralda.
A part que, com a conseqüència
d'un terratrèmol sofert l'any 1155,
la seva estabilitat va quedar quelcom malmesa i t'esquerdaren les
seves quatre façanes (cosa que ha
obligat a fer a l g u n e s reconstruccions), fou el 1884 el d surer any que
s'hi van fer reparacions; i han passat
quasi cent anys sense noves atencions, així és que çl seu estat actual
presenta moltes dsfiriènctct.
retieoïar tnodw*
fHtfi, Uime* à&m&sé,
«xe*t*L·as

de Sant Sebastià per l'Associació de
Veïns a fi de recollir diners en favor dels obrers parats, han estat retirades per ordre governativa. Després de la retirada, l'Associació de
Veïns ha tornat a demanar el permís oficial per tornar a col·locarles-hi.
DESTITUCIONS EN EL CONSELL
DE TREBALLADORS
DE NAVARRA
Sense confirmació oficial, hem rebut la notícia que el Comitè Nacional de Sindicatos. presidit pel ministre Martín Villa, hauria decidit
dimecres la destitució de deu membres del Consejo Provincial de Trabajadores de Navarra, inclòs el president, Xavier Yaben. A més del senyor Yaben, hom creu saber que hi
figuren, entre els destituïts, el vicepresident, senyor Burguete; el conseller foral, senyor Monreal, i el sacerdot obrer, Mn. Portillo. De la destitució. se n'hauria deslliurat en Tomàs Caballero, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Pamplona,
que sembla que ha estat emparat
per un alt càrrec sindical.
A més d'aquest expedient, l'autoritat judicial ha obert un altre procés qu e podria determinar la destitució de diversos càrrecs municipals
i fprals i d'altres membres del Consejo.
Ahir a la tarda, diversos centenars de persones es van congregar
al pati del palau de la Diputació de
Navarra per demanar al vice-president de la Corporació que faci gestions per l'alliberació de Perez Díez
de Ulsurrun i Josep Manuel Aleman,
destinguts el passat dia 28 d'abril, í
que continuen a la Comissaria de
Policia en aplicació de la llei de prevenció del terrorisme. El vice-president va prometre que faria les gestions demanades.
ROBERT PETIT

BREU
GUERRA DEL PA
Una "guerra del pa" s'ha produït
a algunes localitats de la província
de Santander, en mantenir una panificadora els preus anteriors. A Laredo, Santona, i Colindres es manté
el preu de 6,50 el quart de quilo enfront de les 9,50 del nou preu
ILLA DE YEU
Un altre exiliat base ha estat confinat a Yeu després d'haver estat
detingut a Baiona el darrer mes en
relació amb la desaparició de dos
policies espanyols. Es tracta de Joseba Immanuel Pagoaga Gallastegui
que en sortir en llibertat condicional dimecres fou assabentat de la
residència obligatòria a l'esmentada
illa de Yeu (Vendée).
MADRID
El secretari general de la Conferència de les Nacions Unides per a
l'Hàbitat, Enrique Penalosa, es troba a Madrid per tal d'entrevistar-se
amb «1 ministre espatíyol de la Vivenda, que presidirà la missió que
anirà en aquesta Conferència que es
durà a terme a Vancouver (Canadà) del 31 de maig a 1*11 d« juny
propers.

dels visitants, reixats metàl·lics superflus i cables d® parallamps son
elements que mereixen una revisió a
fons per a donar a aquesta esvelta
torratxa construïda pels àrabs la seva gràcia tradicional. S e g o n » Pemàn "ne se hizo así, siao que salió
así", i és tan bonica que hi hagué
un prohom català que la volia per a
ell tot sol i en va fer una còpia mes
petita, que podem veure a l'Arboç
Òeï Penedès, prop d« Vilafranca.

OBJECTORS DE CONSCIÈNCIA
A darrera hora de la tarda del
dijous seguien a la Dirección General de Seguridad de Madrid els dot2» objectors de consciència que foren detinguts a la Gran Via mentre
es manifestaven amb unes pancartes. Segons informa un dels advocats defensors, estan a disposició del
Jutjat Militar Permanent N.« 5 i
hom desconeix si es produirà la inhibició en favor del Jutjat d'Ordre
Públic.

GÜIA TURÍSTICA

SEGÒVIA
El Jutjat d'Ordre Públic n.» 2 ba
dictat auto pel que decreta la llibertat sota fiança de nou processats
acusats d'un presumpte delicte de
terrorisme per haver donat ajut i
refugi al comando d'ETA que preparà la fugida de la pretó de Segòvia
dels vint-l-nou presó» polítics
En l'acte de processament, dictat
dies enrera, l'esmentat Jutjat fixà
fiança de cent mil pessetes per a les
tres d o n e s processades i de duescentes mil per a la resta. Les fiances
han estat dipositades i els presump*
tes jmpHcafcs han « t a * posats en Hibei'tafc.

Ha estat publicada per l'staff de
les Edicions Berlitz una guia turística referida a la "Costa del Sol".
El llibret forma part d'una col·lecció editada per Berlitz, sobre guies
turístiques, que inclouen informació
turística en general i diversos plànols.
La guia és un condonat però extens recull de les realitats turístiques, folklòriques i costumistes, no
solament de la Costa del Sol sinó
de tota Andalusia.
ANSONI ROIG

Espanya

ACTIVITAT POLÍTICA

EL DEA 30, DESFILADA

La nota de la Capitania Militar
diu així:
"Al mati del diumentge dia SO
de maig, tindrà lloc al marc habitual
de l'avinguda del Generalíssim i paseig de la Castellana i de Calvo Sotelo la tradicional desfilada commemorativa, aquest any del X X X V I I
aniversari de la Victòria, davant del
rei d'Espanya, per a la qna! cosa el
dia 10 s'iniciarà la construcció de tribunes per poder presenciar-la.
Participaran en la desfilada diferents unitats representant çls exèrcits de terra, mar i aire, alumnes de
les Acadèmies militars, forces e'pecia's y clourà la marxa la guàrdia
civil i la policia armada."
ELS MINISTRES PRONUNCIARAN
CONFERENCIES
Set ministres participaran en les
activitats del Club Siglo X X I durant
els mesos de maig i juny, d'acord
amb el programa d'actes de l'entitat
fins a cap d'any.
El dia 10 de maig, el ministre d'Afers Exteriors, José Maria de Areilza, assistirà a un dinar-col·loqui; dilluns 17 de maig, prendrà part en
un altre dinar-col·loqui el ministre se
cretari general del Movimiento, Adqlf o Suàrez. La setmana següent, el
dia 24, ho farà el ministre de Justícia, Antonio Garrigues, i el dimarts
dia 25 de maig pronunciarà una con-

ferència, seguida de sopar, el titolar
de Relacions Sindicals, Rodolfo Martín Villa.
Durant el mes de juny, el dijous
dia 3, pronunciarà la conferència de
clausura el ministre de la Presidència, Alfonso Osorio; el dilluns dia 7,
assistirà a un altre' dinar-col·loqui el
ministre de Finances i vece-president per a Afers Econòmics, Juan
Miguel Villar Mir, i el dia 14 de juny,
dilluns, el dinar-col·loqui serà centrat
en el ministre d'Educació i Ciència,
Carlos Robles Piquer.

El secretari general del grup
conservador del Parlament europeu, Dunstan Curtis, què és a
Madrid, mantingué a primeres
hores'de la tarda d'ahir, en la
seu central d'Anepa, una conferència de premsa, segons informa Europa Press.
El parlamentari europeu s'havia
entrevistat el dia anterior amb el
ministre Fraga Iribarne i ha d'ésser
rebut també pel ministre de la Presidència, Osorio. Hom compta amb
la posibüitat que sigui rebut així
mateix en audiència pel rei i està
pendent de confirmació una entrevista amb el ministre d'Afers Estrangers, Areiiza.

CORTS: MOCÏO DEL GRUP PARLAMENTARI REGIONALISTA
El grup parlamentari reigionalista,
que presideix l'ambaixador de Viena
Laureà López Rodó. elevà el dijous
al president de les Corts una moció
que proposava diverses addicions a
la disposició de la presidència per la
qual es regula la tramitació d'jirgència dels projectes de llei.
La moció assenyala la conformitat
del grup amb el procediment d'urgència, si bé proposa de completar alguns punts que constitueixen encara
"petits estanys que seria convenient
d'omplir" Entre altres punts, proposa que també les Corts puguin presentar proposicions de llei urgents i
que elg esmentants puguin sol·licitar
votació parcial o total, informa Eurcipa Press. En les justificacions, la
moció argüeix el principi de la igualtat d'oportunitats, tant pel el govern
com per a les Corts en algunes de
les iniciatives, el fet que no totes
les esmenes tenen la mateixa importància i la possible manca de temps
de la ponència quan el nombre d'esmenes sigui molt elevat.

CONTACTES A M B ELS
GRUPS POLÍTICS
En els seus contactes amb diversos
grups polítics, Dunstan Curtis té previstos alguns dinars amb els "Tàcitos", UDE, Unió Demòcrata Cristiana, el grup del senyor Barros de
Lis, Reforma Espanyola, "Libra" i
d'altres.
A la conferència de premsa d'ahir,
hi assistiren Salvador Serrats Urquiza, José Pedró García-Trelles i
d'altres. Respecte a una possible federació de diversos grups polítics
conservadors de l'Estat espanyol,
Serrats Urquiza manifestà que. ara
com ara, no hi ha res de converses
i que, en tot cas, cada grup continuarà mantenint la seva personalitat, car només es tractaria de retallar diferències per arribar' a una
concòrdia basada en les grans afinitats existents entre grups com
UDPE, FNE (Front Nacional Espa-

L A SENSACIÓ
EDITORIAL DE L'ANY!
Mai a ia Història de les nostres lletres s'havia escomis una
obra semblant
C A M I L Ü jOSE CELA
Jf là'Kcíi A-<dt'.>.J í.-t-u·jli

.

de

irigent europeu

Joan Carles presidirà la commemoració
La Capitania General de la primera regió militar confirma oficialment que el dia 30 d'aquest
mes, diumentge, se celebrarà la
tradicional desfilada militar que
serà presidida, en aquesta ocasió, pel rei Joan Carles.
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nyol) i F I (Front Institucional), tots
ells franquistes.
El secretari general dels conservadors del Parlament europeu digué
que el seu grup, que compta amb
tretze milions de vots, s'ocupa especialment de preparar les eleccions
del Parlament europeu del 1978, per
a les quals hom intenta una aliança
electoral amb els demòcrata-cristians i els liberals. En aquest sentit,
durant la seva visita sondejarà
també l'actitud dels grups de l'estat
espanyol en relació amb aquestes
eleccions, que considera necessàries
i en les quals espera la presència
dels grups hispànics.
INTEGRACIÓ A LES
ORGANITZACIONS EUROPEES
Quant a la integració de l'Estat
espanyol a les organitzacions europees, Curtis manifestà que confia en
l'habilitat dels d'aquí per a fer-ho
i que per la seva part, no pretén
explicar-nos la manera de fer les
coses. Encara que després no volgué
explicar el contingut de la seva entrevista amb Fraga, digué tanmateix
que li havia contestat diverses preguntes pertocants a la reforma. Per
a la pròxima tardor, hi ha previstes
diverses visites de diputats del Parlament europeu a l'Estat espanyol.
"NINGÚ NO VOL L A RUPTURA
VIOLENTA"
"Hi han dues idees al carrer que
no necessiten pas massa sociolegs:
la primera és que, llevat d'una minoria ínfima, ningún no vol que coníinuïn ni els interessos, ni les institucions, ni ïes persones de la Dictadura. I la segona és que, per a
acabar amb tot això, la gent no vol
ni violència, ni caos, ni destrucció
de la vida econòmica", declarà el
secretari del PSDE (Partit Socialista Democràtic Espanyol), García
López, en una entrevista publicada
al diari madrileny " Y a " i que recull l'agència Logos.
El PSDE, segons el seu secretari
general, ha rebut invitacions d'altres
g r u p s social-demòcrates per tal d'unir-se les diverses tendències. Continua diente García López: " A la
democràcia, s'hi arriba mitjançant
un pacte general (...) i això és el
que cerquem".
MONTEJURRA

\ ' 'i.
Segons informa l'agència Logos
la comissió permanent de l'associa-

ció política
Front
institucional
(vinculada a la Gernandat del
Maestrat) ha ratificat la decisió de
110 anar a l'acte de Monfcjurra que
hom preveu per al pròxim íiumenge.
Aquesta comissió tambt ha decidit editar pròximament >ís punts
programàtics de Front Insitucional
i ha perfilat un seguit d'aces a celebrar en diverses provincià.
Cifra informa, per altra banda,
que ahir arribà a Pamplona >1 príncep Sixte de Borbón Parma, >mb la
intenció d'assistir el pròxim dumenge a l'acte de Montejurra.
A Pamplona, el príncip Sixtemantingué durant tota la jornada íahir
diversos contactes amb personaítats
del tradicionalisme, i anuncià laoròxima aparició d'un manifest r>velador sobre l'actual moment del arlisme de cara al futur de la Comunió Tradicionalista.
D'altra banda, se sap que el pr.icep Sixte, durant l'acte de Moitejurra, anirà acompanyat de cU
versos "caballeros legionarios" 1
nombrosos joves que han decidi
incorporar-se a la línia carlina qut
ell representa. La seva línia se situa
a la dreta del Partit Carií encapaçalat pel pretendent Carles Hug.
QUERELLA LLOPIS-FUERZA
NUEVA
Una querella criminal contra el
director en funcions de "Fuerza Nuev a " ha estat presentada pel procurador dels tribunals Argimiro Vazquez Guillén al Jutjat d'Instrucció
de Madrid i Especial de Premsa.
La revista publicà el 14 de fïbrer
d'enguany un article sobre el ntorn
ue Llopis (ex-secretari genera del
PSOE, sector històric), on feia referències a la seva difunta mare,què
el querellant ha considerat ajurioses.
AFER MATESA: EL SUPREM
DESESTIMA LA QUERELLA
DE GIL ROBLES
La sala segona del Tribunal Siprem ha dictat un acte pel qual dsestima la querella presentada cow
tra els directors de "Crédito y Cau
ción" per José Maria Gil-Robles e,
nom de l"'Asociacjón de Proveedore;
de M A T E S A " .
En l'acte, el Suprem rebutja els
matius addüits a la querella i determina que la companyia asseguradora
complí les seves obligacions en tot
moment.

MON DEL TREBALL

Possibilitat de jurats d'empresa únics
La possibilitat de la constitució de jurats centrals o únics
d'empresa sol·licitada per la representació legal dels treballadors, el conflicte dels escombriaires de Madrid les reivindicacions exposades per l'Agrupació Navarresa de Cerealistes i
els funerals pels vuit treballadors morts d'accident a Àvila,
conformen l'actualitat laboral.

Només ef geni, l'erudicció, l'autoritat i fa tenacitat de CAMILO J O S É
podien enfrontar-se a una tasca tan ambiciosa i audaç

CELA

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

AMB E l WJMERO 1 , DEMANEU GRATIS! EL FASCICLE EXTRA
Ai tots els quioscs d'Espanya des de 1*11 de Maig
UNA ALTRA GRAN EXCLUSIVA D'EDICIONS SEDMAY
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Des d'avui la constitució de jurats
centrals o únics d'empresa podrà
ser sol·licitada per la representació
legal dels treballadors i no sols per
la direcció de les empreses, com es
feia des del juny del 1903, segons
disposa una ordre del Ministeri del
Treball publicada ahir en el Boletín
Oficial del Estado.
Perquè la part social pugui formular aquesta sol·licitud es requerirà que ho hagi acordat així la majoria absoluta dels vocals dels treballadors de cada un dels jurats
d'empresa existents en la mateixa
companyia- Les sol·licituds hauran
de ser formulades, com fins ara, al
Ministeri de Treball, a través de
l'Organització Sindical.
TORNA LA NORMALITAT
ELS ESCOMBRIAIRES

ENTRI

S'ha aconseguit d'arribar a un
acord per al restabliment de ia normalitat entre els treballadors de
l'empresa "F om e n to de Obras y
Construcciones, SA", encarregada de
la recollida de les escombraries urbanes de Madrid, i l'esmentada tooietat. L'acord es produí després que

ahir al matí els escombriaires iniciessin una vaga per aconseguir millores salarials.
PREUS POLÍTICS NO TAN SOLS
PER ALS AGRICULTORS
L'Agrupació Navarresa de Cerea*
listes ha acordat de sol·licitar al Govern Civil de la províncí» l'autorització per a celebrar una manifestació pacífica d'agricultors dintre el
mes actual o els primer; dies de
juny. En seria el fi expressar "enfront de l'opinió pública les legitimes reivindicacions del sector agrari". L'esmentada Agrupació ha acordat, informa també Europi Press,
de manifestar la seva pret-sta davant els preus fixats pel go\em per
als cereals, considerant-log insuficients. També informa que »s mostra en desacord amb el mm ten iment dels preus polítics als ;onsumidors, i afegeix que, si aquesa mesura és aconsellable, els seus efectes han de repercutir en tota k comunitat nacional i no reeaure ónV
cament sobre els agricultors.

F í O T R A ' S PFTS
T 3 E B A L T A D O r S MORTS
Els ministres de Treball i de
lacions Sindicals, a c o m p a n y a g
d'alts dirigents de llurs ministeig
i altres autoritats, ran assistir ag
funerals dels vuit obrers que va»
morir en un accident laboral a Avi
la, juntament amb els familiars .
eis amics de les víctimes.

Diàleg
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UNCTAD

Divisió davant l'elecció presidencial Ei pla dels EUA mai rebut
Edde i Sarkis són els candidats amb més possibilitats
De l'entrevista tinguda el dijous a la nit pel president de
Síria, general Haíez al Assad,
amb el líder palestí Yasser Araíat, i el cap de la comunitat
xiita del Líban, Iman Mussa
Sabre, ha de sortir un principi
d'arranjament de la crisi presidencial del Líban.
Segons l'escassa informació
oficial disponible, els tres homes "analitzaren la situació" i
estudiaren "la millor manera
d'encarrerar-la cap a una solució acceptable per tothom".
Aparentment l'acord sirià-palestí
del 23 d'abril no fou estudiat i, per
tant, no és segur que l'entrevista
signifiqui la seva reactivació.
Que junt al president del comitè
executiu de l'Organització per a
l'Alliberament de Palestina (OLP)
hagi assistit a la reunió el líder
espiritual de la comunitat xiita libanesa, és un fet notable i jerarquitza
la reunió. Efectivament, tothom sap
que aquesta comunitat és la més
Pobra i socialment la més marginada, en relació amb els catòlics (de
ritu maronita) i. els musulmans sunnites, considerats com més conservadors.

REUNIÓ DEL PARLAMENT
No és segur que l'entrevista hagi
tingut el benèfic efecte d'afavorir la
reunió del Parlament, prevista inicialment per a avui, i de la qual ha
de sortir un nou president. Uns
rumors d'aquestes darreres vint-iquatre hores indicaven que les últimes tropes sirianes començarien ahir
a retirar-se per tal de facilitar la
sessió parlamentària.
El govern de Damasc espera amb
ànsia que els diputats del Parlament
libanès (noranta-nou escons) elegeixin Elías Sarkis, actualment governador del Banc Central del Líban,
successor de l'actual president, Soliman Franjieh.

BREU
COMUNISTES. —
La
reunió
anunciada des de fa més d'un any,
de dirigents comunistes europeus.
e s durà a terme a Berlín oriental
a finals de juny o a principis de
juliol propers.
Al final de la reunió de tres dies.
de la comissió del document final
de la conferència, l'agència, oficial
A D N di g u é q U e la trobada a alt nivell se celebraria properament.
ORDINE NUOVO. — Amb una
trucada telefònica al diari milanès
Corriere delia Sera" el grup d'extrema dreta "Ordine Nuovo" manifestà que assumiria tota la responsabilitat per l'incendi de l'Hotel
'ï-e Poste" dels Alps en què morire R
4 persones. "Aquest estiu no
salvarà cap estranger que posi
e 's peus a Itàlia", afegí la veu.
PEQUIN. — El ministre britànic
d'Afers Estrangers, Crossland, va
^arxar ahir de Pequín per via aè" a amb destinació a Nanquín a
lest de la Xina. Crossland digué,
dijous en un sopar, que els dirigents xinesos havien "posat les bases per a incrementar la cooperaCl ó entre els dos països".
PRESONERS POLÍTICS. — El 19
abril el comitè francès de defensa dels presoners polítics de l'Uruguai. v a f e r una crida a l'opinió
Publica internacional, per denunC l a r la desaparició de tres uruguaians que residien a Buenos Aires
1 Que van retornar al seu país. després del cop d'Estat del 24 de març.
El 22 d'abril van ser descoberts els
°adàvers a l'Uruguai. Tenien els
Membres trencats i lligats i en els
cossos es veien senyals de tortura.
P°s cadàvers més es van trobar
junts amb els altres tres; es tractava de dos uruguaians que havien
estat
arrestats a l'Argentina a
Principis d'abril i havien desapareguts.
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Enfront de la candidatura de Sarkis, la coalició progressista proposa
el nom de Raymond Edde, maronita
liberal del partit Bloc Nacional, que
ha estat rigorosament al marge de la
guerra civil i ha predicat solucions
de compromís. Aquesta actitud, ha
millorat la imatge política i personal
de Edde fins al punt d'arribar a ésser
persona grata per a les esquerres, de
les quals sempre ha estat un adversari declarat.

SÍRIA I L'OLP
El règim sirià considera que l'elecció d'un nou president és una condició prèvia indispensable per a iniciar amb -.algunes garanties d'èxit
l'antic pla convingut amb la Resistència palestina —i, a més, amb el
partit social-progressista del líder
drus Kamal Jumblatt, "estrella" de
l'esquerra—, segons el qual, una exclusiva mediació siriana, precedida
d'una treva de foc garantida, podrà
resoldre la crisi i esbossar les necessàries reformes polítiques.
La garantia de la treva de foc serà
un comitè tripartit sirià-palestí-libanès, que ja existeix, però la seva
vigència i capacitat d'actuació real
és encara molt reduïda. De fet, si la
situació ha millorat una mica al centre de Beirut i als voltants del port
és perquè unes unitats palestines han
pres posicions entre els bel·ligerants.
En el cas que la Cambra no aconsegueixi elegir aviat un nou cap
d'Estat, es creu que la crisi s'agreujarà fins a uns extrems difícils de
preveure, però que podria desencadenar una acció en tota regla del
poderós exèrcit sirià, manejat fins
ara amb una gran circumspecció. Si
es produeix una invasió formal del
Líban per forces sirianes, això significarà la ruptura instantània entre
l'OLP i el règim baasista de Damasc,
les relacions entre els quals són ja
ara molt difícils.

REFUGIATS SAHARIANS
El Consell Mundial d'Esglésies ha
fet una crida a totes les Esglésies
membres perquè aportin més de cent
mil dòlars per tal d'ajudar els refugiats del Sàhara Occidental a Algèria. El Cons 11 ha indicat que uns
cinquanta mii saharians viuen er;
condicions extremadament dures en
setze campaments. Una missió conjunta de les Esglésies protestant i
catòlica que els visità, va quedahorroritzada de llurs pèssimes condicions sanitàries, de la manca d'aigua i de queviures així com de la
manca de combustible. Després Je
visitar els campaments instal·lats a
la zona de Tinduf (Algèria), la missió ha considerft que calen 7.600.000
dòlars (uns 520 milions de ptes.)
per a prestar ajut als refugiats fins
a finals d'enguany. El que el poble
saharià necessita amb més urgència
és queviures bàsics, tendes de campanya. mantes, medicines, i vehicles.

REUNIÓ DE L'OPEP
Els ministres de Finances del tretze països membres de l'Organització
de Països Exportadors de Petroli
(OPEP), amb seu a Viena, es reuní
ran el pròxim dilluns a París per
crear el fons d'assistència de l'OPEP,
dotat amb mil milions de dòlars
Després de la conferencia de ministres de Finances de l'OPEP, que
tingué lloc el 28 de gener d'enguany,
hom comunicà que Indonèsia i l'Ecuador, tots dos països membres de
l'organització del petroli, no contribuirien a la dotació del fons. Hamid
Zaheri, portaveu de premsa de
l'OPEP, va manifestar ahir que la
qüestió del volum del fons encara no
ha estat decidida i que serà posada
en clar a la capital francesa pels ministres, els quals decidiran la quantitat de les aportacions de cada país
membre.

Postures diverses del món occidental

"Cosmos", el diari de la UNCTAD, acusava ahir Kissinger de
tancar-se en la vella fortalesa
del lliure comerç, amenaçant
tots els qui pensen de manera
diferent d'ell.
El diari afeigeix que la proposta
de Kissinger és en plena oposició
amb quasi tot alló que aspira assolir
la conferència de Nairobi. "Sembla
que atemta contra la sobirania de
cada estat perquè pugui exercir la
jlejia sobirania sobre els seus recursos naturals'', afeigeix el diari.
"Un altre aspecte negatiu és la seva confiança en els inversora particulars dels països occidentals. Molts
estats tenen grans problemes per controlar les inversions privades, iCom,
doncs, podran controlar-se a escala
internacional, especialment si aquests
inversors es presenten com a corporacions
multinacionals?", acaba
demanant-se l'órgan informatiu de
la conferència de Nairobi.
Els estats occidentals han adoptat
posicions molt diverses, en la Conferencia de Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) amb relació a les
mesures per a ajudar els països del
Tercer Món a combatre la pobresa
Alemanya Occidental, com els Estats Units anteriorment, va expres-

CONVERSES CONSTRUCTIVES
"Hem passat revista als problemes de tot Àfrica i ens em posat
d'acord a afirmar que han d'ésser
resolts sense interferències estrangeres", va dir Kissinger, ahir. des-

L'interès dels portuguesos va
ser acaparat ahir per 1a dissolució de l'organització d'extrema dreta dirigida per l'ex-president Spínola i els avalots i problemes que tenen per protagonistes els qui han retornat de
les ex-colònies.
El diari "O dia" d'ahir va afirmar
que l'ex-president de Portugal, Antonio Spínola, ha dissolt el seu Moviment Democràtic per la Lliberació
de Portugal, d'extrema dreta. Per
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prendre aquesta decisió s'ha basat
en el fet que la democràcia ja ha
estat garantida en el país, informa EFE. El diari diu que ha tret
la confirmació d'aquesta notícia en
l'informe de l'ex-president que està
exiliat a Brasil. "O dia" reproduïa
l'última ordre del MDLP en què es
demanava als seguidors de l'esmentat moviment que cooperin en la reconstrucció i reconciliació de tots
els portuguesos.
OCUPACIO D'HOTELS

prés d'entrevistar-se a m b Houphouet-Boigny, president de la Costa
d'Ivori. Després de qualificar de
"constructives" les converses mantingudes, va afirmar el secretari
d'Estat dels EUA que el seu país
encoratjarà el desenvolupament d'Africa pels africans mateixos i que
tenen la intenció de cooperar amb
els seus amics de l'Africa, així com
amb totes les altres nacions africanes amb l'ajut dels països europeus
que estiguin disposats a fer-ho.
Per la seva part. el president de
la Costa d'Ivori va dir que existien
punts de convergència amb el seu
interlocutor, en especial pel que fa
a la descolonització d'Africa. "Cal
que Àfrica sigui estable i es puguin
evitar els enfrontaments. Cal deixar
que els africans resolguin llurs propis problemes", va recalcar.

DEMANEN LA DESTITUCIÓ
DE KISSINGER
Però la polèmica aixecada sobre
ia política internacional amb motiu
de les eleccions primàries ha arribat
fins a Kissinger. Diversos líders re-

PERFORISTA

comerciaI balmes

Noruega anunciaà ahir el seu suport al programa integrat per a mercaderies mundials, al qual s'han oposat la major part dels països industrialitzats.
Hallavard Bakke. ministre de Comerç i Navegació de Noruega, va dir
que "em sento satisfet de poder dir
sense cap mena de dubte que el meu
govern està d'acord amb el programa

Spínola dissol la seva organització

Peticions de dimissió del secretari d'Estat

El secretari d'Estat- nord-americà,
Henry Kissinger, va sortir ahir a
la tarda de París per via aèria, amb
destinació als EUA. Abans d'emprendre el viatge de retorn pronuncià
unes paraules a l'aeroport d'Orly
ngraint al president de la Republicà
i del govern francès el "bon ecolliment" que li van dispensar. També
manifestà el seu plaer d'haver tingut l'avinentesa d'entrevistar-se a la
capital francesa amb el president de
la Costa d'Ivori.

NORUEGA DEFENSARA EL
PROGRAMA

PORTUGAL

cSTATS UNITS

La tornada als Estats Units
de Kissinger, el suggeriment de
diversos líders republicans al
piesident Ford perquè el destitueixi, les polèmiques sobre la
política nord-americana envers
èl canal de Panamà, les lluites
internes del Partit Demòcrata
entorn de Carter com a candidat
presidencial, són entre altres
punts els que corresponen a l'activitat política dels Estats Units.

sar el seu "escepticisme" respecte al
pla del Tercer Món d'establir reserves
de deu dels més importants productes de consum, com a assegurança
per fer front a les fluctuacions dels
preus que tant de mal fan als països
pobres, informa l'agéncia Efe.
Però Finlàndia i Noruera es van
mostrar conformes amb aquelles propostes. Canadà exposà que desitjava
continuar estudiant la qüestió.
En arribar al seu tercer dia de
reunions, els oradors eviten d'esmentar les propostes del secretari d'estat
nord-americà. Henry Kissinger. Això
no obstant, alguns destacats representants de països del Tercer Món,
han exposat en entrevistes ofertes a
la premsa la seva aprovació

amb experiència mínima
1 any, 200 puls./min. es
precisa a Empresa de
Badalona.

publicans han suggerit al president
Ford la destitució del secretari d'Estat per aturar la marxa ascendent
del seu rival en les eleccions primàries, l'ultraconsevador Ronald Reagan. El suggeriment va ser formulat
al president en una reunió que importants congressistes republicans
van mantenir amb ell per estudiar
una nova estratègia electoral a la
vista dels últims èxits aconseguits
per Reagan.
"El debat entre Ford i Reagan sobre el canal de Panamà és un exercici desgraciat de «machisme», va
dir el senador demòcrata Franck
Church. de tendència liberal, a la
població de Salt Lake City de l'estat
d'Utah. En la seva intervenció criticà la manera com Ford i el seu rival
tractaven el tema del canal de Panamà. "Es una forma molt jovenil
de formular la política exterior", va
afegir.

Ahir al matí va quedar normalitzada la situació en els hotels de Lisboa que havien estat ocupats la nit
abans pels repatriats de les antigues colònies i que s'enfronten amb
el govern per haver-los tret els subsidis que els havia assignat. El desallotjament fou portat a terme per
unitats de la policia que, en alguns
moments, van tenir de recórrer a
la força.
L'ocupació es va fer per sorpresa,
cosa que demostra que havia estat
curosament preparada. A la mateixa
hora, grups de repatriats invadiren
üns deu hotels de la capital. En tots
es van procedir de la mateixa manera: ocupant immediatament les recepcions, agafant el control de les
centraletes de telèfon i les zones
d'accés. A l'hotel "Altis" és on es
van registrar els i n c i d e n t s més
greus. Davant el ''Ritz" es va originar una revolta que fou Uestament dominada per la policia que
efectuà trets en l'aire.
El balanç de la jornada de rebeilió dels repatriats, que pretenen un
subsidi de 6.000 escuts per cap de
família, ha estat d'un ferit lleu I
un detingut.
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SUÏSSA

Amenaces a la

deinooràoia

Nou projecte de llei sobre estrangers
Més d'una setantena de personalitats suïsses: escriptors, periodistes, mestres, polítics, sindicalistes i sacerdots o pastors,
han fet conèixer, en una conferència de premsa, un "Manifest
Democràtic" adreçat a l'opinió
pública i a les autoritats.

Després d'afirmar que l'actual recessió econòmica i l'enduriment polític amenacen no solament els llocs
de treball sinó que soscaven també
els drets democràtics al nostre país",
denuncien quatre punts primordials
en els quals es veuen retallades les
llibertats fonamentals d'expressió,
d'elecció de professió i d'activitat política i sindical, garantides per la
Constitució: 1) "Cada dia hi ha més
mestres que són acomiadats (o que
no troben feina) per motius polítics, malgrat la seva provada capacitat professional i l'estima amb què
els tenen els pares i alumnes; 2) en
els serveis públics, augmenten les
decisions preses per motivació política; 3) els mitjans de comunicació,
sobretot la ràdio i la televisió, es
veuen sotmesos a una creixent censura callada. Periodistes progressistes perden la seva col·locació; 4) en
el camp de l'economia privada, ja
han estat acomiadats una colla de
sindicalistes actius".
Elfe "manifestants" s'oposen al fet
que la discussió sobre la problemàtica actual del país es vegi sufocada
per decisions polítiques unilaterals,
darrera les quals s'hi amaguen interessos ben concrets tot recalcant
que "és absurd i mancat d'honradesa demanar al ciutadà més iniciativa i més coratge cívic, i després castigar-lo, si els demostra".
N O V A L L E I PER A ESTRANGERS
Tothom sap que a Suïssa hi ha
dues menes d'estrangers: els de la
bossa grossà i els qui s'hi guanyen
el necessari na de de cada dia. D'aquests últims, els immigrats obrers,
malgrat les repetides campanyes xe-

nòfobes del líder Schwarzenbach i
del partit -'Acció Nacional", encara
n'hi ha més d'un bon milió.
L'actual legislació federal sobre
els èxtrangers és, amb alguns retocs posteriors de l'any 1931. La
mateixa data pot indicar el rerafons d'aqueixa llei, si hom té en
compte la situació perillo'sa dels estats fronterers. Itàlia i Alemanya,
d'aquell temps. De fet, tot immigrat
es troba lliurat a les disposicions de
1?. "policia d'estrangers", el braç
llarg i executiu (de cara als forans)
del departament federal de justícia
i policia.
El Consell Federal ha fet arribar
aquesta setmana un nou projecte de
Jléí a diferents instàncies cantonals,
de partits, etc, i ha organitzacions
relacionades amb eis estrangers. Eis
punts més rellevants fan referència
a l'entrada i sortida d'estrangers, a
canvi de professió i de lloc de treia seva domiciliació i residència, al
ball, a l'estabilització i reducció del
seu contingent, a precisar més la
seva situació legal, a proporcionarlos una millor protecció jurídica, i
a posar més d'acord la llei suïssa
amb les directrius i legislació d'organismes internacionals en el camp
migratori.
Què en sortirà concretament d'aqueixa nova llei? Algunes millores
per als treballadors inmigrats? Apaivagar un cert recel del poble suís
davant el fenomen massiu de la immigració? Càl esperar encara. El
Consell Federal ha d'intentar, cte totes maneres, poder lligar caps davant una situació força complexa.
Per una banda, ha de satisfer el
clam d'una—bona part del poble
suís, que reclama insistenment una
reducció dràstica del contingent d'obrers extrangers (però dels quals la
indústria no en vol prescindir), per
altra, aconseguir un tractament jurídic i real més just i humà envers
els immigrats; i en tercer lloc (potser el primer), salvar el prestigi internacional de la democràtica i humanitària Suïssa.
Josep G R A U i COLELL

Entrevista Kissinger-Giscard a l'Eliseu
Parlaren de l'Orient Mitjà i del futur del sud d'Europa
"Les relacions entre França i
ET'A mai no han anat tan bé
coru ara". Aquesta re; litat ja sa
buda, malgrat els gauliisles i
l'esquerra, fou ahir explicitada
pel doctor Kissinger despies
d'haver esmorzat —barreja íraneo-americana amb ous i cansalada, però també amb pastissos
francesos— en el palau de l'Eliseu convidat pe! president francès Giscard d'Estaing.
Parlaren de l'Orient Mitjà, especialment del Líban, i del recent viatge de Kissinguer a Àfrica, així com
de la pròxima visita de Giscard als
Estats Units, on una enquesta d'opinió encomanada pel govern francès
ha mostrat que els nord-americans
s'estimen més Alemanya Federal i
Gran Bretanya que no França, cosa
lògica si tenim en compte que el
gaullisme mai no ha fet tap i carbassa amb la política dels dirigents
nord-americans.
Segons el diari conservador " L e
Figaró", un tema que han abordat
especialment el francès i el nord-

Vuit col·lisions es produïren
abans d'ahir entre el s patrullers
islandesos i les fragates britàniques que proteigeixen els pesquers anglesos en aigües islandeses, segons declarà el ministre
de Defensa anglès.
Un portaveu ha manifestat que la
fragata britànica "Gurka" i el patruller islandès "Odin" s'enfrontaren
quatre vegades, la fragata "Falmoüth" i el patruller " T y r " . tres, i
la fragata "Mermaid" i el patruller
Baldur", una. El ministre afeigí que

Per això, potser, no em sorprengué gens que les
parets i les estàtues de Lisboa després del 25
d'abril lluïssin les anticolonials sigles ael MPLA,
(Moviment Popular per l'Alliberament d'Angola), o
del FRELIMO. El que em va sorprendre mes *ou
la profussió de pintades d'ETA (Euzkadi i Llibertat) i de FRAP (Front Revolucionari i Antifeixista Patriòtic) al bell centre de la ciutat o a la porta del Ministeri de l'Aire. Potser per comparacio.
En tota la ciutat, dotzenes dé colles es dediquen
a tapar els murs dels edificis comercials —com mes
multinacionals, millor— amb els cartells propagandístics que demanen el vot de l'home del carrer. I
en topar-se amb un grup de maoistes que demanen
col·laboració econòmica, els faig saber la meva condició d'estranger. La resposta esperada surt immediatament d'entre les barbes intel·lectuals del jovencell convençut: " N o hi ha nacionalitats qimn es
tracta de col·laborar en una tasca de tots
Potser
no però jo no tinc xavalla, i continuo caminant
per aquesta Avenida da Republicà avall, que mor
a l'històric Rossio, curull de paradetes 1 quioscos
aue exhibeixen diaris i setmanaris de totes les
edats Des d'un «Diario de Notieias" de cent dotae
anys, fins als novíssims "Tempo", '«Poder Popular
—del Moviment d'Esquerra Socialista (MES)—, el
catòlic " O Dia", " A Luta" —diari socialista, pluralista i independent, segons es defineix, i que dirigeix Raül Régo, l'home del "Republicà —, que
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mostren tots a la capçalera "l'any 1", passant per
les publicacions ex-clandestines. com el "Portugal
Socialista" del P. S., que exhibeix un "Any IX",
com orgullosa referència al seu naixement en èpoques pitjors,
LISBOA A N T I G U A

El patró anglòfil s'ha apoderat del modulisme
urbà de Lisboa. Des dels sovintejats jardins als autobusos de dos pisos. 1 at.antisme i el cosmopolitisme de metròpoli decimoriònica son arreu. Lisboa
"anügua, senhorial" i fins fa poc decadent, construïda damunt un reguitzell de turons, per on els
carrers pugen i baixen, les escales s'encreuen i eis
vells tramvies semblen funiculars.
Flanquejades per firaires i venedores de clavells
vermells, les parets del vestíbul dels Caminhos de
Ferro estan cobertes de tota mena de cartells de
propaganda electoral en suportada germanor, com
les escales que menen a la Plaça do Rossio tocant
a l'estació, on una munió de ciutadans ha de fer
cua per poder-les pujar o baixar, els esglaons entorpits per captaires, mainada i baldats, mentre la
flaire embafadora de les cases de menjar ho omple
tot.
„
J
Al port, davant la Plaça do Comerço, immensa
extensió porxada, monument quasi faraònic a la
burguesia metropolitana i sumptuosa porta de l'Atlàntic, mitja dotzena de joves fan sentir llurs cridòries per tal de vendre als passatgers —passejants
de les golondrines de diumenge-a-la-tarda— les publicacions de l'MRPP O del PCP o ..tant se val.
I tot el vent de l'oceà bufa damunt les parades
d'encants instal·lades al voltant del moll.
A l'horabaixa, davant les portes dels restaurants
del port, els cambrers surten a invitar la clientela.
Les aparadors mostren, com els restaurants ita'ians,
tota mena de vins. I la diada morirà amb un àpat
de gallina amb arròs,, sub-desenvolupada sopa a
l'Alentejana, peix espasa i carn de porc amb pet^ L a finestra de l'habitació 510 de l'Excelsior és
davant per davant de l'edifici del "Diario de Noticias" Damunt la taula, un exemplar del "Jornal
Novo" —un altre Any I — titula la primera plana:
S'estan repetint els mètodes del "Republicà" al
Diario de Notieias"?
ALBERT ABRIL

P O L Í T I C A DE
DESESTABILITZACIO
A i x ò no vol dir, evidentment, que
Giscard sigui insensible a l'hipotètic
excés de comunistes en els governs
de l'Europa Occidental. A l contrari,
el president francès, pensa que això
canviaria el paper que juga Europa
en l'equilibri estratègic mundial i
afectaria profundament i'economia
lliberal de mercat. Però això és una
cosa, i una altra de diferent, al seu
parer, són les amenaçes d'EUA o
l'"arrogancia verbal" de Schmidt, en
dirigir-se a d'altres països europeus.
En definitiva, en el cas d'un govern
d'esquerra a Itàlia, Giscard pensa
que més valdrà pressionar políticament que no pas amenaçar, ara, i»
utilitzar, després, el camí de la "desestabüització" —paraula famosa que
descriu la intervenció complexa de
la CIA a Xilè, i que segons algunes
fonts d'esquerra és una cosa que està preparant ara per a Itàlia i França el nou ambaixador d'EUA a Suissa que abans estava a Xile. Però això, de moment, no passa del domini
ael rumor.
INTERVENCIÓ

Es revifa ia "guerra del bacallà"

Passeig pels carrers de Lisboa

ELS MURS DEMOCRÀTICS

americà és la qüestió de les transformacions polítiques que semblen
aoropar-se en els països de l'Europa
del sud. Es sabut en aquest aspecte,
que Giscard, sense dir-ho públicament, ha fet saber a personalitats
que l'han visitat la "prudència" de
les repetides declaracions de Kissinguer contra l'accessió de partits comunistes —especialment a Itàlia i
França— en ei govern de llurs països. pels destarotaments que aquest
fet produiria en l'estratègia
de
l'OTAN. Giscard també pensa que els
països occidentals, acostumats a una
intervenció quasi bé diària durant
un cert temps en els problemes de
Portugal, haurien de ser molt més
discrets a l'hora de fer declaracions
públiques quan expresen llurs judicis sobre altres països de tradició
democràtica, perquè, si no és així.
hi ha el perill que aquests dirigents
—Kissinguer quan ataca els comunistes i Schmidt quan es fica amb
els gauüistes— provoquin l'efecte
contrari, és a dir, el d'exaltar ei sentiment nacional contra la intervenció de dirigents estrangers en la política interna d'un altre país.

ANGLATERRA

PORTUGAL, CAP A L FUTUR (5)

r i s primers contactes amb la gent, quan hom
arriba en un país, solen ser els més colpidors, probablement per les idees preconcebudes que es porten d'antuvi sobre una situació determinada. Per
això, quan en demanar a l'aeroport on es podia
agafar l'autobús per anat a Lisboa, un camalic em
respongué: "iVeieu aquell cartell on hi ha un home amb el puny enlaire?, doncs allí sota,", vaig
pensar "Ja hi som!".
El meu primer contacte amb la cultura portuguesa. el vaig tenir ja fa temps a l'Àfrica, quan
tot xerrant amb els negríssims moçambiquesos del
FRELIMO (Front d'Alliberament de Moçambic),
vaig descobrir que ens enteníem molt millor parlant jo en català i ells en portuguès, que no pas
els uns i els altres en anglès.

- Pàgina
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havia estat la pitjor nit de la "guerra del bacallà".
Aquesta és la més gran topada dels
guardacostes islandesos i les fragates britàniques, ha posat candent
aquest conflicte, que fins ara romania latent i només havia produït alguns inicideqts esporàdics aquests
darrers mesos.
INCURSIÓ DE SOLDATS A L'EIRE
Els vuit soldats britànics detinguts
quan passaren la frontera de l'Eire
des de l'Ulster, vestits de paisà, però amb armes, hauran de respondre
de greus càrrecs de violació de frontera i possesió d'armes de foc, se
gons recollí Efe de fonts governatives a Dubíin.
El grup detingut és un comando de
la unitat especial "Servei Aeri", emprada per l'exèrcit
britànic per a
missions especials
antiterroristes,
que gaudeix d'una pèssima fama a
l'Ulster pels seus mètodes represius.
GUANYEN

ELS

CONSERVADORS

El partit conservador ha guanyat
plenament les eleccions locals a les
principals ciutats d'Anglaterra i del
país de Gal·les, i així ha conservat el
poder a les més importants, com Birmingham, Leeds i Cardiff.
El partit Laborista continuava éssent majoritari a la ciutat de Manchestef, però ha perdut molts llocs
de regidors, pèrdues que es calculen
ésíen vuit-centes cincuanta-vuit en
anunciar-se els resultats a tots els
consells municipals menys un, i només ha retingut en total setze llocs
fins aquest moment.
Perquè es veigi la relació, els conservadors havien guanyat mil cent
neu escons i només n'havien perdut
vint-i-dos també quan només faltava
saber un resultat. Margaret Tatcher,
cap de l'oposició, digué que apuestes
eleccions demostraven que els "Tories" podrien obtenir una franca majoria a les eleccions per a la Cambra
dels Comuns.
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AFRICANA

Tenint en compte l'anàlisi de Giscard, que no és pública, però que
circula en cercles ben informats, es
de suposar -—sense por d'error—• que
aquest fou el tema del qual més parlaren ahir al matí, entre "croissants"
i suc de taronja. "Kissinguer i Giscard. No s'ha fet públic el contingut exacte de llur conversa, però
confirma això dit abans el fet que
Kissinguer també s'entrevistà amb el
president del país africà de Costa
d'Ivori. Houphouet Boigny que f a
una visita ofiical a París. El president africà digué abans de veure
Kissinguer que "la recent visita a
Àfrica del secreta-i i Estat nord
americà pot ser positiva si els Estats
Units abandoneu practiques, descaradament eolonialistes, com la d'haver donat dolls de dòlars per evitar
el perill comunista". I afegí: " A més,
ho han fet tan malament que ja es
comença a produir el contrari del
que pretenien". Venint del president
de Costa d'Ivori, un conservador integral, la frase té molt de significat.
RABIOLA COMUNISTA
El tema de l'equilibri d'Europa i
dels comunistes al poder fou també
el que dominà un debat al Parlament francès, dimecres a la tarda,
en què tant gaullistes com socialistes i comunistes atacaren durament
las frases amenaçadores de Kissinguer i les intromissions ael cancilier
Schmidt. En aquesta línia, es també ben significativa la rabioia del
Partit Comunista francès contra algunes declatacions del primer ministre polonès que s'ha estat tres dies,
fihs ahir, en visita oficial, a París.
El diari comunista "L'Humarsité''
qualificava ahir de "molt sorprenents" les lloances del polític polonès a la contribució del govern £i •:•<cès a la política de la distençio. Un
nou pas ha estat donat pels uirigents
comunistes francesos en la separació
dels règims de l'Est, cosa que tampoc no vol dir que els comunistes
francesos hagin abandonat tota la
càrrega de dogmatisme i àt> reflexos
de seguiment de la Unió Soviètica,
que ha marcat la seva història molt
rnés profundament que no la de l'altre partit que monopolitza avui el3
esguards de tots els dirigents europeus, és a dir, el de Berlinguer.
ERNEST
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Amb 80.000 pams2 de terreny amb moltíssims pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 790.000 pessetes
Des de 75.000 ptes. ENTRADA
1 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA

IMMEDIATA

Iníormes tel. 246-37-39 (de 4J30 a 8.30)
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Pax Christi a Montserrat
Reunió presidida pel Cardenal Alfrink
Ahir va començar a Montserrat el Consell Internacional de
Pax Christi sota la presidència
del cardenal holandès Alfrink.
Ai consell, que es prolongarà
fins demà diumenge en una sèrie d'actes interns d'aquesta associació internacional pacifista,
com en d'altres de títol informatiu. hi assisteixen uns setanta delegats, representants de
diferents estats i nacions d'arreu del món.
Vora mitjanit de dijous arribaren
<ie Barcelona els setanta membres
que integren el Consell. Ai monestir foren rebuts pel pare abat dom
Cassià Maria Just, i tot seguit van
ser allotjats' a les dependències de
l'hostatgeria montserratina. Algunes
hores abans de la seva arribada a
Montserrat, ja funcionava al monestir una comissió encapçalada per
Frederic Roda i Montserrat Agill,
QUe juntament amb d'altres col·laboradors, àdhuc de la comunitat
benedictina, preparaven el que calia de cara a la reunió d'obertura.
OBJECTIUS DEL

CONSELL

Pax Christi internacional en el
seu Consell, que per primera vegada es celebra als Països Catalans,
estudia diferents posicions d'ordre
mtern. Els principals temes a tractar són els de , l'educació per a la
Pau, armament nuclear i iniciatives
n o violentes. A l mateix temps hom
íarà una especial atenció a d'altres
qüestions que preocupen en els moments actuals com són l'amnistia,
objecció de consciència, tortures,
entre d'altres.
Dins l'àmbit informatiu s'ha previst de fer una taula rodona sobre
ia realitat catalana en què intervindran Josep Benet, Joan Gomis,
Ricard Lobo i Josep Vérde, Es projectarà també Una pel·lícula que
tracta del problema de l'objecció
de consciència. Per avui a la nit. i
després de i'acte" de clausura hom
ha
preparat una festa catalana.

PARLAMENTS DOBERTURA
.A quarts de deu del matí d'ahir
divendres va tenir lloc l'obertura
Consell sota la presidència del
càrde_nal Alfrink. Aquest va donar
la benvinguda als congressistes fent
u n especial esment pels que havien
v jngut de més lluny com és el cas
d'un congressista australià, i també el d'enviats extraordinaris d'alt r es organismes internacionals que
assisteixen com a observadors.
Després d'una pregària inicial del
cardenal Alfrink, va prendre la paraula dom Cassià Maria Just expressant la joia que tenia MonHserrat
pel
fet
d'acollir durant
aquests dies els congressistes "que
suposen una esperançà de recohci-

PAUSA
Fragment de cultura
Tot debat referent als costum»
* o a la vida civil porta a l'escena pública un personatge eclesiàstic i unes declaraclones religioses. El perill és que aquest
Personatge 1 aquestes declaracions no intevinguin com a testimonis d'una veritat, sinó que for.
min part del repertori de la "commedia dell'arte" social. Anys enrera, quant la fe s'expressava tímidament en grups i comportaments. un s'adheria a una directiva o la combatia; avui, entre actituds més flotants. Semblà que
«eença tendeix a esdevenir un
fragment de la cultura. D'aqui
sorgeix la qüestió: el cristianisme pot arribar a transformar-se
pn un "folklore" més de la nostra societatE. V.

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

liació i la vostra adhesió a les necessitats del nostre poble". L'abat
va continuar dient que "el vostre
moviment de compromís per la llibertat ajuda el nostre. Hi ha alguns
que pensen que amb els petits canvis produïts recentment ja existeix
la democràcia però nosaltres hem
sortit d'una situació ^ue ha durat
quaranta anys, en 1 aqual l'Església
servar que entre la lletra de l'esperit
lament va analitzar ' la situació de
l'Església durant aquest temps i
acabà dient que: "la vostra presència és una invitació perquè nosaltres com a cristians ens anem convertint a la llibertat. Es veu —afe-'
gí— en aquesta abadia que és de
tot el poble que espera la llibertat
i la pau dins l'esperança".
El cardenal Alfrink, tot donant les
gràcies a les paraules de l'abat, va
referir-se a l'actitud dels congressistes que "també venim a pregar
i esperem que el Senyor beneeixi
aquesta pregària". El cardenal holandès va acabar donant les gràcies
a la comunitat benedictina de Montserrat per haver acollit el seu Consell.
Finalment, Frederic Roda, Co-president de la secció de Pax Christi als
Països Catalans va adreçar unes par a u 1 e s de benvinguda "Vosaltres
—digué— porteu una llum d'esperança i de solidaritpt en moments
de foscor i de confusió... Avui. vosaltres h e u vingut a Montserrat,
consciència i sensibilitat del nostre
poble, invitats per una secció que
canvia. Una secc'ó que ha estat menada a ser diferent per tal de poder
continuar el seu treball. Aquest és
un grup plenament arrelat en aquesta nació que s'anomena Catalunya.
Fs per aquesta raó aue podreu observar Que entre la lletre de l'esperit
dels nostres títols o f i c i a l i real
existeix uha. permanent contradicció
que reclama el text evangèlic q u e
n o s a l t r e s estimen... Us demanem
que ens accepteu tal com som. us
assegurem la nostra total lleialtat i
ens perdonareu si. algunes vegades,
us sentiu manipulats a causa de la
difícil situació del nostre oais i de
lés nombroses accions que Pax Christi. malgrat la seva humilitat, ha hagut de dur a terme a casa nostra''
Frederic Roda acabà fent esment
de Mossèn Xirinacs. proposat p e 1
Premi Nobel de la Pau, proposta a
que s'adherí aquest mateix Consell
en acabar là seva darrera reunió a
Londres. Finalment, digué que "el
vostre esperit i el vostre testimoniatge han estat amb nosaltres en moments veritablement difícils que no
oblidarem mai. Novament el cardenal Alfrik va contestar que "comprenc aquesta situació i espero que
ben aviat es normalitzi".
PRIMERA JORNADA DE REUNIÓ
Després s'iniciaren les t a s q u e s
pròpies del c o nsell nomenant els
moderadors què intervindran a les
quatre sessions plenàries. Aquests
nomenaments van recaure en la senyora Lucker. el senyor Jean Raes.
ambdós del comitè directiu, i monsenyor Bruce Kent. consiliari de la
secció anglesa i'vicepresident internacional. Així mateix cada secció
va presentar els seus delegats al Consell. La secció dels Països Catalans
és formada per tres membres del
consell de presidencia. Frederic Rodà, Arcadi Oliveres i Àngel Colom;
Ramon Vila, del secretariat de Vic.
Oriol Mateu, del secretariat de Barcelona. Salvador Lluch, del de Terrassa i Josep Aguilar, del dè Sabadell. Així mateix l'equip que integra els objectors de consciència és
format per Peoe Béunza. Santiago
Fabre i Núria Breu.
Els asistents a aquest Consell Internacional han repassat l'ordre del
dia amb els temes que seran objecte
d'estudi i discussió. A q u e s t s són
tres: proposta sobre el dret a l'autodeterminació de Timor de l'Est, presentat pel secretariat australià: atur
de la joventut a l'àrea mediterrània,
presentat per la delegació italiana: i
la proposta de la csmissló catalana
que fe referència a l'amnistià, objecció de consciència, la tortura i altres
iniciatives de la secció, com la Marxa de la Llibertat.
D'»!tra banda, miatre mros de treball S*enéarreweil d'altres o a t r e temes oue inclouen revaluació
l'activitat des del d a r r e r Consell fet a
Lòndres, Conférèncià sobre la seguretat europea, educació de la pau i.
preparació d'una trobada dels militants d « base de tot el moviment.
R A. WOT.IXK
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BREU

L'EVANGELI

Pastors

i

ovelles

mmersos com estem en una civilització tècnica i urbana, cada cop ens
més de copsar directament el sentit de les métàfores tretes de la
vida rural, que omplen les pàgines dels llibres sagrats, com aquesta del
•'bon Pastor" que ens proposa l'evangeli de demà. diumenge IV de Pasqua.
Però el petit o gros esforç d'imaginació a què ens obliga aquest peculiar
gènere literari, resta íolgadament compensat per la densitat de contingut
que, més enllà de les imatges, hi podem descobrir.
L'evangeli de sant Joan ens presenta Jesús com el pastor de les ovelles, el pastor perfecte, que no solament uneix i guia el ramat sino que
coneix i estima cada una de les ovelles. No hi ha cap mena de dominació
ni d'explotació en la manera com- Jesús pastura el seu ramat: hi ha -un
amor incondicional ("conèixer", en llenguatge, bíblic, és "estimar") i un
lliurament total al be de les ovelles; hi ha una relació personal amb cada
una i una recerca constant de la seva seguretat.
Els ministres de l'Església també s'acostumen a anomenar pastors,
perquè han'de continuar aquest ofici de Crist. Però els fidels experimenten
una certa incomoditat quan senten a dir que els ministres són pastors
i que ells són les ovelles. A més de,ía dificultat de la imatge en ella mateixa. hi ha la sensació que els responsables de l'Església volen conduir-la
autoritàriament i que els membres del Poble de Déu s'han de deixar guiar
d'una manera gregària. Tanmateix, cal tenir presents dues grans veritats:
la primera és que d'ovelles, en són tots, ministres i fidels, perquè l'únic
veritable pastor és el mateix Crist; la segona, que el ministeri jeràrquic
ha de procurar imitar l'exemple de Crist, i no presentar-se a tall de mercenari, sinó com a veritable continuador de l'obra de Jesús, el qual no va
venir a ésser servit sinó a servir.
JOAN LLOPIS

Í costa

La dansa a la litúrgia
Sota el títol "La dansa a la
litúrgia'", la revista "Notitias".
òrgan de la Congregació romana per al Culte Diví, publica
un article que és presentat com
una resposta "qualificada i autoritzada" a la pregunta de si la
dansa pot ésser admesa a les
celebracions litúrgiques catòliques.
Eis paràgrafs més significatius
' són aquests:
Hi ha cultures en les quals és possible la utilització de la dansa a les
celebracions de la litúrgia, perquè
la dansa hi té uns valòrs religiosos
i els pot expressar amb claredat.
Així. per exemple, en el cas dels
etíops. En llur culte, encara avui. hi
na la dansa religiosa ritualitzada.
ben diferent de la dansa guerrera i
de la profana. La dansa ritual és
executada per sacerdots i levïtes. a
la plaça de l'església, abans de començar una cerimònia. La dansa
acompanya ajs cants dels salms durant la processó. Qaan la processó
entra a l'església, el cant dels salms
és acompanyat també de moviments
del cos. Aquest cas es produeix
igualment en la litúrgia siríaca. A
la litúrgia bizantina, hi ha una dansa molt sircsiificada amb motiu de
la celebració del matrimoni: els esposos. bo i portant la corona^ fan un

gest circular entorn al faristol, al
mateix temps que el celebrant. A
les sinagogues jueves, la pregària
és acompanyada d'un moviment continuat. per tal de recordar el precepte de la tradició: "Quan preguis fesho amb tot el cor i amb tots els
teus ossos". La mateixa observació
és vàlida pel que fa als pobles primitius.
"Però no podem pas aplicar el
mateix criteri i el mateix judici a
la cultura occidental, en la qual la
dansa està iligada a l'amor, al plaer,
a l'esperit profà, a una sensualitat
desencadenada. En termes generals,
aquesta dansa no és pura. Per tant,
no es poden introduir danses d'aquesta mena a la celebració de la
litúrgia, car són realitats dessacralitzades. Això equivaldria a crear
una atmosfera profana. No es pot
acceptar tampoc la proposta d'introduir a là litúrgia balls anomenats
artístics, no fos cas què là celebració es confongués amb un espectacle teatral.
"Cal, doncs, fer una distinció entre les cultures. I, ara com arà. la
dansa litúrgica no semblà adecuada
à la nostra cultura occidental. Pel
cap alt, només es podria admetre
situada al marc de reunions no estrictament litúrgiques, si bé de caire més o menys religiós."

CROMS I JOCS

«EDIFICI 2T»

DE CARTES ANTICS
COMPRO. T. 241 25 88

Travessera de Les Corts. 369
a 50 m. Avda. Sarrià
PISOS DE DOS. TRES I QUATRE
DORMITORIS DOBLES
AMB SUPERFÍCIES DE
100 M2, 135 M2 I 145

m

ATUR A ANDALUSIA. — "El panorama social d'Andalusia es preocupan i reflexa la difícil situació
que travessa el país", ha declarat
un portaveu dels bisbes del sud
d'Espanya en conc'.oure la reunió de
la Conferència episcopal andalusa.
S'espera la publicació d'una extensa
nota pastoral sobre aquest tema, basada en les últimes xifres de parats
i tractant la magnitud del problema
que afecta el dotze per cent de la
població a * i v a de la regió. Aquesta
nota era ja preparada a mitjans del
mes passat, però no va ser publicada per temor a les acusacions de
fomentar l'agitació social en vigílies
del primer de maig. Cal dir que la
Conferència episcopal andalusa és
una de les més actives i decidides
de l'Església espanyola.
FEDERACIÓ DE CRISTIANS DE
C A T A L l ' N Ï A . — El jcomur^pat de
lultima reunió de la Conferència
episcopal tarraconense
anunciava
que havia concedit el seu vist i plau
a la "Federació de Cristians de Catalunya". que vol coordinar les associacions del mateix nom constituïdes
en les diòcesis de la Tarraconense.
El nom de la nova entitat té unes indubtables ressonàncies fejocistes. I.
pel que sembla, el seus promotors
són alguns dels antics membres de
la Federació de Joves Cristians anterior a la guerra civil.
GUARDIA SUÏSSA. — Pau VI va
rebre als 32 nous reclutés d'aquest
cos armat, l'únic que actualment té
l'Estat del Vaticà. Un cos armat més
aviat migrat, ja que es composa actualment de 90 membres sota l'autoritat d'un comandant. Les condicions
per formar-ne part són: nacionalitat
suïsa, religió catòlica, haver realitzat les pràctiques d'instrucció militar pròpies de la Confederació
helvètica. També: bona salut, solteria, altura mínima de 174 centímetres, edat no superior als 25 anys.
SOUS DE FAM. — L'assignació
econòmica de l'Estat als capellans,
a Espanya, és de fam —-ha afirmat
el cardenal Tarancón. El salàri és
de 5.000 pessetes i aquesta situació
es radicalitza en el clergat rural. Són
ja bastants els bisbats -—va ampliar
el cardenal-— que han establert caixes de compensació que asseguren
unes 12.000 pessetes als sacerdot*.
Aquest és ei cas, per exemple, de
Madrid i Barcelona. Però algrunes
diòcessis rurals es troben en una situació econòmica angoixant.

m

UL'·'REIA DIOCESANA DE BARCELONA, — Se celebrarà el dia 9 a
la Casa de Is Sagrada Família de
Rubí. El tema central serà: L'evangelització en la situació present de
l'Esglésià".
VIDAL I BARRAQUER. — Des de
Tarragona arriben informacions que
constaten la satisfacció per l'acord
dels bisbes de Catalunya de prendre
la iniciativa del trasllat de les despulles del cardenal Vidal i Barraquer a la capella de Sant Fruitós de
la seu metropolitana. Després de
tants anys d'oblit, després que alguns grups eclesials promoguessin
aquest retorn,, els bisbes de Catalunya han assumit la responsabilitat
—d'acord amb els familiars del cardenal— del trasllat que Vidal i Barraquer va disposar àl seu testament.

Garatge propi
ELS MILLORS PISOS DEL MARESME, A ZONA RESIDENCIAL
AJARDINADA, 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

REYCO-

ORG. Immobiliària
Tels. 310 59 48 - 310 03 58

CAMPANYA

Jardí privat de 300 mZ
Estem fent-los
Informeu-vos
CONSTRUCCIONS JOAN
LLUÍS, S. A.
Rda. Gral. Mitre, 126. àtic
Telèfon 211-53-58

COMARRUGA
(Tarragona)

ANTIROBATORI

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

w

M t J L L E R

TeL

21

4-28-91

PSICOLOGIA
C/MUNTANER, 271, 1 - 1 TEL. 218 8621

GRAN HOTEL
Preus Especials
del 16 de Maig
al 14 de Juny
6 dies PENSIÓ COMPLETA
de Diumenge a Dissabte

4.560,- Ptes.

Inclosa 1 hora de Tenis.
Pistes il·luminades
Piscina.
Informació: Tel. (977)6618 80.

dl

INMUEBLES EN RENTA. S. A. HA CELEBRAT
LES SEVES DUES ASSEMBLEES ANUALS
DE PARTÍCIPS, GRUPS "A" i "B"
EN ACABAR L'ANY PASSAT LA SOCIETAT I ELS SEUS PARTÍCIPS
POSSEÏEN UN PATRIMONI IMMOBILIARI DE 296.000 METRES
* QUADRATS EDIFICATS, AMB UN VALOR PROPER ALS 3.000
MILIONS DE PESSETES
Als salons de l'Hotel Princesa Sofia, de Barcelona, ha
tingut lloc l'Assemblea Anual de Partícips dels Grups «A» i
«B» d'INMUEBLES EN RENTA, S. A. L'acte fou
presidit pe! senyor Josep Suner Martínez, al qual acompanyaven els membres del Consell d'Administració de la
Societat, estant el local completament ple. A ambdós
costats de l'estrada presidencial se situaren els membres dels Comitès de Vigilància dels dos grups de partícips, encapçalats pels comissaris-presidents, els censors jurats de comptes senyors Josep Maria Vallès Tuset i Joan Alvarez Torras.

LECTURA DE LA MEMÒRIA
S'inicià t acte amb la lectura de la
Memòria de l'exercici del 1975, per
part del conseller senyor Jordi Maza
Domingo; prèviament a la qual lectura havia estat repartit aquest document entre els assistents. Del mateix
escollim, a continuació, els punts
més importants.
—En ser nomenat alcalde de Barcelona el fins aleshores president de
la companyia, senyor Joaquim Viola
Sayet, fou elegit per a substituir-lo el
senyor J o s e p Suner M a r t í n e z ,
conegut industrial i financer d'àmbit
nacional, el qual venia actuant com a
viceprifeident.
— Es nomenat vicepresídent el
conseller senyor Francesc Ràfols
Serdà i consellers els senyors Joaquim Viola Tarragona i Jordi Maza
Domingo.

— El capital-accions de la societat
fou augmentat des de 40 fins a 50 milions de pessetes, sense que existeixi
cap precepte q ue obIig ui a fer-ho.
— En tancar l'exercici el Grup «A»
posseia un total de capital-participacions de 1 500 milions de pessetes i el
del Grup «B» s'eleva a692 8 milions.
— En un any difícil per a moltes
empreses del sector, Inmuebles de
Renta, S. A., aconseguí 292'9 milions
de pessetes en noves participacions
al llarg de l'exercici.
— Les peticions de venda de participacions hagudes durant l'any
—162 milions de pessetes— foren
puntualment ateses mitjançant l'adquisició dels corresponents títols per
altres comptepartícips i per persones
que no ho eren, cosa que equival a
una captació adicional de recursos
per l'esmentat import.
— Les rendes-iloguers cobrades

Vista de les estrades presidencials, d'esquerra a dreta els senyors Negra, Carreras, Termes, Vallès,
vidal, Vidal, Fernàndez-Argüelles, Viola, Ràfols, Suner, Maza, Colomé, Acezat, Sellarés, Cuatrecasa
lar, Alvarez, Lladó, Borrell yRottier.
corresponents al Grup «A» ascendiren a 294'9 milions de pessetes i les
del Grup «B» a 68'8 milions.
— El rendiment dels esmentats
Grups fou equivalent al 11'42 i 10'54
per cent, respectivament, tot i que

Un aspecte de la sala amb assistència d unes500persones
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l'actual limitació legal de dividends i
assimilats només va permetre repartirel 10'87 al Grup «A i el 10 per cent al
Grup «B», ambdós satisfets cada dos
mesos. Els imports no repartits resten com a reserva, a favor dels partí-

cips, en espera de que sigui llevada la
vigència de la llei que impedeix la
seva distribució.
INFORME DE LA PRESIDENCIA
Després de la lectura de la Memòria, el senyor Suner Martínez es referí
en primer terme, a l'extraordinària
prudència amb que la societat ha es
tat dirigida, per creure que la mateixa, igualment que les caixes d'estalvi o els bancs, viu de la confiança
que inspira.
Insistí en els bons fruits produits
per la política social de no construir
ni comprar solars, adquirint únicament edificis acabats.
Tot i que això originà al principi
(maig del 1970) una certa lentitud en
la captació de recursos, la societat no
oferí mai rendiments il·lusoris, limi
tant-se a repartir els veritables
guanysobtingutsacada exercici.
Els Comitès de Vigilància, nomenats a les assemblees de partícips
representen a aquests mitjançant l'exercici d'una continuada i periòdica
tasca d'assessorament i fiscalització
en tots els actes de gestió i administració que desenrotlla la societat, tal
com es ve fent a les principals empreses estrangeres d'aquesta concreta
especialitat.
Assenyalà també el president que
degut al continu augment del cost de
la construcció, s'ha produit una im
portant revalorització als patrimonis
dels dos grups, laqual cosagaranteix
encara més el capital dels partícips
Es pensa ja en tancar el Grup «B»
quan aconsegueixi la xifra de 1.000
milions de pessetes en participa
cions. S'obrirà el Grup «C» en les
condicions que la propietat immobi
liària en renda ho exigeixi.

-
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Urbanisme comercial a Girona

BORSA

El guany més gran de l'any
E

s tanca la setmana amb et guany més gran experimentat dintre aquest any,
que situa els índexs de cada una de les tres Borses per damunt el nivell de
principis de gener.
Els sectors que han registrat més variació a l'alça han estat el Químic ( +
10,42), gràcies a Petrolis i Explosius, i Comerç ( + 8,81).
L'última sessió de la setmana ha començat amb torta pressió del diner, especialment en la rotllana d'automòbils, en la qual han marcat posició diner sense
operacions SEAT i CITROEN, i s'ha torgat la tendència a la rotllana d'elèctriques,
en la qual s'ha presentat paper realitzador de plusvàlues. Aquesta ha estat la tònica quasi general fins al final, a excepció de les químiques, confirmant l'expectació sorgida a l'entorn de Petrolis, que van començar amb diner abundant per
acabar realitzant algunes operacions a 508.
Al final de la sessió, els Bancs quedaven més fluixos, si bé quasi tots experimentaven puges més o menys intenses.
La Borsa ha restat incerta per al proper dimarts. La incògnita radica a saber si
et paper generat per les realitzacions pressionarà més fortament que no el diner,
o bé aquest s'imposarà definitivament. No fóra improbable que la setmana entrant experimentés, almenys parcialment, una correcció.
R. T.

Index, base 1-1-76
Contractació: pugen
baixen
repeteixen

Barcelona

Madrid

Bilbao

102,26 + 0.71
70
27
47

100,79 + 1.09
102
29
59

101,05
47
17
24

AGRÍCOLES 1 FORESTALS
Alena

150

B

Ind. Agrícoles
Ebro

B 272
M 665

Citroen
Fasa Renault
Santa Ana
Motor Ibérica

— ,1
+15

B
M

225
100.5

+ 1.5

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

B 404
Bi 198
M 235
Bi 335

M

+ 3
+ 2
— 5

255

Nitratcs castma

Carburos
Sefanitro

B 162
M 144
B 165
Bi 100.5
B 535P
Bi 105

M
B
B
M

280
260
215
310

Télefónica

— 3
4-

6

—5
0.5
— 5

6
B
B

130
139
149

jyi
Bi
B
B
B
M
B
M
M
Bi
M

131
140
105
100
128
118.75
111
140
142
176
133.5

+ 5.5
5

—

B
B
M
M
M

=

238
178
212
222
239

3
8
—
1
—
+ 3
—

M

182,5

+ 4.5

SERVEIS COMERCIALS
Finanzauto
Finanz. y Serv.
Galerías

M
M
M

365
380
375

+ 5
+5

M
B
M
B
Bi
M
M
M
M
tíi

730
572
920
690
822
470
618
394
901
690

— 5
+ 7
i- 8
+ 15
i- 7
+ 3
— 2
+ 10
+ 6
+ 10

BANCS
+ 12
+ 6
+ 10
=

AIGUA 1 GAS
Catalana Gas
Aguas Besòs
Aguas Barcelona

715D
708
295

•r 2
- 3

López Quesada
Atlàntic
Central
Com Transatl
Bilbao
Induban
Foment
Granada
Santander
Biscaia

M
M
M
B
M
M
M
M
M
M
B
M
M
M

599
705
575
455
567
535
805
479
735
677
379
837
646
760

•f 6
=

+ 6
+ 5
—

+ 14
— 1
+ 30
— 2
=

+ 5
+ 10
-r20

SOCIETATS D'INVERSIÓ
MOBILIARIA
Bamsa
Binca
Cartisa
Ceivasa
Dobínca
Gral. Invers
Finsa
Popularinsa
Carfide

B
B
M
M
B
M
Bi
M
B

Uníón y Fènix

M

110
150
305
239
210
350
160
535
107

+ 3
-i- 5
+ 10
+ 11
+ 1
+15
=

+ 10
=

-15

530

DRETS DE SUBSCRIPCIÓ
Sevillana
Finsa
Finanzauto y Servicios
Cubiertas y Tejados

TELECOMUNICACIONS

MATERIALS DE CONSTRUCCIO
Alba
Asland
Sanson
Valderrivas

Cubiertas y Tejados B
M
Dragados
B
Fomento

Cidesa
Cevasa
Metropolitana
Urbis
Vàllehermoso

QUÍMIQUES
Cros
Aragó nesas
I. Q. Canarias

+ 6
+ 2
2
+ 9

131
133
97
283

INMOBILIARIES 1 ALTRES
CONSTRUCTORES

PETROLI
Petroliber

M
M
B
B

Espanyol Crèdit
Exterior Espanya
Hispano-americà
B.l. Catalunya
B.l. Lleó
Bankinter
Mercantil i Ind.
Occidental
Popular
Urquijo
Bankunion
Saragossà
Ibèric
Pastor

ASSEGURANCES I CAPITALITZACIÓ

CONSTRUCTORES D OBRES
PUBLIQUES

TÈXTILS
La Seda
Sniace

0.66

ÀUTOMOBILS I MAQUINARIA
AGRÍCOLA

ALIMENTACIÓ. BEGUDES
1 TABAC

33.50
45
560
800

FONS D'INVERSIÓ MOBILIARIA
Nuvofondo
Crecinco
Inespa
Eurovator I
Ahorrofondo
Inrenta
Mediterr-àneo
Suma
Fondiberia
Rentfondo
Fontisa
Eurovalor II
Gesta
Fondónorte
Gestaval
Planinver I
Planinverll
Banserfond
Invèrfondo
Plusfondo
Fonbancaya
Fondounión
Profondo
Multifondo

740.32
169.22
676.16
788,01
1578.87
1521,04
470.74
1220.64
1065.52
511,42
914.69
459.79
1097,65
118.99
77,41
104.32
97.16
9328
98.71
79.77
89.03
81.08
85.31
101.18

+ 4.98
+ 1,68
+ 4.97
+ 5.72
9.31
+ 10.89
+ 0.92
+ 10.17
8.54
+ 2.49
+ 6,35
+ 5.79
-f 8.70
+ 0 81
+ 0,36
+ 0 69
+ 0.50
+ 0,50
+ 0.94
+ 0,14
+ 0,52
0 49
+ 0.44
+ 049

(Cotitzacions facilitades
pel Banc industrial de Ca
talunya)

ELECTRICITAT
Sevillana Elec.
Electra Viesgo
Reunidas de 2
Enfigr (C)
Fecsa (petites)
Fenosa
H. E. Catalunya
H.E. Cantàbrico
Hidrola
Iberduero
Unión Elèctrica

Saba
Urbas

—
—
—

—

—
—

—
—
—

1
5
4
as
2
1
3
3
2,75
2
1.5
T—

TRANSPORTS URBANS
B
B

216
287D

+ 10

B

83

+ 1

—

FERROCARRILS
FF.CC. Catalunya

TRANSPORTS MARÍTIMS
Transmediterrànea M
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FÜERZAS ELECTRICAS DE HTALUNA, S. A
(F.E.C.S.A.)
SUBSCRIPCIÓ PUBLICA D'OBLIGACIONS
SIMPLES AMORTITZABLES A 10 ANYS
INTERES ANYAL BRUT
8,856275 per 100 durant els 3 primers anys
9.109312 per 100 durant els 3 anys següents
9,362348 per 100 durant eis 4 darrers anys
L'esmentat interès, amb el desgravament atorgat pel Ministeri
d'Hisenda del 95 % damunt I impost que grava les rendes del Capital,
queda en un interès anyal net de:
8,75 per 100 durant els 3 primers anys
9^00 per 100 durant els 3 anys següents
9,25 per 100 durant els 4 darrers anys
QUANTIA TOTAL
3.000 milions de pessetes

+ 1

METALIQUES BÀSIQUES
AcerosLlodio
Altos Hornos
Echevarria
Olarra
Duro Felgüèrà
La Éarga Casanova

Bi
Bi
Bt
Bi
Bi
B

305
172
165
650
116
238

+13
í 1
=
—58
+ 1
»

MATERIAL I MAQUINARIA
NO ELECTRICA
Harry Walker
Tubacex
Babcock & Wilcox

B 132
Bi 405
Bi 130

+ 8
+ 5
+ 6

MATERIAL I MAQUINARIA
ELÈCTRICA
tonsa

M

SUBSCRIPCIÓ
A partir del 8 de maig del 1976
Les condicions restants poden consultar-se a les següents entitats:

Banca Catalana

Banc Central
Banc Condal
Banc Industrial de Catalunya
Banca March
Banc Pastor
Banc de Santander
Banc de València
Confederació Espanyola de les Caixes d'Estalvis
i en les Oficines de totes les Caixes d'Estalvis d'Espanya.
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CONSTRUCCIONS I REPARACIONS
NÀUTIQUES

•Me**?*"
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Barcelona, 6 de Maig del 1976.
Autoritzat per la 0;6.P F

Va ésser realitzat últimament, un
estudi, que sense cap esperit de
triomfalisme, ans guiat per la idea
de l'efectivitat, ha estat un dels pioners espanyols sobre «Urbanisme
Comercial a la província de Girona»; el primes pas donat, pel que
fa a l'urbanisme comercial.
L estudi ha estat realitzat per IRESCO
(Institut de Reforma de les Estructures
Comercials) creat el Desembre de 1973:
entre les funcions a desenvolupar pel dit
Institut, destaca l'estudi i comportament
de les estructures comercials, i veure
lescaiença a les exigències que porta el
creixement econòmic, així com oferir
respostes i solucions ats problemes que
en aquest camp es produeixin.
Sescollí Girona, com a estudi pilot,
després d'una sèrie de factors a tenir en
compte, entre altres el notable creixement sofert en el pla econòmic i demogràfic. també l'important pes específic
que el turisme té a Girona en tots el
seus ordres; i finalment degut al fet que
un cert nombre de comerciants és agrupat al voltant de la Cambra de Comerç
gironina, havent realitzat anteriorment
una sèrie d'estudis sobre lestructura
comercial i facilitant així el coneixement
general d'aquesta parcel·la econòmica
En primer lloc cal destacar que en
l'urbanisme comercial no existeix cap
sèrie de paràmetres ben definits que indiqui la situació existent i, per tant, en el
terreny metodològic, ni hi falta una gran
part per contrastar-ho.
En pura idea urbanista sempre es
tendeix a relacionar les dotacions amb
els habitants, a través dels estàndards
urbanístics (per exemple els metres quadrats per habitant), però en el camp de
l'urbanisme comercial aquesta postura
no és correcta ja que:

A. No té en compte la demanda resi
de superfície comercial, sinó una demanda potencial.
B. Un paràmetre com el que acabem
d esmentar, no pot prendre gaire en consideració els desplaçaments que han de
realitzar els compradors fins als llocs de
compra. Aquesta equivocació és molt
més greu a Girona ja que ès tracta d una
zona ben definida i polaritzada, assentada en un nombre reduit de centres or»
es traslladen els compradors de les
comarques d'influència i rodalies
C. L'enfocament clàssic no té en
compte els compradors que no resideixen en el centre i rodalies, tot i que són
molt nombrosos a Girona. Tant eis turistes com els qui tenen la segona residència a Girona (caps de setmana, dies
festius o vacances), que tenen un poder
de materialització de compra és molt
gran. Es difícil estandarditzar aquests
compradors amb els habituals, i per
anívellaMos, o poder-los comparar,
s'empra una variable homogsnitzadora
que és la consumació de béns comercials realitzats.
La despesa comercial ès absorbida
pel centre (compradors d'altres contrades que van al centre a comprar, i a part
es té en compte la despesa evadida del
centre, que )uga de forma negativa
(compradors que van a d'altres llocs a
comprar). Aquest despesa s ha obtingut
mitjançant una mostra entre diversos tipus de municipis, comptant-ne sempre
la grandària i localització.
Quant a l'oferta comercial, es verifica
en el referit estudi a dues escales: una a
nivell «mícro», pel nombre d'establiments, superfície, i altres característiques, i l'altra anomenada «macro» pels
seus realitzadors.
JULI PORTILLO

JUNTA GENERAL QRDINARIA DE
«FINANZAUTO Y SERVICIOS, S.A.»
Sota la presidència del Sr, Josep Luís López-Quesada i Bourbón, ha estat
celegrada aquesta Junta en el Palau Nacional de Congressos i Exposicions
de Madrid.
El Sotspresident de la Societat, Sr. Carles Cifuentes López-Quesada va fer
palès que en un any de problemes polítics i econòmics que afectaren especialment al transport on tan important com tradicionaPés la introducció dèls
productes de la nostra Societat, va ser possible defugir aquesta situació
degut a la diversificació dels nostres productes i a la decisiva Influència de ia
nostra organització de mitjans humans i tècnics.
Els punts més destacats de la seva intervenció foren
— Volum total de facturació. 8.817 milions de pessetes, destacant els increments dels nostres productes preferentment dedicats a la indústria,
— Els beneficis assolits foren de 344,7 milions de pessetes, equivalents ai
26 % de! capital i al 9,2 % dels recursos propis.
— El benefici repartible per acció fóu de 275.41 pessetes. Els recursos propis
a final d any pujaven a 3 190 milions de pessetes destacant lindex de reserves sobre el capital la proporció del qual és del 232 %
— La reserva per Prima d Emissió d'Accions al acabar l'exercici pujava a la
quantitat de 1.061,3 milions de pessetes.
— És destinen a amortitzacions 76,6 milions de pessetes, Ió que suposa un
increment del 40% en relació a les realitzades durant l any anterror.
— L'índex PER (relació preu benefici) és 111,94
— La plantilla de personal es situa en 3022 obrers, restant estable en retaciO
a lany anterior. Es destaca la joventut de la plantilla, la perfexta compenetració amb I Empresa i el reduit absentisme laboral.
— La projecció nacional de l Empresa porta a l'obertura dinstal lactons com
el tall-r auxiliar d Arganda, l'ampliació de la Base de Còrdova i la Base
d Alcàzar de San Juan. actualment en construcció. Es troben en projecte
noves Bases de serveis a Bilbao, Tarragona i Màlaga en avançada fase
dexecució.
— Les inversions realitzades durant l'exercici afectes al Fons de previsió pe»
a inversions atenyen la xifra de 61.4 milions de pessetes, restant unes reserves en el Fons de 253.3 milions de pessetes
ANY 1976
En el primer trimestre a enguany s nan facturat 2.718 milions, to que suposa un increment del 14,8% respecte al píomlg de l any anterior Hom esta
desenvolupant una ampliació en la proporció d'una nova acció per cada cine
d antigues, desemborsant l'accionista el 30 % del seu valor nominal mes les
despeses, essent el 70 % restant amb càrrec a la Reserva per Prima dimissió
d Accions.
— El president de la Societat, Sr Josep Lluís López-Quesada t Bourbón, va
subratllar la importància que te la recent Disposició aciaratona de laOo»setteria de Finances respecte a la consideració de Reserves de Prima d i missió d'Accions, per a les Societats del Grup López-Ouesadaí Banca
López-Quesada, Financera Banloque, S. A. I Finanzauto, S, A. A «Rnartzauto y Servicio s» S A. aquesta quantitat puta a 1-061.3 milions de pessetes. També va anunciar el projecte que te el Consell tf Administració cfefectuar, amb càrrec a aquestes Reserves, una ampliació alliberada en eí
moment i en la proporció que hom consideri més oportuns Orna de Pany
present
— Quant a l'esdevenidor de la Societat t at desenvolupament d» recono**»
espanyola en general es mostrà prudentment optimista.
— La Junta General va acabar en un ambient de sincera cordtetttet essent
tots ets acofs aprovats per aclamació

AVUI, dissabte, 8 maig 1976

JUDO

HANDBOL

El Granollers, sense sancions Montreal massa present als europeus
Tot ha romàs com abans i,
per tant, no hi haurà sancions
contra el Granollers per l'alineació indeguda del jovenil Escudero el proppassat diumenge
a Eibar contra l'Arrate a un
partit de Copa.

La Federació Espanyola ha acceptat el recurs d'alçada de l'equip vallesà, i definitivament és vàlid el
resultat del partit d'anada.
ELS FETS
El Granollers només tenia onze
jugadors per a desplaçar-se a la
pista de l'Arrate i, per tal no ser
sancionat amb dues mil pessetes, a
darrera hora fitxà el jovenil Escudero de l'Universitari, que té disset
anys, per a completar la dotzena.
Cal tenir present també que l'equip
jovenil del Granollers era a Santander per a jugar la fase final del
campionat espanyol i que havia cedit al Seat uns altres dos jugadors.
La directiva considerà oportú no
manllevar-los al conjunt barceloní.
El partit transcorregué sense cap
mena d'incidències. Però, després, el
Comitè de Competició que presideix
Jesús Rieondo, que alhora és president de la Federació madrilenya, decidí aplicar l'article 107, apartat 6è
on s'especifica que "si es produeix
una alineació indeguda a les eliminatòries de doble partit es donarà
com a guanyador l'equip contrari i,
en cas que aquest perdi el segon o

el primer, se n'haurà de jugar un
altre de desempat".
El Comitè considerava que era
alineació indeguda. perquè Escudero no era un jovenil del propi club.
El Granollers, abans del partit, va
presentar la fitxa a la Federació de
Barcelona i, després dels tràmits necessaris, aquesta li lliurà ia llicència. Si la Federació s'ha despistat,
no en té certament la culpa el Granollers. I això és el que s'ha fet
constar. Ensems s'han especificat totes les altres circumstàncies, car la
presència d'Escudero era forçada.
En qualsevol cas, amb Escudero o
sense, el Granollers és sempre superior a l'Arrate. I veure unes altres
intencions a un simple error burocràtic aliè al club, és veure massa

La proximitat de Montréal es fa
sentir i els responsables dels diferents equips —és el cas d'Ojeda, baixa de darrer moment— prefereixen
perdre la possibilitat d'una medalla
europea i guanyar un accèsit cara a
un possible trofeu olímpic.
A aquest respecte podem citar, com
a baixes il·lustres, l'ex-campió continental de pesats Starbrook (Gran
Bretanya), l'actual campió de semipesats Lorenz (República Democràtica Alemanya) i els soviètics Ivxin,
Nèvzorov, Kharxilatse, Txoixixvili.
Tots ells es reserven únicament per
al darrer dia, de cara a la competició per equips nacionals. Perquè, referint-nos concretament als soviètics,
tots aquests homes tenen llocs assegurats a l'Olimpíada i els dubtes se

Per a aquest campionat compten
els resultats que s'obtinguin en les
classes de 50, 125 i 250 cc, però el
programa és més ple que no això,
ja que també es faran curses de 250
i 750 desprovistes d'"internacionalitat", i en serà la prova reina la de
650 cc vàlida per al trofeu de la

en aquest final de Lliga, es troba també, igual que
Lpis'Espanyol
molts d'altres clubs de Primera Divisió, amb els problemes procels nous fitxatges, les baixes, les cessions i les recuperacions de
jugadors, amb el cas de l'entrenador Santamaría, i amb el de la
hipotètica participació a la Copa de la UEFA per a la temporada
VlneKesnecte

a aquesta competició, l'equip blanc-i-blau haurà de
veure's les cares amb l'Athlètic de Bilbao, per tal com ambdós
equips són empatats al quart lloc amb els mateixos punts i solament
un d'ells tindrà de viatjar per Europa l'exercici 76-77.
Fa tres temporades que el club de Sarria va tenir 1 oportunitat
de jugar la copa de la UEFA però va sei eliminat de bell antuvi pel
belga Racing White. Ara hi ha, doncs, les naturals ganes de progressar més en la competició que acabà tan aviat per al club espan y 0 l E k problemes, en aquest sentit, són diversos. No oblidem que
Intervenir çn un torneig, a més a més de la Lliga, comporta un desgast més ràpid de la plantilla professional. L'Espanyol, fa pocs dies,
anuncià que es formaria una comissió de campromissaris i representants dels jugadors per controlar l'economia del club. Sembla
que, després dels set fitxatges de principis d'aquesta temporada, no
hi haurà grans novetats a la pròxima. O sigui que, cas de jugar-se
la copa de la UEFA, el club de Sarrià ho faria amb quasi tots els
jugadors que ar3 té.
,
.
, , „„
Però sembla que n'hi haurà un que no hi serà, malgrat haver
esdevingut un dels valors més importants del primer equip: Ortiz
Aquino. El paraguià, després d'estar molts partits a la banqueta,
fou un bon dia inclòs per Santamaría en el primer equip. D aleshores ençà, si no era per alguna o altra fricció amb l'entrenador, ha
estat sempre titular indiscutible. Àdhuc, abans del partit amb el
Barcelona (3—0), Ortiz Aquino se n'anà a Madrid sense encomanar-se ni a Déu ni al diable. Mentre esperaven el seu retorn, es
deia quç seria sancionat severament i que se l'apartaria de 1 equip,
etcètera. Però, en arribar el moment de la veritat, va fer la seva
aparició al ferreny de joc i fou un dels millors homes del matx.
Però Ortiz Aquino acaba el contracte el 30 dç juny i sembla
nue no vol prorrogar-lo. En no acollir-se al conveni de doble nacionalitat, cas de quedar lliure pot fitxar per l'equip que desitgi. A mes
a més, ja ha plantejat a la directiva una qüestió vital: vol mes diners que els que el club li ofereix.
. „„ „ „
Sembla, per tant, que l'Espanyol deixarà que se'n vagi en pau.
Molts equips, sabent el cas, han llançat les seves xarxes per intentar de caçar-lo, però sembla també quç el paraguaia se'n tornara

a la seva terra, de moment
. ,
Pel que fa a Santamaría, sembla que deixarà també el club
perquè així mateix vol guanyar més i li ofereixen menys. La seva
trajectòria dins el club blanc-i-blau no ha estat dolenta, pero potser
tampoc no ha estat bona. De tota manera, cal recordar u n t e r c e r
lloc a la Lliga de fa tres anys, màxima classificació en la competició de la regularitat. Però ha passat el de sempre. Santamaría ja
porta sis anys a l'Espanyol, un gran rècord, bé «ue no absolut i com
que no hi ha hagut cap títol i la seva cara ja era massa vista per
l'afició, el més segur és que se'n vagi.
A on' La selecció uruguaiana H ha ofert el càrrec d'entrenador i no oblidem que Santamaria és d'aquell país. De tota manera,
fins £1 19 d'aquest mes no sç sabrà res segur. Esperem, doncs.
ALBERT SUSE

FIM (Federació Internacional de
Motorisme) la qual cosa l'equipara,
en teoria, a les curses ja disputades
per al mateix trofeu a Daytona, Maracaibo i Imola.
Però la desorganització sembla presidir tot aquest conjunt de proves
—entrenaments i curses— i, malgrat
haver-hi inscrits molt corredors de
fama, a última hora segurament els
forfaits seran nombrosos. Aquest fet
sembla justificat, en primer lloc, per
l'atapeïment del calendari.
El Campionat del Món començà el
25 d'abril a Le Mans, el diumenge
següent els pilots internacionals van
córrer al Salzburgring, d'aquí a vuit
dies hauran de disputar el Gran Premi d'Itàlia, a Mugello, i el 23 de maig
correran a Iugoslàvia.
A més, compten en gran manera
les primes de sortida. Ceccoto i Agostini volen cobrar tres-centes cinquanta mil pessetes inicials i el RMCE
només n'ofereix cent-cinquanta mil.
Ceccoto potser encara correrà interessat a marcar punts per al Campionat de F-750, però Agostini ni té
punts ni té la màquina adequada.
D'altra banda, la Federació Espanyola només cobreix part del pressupost,
que s'eleva a quatre milions de pessetes i, per si no n'hi havia prou, el
RMCE ha de pagar al RACE mig milió per què li deixi el circuit. Pel
cantó dels pilots de les petites cilindrades, ara tampoc no s'assegura ni
la presència d'Angel Nieto, a que les
Bultaco de 50 i 125 han acabat'de donar bon resultat al Campionat del
Món. La fàbrica catalana viu hores
de vaga, actualment, ço que afecta el
seu equip de competició. Nieto potser acabarà corrent, ocasionalment,
en una 750 CC, però els espectadors
es perdran, amb tota probabilitat, la
pugna Nieto-Grau —el català, sí que
hi serà present, amb Derbi, com sempre— que s'anunciava, si es confirma que el madrileny prefereix reservar les seves muntures per al diumenge que ve.
'El plat fort del week-end havia de

En el judo rarament hi ha lloc per
a les sorpreses, i aquest XXV Campionats d'Europa no podien ésser
l'excepció. Es per això que els tres
primers títols adjudicats han recaigut sobre homes totalment capacitats per aconseguir aquest fi.
Sí que cal dir que solament un dels
campions de 1975 ha lluitat per renovar la victòria. Es tracta del polonès Reiter que, però, s'ha classificat
en tercer lloc després de d'haver de
disputar les repesques del grup B,
perquè fou vençut al tercer torn eli-

La Comissió Internacional de
. waterpolo, que es va reunir a
Las Palmas, va realitzar una
sèrie de modificacions en les
regles que fins ara eren vigents
en l'esport de la pilota mullada.
Aquestes
següents:

modificacions són

les

i

«A»
ATLETICO

Campionat d'Espanya de Juvenils. Quarts de final
(anada)
Socis del F. C. Barcelona, entrada al camp gratuïta

PRÀCTIC
Mandri, 62-BARCELQNA

minatori pel futur campió, el francès
Coche.
Pel que fa referència als espanyols,
cap d'ells no ha pogut anar més enllà del segon torn classificatori. Solament Paz hi arribà, en els mitjos,
després de vèncer l'hongarès Tomszer per ippon. Arruza, màxima esperança, fou vençut d'entrada pel
suec Sxaltz (que no aconseguí medalla perquè perdé el derrer combat) i
Soler entrà a les repesques però fou
batut pel finlandès Airio.
L'URSS ES DESTACA
Mitjos. — La victòria correspongué al francès Coche que hi arribà
després de guanyar, succesivament.
Toma (Romania), Grant (Suècia),
Heinke (RDA) i Adamczyk (Polònia). Aquest darrer guanyà l'argent i
Ultx (RDA) i Reiter (Polònia) s'adjudicaren el bronze.
Semipesats. — Guanyà el títol el
soviètic Khubuluri desprès de vèncer a Vecchi (Italia), Rothlisberger
(Suïssa), Sxaltz (Suècia) i Van de
Walle (Bèlgica). Aquest derrer fou
medalla d'argent i Xnabel (RFA) i
Zuvela (Iugoslàvia) guanyaren el
bronze.
Pesats. — Novikov (URSS), ja altra vegada campió continental, tornà a guanyar desprès d'haver superat el medalla de bronze Airio (Finlàndia). L'altre soviètic participant,
Onatxvili (campió europeu 1975 en
totes categories), fou segon. Lucic
(Iugoslàvia) i Petrowski (Hongria)
guanyaren ambdós les medalles de
bronze.
Sigui com sigui el fet és que la
Unió Soviètica, amb suplents o no a
l'equip, es comença a destacar dins
aquesta classificació no massa exacta però terriblement autèntica deies
medalles:
or argent bronze
Unió Soviètica
2
1
0
Polònia
0
1
1
Iugoslàvia
0
0
2
França
1 0
0
Bèlgica
0
1
0
R D. Alemanya
0
0
1

GIMNÀSTICA

Seleccions masculines per a Montréal
Aquest cap de setmana, a Ingelheiem i Wiesbaden (RFA),
dotze països intentaran d'adjudicar-se sis llocs per a l'Olimpíada de Montreal per a
completar els dotze previstos;
no oblidem que els sis primers
dels Campionats del Món de
l'any passat ja tenen un lloc
assegurat als Jocs.
Entre ells hi ha un equip espanyol amb molta moral, però amb
Dossibilitats escassíssimes. Es clar que
la possibilitat de classificar, a títol individual, d'un a dos gimnastes no és desdenyable i realment es
pot considerar, com ja ha passat al
nivell femení.
Bulgària, Polònia, Cuba, Espanya, Txecoslovàquia i Itàlia competiran en un dels grups, i França.

Es fan modificacions en el reglament

Avui dissabte, dia 8 de maig, a les 17,30 hores

SEVILLA

ser, evidentment, la cursa de la F-750
internacional. Però aquí, a part les
encara discutides absències de Johnny Cecoccto i de Giacomo Agastini,
sembla que es produiran noves baixes, com les de Phil Read i Steve Baker, tots dos destacats püots, especialment el darrer que és qui encapçala, amb les seven victòries a Maracaibo i Imola, la classificació del
Campionat. Molts d'altres noms es
barregen entre els cent motoristes
amb què es pensava inicialment, com
són els de Dieter Braun, Patrick
Pons, Walter Villa, Buscherini, Bianchi, Mortimer, Kneubüler, Van Kessel, Kanaya, Romero, Nixon, Rougerie, Katayama, Findlay, Sheene, etc.
Però, pel que sembla, l'organització,
de moment d'entre tots els noms destacats, només ha pogut assegurar la
inscripció de Grau, Víctor Palomo,
Rougerie, Pons i Newbold.

WATERPOLO

CAMP FABRA 1 COATS
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CAP SORPRESA

El GP de Madrid, amb dificultats

Sarrià cap el canvi

F.C. BARCELONA

centren pràcticament dina la categoria dels pesats.

1. Dos àrbitres en comptes d'un
en qualsevol partit.
2. El llançament directa podrà
ser realitzat per qualsevol jugador.
Fins ara, el jugador contra el qual
s'havia fet la falta, era l'encarregat de llençar-la.
3. Les expulsions temporals tindran una durada de 45 segons en
comptes d'un minut.
4. La duració dels tres períodes
de joc tindrà una duració de set
minuts en comptes de cinc.
5. En el cas d'un llançament directe en temps mort, la pilota canviarà de camp en benefici de l'adversari.
Totes aquestes proposicions seran sotmeses en el proper congrés
de la FINA que tindrà lloc a Montreal. Cal notar que dues proposicions van ser desoartades: l'ampliació de les porteries i el reculament de la línia de fora de joc a
quetre metres.
Si tot això s'aprova, no hi ha
dubte que el waterpolo entrarà en
una època nova i moderna.

Canadà, Su'isa, Estats Units, Gran
Bretanya i Noruega integraran l'altre.
D'aquests dotze, però, únicament
set poden inciar la lluita amb possibüitats
reals de classificar-se:
Canadà, Suïssa, Bulgària, Estats
Units, França, Itàlia i Polònia. Per
als altres es tracta d'aprofitar el
viatge i intentar fer-ho ben bé. Fora d'això, tot seria una sorpresa
massa gran en la qual, tocant de
peus a terra, no hem de pensar

TENNIS-WCT
Solomon-Borg i
Vilas-Stockton,
semifinals
A Dallas ha acabat l'eliminatòria de quarts de final amb les
victòries de Guillarmo Vüas sobre Bob Lutz i de Dick Stockton sobre Raúl Ramírez..
El resultat del segon partit ha
constituït, novament, una sorpresa
en aquesta gran fase final, ja que si
Stockton havia guanyat precedentment Ashe al torneig de Lagos Clàssic, a Nigèria, en canvi el mexicà
Ramírez comptava amb el triomf a
dos torneigs i, el que és més important, en dates més recents va
batre Dibbs a la Copa Old Spice, a
Mèxic, i Nastasse a Caracas, - Veneçuela. Aquest encontre, malgrat que
s'acabà el primer set amb la puntuació clara de 6-3 i que no calgué
un set suplementari, fou el més
disputat. Stockton s'imposà en el segon set, amb dificultats, per 7-3,
igual que en el tercer set, que acabà amb el mateix resultat.
En canvi, el partit anterior resultà menys interessant i, si bé Vilas
perdé el primer set, guanyà fàcilment els altres tres, amb resultats
clars: 6-1, 6-1 i 6-2.
Jugaran les semifinals SolomonBorg i Vilas-Stockton,
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"VUELTfl" (X)

Europa
exclou
el
Madrid
Venç, per fi, un espanyol: Gonzàlez Linares

La desena etapa de la "Vuelta" entre Nules i Cambrils, de
226 km. ha vist, finalment, la
victòria d'un corredor espanyol.
Aquest ha estat José Antonio
Gonzàlez Linares, de l'equip
"Kas".
De tota manera, l'etapa ha estat
Un triomf d'aquest equip, que ha
aprofitat una conjuntura favorable
per a aconseguir aquest triomf. En
realitat,
tot plegat es produí
quan Balagué, del "Super-Ser",
sortí
per
segona
vegada
del
gran grup i se li uniren quasi tots els seus companys. Però el "Kas" reaccionà vigorosament i neutralizà aquesta sortida
dotze quilòmetres més endavant.
Desprès de salvar el coll de Cabanes, segona categoria, que passà
primer Agostinho seguit d'Abifleira,
tornà a escapar-se Balagué i allà es
llençaren molts corredors darrera
seu: Tamames. Ocana, Fuchs, Torres
i Manzaneque. del seu equip, però
també tots els del "Kas" i Kuiper,
Thurau, Agostinho, Abilieira, el líder Jaeques i alguns més. Es va començar a accelerar de valent perquè
al darrera quedaven homes perillosos com Elorriaga. per exemple.
Aquest comanava un segon escamot a 2 minuts i 50 segons de diferència. Pel coll d'Albocàsser. de
primera categoria, passà en primera
posició Oliva.
En baixar del port, va saltar del
segon grup el corredor del "Novostil", Cima. que va voler unir-se amb
García que era en el primes escamot,
primer,
Darrera d'ell saltaren Andiano. Van
Springel. Wellens, Priem i Lazcano i
s'uniren al primer grup en el quilòmetre 84. La diferència entre els davanters i l'escamot era de 3 minuts
27 segons.

En aproximar-se a la meta de Sant
Carles de la Ràpita, va haver-hi una
brega entre les dues seccions, augmentà primer l'avèntatge,. i es reduí
després, per augmentar novament en
passar per Sant Carles de la Ràpita
que fou travessada en primer lloc
per Thurau. La diferència, aleshores era de 5,49 que pujaria a 6,23 en
la meta volant.de l'Aldea on triomfà
Martínez Heredia.
A partir d'aquí, en els darrers 45
quilòmetres, l'equip "Kas" va accelerar a base de bé, i s'endugué a remolc tota la resta de corredors que
es presentaren a tota velocitat davant la fita de Cambrils on s'imposà Gonzàlez Linares mercès a l'ajuda de Perurena. que li hi obrí pas.
Darrera del primer entrà Perurena,
seguit d'Oliva. Priem, Andiano. Thurau, Kuiper. Baer, Knetemann. Allan. etc; tots en el mateix temps
que el primer classificat, s'invertiren 6 hores 14 min. 1© seg.
Després d'aquest primer grup. entrà Santisteban. en solitari i una mica ressaguer A un quart d'hora de
diferència, entrà un segon grup en
què hi havia Elorriaga. D'aquesta
manera, el corredor del "Super-Ser".
no té cap opció al triomf final perquè en la classificació general ha
restat mòlt enrrera.
Pel que respecta a l'alemany Gunther Haritz, de l'equip "Raleigh", que
guanyà la quarta etapa i va ser lí> der tres dies seguits, ha estat suspès pel jurat de comissaris en donar
positiu en el control anti-doping de
l'etapa que. precisament, guanyà Per
aquest fet, Haritz va ésser desqualificat del primer lloc. classificat en
l'últim amb el temps real, i penalitzat amb deu minuts de més en la
classificació general, a banda d'una
multa de 1.000 francs suïssos. Després de l'etapa d'avui. Haritz ocupa'l el lloc 37è.

BREU
BÀSQUET. — Cinc catalanes, tres
gallegues, dues castellanes, una basca i una canària integraran la selecció espanyola que prendrà part en el
Campionat Europeu que se celebrarà
a França del 20 al 29 de maig.
BOXA. — Quatre espanyols s'han
classificat per a les finals del torneig
internacional d'Almeria, preparatori
per a l'Olimpíada. Es tracta de Rodríguez Cal (minimosca), Llata (mosca), Gómez Canet (werter) i Ibànez
(mig).
CICLISME. — Cent catorze corredors de dinou estats correran la
Cursa de la Pau, que avui comença
a Praga i que acabarà el dia 24 a
Berlín. La prova tindrà catorze etapes amb un total de 1.973 quilòmetres.
MOTORISME. — Definitivam e n t
Ceecoto no prendrà la sortida del
G. P. de Madrid, demà. Addueix problemes de seguretat.
TENNIS. — Al torneig de Baviera,
en vuitens de final, Santana fou
eliminat per Meiler per 1-6 i 3-6,
mentre que Orantes s'imposà a Pinner per 1-6, 6-2 i 6-1 i Gisbert a
Pohmann per 1-6, 6-3 i 6-4. Ja als
quarts de final Gisbert ha eliminat
Jauffret per 6-2 i 6-0 i Gisbert ha
perdut amb Kodes per 6-3 i 6-3.

CLASSIFICACIÓ GENERAL
1, Erik Jaeques, 45'58"23.
2. Dieter Thurau, 48'02"08.
3. Joaquim Agostinho, 48'02"16.
4. Jesús Manzaneque. 48'02"24. .
5. Hennie Kuiper. 48'02"25.
6. Gerrie Knetemann. 48'02"37.
7. Joseph Fuchs, 48'02"40.
8. José Antonio Gonzàlez Linares,
48'02"45.
Luis Ocana, 48'02"47.
Bert Pronk, 48'02"50.
10.
CLASSIFICACION PREMI
MUNTANYA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abilieira, 91 punts.
Oliva, 70.
Agostinho, 54.
Loos. 44.
Martins. 22.
Jaeques. 14.
Kuiper, 12.
Torres, 11.

CLASSIFICACIÓ PER PUNTS
1. Elorriaga, 102 punts.
2. Priem, 95.
3. Thurau, 58.
4. Perurena, 84.

La comissió de control i disciplina de la UEFA (Unió Europea de Futbol Associació) ha
pres les decisions següents so-.
bre els incidents produïts en el
partit Real Madrid-Bayern de
Munich de la Copa d'Europa:

1) Excloure el Real Madrid per
una temporada de totes les competicions europees organitzades per
la UEFA en les quals pogués classificar-se.
2) Suspendre per dos partits el
jugador Amancio.
CAUSES DE LA SANCIÓ
La sanció fou adoptada a la reunió celebrada a Brussel·les després
de disputar-se la final de la Recopa. L'acord es produí el dimecres
i ahir al matí es va donar a conèixer al club.
En el comunicat de la UEFA es
descriuen així els incidents del 31
de març del 1976: "En acabar el
partit, un espectador va entrar al
camp per agredir un jugador de l'e-

i- la ca—
quip contrari i va colpejar-li
ra. El mateix espectador es va adreçar després a l'àrbitre, Linemayer,
i li etzibà igualment un cop de
puny a la cara. El cop va ser tant
fort que l'àrbitre va caure a terra,
així com el
jugador .esmentat.
Traslladat al vestuari, l'àrbitre,
una mica atordit, tenia el llavi superior fortament inflat i una mica,
de sang a la cara".
En el mateix comunicat s'especifica també que. segons els reglaments de la UEFA, "el club organitzador és responsable de l'ordre
i la seguretat a l'estadi, fins i tot
en acabar el partit".
La comissió disciplinària considera que els incidents esdevinguts
a Madrid són d'una "gravetat especial" i afegeix que la seguretat dels
àrbitres i dels equips cal que sigui
totalment garantida.

La sanció que el Comitè Disciplinari de la UEFA ha decretat
contra el Real Madrid, ha estat
comentada de les maneres mes
desfavorables per persones vinculades al club i pels seguidors
. de l'equip blanc.
Realment, tots ells no esperaven
pas una sanció tan forta però no
menys merescuda. Pels diaris de la
capital i pels que no són de la capi:
tai havia circulat la notícia, gairebe
segura, que el Real Madrid seria
sancionat, sí, però amb només dos
partits de suspensió i amb una multa
de cent mil francs (uns dos milions
de pessetes). Això de banda, a
Amancio, que fou expulsat a Munic,
li caurien dos partits de suspensió,
també.
, .
Aixa: darrer ha estat l'unica cosa
certa. Per a la resta, la diferència
entre una informació i l'altra és realment important. I això, precisament,
és el que ha causat més sorpresa i
malhumor a Madrid.
Per exemple, el gerent madridista
Antonio Calderón, que l'any 70, quan
el Barcelona-Real Madrid arbitrat
per Guruceta, va dir desprès dels
esdeveniments del Camp Nou, que
això passava per anar a jugar a un
poble, ha manifestat ara en conèixer
la notícia: "El club té quatre dies
hàbils per a recórrer davant del Comitè d'Apel·lació de la UEFA. I ho
farem". A continuació ha afegit: "No
hi ha comentaris a la sanció que ens
han imposat".
Lògicament, i Quin comentari volia
afegir el senyor Calderón, si l'apellació que volen fer a la UEFA ho
diu tot? Si el Real Madrid hagués
acceptat el veredicte, no tenia per
què moure's en aquest sentit. Pero,
és clar, aquest fets només passen
als pobles i, pel que es va veure, el
senyor Calderón tenia tota la rao del
món en dir-ho.

COPA D'EUROPA
Continuen els problemes del Saint
Etienne de cara a la propera final
de la Copa d'Europa que es disputarà dimecres a l'estadi Hayden Park
de Glasgow contra el Bayern de Munich.
A la llista de lesionats cal afegir
Dominique Erocheteau, lesionat en
el partit contra i'Eindhoven d'Holanda, a les semifinals.
En canvi, sembla que sí que podrà jugar Synaeghel, lesionat d'un
peu durant un partit de campionat
4e Lliga.
Per altra banda se sap que son
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BERNABEU
Santiago Bernabeu, l'inefable president del club blanc, afirma que la
decisió de la UEFA és dantesca i que
quan hi ha un segrest, un crim, un
robatori o qualsevol altra malifeta,
no es castiga els governs sinó els
culpables i que en aquest cas ha
estat un de sol i, segons ell, mig
boig. Afegeix que ja sap que el club
és el responsable, però si el club
pren les mesures necessàries, ;què
pot fer aleshores?
Molt senzill, senyor Bernabeu: donar classes particulars de civisme a
l'afició, i amb un baa especialista. Ja
sabem, malgrat que tots diguin que
va ser un home sol, que uns quants
exaltats són difícils de parar, però
és que les mesures de protecció lògiques a qualsevol partit, van ser lentíssimes en el Real Madrid-Bayern.
I suposant que haguessin estat ràpides, o sigui normals, no haurien
d'haver tingut cap problema, perquè,
en teoria, s'accepta el resultat, es diu
sí, senyor, són millors! i tothom content. Però a Madrid són diferents...

mils i mils les entrades què encara
resten per vendre, car els afeccionats escocesos no tenen pas gaire interès en aquest partit, atès que, en
el terme de deu dies, la selecció
nacional escocesa té quatre importants partits dins el campionat britànic.

pic de Xàtiva, ha estat fitxat pel
Castelló cedit pel València fins a
acabar la temporada.
—El dia 28 acaba el termini per
a presentar candidatures per a president del Castelló. Fins ara ningú
no n'ha presentada cap, i tampoc no
se sap si ho farà l'actual president
Emili Fabregat.

LLIS, RENOVA
L'entrenador de l'Atletico de Madrid, Luís. ha renovat per un any.
El contracte finalitzava el 30 de
juny. Luíi es va fer càrrec de l'equip el 26 de novembre de 1974,
poc temps després d'haver penjat les
botes.
,
—Ha estat fitxat també per a 1 Atlético de Madrid el mig-centre del
Salamanca Robi. El compromís es
per a tres anys. Té vint-i-cinc anys
i és natural de Granada. Anteriorment havia jugat amb el Plus Ultra
i el Getafe.
CASTELLÓ
Faulet, extrem esquerre de l'Olím-

EL VALÈNCIA, A MADRID
L'equip que presentarà el València contra l'Atlético de Madrid serà
el següent: Balaguer, Tirapu, Martínez. Cerveró; Cordero, Saura: Claramunt, Ferrer, Rep, Eloy i Valdés.
Com a reserves hi viatjaran: Marro,
Rivera, Planelles i Teca.
ALTRES INFORMACIONS
E1 Gijón es manté en el primer
lloc del torneig de la corecció de
primera divisió amb 72 punts. A
segona divisió, el primer és el Baroelona Atlètic amb 85 punts.

NOMÉS EL MADRID
Aquesta sanció s'aplicarà durant
un període de tres anys: des de començaments de la temporada 197677 fins al final de la temporada
1978-79.
En realitat la suspensió nome*
és per a una temporada. Però l'acord serà vàlid per a tres si el Madrid no es classifica alguna d'aquestes temporades per a qualsevol competició de la UEFA.
Tal com està la Lliga, la sanció
del Madrid es pot complir la pròxima temporada. Si és campió de
Lliga o de Copa, no podrà anar a
la Copa d'Europa o a la Recopa.
Però tal com està la classificació,
el Madrid té com a mínim assegurada la participació en la Copa de
la UEFA. Així, doncs, «1 Madrid,
que per dret propi havia de participar com a mínim en la Copa de.
la UEFA, no anirà a cap competició la pròxima temporada, perquè
haurà de complir el càstig.
L'acord no afecta' cap altre club. •
Si el Madrid és segon de Lliga, el
campió ariirà a la Copa d'Europa.
I si el Madrid és campió de Lliga,
Espanya no tindrà cap representant
a la pròxima edició.
Sn el Madrid és campió de Copa,
no anirà a la Recopa i, lògicament,
tampoc no hi anirà ningú més. car
només hi té dret el campió,
Si el Madrid es classifica per a
la Copa de la UEFA, no hi anirà.
En aquest cas. només seran dos els
representants espanyols en lloc de
tres, com ara s'esdevé.
Pel que fa al jugador Amancio,
sembla ser que ja no tindrà ocasió
de jugar els dos partits, car d'aqui
o dues temporades ben segur que
ja estarà retirat. El jugador no podrà complir, doncs, el càstig de lt
UEFA.

Adéu, mites, adéu!
alauradament per a certs sectors de l'esport espanyol el Real .MaM
drid ha estat el primer club de la història futbolística de la Pell
de Brau capaç de provocar les ires de la UEFA a un nivell al qual

hom estava poc acostumat. Però és que els fets d'aquell 31 de març
no podien generar cap altra reacció que la fixada estrictament en els
reglaments de la màxima autoritat del futbol europeu.
\déu, mites, adéu! Davant Europa, aquesta Europa que durant
molts anys s'ha deixat enlluernar per les gestes enlluernadores del
"Real" continental, el futbol espanyol, cert futbol espanyol. £ha integrat dins unes dimensions humanes que potser algú havia oblidat.
Adéu, mites, adéu! Davant Europa, aquesta Europa que sovint ha
volgut alabar la serenitat de l'esport espanyol en qualsevol circumstancia, el futbol espanyol, cert futbol espanyol, s'ha redimensionat a un
nivell, desgraciadament, molt més assequible.
Adéu. mites adéu! La permanència de la samarra blanca en la
cita anyal Pirineus enllà sofrirà el primer lapsus de tota la seva his" D'un cop de ploma, el -Real" del «World Sports" o de "LT^uipe"
ha perdut bona part de la seva corona i s'ha integrat en aquest món
sovint criticat, sempre menyspreat, de la violència irracional i incontrolada, de la violència incomprensible quan es parla un llenguatge
esportiu que, desgraciadament, molts no entenen.
I, pitjor encara, no crec que ningú pugui serenament sorprendres
que la UEFA hagi castigat amb severitat. Les ampo es de la final
de copa del 1£>68, els incidents arran del p a r t i t a m b l'Ipswich Town
del 1973 l'agressió a Carmichel a la darrera final de Copa de bàsquet i l'apedregament de l'equip blaugrana, encara fresc a la memòria, són fites que cal no oblidar en la historia del "Real .
L'any que ve el futbol espanyol no tindrà representant a ia Copa
d'Europa si, com sembla, el Madrid guanya la lliga. Potser valdra
més de cara al millorament d'un a imatge que, ara, ja no pot entanvar ningú. A Europa se n'han assabentat.
L'any que ve —uns fets porten a uns altres fets— veurem possiblement les primeres tanques als camps espanyols. Aquest es un
tema que, ara, la UEFA s'encarrega de recordar sancionant exemplarment. Aquest és un tema que, al Real Madrid cal « n r nmU
present. Perquè, si en altres sectors el club blanc s^aa volgut imposar com a model exemplar d'una trajectòria esportiva i administrativa. ara. quan les verdes es transformen en madures, te 1 obligació de
continuar marcant una norma d'exemplaritat a un nivell molt mes
humà del qual no ha pognt escapar. A 1h resta de les entitats futbolístiques espanyoles, no els cal sinó esperar i observar tal com ha
estat aconsellat i obligat a fer fins ara.
Es que, no podem oblidar-ho, els deus només pertanyen a un
món extracorpori en el qual les vel·leïtats de la pilota no « b e n .
Aquí, a la terra, desgraciadament, tots som uns. P n c a r a que n'hi
hagi que portin corona a l'escut i vesteixen nn Manelmmaeulat.
Però és qne, passi el que passi, l'hàbit no fa el monjo, com diuen a
Castella.
JOSEP PLAYA

t0

Barça-At. Madrid i Betis - Espanyol

Els partits d'anada es disputaran
el 30 de maig i els de tornada el
6 de juny. Els partits entre el Zaragoza i el Tenerife, els dies 2 i 9 de
juny, atés que els canaris juguen el

El comunicat assenyala així mateix que la comissió ha tingut present la reincidència del Real Ma-

Bernabeu: "Dantesc!"

COPA

Ahir •« celebrà «1 sorteig dels
quarts de final de Copa. El resultat ha estat «1 següent:
Barcelona-At. Madrid.
Betis-Espanyol.
Real Sociedad-Las Palma*.
Zaragoza-Tenerife.

RFINCIDENCIA

drid ií especialment «i
«1
el fet que
oue ei
club ja havia estat sancionat per
conducte violenta dels espectadors
contra un linier durant el partit
amb l'Ipswich del 3 d'octubre del
1973.
El Madrid té un termini de quatre dies per a presentar una apeilació. El gerent del Madrid, Antonio
Calderón, ha manifestat que el club
recorrerà al Tribunal d'Apel·lació i
que res no es pot dir fins qn«
aquest Tribunal no doni el seu veredicte.

Espectacles
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CINEMA

Sarsuela a la Cultural Barcelonesa

"No quiero perder la honra"

La Penya Qultural Barcelonesa, situada al carrer de Sant Pere més
Baix, número 55, amb motiu de l'homenatge al Cor Líric de l'entitat, posarà
en escena el proper diumenge, dia 9, a dos quarts de sis de la tarda, lf
sarsuela del mestare Jacinto Guerrero Los gavilanes, amb la col·laboració
dels excel·lents cantants: Pilar Segura (tiple), Antonio Barber (baríton),
José Duenas (tenor). La direcció musical és del mestre Manuel Cubells i
l'escènica de Jordi Campillo.

Als cinemes Diorama, Amèrica, Selecto i Montserrat programen aquesta setmana: "No
quiero perder la honra" d'Eugenio Martín, amb José Sacristàn (recordeu "Los nuevos

DILLUNS, ESTRENA EN SESSIÓ MATINAL
UN INOBLIDABLE ESDEVENIMENT!
La decisiva obra maestra del director mas visionària de nuestro tiempo
i El film que mayor impacto ha causado en toda la historia del cine!

espanoles") i Àngela Molina.
Per dir d'una manera breu què
és "No quiero perder la honra" n'hi ha prou amb aquesta
fórmula: "vodevil retro".
El cinema d'ací, per raquitisme
industrial i pels miraments repressius de la censura, ha creat uns productes cinematogràfics híbrids i degradats. Són els subgèneres anomenats més popularment "espanyolades". L'"espanyolada" és el sistemàtic empobriment de les convencions narratives establertes pel cinema model, el cinema americà, i presenta, de passada, una galeria de personatges peculiars: La dona estreta i
el mascle obsessionat pel sexe i
>—alhora— psicològicament
impotent. Aquest cinema —^olent emplenar-se les butxaques— ha accentuat
el conflicte de la sexualitat individual i les seves manetes d'exteriorització i alteritat. L'espectador té el
problema del sexe, psrò el viu d'una
forma més assenyada, sense capgirells ni angúnies folles per la bragueta, el viu amb "bona educació"
i com que sap partir-lo secretament
pensa que el té resolt
"No quiero perder la honra" és en
la línia d'aquest cinema de subgènere però —i això no vol dir gran cosa— és un producte molt més acurat. Treu els mateixos trucs però ho
fa millor. Aquesta superioritat tècnica podria ser elogiable a una escola de formació professional però
•—em sembla— no hem d'afavorir-la
per a una conducció mès brillant i
polida d'ideologies adverses. Eugenio Martín és un realitzador traçut
i en el currículum vitae té col·laboracions amb gent important (Nicholas Ray, per exemple). El seu "Pànico en el Transiberiano" era reco-

La celebració dels 50 anys
de vida de l'Orfeó Atlàntida,
dins d ' a q u e s t mes, (12 de
maig), es farà amb un Concertrepàs dedicat als socis.

UN N I M K S B Ü I U Y KUBftKK

( L A NARANJA MECANICA)
UlW Produeciòn Stanley Kubrick "A CtOCKWORKORANGE* Estrellas: Malcolm McDowell • Patrick Magee • Adrienne Corri
y Miriam Karlin • Guión por Stanley Kubrick • Basado en la novela de Anthony Burgess • Producida y dirigida por
Stanley Kubrick • Pioductores Ejecutivos: Max L Raab y Si litvinoff • La .música de la pelicula grabada en discos Warner Bros.
D * Warner Bros

Una Compartia Warner Communications

(En V.O. con subtitulos en espanol)

VERSIÓ ORIGINAL INTEGRA
AUTORITZADA EXCLUSIVAMENT
PER A MAJORS DE 18 ANYS
AVIS IMPORTANT:
Sessió

MATINAL a les 10.30
1* TARDA a tes 3.40
2 / TARDA a ies 6.45
NIT a tes 10.30
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CADA DIA QUATRE SESIONS
Pas de la pel·lícula

10.45
3.50
7.05
10.45

Sense numerar
NUMERADA
NUMERADA
NUMERADA

Durant tot el mes, però, hi ha programats diversos actes, tots ells amb
una vinculació amb entitats i figures del que avui és la província de
Barcelona, de la mateixa m a n e r a
que en els tres mesos anteriors,
s'han homenatjat, per aquest ordre,
Lleida, Girona i Tarragona.
En el local social propi (Consell
de Cent, 30, 3er.) tindran lloc diversos actes. El dia 8. al vespre, conferència a càrrec del mestre Lluís
M.a Millet sobre el tema: "Lluís
Millet. L'home, l'artista, l'obra". El
dia 15, també a la nit i dins del III
Cicle de Concerts, un selecte concert
dedicat al compositor barceloní Frederic Mompou, amb interpretacions
d'obres seves per M." del Carme Bustamante i, al piano, el propi autor.
El dia 16, a les 6 de la tarda, la Secció de nois i noies de l'Orfeó Català,
sota la direcció del mestre J. López
Esparbé i acompanyats al piano pel
mestre Adolf Cabané, oferirà un concert. El dia 23, a les sis de la tarda,
en el Reial Cercle Artístic (Arcs, 5)
serà l'Orfeó Manresà qui donarà una
mostra de la seva vàlua, dirigit pel
mestre Agustí Coll.
El dia 20, a les 10.30 del vespre i
en l'esplèndid marc del Saló del Tinell (Plaça del Rei), l'Orfeó Atlàntida mateix oferirà un extraordinari
concert d'aniversari, que inclourà

^Certament hi ha festivitats*
cal envoltar-les de
ípoesia i d'originalitat
: que

Restaurant
Indonesi

iprepara amb tota cura de
tdetalls
20*

Casaments
Bateigs
Comunions\

[posant-hi aqueix quelcom..
diferent, inoblidable!!:
íTelefonen-nos al 241 30 84
Passeig de Miramar
(Parc d'Atraccions de M o n t j u ï c )

manat pel Nouvel Observateur encara no fa l'any. Eugenio Martín, en
definitiva no agafa la càmara amb
els peus, calcula bé els efectismes.
Una mossa (Àngela Molina) és introduïda pel seu cosí (José Sacristàn) a una casa de senyores perquè
exerceixi. Però la noieta, per santa
i per ruca, no vol saber res dels cavallers que fan la visita. I el seu cosinet no en treu cap pesseta, és un
xuclador amb mala sort. Tant que
finalment s'hi casa.
Res de l'altre món. Un vodevil tronadet. Ara bé, cada pel·lícula s'ha de
fer passar per original perquè mai
no es venen vint jerseis del mateix
color al mateix client. I Eugenio
Martín situa la pel·lícula als anys
quaranta. L'oportunitat per a , l'estampeta, el guarniment iconogràfic,
ja és assegurat. Endemés, la tria no
és solament ambiental, els anys quaranta a Espanya són un motiu de
broma. Es la versió casolana de la
moda retro de la nostàlgia acrítica
dels temps passats (i millors). Per
a Eugenio Martín, Madrid a la postguerra és una ciutat "de per riure".
I nosaltres ens ho hem de creure
oblidant la tragèdia.'
Finalment, punt i a part per a un
altre motiu còmic: els personatges
catalans. La
prostituta grassona
(Florinda Chico) i el coreògraf sexualment dubtós de "No quiero..."
són catalans. Fins ací no res d'estrany. Però fer-los sortir per allò de
la gracieta dialectal o per donar una
definició de "l'esperit regional", doncs
això, ja és més sospitós. El cinema
espanyol s'ha aprofitat molt dels dos
temes: l'homosexual amb posat de
doneta i els accents "regionals". Ja
és hora que tant una cosa com l'altra perdin la gràcia.
TOMÀS DELCLOS

l'actuació, amb els cantaires actuals,
dels antics cantaires de l'entitr.t i
de la Secció d'Infants. A més d'obres
del repertori actual, figuraran en el
programa obres de compositors contemporanis i una part —a càrrec
dels t r es grups de cantaires— de
cançons tradicionals, algunes d'elles
amb acompanyament de cobla. Té
cura de la direcció de l'Orfeó Atlàntida el mestre Antoni Coll i Cruells,
n'ocupa la sotsdirecció el m e s t r e
Carles Pongiluppi i Puig, i és professor de la Secció d'Infants, Marc
Fargas i Príncep.

Concurs oficial per al
centenari de Pau Casals
Un concurs internacional, amb una
dotació econòmica total de 1.450.000
pessetes, ha estat convocat per la
Comissaria General de la Música del
Ministeri d'Educació i Ciència, en
commemoració del centenari del naixement del músic català Pau Casals,
que s'acomplirà el 29 de desembre
vinent.
Hi haurà un primer premi a la
composició, dotat amb mig milió de
pessetes, i un segon, de 250.000. Les
dues obres seran estrenades per l'Orquestra Ciutat de Barcelona.
Per a la interpretació, s'han dis• posat tres premis: un primer premi
de quatre-centes mil pessetes, amb
un concert per l'Orquestra Ciutat de
Barcelona, i deu recitals a Espanya
patrocinats per la Comissaria Nacional de Música; un segon premi de
dues-centes mil pessetes i cinc recitals a Espanya; i un tercer premi de
cent-mil pessetes i uns cinc recitals
més a Espanya.
Hi podran prendre part tots els
compositors més joves de 35 anys, i
els violoncel·listes, sense cap límit
d'edat, de tot el món.
Els concursos se celebraran, durant els mesos de novembre i desembre vinents, al Palau de la Música Catalana. El jurat que emetrà
una decisió final inapel·lable, serà
internacional.

ALBERT GRAU ILLACH
Representant

d'Orquestres
Cobles de Girona
"Telèt:2535948 BARCELONA
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MUSICA POP

AL VENT

Aquesta nit, cançó popular valenciana

« C o l o r s : f e s t a de la percussió»
D'uns anys ençà s'està produint
a casa nostra un fenomen fa importància dei quaf creix de dia en
dia i que de fer posa en evidència
l'existència de tot un moviment
artistico-cultural que ja ha assolit
algunes fites nsen notables, i que
cèrtament n'assolirà encara d altres molt més importants^ Faig referència al fenomen de lé Nova
Música, que hom anomena així
fent un paral·lelisme amb la Nova
Cançó, i que d'alguna manera n'és
la prolongació en ei camp de la
música estrictament o fonamentalment instrumental.
Noms com els de Toti Sofer, Jordi Sabates, l'Orquestra Mirasol, la Companyia
Elèctrica Dharma, Santi Arisa, Sisa, la &
Batiste. Barcelona Traction i d'aitres,
són una mostra àmplia i representativa
deís corrents més experimentals i innovadors protagonitzats per tota una colla
d'mstrumentistes joves que, després
d'haver arribar a assimilar i superar les
habituals influències de la Pop Music/"ock ii tota ia resta del colonialisme musical de procedència anglo-saxona, assagen ia formulació pràctica d'un llenguatge veritablement arrelat en la
tradició musical pròpfe i cohseqüènt•nent més pròxim.
Una demostració interessant dels resultats aconseguits per ia gent de la
Nova Música vart s e r è l s espectacles
Presentats el 30 d abril i l i de maig a
'Orfeó de Sants de Barcelona, sota el
"tol genèric de Colors fes!» de la percussió, Hi van intervenir instrumentistes
de procedències molt diverses, no solament quant a paisos, sinó també quant a
estils. Però el resultat aconseguit va ser
d una brillantor gran sobretot quan à
formulació d'un cert llenguatge homo9eni que és la conseqüència lògica I
natural de la summa de diversos estils
no només diversos, sinó també aparentment oposats en més d'un sentit.
Colors: festa de la percussió fou un
espectacle d'un gran interès, d'alguna
manera equiparable al que mesos enrera es presentà ai Casino de I Aliança
del Poble Nou amb Jordi Sabatés com
Protagonista principal. Perquè ( espectacle no hauria estat gens original ni
suggestiu, i en canvr ho va ser d'una
manera extraordinària, sense la summa
d'estils i de persona, de llenguatges distints que plegats en creen ur altre absolutament coherent i ple de força.
Amb el reforç del baixista Xavier Batlles. la flautista Tete Matutano i el sexafonista Dave Pybus, vam poder veure en
acció en un mateix escenari i aplegats
com a formació episòdica, però d'ai9una manera ja molt conjuntada, quatre

BARCELONA
TEATRES
LICEU. (Tel. 301 67 87.) Avui no
ni ha funció. Diumenge tarda a
•es 6: 3.s cte propietat i abonament a tardes. Cia. d'opereta
del ChatSlet de Paris «EL CANTOR DE MEXICO». Dimarts nit
ultima d «EL CANTOR DE ME•XICO». D i e s 14. 16. 18:
«GiPSY».

APOLO. (Tel 241 40 06.) Palau

de la Revista. El teatre més
acreditat de Barcelona. COLSADA presenta la seva gran
companyia titular de Revista
Jarda 6. Nit 10.45. Sensacional
sxit de la gran superrevista
còmica «UNA AMIGUITA DE
USTED» amb Tania Doris. Luis
Cuenca i Pedró Pena. jEspecjacular desfilada de dones internacionals! Dos ballets d'atracció! Desplaçament inmillo-

,

jable. Autobusos 29. 57 . 64 i
Metrò Lesseps, estació Poble
Sec us deixaran a la mateixa
Porta del Teatre. Venda de localitats amt> 6 dies d anticipació. ULTIMA SETMANA.

BARCELONA. (Tel. 318 94 97)
Avui I tots els dies, tarda 6.15.
0l
* 10.30. E POLATOGLOU
Presenta «HAIR» el rock mu&
c a i de lamor tribal. Versió
completa Companyia de Nova
Vork Per fi estrena a Espanya
dels diàlegs en castellà. Rigorosament més grans 18 anys.
Realitats en venda. Tots els

oiiiuns aescaris óe la Companyia

®APSA. (Tet. 2157393.) «La

Cuadca» de SeviHa presenta:
"LOS PALOS» de Salvador
Tàvorà a partir d'uns textos
ordenats 1 proposats per José
Monleón Funcions: dimarts
dimecres i divendres. 10.30.
u
'|Ous i disabte, 7 1 10.30. Du" « n g e 7 tarda. Dilluns, descans. Descompte als estudiants.
TEATRE DE L'INSTITUT. (C Ped r ó L a s t o r t r a s . 3. T e l
317 66 75 1 317 39 74 ) AVUI
]0_30 nit, «OMBRES GEGANTS
UE L ÍNDIA». Per primera vea Espanya Oarpana PupGroup QUATRE ÜNICS

t

percussionistes com Pedrito Díaz, Manuel Joseph. Kruppa Qinteros i Santa
Saias. I el resultat va ser francament satisfactori a tots els nivelis. I fonamentalment divertit, amb tot un aire festiu que
va fer de Ceters, tal com ens havia estat
anunciat prèviament, una festa de la
percussió, Én un ambient desimbolt i
ple d espontàneitat, co, si ès tractés de
seguir molt més descaradament encara
la iinia heterodoxa de l'acumulació intel·ligent de llenguatges musicals diversos iniciada anys enrera per l'Orquestra
Mirasol, se'ns oferí una actuació d'ün
interès específic molt considerable i en
la qual cadascun dels instrumentistes
actuants interpretà la seva p r ò p i a
música amb una llibertat absoluta, dialogant amb els seus companys i creant
un estil nou tots plegats, mesclant la
música laietana, la música mediterrània,
amb els llenguatges més clàssica i tradicionals, de procedència ben diverses.
No cal dir que l'interés de Colors:
festa de ia percussió fou basat fonamentalment en la proposició d'una altra
alternativa d'exjÜerimentació i innovació
per als nostres músics joves —i bé cal
comptar també com a tais els qui habitualment viuen i fan música a casa nostra—, una alternativa que caldrà seguir
des d'ara molt de prop pel que pot
arribar a tenir d aportació originalíssima
al món cada cop més ampli i diversificat
de ia Nova Música. Caldrà, pe r tant, continuar a l'espera i mantenir-se a l'aguait
per veure quins poden ésser els resultats pràctics d'una experiència ara tot
just iniciada, i que indiscutiblement ha
d'acabar donant-nos una obra de gran
interès.
J, G. S.

460 milions per a RTVE
Destinats ai pagament de les despeses
de programació de radiodifusió i teievisió nacionals, causades l'any passat,
es concedirà un crèdit extraordinari de
460 milions de pessetes, segons disposa
el projecte de llei enviat a les Corts per
acord del Consell de Ministres, i ei text
dei qual reprodueix el Boletín Oficial de
las Cortes.
Per altra banda, i en el mateix projecte es reconeixen com a obligacions
legals de l'Estaí ies contretes per la Direcció General de Radiodifusió i Televisió durant l'any 1975, fins a un import
màxim de 2.050 milions de pessetes,
amb càrrec a la recaptació obtinguda
per les taxes.i productes de la publicitat
radiada i televisada, dels mesos de juny
a setembre, tots dos inclusius.

DIES. Demà. d i u m e n g e 6
tarda. Dilluns 1 dimarts 10.30
nit.

Com ja és habitual tots els caps
de setmana de l'any, i especialment
tots els dissabtes, aquesta nit se
celebraran arreu dels Paisos Catalans tota una colla d'actuacions i recitals de cançó popular actuaí. No
obstant, aquesta nit tindrà lloc una
sessió al Casino de l'Aliança del
Poble Nou, a Barcelona, la importància de la qual resta ja ben
clara a través del seu enunciat:
Mostra de Cançó Popular del País
Valencià. I aquesta importància
augmenta encara én conèixer
quina serà la relació dels cantant i
orups que hi intervindran: Ximó
Pere i Cia., Carles Barranco, Rafael
Xambó, Lluís Miquel i els 4 Z, Els
pavesos, Lluís el Sífoner i Al tall.
La Nóva Cançó ha sabut nodrir-se de
veus ben diverses i de procedències distintes, abastant la totalitat dels Paisos
Catalans fins a esdevenir-ne portaveu
públic qualificadíssim. ' el País Valencià
hi ha estat sémprè magníficament representat. No cal dir què per Raimon, sense
l'existència i l'actitud del qual tota la
nostra cançó popular actual no hauria
arribat a ser el que és, sinó també per
gent com Ovidi Montllor, o com Maria
del Carme Girau, potser la veu femenina
menys aprofitada del país. O pels 4 Z,
que aquesta nit tornaran a actuar a Barcelona després de molts anys de Silenci,
com si volguessin indicar-nos que tots
els seus companys d'actuació no són
res més que la continuitat en una línia
iniciada anys enrera.
Junt amb els4Z i el grup Al tall, que amb
el seu primer àlbum editat recentment i amb les seves actuacions a Zeleste de setmanes enrera ja ha fet forat a
Barcelona, cantaran també Els pavesos,
que tenen una popularitat gran a tot el
País Valencià, i cantautors com Carles
Barranco o Rafael Xambó, intèrprets populistes com Lluis el Sifoner, i un grup
com Ximó Pere i Cia.. d'una estil força
més influit per aiguns corrents anglo-saxons. Tot i l ' i n t e r è s específic de
cadascun dels cantants i dels grups, el
més important de la vetllada serà, indiscutiblement. el conjunt de tota una colla
de gent joveque, del País Valencià estant,
fan cançó popular actual. Catalana, evidentment.

ben pocs més, una capacitat creacional {
extraordinària i que a la vegada ès
també un intèrpret excel·lent de les seves pròpies composicions, sempre en
una línia molt personal i que precisament en una gravació com Astral weeks
assoleixen fites molt altes, sobretot
quant a expressivitat sonora d'un món
irreal I màgic.
JORDI GARCIA SOLE
AVUI ACTUEN...

i

...La Trinca, ai Teatre Romea de Barcelona, ales 18.45.

...Música urbana, a Zeieste de Barcelona, a les 19.30.
...Celdoni Fonoll i el Grup Coses, al
Pavelló Municipal d Esports de Navarcles, a ies 22,00.
...LLuís Llach, al Casal Cultural de
Castellbisbal, a les 22,00.
...Esquirols, al Casino de la Unió Comercial de Vilafranca del Penedès, a les
22,30.
...Pi de la Serra, a l'Ateneu Montserrat de Barcelona a les 22,30.
...Maria d e l M a r B o n e t , a Can Corrio-

les d'Arenys de Munt, a les 22,30.
...Raimon, al teatre de La Faràndola
de Sabadell, a les 22,30.

VAN MORRISON:
«ASTRAL WEEKS»

...Ximó Pere i Cia., Carles Barranco,

Heus ací ún àlbum discogrà ; íc de llarga
d u r a d a l ' i n t e r é s e s p e c í f i c del
quaf és ben notable, justament pel que
té de plasmació pràctica i concreta de la
línia seguida des de sempre per Van
Mor'rrsofi, un músic que posseeix, com

Rafael Xambó, Lluis Miquel i Els 4 Z,
Eis pavesos, Lluís el Sifoner i Al tall, al
Casino de l'Aliança del Poble Nou de
Barcelona, a les 22,30.
...Ovidi Montllor, al Alacant, a les 22.30.
La Trinca, Al teatre Romea de Barcelona, a les 22,45.

I MOSTRA DE CANÇÓ POPULAR DEL PAIS VALÈNCIA
L'Aliança del Poble Nou
Avui Dissabte a dos quarts d'onze de la nit

... I RAIMON, A LA FARANDOLA DE
SABADELL

AL TALL
CARLES BARRANCO
ELS PAVESOS
LLUIS MIQUEL I 4 Z
LLUIS «EL SIFONER»

També aquesta mateixa nit, a quarts
d'onze, Raimon inciarà la seva actuació
al teatre de la Faràndola de Sabadell, un
dels escenaris on el cantant de Xàtiva
ha cantat més vegades, gairebé d'una

LUNYAjde Maria Aurèlia Capmany i Xavier Romeu. Direcció, Anton Codina. Funcions: dijous 6 3 0 i 10.30:
divendres. 10.30: dissabte
6.30 i 10.30: diumenge. 6.30
Preu 125 pesetes.

Cartellera

POLIORAMA.Tarda 6.30. nit
ATENAS: Balmes, 365. Tel.
10.45. Gran esdeveniment! Es247 49 80: Cine familiar apte:
trenà Cia. Irene Gutiérrez
Tarda, 3.30. «EL CAPITAN PICaba amb Carlos Estrada en:
RATA». a més. «CARLITOS Y
«UNA VEZ AL ANO» de Ber- CAFE TEATRE
SNOOPY». (Dibuixos.) Demà
nard Slade. Adaptació: Artime
matinal, 10.30.
i Azpilicueta. Direcció Lluís EsCOMÈDIA. (Tel. 316 23 96.) «MAcobar. (La divertida història CAJ-IOPE (Balmes 245. Tel.
NUELA». (Majors 18 anys.)
d'una parella que viuen feliç2181003.) Nit a les 12 i. 1-30.
Avui, tarda. 4.20. Numerades,
ment casats.. però no I un
estrena de l'espectacle «POP»
6.10 i 10.25. Demà matinal
amb l'allre! (Emocionant! jDimés atrevit, còmic, desvergo10.30.
vertidíssíma! jUna autèntic èxit
nyit i violent... però intel·ligent: DIORAMA, 73. ( P l a ç a B o n
mundial!
«MANDARINA MECANICA» per
Succés, 73. Tel. 318 12 91.)
ROMEA. (Tel. 317 71 89.) Improprimeres figures del teatre,
Contínua 10.30 «EL ASESINO
rrogablement. només fins el
cine i televisió: Víctor Petit,
ESTA ENTRE LOS 13» 1 «NO
dia 16, recitals de LA TRINCA:
Carlos Velat, Antonio Lara. i
QUIERO PERDER LA HONRA».
«SET ANYS I UN DIA»». DiMarta Angelat. Coreografia:
(12.25. 3.40, 7 110.30) No apte.
recció musical, Francesc BuFRANCISCO GELABERT Di- MONTSERRAT CINEMA. (Tel
rrutl. Escenografia, Josep Masrecció: JOSEP TORRENTS.
255 59 70.) «NO QUIERO PERsagué. Supervisió escènica.
(Reserveu taula amb anteDER LA HONRA» i «EL ASEJoan-German Schroeder. Funlació.) Diumenge, descans de
SINO ESTA ENTRE LOS 13».
cions: Dilluns, descans de la
la companyia.
No apte.
Companyia. De dimarts a diLORD BLACK. El Cafè Teatre. SELECTO. (Major de Gràcia,
vendres. només 10.45. Dis(Parc d atraccions Montjuic.
175, Tel. 217 14 63.) «NO
sabte i diumenge, 6.45 i 10-45.
Tel 242 87 10.) Totes les nits:
QUIERO PERDER LA HONRA»
«LES LUXURIES DE NERON».
I «EL ASESINO ESTA ENTRE
TALIA. (Telf. 241 14 47'. . CLIMAEls autèntics pendons de la
LOS 13». No apte.
TITZAT.) Tarda 6.15. nit 10.30,
Roma imperial!! Funcions: VERSALLES. (Tel. 236 49 5 4 )
Cia JOSEFINA GÜELL. Comè12.30 i 2.00.
Nou equip de projecció. Màdia d ' i n t r i g a y «suspens»,
xim confort. «NO QUIERO
«TRAMPA PARA UNA MUJER».
PERDER LA HONRA» 1 «EL
Original de Robert Thomas. TEATES RESTAURANT
ASESiNO ESTA ENTRE LOS
Traducció: Àngel F. Montesi13».
nos. Elenc pèr ordre d'aparició: Tina Vidal Rosario CosSCALA
BARCELONA.
(Paseig
CINEMES DE REESTRENA
colla. Encarna Chímeno. Josede Sant Joan, 49.) SCALA
fina Güell, Luis Torner y
BARCELONA
PRESENTA
EL
Camllo García. Direcció:
NOU ESPECTACLE INTERNA- CONDAL. (Paratelo, 91. Tél.
Marcel Ibero. Venda de locali242 31 32.) Tarda, contínua.
CIONAL «ESTA N O C H E . ,
tats amb cinc dies d antelació.
«PUPA. CHARLIE Y SU GOSCALA». REALITZAT I DIRIGIT
RILA» i «TORMENTO». (NO
VICTORIA. (Tel. 241 39 85.)
PER RAMON RIBA i ANTONI
APTE.) Festès, matinal a les
Tarda 6 30. Nit. 10.45. El més
RIBA. Tots els dies a les 8.15
10.
gran esdeveniment de la temsopar, ball i espectacle (1,100
porada. Balaguer i Buira preptes.) A ies 0.15 consumació,
senten «LUZ VERDE». El més
DORADO. «ZORRITA MARTÍball i espectacle (650 ptes.). o
graciós espectacle musical
NEZ» i «LOS TROTAMUNsopar fred. i espectacle (750
dels últims temps, amb la gran
DOS». (Majors 18 anys.)
ptes,). Diumenges, sessió es«vedette» del moment LOpecial a les 17 hores, consuRENA: is aràcia inimitable de
G
ALERIA C O N D A L . (Tei
mació, ball i espectacle (500
SANTI SANS: el més important
301 75 95.) Contínua 10.30. No
ptes.). Dissabtes i vigilis dè
ballet d Europa: GIN PARK,
apte, «ENCUENTRO EN MAfestius, suplement 100 ptes.
amb Rita Tbizia, Lucia Dos
RRAKECH». P. Fonda, i «LOS
RESERVES; TELEFONS
Santos i un inesgotable elenc
SECRETOS DE LA COSA NOS246 34 00-225 15 15.
de primeríssimes figures.
TRA», Charles Bronson. .
JAUME I. (Av. Rep. Argentina,
267 1 269. Pg. St. Gervasi. 80.
SALA VILLARROEL (C Villa- CINEMES O'ESTRENA
Tel.247 11 02 i 247 43 96.) Prorroei 87. T 323 03 75 : Pretecció i so d'alta'tidelítat. «TEsenta Cia La Roda: -PRFGuN
RROR SIN HABLA» i «EL
TES I RESPOSTES SOBRE LA AMERICA, (Tei. 223 50 09.) «NO
MUNDO EXTRANO QE MAQUIERO PERDER LA HONRA»
VIDA I LA MORT DE FRANDAME SIN», Bene Oa»ts í RoCESC L A Y R E T
ADVICAT
1 «EL ASESiNO ESTA ENTRE
bert Wagnfer.
— DELS OBRERS DE CATA. - 1 0 6 «S·- tMajors ífianvs^
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manera periòdica i constant. El recita!
d'aquesta nit serà el retrobament de
Raimon amb ei seu públic dei Vallès tot
just a la tornada d'Holanda, on intervingué en una importahtíssirria emissió
de la televisió estatal que comptà fins i
tot amb là presència dèl primer ministre,
i ben poc després d'una curta estada a
ia República Federal Alemanya, on el
cantant de Xàtiva actuà davant milers i
milers de persones. Per altra banda, Raimon és especialment actualitat aquests
dies, puix que acaba de publicar un extraordinari doble àlbum discogràfic de
llarga durada, Madrid 7$, recull documenta! i històric de ia seva memoraole
actuació dei 5 de febrer passat al Pavelló Esportiu del Rea! Madrid, i també
acaba de sortir pràcticament al carrer
l'edició castellana del seu llibre Poemes
i cançons, amb coberta d'Antoni Tàpies
i pròleg de Manuel Sacristàn i a la qual
han estat incorporades ja totes les seves
cançons de creació més recent i un
índex discogràfic exhaustiu on figura ia
relació completa de les seves produccions fonogràfiques, tant les editades al
país com a l'estranger.

jsjEüfe,

LIDO. (Passeig de Sant.Joan. 27
Tel. 225 49 19. Projecció i so
d alta fidelitat.) «LOS ANGELES TAMBIEN COMEN JUDIAS» i «TERROR SIN HABLA».
MARAGALL. (Tel. 255 21 73
Passeig Maragall, 83.) Fins
diumenge: «EL JOVENCITO
FRANKENSTEIN» per Gene
Wiider i Marty Feldman.
NAPOLES. (Avda. St. Antorií*Maria Claret. 168. Tel. 236 51 25.)
«PUPA, CHARLIE Y SU GORILA» i «TORMENTQ».
VERDI. (Tel. 228 51 33.) «LOS
CUCHILLOS DEL VENGADOR»
1 «EL MUNDO ESTA LOCO.
LOCO. LOCO».

SALES ESPECIALS
ALEXIS 143. (Tel. 215 05 06.)
Continua des de 10 matí, «FAT
CITY», V.O. (10.10, 12.15, 2.15,
4.20. 6.20, 8.20 i 10.25.) 18
anys i 14 acompanyats. ,2
últims dies!
ALEXIS 143. 0.15 matinada,
«LES YEUX SANS VISAGE».
V.O. 18 anys.

RAFAEL XAMBO
XIMO, PERE I CIA.

AXEL VON A V E R S B E R G :
ROSA VON PRAUHEIM ZEIGT;
MONOLOG EINES STARS.
V.O. 6: CANTANDO BAJO LA
LLUVIA, de Stanley Donen i
Gene Kelly. 10: UN DIA EN
NUEVA YORK, de Stanley Donen i Gene Kelly.
FILMOTECA NACIONAL/FUNDACIO JOAN M.IRO. Parc de
Montjuïc. Tels. 329 19 08 329 19 16. Avui. Cicle Werner
Schroeter. 6: SALOME, V.O.;
EL ÀNGEL NEGRO. V.O. subt.
fran.
MORATIN. (Muntaner. 246. TeL
^17 82 06.) Continua, tarda de
5 a 9.15: nit 10: «PLEURE PAS
LA BOUCHE PLEINE», de
Pascàl Thomas. amb Annie
Cole, Frederich Dum. V.O..
francesa, subtitulada. Curt-metratge «PASION». Pas pel·lícula: 5.15 i 7.20: nit 10.10. (18
anys.) 2 ÚLTIMS DIES.
PUBLI 1. (Tel. 215 18 03.) Continua des d 11 matí: «GALILEO».
V.O., de Liliana Cavani. i curtm e t r a t g e . (Pas p e l · l í c u l a :
11.10, 13.20, 15.30. 17.40.
19.50 i 22.30.)MSjors 18 anys.
PUBLI 2. (Tel. 215 18 03.) Continua des d 11 matí. «PORCILE».
V.O.. de Pier Paolo Pasolirn i
curt-metratge. (Pas pel·lícula:
11.10. 13.15. 15.20, 17.25,
19.30 i 22.20.) Majors 18 anys.

SALES DE FESTES

I

LA BUENA SOMBRA. (Gínjol. 3.
Rambla-Plaça del Teatre. Tel.
302 31 14 i 302 00 87.) PARADÍS DEL SEXY. Funcions 12.00 >
i 1.30.
LOS TARANTOS. (Pça. Reial. 17
Tel. 317 80 98.) Gran Show flamenc amb MARUJA GARRIDO. |
MARIO'S. Night Club Cabaret f
Carretera d ' E s p l u g u e s - P e - 1
dralbes. Tels. 203 82 26 i ]
203 30 84 Presenta el seu sensacional Show en technicolor:
MERCHE MAR. frivolitat: V1R-^
GINE WAY. n." 1 d'el c r a z y i
horse; D ALIA FARANI, 1.» ve- j
dette del Paul Raymond de
Londres: ITARTARl, els bàrbars. Artista invitat TONY RIVER melodies i cançons.?
Amenitza el ball JOSÉ GUAR-1
DIOLA i la seva orquestra. ?
Abans l'opinió del públic era: ;
«El millor programa». Ara_ INSUPERABLE!

ATRACCIONS
TIBIDABO. Parc d'Aíracetons.^
Obert tot l'any. Restaurants.
Bars. Auto-servici. Aparcament 'j
al peu del Funicular.

ARCADIA (Tel. 228 65 16.) Contínua 4 tarda, «L'ENIGMA DE
MUSICA
GASPAR HAUSER2, V.O. (4.10.
6.20, 8.30 i 10.40), 14 anys i
menors acompanyats. (Demà,
ZELESTE, — (Plateria. 65. Tel.
matinal 11).
319 86 41.) Presenta «MUSICA
URBANA». Dijous. 6, l diven- ]
ARS. (Tel. 211 75 43.) Contínua BOITES
fires. 7. a les 11.30 hores. D i s - i
4.15, «AGUIRRE»». V.O. (4.40,
sabte. 8. i diumenge, 9. « fes j
6.40, 8.45 i 10.45) i el curt
7.30 hores.
«Anta mujer». 18 anys. (Demà.
matinalU).
AQUARIUM (Moyanés. 50. Tel. LA COVA DEL ORACH. TusetJ
325 54 46.) Dissabtes, diu30 Tels. 227 01 84 i 217 56 42.
ARKADIN 1 (Travessera de
menges i festius des de les
Avui. nit d'11 a 2.15 actuació
Gràcia, 103.) Sessions, 4, 6.10.
5.30.
de la cantant de color LOTi
8.20 i 10.30. «AGUIRRE». V.O, i
LEWIS alternant amb el conel curt «Anta mujer». (Pel·lícula
junt oficial de lazz'THE PREAEXPERIENCE. Sala de Festes.
a les 4.25, 6.35, 8.45 i 10.55.)
CHER S JAZZ QUARTET
Carretera N-ll. entre Mataró i
18 anys. (Demà, matinal 11.)
Llavaneres. Tel. 390 47 73.
Avui 11 nit «SEXY FLIRT», amb
ARKADIN 2. (Travessera de
l'actuació de: RENO ET NAT- JAZZ
Gràcia. 103.) Sessions, 4.45,
HALIE. ALY-STAR. NATHALIE.
6.45, 8,45 Í 10.45, «ASYLUM»,
RUMAN i KITA. Unic pas. 12.30
V.O. i el curt «Tratado de consNIT
trucción». (Pel·lícula a les 5, 7.
9 í 11). 18 anys. (Demà. matinal
11.15.)
ORFEO. ( P l a ç a G o y a , Te!.
254 OC 10.) L'uriderground mu- JAZZ-CAVA D AMICS DE LES
ARTS. Sant Quirze, 22-finia»,
sical de Barcelona. Tots els
FILMOTECA NACIONAL, Mercatiies tarda i «Kesccepte Ciiiurrs i.. ÍW. diumenge TA«su MQOER*
I ders. 32. T. 310 72 49. Avui,
1 JAZ-Z-SEPTer
-fi
oo festius*.
C-tcte Rosa V o s Prauhenri;

TERRASSA

Ultima pàgina
TELEVISIÓ

Publicitat clandestina
Per a la televisió francesa transmetre
programes en directe ho és bufar i fer
ampolles. Però per una raó ben diversa
d'aquella per la qual la nostra en retirà
més d'un fa poc temps, pretextant que
ho aconsellaven els nous esquemes de
programació. Una argument que, com ja
insinuàvem dies enrera, no convencé
ningú, atès el contingut dels programes
retirats. No res de l'altre món, tanmateix: allò que hom sent pel carrer i llegeix als diaris. Però, ja se sap, la TV
aquí, és la TV. No, els maldecaps a
França són d ' u n altre ordre. Provenen
de l'enronou que ha promogut la publicitat, dita clandestina. Segons un comunicat de TF 1 (el primer canal francès),
que transcriu el prestigiós dlaria de la
tarda parisenc, «Le Monde», el diumenge passat es procedí a l'anul·lació
del programa esportiu «Gran Premio de
Espana» d ' a u t o m o b i l i s m e disputat al
Circuit del Jarama, perquè els taulers
d'anuncis lloant la qualitat d'unes marques de cigarretes americanes i d'alcohols europeus eren posats massa en
evidència al camp de les càmeres.
D'altra banda, el President-Director General de TF 2 (el segon canal), contestant a les inquietuds que a aquest respecte es manifesten, expresa les seves
reserves, sobre els treballs d observació
que duu a terme el Servei d'Observació
de Programes (el servei encarregat d'informar la Comissió de reparticions de
l ' i m p o s t s o b r e la TV), vist, segons
sembla, q u e aquestes o b s e r v a c i o n s
guanyarien molt en eficàcia si, efectuades en una perspectiva més professional, es fixessin més essencialment en
allò que és condemnable, perquè és evitable. Recorda finalment el President-Director General el paper-pilot que ha
exercit TF 2 en la reunió de la Unió Europea de Ràdio i Televisió. Els delegats
dels p í l o s membres, reunits el 30 d'abril a Tolosa han anunciat, en efecte, un
document, que haurà de ser fet públic el
20 de maig vinent, proposant recomanacions precises a les diverses televisions
europees per tal de limitar aquesta
forma de publicitat. Esperem que les recomanacions siguin tingudes en compte
per la nostra TV.

JOSEP DESUMBILA

17.55
18.30
19.25
20.00
21.00
22.00
22.10
22.25
23.55

«El circo de TVE»
«Torneo»: futbol-sala.
«Escuela de salud»: «La fatiga.
enfermedad moderna».
Sorteig de la Loteria Nacional i
festival folklòric, des de Lugo
«Informe semanal».
Noticies.
«Vuelta» Ciclista a Espanya.
«Dlrectísim».
«Kojak» (Color).

PROGRAMA SEGONA CADENA
20.00

«Recuerdo del telefilm»: «Cannon».
21.00 «Flamenco».
21.30 Noticies.
21.35 «Opinión».
22.00 Auditorium.

12.00
15.00
15.30
16.00

«La Guagua»
Telediari (Color).
«Heidi»; «Clara se tiene en pie»
(Color).
«El primer hombre a la luna».
Film dirigit el 1964 per Nathan
Juran. Intèrprets principals:
Martha Hyer, Miles Matheson i
Edward Judd.

MOT A LA FI

Educació
Q

uan anava a col·legi em van ensenyar que ais actes públics s havia dapaludir sempre. Quan agradava, per mostrar la nostra satisfacció davant el que es presenciava,
quan no, com a mostra d'educació
respecte a la gent que ens l'havia
ofert. Els e d u c a d o r s no perdien
ocasió de recordar-nos la greu falta
que representava no ja xiular, sinó
senzillament manifestar la nostra disconformitat davant el que se ns deia.
Hores d ara la gent ha canviat
molt. Algú pot creure que tots plegats ens hem tornat molt maleducats
perquè ara quan s'aplaudeix es fa
per convicció i quan es pica de peus,
xiula o s'abandona la sala també es
fa amb el mateix sentiment.
La gent aavant d aquest fet ho interpreta de moltes maneres. La meva
es pensar que avui hem recuperat
una parcel·la de llibertat: la de poder
mostrar en algunes coses la nostra
adhesió o repulsa
JOSEP M. ORTA
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A LA VORA DE...

El miracle

Quan escric aquestes ratlles, sembla que contra totes les
previsions no s'ha produit encara el miracle anual de la liquefacció de la sang de Sant Gener.
L'any passat la liquefacció de la sang —conservada dins
de dues ampolletes de vidre— començà puntualment el
primer dissabte de maig, al cap de pocs minuts d'haver-se
iniciat la pregària col·lectiva dels fidels napolitans. Aquesta
vegada, però després de més de vint-i-quatre hores de
pregàries, i d'una missa celebrada per l'arquebisbe de Nàpols, la sang dels sant patró de la ciutat no havia canviat
d'estat.
Això em fa pensar en la història que es conta de fra Marti
de Porres, el Hec peruà. Al convent, hi acudia constantment una gentada que demanava la intervenció del germà
Martí per tal que resolgués tota mena de problemes. Arribà
un dia que el prior, cansat de l'enrenou, cridà el Hec i li
digué:
— Germà Martí, et prohibeixo que facis miracles sense
demanar-me permís abans.
— Reverend pare, respectaré la prohibició.
Però al cap d'un temps un paleta que treballava dalt
d'una bastida, al claustre, relliscà i començà a caure, tot
cridant:
— Salveu-me, fra Martí!
El Hec alçà les mans i contestà:
— Espereu, germà, que vaig a cercar la llicència del superior.

I el paleta es mantingué en l'aire, tot esperant que tornés
el dominicà.
— Ara sí que em fas gràcia! —Va dir el prior en sentir la
petició del Hec—. Quin permís vols que et doni, sí el miracle ja l'has fet? Au, vés-hi i acaba-ho. Però no ho tornis a
fer.
Jo penso que a Nàpols ha passat una cosa semblant. Si
fra Martí va fer un miracle sense voler, els napolitans han
assitlt a un miracle sense adonar-se'n. Estaven tan obsesionats per comprovar la liquefacció de la sang de Sant
Gener, que no han comprès que l'autèntic miracle era que
no es liqüés.
Al capdavall, quès és un miracle sinó r aparició d'un fenomen contrari a la lògica? Durant anys i anys, la sang del
sant s'ha liquat d'una manera considerada inexplicable,
però no ha fallat mai, fins al punt que la liquefacció s'ha
convertit en el fet normal. I ara, contra tos eis precedents,
el fenomen no s'ha produit; és a dir. el que ara resulta
inexplicable és que la sang no s'hagi modificat com de
costum. No hi ha cap argument ni cap raó humana que
permeti d'sntendre-ho.
Al periodista que ha escrit: «No s'ha produit el miracle
de la liquefacció de la sang», jo li hauria suggerit aquest
altre titular: «S'ha produit el miracle de la no liquefacció
de la sang».
JOSEP M. ESPINAS

ENCREUATS

RETALLS

Economia i política: problemes paral·lels

El desenvolupament econòmic que
Espanya ha viscut entre 1960 i 1974 oferia ja fa anys una base sòlida al procés
de canvj polític. La transició s'ha iniciat,
però, en un moment econòmic desfavorable. La inflació i la recessió mundial
han afectat durament Espanya i han fet
aflorar dificultats abans encobertes. Per
tal de superar els problemes es necessitarà un ampli esforç col·lectiu, una política econòmica encertada, i temps. Ningú
sembla donar-se compte de la gravetat de
la situació, ni estar disposat a prendre mesures necessàries per tal de redreçar-la.
Aquest conjunt de dificultats econòmiques hauran de ser afrontades per qui
tingui el poder en el futur immediat,
sigui qui s i g u i . I no p o d r a n fer-hi
front amb èxit sense les prioritats de la
reforma sindical i fiscal. Dos temes als
que l'actual Govern sembla haver perdut
la cara oferint solament petits retocs.
Les declaracions recents del ministre
d'Hisenda deixen veure una tendència a
començar la casa per la teulada.
Els perills d'intentar una reforma política sense abordar de front els grans
problemes paral·lels, són obvis. El Govern i els partits de l'oposició no desconeixen que en una democràcia fràgil
—com serà la nostra en els seus inícisels problemes econòmics i socials cond i c i o n a r a n d e c i s i v a m e n t el p r o c é s
polític.
(«El País», 3/6-5-76.)
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ARA ES MES DIFÍCIL
GOVERNAR
Governar ací s'està fent més difícil.
Sota el franquisme, els que detentaven
el poder es referien sovint a enemics
reals o suposats, donaven explicacions
que moltes vegades no con vencien, utilitzaven estadístiques de dubtosa exactitud, però aleshores ningú replicava.
S'exposaven les raons oficials sobre
una gestió determinada, i ningú podia
contra-argumentar. Manar d aquesta
manera era relativament fàcil.
Ara és diferent. Quan algú assenyala
des de dalt les causes d un esdeveniment i imputa responsabilitats a unes
persones o a una organització, ha de
disposar de les proves que proporcionen fonament sòlid a les seves afirmacions. En cas contrari, baixarà la seva
credibilitat en el país, perdrà autoritat.
(Manuel Jiménez de Parga, «Diario
de Barcelona», 6-5-76.)
«AVUI»
El primer número del nou diari català
s'esgotà ràpidament, així com els llocs
de venda de periòdics de la nostra població han 'distribuït un considerable
nombre d'exemplars durant tots aquests
dies. Celebrem l aparició del nou rotatiu
totalment redactat en llengua catalana i
li desitgen llargs anys de vida.
(«Manlleu», 5181-5)76.)

EL TEMPS

Menys núvols i llevants més moderats
El temps als Paisos Catalans continuarà
amb les mateixes característiques essencials que la jornada precedent, si bé
la nebulositat serà escassa i els vents un
xic més fluixos de llevant; les temperatures pujaran lleugerament i es formaran boirines i boires al litoral. Al País
Valencià i a Eivissa la nebulositat serà
més abundant i els cops de llevant més
forts. Al Principat, Mallorca, Menorca,
Andorra i Perpinyà hi haurà escassa nebulositat. vents més fluixos i boires més
intenses i duradores.
AHIR: LLEVANTS FORTS AL PAIS
VALÈNCIA I TEMPERATURES ALTES
La nebulositat f o u abundant al País
Valencià, tot i que sense precipitacions;
a més hi bufaren llevants forts i es man-

E L BON J A N

tingueren tes temperatures de la jornada
anterior. Al Principat i a les Illes, hi hagué
nebulositat variable, més escassa cap al
nord. amb llevants moderats de fins a 30
quilòmetres, i forta pujada de temperatures a Mallorca. A Perpinyà i Andorra,
escàs ennuvolament, vents febles i temperatures un xic superiors a les normals.
TEMPERATURES EXTREMES
Alacant. 22 i 14 graus.
Barcelona, 22 i 14 graus.
Castelló. 22 i 13.
Ciutat de Mallorca. 25 i 10 graus
Girona, 24 i 11 graus.
Lleida. 25111 graus.
Perpinyà. 23 i 11 graus.
Tarragona. 20 i 11.
València. 2 t i 12 graus.
LLEBEIG
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NO A ( AUTOPISTA DEL MAR
La polèmica continua. Els uns donen
ei seu suport a llur autopista per muntanya i els altres defensen llur autopista
per mar. Els poderosos grups econòmics que intenten guanyar la controvèrsia han passat a l'ofensiva. Els primers
convoquen conferències de premsa, els
segons fan el mateix a dait d'un yacht.
Però aqueixes dues opcions tan diverses: mar o muntanya, tenen molts denominadors en comú. Ni els uns ni els altres han tingut en compte els veritables
interessos dels habitants de la comarca.
Estem davant d'una falsa polèmica.
No es tracta de definir-se pér I autopista
de mar o la de muntanya. Prèviament,
cal analitzar si els problemes de comunicació entre Sitges i Barcelona exigeixen la creació d'una autopista o no.
Perquè pot resultar —nosaltres no
sóm tècnics— que els problemes de
comunicació es puguin resoldre sense
que sigui necessària la construcció de
cap autopista. Així sembla que ho
pensa, no menys que el Col·legi d'Engioyers. Segons el seu criteri, amb el
condicionament de l'actual carretera, la
millora del servei ferroviari i la creació
d'una via ràpica Sitges-Vilafranca i Vilanova-Vilafranca que permeti l'enllaç
amb l'actual autopista, quedarien resoltes eficaçment les comunicacions de la
comarca,
(«El Eco de Sitges»,
4386/(1-5-76.)
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CUPÓ PRO CECS
Premiat en
el sorteig d anit passada

í
1
1

^
l

Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València
Alacant

205
114
869
114
471
316
316
869
132

Desarrugador
« H M
U | flVBS

HORITZONTALS
1. Acció d'empeltar un teisit animal en
el cos humà. — 2. Astut i entremaliat. —
3. P r o n o m personal. Re'Tx a haver.
Número romà. — 4. Hola! Al revés, nota
musical. Al revés, a les Illes, cua. — 5Trets, descàrregues d'arma de foc. Estació de l'any. — 6. Lloc a propòsit per a
treure i avarar les naus. Artigament, salvat, sàlv. — 7. Nom de lletra (plur ). Al
revés, nota musical. Consonant repetida. — 8. Nus. Excretem suor. Al revés,
acusatiu i datiu de vosaltres — 9. Cadena de muntanyes poc elevades. — 10.
Ocasió, oportunitat.
VERTICALS
1. Coneixença dels fenòmens de la
fermentació. — 2. Nom propi d'home. —
3. Al revés, tot allò que rebem de Déu
Elements de c o n s t r u c c i ó . Conjunció
condicional. — 4. A favor de. Singular
de ses. Tractament que es dóna a Mallorca als treballadors del camp quan ja
són d'edat madura. — 5. Al revés,
herbàcia semblant al saüquer. Arbre. 6
Que no és la mateixa persona o cosa
que la citada anteriorment. Llinatge
català. — 7. Al revés, pronom. Consonant repetida. Sense brillantor. — 8 F e "
mení, de ton. Al revés, terme infantívo'
per a designar el cavall. Infusió. — 9. A
Mallorca, que diu o fa disbarats. 10. Art
de criar I aviram.
J. RUISSELMA
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