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SAHARA

FFCC

Marroc ratifica l'acord fronterer Anormalitat dels trens
Argèlia protesta davant l'ONU per la partició del territori
Avui fa tres anys que es formà el
Front Potisario. Mentrestant, un decret pei que es ratifica I acord fronterer entre Marroc i Mauritània del
mes passat i segons et qual
ambdós països es divideixen el Sàhara Occidental, apareixia ahir publicat en un número especial del
«Diari Oficial» del govern de Rabat
El decret conlé, a més el text de l'acord signat el 14 d abril en què s'estipula que Marroc «adquireix» prop de les
dues terceres parts del territori
—338.000 quilòmetres quadrats— i Mauritània la resta. Es també prevista la formació d una comissió fronterera mixta
encarregada dassenyalar els actuals
límits quan ambdós patsos intercanviïn
els instruments de ratificació de t«acord»

RIALB

S'ajornen
les decisions
Ha estat aiornada la reunió prevista a
Lleida per ai vinent dia 21. a la qual havia d assistir el director qenerai d Obres
Hidràuliques el president del Consell
Econòmic Sindical de Catalunya, senyor
Ribera Rovira, conjuntament amb d altres personalitats. En aquesta reunió
s havia de buscar un compromís perquè
I organització sindical de Lleida trobés
ta forma de cedir les aigües sobrants de
Rialb a Barcelona, sempre que aquesta
ciutat ho necessités a tons, informa
Antònia Mal lo Sembla que, a causa de
les reunions de les comarques afectades
pel pantà a Sant Martí de Maldà i a
Lleida —de tes quals ta hem informat—,
aquesta reunió abans esmentada no es
farà

EL LLENGUATGE

Quines coses!

El ministre d Afers Exteriors d'Algèria
i membre del Consell de la Revolució,
Abdelaziz Buteflika, ha enviat una carta
al secretari general de les Nacions Unides, que denuncia l'arbitrarietat de la
partició dei Sàhara, ara per ara consumada, i la política anexionista dei Marroc. La carta de Buteflika diu que l'acord de delimitació de fronteres i de
cooperació econòmica signat entre Marroc i Mauritània el 14 d abril «cau de
ple dins de! mare de ta política d'agressió i fets consumats seguida per
ambdós governs ai Sàhara Occidental
des de la tardor, i en particular, des de
l'acord tripartit signat a Madrid el 14 de
novembre de 1975». Afirma també que
lapressament amb què Rabat i Nouakchott es repartiren «el territori, els pobles i els recursos naturals» del Sàhara
obstaculitza tes mesures adoptades per
( Assemblea General de les Nacions
Unides, per a permetre al poble saharaui
dexercitar etdret d'autodeterminació.

ALBERT JANE
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Per
desoro.es
laborals, es
produeixen anomalies en el funcionament dels Ferrocarrils Catalans.
Ahir, des de dos quarts de 5 del
matí a tes cinc de la tarda, deixaren
de sortir cirtquanta-vuit dels cent
noranta trens que havien de circular. La major part dels trens que no
sortiren eren de passatgers.
El conflicte arrencà quan I empresa es
negà a aplicar el nou salari mínim interproíessional. En comptes de les írescentes quaranta-cinc pessetes diàries,
va creure que ja n hi havia wou amb les
dues-centes vuitanta de sou i les cent
vint de prima. Davant d aquesta actitud,
els treballadors es reuniren en assemblea els dies 6 i 7 d aquest mes. Van
confeccionar una plataforma reivindicativa que demanava un saiari de disset
mil pessetes per a l'escala més baixa.
L empresa contestà oferint un 18%
d'augment pel cost de la vida i vint-i-una

BRUSSEL·LES

S'inicia el diàleg entre la CEE i els àrabs
Vint països de ta Lliga Arab i els
nou de la Comunitat Econòmica
Europea són reunits a Luxemburg
per tai d'encarrilar com més concretament millor el que ha estat
anomenat dàteg éuro-àrab. Tant
els <uns com els altres voten dialogar però no sempre sobre uns mateixos punts ni amb els mateixos
objectius
Els àrabs cerquen principalment un
ajut polític de I Europa unida en tes esferes internacionals òn es negocien ies
solucions del conflicte àrab-israetià. Pel
seu cantó els europeus no voten jugar
un primer rol polític en un conflicte que
els afecta només indirectament i proposen endinsar-se primordialment pels camins de la cooperació econòmica i financera mútua.
En la sessió inaugural el primer ministre luxemburguès Gaston Thor (actual
president de' Consell de Ministres de la
CEE) sha pronunciat per un ordre
econòmic mundial més equilibrat, objectiu que exigeix el clima de comprensió i confiança recíproques recer-

utn (fem. quina) és iadjectiu
Qexcfamati
u. que usem també

•n frases o expressions admiratives: Quin mai que em fa! Quins pisos més cars! Quines galtes! Quin
un, el teu cosí! Quina altra, aquella! actualment, en lloc de quin ha
aconseguit d'introduir-se en el
llenguatge parlat la forma «vaia».
«vaia galtes!», «vaia un!», però no
costa gaire d'adonar-se de la impropietat d'aquesta forma, que
devem a la pressió del castellà
Voler-ho
esmenar
substituint
«vaia» per «vaia» no és sinó disfressar l'error i fer-lo, per tant, encara més greu.
L'altre ús de quin. que no sol
presentar cap punt conflictiu, és
com a adjectiu interrogatiu: A quin
carrer vius? En canvi, per més que
s ha combatut, fa des dets temps
de Fabra, l'ús de quin com a equivalent del relatiu «cuyo» del castellà, no s'ha aconseguit d'etiminar-to del tot. Encara és possible
de llegir frases com aquesta:
«Vam fer una excursió als Alps.
«*iifM visió ens va meravellar»
Aquesta construcció és particularment rebutjaote perquè a més
d'ésser gramaticalment incorrecta
és totalment artificiosa, entranya
• la llengua parlada, a l'expressió
popular i espontània. Vam fet una
excursió als Alps la visió dels
quals ens va maravellar és, en
aquesta cas, la construcció correcta amb la utilitzactó de la
perifraai ei del qual (equivalent a
«cuyo») recuperada dels nostres
clàssics i avui ja ben usual en la
aortrattengtiaescrita,

«Els governs marroquí i mautità
—afegeix la carta de Buteflika— persisteixen en llurs actituds d'estats agressors amb totes les conseqüències que
això comporta en relació a la carta de
les Nadons Unides i d'altres acords internacionals que qualifiquen com a cas
evident d'agressió el no complir amb
els deures dels estats de no utilitzar
torça armada per a privar als pobles
de Hurs drets a l'autodeterminació, llibertat i independència.» L escrit continua dient que els acords signats a Rabat
el 14 d'abril, igual que el signat a Madrid —amb participació del govern espanyol— el 14 de novembre del 1975
«constitueixen una violació dels acords
de rONU i de la declaració sobre t'otorgament d'independència ais pobles i
passos colonitzats» i que la població saharaiana és avui objecte «d'una genuïna
política de genocidi davant de la qual
la comunitat internacional no pot restar ui deferent.»

Els treballadors posen en pràctica un reglament del 1887

AVUI

cats en aquesta mena de trobades d alt
nivell
La delegació dambaixadors
àrabs és presidida pei secretari general
de la Lliga Arab, Mahmud Riad
Els caps d'Estat deis nou països del
Mercat Comú en ía reunió de Copenhague, ei desembre 1973, donaren llum
verda a aquest diàleg euro-àrab tot confirmant «Sa importància de l'oberturs de
negociacions amb els països productors de petroli, vers un règim econòmic
general englobant una cooperació extensa destinada a afavorir el desenvolupament industrial d'aquest* països i
a assegurar tes inversions àrabs a Europa i r aprovisionament estable de petroli a preus raonables». Oes d aquell
moment, tes diferents menes d experts
s han anat reunint periòdicament per tai
de preparar els documents de treball i
les tintes generals sotmeses a I actual
reunió plenària d'alt nivell. Davant les
proposicions insistents dels àrabs de
«polititzar» aquest diàleg, la darrera
reunió déxperts a Roma posà de relleu
en ei comunicat final que «el diàleg euro-àrab és el resultat d'una voluntat
política comuna que ha estat manifestada al més alt nivell amb la finalitat

El rei i don Joan

• «Llenguatge» a primera pàgina
(article de Josep Espar): p 3

s'entrevistaran
divendres

• Programa de desAnvotupament
integrat (crònica del nostre corresponsal a Andalusia, Antoni Roig): p
13
• Més de mH persones per
Tiemo Galvàn (crònica de la nostra redacció a Madrid, per Josep M.
Puigjaner): p 13
• Dues vagues d* més de tres
mesos (crònica dei nostre corresponsal al País Basc, Robert Petit):
p 14
• 30.000 signatures per l'ammistia (crònica del nostre corresponsal
a Suïssa Josep Grau i Cotell): p 15
• Conferència de premsa de Carles Hug de Borbon a Paris (crònica dei nostre corresponsal a
París Ernest Udinafr: p 16
• Oftcl* reiactons de Lisboa i
Luanda (crònica del nostre corresponsal a Lisboa. Manuei de Seabra): p 16
• Tercer aniversari del PoKsario
(article de Joan Sans): p 16

En no donar-se una entesa eittre tes
parts, ets treballadors han iniciat una
«marxa de reglament». Es a dir, posen en pràctica amb tots els detalls, un
reglament de la Companyia, vigent
d'ençà del 1887. Això fa que molts trens
surtin amb retard. La Companyia dóna
preferència ais trens de mercaderies i
aleshores hi ha trens de passatgers que
no poden sortir. Ahir els treballadors de
SEAT que havien d anar a la factoria de
Martorell, no pogueren trasltadar-s hi
amb el tren dels Catalans. Ho van haver
de fer en autocar.
Durant ia jornada d ahir continuaren
tes reunions i assemblees de treballadors dels FFCC a ia casa sindical de
Martorell Demà s ha de decidir ( actitud
de i empresa davant tes reivindicacions.
Ets treballadors dels Ferrocarrils Catalans , davant les molèsties que pateixen
ets viatgers per tes anormalitats de circulació dets trens, ens han fet saber els
motius de la seva actitud. Voten que se
sàpiga la prècaria situació labor ai en
què as troben, i fan constar que etls no
són els responsables de te supressió de
trens, sinó que és l empresa la que en
suprimeix «per donar pas als trens «te
mercaderies, per a la seva conveniència
pròpia».

Calvo Serer,
aviat a Espanya
El profesor Calvo Serer, president del
Consell d Administració del desaparegut
diari «Madrid», ha declarat a «Gaceta
llustrada» que tornarà aviat a Espanya,
en anunciar la projoera publicació d'un
llibre intitolat Liquidadón det Fra*,
quismo: Franco, el príncipe i don Juan.
Afegí que l'opinió espanyola ha de
conèixer, sobretot, l'anunciat referèndum per a modificar tes lleis fonamentals que deixà Franco «decidiré la
meva futura acció o adscripció d'acord
amb els amics poütíca amb els quals
he mantingut relació constant durant
als anys d'exW», conduí.

MADRID

• Del socialisme partit al Partit
Socialista (article de Josep Verde
Aldea): p 3

• La revist* «2 y 2» fa país (article de J. Ventura Melià): p 11

d'establir una especial relació entre
tes dues parts.»
Els àrabs mantenen posicions negociadores exigents. La seva riquesa petrolífera, de !a qual depenen en bona
mesura els europeus, e!s dóna una posició de força. De la mateixa manera
que fan jugar l'orgull de països fins ara
poc considerats pels estats tradicionalment potents però que han estat darrerament reconeguts com interlocutors directes. Entre els mateixos pisos europeus, subsisteixen divergències pel que
fa a la mena de cooperació econòmica a
posar en marxa envers ei món arab. Alemany Federai. França i Gran Bretanya,
principaimente, continuen preferint els
acords bilaterals entre estats. Els altres
associats de la CEE opinen però que ia
cooperació guanyaria en abast si fos
acordada comunitàriament entre la CEE
i ets organismes de la Lliga Arab. D una
manera o de l'altra s'han decidit ja prioritats pel que fa als camps on aquesta
cooperació podria ser més profitosa. La
cooperació s'orientarà de manera preferent vers el desenvolupament de ta capacitat de refinat de la indústria petroquímica àrab
FRANCESC VERDÚ

amb seixanta de prima diària. A més, hi
havia una altra prima del 0'1 % per cada
tona transportada. Però això està pendent d aprovació per part del Consell de
Ministres.

Segons «font dignes d un crèdit
total», el rei tindrà una conversa
privada amb el seu pare, divendres,
dia 21, a tes vuit del vespre i al palau de la Zarzuela
La primera i, per ara, única entrevista
de Joan Cartes amb el seu pare, des de
el dia de 1a proclamació, tingué lloc el
dia 9 de març proppassat. Hom pensa
que en aquella avinentesa, a més del
assumptes privats de fàmilia, pare i fill,
moguts per llur identitat de criteri sobre
la qüestió, van establir un acord segons
ei quat Joan de Borbò renunciarà tots
els seus drets dinàstics —que posseeix
perquè és l'hereu d Alfons XIH— quan el
procés de consolidació política de l'actual monarquia espanyola aconselli fer
aquest pas
La conversa de divendres vinent es
mourà er el mare previst d'una real consolidació del procés monàrquic assenyalat el mes de març? Tot ho fa suposar
La possibilitat que l'infant Felip sigui
anomenat príncep d Astúries, títol que
tradicionalment ostenta l'hereu de la corona està en relació amb te possible
renúncia de don Joan.

(Drets reservats. Prohibida la reproducció.)

— Ultima hora
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Abad de Santillàn causi un daltabaix a l'Ateneu
Els seus propis militants joves no ii van deixar acabar la conferència
El veil historiador i líder anarquista Diego Abad de Santillàn
va ser ahir a l'Ateneu Barcelonès per pronunciar una conferència sobre el tema "Burgesia
i proletariat: una etapa del desenvolupament econòmic". Hi havia una gran gernació esperant
sentir el vell líder, però la mateixa gernaçió, o almenys una
bona part d'ella, li va impedir
d'acabar el seu discurs.
La conferència era a dos quarts de
Vuit. A un qüart, la gent ornplia de
gom a gom tota l'escalinata i la gran
entrada de la casa. Obriren les portes i la riuada va penetrar a empentes a l'edifici. Els vells militants
s'havien anticipat i ocupaven ja els
primers seients de la sala d'actes.
El conferenciant va ser presentat,
tot fent esforços perquè quedés ben
clar que s'anava a celebrar un acte
cultural, no pas polític, i que calia
que tothom acceptés la manera de
pensar de tothom. El senyor Abad de
Santillàn, en començar el seu parlament,, va ratificar el parer del membre de la direcció que l'acabava de
presentar en dir: "Anem a configurar un acte públic, no un acte de
propaganda". I va prosseguir dient
que encara resta una gran lluita per
la justícia i per la llibertat, però que
l'era de les revolucions violentes havia passat a la història i qualificà
d'ebullició juvenil eï fet de creure
que avui es pot canviar el curs de la
història amb el cop d'un moment.
La primera gran sorpresa la va
produir en afirmar que ei proletariat
ia no és aquella majoria social de
darreries del segle passat, ni la burgesia ocupa ja aqueli lloc dirigent.
Va continuar dient que ara hi ha una
classe mitjana que pateix una major inseguretat i fins i tot una major proletarització, i és més nombrosa que aquell proletariat, una classe
senèe la qual no es pot aconseguir
avui cap canvi social. Aquí es va començar a 'sèntir alguna protesta en
veu alta i un intent de xiular un
himne àcrata.
,
A partir d'aquí, féu la seva anàlisi
cie la nova etapa històrica, segons
e!l menys caracteritzada per la diferència de classes i més freda i burocratitzada, però en la qual es produeix la implantació d'un nou totalitarisme tecnocràtic. I en aquest
punt va convocar tothom, sense diferències classistes, per tal de fer
front a aquesta situació i arribar a
las fites comunes encara poc definides.
"Ha passat aquell temps en què
es ereia en l'antagonisme entre les
« lasses, entre explotats i explotadors,
entre burgesos i proletaris", va dir
el vell anarquista. 'Aquest bagatge
ètic —va afegir Abad— va emparar
la lluita dels bons contra els dolents,
dels rics contra els pobres, manllevant fins i tot les teories dels pares
de la doctrina social de l'Església,
com la de Lleó X m , i les de Kropotkin, per tal de defensar les raons del
vell antagonisme". Segons ell, aquest
criteri va presidir el curs de la his-

tòria del segle X I X i els primers quaranta anys d'aquest segle. "Quan algú com el pobre Bernstein s'atreví
a posar en dubte aquest esquema,
s'ho va haver ae sentir tot".
En aquest moment ja no eren
solament els impacients els qui s'agitaven, sinó una gran part de la
sala. Des de darrera, la gent més.
jove va tornar a entonar, a base
de xiulet, algun inici d'himne anarquista. Al vestíbul, hi havia una
pancarta al·lusiva a Puig Antic, a
Solé Sugranyes i a Ulrike Meinhoff;
amb acompanyament d'aplaudiments
de disconformitat amb l'orador.
Impertorbable,
però
coincidint
àmb els xiulets, Abad de Santillàn
va dir: E!s burgesos babaus del nostre himne "Hijos del Pueblo" s'han
talment desdibuixat avui que ens
seria difícil de distingir-los de les
altres classes socials.
En aquests
moments, la remor i la bellugadissa a la sala eren ja notables.
L'orador va continuar el seu parT
lament i es va referir a la gran posició econòmica, caracteritzada per
"una àmplia possessió de cotxes" i
d'altres signes de benestar material,
dels treballadors d'Europa i especialment dels països nòrdics. Segons ell, la situació a l'Estat espanyol és similar.

Més endavant va parlar del fet
que els proletaris ja no compten
avui amb el suport de la pagesia car
aquesta, en aquests darrers anys,
ha disminuït molt i ha quedat molt
allunyada de la problemàtica dels
treballadors. Si hem de cercar un
aliat de la massa treballadora, el
trobarem ara a les classes mitjanes
que viuen a la ciutat una problemàtica similar a la de la classe obrera.
I després: En bona part, això de
burgesos i proletaris ens sona ja
a prehistòria.
Aquí el públic va esclatar. Uns
l'increpaven, altres l'insultaven, el
tractaven de traïdor, de venut, etc.
Algun vell militant, però, va cridar
amb veu enèrgica que el deixessin
continuar, en nom de la democràcia.
I ell va continuar amb una exposició històrica, prolixa i llarguíssima, en la qual reivindicà constantment les corporacions gremials de
l'Edat mitjana i posà en dubte el.
paper de la revolució francesa i el
de les Corts constituents del 1812.
Llavors el públic va produir un
enorme desordre a la sala i un directiu de l'Ateneu va donar per suspès l'acte.

Ja lii ha dos sindicats d'estudiants
La Federació, constituïda malgrat la policia
Ahir va celebrar-se a Barcelona el congrés constituent de la
Federació de Sindicats Democràtics d'Estudiants que era anunciat a Madrid per al passat dia
15 i que fou ajornat a conseqüència de la intervenció de la
policia.
Representants de determinats Facultats i Escoles dels districtes de
Madrid, Granada, València, Bilbao,
Lleida i Barcelona (mancaven els
representants de Sevillà i Santander
que romanen detinguts a Madrid),
foren doncs convocats a les deu del
matí d'ahir al convent dels pares caputxins a Sarrià. En arribar, però,
van ésser identificats per membres
de la brigada social, registrats i dispersats. En llur majoria van aconseguir de reagrupar-se finalment a
l'Escola d'Arquitectura on va celebrar-se la reunió constituent.
El comunicat lliurat per aquest
congrés, després de reafirmar la declaració de principis i el programa
de la Federació, que bàsicament recullen les aspiracions de tot el moviment universitari, assenyala que
serà creada una Junta promotora per
consolidar l'organització existent i
impulsar la constitució del sindicat
a tot l'Estat espanyol. Aquesta Junta
s'encarregà, a més, de promoure una
sèrie d'iniciatives que la Federació
ha considerat importants: una setmana de solidaritat dels estudiants
europeus amb la problemàtica de la
Universitat espanyola que coincidiria

PREPOLtTICA

Joan Carles i Arias o el canvi difíci
T O T A la premsa del país ha especulat sobre una possible dimissió
• del president Arias. El problema no rau solament en això, sinó
en quina solució s'adoptaria per resoldre la crisi.
Es evident que, si el rei va nomenar Carlos Arias primer ministre del govern de la corona fou perquè li semblà més idoni per a
l'obertura que els possibles candidats que el "Consejo del Reino"
podia tenir a punt per a proposar-li. El "Consejo del Eeino", excepte pel que fa al seu president i al nou conseller d'Administració local
«ue substituirà el cessat alcalde de Madrid, no ha canviat, i és difícil de pensar que un home més obert —Areilza, Gil Robles, Ruiz
Giménez...— pugui figurar en una nova possible terna.
El rei, per la seva banda, s'ha mantingut en la més estricta obtervança de la legalitat vigent. La seva actuació, sitmesa i discipliaada dea de fa tants anys, no és lògic que ara ens meni a la sorpresa d'una decisió arriscada. El camí de reforma que el rei sembla
kaver escollit ha estat, a través dels discursos, el de crear un miratge d'obertura que susciti l'aprovació popular i, indirectament, pressioni el govern a seguir el camí anunciat. Es en aquesta línia que
cal incloure ara també els seus contactes sovintejats amb membres
de l'oposició "a-legal": Ha rebut ja Gil Robles i Alvarez Miranda, i
és possible que ara rebi Felipe Gonzàlez. Fallach i Barrera han estat
rebuts només per Fraga. Esperem que el rei els rebi i també tota
la gamma representativa dels altres corrents polítics dels països catalans.
En resum: Joan Carles i Arias, poques sorpreses podem preveure.
L'únic camí legal per a tota modificació substancial: un referèndum
que atorgués plens poders per a la reforma. Així ens ho fa veure
^experiència d'aquests anys. Un canvi més sobtat? Tot pot ser però
constituiria un imprevist.
JORDI MALUQUER
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amb els cursos Menéndez y Pelayo
de Santander.
D'altra banda, la Federació s'ha
compromès —segons el mateix comun i c a t— "a plantejar candidatures
unitàries en les properes eleccions
estudiantils" i a "celebrar durant el
mes de setembre una conferència per
tractar de la situació que es produirà
després de la promulgació dels decrets del ministeri durant aquest estili".'
Finalment, la Federació ha fet una
crida a la unitat sindical "considerant que els problemes universitaris
són idèntics per a tots els estudiants,
essent la unitat l'única via que permetria d'eliminar el confusionisme i
de resoldre problemes davant del Ministeri".
En efecte, el problema d ela unitat
ha adquirit a la Universitat un caràcter de gravetat insospitada. El Moviment Comunista de Catalunya va
constituir el dia 14, amb el suport
del Partit Comunista espanyol — i ,
curiosament, sense el suport del
PSUC—, la seva organització sindical. Al cap de cinc dies, segons ens
han manifestat els mateixos promotors de la Federació, el Partit del
Treball acaba de constituir aquest
segon sindicat. " A primers de curs
—va exclamar-se un membre d'aquesta Federació—, hi haurà més
sindicats que no pas partits!"

El conveni d'Hoteleria,
trencat
Per al passat 24 d'abril el ram de
l'hoteleria, davant la marxa de les
negociacions del seu conveni, decidí
de convocar una vaga d'un dia i
mig a tot el sector. Vint-i-quatre
hores abans, el dedegat provincial
de Sindicats cridà empresaris i treballadors perquè es negociés una solució i a dos quarts de dues de la
nit del 23 al 24 d'abril se signava
un pacte sindical que no era més
que un " acord de principi" a les reivindicacions del conveni, i era anullada la convocatòria per a la vaga
general del sector. Ara, dies després,
i mentre continuaven les negociacions del conveni els empresaris
començaren a interpretar a la seva
manera l'acord del 23 d'abril. Anit,
a ls dues, finalment, es trencaren les
negociacions en una llarga reunió de
cinc hores en la qual els empresaris
—excepció feta dels de les sales de
festes— e s negaren a reconèixer
aquell "acord de principi".
El pròxim dia 24 se celebrarà una
assemblea a la CNS en què s'adoptarà una decisió conjunta referent a
l'actitud de la patronal. Es parla de
vaga, en un conveni qu e afecta als
trenta-cinc mil obrers de l'hoteleria
a la província de Barcelona.
De moment el trencament de negociacions d'ahir significa que s'entra en la fase d'aribtratge a la Delegació Proviaeial de Sindicats.

Oposició a l'ingrés d'Espanya al
Després de nombroses preses de
posició en contra de l'entrada d'Espanya i de Grècia al Merc-at Comú
tant per part de les associacions professionals, de pagesos i dels sindicats, com per bastants membres
dels partits polítics, el "Syndicat
des producteures de fruits et legums" dels Pirineus Orientals (divisió administrativa equivalent a
Catalunya Nord) accepta aprovar a
Perpinyà en el curs d'una assemblea general la moció següent:
"Els productors de fruites i llegums es declaren fermament oposats a un nou eixamplament de la
Comunitat (europea) a Espanya i
Grècia. Les collites de fruites i llegums d'aquests països fan una competència frontal a les nostres produccions mediterrànies, quan llurs
condicions econòmiques de producció són molt diferents de les nostres."

Es declaren inquiets per l'evolució de la situació econònjica a Itàlia, que té com a conseqüència un
dumping financer a favor de les exportacions d'aquest país i especialment de les que ens afecten.
Per tant, demanen que siguin preses unes disposicions concretes per
preveure les conseqüències d'una
tal situació (...)
El que la moció no diu, ho ha dit
un dels oradors en afirmar que
l'adhesió d'Espanya al Mercat Comú significaria per a la majoria
dels productors rossellonencs "el coçnençament de la fi". I això perquè
les fruites i els llegums rosselionesos no podrien resistir la competència de les produccions d'aquest país,
que té un potencial de producció
important a causa d'una economia
i una tecnologia en ple desenvolupament.
JORDI DURAN

ROBI

Ens constitueix l'Assemblea Democràtica
Aquest darrer diumenge, se celebrà la presentació de l'Assemblea de
Catalunya en l'acte "Catalunya.
Avui", que havia estat prohibit unes
setmanes enrera. També es presentà al públic l'Assemblea Democràtica de Rubí. Hi assistiren aproximadament unes cent cinquanta persones que van tenir l'ocasió d'escoltar
directament què és i què significa
aquest organisme unitari.
Inicià el torn d'intervencions Agustí de Semir que parlà sobre la història del naixement de l'Assemblea

El governador rep
Jaume Casanovas
Jaume Casanovas, naçionalista català independent, va entrevistar-se
ahir amb el governador civil al despatx d'aquest. El senyor Casanovas
va exposar a Sanchez Teràn la seva
opinió sobre l'amnistia, la reforma
electoral, la legalització dels partits
polítitcs, la reforma constitucional,
el referèndum, les eleccions parlamentàries i els estatuts d'autonomia
per a Catalunya i altres nacionalitats de l'Estat espanyol.

Proposta de llei
electoral presentada
a les Corts
La proposta de llei electoral signada per seixanta-dos procuradors en
Corts, encapçalats per López Rodó
consta d'un total de 113 articles i
ocupa trenta-cinc folis distribuïts en
deu capítols.
Entre altres coses preconitza:
— El sufragi serà lliure, igual i
secret.
— Les eleccions seran convocades
per decret del consell de ministres.
— El referèndum se elebrarà en
col·legi nacional únic. La divisió del
territori nacional en províncies servirà de base per a l'organització del
sufragi.
—• Per a ser candidat a procurador
en Corts, entre altres requisits, serà
necessari ser proposat per un mínim
de mil persones o el 0,5% del totai
del cens de la província, per una associació política o ser o haver estat
procurador en Corts o ser proposat
per cinc procuradors.
Els municipis de més de trescents mil habitants podran elegir els
parlamentaris dels ajuntaments per
tots els veïns del municipi i per sufragi igual, directe i secret
— Per a ser candidat com a representant de municipis serà necessària una d'aquestes condicions: ser
diputat provincial o regidor, proposat per tres diputats provincials o
pel 5% dels ajuntaments de la província. o ser o haver estat procurador en Corts.
— Els col·legis, corporacions, sindicats i associacions que agrupin
llurs membres en una sola entitat
nacional triaran llurs representants
mitjançant sufragi directe en un sol
col·legi electoral.
— Podran ser candidats a regidors
els veïns i podrà votar cada elector
els dos terços del nombre de regidors
a triar.
— Per a ser candidat a diputat
provincial serà necessari únicament
ser veí de la províneia.

i del seu funcionament. Després
prengué la paraula Àngel Perera per
explicar el tema del sindicalisme i
el moviment obrer en el sí de l'Assemblea, fent referència a la ruptura sindical ja que és impossible reformar l'actual CNS. Aprofità l'ocasió per anunciar la creació a Rubí
d'un grup d'acomiadats de la JOSA
per a lluitar a fi d'aconseguir l'amnistia laboral a l'empresa de tots els
acomiadats i sancionats durant els
darrers anys. Seguidament, Manuel
Pagès exposà la situació de l'Assemblea a comarques, així com els
aspectes de la democratització concretats en les reivindicacions d'Ajuntaments democràtics, trencament
democràtic i restabliment del Parlament Català i de la Generalitat.

PRESENTACIÓ DEL PSUC
Dins el conjunt de les Festes de
Primavera i prosseguint el cicle de
conferències "Drets Humans i Democràcia" organitzat per l'Associació
d'Amics de les NU, es presentà dissabte passat la ponència a càrrec
de Joan Busquets i Duran, que exposà la línia del PSU de Catalunya
en els moments actuals.
Així mateix, capa les deu tingué
lloc una vesprada teatral a càrrec
de dos grups de la població, a la
sala d'actes d'Schola. El primer grup,
format per alumnes del mateix centre, presentà uns treballs experimentals d'èxpressó amb molta força crítica que van despertar l'interès immediat del nombrós públic present.
Segonament, el grup d'Esforç Cristià de l'Església Evangèlica representà l'obra "Los blancos dientes del
perro", amb gran encert.
PAU MIRALLES

NECROLÒGIQUES
f ANGELINA
MONTSERRAT DE PUYOL
ens deixà el dia 15 de maig per a
anar al Pare.
Els seus familiars us demanen una
oració, als que l'estimàreu.
Divendres, dia 21, se celebrarà l'eucaristia a les 8 del vespre a Sant
Josep Oriol, Diputació, 141.

t

JOAN SANTACREU
I MONTILLA

es mori cristianament a Barcelona, a
70 anys d'edat, el dia 18 de maig
de 1976
ACS
Els seus afligits: esposa Maria Josefa Pérez; fills, Joan i Josep M.;
nores, Carme i Paquita; néts, Miquel,
Carles, Joan i Víctor; mare, germà,
cunyats, nebots i família tota n'assabenten llurs amics i coneguts i els
preguen de voler-lo tenir present en
les oracions. L'enterrament serà
avui, dia 20, a les 9,30 del matí, a la
Capella del SMPF, Barcelona, carrer Sancho de Àvila, número 20, on
s'oferirà una missa exequial per al
bé de la seva ànima.
No s'hi invita particularment.

Diàleg
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Del socialisme partit al Partit Socialista
U I ha, segons sembla, molts socialistes a casa nostra. Hi ha també, se" gons llegim, molts —massa, segurament— grups, o grupets. que s'autodefineixen sòcia istes. Finalment, iii ha. en l'ambient, en eis projectes, en
les maniobres —a vegaües— s mptomes aue apunten cap al plantejament
d'una conjunció d'esi'orços dirigits a constituir un Partit Socialista a
Catalunya, i de's catalans. I ningú no pot dubtar que això ha de representar un fet cabdal dins la política, no ja de partit, sinó global, al nostre pais... i més enllà i tot
La qüestió bàsica, radical, però, sorgeix entorn del què i del com. Es
a dir, cel contingut de base d'aquest Partit Socialista i de la manera
d'arrifcar-hi. Només voler no és mai poder en el camp de les realitats
col·lectives; no n'hi ha prou de parlar, de proclamar que hem va cap a
la constitució d'un Partit Socialista català perquè aquest Partit sorgeixi,
bell i nou, de cop i volta
Avui. ja a Catalunya, les forces polítiques han superat —o han de
superar, si realment valen ser "forces" i volen ser autènticament "polítiques"—, l'estadi d'un aiiir. viscut per tots, on tota política real era condemnada a la clandestinitat i, per tant, on les formulacions teòriques
prevalien i manipulaven fàcilment una realitat que era inabastable en
molts aspectes bàsics. Avui, aquí, i malgrat una estrretura legal vigent,
però superada, desfasada i sense possibilitats de revifalla, la vida política passà ja rei les realitats, la primera de les quals és la presència
viva. interessada i protagonitzadora del poble, única raó de qualsevol
projecte polític que vulgui merèixer aquest nom. Fer "clubs", cercles o
centres d'amics d'això o d'allò és una altra ccsa. ben respectable, però
certament iïi<a a tra "osa i amb un altre abast.
El nostre poble, i la seva estructura socio-econòmica, és, diguin el que
diguin, absolutament a "nivell europeu". I en aquest nivell, el socialisme
té un pes decisiu precisament gràcies a formacions polítiques d'ample
abast, amb un fort gruix de militància i amb rua indiscutible capacitat
de captació de vots a les eleccions. Sense aquella militància el scialisme —ccm d'altres partits— cauria en un pur electoralisme, i sense convocatòria electoral seria incapacitat per a impulsar —des de l'oposició—
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i realitzar —des del poder— aquelles traosfarautetoiMi qae predtea M9
a una societat més justa en tots els ordres.
Aleshores, un fet sembla indiscutible: el terreny de convocatòria per
a la constitució d'aquest gTan Partit Socialista català només pot passar
per unes dilatades coordenades que, sense desvirtuar-lo. l'enriqueixin.
Vull dir que la gamma ha d'anar des d'una esquerra activament radical
i políticament estimulant i creadora, fins un centre-esquerra que alguns,
amb ànim desqualificador, tipifiquen com a social-democràcia. Així, en
definitiva, són constituïts grans Partits Socialistes com el francès o l'alemany. El primer compta amb els marxistes radicalitzats del CERES —Chevènement com a cap de fila—, i el segon amb els Jussos. Si del pla estatal passem a l'internacional, comprovarem com també, la Internacional
socialista no ha pensat mai a entrar en discriminacions amb base a una
sempre etèria puresa ideològica, i aixopluga igualment els socialdemòcrates i els marxistes, perquè, d'altra banda, no poden oblidar que els
noms, molt sovint, són només etiquetes que no donen l'abast autèntie
d'allò que tenen dins. La història no pot ser oblidada, ja que ens ensenya
que precisament amb el nom —avui avorrit per alguns —de social-democràcia, nasqueren els primers partits socialistes europeus, com van
ser, per exemple, el rus de Lenin o l'alemany de Rosa Luxemburg.
En una cruïlla de la història, com la que vivim a Catalunya en aquests
moments, crec que els polítics de debò només donaran llur autèntica dimensió si saben respondre, més enllà i més a fons dels plantejaments
teòrics pretesament purs, a les veritables realitats i a les exigències concretes del poble al qual han de servir. I una de les maneres de no perdre el tren —ja n'hem perduts massa els catalans— és saber escoltar les
veus del temps que criden a la recerca de formacions polítiques amples,
on els corrents diversos trobin un espai i on les decisions siguin adoptades, democràticament, per unes majories que sàpiguen sempre respectar
els anhels d'aquells sectors minoritaris que, també, acceptin plenament
les regles del joc democràtic.
JOSEP VERDE I ALDEA

enguatge" a primera pàgina?
••RLGUNS compte-partícips del diari han obser" vat que -a secció de llenguatge que amb tant
encert ens va donant Albert Jané, per important i necessària que sigui, hauria d'anar en
alguna altra pàgina. Però mai a la primera:
Cal fer un Diari normal, diuen. A mi, en canvi,
en fa l'efecte que posar una secció de llenguatge
a primera pàgina, representa com una mena
d'acusasió que fem cada dia a l'Administració
i a l'estructura de l'Estat, no solament pels trenta-set anys d'aferrissada obstanació contra.la nostra llengua, sinó pels dos segles i mig ininterromputs de mesures contra la nostra personalitat.
Mesures donades precisament per l'Estat, institució teòricament encarregada de procurar la plenitud dels ciutadans que li són confiats.
Citem com a exemples:
1707: Abolició de les constitucions del Pais
Valencià.
1715/1716: Decret de Nova Planta per a
Mallorca i per al Principat, respectivament.
1773: Obligació de portar llibres de comptabilitat en castellà.
1822: Abolició de la Llei Penal.
1825: Abolició de la llengua catalana a l'escola.
1829: Abolició de la Llei de Comerç.
1845: Abolició de l'Administració Regional.
18S7: Decret d'Isabel II imposant un personatge que parles castellà a les obres de teatre
en català.
1938: Abolició de l'Estatut.
Els resultats són ben palesos: Amples capes
de població a València i Alacant s'han "passat"

i no parlen català usualment; la quasi totalitat
dels catalano-parlants usen un català deficient
i empobrit; i pràcticament la totalitat sense saber usar-lo com a llengua escrita.
Recordo Carles Riba quan, després de la reunió d'escriptors hispànics a Valladolid, ens feia
referència de la presa de consciència d'alguns
intel·lectuals castellans de cara a aquests problemes. "El dia que ustedes (los catalanes) se
den plena euenta de nuestra cerrazón, todos los
desastres pueden ser posibles".
I el cert és que encara no ens n'hem adonat
plenament.
A un diari se li pot demanar una total normalitat si aquesta normalitat existeix en el context on es mou. Però si no existeix, hem de denunciar aquesta anormalitat a cada ocasió, a
cada hora. a cada moment. Ja comencem a ser
prou forts per no haver d'amagar cap dels nostres mancaments.
I una segona consideració: Posar la secció
de llenguatge a primera pàgina em sembla també com una invitació a aquells catalans d'origen que han començat a abandonar el català,
que revisin aquesta actitud: mentre uns es preocupen no solament de mantenir la llengua, sinó
també de millorar-la, mentre els uns s'han preocupat de finançar-se un diari i tenen prou seny
per acceptar les limitacions que haver d'acontentar tantes mentalitats comporta (i accepten
igualment el fre que representa haver-se de
moure a lloguer i sense mitjans moderns), mentre s'està gestant amb gran desplegament d'esforços el Congrés de Cultura, d'altres, d'espat-

lles a les reivindicacions naturals del seu poble
fan el joc a l'Estat destructor i es posen, conscientment, però en molts més casos inconscientment, al costat d'una situació quasi colonial.
Aqui no voldríem fer acusacions, és més positiu
fer invitacions. Amb una càrrega d'exigèneia
com pot ser el pròleg i tot el llibre en pes de
Candel, Els Altres Catalans.
I finalment: Si tots som d'acord que per al
nostre recobrament col·lectiu és urgent de normalitzar el bon ús i l'xtensió de la llengua,
perquè el recobrament lingüístic empeny el recobrament polític, no és lògic que un diari en
català, concebut per potenciar aquests dos recobraments recalqui l'aspecte lingüístic amb intenció, no pas d'acaparar espai, sinó de projectar-nos car a una actitud?
Per a nosaltres és molt important d'estar
serenament informats. Però també és important
de posar de relleu la nostra anormalitat lingüística.
Aquest és l'efecte que em fa la secció de llenguatge a primera pàgina.
A mi em sembla com una exigèneia davant
de cada hora perduda, sense combatre, davant
cada sol·licitud desoïda, de cada espectacle valuós no ajudat de cada iniciativa frustrada per
falta d'alè o de suport econòmic. Es un indici
que crema, abrusa, deixa intranquil. Aquesta
secció i els comentaris que ha pogut suscitar,
és 'per a mi el reblament d'una convicció extensament compartida: El nostre problema és un
problema de manca d'Estat.
JOSEP ESPAR

Treseta en ratlla
El senyor Giner Boira —"especialista" en anticomplots catalanistes, ortodòxies "valencianes" i manipulacions truculentes de textos
més sensats que els seus— acaba de
publicar al diari "Las Provincias"
un article intitulat: "Otro ataqué a
València: Abora desde el Monasterio de Montserrat". La víctima propicitòria és un treball aparegut a la
revista "Serra d'Or" de març en el
qual "incomprensiblemente se mantiene una actitud claramente contraria e incluso ofensiva para València ... La razón es obvia; en cuanto
València defiende lo que es valenciano..., todos aquellos que buscan
la catalanización de València, se ponen negros de rabia y desesperación. Quisieran que València estuviera dormida para que los agentes
del catalanisme que estàn actuando
clandestinamente o no en nuestro
Reino..." aconsegueixen la "destrucción de nuestra personaüdad"
RESUM DEL PRIMER ACTE: Després de llegir la premsa que se publica a València, els "agentes catalanistas" s'hi posen completamente
negres de ràbia, enveja i desesperació.
Estant així les coses, part dels
"agents" passen a la clandestinitat
per tal de dissimular llur negror,
d'altres se suïciden engolint-se el
diccionari de Faura i la resta arriba en auto-stop al Monestir de Montserrat des d'on inicia una campanya
contra València.
II
L'articulista transcriu acte seguit
algun paràgraf de l'article de "Serra d'Or": "Pero. naturalment*, los
traduzco a esta lengua también va-
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lenciana en la que escribo este articulo. porque quien lo lea no tiene
la obligaçión de saber catalàn y no
tiene porqué comprarse un diccionario para andar descifrando palabras
desconocidas". Les "cites" seleccionades són las que en l'article "ofen^
sor" es refereixen a:
0 La miserable quantitat que suposa un milió de pessetes, la qual cosa fa que el senyor Giner s'hi pregunte: "Por qué a la comunidad de
religiosos del Monasterio de Montserrat les molesta que la Diputación
apruebe para cada ano un millón de
pesetas para la ensenanza del valenciano?". Jo, personalment li contestaria: perquè en alguns llocs, les
putes ja es cotitzen a 40.000 peles.
• L'escepticisme amb què es tracta
la creació d'un "Instituto de Cultura
del Reino de València, Jaime I", la
qual cosa li fa pensar que el que els
catalans voldrien es que "se funde
una sucursal del "Institut d'Estudis
Catalans" o algo similar". Hauria
pogut pensar amb més lògica que el
que ningú no vol és que tot allò que
eixca d'aqueix "Instituto" amb el
nom de "cultura valenciana" ens faça ruboritzar de vergonya.
# La creació d'una Gramàtica Valenciana (valenciana - valenciana)
amb normes diferents a les de Fabra
RESUM DEL SEGON ACTE: Un
zelós sentinella d'ortodòxies encontra un sospitós document escrit en
un estrany llenguatge. Després de
sàvies especulacions descobreix que
n p Pot tractar-se d'altra cosa que
d'un complot catalanista. Ràpidament comença la traducció a "la
" v . l l e n . g u a de los valencianos".
Nadie tiene porqué comprarse un
diccionario para andar descifrando

palabras desconocidas", exclamaria
llevant importància a la proesa que
ell havia fet.
En un article sensacional s'explica
com un comando d'agents catalanistes pretenia robar el milió de pessetes destinades a l'ensenyament de ïa
llengua valenciana, com s'anava a
boicotejar el "Instituto" perquè no
entenebrís el monopolista "Institut",
i com d'altres accions subversives
intentarien carregar-se el moderníssim "detector de catalanismes" conegut amb el nom de "Gramàtica
Valenciana".
III
L'acceptació "oficial" del "valenciano" com a "lengua nativa" a partir d'un prec al Govern del procurador Sr. Adàn Garcia —que si té
algun valor, segons acertada observació de l'article "ofensor", és en el
camp de la politiqueria local— enlaira l'articulista ofès a les altures
de d o g m a irreversible considerant
"definitivament resuelto y zanjado
este asunto: y diferenciada para
siempre y a todos los efectos de la
lengua catalana".
L'anàlisi del text en qüestió és a
partir d'aquí poc més que impossible. L'autor vol fer-nos rebentar
d'una indigestió pamfletària (tasca
prou difícil tot tenint en compte el
mític estómac dels valencians a prova de "all-i-pebre", paelles i melons
d'Alger): Qualifica el Congrés de
Cultura Catalana al Pais Valencià
de "osadia"; tradueix
tota mena
d'entrebancs" per "toda clase de opo
siciones"; repeteix cites que converteixen "molts dels meus paisans" en
"mis paisa'nos" fquan ho repeteix
per segona vegada, ampliant el concepte a tots els valencians per art

del tinter) i canvia el significat de
"catalanitat" traduint-ho per "catalanización" i «1 de "parla ' per "lengua" trabucant així el sentit de la
frase
Comptabilitza "un grupo ridículamente pequeno que, con pujos de
imperialismo trasnochado, pretende
nuestra colonización'. "... p o r q u e
cuentan que tras ellos esta el poderío catalàn". Continua divagant amb
una llista de monuments i personat
ges històrics valencians i acaba pujant-se a la parra tot considerant
que "Todo esto aparece en una revista de una orden monàstica, donde pensabamos y creí amos que síguiendo los principios cristianos que
supusimos tendría, debiera predicarse la paz, el amor y la humildad;
pero « i cuyas pàginas aparece odio
a Valencià en lugar de amor; en lugar de paz. una declaración de guerra... y en lugar de humildad, una
portada con un dibujo (?) que explican (?) diciendo: "catalan power".
RESUM DEL TERCER ACTE: Amb
la declaració que converteix el valencià en nadiu hi ha qui diu "Santa Rita, Santa Rita, lo que se da ya
no se quita". Punt i seguit hom proposa que el gremi de cadirers passse
a fer-se càrrec del "Instituto".
Tot prenent mesures contra una
declaració de guerra la qual té com
a finalitat menysprear, fulminar i
escombrar certs valencians, per tal
de, una vegada qualificats i convenientment etiquetat», enviar-los en
paquet certificat a Panamà, el dissertador pren posicions dalt del Micalet. prèviament disfressat de Tirant Lo Blanc
("Canigó" 44^15-5-76)

IURREMCIA I B t W A » *
Dissortadament no tothom bswfrrà llegit l'artfcie de la Teresa $»««nies inserit en la pàgina "filà»
leg" del dia 13 deí conreat. I ma»
lauradament no tots eís qui l'hagin llegit en treuran ei profit desitjable. "Herència i Ila«t" és va
article que posa el dit a la llaga.
Copiem: "Hi ha qui frueix de valent ignorant les exigències polítiques del nosrtre present o supeditant-les a les pugnes del passat". I això pot ésser depriment,
com diu l'articulista, però, a més
a més, em temo —i això é* esfereïdor— podria ésser catastròfic.
AVÍP (BsreetomM
RESPOSTA
La pregunta de Joan Abellan
a la Núria Espert, ja va ser contestada per l'actriu a l'Institut
del Teatre no fa gaires dies. Segons Sempronio, Núria Espert va
dir que de quedar-se a Catalunya. res de res. I va afegir: "Conec bé el nostre poble: rancor pel
que se'n va i despreci pel qui es
queda". Són les mateixes paraules. més o menys, que un dia vaig
sentir dir a Xavier Cugat. I sentint-ho molt. hi estic d'acord. De
fet som molts els catalans que
preferim el rancor al despreci.
RAMIR BASCOMPTE
(Barcelona)
QUALIFICATIUS
M'he donat compte que en els
noticiaris de la televisió són:
"criminales. viles y cobardes
atentados" els assassinats duts a
terme per la ETA, el FRAP, etc„
mentres que queden reduïts a
"lamentables sucesos" els crims
comesos pels feixistes o sia persones "de orden".
JOAN VILANOVA
(Manresa, Bages)
UN VELODROM PER
A BARCELONA
Crec sincerament que Barcelona està mancada d'un velodrom
modern per a poder-hi desenvolupar una activitat ciclista d'acord amb la gran afecció que hi
existeix des de fa anys.
Quan es celebraren* els "Mundials" a Barcelona ens prometeren la construcció del velòdrom
però els anys han anat passant
i la promesa ha quedat en res.
Igual va succeir amb les eleccions del President de la Federació de Ciclisme en les que en M.
Poblet prometé el velòdrom cas
d'ésser elegit. Així va ésser, però
el velòdrom Continua inexistent.
SALVADOR FERRE I MIRO
(Barcelona)
"DIARI MERCANTIL"
Ei l'article "Dèiem ahir..." de
Pere Calders, referint-se al "Diari Mercantil"', hi diu: "Un dia el
senyor Xavier Tusell, que era
l'amo del periòdic, va decidir plegar,...". Dit d'aquesta forma es
podria interpretar que la decisió
fou presa capriciosament, quan
la veritat és que el meu pare es
va veure obligat a plegar, Ja que
havia arribat al límit de la serà
capacitat d'endeutament
JORDI TUSELL I C O U
(Barcelona)
CONFUSIO
Amb molta sorpresa Ittg an
l'Avui n.* 14 del dissabte 8 de
maig, pàg. 24, un article signat
per Josep M. Espinàs i amb
títol de "Miracle", un íet miraculós que atribuix a Fra Pomes,
sent que ací en València es considera obra de Fra Vicent Ferrer,
el patró del nostre País Valencià,
e inclús és escenificat i representat en "Altars" que sont erigits
en distints llocs de la ciutat.
JOAN LEON MASIES
(València)
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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ACTIVITAT POLÍTICA

Psicòlegs: concentració a Govern Civil

H. Barrera abandona el "Reappament"

Van lliurar 355 instàncies amb peticions diverses

Pailach: "Ratifiquem la voluntat de treballar estretament aliats"
Signat conjuntament per Josep Pailach. Heribert Barrera i
Josep Vérde. hem rebut el comunicat següent:
"Desde fa uns mesos, les tasques
d'organització d'Esquerra Republicana de Catalunya a les quals s'ha dedicat el company Heribert Barrera
des de l'any 1952 i que han reprès
amb molta més intensitat darrerament, 11 feien difícil fer front a l'esforç que comportava una copresidència del Reagrupament Socialista i
Democràtic de Catalunya. Avui, les
actuals perspectives polítiques de
l'Esquerra, que fou el partit dels
presidents Macià i Companys i la
gran organització majoritària del
nostre poble i que serà un element
fonamental en la represa de la vida
democràtica de Catalunya, fan necessari que el company Heribert
Barrera deixi la copresidència del
Reagrupament per incorporar-se plenament a la direcció del partit germà.
Bo i reiterant els llaços fraterns
que s'han anat forjant durant tants
anys entre els socialistes catalans i
els homes de l'Esquerra i que arrenquen del període de la Catalunya
Autònoma, durant el qual l'aliança
d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'Unió Socialista de Catalunya
fou permanent i fecunda, destitgem
la millor sort a l'ERC i ratifiquem
plegats la nostra voluntat de treballar estretament aliats per construir,
com volia el president Macià, "una
Catalunya políticament lliure, econòmicament pròspera i socialment
justa".
PSAN: HERMETISME T O T A L

nal d'Elisenyament dè Sant Josep de
Calassaflç del carrer Sant Quintí.
L'OBJECCIO DE CONSCIÈNCIA
Demà divendres, a un quart d'onze
de la nit, Pepe Beunza parlarà a
l'Auditori Claret (Roger de Llúria. 5) sobre L'objèccio de consciència", La conferència anirà acompanyada de la projecció d'una pel·lícula
sobre aquesta qüestió.

Escombriaires: pot tornar el conflicte

es creïn llocs de treball que permetin l'exercici de la Psicologia concebuda com un servei públic en els
camps clínics, escolar, laboral i social.
PROBLEMES PELS ESTUDIANTS
En una conferència de premsa, celebrada posteriorment ai Col·legi de
Doctors i Llicenciats, va informar-se
que avui es lliuraran 150 instàncies
més. També els estudiants i professors de Psicologia de la Universitat
de Barcelona van informar de les seves reivindicacions, que se centren
en la creació d'una Facultat independent i decaràcter experimental per
superar l'actual situació de dispersió en diverses Facultats, l'escassedat de pressupostos i d'altres problemes.
Actualment, segons la Secció de
Psicòlegs Catalans, hi ha a l'Estat
espanyol me s de cinc mil professionals i uns quinze mil estudiants.

Els obrers no volen que es tanqui Bertrand Serra, de Sants
La vagà d'escómbriàires i
brossaires de l'empresa FOC
podria reprendre avui. El conveni col·lectiu que es va signar
necessitava una articulació posterior.
Avui és el dia assenyalat per signar aquest articulat. Per les deliberacions que hi ha hagut en la redacció, sembla que els treballadors no
hi són gaire d'acord. Aquesta tarda
hi haurà una reunió de la comissió
deliberadora a la casa sindical per
tractar de la qüestió. Si els treballadors no accepten l'articulat, podria ser que tornessin a declarar-se
en vaga.

Els vocals jurats de l'empresa Bertrand Serra, de Sants, ens han adreçat un escrit que manifesta el seu
temor per la possible clausura de
la factoria. Si s'arriba a fei, restarien cent cinquanta obrers sense
feina. L'empresa es vol acollir a
l'anomenat "Pla de reestructuració"
del sector cotoner. Però la factoria
de Sants —situada al Prat Vermell,
prop de la Zona Franca— és dei
Ram de l'Aigua. Hi ha la possibilitat que l'empresa es declari "mixta", perqUè tanlbé té altrés factories
de filats i teixits a Manresa.
Fa un parell d'anys que la mateixa errtpresa va tancar la fàbrica de ia
Colòhia Güell. Aleshores en va muntar una altra a Ordis, prop de Figuerèè, amb unes despeses de l'ordre dels sis-cents milions. Però els
terrènys dè là Colònia es van revaloritzàr. Ara podria passar el mateix
a Sants. Es preveu que s'hi faran
locals industrials i magatzems.
Els treballadors dé la factoria
—alguns fà trènta anys que hi treballen— veuen com l'empresa passa
éncàrrécs a d'altres empreses del
ram pèr tàl dè descapitalitzar la seva. Així pot semblar que la factoria
no és rendible. En cas de tancament,
els acomiadats que no es poguessin
acollir a la jubilació cobrarien un milió. Però difícilment trobarien feina
a d'altres llocs perquè alguns ja passfen dè la quarentena.

VIStO D'ESQUERRA DEL PRESENT
I EL FUTUR DE C A T A L U N Y A

MOTOR IBÉRICA: ENTREVISTES
A M B SINDICATS FRANCESOS
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Una nota del secretari de premsa
d'Unió Democràtica de Catalunya ens
fa saber que ha quedat constituïda
la Unió de Joves Democràtics de Catalunya CUJDC), com a grup de treball i d'acció no violenta dels joves
demòcrata-cristians
catalans, que
treballarà per estendre entre el jovent l'ideari de la UDC.

TREBALL

La suspensió de les conferències
que Joan Armet, home públic del
PSAN, tenia anunciades, ha comportat la difusió d'un seguit de rumors de crisi en el si del partit. De
fet, la nota oficial que anunciava
que s'havia obert un debat no aclaria gran cosa. Ara en rebem una
altra del Comitè Executiu on, ultra
repetir aquella primera diu:
''El debat intern se centra sobre
qüestions estratègiques que, a la
Declaració Política de Principis, no
eren prou definides, qüestions que
s'havien fet evidents per a tot el
partit. No és matèria del debat!,
doncs, les actuals opcions tàctiques
del partit.
"No fem públiques les diverses posicions a l'entorn d'aquest debat, perquè el partit està disposat a assumir la que resulti majoritària.
" I per tant, el Comitè Executiu
del PSAN desautoritza qualsevol interpretació o ampliació dèls seus comunicats oficials."
D'altra banda, també hem rebut
una nota del P S A N provisional què,
ultra criticar les "presentacions a la
llum" de partits que no poden encara "presentar amb tota claredat uns
objectius polítics", perquè "no són
més que un mitjà per à augrtiéntar
la confusió existent" fa les consideracions següents:
" A f i d'aclarir algunes informacions aparegudes a la premsa, en
les quals s'al·ludeix al Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels
Països Catalans —provisional— en
terntes confusionaris i inéxactes, éns
veiefai obligats a fer unes breus puntualitzacions.
"È1 F'SAN-P és un partit rèvolucionàri nascut èl març del 1974 i
una oirgànització política tofllment
autònoma del seu homònim el PSAN
(ofièiàl). És, doncs, totalment fals
parlar de branques quan es parla
de les dues organitzacions.
"El PSAN-P s'ha definit sempre en
les seves publicacions com un partit
revolucionari que es proposa c»m a
objectiu clarament definit la realittruccié de les relacions socials capitana,

Avui, a lés deu del vespre. Perè
Portabella, J. A. Sanchéz Càrrèté i
Salvador Casanova donaran una xerrada que. sota el títol genèric de
"Prtsent i Futur de Catalunya", pretén donar una visió general de la
problemàtica actual de Catalunya i
apuntar les possibles sortides cap a
la llibertat i la democràcia". Aquesta
conferència és organitzada per l'Associació de Veïns Clot-Camp de l'Arpa i se celebrarà a l'Institut Nacio-

NEIX L A AJDC

Un grup nombrós de psicòlegs catalans es va concentrar ahir a migdia davant les portes del Govern Civil per lliurar 355 instàncies personals exposant diverses peticions entorn de la seva situació professional
i col·legial. Les instàncies els van ser
admeses al Registre General del Govern Civil.
Entre d'altres peticions, se sol·licita
que sigui creat un Col·legi Oficial de
Psicòlegs, que es reconeguin provisionalment plenes atribucions a les
seccions de psicòlegs dels Col·legis
de Llicenciats, que sigui decretat un
estatut professional sobre la base
de les línies proposades per les seccions professionals de psicòlegs i que

RESIDÈNCIA F. FRANCO
DENUNCIEN EL DIRECTOR
Els ènllaçòs sindicals de la Residènccia sanitària "F. Franco" han
adreçat un escrit al president de
l'agrupació amb denúncies contra el
seu director. L'acusen qué repetidament ha intentat desprestigiar els
càrrecs sindicals i enfrontar-los amb
la resta del personal.

uns fulls signats per un suposat "Capitàn Fernàndez" en nom de "Los
guerrilleros".
Per altra banda, el darrer cap de
setmana una delegació de la Comissió Obrera de Motor Ibérica va anar
a París a èntrèvistar-se amb els sindicats francesos CGT i CFGT. Els varen demanar solidaritat amb la seva lluita, perquè es tracta d'una empresa multinacional.

INSTAL·LACIONS
COMERCIALS,
INDUSTRIALS
i ESPECTACLES

M U L T A DE 100.000 A
JUAN M O N T R A V E T A
Ha estat imposada una multa de
cent mil pessetes -—la més grossa per
les passades vagues del Metall— a
Juan Montraveta Montraveta.
Es un obrer acomiadat de Motor
Ibérica, acusat d'haver intervingut
en la direcció de la passada vaga.

(Bóites, Pubs,...)
Truqueu de 3 à 5 tarda
Telèfon 229 26 59
Preguntar Sr. AMETLLER

És fàcil de dir:
"Donem un bon servei".
Més fàcil, però, li serà a vostè
de comprovar-ho.

BERTRAND SERRA: ELS OBRERS
NO VOLEN QUE ES T A N Q U I

Una representació dels vaguistes
de Motor Ibérica s'entrevistà ahir
amb el bisbe auxiliar, doctor Guix,
i amb el delegat episcopal de pastoral obrera mossèn Galvany. Li exposaren la situació dèl conflicte laboral a les tres fàctoriès i les actua-

cions que han realitzat fins ara. Tam-

bé exposaren les amenaces que els
vaguistes reben pèr telèfon o personalment. Darrerament han rebut

Dés dèl 1844 què "donem un bon servei", què escoltètn els problemes dels
nostres clients i que en cerquem les
respostes adients.
L'experiència acumulada en tànts
d anys de servei, a través dè tota mena
de temps d'inestabilitat i fermesa, de
retraïrrient i reactivitat, de crisi i prosperitat, no hi ha pas cap dubte que ha
enriquit la nostra capacitat professional.
Des dè l'inici dé lès seves activitats
bancàries, tà Banca Mas Sardà ha tingut sefriprè còríi à principal objectiu ésser un pont entre qui desitja invertir i
<(ui té necessitat d'inversió.

En la seva primera època là Banca
Mas Sardà contribuí amb el seu esforç i mediació al desenrotllament
comercial i industrial de Barceona.
La transformació de l'empresa familiar en la Banca Mas Sarda d avui fou
el principi d'una nova etapa que culmina en la nostra expansió actual
Ara la Banca Mas Sarda, tot t la seva
projecció nacional i internacional continua escoltant i donant respostes.
Estén pon« entre empreses i inver-

sors Promouriquesa.Ajuda SI desen-

rotllament dels f W t S i m b unWnjei
cada vegada més especialitat i técnificàt.

CompiwM». Diàleg \ servei són la notfra meta

**1844-

IRHCFfi m i

Fundada el 1844

ALACANT-BARCS.ONA-BILBAO"MALLORCA
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No és cert que e! desenvolupament econòmic
sigui incompatible amb la millora
de la qualitat de la vida i la conservació
del medi ambient
£1 contacte amb la naturalesa.
una vida més senzilla, sense presses, que permeti
d'assaborir el moment
que comprem unes flors o que juguem
amb els infants, són valors que
han de ser cada vegada més assequibles.
CATALANA DE GAS contribuiex eficaçment
a millorar la qualitat de vida
amb el subministre d'una energia noble
com és el GAS NATURAL:
^
^
aquest gas es distribueix pel subsòl,
i això ajuda a la descongestió del trànsit rodat
í evita a més la degradació del paisatge;
com que és permanenment present a la llar,
es pot usar amb tota comoditat,
perquè no s'han de preveure ni emmagatzaments,
ni transports,ni interrupcions: en cada una de les
seves aplicacions, la utilització del
6AS NATURAL aconsegueix uns ambients
saludables i a la vegada proporciona un aire
més pur, més net i totalment exempt
de contaminacions.
A més, el GAS NATURAL
en ésser la més econòmica de les
energies primàries
i en arribar al consumidor sense
cap transformació, també contribueix
a l'estalvi d'energia al nostre país.
Per totes aquestes raons, i per a una millor
qualitat de vida,
el GAS NATURAL ÉS L'ENERGIA D'AVUI.

gas natural
DIRECTE - NET - ECONÒMIC

Catalana de Gas y Electricidad, S.A.
Avinguda Porta de i'Angel, 22 - Telèfon 318 0 0 0 0 - BarceIona-2

«4
ijïftf" "

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 20/5/1976. Page 5

Països catalans-

-AVUI, dijous, 20 maig 1976-

Ruta internacional de Trier ; B M R ! S

E E BflRC£L0

- Pàgina 6-

M

Lluisos

Pax Christi amb el lema "retrobar la pau"

Oríf1!^

"Pax Christi". el moviment internacional a favor de la pau.
organitza enguany la rúta internacional de Trier (Alemanya).
Hi prendran part routiers de diversos; països, compresos entre
els disset i els trenta-cinc anys

Si el P'a Comarcal s'aprova com és ara, els seus dies són comptats

El tema de discusió serà "Retrobar la Pau" i el diàleg es referirà a
eia; accions per a la no violència; els

BREU
ANIVERSARIS. — Avui tindran
lloc els actes commemoratius dels
aniversaris de les exposicions de
1888 i 1929. amb el següent programa: a les 11. missa a la basílica dé
la Mare de Déu de la Mercè; a tres
quarts 1 de dotze, ofrena de flors ai
monument a Rius i Taulet. i a dos
quarts d'una, ofrena de flors al monument de l'Exposició Internacional
de Barcelona 1929. situat a la Plaça
de l'Exposició dels Jardins dé Montjuïc.
CONSUMIDORS. — L'Agrupació
de Mestresses de Casa de Barcelona,
en col·laboració amb la fundació espanyola Calitax. inaugurarà properament un servei nou a Espanya. Ès
tracta d'un departament consultiu
d'"Orientació i informació al consumidor", Ei consumidor, en qualsevol
moment., i durant les 24 hores del
dia. podrà consultar per telèfon
qualsevol problema o dubte que tingui en matèria de preus, qualitat,
fraus, etc. El departament, completament gratuït per al públic, serà
atès per persones preparades i documentades.
ESPECTACLE. - Aquesta nit. a
les 10. se celebrarà, al Saió del Tinell, la segona representació dé
l'obra d'Esteve Albert "Funeral i
judici del bon Rei en Jaume", basada en la crònica del Conqueridor i
posada en escena sota la direcció de
Jaume BatiSte.
FIRA. — De l'I al 10 de juny tindrà lloc la 44 Fira Internacional de
Barcelona, en la seva edició 1976,
presentada a Madrid pels senyors
Riba Ortínez, president dei certamen, i Sanuy Gistau. director de la
Fira. El certamen se celebrarà al
recinte de la Fira, a Montjuïc. Dels
250.000 metres quadrats del recinte,
61.500 corresponen als stands de les
empreses, essent el nombre total
d'expositors de 3.386. dels quals
2.185 són espanyols i 1.201 estrangers. La participació estrangera tindrà vint-i-siS pavellons oficials.

les qüestions Següents: la no violèntreballs de la pau; els drets de l'home; les possibilitats o impossibilitats
de reconciliació: i el problema dels
treballadors estrangers i exiliats.
Tots els qui prenguin part en la
ruta seran acollits en cases particulars dels pobles per on passaran. Es
formar an deu o onze grups, que eixiran de diferents indrets cap a
Trier. Assi^..an a dos camps de treball: 1' un amb nens i preadolescents
en rensenyament de la pau: líaltre
ajudarà les farçiílies en llurs necessitats.
El preu de la participació és de
3.600 pessetes i les dates, entre el 27
de juliol i el 7 d'agost. Tots els qui
hi vulguin participar s'han d'adreçar
a Carmelo Delgado, carrer Via
Triomfal. .370. Castelldefels íBarcelona) o trucar ai teièfon 365 10 51.

yg|

A Gràcia continuen parlant i
lluitant contra el Pla Comarcal.
Demà, a les vuit del vespre, se
celebrarà un acte als Lluïsos de
Gràcia, entitat que desapareixeria si el Pla es portés a terme,
per a parlar de l'esmentada ordenació i fer ressortir la situació de trencament del barri i la
possible desaparició de l'estatge
social d'aquesta entitat.

molt, que hi hagi una aran assistència, perquè d'a<;uesta manera quedarà ben clar el refús que fan els veïns
sobre aquest Pla" i acaben el comunicat ambuna petició d'ajust "en bé
de la unitat i continuïtat de Gràcia".

CARMEL: PER UNA ESCOLA
PUBLICA I GRATUÏTA

Al Carmel se celebra la Setmana
de l'Ensenyament, organitzada per
l'Associació de Veïns del Carmel,
amb la col·laboració de la Cohiissió
de Cultura de la Junta Municipal del
MATESA PER EQUIPAMENTS
Districte XII. Va començar divendres passat amb una conferència a
Avui, al Putget, i si l'autoritat go- càrrec de Marta Mata, que parlà sovernativa no ho impedeix, és previs- bre "Les Escoles Públiques i les PriEs parlarà també de la VIA O i de ta una concentració pacífica davant
vades". El segon acte es va celebrar
les accions i gestions davant els esta- del solar de Matesa, carrer Escipió dimecres,
i fou una taula rodona en
ments i autoritats governatives. Els cantonada Homer, per protestar per què participaren les Associacions de
organitzadors diuen: "ens interessa l'enderrocament de la fàbrica i rei- Pares de les escoles del barri. Avui
molt que hi hagi una gran assistèn
vindicar el solar per a equipaments. es farà una conferència-col·loqui sobre "Formació Professional" al local
de l'associació, carrer Feijoo número
10. Dissabte s'obrirà una exposició
de dibuixos infantils al pati de la parròquia de Santa Teresa i per à diumenge és previst de celebrar una ginkama infantil.
Tots aquests actes se sumen, a la
campanya "Per una escola pública i
Ramon Serrano Süner, l'ex d'·'eséenciaimènt escriptor i central- d'alabança que, dintre del Règim, es gratuïta" que es duen a terme a niministre dels primers moments, ment poeta". Va assenyalar dues èpomantenir sempre "lluny de l'arri- Vocalia d'Ensenyament d'aquesta Asde l'Espanya de Franco, va pas- ques: la primera, d'un formalisme va
bisme, de la vanitat, de l'ambició i vell de tot Barcelona.
sar per l'Ateneu Barcelonès per neobaftoc, i la segona, ja fora d'a- de
cobdícia", i un cop fora de la
En el comunicat elaborat per la
a oferir una conferència sobre quest formalisme i emportat per la líniala de!
règim,
es
va
proclamar
pel
sociació
a més d'assenyalar la manla personalitat de Dionisio Ri- desil·lusió.
"restabliment d'una normalitat exi- ca d'Escoles Nacionals en el barri, i
druejo.
En tot moment, el senyor Serrano gent en la nostra vida pública; per la necesitat urgent que se'n creïn de
Súner va fer grans elogis de l'esperit la decència i per l'exercici de la ciu- noves, exigeixen l'immediata congede llibertat i de la consciència de jus- tadania i la reconstrucció de la nos- lació de quotes de les escoles privaEl conferenciant va ser invisible tícia dé l'escriptor, i en parlar de la tra consciència civil".
des i la supressió de les permanèndurant tot el dia; en canvi, durant la seva separació del falangisme triomcies a les públiques.
conferència, va romandre prop de fant li reconegué a bastament la raó
El senyor Serrano Súner es va exDiuen també que és urgent la creadues hores i mitja davant del públic, que el portà a prendre aquesta de- pressar tothora amb una retòrica de
ció d'associacions de pares que junper cert molt abundós,
la
més
vella
escola,
prolix
en
citacisió.
cions i transfigurat en les concep- tament amb els mestres garanteixin
L'eX-miríistre i cunyat del general
De la personalitat política de Ri- cions ideològiques que l'havien ca- un ensenyament de qualitat, com a
Franco va començar el seu parlament druejo, l'orador va assegurar en to
primer pas vers un autèntic control
racteritzat quan era polític.
presentant una imatge completa de
de l'escola. I davant de la mànca qual'integra personalitat que caracteritsi bé absoluta de locals culturals, rezava Ridruejo, del qual digué també
creatius i esportius, demanen de poque, precisament pér aquesta caracder utilitzar els locals de les escoles,
terística, èra impossible dé destriàrfora de les horaris docents, per a les
ne les seves manifestacions fonamennecessitats del barri.
tals d'home, polític i poeta. Tot i
això, el senyor Serrano rio va obeir
TRINITAT: UN INTERBARRIS
el seu propi esquema i va parlar priSOBRE L'HABITATGE
mer que tot de la personalitat humaÉï periodista Joan Zamora Terrés
na de Dionisio Ridruejo, del qual diEl periodista ha posat el fet en
gué que com a col·laborador del Rè- va prestar declaració ahir al jutjat
Va celebrar-se al Centre Social del
coneixement de la Comissió de Ded'instrucció número 2 de Barcelona
gim —només tenia per sobre la seva
barri de la Trinitat una reunió de
fensa
Professional
de
l'Associació
de
jerarquia Franco i el propi conferen- sobre un article que va publicar a
diverses entitats de veïns afectats
la Premsa de Barcelona.
"Hoja del Lunes" a Barcelona el
ciant— era d'una integritat i d'una
pel problema de l'habitatge.
dia 26 de gener. Hi facilitava inforlleialtat crítiques que en més d'una
Entre les que hi van assistir, de
ocasió resultaren molestés. Va desta- mació sobre una reunió de cinc-cents
Barcelona, s'hi comptaven: Verdum,
delegats de Comissions Obreres cecar l'amor a la veritat i la repulsió
Trinitat, La Pau, Guineueta, Poble
que Ridruejo manifestà sempre da- lebrada el diumenge 25 de gener en
Sec, Nucli Antic, etc.
vant de qualsevol mena de maquina- aquesta ciutat. La declaració fou
Endemés hi havien les de: Xup
feta a instàncies del jutjat d'Ordre
ció o de manipulació, i exaltà tafnbé
(Manresa), Arrahona Merinal (SabaSTA. CRISTINA D'ARO
Públic número 1 de Madrid.
el seu gran rigor en el saber.
dell), Sant Llorenç (Terrassa), EsEn parlar de Ridruejo com a
É1 periodista va manifestar al
1.100.000 pessetes
pronceda (Sabadell) i Cinc Roses
escriptor, l'orador el va qualificar jutge la seva desagradable sorpresa
Inclosos 800 m2 del solar
(Sant Boi).
quan va ser requerit a declarar soEstà junt al Supermercat
A la reunió, que va durar tot el
bre uns fets i una informació que
Entrada: 220.000 pessetes
dia, s'hi van tractar els problemes
apareixen amb absoluta normalitat,
i la resta en 12 anys.
de l'habitatge dels polígons de prodiàriament, a tota la premsa del
moció oficial (OSH i PMV), i dels
país.
de promoció privada i els dels barris
DEMANI PLANELLS
sotmesos a remodelacio i a expropiaI COMPARI
ció.
Els reunits és van dedicar, partint
Tel. 224-38-26
de l'experiència de coordinació dels
D I V I S I O N S METÀL· L I Q U E S
polígons de l'Obra Sindical del Hck
gar, a construir un tipus de coordinació que pogués incloure a d'altres
barris que tenen com a interèssos
comuns la lluita per una vivenda digna. Per això es van exposar durant
el matí les diferents problemàtiques
de cada barri. Durant la tarda es
va arribar a l'acord de fer, en un fu1 Fotocòpia
3 Pts.
tur pròxim, una assemblea general
30 Fot. iguals a
de tots els barris que oermeti supe2 Pts.
50 Fot. iguals, a
rar l'aïllament actual i avançar vers
1,40
...i així fins a
la concrecio d'un programa d'altérna0,40
tiva de cara al problema de l'habitatCalàbria, 280 (junt a L Carlota)
geAragó, 235 (junt a Balmes)

Ramon Serrano

Súner, clar i net

les virtuts liberals de Dionisio Ridruejo a l'Ateneu Barcelonès

Un periodista declara en el jutjat

X A L E T

FOTOCOPIES
COMPAREU PREUS

Petons, 4 (junt a Camerç, 6)
VALÈNCIA tel 32188 52«MADRID tel23465 27

COMMEMORACIQ DEL 7è CENTENARI DE
LA MORT DEL CONQUERIDOR

FUSTERIA METAL.LICA
Total garantia • M i l l o r servei
Immillorables condicions
íelèfs. 3081139-3081848
G u i p ú z c o a , G4

Barcelona-5

(PLAÇA DEL REI)

«FUNERAL I JUDICI DEL BON REI EN JAUME»
Escenificació de la Crònica, per Esteve Albert
Direcció: Jaume Batiste
Butaca. 50 ptes. Preus especials per als grups escolars acompanyats
de professors
Taquilles a la Placa de Catalunya, obertes de 10 a 1.30 i de 4.30 a
9 nit, i a la Plaça del Rei-
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Qiu es confongui, la paga
més cara

Tel. 3198700

TINELL DEL PALAU REIAL MAJOR
Dijous, dia 20, a les 22 hores, segona
representació de l'obra

Sntença, 2Í2 (junt a l'Avinguda
Mistral)
Consell de Cent, 418 (junt
P. Sant Joan)
Alfons XII, 23-27 (Molt ull, 23-27!)

HABITACIONS
JO V E N U S
AMIDA
DORMITORIS MÚLTIPLES
^ CAMBRES-ESTUDIS
PROJECTATS I DISSENYATS
^ C A D ^ C A S
INFORMACIO T. 300 02 90
HORES TALLES

Debat sobre les regions
Organitzat per l'Institut de Ciències Socials de la Diputació de Barcelona, se celebraran, el més dè novembre d'enguany, un seguit de conferencies i . col·loquis amb partiCioacio de ponents d'aquí i de fora. Sobre
'La Regió", dintre la XIV Setiïiana
Internacional d'Estudis Socials que
anualment organitza la Diputació. Es
desconeix encara exactament <Juins
experts hi participaran.

PARQUET ROURE
col·locat des de 490 ptes. m2

ARMARIS CUINA • MOQUETES

confbriex e . o .

yitlgrroel, 133 Jtocant València) Tel, 2536177-2542041 i 254965

Països catalans

Menor, ferida per la Guàrdia Civil

Estat neutral i escoles pluralistes

Viatjava amb dues persones en un cotxe robat

Al Fòrum Vergés, més opcions que no pas ponents sobre l'escola del futur
"Escola p ú b l i c a... què vol
dir?". Joan Triadú, de la Institució cultural del CIC; Josep
Pallach, polític i professor a
l'Autònoma; Maria Antònia Canals, directora de l'escola Ton
1 Guida a Verdum; Jaume Serramona, de l'Institut de Ciències de l'Educació, i R a m o n
Maria Torelló, delegat d'Ensenyament de la provincià catalana dels Jesuïtes, van reunirse en una taula rodona dimarts, a la nit, al Fòrum Vergés per tal de trobar una resposta a aquesta pregunta.

Fou, però, debades. Sara Blasi,
moderadora de la taula, va confessar-ho amb tota simplicitat en l'endemig de dues intervencions del públic: "Es molt estrany que tothom ho
vegi clar —va dir per tal d'encoratjar el diàleg—, quan la taula no ho
veu gens de clar." I a la sortida de
l'acte, hom comentava que el problema havia estat mal plantejat...
En efecte, els punts de vista eren
difícilment conciliables; no pas per
raó d'un dogmatisme excessiu, sinó
perquè cadascun dels ponents emprava el mots de forma distinta. I
sobretot perquè les diverses opcions
es combinen entre elles fins a produir un garbuix inextricable: escoles privades i ideològicament unitàries. escoles privades i pluralistes,
escoles públiques i privades pluralistes. escoles públiques pluralistes i
privades unitàries, escoles exclusivament públiques però pluralistes, escoles exclusivament públiques i unitàries. etc... Val a dir que hi havia
més opcions que no pas ponents, al
Fòrum Vergés.

NO A L'ESCOLA PUBLICA
UNITARIA
Hi havia, tanmateix, un punt de
coincidència essencial entre tots els
ponents: el rebuig total i absolut de
l'escola estatal i ideològicament unitària. L'espectre d'un Estat culturalment abassegador fou denunciat
enèrgicament per Pallach —"l'escola estatal ha estat constantment una
amenaça per a les llibertats"—, per

Serramona —"hi ha sempre el perill
de fer de l'educacio un endoctrinament"—, per Torelló —"és trist de
tenir una sola televisió, però ho fora
encara més de tenir una sola educació". Aquest rebuig era tan categòric que Pallach, interpel·lat pel públic en el sentit de si estaria d'acord
amb una escola pública i unitària a
mans d'un poder polític català, va
proclamar: "Estaríem d'acord que la
Generalitat planifiqués l'escola, mai
però que la gestionés." Serramona,
d'altra banda, va encarregar-se de
desil·lusionar els qui, entre el públic,
creien en una possible escola estatal i, tanmateix, ideològicament neutral: "La neutralitat no pot existir
—va dir—; el mestre no pot ésser
neutral i l'única neutralitat imaginable és la que deriva d'una pluralitat
d'ideologies."

tuació peculiar de les escoles religioses que, per definició, refusen aquest
pluralisme. El delegat d'ensenyament
dels jesuïtes va intentar fonamentar aquesta opció: "Cal que l'escola
tingui una coherència ideologica —va
afirmar—; cal que la formació religiosa no resti separada de les altres
matèries, matemàtiques o química.
Cal educar des d'una visió determinada de l'home." Joan Triadú va tenir, però, unes paraules duríssimes
per a l'escola religiosa- "Les .ordres
religioses —va dir— han fet una feina colonitzadora bàrbara a Catalunya: l'han castellanitzada. I ben pitjor encara —va exclamar—, ho han
fet en nom de Crist!". El delegat dels
jesuïtes va concloure tanmateix que
"cal que la societat futura s'organitzi de manera que l'escola privada, amb una filosofia coherent, sigui possible."

EL PROBLEMA DE L'ESCOLA
RELIGIOSA
Entesos, doncs, sobre la necessitat
del pluralisme, calia analitzar la si-

Sobre els professionals catòlics de
la informació va dir que intervenen
com s intèrprets del pensament de
l'Església, de dintre estant. "No és
exagerat d'afirmar — V a dir— que
això és ara més important que mai,
car són molts els corrents contraris
que deformen l'opinió, tant en mitjans catòlics com en els que no ho
són. El periodista catòlic, així, fa
funcions profètiques i crítiques, que
possiblement són més necessàries a
l'Església que no a cap altra societat humana".
"L'Església, va dir en un altra
moment de la seva intervenció, atravessa una etapa de tensions pels diferents corrents que t r a c t e n d'e X cloure's mútuament" , la premsa catòlica pot fer un paper decisiu en
aquest moment, perque "un pluralisme constructiu es basa en la recerca de la veritat".
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Però el cotxe no va obeir les senyals d'alto, i els dos agents de l'ordre van efectuar alguns trets sobre
l'automòbil per espantar el conductor, encara que aquest no es va aturar i va aconseguir escapar.

Després es va saber a la Jefatura
Superior de Policia, que una menor, R. E. A., de 14 anys, era assistida a l'Hospital Clínic de ferides
causades per arma de foc, el pronòstic de la qual era greu.
Funcionaris especilitzats en investigació van aconseguir esbrinar
que la menor ferida era un dels ocupants de l'esmentat cotxe robat
Després es va poder identificar l'autor del robatori del cotxe, S.G.G.
"El Sebas", de 15 anys, que va ser
detingut. Ambdós han passat a disposició del Tribunal Tutelar de Menors, junt amb Julio Martín Casanovas, de 21 anys, tercer ocupant
de l'automòbil, també detingut.
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SANT GERVASI
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FI grup escolar R. Argentina a punt de tancar
L'A. de Veïns de Sant Gervasi contra l'Ajuntament

JJF

ment; els veïns de Sant Gervasi demanen per això que, abans que es
produeixi una situació de fet consumat, l'Ajuntament compri el solar
per a resoldre el conflicte.
Recorden també el veïns que Sant
Gervasi té una població escolar de
vint-i-cinc mil nens i que el centre
República Argentina és l'única escola d'ensenyament general bàsic que
hi ha al barri.

L'Associació de Veïns de Sant Gervasi va reunir-se el dimarts pei a
emplaçar l'Ajuntament a termini fix
—el dia 31 de maig— perquè resolgui el problema del grup escolar
República Argentina. "Els pares í
l'Associació de veïns actuaran per
vies més contundents si l'Ajuntament i el Ministeri no donen una
resposta definitiva dins el període indicat", diu la nota elaborada al final
de la reunió.

MUTUALITAT DE PREVISIÓ S O C I A L

DES DE 1902
OFERIM UNA ÀMPLIA
GAMMA DE PREVISIONS
I D'AJUTS.

ELS PSICÒLEGS DE BARCELONA
AMB ELS DE MADRID

En efecte, sembla que el temps
apressa, car el tancament del centre ha estat autoritzat pel tribunal
Suprem arran d'una denúncia feta
contra l'Ajuntament pels propietaris
del solar, i hom suposa que aquest
tancament podria produir-se durant
el període de vacances. Tanmateix,
aquest solar ha estat qualificat pel
pla Comarcal com a zona d'equipa-

La Secció Professional de Psicòlegs
del Col·legi de Llicenciats de Catalunya ha enviat telegrames d'adhesió a la Secció homòloga de Madrid
durant el tancament d'aquests a la
seva seu col·legial. El text diu:
"Enterats tancament, Comissió Permanent Secció Psicòlegs Catalunya
s'adhereix a vostres peticions. Enviem tres telegrames a Administració. Cordials salutacions." Els telegrames esmentats foren dirigits al
president del Govern i ministres
d'Educació i de Treball, i en ells se
sol·licitava "urgent inici de negociacions Administració". Tots aquests
telegrames foren signats per Carme
Àngel, president de la Secció de
Psicòlegs catalans.

El secretari general de la ÜCIP parla de la premsa

Pierre Chevalier va comentar com
l'exemple històric del Vaticà II prova que la vida interna de l'Església
pot suscitar l'interés de tots els mitjans d'informació, sigui quin sigui el
seu color ideològic.

Cap a dos quarts de cinc del
passat dia 13, segons es va saber ahir, quan el cotxe Seat
1430, matrícula B-916.558, circulava pel final de l'Avinguda
Meridiana, va infondre sospites a una parella de tràfic de
la Guàrdia Civil, la qual va intentar aturar l'automòbil per
tal d'identificar els seus ocupants.

Hom va posar-se, doncs, d'acord
sobre la conveniència d'un sistema
que acobli les escoles públiques i les
privades, decididament pluralistes les
primeres i pluralistes o unitàries les
segones. Però el debat va romandre
obert.

L'Església necessita crítiques
El secretari g e n e r a l de la
Unió Catòlica Internacional de
la Premsa (UCIP), Pierre Chevalier, va parlar ahir al vespre,
al Col·legi d'Advocats, s o b r e
"Presència i compromís del professional catòlic de la informació en el món actual".

Pàgina 7

AVUI, dijous, 20 maig 1976

Finalment va explicar l'organització de la UCIP, tot informant de la
creació del Centre Internacional de
Reportatges i Informació C u i t ural
(CIRIC), que envia els seus equips
de periodistes i redactors gràfics als
països en vies de desenvolupament
per acomplir una tasca informativa
que ajudi la seva promoció i a la de
les Esglésies joves. Va acabar fent
una crida als joves professionals que
vulguin integrar-se a la UCIP.
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DEFUNCIÓ • MALALTIA • INVALIDESA
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ALTA CIRURGIA • ORFANDAT
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PREMIS A L'ANTIGUITAT MUTUALISTA.
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SI VOSTÈ JA ÉS SOCI:
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I no pertany a totes les nostres Seccions, pot
sol.·iicitar d'inscriure's a les que vulgui, mentre
no hagi arribat a complir 50 anys.
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SI V O S T È NO ÉS SOCI:
Segurament l'interessa de conèixer punt per
punt els beneficis que presta l'Agrupació als
seus associats.
Poden ingressar com a socis de l'Entitat els
homes i les dones que tenen una edat compresa entre els 16 anys complerts.i els 40 anys no
complerts.

A HORES D'ARA TENIM
MÉS DE 170.000 ASSOCIATS.
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Consideri l'eloqüència
de les xifres següents:

TAULA RODONA

tik

Són quantitats satisfetes durant
el passat mes d'abril

ANTIGUOS JOYEROS
DE LA REAL CASA

Avui al migdia, a l'ICESB, se celebrarà una taula rodona sobre "Les
comunicacions socials d a v a n t els
drets i els d e u r e s fonamentals de
l'home". Amb Pierre Chevalier hi
intervindran Josep Maria Cadena,
subdirector d'AVUI. Manuel Ibànez
Escofet, cap de suplements de "La
Vanguardia", Joan Gomis, president
de "Justícia i Pau", i Antoni Bascompte. director d'ICESB.

yivr,

ALIANCJ S DE BRILLANTS
ANELLS DE COMPROMÍS
SEMPRE I ES ULTIMES
CREACIONS
Av. José Antonio, 636, junt Passeig de Gràcia
PREUS MOLÍ RAOIjIABLES

Per
»
»
»
»

Prestacions
DEFUNCIONS
MALALTIES
INVALIDESA
ALTA CIRURGIA
ORFANDAT

Pessetes
5,3 Miiiions
10,6
»
3,2
»
8,5
»
5,9
»
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D E M O L T B O N ORAT F A C I L I T E M I N F O R M A C I Ó A L
N O S T R E E D I F I C I S O C I A L , O B É PER C A R T A
SI S'ESTIMA MÉS ESCRIURE'NS.
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A v g d a . J o s é Antonio Primo d e R i v e r a , 6 2 1

Tavern.11 -T. 247 54 63
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(cantonada Via Laietana). Tel. 3181800 Barceiona-10
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Avui es fa públic ei vuitè Premi d'Honor de ies Lletres Catalanes
Aquest vespre, ai Paiau Dal
mases. es tarà públic ei vuitè
Honor dejes Lletres Catalanes. El
jurat compost per Maria Aurèiiia
Capmany, Jordi Carbonell. Josep
M. Castellet Alfons Cucò Josep M
Llompart, Alexandre Cirici, JosepLluís Sureda i Josep Faulí, es reunirà al Paiu Dalmases seu d'Omraum Cultural, per designar la persona que, per ia seva obra literària
o científica, escrita en llengua catalana, i per la importància de la seva
tasca intel·lectual, hagi fet una notable i continuada contribució a la
cultura dets P3Tsos Catalans.
Recordem que el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes fou intituit
per Omnium Cultural l'any 1969 i
és dotat anualment per lAssocíació amb mig milió de pessetes i
que no pot ésser dividit ni tampoc
declarat desert L acte públic de
• adjudicació del Premi se celebrarà al Paiau de la Música Catalana demà passat, dia 22. a les 10
del vespre, en el curs de la tradicional Festa de Ma<g de tes Lletres
Catalanes
Amb aquesta pàgina. AVUI ha
volgut retre un merescut homenatge a tes figures de la nostra cultura que ja ostenten aquest títols
d'honor de les nostres Lletres.

JORDI RUBIO BALAGUER (1969)
Nasqué a Barcelona et 30 de gener de
1887 i féu estudis de Filosofia y Lletres a
ta Universitat de Barcelona i ais Estudis
Universitaris Catalans. L'any 1907 es
doctorà a Madrid i començà a professar
a la càtedra de Literatura Catalana dels
EUC i treballa alhora, com a secretari de
i lnstitut d Estudis Catalans
L any 1914 fou nomenat Director de ta
Biblioteca de Catalunya i el 1930 és nomenat Director de I Escola de Bibliotecàries

iax

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

Preaiat

RUBIÚ

OLIVER

HOl·L

ESPRIU

FOIX

SANCHIS

FUSTER

Jurat

Badia
Carbonell.
Castellet
Coll
Fuster
Llompart Pleragas
Sardà
Triadú

Capmany

-I Ainaurf.

Cuoró

^

H Cirici
-I Sureda

FRANCESC DE BORJA MOLL (1971)

Nasqué el primer desembre de 1899.
Estudià Lleis a la Universitat de Barcelona. Fou redactor i després director de
«Diari de Sabadell». L'any 19Z7 estrenà
la primera comèdia Col·laborà a «La
Veu de Catalunya». «La Publicitat» i «Mirador». Publica, ei 1934. «Les decapitacions». amb et pseudònim de «Pere
Quart», amb el qual signarà tota la seva
producció poètica.
Durant la guerra fundà, et servei de ia
Generalitat i Agrupació d Escriptors Catalans, de la qual fou elegit president
Sexilia. de primer a França, i passa
més tard, a Xile. Retornat a Catalunya el
1948, es dedica a trabatls de traducció
Col·labora regularment a «Serra d'Or»
sota la rúbrica «Tros de paper».
—Senyor Oliver, a qui donaria vostè el
Premi enguany?
—El jurat hauria de deturar-se per
primera vegada, en un narrador, en un
novel·lista. Així jo premiaria Manual
de Pedroto, el conjunt de ta seva obra
pública i inèdita de volum imponent i
««mpre dirigida a la coneixença i l'anàlisi de l'home d'avui en funció de societat contemporània. També per la
seva heroica fidelitat a la llengua. I encara per la dretura, la radicalitat i l'independència amb què tantes vegades
ha reivindicat públicament els drets
nacionals del nostre poble.
—I a qui no donaria el Premi?
—Vivim moments d'integració i de
reconciliació sincera i digna. No és

Francesc de B. Molt. nascut a Ciutadella (Menorca) lany 1903. ha dut a
terme, d'una manera paral·lela, les tasques editorial i filològics. El «Diccionari
Catatà-Vatencià-Batear». en el qual va
treballar, primer col·laborant amb
mossèn Alcover, i després, a la mort d'aquest tot sol, és part fonamental de la
seva obra. Entre d'altres distincions, és
Doctor honoris Causa per les Universitats de Basilea i de Barcelona.
—Senyor Moll, en què treballa actualment. dins la seva tasca editorial?

L any 1942 reprèn les seves tasques
docents ais Estudi? Universitaris Cata—Enquè treballa en aquests moments?
lans. Durant els uttins anys ha fet algu—Compleixo l'encàrrec de preparar
nes conferències I cursos de Literatura
Catalana à 1a Universitat de Barcelona. les Obres Completes. Faig versos. He
£1 1968 es nomenat president de < ln$ti- començat una comèdia. Dubto més
mai. Bufen «sots de transició»de
JK

I
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JOAN OU VER (PERE QUART) (1970)

hora de ferir ningú. La porta és oberta
—Creu que caldria revisar els plantejaments o ets pressupòsits del Premi?
—Potser caldria redactar ara amb
més claredat tes motivacions no estrictament literàries del Premi. I augmentar-ne te dotació perquè te vida s'ha
encarit qui sap-lo d'ençà deteseva insti-

1981
C

* —A part d* continuar tes coi.tecdons «Baixa», «Les Illes d'Or» i «Els
trebaNs i els dies», em dedico a fer
reedicions. Concretament treballo en
ia d «£is tiinatges catalans»; l'estic ampliant, de cara a reeditar-la, ja que és
exhaurida des de fa tres anys.
—1 quant a la tebor filològica?
—He assistit recentment als col·loquis de Basilea, on he presentat una
ponència «obre el primer «üçripnari català. del segle XV, que es diu «Utoer
elegantiarum» L'he estudiat molt a
fons i ara hi continuo treballant També
estic traduint del Uatí un llibre de narracions, també del segle XV, que era
desconegut a Espanya.
—Com veu el panorama actuat de ia
cultura a les Illes?
—Hi ha un moviment, fort com mai,

de gent jove mteressaoa en ta nostra
cuftura- Es donen conferències i col·loquis. Darrerament s'han reprodüR
polèmiques com la de si el mallorquí
és o no català. Una polèmica semblant
a la del valencianisme, però no tan virulenta. Totes aquestes polèmiques,
que són tan divertides, van molt bé,
perquè remouen l'ambient; I crac que
més val això que la indiferència.
—S'ha incrementat el cultiu de 1a llengua mallorquina?
-Sí. El mallorquí mai no havia estat
iuLiatut ta to pro—

19774»
11 90 97 77 ®5

1979«
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Faulí

ara ho fan els novel·listes. Es clar que
no tots són genials. Però hi ha escriptors ben Interessants, de totes ies
IHes.
—A qui concediria el Premi d'Honor
d'enguany?
—No m'havia passat pel cap, això.
K ha tres o quatre persones que anomenaria. Considero que hi ha una sèrie de senyors que s'ho mereixen Però
no m'atreveixo a fer pronòstics. Prefereixo no pronunciar-me sobre ei tema,
—Creu que el Premi d'Honor s'ha de
continuar donant a persones que hagin
dut a terme una obra durant molts anys,
o que també s'haurien de premiar figures més joves?
—Segons el reglamem, es premia
l'obra feta durant molts anys. Si no es
modifica el reglament, crec que s'ha
de continuar com fins ara; Els qui estan diguem-ne en servei actiu ja tenen
els seus certàmens i ocasions de manifestar-se i adquirir prestigi. Com a
membre de la comissió assessors de
rOmnium, crec que s'ha de continuar
con ara.
SALVADOR ESPRIU (1972)
Nascut el 1913 a Santa Coloma de
Farners, Salvador Espriu viu a Barcelona des del 1915. Autor de diversos reculls narratius, Espriu ha destacat no
obstant per la seva àmplia i original
obra poètica, que va iniciar-se l'any
1946. amb la publicació del seu primer
llibre de poesia. «Cementiri de Sinera».
Salvador Espriu ha estat proposat per al
Premi No bel.
—En el cas de ser vostè jurat, a qui
concediria el Premi d'enguany?
—Si no s'hagués mort, a te senyora
Riba. Ara, a Maria Aurètta Capmany, la
qual admiro i estimo mottíssim. Recordaré també la senyora Rodoreda, els
doctors Vilallonga i Coromines, el senyor Viltangómcz, etcètera. Un etcètera
per fortuna molt ilarg. En un Hoc preferent el senyor Garcés.
—Per quins motius creu que no se h
ha donat encara el premi, a Josep Pla?
—Ignoro els motius del jurat o dels
jurats. Per a mi, el tindria des de sempre.
—Ara que s acompleixen trenta anys
dei seu primer llibre de poemes, «Cementiri de Sirera». com podria definir
I evolució de la seva obra poètica des
d'aleshores?
—No en puc ni en vull parlar. Això és
afer dels crítics.
—Creu que vivim una renaixença de la
nostra poesia?
- N o ho sé. Hi ha, però, incomptables noms de joves que em desvetllen
el meu més expectant interès itemeva
simpatia més viva.
J. V. FOIX (1973)

Durant la guerra dels tres anys contribueix decisivament a la salvació dels
•resors bibliogràfics de Catalunya. Et
1939 fou cessat en tpts ets seus càrrecs
públ cs i comença a treballar a l'Editorial Salvat

1976

Nasqué l'any 1893 a Sarrià, Enceta estudis de dret a la Universitat de Barcelona però no ets acabà. Ha influit en la
introducció de I avantguardisme i el superrealisme al nostre país.
En 1922 entrà de redactor a «La Publicitat» i hi dirigí, un temps després, ta pàgina literària Ha publicat treballs a «L Amic de tes Arts», «Revista de Catalunya»
i «Quadernos de Poesia».
Després del període de silenci que
saguí a la guerra civH, col·laborà de nou
a revistes de caire minoritari: La seva
producció, molt nombrosa i significativa forma un conjunt personaiissim
dins les lletres catalanes. Cal destacar el
valor idiomàtic dels deus escrits i una
força creadora quasi incomparable.
Es membre de la secció filològica de
l'Institut d Estudis Catalans i ha representat els escriptors catalans en diversos congressos internacionals. Té obres
traduides en castellà, francès i italià.
ItANUEl· SANCHIS i GUARNSR (1974)
Nat • Vatencta l any 1911, Manuel

1981

Sanchis Guarner, filòleg i historiador,
s ha dedicat a l'ensenyament i actualment acaba de prendre possessió, com
a professor agregat, de la càtedra de
Lingüística Valenciana a la Universitat
de València.
—En quin punt es troba actualment ta
polèmica valencianisme-cataianisme?
—Encara dura. Perquè hi ha certes
forces reaccionà ris obstinades en te
poiitització del tema. Per més que
m ©sforço a mantenir-lo en ei terreny
fiteíègic, en eis fets són més evidents,
votem stesvirtuar-io. Ells tenen 1a teoria
que Barcelona vol absorbir València.
Però eis vatencianistes catalanistes
ens hem de lamentar moltes vegades
de l'indeferentisme de molts barcelonins.
—A la Universitat, quina opinió domina?
—A la Universitat 1a cosa és unànime. Tot el jovent valencià, aquest
prejudici diferenciador, el té superat.
En realitat es tracta d'una actitud política per part dels vells, atiada per forces reaccionàries. En ei confBcte
Bngüístic hi ha involucrat el problema
generacions*.
—Un estatut d autonomia afavoriria ta
unitat lingüística, de la qual vostè és defensor?
—Evidentment. Els qui realment estimen, escrivim i cultivem ia llengua, estem dins la unitat lingüística. Que no
vol dir uniformitat absoluta, ja que es
poden tolerar petites diferències morfològiques o texemàtiques, amb preferència en el vocabulari regional.
Amb una autonomia, el procés d'acces
de te llengua a l'escola estaria resolt
mentre que ara tenim moltes dificultats.
—Qui és el moment actuat de 1a cultura aí País Valencià?
—N'estem força satisfets, però sempre aspirem a més. Hi ha escriptora de
la taila d'un Fuster o un Estellés, superiors ais de qualsevol moment de te
Renaixença. Cal dir que hem millorat
molt, tant en qualitat com en quantitat.
Es simptomàtic que als premis literari»
es presenten molts narradora i poetes,
molts d'ells molt bons.
—Finalment, a qui concediria vostè el
Premi d Honor d'enguany?
—Es una pregunta molt compromesa
i m'ha agafat de sorpresa. Però Pedroto és un dels que a mi m'agradaria.
I alguns dels que consideraria premiaMes són en el jurat.
JOAN FUSTER (1975)
Joan Fuster, el premi d Honor de l'any
passat, va néixer a Sueca(Ribera Baixa)
l any 1922 i es va llicenciar en Dret l any
1947 a la Universitat de València Tot i
que Fuster és considerat com l'assagista
català més considerable de (es generacions sorgides després de la guerra ets
seus primers llibres foren de poesia.
Una altra de tes seves destacades facetes ha estat la de tes seves col·laboracions periòdiques a la premsa que inicià a «Levante», de València i han continuar fins avui a diaris i revistes, sobretot
de ia Ciutat Comtal.
La seva carrera d'assagista s'inicia
l any 1955, amb la publicació d'«€t
descrèdit de la realitat». En tots eis seus
treballs. Fuster es destaca pel seu esht
incisiu í la seva hàbit adjectivació.
Joan Fuster s'ha dedicat també intensament als temes valencians, reflectitsen obres com «Nosaltres els valencians»
i «Qüestió de noms». Lerudició, la
història i la crítica literàries són també
un aspecte important de 1a seva producció Destaquen d'aquesta, títols
com «La poesia catalana» «Poetes, moriscos i capellans», «Literatura catalana
contemporània».
La personalitat intel·lectual de Joan
Fuster na depassat llargament l'àmbit literari i s ha projectat sobre la vida cultural i civil dels Pa't sos Catalans.

Països catalans
BREU
BADALONA. — Amb l'aprovació
de l'Ajuntament i la direcció tècnica de l'Associació barcelonina d'Acupunctura ha estat inaugurat l'Hospital Municipal, que é s el primer dispensari municipal d'Acupunctura de
l'Estat espanyol.
BERGA. — Per a diumenge, 30 de
maig. hi ha previst l'homenatge que
els Països Catalans dedicaran a Mn.
Josep Armengou. mort a Berga a final de gener d'aquest any. La Comissió de l'homenatge vol fer notar
l'apassionada entrega a la causa social i catalana que tota la vida tingu Mn. Armengou, autor del llibre
clandestí "Justificació de Catalunya".
CERVERA. — Avui comença l'Assemblea Regional de Joves Agricultors, en la qual es debatrà la problemàtica de la joventut del camp i les
possibles solucions. Hi haurà un dinar de germanor i una Assemblea
posterior amb les conclusions adoptades. Al vespre, conferència sobre
"Presentació del programa del Centre
Nacional de joves agricultors, activitat i acció".
FALSET. — Diumenge passat, dia
'16, en la festa de l'ermita de Sant
Gregori, organitzada pel Centre d'Estudis Falsetaríts, aquest va prohibir,
sota pressions de la força pública, la
venda d'articles (adhesius, dossiers,
samarretes) de la Marxa de la Llibertat.
GELIDA. — S'han celebrat —patrocinades
pel
col·legi
nacional
"Montcau" i l'Associació de Pares
d'alumnes— dues sessions de cinema
amateur al Centre Parroquial. També informa Enric Carafí que continuen amb bon ritme les obres de reconstrucció de l'antiga cisterna del
castell, finançades per l'Associació
d'Amics del Castell local.
GIRONA. — El capità general de
Catalunya, tinent general Coloma
Gallegos, ha efectuat una visita a
Girona, continuant els seus contactes amb distints punts del país. La
primera visita oficial a Girona la dedicarà al Campament de Sant Clement Sescebes i avui serà rebut per
les autoritats gironines al Govern
Militar.
GRANOLLERS. — El recital de
Lluís Llach, celebrat dimarts passat
al Cinema Majestic, fou un èxit. S'hi
calculà una assistència de 1.300 persones, informa Lluís Torres. Fou un
acte de reafirmació democràtica, amb
presència d'una bandera andalusa,
que fou molt aplaudida i a la qual
Llach dedicà una cançó.
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Per als primers dies de juny, l'Escola d'Estudíg Artístics locals organitza
la I Setmana de Teatre de l'Hospitalet. als locals del teatre de la Parròquia de Sant Isidre. Aporta la novetat de la preocupació pel teatre infantil, i una variada programació
d'obres i ponències.
MONTBLANC. — Durant aquest
mes de maig s'està celebrant a la vila un cicle anomenat " Sis lliçons sobre vivenda i urbanisme". Per als
propers dies 22 i 29 hi ha progdamada la sessió "Assistència social als
barris", per la senyora Maria José
Pardo, "Elements per una gestió democràtica a la ciutat", per Manuel
Vallejo, i pel 29 "Desenvolupament
urbà i planificació", per Joan Fortuny, finalitzant "El paper de les cojnarques de Catalunya", per Rieard
Boix. Les sessions seran al Musseu.
S A N T A COLOMA DE GRAMENET. — A la sala de cultura de la
Caixa d'Estalvis del Fondo, l'escul
tor sevillà, Juan Salcedo, exposa una
mostra de dibuixos fets a diverses
presons del país, degut a la militància cenetista de l'autor. Informa Aurora Agusti que la temàtica gira entorn de l'opressió humana.
SANT CUGAT DEL VALLÈS. —
Vista l'absència gairebé total d'arbres a la vila —arrencats sense dorar explicacions a ningú—, sembla
que l'Ajuntament, informa Joan
Tortosa, pensa dedicar quatre terrenys d^ la Floresta a jardins; tots els
de propietat municipal. Els jardins
són construïts sobre terrenys poc
valorats, sembla.
L A SELVA DEL CAMP. — Com a
cloenda d'un primer cicle de conferències organitzats pel Congrés, Andreu Peix ha parlat dels problemes
generals de l'agricultura catalana,
basant-se en l'estudi dels preus agrícoles. Informa Ignasi Carnisser que
la veu dels pagesos joves portà la
iniciativa de les denúncies durant la
xerrada.
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FARMACIES

TARRAGONA

Propera reunió informativa hotelera
Situació gravíssima a causa de la crisi econòmica i la contaminació
Darrerament, s'ha sabut de
fonts oficioses dignes de crèdit,
que el sector turístic de la zona.
de Tarragona i Salou convocarà
una reunió informativa, per tal
de posar al corrent de les activitats que aquests industrials
hotelers porten a terme, i per
altra part, per tractar respecte
el problema, greu en aquests
moments, de la baixada del turisme.
Es un fet evident que el turisme
internacional és absent d'aquesta
costa eminentment turística en una
proporció d'un seixanta a un setanta per cent menys, comparat amb
l'any anterior i no cal dir, en anys
encara més llunyans.
La recessió en el mateix camp de
la construcció d'hotels, apartaments,
així com la creació nova de càmpings, fa patent aquest problema que
afecta a un gran nombre de famílies
la supervivència econòmica de les
quals depèn de la indústria turística, sigui amb apartaments, o simplement amb botigues de "souvenirs" i d'altres productes consumits
àvidament pel turista tant si és pe-

RIPOLL

Debat sobre la
problemàtica comarcal
Unes 200 persones es reuniren ai teatre de l'Acadèmia Catòlica de Ripoll, acudint a la
convocatòria que la Permanent
Comarcal del CCC havia proposat a f i d'obrir un autèntic
debat popular sobre els problemes de la comarca. Molts dels
assistents opinaven al final de
l'acte que havia estat la primera trobada autènticament popular dels últims 40 anys a nivell de conscienciació ciutadana..
Després d'una breu introducció a
càrrec de cinc ponents (un botiguer,
una mare de família, un obrer metallúrgic, un estudiant i un representant
de les professions liberals) el moderador, Josep M. Anglada, obrí el debat. Els temes tractats s'agruparen
en dues grans àrees: condicions de
vida de la comarca del Ripollès i
economia. En el primer paquet es
tractaren els aspectes de medi, sanitat, i equipaments col·lectius. Cal
posar en relleu els problemes de l'abastiment d'aigua potable, la contaminació dels nostres rius, la manca
d'atenció urbanística als barris perifèrics més pobres, la xarxa absolutament insufucient de comunicacions de la comarca, la manca de
guarderies i les poques possibilitats
de trobar llocs de reunió i esbarjo.

ninsular com si és del nord dels
Pirineus.

que el sector turístic passa moments
difícils.

GRAVÍSSIMA SITUACIÓ

EL SECTOR PETROQULMIC

Mentre en anys passats, per aquest
temps, era pràcticament impossible
d'aconseguir lloc per passar-hi les
vacances, avui és ben rebut qui demana per quinze dies un apartament
o una plaça d'hotel per restar-hi cinc
dies. Salou, baròmetre inqüestionable d'aquest moviment turístic provincial, és la mostra més clara
d'aquesta gravíssima situació del turisme per causa de les absències.
I, de la mateixa manera, s'observa
per part de qualsevol ciutadà que
el turisme davalla, solament contemplant el moviment de vehicles de
matrícula europea que actualment
representa, també, vora un setanta
per cent menys, comparat amb anys
anteriors.
Les estadístiques d'anys passats
xifraven molts milions d'estiuejants
a la geografia peninsular, i no cal
dir els milions que restaven a les
costes catalanes; avui aquelles xifres
es contemplen amb nostàlgia i com
si fossin un somni. Ara, avui, les
realitats són molt diferents i els
triomfalismes que aleshores podien
tenir un aspecte vàlid, ja no tenen
cap efecte. Les declaracions que va
fer un mateix regidor municipal, hoteler assentat a Tarragona ciutat,
són prou clares, ja que va manifestar una forta preocupació en aquest
sentit i. demés, va dir que mentre
ell tenia per aquesta època l'hotel
obert, aquest any resta tancat, encara. mentre espera que tot això giri
verticalment i reconeix honestament

Problemes diferents es plantegen
als industrials turístics. Per un costat tot el que s'ha comentat; d'altra
banda, la greu situació econòmica
internacional i, per si tot això fos
poc, el creixement constant del sector industrial petroquímic: més de
cent cinquanta projectes nous presentats són per à ampliacions de
factories que ja produeixen a Tarragona, i uns cent trenta per a noves indústries. Això representa uns
19.500 milions de pessetes d'inversió,
aproximadament.
Si a més d'aquest real creixement
industrial, al costat mateix de la
indústria turística i molt a prop de
platjes tan visitades, s'hi afegeix en
les noves troballes de petroli, tot
plegat produeix una sensació de
preocupació, i alhora de responsabilitat, tant per part de qui depèn
econòmicament del turisme, com de
qui té la responsabilitat que un producte no en malmeti un altre. L'equilibri de forces és imprescindible,
s'opina actualment, per tal que
aquestes dues indústries tan distintes i alhora tan aprop, no es molestin.
Davant de tota aquesta problemàtica, que preocupa moltíssimes famílies, cal esperar la imminent reunió
d'industrials del turisme, i comprovar la situació real d'aquests darrers
temps, tan confusos i poc encoratjadors.
MASSADA

SOLSONA

"Volem eix, no bones paraules"
Han continuat les protestes pel traçat aprovat
Continuen les acciones a Solsona per tal que l'eix transversal de Catalunya passi per
aquesta comarca, segons ens informa el nostre corresponsal
Joan Rafart. Amb motiu de les
fires de Sant Isidre, va aparèixer a la plaça gran de Solsona,
plena de gom, a gom, una pancarta que deia: "Justícia de fet
i no bones paraules: volem
l'eix".
La Guàrdia Civil hi va intervenir
però, pel que sembla, les autoritats
locals van conseguir que la pancarta
no fos retirada. Durant els altres dies
de la Festa, van aparèixer altres
pancartes, amb llegendes similars.
Un estand informatiu va ser muntat a les instal·lacions de la Fira.

d'impossibilitat, la construcció d'un
enllaç amb aquest.
Mentrestant, el diputat provincial,
senyor Jou, es reunia amb els alcaldes dels quinze municipis del Solsonès, tot aconsellant-los que demanéssin una carretera d'enllaç amb
l'autovia. Aquests Ajuntaments, ni
sabien que, en el projecte inicial,
l'Eix passava per Solsona. Certament, és lamentable aquesta manca
d'informació, car, d'això, no se'n van
assabentar fins uns quants dies
abans de la signatura del ministre
d'Obres Públiques a Girona.
Mentrestant, es va telegrafiar, el
mateix dia 10, al ministre d'Obres
Públiques, al governador civil i al
president de la Diputació i començaven els contactes amb les altres comarques afectades, de cara a una reivindicació conjunta.

REGRESSIÓ I N D U S T R I A L

DESPRES DEL MANIFEST

QUI H A P A G A T ?

Els aspectes econòmics ventaren a
l'entorn de la regressió industrial del
Ripollès, de l'atur, de la necessitat
de crear indústries alimentàries que
donin sortides prctiques a la pagesia, i la importància de crear autèntiques cooperatives de consum gestionades pels propis obrers. En parlar de possibles solucions fou opinió
unànime la necessitat de comarcalitzar tots els projectés, de democratitzar' els estaments públics per acostar el poble a les esferes de decisió
; reconsiderar la pertinença del Ríllès a la província de Girona. En
aquest aspecte, cal indicar la puntualització d'un dels assistents a exoosar que el Ripollès és gironí per
una decisió de tipus polític i no ètnic quan les Corts de Cadjs decretaren tancar a Barcelona les portes de
la frontera. Caldria tornar a estudiar la divisió en Vegueries vigents
durant la Generalitat on quedaven
agrupades les comarques d'Osona,
Ripollès i Cerdanya.

Com ja vam informar, el dia 10 de
maig passat, va fer-se públic el "Manifest de les comarques marginades"
elaborat per un grup de tortosins i
al qual s'adhereixen vint-i-una entitats locals, l'ajuntament inclòs. Anteriorment, un grup de solsonins havia enviat a mitjan abril unes cartes
a l'Ajuntament de Solsona i al Govern Civil de Lleida demanant que
l'Eix passés per Solsona o, en cas

Tard o no, la protesta del Solsonès
esdevé cada dia més forta, ja que
—com assenyala el nostre corresponsal Joan Rasart— "mai no és tard
per reivindicar el que és nostre, car
som nosaltres els qui hem pagat el
desenvolupament d'altres zones i estem cansats d'ésser la Catalunya pobra, de què tant parlen els sociòlegs
i de què tan poc es recorda l'Administració".

A l debat, no hi van assistir representacions oficials, sinó tan sols alguns regidors a títol personal. "Som
aquí per aprendre", van dir.
JOSEP M. FEREER-ARPI
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Pimb 80.000 pams2 de terreny amb moltíssims pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 790.000 pessetes
Des de 75.000 ptes. ENTRADA
i 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA

IMMEDIATA

Iníormes tel. 246-37-39 (de 4J30 a 8.30)

GUARDIA NOCTURNA
de 10 nit a 9.30 matí
A L M I R A L L . — Marià Aguiló, 125 (Juncàí
A Z N A R , — General Manso, 184 i 186
(Avinguda J. Antonio)
BARANGE. — La Plana, 25 (Cooperativa!
BORBONET. — Carders, 44 (Vermell)
CARDONA. — Muntaner, 356 (Via A u -

gusta)

CARRE. — Leyva, 3 ÍJoanot Martorell)
CIURANA. — Calàbria, 27 (junt Tamariti
FERRER. — Aribau, 179 (Avinguda Generalíssim)
GONALONS. — Felipe de Paz, 8 (Ct. Benítez)
GUITON. — Lleida, 55 (Palau Deports)
LAFARGUE. — Provença, 459 (Lepanto)
MARCET. A v . Meridiana, 420 (Est. Renfe»
MARTI. — Diputació, 106 (Viladomat)
MONTANER. — Ciutat d'Elx. 11 ( H o t f
dur as)
PALMES. — Berlín, 71 (Numància)
PAXJ. — Arenys. 25 (junt Passeig V a l »
Hebron)
RIGAU. — València, 278 (Passeig de Gràr
eia)
SALES. — Plaça de Lesseps, U (Cotxeres)
SALLERAS. — Quesada, 5 i t (dar. M » >
cat Ntra. Sra. Montserrat)
SUANA. — Escudellers, 8 (Plaça Teatre*
TEIXIDÓ. — Cubellas, 8 (Avda. Borbon)
VALLÈS. — Rda. Sant Pau, 2 (Brecha)
VILARDELL. — Avda. José Antonio. 630
(Via Laietana)

GUARDIA DIÜRNA
de 9.30 matí a 10 nit
CENTRE D'ESPECIFICS
F A R M A C I A VILARDELL. Tel. 818-36-8»
Avda. José Antonio, 650 (eant, Via
T ,3ipt8.nfl)
CENTRE D'ESPECIFICS SANT J O A N
F A R M A C I A GARCIA P E R A I T A
Passeig Sant Joan, 53. Tel. 225-04-38
CENTRE D'ESPECIFICS D U R A N
Pelai, 9. Tel. 317-65-83
FARM. M.» D. RIGAU. Tel. 215-36-33
València. 278 (Passeig de Gràcia - V I »
Laietana)
FARM. JORGE FERRER BATLLES
Tel. 218-69-89. Aribau, 179 (cant. Diagonal). Tel. 218-41-83
FARM. JORGE RENAU M A R T I
Sant Antoni Abat, 44. Tel. 242-21-89
F A R M A C I A M. MISERACHS
Roger de Llúria. 51. Tel. 318-34-94
F A R M A C I A A. SOLSONA
Plaça Llibertat, 9. Tel. 228-47-27 (entre
Gala Placídia i Major de Gràcia)
F A R M A C I A TURO P A R K . Tel. 228-85-98
Ferran Agulló, 4 (jardí Turó)
F A R M A C I A HAUSMANN. Tel. 247-85-8Ï
Arimon, 22 (S. G.), junt Muntaner
F A R M A C I A RAMOS. Tel. 217-19-06
Santaló, 3 (cant. Travessera)
F A R M A C I A M E R I D I A N A V. SAVAIa
València, 621 (junt Metro Clot)
F A R M A C I A J. MAS GRAU
Carme, 23. Tel. 301-47-76
F A R M A C I A C. S A B A L A . Tel. 253-54-69
Urgell, 95 (cant. Consell de Cent)
FARM. FERRE ESCRIVÀ. Tel. 340-95-20
Pacífic, 63 (Pegaso-Meridiana)
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A. SALES OROMI. Tel. 227-45-00
Lesseps, 11 (M. Pelai), aparcament làcil
FARM. ALBERTO SOLDEVILA
Tel. 250-45-72. Loreto, 20. Tel. 230-77-66
(junt C. Sarrià)
F. DR. J. FERNANDEZ CARDONA
Concepció Arenal, 124. Tel. 251-46-27
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A N T O N I O LAUROBA. Tel. 203-64-29
Passeig Manuel Girona, 56 (cantonada
Capità Arenes).
F A R M A C I A C. DALMAU. Tel. 230-07-06
Paris, 111 (cant. Avda. Sarrià)
FARM. N. FONT P I Tel. 211-94-50
Via Augusta. 242 (Modolell-Ganduxer)
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
JOSÉ PALMES. Tel. 230-11-20
Berlín, 71 (junt a Numància)
F A R M A C I A CENTRE D'ESPECIFICS
A. ESTRANY
Nàpols. 258 (Provença). Tel. 257-90-5J
FARM. J. V I L A D O T . Tel. 317-27-33
Bruc, 10 (cant. Ronda Sant Pere)
F A R M A C I A D'ESPECIFICS C. M A L L O L
Fernando, 7 (junt Rambles). T. 317-22-88
FARM. J. BOSCH DE BASEA
Tel. 253-17-40. Muntaner, 103 1 Mallorca, 176
FARM. J U A N CARDONA PORTA
Tel. 211-34-24. Muntaner, 356 (junt Via
Augusta)

SERVEI D'URGENCIA
METGES D'URGENCIA
Centre Av. Sarrià, 30
Ambulàncies
METGES D'URGENCIA
AMBULANCIES

321-21-81
321-21-21
321-21-21
212-85-88
212-84-84

25.000 Ptes.
GRATIFICARÉ
COTXE ROBAT
B-4332-AV (1.430)
Seat daurat - verdós
Avisar: T. 21100 41

VILANOVA I LA GELTRÚ
\partament per estrenar, venc.
Sstà 3 minuts platja. T é 3 dormitoris. Bany complert. Aseo separat, ademés. Gran menjadorïstar. Terrassa cara al mar. Molt
soleiat. Excel·lent inversió. Pagament a tractar. Telefonar al
253 32 77 - Barcelona
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ACTIVITAT POLÍTICA

Presa de posició de les AD comarcals
A Granollers i Girona, la A. de C. denuncia casos de represió
A la darrera permanent de
l'Assemblea de Catalunya a
Granollers es va decidir de llançar un comunicat als ciutadans
fent constar la seva posició davant els últims esdeveniments
ocoreguts a la ciutat, que evidencien d'una manera clara la
manca de llibertats que pateix
el nostre poble".
"La lluita del moviment obrer
—afegeix e l comunicat— expressada
a la nostra comarca en la vaga del
metall, va demostrar la força creixent dels treballadors vallesans en
les seves exigències concretades en
legítimes reivindicacions econòmiques, polítiques i socials. En contrast
amb l'actitud de profund civisme democràtic demostrada pels obrers en
les seves concentracions i manifestacions, cal destacar l'actuació de la
força públia que, vulnerant els més
elementals drets dels ciutadans, va
agredir injustificadament els treba-

lladors i va practicar diverses detencions."
D'altra banda, la nota, després de
valorar positivament la jornada del
2 de maig en els actes de proclamació del pubillatge de la Diada de la
Sardana, denuncia les detencions que
es van practicar: un sardanista de
Torroella de Montgrí que feia voleiar
una bandera catalana, dues noies que
venien un dossier de Pax Christi sobre el cas Téllez i un detingut per
distribuir uns fulls de l'AC.
Per tot això, es vol posar en evidència l'actuació repressiva de la
Guàrdia Civil i la policia municipal,
que sembla que és estimulada per
certes persones força significatives
de la mateixa alcaldia.
El comunicat acaba fent una crida al poble de Granollers perquè
lluiti per a l'obtenió dels quatre
punts que són l'única via per a retornar al poble les llibertats que fa
quaranta anys que desitja, segons informa Lluís Torres.

BREU

PROTESTA DE L'AD DE GIRONA
PER LES TRES MULTES

TOREL·LO. — L'Agrupació OcellaiHaire de la vila ha organitzat un
concurs que tindrà lloc el dia 27 al
matí a la zona esportiva municipal.
S'hi preveu l'assistència d'un miler
de participants i s'hi repartiran
grans premis.

El secretariat de l'Assemblea Democràtica de Girona ha fet constar
en un comunicat a l'opinió pública
la seva preoupació per la imposició
d'una sanció governativa de cent mil
pessetes a Ramon Llorente Varela,
Luisa Eizaguirre Altuna i Montserrat Font Sala, als quals s'imputen
els fets d'incitació a manifestació i
temptativa d'encapçalar-la el passat
primer de maig a Girona, segons informa Rafael Nadal.
El secretariat de l'assemblea formula el desig que no s'apliqui una
normativa "que ha de considerar-se
caducada i que hom espera veure derogada en un terme breu d'acord amb

VILADECANS. — Ha quedat obert
al públic el Concurs-Exposició de
Fruits del Camp que des de fa sis
anys organitza la Germandat Sindical de Pagesos o Ramaders de Viladecans, informa Antoni Bosch .L'exposició és situada al pati del col·legi
Àngela Roca. Hi ha també una exposició de maquinària agrícola.

l'anhel indiscutible del poble, del
qual tant el secretariat en si com
l'assemblea en general són portaveus".
El comunicat acaba demanant la
revocació de les sancions imposades
i rebutjant qualsevol criteri estrictament repressiu.
Segons sembla, dies enrera els afectats per aquestes sancions han intentat repetidament entrevistar-se amb
el governador civil de Girona sense
aconseguir-ho; han estat rebuts, en
canvi, per l'alcalde de la ciutat, senyor Ribot, el qual els ha promès de
fer gestions prop del Govern Civil
per aconseguir la reducció de les
sancions sense que per ara hagin estat fets públics detalls d'aquesta intervenció.
MULTA A UN MILITANT DEL
FNC
Un militant del Front Nacional de
Catalunya (FNC) de Lleida ha estat
multat amb vint-i-cinc mil pessetes
per haver publicat al "Diario de Lérida" un comunicat de l'esmentada
organització en la qual es denunciava la detenció d e quatre membres
de la Unió de Pagesos.
PSOE A L MARESME
S'ha celebrat una reunió de l'Agrupació Socialista del Maresme de la
Féderació Socialista de Catalunya,
adherida al PSOE. A l'esmentada
reunió, en la qual van participar representants dels pobles que hi ha entre Sant Adrià del Besòs i Mataró,
es va tractar de la constitució del
comitè de l'Agrupació; del seu desenvolupament; dels organismes unitaris i d'altres qüestions d'interès.

independent, lliure, audaç.

El CCC proposa l'adhesió de l'Ajuntament
Algunes persones del Comitè Executiu del Congrés a l'Alt
Empordà s'han entrevistat amb
l'alcade de Figueres per proposar-li que l'Ajuntament figuerenc s'adhereixi al Congrés i li
aporti una ajuda financera. Actualment, ja són vint-i-cinc les
entitats gironines d'àmbit comarcal que col·laboren amb el
Congrés. També fou lliurat a
l'alcalde el document conegut
com "del 4 d'agost", on són definits els objectius i l'organització del Congrés, segons ens
informa E. Casademont.
PROTESTA PER UNA SUSPENSIÓ
El president de la delegació d'Ornnium Cultural a Figueres, Josep M.
Ametlla, ha adreçat una carta de
protesta al ministre de Governació,
Manuel Fraga Iribarne. per la suspensió governativa d'una conferència. organitzada per l'esmentada entitat, que darrerament havia de pronunciar Ricard Salvat a la sala d'actes del Museu de l'Empordà sobre
el tema "El teatre català modern".
La carta afegeix que, un cop obtingut el permís del Ministeri d'Infor-

una revista setmanal dirigida

per

Emilio Romero

tots els divendres

a !a venda

EDCJONESSA.
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El president no pot deixar de manifestar, en nom de la junta de l'entitat, la seva estranyesa i protesta
més absoluta per l'arbitrarietat de
la decisió.
PLAÇA PER A PAU CASALS
Les primeres autoritats figuerenques, encapçalades pel batlle, Pere
Giró i Brugués, descobriren la làpida
que dóna el nom de Pau Casals a
una plaça de la ciutat, situada entre els carrers de l'Empordà, del
Compositor Juncà i de Josep de Masdevall. D'aquesta manera, s'ha donat
compliment a l'acord adoptat al darrer ple municipal, amb motiu de commemorar-se enguany el primer centenari de la naixença de l'il·lustre
músic del Vendrell. El senyor Giró,
que pronuncià unes paraules al·lusives a l'acte, recordà que fa justament
mig segle el mestre Pau Casals va
fer estada a la capital empordanesa,
on donà un concert a la sala "Edison".

AGENDA
AGRAMUNT. — 22; Al Casal
Agramentí, conferència - col·loqui
amb Miquel Roca i Junyent sobre
"La democràcia avui".

19,30: A. Gauvenet parlarà, a
l'Associació Nacional d'Enginyers
Industrials, sobre 'L'énergie nucléaire et í'environement".

ALMASSORA. — 22,15: A l Cine-Club "Dura jornada para la
reina".

19,30: A la Terrassa Martini,
Granvia 634, amb motiu de les
noces d'or de l'Orfeó Atlàntida,
recepció d'aniversari.

BARCELONA. — 11: Festival
Galeuca, a Bellaterra, presentat
per M. Antònia Oliver. Hi participen, per Galícia, Francisco Rodríguez com a conferenciant i el
Movimento da Canción Galega;
per Euzkadi, Enaut Etxamendi
com a conferenciant i cantaran Mikel Laboa i Xeberrita-Gontzal
Mendibil; i pel Països Catalans,
Jordi Carbonell (Catalunya). Vicent Andrés Estellés (País Valencià) i M. Antònia Oliver (Illes),
1 com a cantants, Francesc Pi de
la Serra i Rafael Subirachs.
12,30: Taula rodona sobre "Les
comunicacions socials davant els
drets i els deures fonamentals de
l'home", amb el P. Pierre Chevalier, Josep M. Cadena,. Manuel
Ibànez Escofet, Joan Gomis Sanahuja i Antoni Bascompte, als
nous locals de l'ICESB, Enric Granados, 4.

amb tot el pafs dins

mació i Turisme, es demanà el del
Govern Civil, i la primera autoritat
provincial el negà sense dir els motius.

17: Projecció del film "La indústria algodonera", a la Casa del
Cotó, Granvia 670, dins de la Setmana del Cotó-76.
19: Recepció de l'acadèmic Pere
Pascual de Sans, a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, qui llegirà una memòria
titulada "Estructura de los hadrones", essent contestat, en nom de
la Corporació, per Josep M. Vidal
Llenas.
19: Conferència del professor
Miquel Llongueras i Campanà sobre "La Campanya de salvament
dels tresors de Núbia ', al Museu
Marítim.
19,15: Taula rodona sobre "EI
problema del vi a Catalunya",
amb els senyors Bonmatí, Bosch
de Noya, Donate, Pagès, Puig. Raventós, Vallés i Vidal Barraquer,
a l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre.
19.30: Visita explicada de l'exposició "Art faraònic", instal·lada
a les Reials Drassanes, a càrrec
d'Elisenda Vives.
19,30: Luis Fernàndèz Fernàndez-Madrid, delegat provincial del
Ministeri d'Informació i Turisme,
pronunciarà el pregó de la X I I I
Nit del Turisme, al Saló de Cent
de l'Ajuntament.
19,30: Francisco J. Paniagua.
Georgina Cisquella i J. L. Erviti
parlaran, al local de la Caixa,
Ronda Sant Antoni, 3, sobre 'Situació actual de la Universitat i
perspectives".
19,30: Desfilada de models "Alegria estiuenca del cotó" . a la Casa del Cotó. Granvia 670. dins Se
la Setmana del Cotó.

19,45: Ramon Santolalla parlarà, a l'Institut d'Estudis Professionals Superiors, Avda. Pearson
9, sobre "Com utilitzar el Marketing en la petita i mitjana empresa.
20: Al Col·legi d'Advocats, sessió d'estudi sobre la Llei de Relacions Laborals.
20: A ICESB, Enric Granados 2,
segona sessió del Curs d'Introdufrció Polemològica a càrrec de Josep Monràs Sender, sobre "Problemàtica de la solució del conflicte social: diàleg i arbitratge".
20: A la Parròquia de Sant Medir, de la Bordeta, acte d'adjudicació del X l è Premi Amadeu Oller
per a poetes inèdits, 1976.
20: A la Jove Cambra de Barcelona, Diagonal 520, e l professor
Manuel Parés i Maicas parlarà sobre "Reflexions sobre el paper de
l'immigrant a Catalunya".
20: A l'Hotel Barcelona, carrer
de Casp 7, conferència del professor Pere Gabriel sobre "El moviment obrer mallorquí, 1869-1935;
obrerisme i lluita política".
LES BORGES DEL CAMP. —
"Xerrades sobre orientació sanitària". Centre Recreatiu. Segona
sèrie a càrrec del doctor Albert
Ferrando Vicent sobre "La lluita
contra l'arterioesclerosi".
DÉNIA. — Actes d homenatge
a Miquel Hernandez. Recital de
poemes de Miquel Hernàndez a
cura de Vicenç Balaguer i discfòrum dels poemes d aquest autor musicats.
MALLORCA. — 20: A l'Obra
Cultural Balear, presentació del
llibre "L'hereu de la corona" de
Joan March.
19.45: A la Congregació Mariana. col·loqui sobre el tema "Església i Estat" amb la intervenció de
Manuel Panero. Bruno Morey, Àngel Olmos. Fèlix Pons, Bartomeu
Sitjar i Onofre Vaquer.
EL PRAT DEL LLOBREGAT.
— 22: Casal Municipal, cicle 'Democràcia endavant". Conferència
de Joan Raventós.
SABADELL. — 16,15: A l'Auditori de la Caixa d'Estalvis, Rudott
Guerra parlarà sobre "Socialisme
democràtic".
— 22: A l'Academia de Belles
Arts. Manuel Garriga donarà una
conferència sobre
"Alternativa
municipal".
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Els PNN de la Normal, en vaga Readmeten a dotze acomiadats de "La Fe"
Fins al pròxim dia 31, els
PNN de l'Escola de Magisteri
d'Alacant, com els d'altres centres docents romandran en vaga, segons ens hem pogur assabentar en els medis acadèmics.
É1 motiu n'és la tramitació aquests
dies d'un avantprojecte del decret
segons el qual s'integraran al cos de
catedràtics d'escoles universitàries
els catedràtics numeraris de l'ensenyament mitjà. Si realment es promulga aquest decret, perjudicarà
greument els interessos dels actuals
professors no numeraris, fins al punt
que, ben aviat, es poden veure acomiadats.
Els PNN d'Alacant, després de debatre aquesta qüestió en una assemblea divendres proppassat, assemblea
que l'endemà se celebrà a nivell estatal, han adoptat entre d'altres els
acords següents: l r ) Mantenir la vaga fins al 31 de rçiaig i, per tant, suspendre els exàmens que podien haver dintre eixe termini i qualsevol altra activitat acadèmica. 2n) Entrevistar-se el pròxim dia 21 amb el director general d'universitats per
exposar-li la greu situació actual.

3r) Si no hi haguera resposta per
part de l'administració el dia 26,
mantenir la vaga fins al final de
cürs, de manera que les actes, en no
celebrar-se cap examen, romandrien
sense signatura.
Els PNN volen fer palès que la
seua actitud en cap moment no va
contra el s alumnes i, d'aquesta manera sembla que aquests ho han entès, car després de parlar amb les
professors, es reuniren dimarts en
una assemblea, en la qual uns
quants PNN els informaren. D'aquesta assemblea sortiren unes decisions,
preses per gairebé tots els alumnes:
la) No entrar a cap classe dels numeraris, solidaritzant-se així amb el
problema dels PNN. 2n) Mantenir
una vaga activa amb un programa
d'activitats a elaborar per cada curs
0 bé per tots junts. 3r) Reconsiderar cada dos dies aquestes posicions
1 informar-ne constantment els companys.
Segons ens comentava un dels
professors, hi ha una cosa ben clara: El fet de plantejar-se la possibilitat de suspendre els exàmens és
una qüestió evidentment greu i extrema, i en cap moment no desitjarien haver-la d'adoptar.
PERE MIQUEL CAMPOS

Vaga de solidaritat als centres sanitaris valencians

Dotze dels quaranta-un acomiadats de la Ciutat Sanitària
La Fe van rebre les cartes de
readmissió mitjançant les quals
se'ls informava que podien tornar al treball.
L'INP, definitivament, ha accèptat totes les reivindicacions
dels treballadors readmesos llevat de la dimissió del director
de La Fe, senyor Evangelista.
L'actitud de l'INP d'admetre'n
uns quants i deixar pendent la readmissió de la resta de treballadors
acomiadats és interpretada pels treballadors com una maniobra clarament dirigida al trencament de la
força moral que fins ara mantenien
els acomiadats. Aquests, d'altra banda, no s'expliquen els criteris que
l'INP hajà pogut tenir per a fer
aquestes readmisions.
ELS HOSPITALS,
ENCARA EN VAGA
Ahir, per setè dia consecutiu, tots

L'ALCOiA

Els mestres volen televisió en català
Un nombrós grup de professionals de l'ensenyament de les
comarques de l'Alcoià i del
comtat de Cocentaina han
adreçat a l'opinió pública un
document signat en què demanen que el català entri dins les
emissions regionals de televisió
al País Valencià i també que el
programa infantil en preparació per al circuit del Principat
i les Illes es faci extensiu a les
terres del País Valencià i a
Eivissa, que ara reben la programació regional televisiva en
castellà "Aitana" fet a la ciutat
de València.

ment. conscients del repte llençat a
la nostra llengua per part de l'Administració, demanen i exigim com un
dret de la nostra llengua, per part
de Radiotelevisió Espanyola, uns
programes en català, puix som conscients que la majoria de valencians
parlem aquest idioma, que ens continua essent negat als mitjans audiovisuals. Considerem, a més, que se'ns
negue emissions en la nostra llengua quan les altres llengües dels altres pobles de l'Estat espanyol, com
el País Basc, Galícia, i també altres
zones dels Països Catalans, com el
Principat i les Illes, llevat d'Eivissa
i Formentera, tenen aquesta prefe-

rència.
Davant aquesta situació proposem:
lr. Que el programa regional «Aitana» siga en la nostra llengua i per
a tots els valencians i que la zona
castellana, Múrcia i Albacete, que
rep aquest programa, sigui inclosa
dins una altra emissió feta en castellà. 2n. Aprofitar el programa infantil que es donarà al Principat i
les Illes perquè es faça també al
País Valencià."
El document acaba dient la seua
solidaritat amb J. M. Perea, que demanà fa alguns dies per mitjà del
diari "La Verdad" un programa en
llengua catalana a la televisió.

La revista "Dos y dos" fa país
I A premsa no deixa de canviar; és, sovint, com el
mateix president de govern va dir, la capdavantera del canvi polític en aquest país. Però no oblidem l'altra premsa, la que no canvia i la que voldria que ningún no canviés, que també en tenim.
La premsa no ha tingut bons anys. Les condicions en les quals s'ha fet premsa han estat irracionals, desastroses. Fins i tot amb la Llei de Premsa de l'època Fraga no es va aclarir el panorama. I
per més obertura i més reforma, la premsa no ha
deixat de tenir greus problemes. Els responsables i
professionals se n'han fet ressò i per això hom va
veure a Barcelona una de les manifestacions més
significatives d'aquesta primavera de difícils manifestacions.
Els problemes que té plantejats la premsa són de
vegades més generals, com per exemple, el cost del
paper o la qualitat del mateix, o eixa Llei que caldria refer des de la base, consultant els periodistes
i col·laboradors. D'a'tra banda hi ha problemes especials. locals en diríem. Car no tota la nremsa a
l'Estat espanvol és igval. La Cadena del Movimiento (mai millor dit) deu tenir problemes esnecífics
i planteia uns problemes a nivell d'Fstat. E's diaris de l'Fse'ésia són una altra rosa. i tenen també
trets definidors. Per a la gran premsa feta a Barcelona i Madrid, de propietat privada, les coses
no poden planteiar-se itmal que per a la nremsa
més o menys reerional o fins i tot "provincial", o la
comarcal i local í.Taume Ouillamet n'ba fet un estudi inte<·ess3T)t;5!sirn ner al ca« català.
La premsa del País Valencià '''ara té una manera de ser i d'actuar que necessita un estudi, però
ja. Eixe estudi que s'està anunciant darrerament i
que posarà, sense can dubte, el dit a la nafra. Perquè la premsa del País, renartida entre el Movimiento (q«e té més diaris, "Tnforroaeión" a Alacant, "Tevan+e" a València. "Me^iterràneo" a Castell*), l ' ^ ' è s i a i"* * Verdad" es fa a Múr'·'a 1
té i'n ve-s'ó ner a Alacantí i i<n diari rrivat ( " l as
Provinc^s" a · , '" 1i n<·ia). ha es*at més 0i>e hmW(.
mítica, Pe vo^^es no fca volprt sa*>er res dels nrohlemes de1
^'a't··ps ha p«*at ella tota so'eta
p1 f "C i ri'n-Jioinar
l'enca"?""*' 13
nroMpmec
FfMoi.^-pnt
„ i a r Jtpr-n
niem'S de 1 0 " e s ' e o " » " " * i rfpl nue oa]

jjn*

fa mi«r n*s av*n+ i altra en fa
arrera. Ttrual
*«»«i l'e-e-v it*a «Hf·»**>s»eW <Ws naiftg
rounsïMó pne
<»»otani»«àr i nont**;-,,, a tots
r^cn'i
one e« crp'-""
a'« anvs qi'aif-n•a {«""«I
rna ~qni*«>«*a<·'ó a nHmera oàsina
one oblida i pretereix esdeveniment» culturals que
la premsa de fora pren pel seu compte.
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N o han mancat intents per a canviar eixe statuquo de la premsa al País Valencià. Diversos intents.
Hom recorda "Gorg", "El Dia", una etapa de "La
Marina", i com a cas especial tenim "Valènciafruits" l'únic que ha aconseguit rutllar i que no
ha estat tancat o perdut.
Com que ara bufen vents nous no podia ser menys
que algú fes per posar en marxa una publicació
que tingués totes les portes obertes als problemes
del País i als periodistes i escriptors del País. Ja la
tenim, es diu "Dos y dos".
Crec que és la primera vegada que tenim una
publicació adulta i moderna, periodisticament addient. Sols veure el primer número es té ja una
idea del que pot ser i deu ser una premsa d'avui.
La portada ens ensenya un "grafitti" amb l'eslògan "Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia" i
dos avenços sobre el contingut, una imatge de l'exposició "Els altres 75 anys de la pistura valenciana" (a la qual dedica dintre un magnífic article,
un dels dos o tres millors que s'han publicat per
ara) i la imatge del quadern que portarà sempre
a dins i que es diu "Quatre" fet enterament en
català. Car si la revista es fa en castellà —Supose
que acceptant una mena de període transitori, o
una mena de model d'arranjament entre grups polítics— tindrà sempre 16 pàgines en clar català, setze meravelloses pàgines que cada quinze dies ens
diran com va la cultura pel Pais, que bona falta
ens feia.
Per ara constitueix major sorpresa el to de la
publicació. He dit que em sembla la primera publicació adulta de postguerra, i ho és, perquè mai no
s'han dit les coses tant clares. L'Estatut, la Generalitat, la tortura, I'electoralisme de certs partits,
la Taula Democràtica, els problemes de la IV Planta de Sagunt, el malaurat record de A. Sancho Borja (l'home que va denunciar Gorg), la cançó, la
pintura, tot hi és. Els valencians se n'han adonat
i s'ha venut com l'aigua
Dos y dos" té molt a fer, serà essencial per a
l'etapa històrica present i la preparació de l'immediat futur. Difícilment sense informació i sense opinió podria el País Valencià fer cara a les qüestions
qve se li plantegen. "Dos y dos" farà Pafs. No em
cap dubte que el seus enemics seran molts i que ja
estaran complotant. Perquè la veritat molesta els
amics de la mentida i de la manipulació.
Esperem que "Dos y dos" d?ire i siga l'embrió
de la futura premsa del País Valencià.
R. VENTURA MÈLIA

els hospitals de la ciutat de València, excepte el "18 de Julio", romanien en vaga per solidaritat amb
els acomiadats de la Ciutat Sanitària La Fe.
A l'Hospital Clínic sé celebrà al
matí una assemblea on es decidí
d'informar totes les associacions de
veïns de la situació en els hospitals, així com d'intentar conscienciar el personal dels ambulatoris de
la Seguretat Social dels problemes
amb què es troba la sanitat a València.
També se celebraren diverses assemblees a la Ciutat Sanitària La
Fe; en les quals es decidí de redactar una carta que serà lliurada al
jutjat que entén en el sumari seguit contra els acomiadats.
Així mateix, els assembleistes
s'han reafirmat en totes les seues
reivindicacions i han decidit de fer
una eixida als jardins centrals per
manifestar-se.
A les 8.30 del vespre, els treballadors, vestits amb uniforme, es
concentrà en els jardins davant el
pavelló central. Mentre, una comissió de treballadors anava per tots
els pavellons de l'hospital explicant
als familiars dels malalts el perquè de la vaga.
Els treballadors, posteriorment,
s'han concentrat de nou als jardins
i han recorregut els pavellons de
La Fe demanant la readmissió de

tots els acomiadats així com la dimissió del senyor Evangelista.
La policia, que havia abandonat
per primera vegada des que dura el
conflicte el recinte hospitalari, dispersà els manifestants.

COMUNICAT DE MASSEMBLKAi
DE LA FE
Els treballadors acomiadats de La
Fe han fet públic un manifest on,
a més a més de reafirmar-se en lés
seues conegudes reivindicacions, denuncien:
1. La manca de negociació directa per part de l'INP i la maniobra
que comporten les readmissions parcials, puix que entenen que els càrrecs imputats són idèntics per a
tots.
2. Reiteren la plena confiança en
els companys triats en asseblees per
negociar amb l'INP.
Els treballadors, darrerament, demanen la percepció de tots els sous
que han deixat dé rebre durant el
conflicte; així com una investigació
que delimite el grau de responsabilitat en el conflicte de l'INP i de la
direcció del centre sanitari.
JOSEP TORRENT

VILA-REAL

Malgrat un nou centre, manquen escoles
Per al pròxim curs 76-77, a
l'avinguda prolongació de la del
tinent coronel Torrente, obrirà
les seues portes un nou centre
escolar de setze unitats que,
pensem, no solucionarà massa el
problema escolar a Vila-real (la
Plana Baixa).
Que nosaltres sapiguem, la UNESCO recomana vint-i-vuit alumnes per
aula a Vila-real són uns trenta-set.
Tot açò repercuteix en la labor docent dels mestres i també en els
alumnes que, lògicament, no poden
de cap manera estar ben atesos.
Algunes escoles de Vila-real, segons hem pogut veure, pel nombrós
grup d'alumnes que hi ha han arri-

bat a estar en molt males condicioní,
higièniques i pedagògiques; àdhuc
s'ha arribat a habilitar com a aules
vells edificis on s'han posat escoles
prefabricades.
La vila dóna un total de 101 aules
amb 3.740 alumnes per a l'ensenyament estatal, i per al no estatal 61
aulas i 2.261 alumnes. El total són
162 aules amb 6.001 alumnes. Queda
clar, fent unes simples operacions
aritmètiques, que per a seguir la recomanació de la UNESCO nou alumnes per aula.
Es clar que no són molts, però tot»
amuntegats i sense poder ésser atesos satisfactòriament. Aquests alumnes són "cam de formació professional".
XAVIER MANZANEX

MHDERfíRT

REVESTIMENTS DE
FUSTA MASSISSA
RÚSTICA 0 ENVERNISSADA
FABRICA A
SANT LLORENS D'HORTONS

l PREGUNTI AL SEU FUSTER!!
0 BE ALS TELEFONS:
2138643 i 2139374

Avinguda Hospital Militar, 196

BARCELONA-6.

SALA D'ART

CICLE DE PINTORS OLOTINS

TTorres

CODINACH
FDEZ DE CASTRO
VENTURA JULIÀ
VlfiOLAS X.

I I MOSTRA FINS 30 DE MAIG

Torras i Pujalt,
6-10

del p a v i m e n t . f i c e r à m i c a .

Olis
Ceres i Esct.
Dibuix
Olis
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Països catalans-

MALLORCA

MENORCA

L ' I . N . P . no accepta exigències
Han molestat les declaracions del seu delegat
Els dos òrgans d'informació
local, el diari "Menorca" i el
setmanari "El Iris", han dedicat un espai considerable a
tractar les declaracions de Gabriel Morell Font dels Olors,
diréctor provincial de l'INP.
L'espai era justificat donada la
pujada de to de què fa gala el senyor Morell en les seves manifestacions referents al problema sanitari
de Ciutadella, del qual ja hem parlat damunt d'aquestes pàgines.
L'Ajuntament de Ciutadella se solidaritza cada vegada més amb el
problema que afecta la seva ciutat
i no ha posat cap casta de traves
als ciutadans components del "Grup
Problema Sanitari" per a realitzar
la seva tasca conscienciadora. la
qual cosa ha provocat que el senyor

Cela amenaçat per
un grup d'ultradetra
L'acadèmic Camilo José Cela
ha rebut amenaces a través
d'una carta amb mata-segells
Madrid i signada amb les
senyes d'una organització d'ultradreta que podria ser l'Aliança Anticomunista Espanyola.
Segons informa Logos, aquestes
amenaces són motivades, pel
que sembla, per la recent publicació de l'Enciclopèdia de
l'Erotisme", de què és autor.
Cela ha presentat la corresponent
denúncia davant del jutjat número Sos de Ciutat de Mallorca. A l
mero dos de Ciutat de Mallorca. Al
mateix temps, ha contestat als autors
de I*s amenaces en un article que
publica "Cambio 16" i on diu: "O els
espanyols posem, per via política,
punt final a la violència, a totes les
violències, o tornarem a acabar cremant pels quatre costats. Caçar-me
és fàcil i apallisar-me també. No
vaig armat, ni porto escolta, ni goril·les. ni sóc un atleta, ni penso
amagar-me ni interrompe la meva
habitual forma de vida, però asseguro que el dia que m'esllomin, no
per això passaran vostès a la història del noble art cinegètic, sinó
més aviat al trist «tebeo» dels frustrats sense remissió possible. Tot el
que vostès em poden fer és rebentar-me un ull, o trencar-me mitja
dotzena de costelles o. si els ve a
tomb. enviar-me a l'altre món; e!
que mai no podran fer és esborrar
« l meu record: pensin, salvades siguin les distàncies, amb Federico
García Lorca."

GRUES
La gamma més complerta
de grues hidràuliques.
Amb 12 models bàsics

en 52 versions diferents.No ho dubti. Si pot pagar
un xic més vegi una ATLAS,
Hi sortirà guanyant sempre

Morell escrivís una carta que ell
qualifica de "personal", però que el
corresponsal del diari "Menorca" ha
pogut llegir
i de la qual ens ha
ofert diferents paràgrafs. "He sentido siempre y siento hacia esta Ciudad una gran simpatia y afecto
—diu— que no habéis conseguido
menguar tú y tus vecinos con imputaciones totalmente gratuitas". I con •
tinua: "Mi fidelidad como funcionario es ser fiel a la institución y a
los administrados... Una de las mayores causas de la subversión —que
no es democracia, sino demagògia—
es alentar esperanzas que no se sabé
si podràn eer realidades".
Sembla que tant el senyor Casanovas com el Consistori de Ciutadella no han quedat gaire satisfets de
la dura carta del delegat provincial
i més que mai resten convençuts
que l'Ajuntament no pot desentendre's del problema ciutada.
NO ES PODEN EXIGIR
CERTES COSES
Per altra part, "El Iris" ens ofereix unes declaracions que el senyor
Morell ha concedit, per telèfon, ai
seu director, en què torna sobre els
mateixos problemes, i de les quals
mereix destacar la següent afirmació: "Sobre la última carta que ïe
escribí al alcalde, es una carta particular y puedo resumiria muy íàcilmente: uno tiene una serie de derechos que puede exigir, unas mejoras no pueden exigirse, sino pedirse. Un favor no puede exigirse, y me
parece que se està confundiendo el
exigir con el pedir".
No sé per què, però l'afirmació
me recorda aquèlla que Joan Fuster ens va contar d'aquell polític de
l'oposició que, tot dirigint-se a un
polític català, li manifesta que, en
ésser ells al poder, "ya os daremos
la autonomia". Però comentar l'afirmació del senyor Morell seria petulància. Esdevindria una mena de
desconsideració envers el lector, per
part meva.
JOSEP M. QUINTANA

El tràfic comercial portuari estancat

Alger, Marsella i Portvendres, propers enllaçaments naviliers amb Ciutat
El port de Ciutat de Mallorca, malgrat que ro és pròpiament un port militar rebé durant l'any passat cent trentavuít vaixell» de guerra, dels
quals cent vint-i-sis eren estrangers. En aquesta estadística. no s'hi inclouen, com és
lògic ni els dragamines ni els
altres navilis espanyols destinats a l'Illa.
La bandera que més voleià en
aquest tipus de vaixells fou la nordamericana. a les que quasi permanentment hi ha al port qualque unitat de la Sisena Flota que be triada
Ciutat com a vila d'esplai per als
seus homes. Aquest és realment el
motiu princioal que sigui, el port
mallorquí, entre tots els espanyols,
el que més navilis armarts rep al
llarg de l'any. Tanmateix els "mariners", tant si volem com si no, suposen una font d'ingrés de divises
important per a la balança turística.

DISMINUEIXEN ELS
TRANSATLANTICS
Aquestes dades han estat obtingudes de la memòria anual que publica la Direcció General de Ports on,
a part dels conceptes militars, es dedica més importància al moviment
de mercaderies i passatgers. Hem de
notar que durant 1975, com a conseqüència de la crisi turística davallà considerablement el nombre de
transatlàntics. Per primera vegada
en molts d'anys no s'arribà als doscents. De dos-cents cinquanta-dos
transatlàntics el 1973 es passà a sols
cent noranta-dos. De totes maneres
aquestes xifres s'han vist compensades per un augment del tràfic de
passatgers de navilis correus que indubtablement són més barats que no
els avions. Un milió de passatgers
viatjaren des de els ports de la península al de Ciutat.

EIVISSA

Possible creació del Secrelariat del Congrés
Eivissa és l'únic indret físic
particularitzat dels Països Catalans on encara no s'ha constituït el secretariat del Congrés
de Cultura Catalana, entitat
que ja funciona a Mallorca i a
Menorca.

"Crec —diu el president de l'Institut d'Estudis Eivissencs—, que
aquesta situació és generada per la
manca de contacte amb la resta dels
secretariats de les Illes." En aquest
moment s'està treballant per aconseguir a les Pitiüses un secretaria
i, és molt possible que, el mes vinent
s'arribi a una solució satisfactòria.
Això no vol dir, però, que el Congrés de Cultura Catalana no tingui
cap repercusió a Eivissa. Algunes entitats —Institut d'Estudis Eivissens,
la delegació del Col·legi d'Aparelladors i el Cine Club d'Eivissa, entre
d'altres—, junt amb un bon nombre
de particulars, es van adherir al
Congrés des que va fer acte d'aparició.
Els contactes amb la resta de secretariats de les Illes i també amb
la resta de les entitats culturals
d'Eivissa podrien suscitar la formació d'aquest secretaria destinat a
potenciar la cultura dels Països Catalans amb un caire antropològic.
El mes vinent, amb la celebració
de la " N i t de Sant Joan", una mena
de "Nit de Santa Llúcia" itinerant a
escala reduïda, podria ser el punt
de partença d'aquest secretaria del
Congrés de Cultura Catalana que
tan eficaç podria esdevenir aquí per
a arribar a un normal desenvolupament de la cultura autòctona.

Consulteu amb un bon
DETECTIU
Distribuïdor exclusiu:
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Quant a mercaderies les tones mogudes damunt port han disminuït
lleugerament d'un any a l'altre, si bé
els productes petrolífers han augmentat, en un 5'23 per cent percentatge. però bastant inferior al que es
registrava durant els anys de més
desenvolupament t u r í s t i c . Totes
aquestes dades, i més que n'hi podríem afegir, són molt fredes, encara que molt significatives, ja que el
port de Ciutat ensens amb l'aeroport de Son Sant Joan és la gran
porta de l'Illa. El fet que la mercaderia sigui quasi la mateixa que el
1974 ens indica d'entrada la preocupant estabilització del comerç.

LA TENDENCIA MARCA
ESTABILITZACIÓ

econòmica de l'Illa. Totes les dades
són analitzables_ i a través seu es
pot veure com la crisi arriba a tots
els sectors econòmics de Mallorca i
no sols al turisme. Més important
podria ser ara endevinar quin grau
de mobilitat es registra enguany i
quines són les possibilitats d'augmentar-ne les xifres. Segons unes recents declaracions del president de
la Junta del Port serà molt difícil,
si no impossible, de tornar a gaudir
dels índexs de creixement passat. De
totes maneres, i encara que sigui
sols en un aspecte molt concret cal
assenyalar que la novetat portuària
de 1976 seran les noves línies amb
Catalunya Nord i Occitània. concretament les servides per la companyia
Aznar entre Ciutat de Mallorca i
Portvendrés i la de la companyia
nacional algeriana de navegació que
enllaçarà Alger i Marsella amb el
port mallorquí.

El port és en aquest cas com un
mirall on es reflecteix la situació
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BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
(Es prega que els posseïdors de títol de comptepartícip no utilitzin aquest
butlletí sino la carta que —si no l'han rebut— rebran en el seu moment.)

Nom..—...—.—.....—
Cognoms.
Carrer.
.Pis

N.c
Població.
Província.

Els prego que a partir del dia 1er. del més vinent (sempre que el butlletí de subscripció arribi a
Premsa Catalana S.A. abans del dia 20) em subscriguin al diari «AVUI». El pagament el faré de la forma
següent:
•
•
•
•
O

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

(1)
(2)

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

Correu
Correu aeri
Per mitjà del Corresponsal

(3)

Sr.
Periodicitat:
•
•
•

Trimestral 840
Semestral 1.680
Anual
3.360

(1)—Havent triat la modalitat de Banc o Caixa, desitjo
que els rebuts siguin domiciliats en el Banc
(Caixa). Agència núm.
„„
Compte corrent (o Llibreta) núm.
...
S*gnattír» EI Subscriptor
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©enerel Pardtrias, 112-&9
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Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 371 51 33
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Més de mil persones amb Tierno Galvàn
L'homenatge aplegà tot l'espectre polític de l'oposició al règim franquista
El sopar-homenatge a Tierno
Galvàn va constituir un autèntic festival polític de l'oposició
democràtica. Hi eren tots els
que havien de ser-hi: des dels
liberals fins els comunistes.
Entre els comensals, personatges de renom i gent de la base
fins a un total de més d'un miler de persones.
Els assistents prengueren una actitud sempre correcta i civilitzada,
d'autèntic festival; actitud que anava més enllà de l'homenatge estrictament considerat. En realitat, no
era més que una faceta espontània,
natural, de l'homenatge a l'intel·lectual i al polític que és el professor
Tierno Galvàn.
Q U A R A N T A A N Y S DE
COMPROMÍS A N T I F E I X I S T A
Després de sopar obria el foc de la
paraula 1—la paraula va ser foc tota
la nit— el lloctinent del Partido Socialista Popular i també professor,
Raúl Morodo, que celebra el treball
del seu mestre, persona "compromesa amb el seu poble i model d'intellectual entifeixista durant quaranta
anys". Posà en relleu, a més el treball de l'homenatjat en la defensa
de les llibertats públiques i en la
lluita per la democràcia política pluralista i per la democràcia econòmica. El del poeta Rafael Alberti obrí
la llista de mig centenar de telegrames de felicitació i d'adhesió arribats de tot arreu. La cloenda de la
lectura fou una carta, des de la presó, de Simón Sànchez Montero.
A continuació, vingueren els parlaments dels qui seien a la mateixa
taula de Tierno Galvàn. Aquests
parlaments ja eren programats, però
la veritat és que els assistents volien sentir veus representatives de
l'espectre de l'oposició.
Josep Andreu i Abelló —l'únic català que^ va fer ús,de la paraula—
acabà dient: "Soc un català que creu
que la llibertat només es defensa
lluitant colze a colze amb tots els
pobles d'Espanya". Aquesta expressió final va ser corejada pels assistents amb els crits de "Llibertat,
Amnistia, Estatut d'Autonomia", i
amb un rotund "Visca Catalunya"
que hauria deixat gelat més d'un català que creu que a Madrid tot són
anti-catalanismes sistemàtics.

EL PROFESSOR, R A O DE
L'ESPERANÇA DE FUTUR
.

i

"Qui no entengui el fet que jo estigui aquesta nit aquí amb tu i amb
els que van ser vençuts a la guerra,
és que no ha entès res". Aquesta

frase adreçada per Ruiz-Giménez a
Tierno Galvàn va dringar per l'aire
com una campana imponent. Les
tres darreres paraules les he hagudes de suposar, perquè no es van
sentir. Les neutralitzaven els crits
unànimes de "Unidad. unidad". Ruiz
Giménez va fer menció de la injustícia dels que han separat el doctor
Tierno Galvàn de la Universitat, i
convocà els professors universitaris
presents a demanar a les autoritats
que el cas de Tierno Galvàn sigui
ràpidament revisat. Després, esmentà la riquesa de la pluralitat d'opcions polítiques representades a l'homenatge, pluralitat que és convergència cap a la llibertat dels homes
del s pobles d'Espanya". Ruiz Giménez acabava afirmant que Tierno
Galvàn "és una de les raons de l'esperança d'Espanya".
Ramón Tamames, que acaba de
sortir de la presó, recordà les aportacions clau de Tierno Galvàn al
naixement de la "Junta Democràtica" i de la "Coordinació Democràtica", ai mateix temps que esmentava
els noms de líders polítics que encara són a la presó i els dels que no
han pogut traspassar la frontera de
l'exili.
Gregorio Peces-Barba. advocat i
militant del PSOE. celebrà el mestratge del jurista eminent i la unió
profunda amb l'homenatjat en el terreny de la convicció essencial de
la igualtat de tracte que ha de tenir qualsevol ciutadà davant la llei.
Aquestes van ser les intervencions
programades. Tanmateix el públic
reclamava amb insistència dos noms:
Buero Vallejo i Laín Entralgo. Buero Vallejo evocà l'Espanya de demà
com una Espanya primerament democràtica i després socialista. Laín
Entralgo va reconèixer els seus
errors polítics i mostrà el desig de
continuar la seva tasca intel·lectual
al servei dels ideals d'una Espanya
en què puguin conviure els discrepants honestos.

LES CONVICCIONS I L ' E S P A N Y A
DE TIERNO G A L V A N
L'acte el va tancar el mateix professor Tierno amb unes paraules
que justificaven l'homenatge a un
mestre. Sense la més mínima mostra dé vanaglòria, sense cap infatuació, Tierno començà amb una expressió sorprenent": Miro l'homenatge
no com a acte de coalició d'esquerres, sino com a acte de reconciliació nacional". Després tornà a astorar l'auditori amb aquestes paraules: "Se m'ha elegit a mi perquè
simbolitzava que la majoria dels espanyols tenim raó; i perquè tenim
raó. tenim la convicció i la força i,
lògicament, el triomf. Un triomf no
militar, sinó el triomf de la raó i

ANDALUSIA

Programa de desenvolupament integral
Les Cambres de Comerç les presenta a Madrid
El president de les Cambres
de Comerç andaluses ha presentat a Madrid les bases per
a un programa de desenvolupament integral
dAndalusia,
en les quals s'exposen amb precisió les seves necessitats, que
es calculen en uns 160.000 milions de pessetes per al pròxim
quatrienni. Per aquest motiu
volen cooperar amb la Mancomunitat que les Diputacions
puguin eonstituir.
Aprofitant l'avinentesa, els vuit
presidents han visitat el ministre
Fraga Iribarne, amb el qual van
parlar més de mitja hora, i li demanera que es posessin d'una vegada en moviment totes les inversions previstes en els plans ja extingits i no portats a terme oportunament.
L A PREMSA A N D A L U S A
ES DESVETLLA
A m é s d e i setmanari "Tierras del
Sur". dirigit per Josep M a Javierre
(e.x-director de "El Correo de And^ucía")
que acaba d'apareueer,
s vàrem a n o t a r ahir ara
"íolSM'i
P » r*4*-
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rico Villagràn (que també va ser
director d'"El Correo de Andalucía"
i abans, del "Sol de Espana"). La
cadena del Movimiento també a Sevilla prepara el diari "Suroeste",
imprès en offset, en color, i al final
de l'estiu, a Granada començarà a
sortir un setmanari dirigit per l'actual redactor en cap de "Sol de Espana", Juan de Dios Mellado.
PROBLEMES A MEDICINA
Des del dijous passat, els alumnes
de Medicina de la Facultat de Màlaga estan tancats amb caràcter
permanent a la catedral on es reclogueren en ésser obligats a abandonar la zona universitària.
El motiu de la protesta és que no
volen renunciar al segon cicle de
llurs estudis, com s'hi veuen condemnats per manca d'Hospital Clínic on poder fer les pràctiques.
L'Associació de Pares dels Alumnes, Cambra de Comerç i fins i tot
un grup de divuit professors clínics
s'hi han solidarizat i han demanat
una gran assemblea que estudiï de
manera total aquest greu problema
per a un futur immediat.
ANTOJSI ROiG

de la democràcia. La majoria dels
espanyols volen la democràcia, i per
això la democràcia s'atansa. Però
no volem una democràcia atorga «a;
no se'ns regala res, sinó que se'ns
concedeix allò que hem guanyat amb
anys de lluita".
Tierno Galvàn confessà la seva
convicció socialista d'esquerres, i es
congratulà dels qui havien anat a
homenatjar-lo perquè la presència
dels assistents significava que tenien
confiança en aquest sociaíisme. Un
socialisme que té com a objectiu no
tant d'explicar-se què és el món, com
l'intent de transformar-lo. També es
referí a la reforma política, que
qualificà
d'insaíisfactòria,
alhora
que preconitzava la necessitat que el
poble protagonitzi un procés constituent a través de partits polítics lliures. El brindis final del professor
anà dirigit ; a una Espanya lliure,
democràtica, plural, fecunda, creadora i model del socialisme mediterrani.
Ja he dit que va ser un festival
de l'oposició, i ara dic que la gent
no es va cansar d'aplaudir. Es veia
com els assistents satisfeien la seva
passió de futur, un futur diferent
reclamat
unitàriament
per
tota
l'oposició.
JOSEP M.° PUIGJANER

Els reis amb als miners
Sol·licitud de règim especial per a la regió
El rei va presidir a dos quarts
de nou del matí d'ahir una sessió de treball a l'Hotel Reconquista d'Oviedo, residència del
rei durant aquestes jornades, on
li van ser exposades les necessitats, els projectes i els problemes d'Astúries.
Mitjançat la Diputació, Astúries
sol·licita un règim especial que adapti l'organització i el règim econòmic
de l'administració local a les seves
circumstàncies especials.
També el governador' civil va exposar les necessitats de la regió i
sol·licità la creació d'un pla territorial.

A L A CONCA MINERA
Després d'aquesta reunió de treball
segons informa l'agència Logos, els
reis se traslladaren a Ciano, on van
baixar al pou Maria Luisa d"'Hunosa". Foren rebuts pel consell d'administració i el jurat d'empresa,
juntament amb el president del Consejo Nacional de Trabaj adores, Noel
Zapico.
Hi eren presents els presidents del
govern, de les Corts i del Consejo
del Reino. els ministres d'Obres Pú-

Urquiola: es demana una investigació
El Govern pot concedir un crèdit extraordinari
Ha estat proposada la declaració de "zona catastròfica" per
a tota l'àrea afectada pel petroli
de l'Urquiola. Hom creu que en
el proper Consell de Ministres
—demà— es podria dictaminar
u n a disposició suprimint els
drets aranzelaris per a la importació de detergents i absorbents,
així com la d'altres productes.
amb els quals obtenir la dissolució dels crus que afecten ja més
de seixanta platges.
També es creu que serà sol·licitat
un crèdit extraordinari per a atendre les primeres despeses dels danys
i perjudicis causats als treballadors
de la mar, zones marisqueres i piscícoles, pèrdua del turisme i d'altres
atencions.
La cooperativa de promotors de la
Costa del Sol ha ofert llocs de treball a aquesta zona als treballadors
d'hoteleria de L a Corunya que hagin resultat afectats per la catàstrofe del petroler Urquiola. Aquest oferiment ha estat fet, segons informen

fonts sindicals, perquè hom pensa
que, entre d'altres perjudicis derivats de la marea negra, els treballadors del turisme de la zona corunyesa podrien quedar sensa feina.
D'altra banda, l'Associació d'Amics
de La Corunya i la federació corunyesa del PSOE històric, demanen
que el port sigui dotat de mitjans
per combatre daltabaixos d'aquest tipus, i que sigui fet un estudi immediat i profund de les causes que provocaren aquest. També l'ex-ministre
d'Informació i Turisme i procurador
familiar per Pontevedra, Pio Cavanillas, ha demanat que sigui nomenat un delegat especial del govern,
amb plenitud de competència e n
tots els sectors i aspectes afectats.
Un altre vaixell, carregat de farina, ha explotat i s'ha incendiat a
unes seixanta milles de la costa de
Huelva. Un dels tripulants n'ha resultat mort. Es tracta d'un vaixell
de bandera xipriota que anava de
Rotterdam a Trípoli. L'explossió es
produí a la sala de màquinas per
causes encara no determinades.

bliques i de l'Aire i el capità general de la X I I regió militar, ultra
diverses autoritats.
Els reis ban baixar al taller de la
5a planta (335 m) on parlaren amb
alguns minaires. El rei va picar simbòlicament una veta de carbó i va
beure de la bota de vi d'un minaire. A la sortida, el secretari del jurat d'empresa lliurà al monarca un
escrit on s'exposen els principals
problemes dels treballadors d'"Huncsa", que compta amb una plantilla de gairebé 25.000 productors.

A SAMA DE L A N G R E O
Després d'aquesta visita, els reis
foren rebuts oficialment a l'Ajuntament de Sama de Langreo pel batlle
i un gran nombre de persones. El
batlle es referí a la nombrosa presència del poble i a les característiques mineres de la zona amb les
quals el rei havia volgut prendre
contacte.
Joan Carles va contestar dient que
la reina i ell havien volgut establir
aquest contacte amb els homes del
treball i que havia estat a Langreo
on havien pogut viure "ni que sigui breument, la duresa del vostre
treball (...) podeu estar segurs que
la justícia social i la plena ocupació
són objectius primordials per a la
Monarquia d'Espanya", acabà dient
el rei en el seu parlament.

GIJÓN
En acabar l'acte, els reis van marxar cap a Gijón, on foren rebuts per
l'alcalde d'aquella ciutat, que estava tota engalanada i plena de gent.
Després d'escoltar l'himne, el rei passà revista a una companyia de
l'exèrcit de terra.
Tot seguit es dirigí a peu a l'Ajuntament, i quan sortiren al balcó, es
deixarem anar coloms i la gent va
començar a cridar els noms dels
monarques i de l'infant Felip. L'alcalde els donà la benvinguda i passà
revista als principals problemes de
la ciutat, en respondre-li, el rei va
prometre de passar-los al govern
per tal d'atendr'ls. Després d'haver-se retirat del balcó, Joan Carles
i Sofia van haver d'aparèixer diverses vegades per saludar la gentada.
En el transcurs de l'al·locució Joan
Carles va esmentar l'infant Felip,
tont dient que volia "expressar-vos
l'agraïment, tant de la reina com
meu, per recordar-vos de l'infant
Felip, pue assegurar-vos que li hauria agradat d'estar aquí, però ha
d'estudiar".
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ACTIVITAT POLÍTICA

PAÍS BASC

Dues vagues de mes de tres mesos
Vila Reyes torna a estar en llibertat total
Dues empreses de Guipúscoa
resten en vaga total des de fa
més de tres mesos. Aviat se'n
Compliran quatre des que els
107 obrers de Silem, d'Andoain,
pararen a la f i de gener. En fa
més de tres que no entren la
feina els 2.390 de Michelin, de
Lasarte.
Es ben greu el conflicte de Michelin, perquè l'empresa s'ha tancat a
tota negociació com també a les
ofertes d'autoritats eclesiàstiques,
advocats i altres personalitats per
mitjançar entre la patronal i els
obrers.
Després de repetides prohibicions
de reunir-se a Lasarte, els treballadors volgueren celebrar una assemblea Ell poble veí d'Hernani. També
allí la junta va ser dissolta per la
Guàrdia Civil que va retenir els documents d'identitat de quaranta persones, encara que no va fer detencions.
Una conseqüència secundària del
conflicte han estat els atemtats soferts la matinada passada per dos
establiments de la part vella de Sant
Sebastià: la llibreria "Lagun" i el
magatzem de decoració "Kutxa", que
se'ls ha llevat el dia amb tots els
vidres, de portes i aparadors, trencats. "Lagun" i "Kutxa" havien estat multats dies enrera per posar
guardioles on es rebien ajudes per
als obrers en vaga.
PLE DE L A UTT DEL M E T A L L
Amb la Unió de Treballadors i
Tècnics del metall són ja onze les
U T T que demanen la renúncia del
càrrec al president del Consell de
Treballadors d'Alaba, Migue. Ortiz
Oses, i apleguen la voluntat de cinquanta-sis mil treballadors, dels seixanta-vuit mil vuit-cents que componen el cens laboral d'aqüesta provincià.
La UTT del metall ha demanat
també la immediata llibertat dels dirigents obrers Jesús Fernàndez Navès i Imanol Olabarria Bengoa, de
tinguts a Carabanchel arran dels
passats fets de Vitòria. En aquest
sentit, acordaren sol·licitar permis al
governador civil per a una manifestació pacífica. Altres acords foren
el de demanar la derogació del decret de congelació salarial, una política de plena ocupació, una estructura sindical de classe independent
de l'estat, dels patrons i dels partits polítics, una àmplia amnistia,
concretada tant en l'aspecte polític
com en el laboral i garanties sindicals per als càrrecs electius
MANIFESTACIÓ
NO A U T O R I T Z A D A
El governador civil de Navarra
denegà el permís sol·licitat pels treballadors de la Telefònica per a celebrar una manifestació pacifica a
favor dels acomiadats i sancionats.
Com es recorda, les sancions impostes per la Telefónica són 51 acomiadaments, 48 trasllats forçats i 127
suspensions de sou i feina. A Navarra, els acomiadaments són dos,
un vocal nacional i un de provincial.
Per altra banda,' no s'ha confirmat el tiroteig produït a Algorta la
nit de diumenge a dilluns, entre dos
grups antagònics políticament, per la
qual cosa es pot pensar que només
és un rumor.
Respecte a la desaparició a França dels dos inspectors de policia espanyols, el jutge d'instrucció encarregat ha acordat la llibertat provisional de Pedró Erefïo i Eloy Uriar-

te, detinguts a la presó de Baiona.
Acusats de pertànyer a ETA, s'espera que siguin posats en llibertat,
encara que podrien ser deportats a
l'illa de Yeu.
V I L A REYES EN L L I B E R T A T
A primera hora del matí ha rebut
la llibertat Jon Vilà Reyes, després
d'haver acomplert a la presó de
Pamplona els dotze dies d'empresonament que li quedaven després de
l'indult del rei.
A rebre Vilà Reyes a la porta de
la presó hi han acudit la seva dona
i el seu advocat Gil Robles, ex- ministre de la República.
Després de l'alliberació, Vilà Reyes i Gil Robles han concedit una
conferència de premsa on han parlat de l'assumpte MATESA, i l'advocat s'ha referit a l'actualitat i el
futur polítics de l'Estat Espanyol.
DECLARACIONS SOBRE
MONTEJURRA
Continuen les investigacions i el
procés sobre els fets de Montejurra.
Ahir va prestar declaració Alfonso
Carlos Fal, fill del dirigent carií Fal
Conde, que fou conduït després a
la presó de Pamplona.
S'ha confirmat que el presumpte
assassí d'Amiano Giménez, José
Luis Marís García Verde, és comandant de l'exèrcit de terra a la reserva i que per la seva condició de militar no ha ingressat a la presó, a
diferència de Fal i Màrquez de Prada, sinó a la caserna d'Ainsoain, a
cinc quilòmetres de la capital navarresa.
A tres quarts de tres d'ahir a la
matinada moria a Pamplona una
gran personalitat dels carlins: Auxilio Gon, que fou regidor de l'Ajuntament de Pamplona i procurador a
Corts.
ROBERT PETIT

Pròxim intercanvi d'ambaixadors amb Romania
Redactat l'esborrany de la llei electorat inspirat en models europeus
L'establiment
de
relacions
diplomàtiques plenes amb Romania podria ésser anunciat
oficialment a finals d'aquesta
setmana, segons informacions
procedents de cercles diplomàtics.
Després de les converses que ha
mantingut a Bucarest el director general per a Europa del ministeri
d'Afers Estrangers, Aguirre de Càrcer, hom creu que les converses han
progressat prou perquè ara vinguin
les corresponents aprovacions del
govern de Madrid i de Bucarest. Romania va ésser el primer país de
l'est europeu que establí relacions a
nivell consular i comercial amb Madrid fa nou anys. Fins ara, l'Estat
espanyol solament mantenia relacions diplomàtiques a la zona socialista de l'est, amb la República Democràtica Alemanya, relacions que
en aquest moment són congelades,
car el govern alemany de l'est va retirar el seu ambaixador el darrer
mes de setembre, arran de les exe-

Ei consell general de "Causa
Ciudadana", ha celebrat una
reunió a Madrid, presidida per
Arturo Moya i amb assistència
de diversos representants, al
terme de la qual s'ha fet públic
un comunicat en què diu que
només acceptant el saldo positiu de la història es pot construir un futur per a tots, i que,
en conseqüència, el projecte reformista proposat pel govern no
és democràtic i lesionarà la convivència i la Monarquia i tot.
En un altre punt del comunicat
"Causa Ciudadana", considera necessari un pacte entre el poble i el rei,
"per tal de configurar una alternativa democràtica i integradora, legi-

Barajas: malestar à l'aeroport
La Els
reforma
del govern no
es creu democràtica
definitiu que fixa el salari mensual
milers d'empleats de l'aeroport de Barajas mantenen un
boicot als establiments de l'empresa que porta els serveis de
cantina i restaurant de l'aeroport, arran d'una
puja de
preus en els seus establiments.

Amb acompanyament de cmccentes signatures, els empleats denunciaren, el darrer dilluns, la puja de preus a l'oficina d'Informació
i Turisme. A la denúncia s'esmentava la manca d'autorització governativa per a la puja, l'absència de
timbre del Ministeri a la llista de
preus i la negativa a presentar el
llibre de reclamacions als clients
que ho sol·licitaven. Els treballadors de Barajas sovintegen sobretot
la cantina i el restaurant de tripulació.
CONSTRUCCIO DE CAN ÀRIES
Cap a les tres de la matinada
d'ahir, les representacions social i
empresarial de construcció de Las
Palmas, integrants de la comissió
mixta que negociava el "pacte" de
nou conveni, arribaren a un acord

vesteix

cucions dels cinc nacionalistes de
l'ETA i del FRAP.
LES FOTOGRAFIES DEL REI
Ja és signada la disposició oficial
relativa a la utilització de la fotografia oficial del rei Joan Carles en
tots els departaments oficials. Hom
creu que aquesta disposició serà
cursada en data imminent i, aleshores, la fotografia del monarca tindrà preferència sobre qualsevol altra en tots els despatxos oficials.
Ara com ara, però, la imatge de
Franco continua presidint totes les
oficines.
El viatge de Joan de Borbó,
comte de Barcelona, a Madrid, que
anunciàvem en la nostra edició
d'ahir, sembla que es durà a terme
el pròxim dia 21. Joan de Borbó
es reunirà amb ei seu fill, Joan Carles, i d'altres membres de la família, i retornarà després a la seva
residència d'EstoriL

Petició d'un pacte poble-rei

TREBALL

Maxcalí,
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en 15.100 pessetes per al peó.
Aquest acord és vinculat per a
totes les empreses del sector de la
província, segons fonts sindicals.
A aquesta hora de la matinada,
el delegat provincial de la construcció de l'organització sindical, acompanyat del president de la UTT de
construcció i diversos membres que
havien intervingut en les negociacions, acudiren a la Catedral per
comunicar l'acord als obrers de
l'empresa Colomina que s'hi havien
tancat. Aquests obrers han abandonat el temple a primera hora del
matí d'ahir, segons informa Logos.
REINCORPORACIO DEL SECTOR
DEL VIDRE I L A CERAMICA
Uns quatre-cents treballadors del
vidre i la ceràmica, dels quals el
80 %
pertanyien a la plantilla
d'Amilco, S A. celebraren una assemblea a l'església de Nuestra Senora de la Montana, de Moratalaz
(Madrid).
A l'assemblea assiti un advocat
assessor del sindicat i s'hi prengué
l'acord de reincorporació.

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

timada en
la Corona
del procés
moni fidel

referèndum, per la qual
estableixi les vies clares
democràtic, amb el testide l'exèrcit".

PSOE: CONGRES A L A TARDOR
En ambients pròxims al PSOE
(Partido Socialista Obrero Espanol),
de Felipe Gonzàlez, s'ha declarat que
el mes d'octubre vinent se celebrarà
un congrés del partit.
Fins ara el PSOE, el PSP (Partido
Socialista Popular) i el PSOE-sector històric (Llopis - Salazar) celebren reunions per separat i mantenen 'diversos contactes per tal d'arribar a un acord en aquella data,
de manera que el congrés pugui ser
el de la unificació dels tres grups.
INCORPORACIO A
"COORDINACION DEMOCRATICA"
El Partido Universitari Independiente ( P U I ) , organització universitària del Partit Demòcrata (Joaquín
Garrigues Walker), ha ingressat en
la "Coordinación Democràtica" de
les universitats de Madrid. L'ingrés
és condicional, en espera del Congrés del PUI, l'estiu que ve.
MISSA DELS CARLINS
DE CANARIES
Un centenar de persones, informa
Europa Press, assistiren a una missa que va organitzar el Partit Carií
de Canàries, en sufragi de Ricardo
García Pellejero i Amiano Giménez
Santos, morts a conseqüència dels
esdeveniments de Montejurra diumenge passat, dia 9.
CARRILLO A I U G O S L A V I A

i.

Ja és redactat l'esborrany del projecte de llei electoral, text que, en
aquests moments, és estudiat per diversos membres del govern. Aquest
esborrany, abans de convertir-se en
projecte de llei, es creu que serà
objecte d'algunes modificacions. En
cercles polítics es diu que s'inspira
llargament en la llei francesa, i
també, però no tant, en la llei alemanya. Existeix la impressió què el
text estarà en condicions d'anar al
consell de ministres el pròxim mes
de juny.
L'ASSOCIACIONISME POLÍTIC
Ahir es tornà a reunir la ponència encarregada dè dictaminar el
projecte de llei sobre l'associacionisme polítié. Hom creu que les esmenes rebudes no canviaran substancialment els plantejaments actuals. Les modificacions més notables del text governamental, es té
l'impressió que són : l'autorització
de tots els partits polítics, amb l'excepció dels que poden infringir el
codi penal; la limitació dels poders
de l'administració per a aprovar
nous grups o partits polítics, car
ara només caldria la notificació al
govern; i que el Tribunal de Garanties haurà d'ésser una sala del Tribunal Suprem, constituïda exclusivament per magistrats d'aquest «lt
tribunal. El projecte cie llei d'associacionisme podrà passar, probablement, al ple de les Cortes a finuls
de mes o a primers de juny. A les
Cortes, hom té la impressió que el
projecte de llei del dret de reunió
serà el primer en anar a un ple per
al corresponent debat de les esmenes a la totalitat. Després hi anirà
el projecte de llei de l'associacionisme i finalment el de les modificacions del codi penal.

BREU
ARQUITECTES. — Ahir van començar al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid les eleccions per
a la designació dels nous memb.es
de la junta de govern, de la junta
de govern delegada, de la comissió
de depuració professional i del tribunal professional; en total, quaranta-tres càrrecs. Dues candidatures
han estat presentades, l'una encapçalada per Emilio Larrodera com a
degà president, i l'altra per Ramón
Vàzquez. Les eleccions comprenen
els col·legis d'A vila, Burgos, Càceres,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Santander, Segòvia, Sòria, Toledo i
Valladolid, a més de Madrid. Afecten
a tres mil dos-cents col·legiats.
FRAGA. — El vice-president del
govern per a Afers de l'Interior i
ministre de la Governació, Manuel
Fraga Iribarne, es va reunir abansd'ahir amb periodistes representants
de diverses revistes, principalment
madrilenys.

Santiago Carrillo, secretari general del Partido Comunista Espanol
va arribar ahir a Belgrad, en qualitat d'invitat del Partit Comunista
d'aquell país. informa Efe.
Van rebre Santiago Carrillo a l'aeroport de Belgrad els dirigents iugoslaus Dolanc (número dos del partit)
i Bakaric (del consell presidencial).

Es tracta d'un dels nombrosos contactes que Fraga Iribarne manté
amb diferents sectors d'opinió.

SOC IAL-DEMOC RATES
PER L A UNIÓ

Els presumptes inculpats van respondre a les preguntes del jutge, senyor Gómez Chaparro, entorn de llur
vinculació a Coordinació Democràtica i l'orientació d'aquesta plataforma
unitària.

Els partits i grups social-demòcrates es reuniran la setmana entrant
per tal de continuar les negociacions
tendents a la unificació Els oartits
que es reuniran són Izquierda Social
Democràtica, Partido Social - Democràtica Espanol, Unión Social Demòcrata Espanola i diversos grups independent.*.

APARTAMENTS!
Amoblats en venda. Calefacció. 1
habitació, menjador, bany. cuina
i terrassa. Màxima rendabilitat
més plus valia. Visites cada dial
de 9 a 13.30 hores. Cf Sant A n - j
toni Abat, 45

L A LLEI ELECTORAL

ARENYS DE MAR 1
I VENC A P A R T A M E N T enfront el 8
Port, amb garatge. Tel. 295-13-46 1
i 392-13-75

JOP. — Han declarat al Jutjat
d'Ordre Públic número u de Madrid
Ciriaco de Vicente i Leopoldo Torres, membres del Partit Socialista
Obrer Espanyol
José Luis Doreste,
del Partit Carií.

TOP. — El Tribunal d'Ordre Públic ha condemnat, com a autors
d'un delicte d'associació il·lícita, Valentin Gallastegui Pujana i Juan Maria Gallastegui Alberdi a penes de
quatre anys de presó cadascun.
Segons la sentència Juan Maria
i Valentín, abans de l'agost del 1975
es van integrar a EusRadi Ta Askatasüna ( E T A ) a Biscaia, organització basca aue pretén, mitjançant
la utilització de tots els procediments. la separació d'Espanya, per
a la seva constitució « n Estat independent.

i

Món
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ESTATS UNITS

EST-0EST

Continua igualada la pugna Ford-Reagan ia
Carter perd la tranquil·la seguretat en la seva candidatura presidencial
La victòria de Ford a Michigan i Maryland ha tallat la rauxa d'èxits electorals de Reagan,
en una jornada considerada crucial per a ser elegit a ia convenció nacional del Partit Republicà, que triarà el candidat presidencial. Per altra banda, amb la
derrota de Carter davant d'Edmund-Brown a Maryland i la seva victòria —pels pèls— sobre
Udall a Michigan, deixa d'ésser
inevitable la seva candidatura
presidencial.
Des del passat 1 de maig, Ford
havia sofert cinc derrotes davant
Reagan. Ara, malgrat que té menys
delegats que el seu oposant conservador. pot mantenir les seves esperances d'aconseguir la candidatura
presidencial. Amb el 99% dels vots
comptats, els resultats a l'estat de
Maryland són els següents: Ford.
94.408 vots (58%) i 43 delegats. Reagan. 68.766 vots (42%), cap delegat.
A l'estat de Michigan: Ford. 672.986
vots (65%), 55 delegats. Reagan.
351.734 vots (34%), 29 delegats.
En el Partit Demòcrata, Carter sofrí una dura derrota davant el jove
i carismàtic governador de Califòrnia, Edmund Brown. mentre que a
Michigan e s va veure en dificultats
per aconseguir la victòria davant el
congressista dArizona, Morris Udall.
Els resultats demòcrates a l'estat
de Michigan foren: Carter, 192.852
vots (44%). Udall, 184.142 vots
(42%). Wallace. 30.658 vots (7%)
A l'estat de Maryland: Brown
297.021 vots (48%). Carter. 164.109
vots (38%).
Carter, que s'hagué de concentrar
«n els dos estats, mentre Brown ho
feia a Maryland i Udall a Michigan,

s'enfronta amb la resistència de l'aparell polític del Partit Demòcrata.
Per altra banda, l'estratègia de l'ala
lliberal demòcrata de repartir-se les
primàries per a no dividir els vots,
pot posar Carter en dificultats eh les
pròximes eleccions que resten. Després d'haver estat derrotat per
Church a Nebraska i mentre Udall
es presenta a Oregon i Brown a Califòrnia, on és governador, cada vegada són més reduïdes les seves possibilitats de candidatura presidencial.

Resten tres setmanes fins al final
de les eleccions primàries, i tots els
candidats poden, donar una sorpresa o, si més no. deixar la decisió a
mans de la convenció nacional de
llur partit.

Lliurades a l'ambaixador espanyol a Berna

La primera campanya promoguda
pel Comitè ha consistit en la recollida de 30.000 signatures a favor de
1 Amnistia entre els emigrants i suïsos i organitzar una manifestació a
Berna per presentar-les a l'ambaixada espanyola. Cal dir que aquest primer objectiu ha estat coronat amb
gran rapidesa. Dissabte passat, unes
4.000 persones procedents de diferents indrets de Suïssa, responent a
la crida del Comitè, van manifestarse, en una marxa d'hora i mitja, des
de l'estació de Berna fins a l'Ambai-

MOTORS
IW

Segons aquest pla del Pacte de
Varsòvia, la primera fase de reducció es limitaria a retirar parcialment
les tropse soviètiques i nord-americanes estacionades a l'Europa central.
Els altres països participants en
aquesta conferència haurien de comprometre's a mantenir les seves forces militars en l'estat actual i a reduir-les en la segona fase.
L'Est insisteix que el pla té elements positius per a una reducció de
tropes en igualtat de condicions,

però l'Occident el contempla com una
si mple modificació d'anteriors plans
del Pacte de Varsòvia.
REUNIÓ DE L'OTAN A OSLO
La guerra del bacallà i la qüestió
xipriota seran tractades durant la
reunió dels quinze ministres d'Afers
Estrangers de l'OTAN que se celebrarà avui i demà a Oslo.
La importància d'Islàndia per a la
NATO és gran particularment en relació amb la vigilància _ de la força
naval soviètica al mar del Nord.
Per això. en iniciar-se la reunió ha
estat repetida a Reijkiavic l'advertència d'una possible retirada d'aquesta illa de l'OTAN si no es resol
la picabarralla pesquera en la qual
s'enfronta amb Anglaterra.

AEG
- del 17 al 29 de Maig Rifem cada setmana, un televisor a color,
a cadascun dels nostres Centres Comercials.
Vostè té grans possibilitats de resultar afavorit
m comprar una rentadora o un rentavaixelles AEG.
Ompli la seva tarja i... sort!
- - és, a l'adquirir un AEG, tindrà la certesa
de que compra un electrodomèstic d'alta qualitat.

xada d'Espanya. Una delegació de
set membres fou rebuda per l'ambaixador, i li va lliurar les 30.000 signatures. El representant diplomàtic
de l'Estat espanyol va fer saber als
manifestants, a través de la delegació, que faria arribar el document al
Ministeri d'Afers Estrangers de Madrid.
Per altra banda, el Partit Socialista Democràtic de Suïssa va fer conèixer un comunicat oficial, segons
el qual defensa la lluita per l'amnistia a Espanya i per la supressió
de tota mena de lleis repressives.
ELS PAÏSOS CATALANS
I EUROPA
Durant els dies 15 i 16 de maig
l'Oficina d'Informació Catalana de
Lausana i
l'«Arbeitsgemeinschaft
Katalanische Lander» (equip de treball del països catalans) d'Alemanya
s'han reunit per segona vegada a la
Ciutat de Basilea per tal de tractar
sobre les possibilitats de fer conèixer millor la problemàtica dels països catalans als pobles del centre
d'Europa. Entre altres iniciatives
concretes, preparen un treball de divulgació, en llengua alemanya i francesa, que presenta una panoràmica
general sobre els diferents aspectes:
socials, polítics, econòmics, culturals, etc, dels països catalans.
JOSEP GRAU I COLELL

MOTORS DIESEL» MOTORS
GASOLINA - GRUPS ELECTRÒGENS"
MOTORS MARINS • GRUPS
MOTOBOMBA. RECANVIS'
MAQUINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ
1 OBRES PUBLIQUES
DISTRIBUÏDORS:

DUMPERS

Abans del viatge de Kissinger,
Giscard d'Estaing. de viatge oficial
a EUA, criticà els comentaris nordamericans sobre l'avenç dels partits
comunistes d'Europa occidental.

En iniciar-se ahir a Viena la
novena ronda de negociacions
de la Conferència sobre reducció d'armes i tropes a l'Europa
central, el pacte de Varsòvia ha
demanat a l'OTAN una resposta constructiva a la proposta
de reducció presentada per l'Est
el 19 de febrer.

A la nostra gran promoció

30.000 signatures per l'amnistia

Al primer número del seu butlletí,
el Comitè exposa als emigrants i al
poble suís els motius de la seva
constitució: "Nosaltres, exiliats i expresos polítics del règim franquista,
residents a Suïssa, hem decidit, com
ho han fet també d'altres companys
a tot Europa, constituir un Comitè
per l'Amnistia, per provar la mentida
d'un règim que vol presentar-se com
a democràtic davant d'Europa i per
ser testimoni de la injustícia que sofreix el nostre poble".

El secretari nord-americà d'Estat
viatjà a Europa, per a assistir a una
reunió de ministres d'Afers Exteriors a l'OTAN. El viatge permet a
Kissinger d'apartar-se de les polèmiques electorals nord-americanes. que
recentment s'han basat en la seva
persona. En aguest sentit, ha anunciat que no parlarà a Califòrnia fins
que no s'hagin celebrat les primàries
d'aquest estat, per refermar el caràcter apolític de la seva gestió.

reducció d'armaments

Un Televisor a color,
TELEFUNKEN
ara gratis, per a vostè.

SUiSSA

Unes quaranta organitzacions
poútiques, sindicals i culturals
d'emigrants i suïssos abonen el
"Comitè d'exiliats i ex-presos
polítics per l'Amnistia a- Espanya", constituït fa poques setmanes a la Confederació Helvètiva, i se solidaritzen amb les
seves iniciatives, segons informa una comunicació feta pública pel Comitè.

-Pàgina 15-

LÀVAMAT-HE
19.900 Pte&

Rentavaixelles
FAVORTT-L
4 3 5 0 0 Ptes.

Els més famosos d'Europa.
Per a ajudar a totes les dones**,
Facilitats de pagament i
serveis d'instal·lació.

Amb la garantia de

CmiAIAD*
MOTORS I
SERVEISJ.A.
J O A N G Ü E L L . 52 - T E L . 339 32 7 7 " B A R C E L O N A

Rentadora
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Tercer aniversari del Poiisario
Una lluita aferrissada fins a l'alliberament

Deu dies abans, exactament el 10
de maig, s'havia celebrat el primer
congrés del Frente, on s'acordà l'inici de la guerrilla armada contra les
forces colonialistes. El 'iia 20, unes
poques desenes de saharians a m b
fusells vells, procedents de la Segona
Guerra Mundial, i algunes escopetes
de caça, voltaren el campament militar d'El Janga. El sentinella caminava en atenta vigilància, mentre
els demés sopaven tranquil·lament i
distreta. De sobte un parell de membres del Frente s'abalançà i desarmà
el sentinella, alhora que ràpidament
els a l t r e s escalaven la paret i penetraven per una finestra al menjador, sorprenent els soldats. El resultat fou la confiscació de les poques
armes i dels camells del quarter, alhora que segrestaven una estona els
soldats natius, per explicar-los què
era i què volia el F. POLISARIO.
Avui, 20 de maig de 1976, tres
anys després d'aquesta primera acció del Frente, les circumstàncies han
canviat moltíssim, per la precipitació dels fets. L'enemic és el mateix,
els homes diferents. El colonialisme
i l'opressió nacional no continuen,
sinó que s'han agreujat amb el can. vi de la dominació espanyola per la
marroquina, la qual féu l'entrada al
Sàhara deixant sobre la sorra del desert un rastre de sang i mort, disposat a la conquesta del Sàhara a
qualsevol preu.
ADHESIÓ DE L A POBLACIO
Durant aquests tres anys, el Frente s'ha guanyat la població del Sàhara, oferint amb extrema fidelitat
el seu pla d'alliberament, i malgrat
els " a d v e r s a r i s" polítics com el
PUNS o el MOREHOB (tots dos partits van acabar al Marroc, després
de l'escandalosa fugida dels seus secretaris generals amb els diners del
partit), la població s'adherí al Frente POLISARIO unànimement, cosa
que es demostrà en les visites de la
m i s s i ó d'investigació de l'ONU, el
maig de 1975, on un allau permanent
de saharians expressà el dret a la
independència i el rebuig de la do-

m i n a c i ó espanyola, marroquina o
mauritana.
Actualment, després de la fugida
de gran part del poble saharià cap a
l'interior del desert i la creació de
camps per als refugiats civils, posteriorment bombardejats amb napalm
per l'aviació marroquina, el F. POLISARIO. ha començat en el pla militar la seva c a m p a n y a de "cops"
guerrillers a combois i posicions militars. amb la intenció de provocar
un estat d'intranquil·litat en les tropes marroquines.
El resultat estratègicamente més
important d'aquests "cops", ha estat
la inutilització total de la cinta transportadora dels fosfats de Bucraa al
port d'El Aaiun i l'aterrament de
l'helicòpter del g e n e r a l marroquí
Dlinii, resporsaWe major de tots els
esdeveniments del Sàhara, i del qual
es rumoreja la seva possible estança
a Madrid per fer-se curar de les ferides rebudes.
HASSAN VOL MES AVIONS
D'altra banda, notícies recentment
arribades ens comuniquen la petició
de Hassan II al rei de Jordania Hussein. la urgent transferència de vint
caçabombarders "F-5" davant de les
possibilitats de conflicte amb un país
veí. A i x ò suposaria l'extensió del
conflicte saharià cap a la resta de
països àrabs, i per això sembla improbable aquesta cessió per part de
Hussein.
Mentrestant, i en aouest tercer '20
de maig", el F. POLISARIO es disposa amb més força que mai a seguir el seu lema, cap a l'alliberament: "Amb el fusell guanyarem la
llibertat".
JOAN SANS

Conferència
El príncep Carles Hug de Borbon
va fer ahir una conferència de premsa per tal "d'aclarir la nostra línia
política després de la provocació de
la qual el carlisme ha estat objecte
a Montejurra". El príncep va tomar

FRANJIEH NO SE'N VA
El president del Líban, Soliman
Franjieh, ha reafirmat la seva decisió de no dimitir fins que no desaparegui del país l'actual estat d inseguretat. El president electe de la República libanesa, Elías Sarkis, —dreta— és, segons sembla, d'acord amb
Franjieh i els altres líders maronites, també de dretes. La qüestió de
la dimissió de Franjieh ha estat objecte d'un comentari de la televisió
controlada per l'oposició progressista,
que ha criticat "l'ambigüetat acuradament estudiada" per la dreta libanesa a aquest respecte. "El pretexte de l'estat d'inseguretat és defensat per aquells q u e , precisament,
mantenen l'estat d'inseguretat en el
Líban", va afegir

carrer Galileu, 281-285 (Can Bruixa), a 25 m. de la
m R T c »
Travessera ^le tesCorteASÒ m. del Metro i del mercat de les Corts
• S f d e 4 habitacions amb armari, cambra de bany, lavabo amb
™ ^ n r s2a d"Ltar amb armari buffet incorporat, cuina
dutxa, m ^ a d i ^ ^ d « « «
als fums, tres piques d'aigua, dues
ben pensada, amb v e n t i l a c i ó per j>
armari de fusta (baixos i
afts^Taula^etUa, connexions p r l p a r a d f per a instal·lar màoumes
automàtiques (renta-plats i renta-roba) i
una maqtnna d'eixugar roba (eixugament total). • Entiesolat al passadís i al
distribuïdor, i armari per a roba • Ai*>a ca enta
ga,calefacció elèctrica. • Aïllament acústic. ® Armari de malendreços per
a cada pis. • Porteria molt àmplia, amb escala ^ o b l e i a m b dos a*.
censors. Terrasa-solàrium amb ping pong. • PREU TOTAL, a partir
de 2.150.000 ptes. inclosa hipoteca, a pagar en 14 anys Al mateix
edifici, venda de despatxos i de places d aparcament.
Visites del pis de mostra moblat: A l'edifici mateix, els dies feiners
de 10'30 a 2 i de 4 a 8 (diumenges, de 10 a 2).

Immobiliària Jordi, S.A. Burdeus, 22, baixos, t. 3219793
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i Luanda

Saraiva Garvalhe podria veure prohibida la seva candidatura presidencial
Aquesta notícia va caure com
una bomba i d'inici, molta gent
no la va creure fins que a primera hora de la tarda d'ahir el
Ministeri
d'Afers Estrangers
portuguè la va confirmar, i declarà que el Govern està sorprès
i espera que la situació s'aclareixi. La realitat, tanmateix, és
que tot el personal diplomàtic
portuguès d'Angola s'ha de retirar.
Abans d'això, l'agència soviètica
Tass havia ja anunciat que seran
confiscades a Angola les empreses i
finques de tots aquells que han
abandonat el país durant i després
tíe la guerra civil. Aquesta notícia no
ha estat encara confirmada però. al
costat de l'anterior, s'aiegeix segurament a una presa de posició cada
vegada més radicalitzada de l'antiga
coionia portuguesa. Per diverses vegades, durant els darrers mesos, la
premsa d'Angola ha publicat queixes
contra una campanya anti-angolana
desencadenada a la premsa reaccionària portuguesa i contra les activitats dels nombrosos grups de refugiats a Portugal. Per això es troba
precisament en aquest moment a Lisboa una comissió representativa dels
portuguesos que continuen vivint a
Angola, i que ha vingut a Portugal
amb la missió d'informar millor l'opinió pública portuguesa sobre les
realitats d'aquella antiga colònia.
Malgrat que part de les queixes presentades no semblen raonables perquè la premsa portuguesa, inclús la
nacionalitzada, no és controlada per
l'Estat, no hi ha dubtes que la campanya contra el govern d'Agostinho
Netò i del M P L A (Moviment Popular per l'Alliberament d'Angola)

nnava assolint darrerament un punt
quasi d'histerisme.
ELS INTERESSOS DE PORTUGAL
El govern portuguès ja havia comprat un edifici per a la seva ambaixada a Luanda, i no hi ha dubte que
la retirada del personal diplomàtic
portuguès agreujarà els problemes
dels refugiats, perquè Portugal no
tindrà possibilitats, d'ara endavant,
de defensar els seus interessos. Els
mateixos refugiats seran, doncs, les
víctimes de la seva campanya. Recordem que Portugal, degut en part
a les' pressions dels refugiats, ha estat un dels darrers països a reconèixer el govern popular d'Angola i
quan ho ha fet. el govern ha estat
criticat pels partits com el PS i el
PPD. suposo que amb el desig de
guanyar els vots dels refugiats. La
situació és evidentment molt greu,
principalment si es confirma la confiscació de les propietats de tots els
qui han abandonat el país. S'esperava que una part considerable dels
refugiats retornés aviat a Angola,
cosa que difícilment podrà succeir
ara. Això s'afegirà als greus problemes econòmics de Portugal, que paga la manutenció d'unes tres-centes
mil persones vingudes de les antigues colònies i que no troben feina.

ES DISCUTEIX L A NO ELEGIBILIT A T D'OTELO PER A L A PRESIDÈNCIA
La candidatura d'Otelo Saraiva de
Calvalho a la presidència de la ReDÚblica, que al principi poca gent
prenia seriosament, comença a pren-

de premsa de Carles Hug

Proposa un pacte democràtic per impedir noves i saguants confrontacions

Trenta-una treves en tretze mesos

Afegí l'emisora que s'ha arribat a
l'acord després dels contactes tinguts per un oficial sirià amb els
caps de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OLP), amb lea
milícies d'esquerra i amb els falangistes. L'anunci de l'alto el foc es
va fer a un ouart de deu, hora espanyola, en el moment que es produïa
un intents intercanvi de trets de
morter i d'artilleria a diversos llocs
de la capital.

Relacions difícils de

FRANÇA

LÍBAN

Les milícies de dretes i d'esquerres van acordar ahir un
nou alto el foc que fa el número trenta-un dels convinguts en
tretze mesos de guerra civil, i
que afecta tots els fronts de
lluita a Beirut i els seus voltants, segons ha estat informat
per una emisora de ràdio clandestina, de dretes.

•

PORTUGAL

SAHABA OCCIDENTAL

"Qui no v u l g u i morir, que
aixequi les mans", amb aquesta
írase c o m e n ç a v a la lluita el
Frente POLISARIO la nit del 20
de maig de 1973, la llarga lluita
cap a l'alliberament del seu poble.
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fa dos dies de Navarra on es va presentar "amb les mesures suficients
per tal que la policia no el reconegués en passar la frontera". En la
conferència de premsa, tenia al costat a la princesa Irene i a l'altre
costat al secretari general del Partit
Carií, Zabala.
A nivell polític, Carles Hug proposà un "pacte democràtic global ",
que anés des de la 'Coordinació Democràtica" fins a tot tipus de moviments populars d'origen no ideològic o no polític. Ensems amb aquest
pacte de "lluita per la democràcia",
es pronuncià per una negociació amb
aquells medis del poder que han evolucionat suficientment com per comprendre "la necessitat absoluta de ia
democràcia". El sentit d'aquest pacte amb el poder establert és el
d'"evitar la confrontació entre el poder establert i les contínues manifestacions populars de llibertat, és a dir,
impedir la guerra freda o calenta entre poder i societat".
Quant als fets de Montejurra, va
confirmar les informacions segons les
quals havien estat preparats per l'extrema dreta, amb inclusió d'importants personalitats, amb l'ajut de
grups del mateix tipus de Portugal i
Itàlia. La seva esposa, princesa Irene qualificà de "terribles" els fets
de Montejurra. afegint que esperava
"que siguin els últims morts de ia
dictadura".

I BAGUES |

w0
m

En presència de periodistes francesos i anglo-saxons. el príncep Carles
Hug posà especial interes a demostrar que els fets de Montejurra han
estat "una provocació, perquè han
instrumentalitzat un germà meu eu
una acció criminal, però no sis mesos de viatge del meu germà per Espanya, ni sis setmanes de propagan
da d'alguns mitjans d'informació
contra el carlisme, ni els cent cinquanta homes armats que s'han anat
pasejant per la zona durant tres setmanes, han aconseguit una escissió
en el Partit Carií".
Quan un periodista li preguntà què
podia respondre al qualificatiu de
"personajillo extranjero" que li atorgà Fraga, el príncep respongué impassible que "els judicis sobre mi no
tenen interès, ja que jo lluito com
un més dels meus per realitzar un
ideal polític". Sobre el referèndum,
va dir que evidentment no hi participarien, si abans no hi ha una llibertat per a tots els partits, i tanca
la conferència de premsa assegurant
que "això que està passant avui no
és ni via clara, ni via pacífica cap
a la democràcia, ja que per una evolució democràtia, el mínim que es
pot demanar és que comenci per haver-hi una llibertat absoluta d'opinio
i associació de tots els qui vulguin
practicar les regles democràtiques
LRNEST LDINA

CASA
BAGUÉS
Sant Pau, 6
JOIERIA
BAGUÉS
Passeig de Gràcia, 41
EL
REGULADOR BAGUÉS
Rambla de les Flors, 105
JOIERIA, PLATERIA, ESMALTS, PORCELLANES, MARFILS, OBJECTES
A REG^
RELLOTGERIA: EXTENS ASSORTIT DE LES
MILLORS MARQUES. LES D ^ E R E » NOVETATS EN RELLOTGES SUBMARINS ELECTRÒNICS
COMPTADORS.
CRCNOGRAPS.
DESPERTADORS DE TOTA MENA.
RELLOTGES DE PEU. SOBRETAULA I PARET
ALS MILLORS PREUS.

c're empenta, i sembla que les forces
conservadores comencen també a
preocupar-se'n. N'és un indici l'anunci de la pròxima publicació del
relatori de la investigació sobre el
25 de novembre; Otelo és acusat d'haver-ni estat implicat, i això va causar el seu empresonament. Precisament per això, li va ser denegada
ara autorització per a visitar Baleizao, l'Alentejo, on hauria de prendre
part a la celebració del vint-i-dos
aniversari de la mort d'Eufémia Caterina, assassinada per la PIDE, i
que avui és una figura nacional. Otelo té residència fixada a Lisboa i
aviat el Tribunal Suprem decidirà
sobre si el fet d'estar en llibertat
provisional, però encara no jutjat, li
permet d'ésser elegit per a un càrrec
públic, en aquest cas, el suprem càrrec, el de president de la Republicà
portuguesa.
MANUEL DE SEABRA

ARMES— En un judici iniciat
avui a Brussel·les per un important
tràfic d'armes, un testimoni declara
que havia rebut l'amenaça que l'ETA
prendria represàlies contra ell si
testificava la veritat.
L'amenaça fou proferida, segons
diu, per Arnold Higny,
principal
acusat del CO. Higny ha fugit i
és recercat per diverses policies europees.
. .
' El testimoni és l'armer de Lieja
Edgar Lemmens, el qual va vendre dues-centes cincuanta metralletes a Higny a finals d'aquest estiu
passat.
COLOMBIÀ.— Un fort terratrèmol
ha sotragat Colòmbia sense que es
tinguin notícies de víctimes o danys
materials.
El moviment tel·lúric es va sentir
amb més forta intensitat al nordoest colombià, on es van registrar
més de cinc fenòmens d'aquesta naturalesa.
"CRÈDIT LIONNAIS".— L'assassí del president del "Crèdit Lyonnais" va obrar per compte propi,
segons es dedueix d'una llarga entrevista publicada
ahir pel diari
d'extrema esquerra
"Liberation".
El matutí diu que Jean Bilski —el
qual disparà divendres passat, contra el president del banc francès més
important, J. Chaine. i se suïcidà
després de cometre l'assassinat— es
presentà espontàniament, un any
enrera, a la redacció de "Liberation"
per fer unes declaracions.
ETIÒPIA.— Whashington ha advertit privadament Etiòpia que llençar-se a una "guerra santa", mitjançant un gran exèrcit de camperols. contra els musulmans rebels
d'Eritrea, podria portar greus conseqüències als Estats Units, segons
informen fonts diplomàtiques.
Milers de camperols etíops, als
quals s'ha dit que anaven a combatre invasors estrangers, continuen
avançant per la zona desèrtica al
nord d'Etiòpia, amb autobusos i camions.
LOBATO.—
Una delegació del
PTE (Partit del Treball d'Espanya)
ha visitat Romania de l ' l i al 18
d'aquest mes, invitada pel Comitè
Central del Partit Comunista de Romania. Aquesta delegació era encapçalada pel secretari general del PTE
Ramon Lobato i composta per cinc
membres més. Lucas Duran, Luis
Gonzàlez. Joan Anton Sànchez Carreté, Joaquin Alonso i Lurdes Lucia. Durant l'entrevista s'afirmà el
desig comú de desenrotllar vincles
d'amistat i d'estreta
col·laboració
entre ambdós partits en interès mutu i de la causa de la unitat de les
forces obreres, progresistes, democràtiques i antiimperialistes del socialisme.

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

PUVILL

B o t w s I Ó Pallíí S 9 Tel 3 1 8 2 9
J a u m e I. 5 T e i 3 0 2 B B 3 4
Barcelona • 2

86

Reügto

L'Església en les zones populars
Propostes aprovades o rebutjades pe! Consell del presbiteri de Tarragona
El Butlletí oficial de l'arquebisbat de Tarragona ha publi- '
cat en el seu número de maig
l'acta del Consell del Presbiteri
en la qual hi ha una interessant enumeració de les propostes presentades per la ponència sobre "L'evangelitza,ció dels
obrers" i que, sotmeses a votació, les unes foren aprovades
i les altres no.
Les propostes del ponent es distribuïen entre blocs. En publiquem el
text i el resultat de là Votació:
A ) El que hem constatat sobre
el culte i recepció dels sagraments
ens mena a formular el següent:
1. Establir en les zones obreres criteris per a la celebració dels actes
de culte orientats a revaloritzar-los
i, si cal, donar normes restrictives:
Aprovat. — 2. Estudiar la forma
d'estructurar les parròquies en comunitats cristianes de membres responsables, sensibilitzats a través
d'un procés de preparació catecumenal: Aprovat. — 3. Concretar normes
que redueixin al màxim la burocràcia dels serveis parroquials: Aprovat. — 4. Que les necessitats de
construcció de noves esglésies siguin
estudiades col·legíalment per tots els
qui treballen en els barris, tant preveres com religiosos i laics: Aprovat. — 5. Optar decididament pel
dret que té la comunitat cristiana
a formular judicis cristians sobre
situacions actuals i concretes: Aprovat. — 6. Tenir estudiat i facilitar
als cristians que no viuen la fe de
l'Església les formalitats per al matrimoni civil: Aprovat. — 7. Donat
que el sagrament de la confirmació
no té caràcter d'acte "social", potenciar-lo com a sagrament del cristià adult i compromès, ajornant, en
general, la seva celebració més enllà
dè l'edat escolar: No aprovat. —
8. Suprimir les catequesis i les pre-

PAUSA

E

Infal·libles

S històric el cas del vailet que,
en un examen de religió, davant la pregunta de "quan és infal·lible el P a p a", va respondre
sense cap reserva que "abans del
part. durant el part i després del
part". Quins embulls, quan reduïm la fe —qualsevol fe que
compromet la vida— a un joc de
si l'encerto l'endevino com als
concursos televisius! Però la cosa
més curiosa és que, mentre a
l'Església els teòlegs I'escateixen
i la regategen, religiosament, la
infal·libilitat absoluta apareix un
cop i un altre cop als estadis sota la figura d'uns àrbitres que,
si mai s'equivoquen, i tothom sap
que arriben a fer-ho estrepitosament. ningú no declara que s'han
equivocat, malgrat les conseqüències que se'n deriven en els resultats i en les competicions i en la
marxa de les societats, esportives.
Si n'hi ha de reietons, a les palestres i a molts altres indrets,
que de fet són infal·libles per inapel·lables:
M. B.
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paracions d ela primera comunió a
les escoles, perquè quedi clar que
aquestes funcions són pròpies i irreparacions de la primera comunió a
No aprovat. — 9. Crear un ambient
propici perquè al més aviat possible es pugui iniciar una preparació
seriosa de cara a la celebració
d'una assemblea general de cristians
obrers, que assumeixi i acari responsablement tota aquesta problemàtica sòcio-pastoral i de signe salvador per al món dels pobres: Aprovat.
B) Les "constatacions'5 i "judicis" sobre la formació sacerdotal,
estil de vida, vi%'ència humana del
sacerdot, etc., ens duu a formular el
següent: 10. Que en el futur els
nous preveres i els que actualment
treballen en les zones obreres tinguin un mitjà de guanyar-se la vida
prescindint de la paga de l'Estat:
Aprovat. — 11. Controlar col·legíalment i d'una manera eficaç les obres
i institucions dites "de caritat", que
per a la gent tinguin un caire "paternalista" i. per consegüent, contrari al testimoni evangèlic: Aprovat. —
12. Suprimir els consiliaris de centres ofjcials: No aprovat. — 13. Ajudar a crear una opinió pública en
contra de l'ocupació de càrrecs polítics per part de bisbes: No aprovat.

BREU
ALACANT. — El cardenal Garrone, prefecte de la Congregació romana per a l'educació, ha autoritzat l'afiliació del Seminari teològic
d'Alacant a la Facultat de teologia
de València. L'afiliació es fa amb
caràcter experimental per uu període quatre anys.
ROMA. — El saiesià navarrès P.
Antonio M. Javierre ha estat nomenat per Pau V I secretari de la Congregació romana per a l'educació.
El nomenament per a aquest important càrrec —de fet, el secretari és
el personatge clau de les congregacions romanes—, suposa també l'elecció per l'episcopat. El P. Javierre
és especialista en teologia i ecumenisme, i és considerat com un home
obert i bon coneixador de la realitat catòlica en molts països.

ESFORÇ ALLIBERADOR
C) Allò "constatat" i "jutjat" en
el sentit que la vida "eclesial" és
lluny dels pobres i dels obrers, ens
porta a formular el següent: Manifestar-se obertament al costat d'un
esforç alliberador a favor dels oprimits i més dèbils de la nostra societat actual, à través d'actituds que
contrarestin la funció legitimadora
i partidista que l'Església ha exercit
fins ara en la situació actual. Com
a concreció d'aquests signes hom
suggereix: 14. Que els llocs de culte
i d'altres dependències eclesials i
parroquials estiguin al servei no solament dels creients, sinó de totes
les persones que treballen per defensar els drets de l'home: almenys
mentre el dret de reunió i expressió estigui tan limitat com fins ara:
No aprovat. — 15. Informar objectivament dels esdeveniments quan
són silenciats. Ésser conscients del
paper subsidiari en aquesta matèria:
Aprovat. — 16. Quan les circumstàncies ho exigeixin no dubtar de fer
col·lectes a f^vor dels acomiadats o
dels qui són víctimes de represàlies:
No aprovat. — 17. Liberalitzar la
integració dels creients en les organitzacions que el poble marginat va
creant dins el moviment obrer general i popular, especialment les qüe
tenen una participació més àmplia
i unitària: No aprovat. — 18. Fomentar l'estudi i posada en pràctica de
les exigències evangèliques per a
tots els cristians davant d'una societat classista i, per tant, anticristiana: Aprovat. — 19. Recomanar al
Consell de Direcció que. com més
aviat possible, després d'una àmplia
consulta als interessats sobre la problemàtica plantejada, sigui animador de grups de treball, integrats per
preveres, religiosos i segiars. que
concreti de la millor manera possible aquestes opcions manifestades
pel Consell del Presbiteri: Aprovat.

Dues reunions episcopals
Dadaglio s'entrevista amb ires cardenals
Actualment se celebren dues
reunions episcopals importants
per les repercusions que poden
tenir en les esglésies dels respectius països. Especialment a
Itàlia, però també d'alguna manera a Espanya.

ESPANYA
La comissió permanent de l'episcopat espanyol està reunida a Madrid. Hi assisteixen els seus dinou
membres, entre elis els quatre cardenals. L'agenda és la ja anunciada:
ultra els informes de l'activitat dels
diversos organismes episcopals, les
converses entre la Santa Seu i el
govern espanyol —en la perspectiva
d'una propera visita del nogociador
vaticà monsenyor C a s a r o l i a Madrid—-, decidir el tema de la propera
reunió plenària de l'episcopat, qüestions sobre el projecte de llei que
regularà el dret de reunió i també
qüestions s o b r e l'ensenyament. El
secretari de l'episcopat, m o n s enyor
Vanes, ha confirmat que no es facilitarà informació fins a la conclusió
de la reunió que es preveu per al
vespre d'avui.
Coincidint amb aquesta reunió, el
nu n e i de la Santa Seu a Madrid,
monsenyor Dadaglio, ha invitat tres
dels cardenals a sopar a la nunciatura; Tarrancon, B u e n o Monreai i
Gonzàlez Martín. Curiosament només
hi mancava el cardenal Jubany. Es
desconeix el motiu de ia reunió, però
no és dtt'ícil d'imaginar que el nunci
volia informar sobre la sitqació actual de les converses entorn del Concordat i dels possibles nomenaments
episcopals.

VALÈNCIA. — Pel proper dia 31,
els bisbes auxiliars i vicaris generals han invitat capellans, religiosos
i fidels de l'arquebisbat de València
a un homenatge a monsenyor Josep
M. Garcia Lahiguera. El motiu és el
25 aniversari de la seva ordenació
episcopal i el 50 de l'ordenació sacerdotal.

PRÀCTIC

ITALIA
El diiluns s'inicià a Roma la reunió de l'assemblea de l'episcopat italià. El programa de la reunió estava
fixat des de fa temps i les dates prèviament assenyalades. El tema preparat era la preparació del congrés
que reunirà l'episcopat i t a l i à amb
representats del clergat i del laicat
des del proper 30 d'octubre al 4 de
novembre, per ü S t í M sobre "J'evangelització i la promoció humana".
Però la coincidència amb l'inici
de la campanya electoral, en una
situación política que pot representar un notable canvi en la realitat
italiana, ha centrat l'atenció e » allò
que l'episcopat italià digui s o b r e
aquest tema. D e s p r é s d'uns anys
—des de Joan X X I I I — en què les
intervencions polítiques de l'església
italiana havien estat més discretes
que en la postguerra, la crisi de la
democràcia cristiana i l'augment en
les últimes votacions dels p a r t i t s
d'esquerra —i molt especialment del
partit comunista— ha provocat una
nova politització de lès declaracions
eclesiàstiques. Concretament enfropt
de la decisió d'alguns destacats laics
—el periodista La Valle, el catequeta Gozzini, l'historiador Brezzi—. de
presentar-se a les eleccions com independents però recolzats pel partit
comunista.
Això fa que la reunió de Fepisoopat italià, el discurs inicial del seu
president cardenal Poma, i l'esperat
discurs final de Pau VI. corresponguin més a les pàgines polítiques
que no a les religioses. Amb tot, no
es pot oblidar la repercussió que en
la yida de l'Església tindrà aquesta
nova politització. Malgrat el relativisme amb què els italians acostumen a prendre's aquestes situacions.

I
Més servei TUDOR a Barcelona.
Un altre servei més. I ja està a la
seva disposició. Al seu servei. Un
servei de revisió i manteniment
de bateries que TUDOR li ofereix.
I que és de franc.
Vagi a coneixer-lo. Allà podrà
adquirir les bateries i els filtres
d'aire i oli TUDOR. I els
esmorteïdors TUDOR. I les

bombetes TUDOR, I les bugies i
escombretes netejaparabrises, qua
també comercialitza. '
Perquè són molts els productes
TUDOR.
I tots d'iniguaiada qualitat
Hostafrancs, 22
Telèfon: 3252000
BARCELONA-14

Mandri, 62-BARCELONA

UNA NOVETAT LLARGAMENT ESPERADA

MISSAL

DE DIUMENGES 1 f ESTES'
textesdels tres cicles dominicals i de les principals festes de
l'any, amb excel·lents introducció:*:'i comentaris a tes lectures.
Editorial Balmes Publicacions de I Abadia de Montserrat
de venda a totes les llibrerias

Taquimecanografia
Perforació

Altres agències:
Grat. Mola, - 60 Rosselló, 198» i Dega Bahï. 21-23 i 25-27

En 1. 2 o 3 mesos

Acadèmies C. Català Comercial
BARCELONA: Rbla. Catalunya. 3, ler. Tei. 302 22 38
HOSPITALET: Junt al Mercat La Florida. Tel. 333 20 35
SANTA COLOMA: Josep Antoni, 84 - 86.- T-el. 386 79 98
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JUNTA D'ACCIONISTES DEL
BANCO ZARAGOZA
Paraules del president del Consell, Sr. Moisès Calvo
«LA BANCA ESTA SUPORTANT EL PES PRINCIPAL DE LA POLÍTICA ANTI INFLACIONISTA»
«ELS CRITERIS D'OBERTURA DE NOVES OFICINES DEL BANCO ZARAGOZANO SEGUEIXEN ESSENT EL MATEIXOS:
EL DE RACIONALITAT ECONOMICA I GEOGRAFICA.»
«EL MOMENT QUE TRAVESSA EL PAIS ES TRASCENDENTALI PER AIXO EXIGEIX EL MILLOR DE TOTS NOSALTRES; UNINT EL NOSTRE ESFORÇ I ELS NOSTRES SACRIFICIS EN UNA FEINA COMUNA.»
1.645 MILIONS DE PESSETES (VALOR AFEGIT NET) HA ESTAT L'APORTADIO DEL B A N C O Z A R À G O Z A N O A
L'ECONOMIA NACIONAL EL 1975. (Sr. Antoni Núíiez Gómez)
Amb gran afluència d'accionistes s'ha celebrat al teatre
Fleta de Saragossa, el diumenge 25 d'abril, la Junta general del Banc, corresponent a l'exercici del 1975. Acompanyat
del Consell d'Administració, presidí l'il·lustríssim senyor
Moisès Calvo Pardo.
El senyor president va prendre la praula en primer lloc
per a comunicar el traspàs, esdevingut el dia anterior a la
celebració de l'Assemblea, del secretari del Consell d'Administració, senyor Pere Hernàndez Luna, dedicant emocionats
mots de record i elogi a qui, durant quaranta-cinc anys, ha
estat conseller del Banco Zaragozano.

Informe del director general
Després de les formalitats legals, el senyor Antoni Núnez
Gómez, director general del Banc va fer ús de la paraula
informant als assistents amb un documentat estudi referit
a l'anàlisi del balanç de l'entitat i als aspectes més rellevants que han envoltat l'exercici econòmic del Banc.
De la seva àmplia exposició es destaquen les següents xifres:
—Fons propis: el capital social s'ha situat a 1.504,2 milions de pessetes i les reserves a 1.276 milions.
—Recursos d'altri: el volum assolit el 31 de desembre
del 1975 pujava a 31.865 milions.
—La cartera de títols està integrada per 5.344,5 milions
de pessetes.
—Les inversions bancàries pujaven a fi d'exercici a 26.391
milions de pessetes.
—El benefici líquid ha estat de 373.481.960 pessetes.
—L'increment total de recursos fou de 6.885 milions.
El senyor Antoni Núnez va acabar la seva disertació
—que fou molt aplaudida— amb paraules de gratitud pel
personal de la plantilla del Banc.

Intervenció de la presidència
Acte seguit va pendre la paraula el president del Banc,
il·lustríssim senyor Moisès Calvo Pardo, expressant la seva
satisfacció per l'extraordinària assistència d'accionistes, senyal de l'alt grau d'interès i vinculació amb la societat.
Es va referir en primer lloc a la trascendència inusitada
i..
ui
Am í í^n-rirtl í tí
ïil oecnlirlía l'anv
Junta general respecte a la complexitat
cici 1975.
Em penso i crec —digué— que estareu d'acord amb mi
que el moment que travessa el país és trascendental i
"per tant problemàtic, i que precisament per aquesta raó
exigeix el millor de tots nosaltres unint sense detriment, el
nostre esforç i els nostres sacrificis en una feina comuna

Any econòmic
Centrant-se en l'anàlisi de l'any economic 1975. i dins.del
sector interior, va fer palès el contrast observat entre els
objectius marcats pel Govern i els resultats realment assolits,
contrast imputable tant a l'evolució real dé les economies
dels països industrialitzats, diferents de les previstes, com
a les circumstàncies internes que impediren l'adopció d'una
sèrie de mesures aconsellables i necessàries.
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Exponent d'això ha estat el creixement pràcticament nul
del producte nacional brut contra una previsió d'augment del
4 per 100, i el que s'aconseguissin uns nivells de desocupació molt superiors als previstos.
En el sector exterior, la nota més característica ha estat,
sens dubte, la persistència del dèficit per compte corrent,
amb el consegüent deteriorament de la balança comercial
ja que un lleuger augment del superàvit de la balança de
serveis s'ha compensat amb la disminució dels saldos positius de la balança de transferències. Per altra part la pèrdua de reserves de divises —125 milions de dòlars— ha estat escassa enfront del 1974 —774 milions—, però això s'ha
degut a una forta alça del nostre endeutament amb l'exterior, que ha assolit nivells mai coneguts i que es mouen al
voltant dels 8.000 milions de dòlars.
El menor desequilibri s'ha produit a la lluita contra la
inflació, millorant-se en quatre punts l'increment del cost de
la vida que hi hagué l'any anterior, tot i que, donada l'escassa incidència de la inflació importada, la que hem suportat ha estat fonamentalment d'origen intern.

Els problemes d'Espanya 1976
En aquest epígraf, el senyor Calvo Pardo assenyalà els
cinc problemes fonamentals plantejats a l'Espanya econòmica del 1976: pràctic estancament de la producció a nivells
baixos d'activitat —la notable disminució de les inversions,
un important augment de la desocupació— fortes tensions inflacionistes i un acusat dèficit exterior. Enfront d'això, assenyalà que l'important és pdtenciar el creixement del producte nacional brut i la creació de riquesa, alhora que millorar la distribució dels recursos generats, en el sentit d'una
major assignació d'aquests cap a l'estalvi-inversió i cap a
les exportacions, per a la qual cosa és imprescindible reduir
el pes del component consum.
Per altra part —digué— la reactivació que s'està produint,
en alguns països industrialitzats, fonamentalment Estats
Units, Alemanya i Japó, ajudarà mdlt positivament sens dubte al rellançament de l'economia espanyola.

Les mesures antiinflacionistes
i la banca
Referint-se a la problemàtica plantejada al sector bancari, digué: "Una de les principals conseqüències de l'actual
crisi econòmica és el_ problema inflacionari, de tal manera
que suposa una opinió molt generalitzada considerar el problema de la inflació com el primer i més important amtvel
que s'han d'enfrontar les economies dels països industrialitzats, i entre ells, per descomptat, el nostre, a l'hora de plantejar-se seriosament les possibilitats i la viabilitat real d'una
política clarament reactivadora de les seves economies.
Entenc —afegí— que l'eficàcia de les mesures antiinflacionistes (monetàries, fiscals, de política de rendes, i de
control de preus) depèn clara i lògicament de les estructures econòmiques de cada país.
Però és evident que la lluita contra la inflació s'ha portat a terme quasi exclussivament mitjançant mesures de
política monetària: bàsicament el control de la liquiditat del
sistema i les limitacions del crèdit. Això és especialment
important en el cas del nostre país, on la dependència de
les empreses respecte la finançació externa és de l'ordre del
60 per 100, de la qual, el crèdit representa un percentatge
molt elevat, de fet definitiu.

A

En aquest sentit, el control que de la liquifitat de la
Banca realitza l'autoritat monetària s'instrumenta a través
de l'anomenat coeficient de caixa i per la regulació de
l'accés d'aquella a les línies de crèdit en el Banc d'Espanya.
Aquest control suposa per a la Banca l'obligació d'immobilitzar el 7'25 per 100 dels seus recursos aliens," no obtenint
d'aquests fons cap tipus de rentabilitat. Per altra part, a la
mesura que la Banca tingui necessitat d'acudir a la refinançació al Banc d'Espanya per el compliment de l'esmentat
coeficient, suposa també una penalització dels seus rendiments.
En un mateix ordre de coses, es podria fer la reconsíderació d'un replantejament de l'actual coeficient d'inversió,
fent referència fonamentalment al 13 per 100 que dels recursos aliens ha d'invertit la Banca en fons públics. No hi
ha cap dubte que aquesta inversió obligatòria proporciona
a la Banca una molt baixa rentabilitat, de l'ordre del 4'5
per 100, quan el cost dels passius bancaris suposa pràcticam t 5 el doble d'aquesta quantitat.

Criteris d'expansió del Banco
Zaragozano
Nosaltres, afegí, ho hem entès així i puc dir-vos que,
davant la, segons el nostre parer, excessiva proliferació d'oficines bancàries, el Banco Zaragozano sota el règim de
llibertat d'expansió ha obert als seus clients només 22 noves
oficines, i puc assegurar-vos que els criteris que ens han
guiat han estat els que des de sempre han informat el nostre
pla d'expansió geogràfica perquè aquesta sigui consistent i
homogènia. Aquests criteris són fonamentalment el de rentabilitat i el de racionalitat econòmica i geogràfica.
Dintre d'aquests criteris —continuà dient— també hem
orientat la nostra política cap a l'exterior, establint contactes personals i directes amb la Banca estrangera. Com sabeu, l'actual internacionalització dels mercats financers ens
exigeix un especial esforç en aquest camp. Conscients d'això,
les nostres relacions amb la Banca mundial són intenses i
constants per lograr una estreta col·laboració que ens permeti arribar a una intel·ligència dels nostres projectes, inclús participant en entitats estrangeres les quals activitats
interessin no solament al nostre Banc, sinó també a l'economia nacional..

Ampliació de capital
Pel que fa a una futura ampliació de capital, assenyalà
que el Consell d'Administració es proposa utilitzar l'autorització que li atorgà la Junta general, celebrada el 31 de
març del 1974, consumida només en part, d'acord a les necessitats de l'entitat; necessitats que estan fixades a través
del coeficient de garantia i vinculades als dipòsits acreedors, per la qual cosa, tenint en compte l'evolució normal
d'aquests dipòsits, creu el Consell que dintre de l'any actual
podrà realitzar-se l'ampliació de capital en forma convenient
per a l'accionista.
Finalment, féu palès, tant en nom propi com en el de
tot el Consell, la seva gratitud al personal per la seva competent i eficaç col·laboració, i expressà a tots els accionistes
el seu agraïment per la permanent confiança que atorguen
al Consell. L'Assemblea —que havia aprovat per aclamació
totes les propostes del Consell— subratllà amb aplaudiments
entusiastes l'intervenció del president. Acabat Tacte, foren
.molts el accionistes que s'aproparen a la presidència per a
expressar la seva felicitació al Consell per els brillants
resultats as«oàits a l'«xerctei.

-Economia

Atur: 4,65 % de la població activa

BORSA

Xifres de l'Institut d'Estadística en finalitzar març

S'insinua un canvi d'orientació del mercat
H

a tocat fons la dent de serra pnxhTda par r onada rea8tsa<*ora? Les esperances ahir floriran ai marcat en veurà com una Borsa que es mostrava dèbil en
fctSctar-se to sesstó anava canviant dTerient&sfé a mesura que transcorria la fornada. Van ésser els Bancs ou® absorbint el papar acumulat, van plasmar la insifKjaíïèó d*an canvi. Insdat amsíSonnent per la fenmm d'&Jgan valor molt seleccionat com, per exemple, Oragades . Cal tenir en CttMpfe. teissfeé. fl«e la retracció da
roferta en un mercat poc actiu sat ajudar decisivament ai eamrl d'orientació.
Malgrat tot, com pot passar en un moment de translegè, sí conjunt de! mercat
e s va mostrar vacil·lant amb la rèmora de les accions éièsíriquet, que no van
canviar de tendència com els Sanes, sinó que moderadament fan continuar baixant el pendent. Els sectors industrials mostren pràcticament en la totalitat un
balanç moderadament negatiu ansb algunes «-astres de fermesa per valors s-Mecelonats per la «fcsmanda, dintr® aquesta maí- xos sectors. Resumint: canvi d'actitud dels Bancs, possible plataforma d'una «eMp^ració del mercat havent tseat
tons f'snsda reaíitsadora, fluix«dad dels vaters «Sèstties, que continuen apagats,
vaeS.ladó i irregularitat dato sectors restants amb alguns valors molt seleccionats «ser la demanda.
El negoci continua mogut peis inversors institucionals i poc animat per la faKa
<f ordre* dels particular».
A final de la sessió s'observava rafluència de diner, i és passible que la setmana borsària ianqui e n positiu.
j P
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Aproximadament 628.855 treballadors
estaven en atur en finalitzar el primer trimestre dènguany, segons dades provisionals de «L enquesta de població activa» de l'Institut d'Estadística. Aquesta
xifra suposa el 4,65 per cent de la població econòmica activa.
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El Banc Mexicà và anunciar ahir la
seva apertura de les oficines a Madrid.
Amb aquest motiu es va celebrar un
acte a la capital d'Espanya, en que féu
I oferiment el director general d'aquesta
entitat, senyor Josep Gómez Gordoa. i hi
assistí el vice-president del govern per a
Afers Estrangers i ministre de la Governació. senyor Fraga Iribarne.
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Narcís Serra al
Col·legi d'Economistes
Dintre dei cicle «L economia davant el canvi democràtic» Narcís
Serra va exposar ahir al Col·legi
d'Eonomistes, tes principals linies
del programa econòmic cíe Convergència Socialista de Catalunya.
D entrada, el conferenciant va estimar
que la seva elaboració no es podia considerar acabada.
Per altra banda, va assenyalar tes dificultats de concreció d'un programa vistes les incògnites existents sobre I evolució política del país i tes condicions
en què pot instaurar-se un sistema democràtic
Els socialistes catalans lluitem, va dir,
per !a construcció del socialisme en ei
país, cosa que implica ("eliminació progressiva de la propietat privada dels mitjans de producció i la seva substitució
per la col·lectiva. La consecució d'aquest objetius suposa un llarg procés de
transformació, la complexitat i duració
del qual exigeix la seva divisió en etapes, amb objectius i polítiques molt distintes
Les mesures de política econòmica a
curt terme, a partir d unes llibertats democràtiques, les distribuí en tres eixos
fonamentals: en primer lloc el control
de la conjuntura, és a dir del desempteu.
la inflació i el d'eficit de la balança de
pagaments.
En
segon terme
les
condicions exigides per tes noves con
dicions sindicals i la necessita, d'esta
blir des del començament mesures oe
defensa dels interessos de le clast treballadora (salari mòbíi, setmana de 40
hores, etc ). En tercer terme s'han de tenir en compte les dificultats i costacses
que trobars la ruptura democràtica
combatent, per exemple, la baixa de la
« ^ à ó , te fuga de capità* 1 «wgocart
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Femsa

M
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CONSTRUCCIONS I REPARACIONS
NÀUTIQUES
AstillerosEsp.

M

M
8
B
B
M

B

(Cotitzacions facilitades
pel Banc Industrial de
Catalunya)

Els preus de Tor no baixaran durant
l'any vinent, malgrat les vendes que realitza el Fons Monetari Internacional, va
declarar ahir a Londres un portaveu del
«Moscow Narodny Bank».

FORPPA FINANÇARA
LA COMPRA OE VI

El FORPPA ftnançara les compres de
•vi per part dels comerciants enquadrats
en I Agrupació de Comerç Interior del
Sindicat de la Vinya. L'adquisició haurà
de ser realitzada directament pels comerciants que podran adquirir dels elaboradors vi blanc de taula al preu ünic
de 68,50 pessetes hectograu.
La cuantitat màxima que el FORPPA
podrà dedicar a aquesta operació de finançament no superarà els mil cents mi-

POSSIBLE CONSTRUCCIO
OE VAIXELLS DE PESCA PER
ALURRS
Una delegació de Costrunaves, entitat
que agrupa les drassanes espanyoles ha
fet una visita a l'URSS. Com a resultat de
les converses mantingudes amb el Ministeri de Pesca, aquest és decidit a assajar
un vaixell tonyinatre de construcció espanyola en vista a l adquisició de diverses
unitats, si els resultats són satisfactoris.
Per altra banda, tenint en compte els
bons resultats aconseguits a tes proves
del marisquer de construcció espanyola
«Sovhispan 1» que va feinejar a la zona
canaria— sahariana, es prepara i adquisició d alguns vaixells del mateix tipus

«Sergui» banc que opera a Ginebra
Podria dedicar-se a controlar pessetes
Un banc anomenat «Sergui», que
opera a Ginebra, podria ser dedicat
a controlar les pessetes passades a
Suïssa, segons informà ahir Cifra.
recollint comentaris dels cercles
econòmics de Madrid
L actuació d'aquesta banca seria
orientada al control de capitals evadits
amb I"objectiu d'evitar problemes a la
moneda espanyola.
Les comissions que diuen que es reben pe! tràfic il.legal són de l'ordre del
3,5 per cent del valor de les divises, encara que en alguns períodes s'han arribat a cobrar fins un é o un 7 per cent
Segons sembla, et negoci de i evasió
de capitals ha estat notablement organitzat per grups de banquers i de;
ilinqüents de diversos paisos. en concret
per alguna entitat bancària del nord d Africa que tè una xarxa d agents marroquins i algerins dedicats a l evasió de
pessetes
Les xifres oficials de captura de divises han augmentat notablement durant

els Últims anys. però això només és una
petita part dei flux de capitals, i per altra
banda, un dels diferentes sistemes d'e-- g
vasió. L any passat tes captures ascendí- ren a 160 milions de pessetes
Un altre dels sistemes d evasió és el
de compensar la xifra de capital a evadir
amb una altra d igual que a invertir a Espanya o a col.locar en un banc del país, jj
utilitzant com a moneda patró el dòlar.

c
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261
175

- 9
— 5

CONSTRUCTORES D'OBRES
PUBLIQUES
CubiertasyTej.

127
510
760
310
310
86.5

L'OR NO BAIXARA

Segons va anunciar ahir a la capital »
lena el president de la Corporació xilena
del Coure (óodelco), senyor Orlando Urbina. dintre dels propers quaranta cinc
dies Xile engègarà tot el seu potencial
productiu de courç per atendre les demandes del mercat internacional, amb. la
posíbiSitat que en col·loqui una part als
Estats Units. Precisament, ei trenta de
juny vinent venç iacord adoptat pel Comitè intergovernamentai de paTsos exportadors de Coure (Cipec), de limitar la
producció dei metall per a la defensa
dels preus internacionals.

70

AUTOMOBILS i MAQUINARIA
AGRÍCOLA
Citroen
Fasa Renault
Santa Ana
Motor Ibérica
Seat

Banc López Quesada
Banc Popular
Cubiertas y Tejados
Olarra
Popularinsa
Explosius

XILE ESTABLIRA LA PLENA
P R O O U C a O N DE COURE

—

TELECOMUNICACIONS
Telefònica

lions de pessetes. Els compradors de vi
deuran adquirir el compromís de mantenir emmatzagemat fins al dia primer de
l'any vinent elvi que adquireixin. Per altra banda, perquè puguin acollir-se al finançament indicat, el vi comprat haurà
de ser retirat dels cellers venedores
abans del dia 30 de juny vinent.

720P

«EDIFICI 2T»
Travessera de Les Corts, 369
a 50 m Avda. SarriS
PISOS DE DOS, TRES 1 QUATRE
DORMITORIS DOBLES
AMB SUPERFÍCIES DE
100 m s , 135 m J i 145 m *
Garatge propi
Jardí privat de 300 m *
Estem fent-los
Informeu-vos-en
CONSTRUCCIONS JOAN
LLUÍS S A
Rda Graf. Mitre, 126, àtic
Telèfon 211 53 58

Anys d'existència
Per acord del Consell d Administració de la Companyia, de data 22 d abnl
de 1976. es convoca als senyors accionistes de la Junta General Ordinària
que tindrà lloc a Sentmenat el dia 10 de Juny propvinent. a les 19.30 horés en
primera convocatòria i, si cal. el dia següent, a la mateixa hora en segona
convocatòria, al Restaurant «Can Vinals», carretera de Castellar del Vallès a
Sentmenat, amb et següent Ordre del Dia.
1 — Examen i aprovació, se s escau, de la Memòria. Balanç i Comptes de l'exercici tancat el 31 de desembre del 1975.
2 — Censura de la gestió social
3 — Aprovar, si s escau, te distribució de beneficis de I esmentat exercici
4. — Nomenament de quatre membres del Consell d'Administració
5. — Nomenament d accionistes interventors per a r aprovació de l'Acta de la
reunió.

dedicats només
ai tractament del cabell

El nostre èxit ininterromput
ens permet assegUtaf-tï
que, pe rals nostres científics
la conservació del seu cabell
ja no és cap problema,
et nou mètode Akeis
I.C, Internationa
combinat
sns garanteix
procediments eficaces
CONTRA LES CAUSES
DE LA CALVÍCIE
(caspa, seborrea,
insuficiència de nutrimentíM4
amb fórmules ®
originals y exclusives.
Sota control mèdic.
Consultí'ns avui mateix
(os les 10 h les 20 hores/

6. — Precs i preguntes
Sabadell, 14 de maig del 1976.
Per designació del Sr. President, els Consellers Delegats

a 7 paisos d'Europa.
Avda. José Antonio. 634,10.«
Tels. 30201 49 - 318 81 30,
Avda. General ísirno Franco, 474, 9.«
Tels. 228 00 94-228 57 62,' ' /

Central de la Vívienda S A
Consellers Delegats

i
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AVUI, dijous, 20 maig 1976

Torí ara una gran festa
L'onze granal guanya r«Escudefto» i reneix de l'accident aeri de Superga
Llàgrimes, abraçades, Cors i
caravanes de cotxes pels carrers
del centre. Així se celebrarà diumenge, a la ciutat de Torí, la
victòria del "Torino", en el campionat italià de futbol de la Primera Divisió. L'equip de la ciutat industrial del nord han conquerit l'KScudetto», el màx m
guardó del futbol italià, per setena vegada en la seva història,
feia vint-i-set anys que no guanyava el campionat.
La victòria del "Torino" adquireix
Un relleu nacional per dos motius

principals. El primer és estrictament
esportiu, perquè, com qualsevol altre
pa's del món, l'equip campió ocupa
durant diversos dies planes i més
u'an^s dels diaris i de les revistes.
En s *on l'oc, perquè el "Torino",
<
s clï tants anys, ha pogut vèncer el "Juventus", l'altre equip de la
.'ituat de Torí, l'equip dels propistar"~ de la FIAT. El nom de "Juventus" ha estat sempre lligat a la
dinastia dels Agnelli. Aquests intervenen en la designació de les autoritats d'aquesta societat esportiva,
contribueixen a finançar-ne les activitats, decideixen la compra i venda de jugadors.
"La vella senyora", apel·latiu tradicional del "Juventus", sempre ha
estat l'equip més fort, amb els jugadors millor seleccionats. El seu públic està format per una part d'extracció popular i una altra part
<- bundant de classe mitjana, no sols
de Torí sinó a tot el país.

0P1MPISME

Menys atletes
per a Montréal
Tomàs Pelayo Ros, delegat nacional d'Educació Física i Esport
president del Comitè Olímpic
Espanyol, ha anunciat l'inmediata construcció de catorze pistes d'atletisme de material sintètic, que seran distribuïdes per
tota Espanya.
JOCS OLÍMPICS

"Torino" ("Toro", per als seus
afeccionats), té menys mitjans financers i el seu púbic és més popular.
Una bona part d'aquest és format
pels obrers que treballen a la F I A T
dels Agnelli, i els habitants a les
"corees", o n s'amunteguen, a la perifèria de la ciutat, molts dels immigrants del sud, dels "altres torinesos".

l'N EQUIP INVENCIBLE

Pel que fa a Montréal, Espanya hi
enviarà dos grups d'esportistes: un,
amb sortida a Madrid el 13 juliol
i en què viatjaran també els cavalls
de l'equip d'hípica i l'altre el dia
15 amb la resta del gros de l'expedició.
E s Jocs començaran el dia 17, per
això, la partença pot ser una mica
tard. Sifons ei de egat, "cal combinar ci «erses factors i la sortida
es farà d'acord amb allò que han
previst els tècnics".
Respecte al valor de les medalles,
Pelayo Ros afirmà que creu en les
figures, però que el més important
és crear una consciència i mentalitat esportiva entre els espanyols per
tal d'aconseguir que es faci esport
a les escoles, a les universitats i al
treball.
— i No creu que Espanya anirà a
Montréal amb massa pocs esportistes? —se li preguntà.
Es evident que s'ha reduït el nombre, però tot s'ha fet pensant en les
possibilitats reals del país. No cal
enganyar-se. El país en l'aspecte esportiu encara no és pes massa avançat. I q. e tothom pensi que el problema no és pas purament econòmic
•inó esportiu. No haurien pas restat
per manca de diners. El problema
es purament esportiu.
Finalment en referir-se a la construcció de nous estadis diu que,
d'acord amb les normes vigents, no
es poden fer estadis amb capacitat
superior als 25.000 espectadors sense pista d'atletisme.
PROBLEMES A LES OBRES
La situació de les obres de construcció de la Ciutat Olímpica es
molt greu degut a l'actuació dels
lampistes, els quals amb les seves
vagues impediran que les diverses
instal·lacions estiguin a punt el dia
17.
Per la seva part, els soviètics han
promès coca-cola, pollastre rostit i
una política de portes obertes en els
Jocs Olímpic de l'estiu de 1980 a
Moscú. a canvi de l'ajut del capital
nord-americà a finançar els Jocs.

En els primers anys de la postguerra. el "Torino" era un equip invencible. Per exemple, a la selecció
italiana de 1947, deu dels onze jugadors titulars pertanyien a l'equip
"granata" (perquè les samarretes
oe'.s jugadors són de color granat).
El 3 de maig de 1949, els jugadors
oel "Torino" tomaren de Lisboa, on
havien jugat un partit amistós amb
unes discussions —algunes massa
l'avió que els transportava va caure
i en moriren tots els passatgers. D'un
cop, el "Torino" va perdre tota la seva magnífica plantilla i va haver de
començar de nou. Han estat vint-iset anys de lluita aferrissada contra
l'adversitat. Semblava com si el "toro" fos condemnat a quedar-se al
nivell mitjà o inferior de la classificació. En el campionat 58-59, va retrocedir a la Segona Divisió. Però
sols s'hi estigué un any. Va tornar a
Primera l'any següent, i s'hi ha mantingut a les totes.
En tots aquests anys, el "Torino"
era considerat "un bon equip", combatiu, tenaç, però lluny dels campions morts el 1949.
En aquests vint-i-set anys. el "Torino" ha hagut de recuperar moltes
coses. Però una sola cosa mai no li
ha mancat: el suport dels seus afeccionats, que han donat sempre un
exemple d'amor sense cansament per
llur societat. En aquest últim campionat, quan fa dos mesos es va començar a veure la possibilitat d'una
victòria del "Torino", hi va haver
une discussions —algunes massa violentes— entre els aficionats del "Juventus", que figuraven en primer
lloc a la classificació, i els del "Torino", que els seguien. Hom tenia por
que a la f i del campionat, les coses
poguessin fer-se més greus, amb veritables lluites entre uns grups
d'afeccionats i els altres, segons l'estil esconcès. Pero la "festa" de la
victòria de diumenge va ser exclusivament una demostració d'alegria
i d'emoció. Durant el tomb al camp
dels nqus-campions —que és tradicional del futbol italià—. els jugador* van llençar flors als espectadors

que els aplaudien des de la tribuna
de l'estadi municipal de Torí. No hi
va haver invasió de camp i tothom
sortí de l'estadi ordenadament.

HARMONIA JUGADORSENTRENADOR
Hom sap ara que a Paolo Pulici
l'bome-gol del "Torino" (vint-i-sis
r.nys), Helenio Herrera, l'«ex-mag»
del futbol italià dels anys 50 i 60, li
va dir: "Es millor que et dediquis a
l'atletisme, no serveixes per al futbol". Un altre dels nous ídols, Claudio Sala, vint-i-vuit anys, era considerat un mediocre quan jugava al
"Napoli". Tothom parla, a més, d'Eraldo Pecci, un jove de vint-i-un
anys que, sense fer gaire soroll ni
considerar-se un ídol, ha estat el
' conductor" de la davantera del "Torino" durant tot el campionat, i l què
direm de Francesco Graziani (vint-iquatre anys), que va ser descartat
per les societats Roma i Lazio. perquè era "massa prim"? Ara, un expert del futbol diu de Graziani: "Es
un dels més forts davanters del futbol italià dels últims quinze anys".
Gigi Radice (quaranta-un anys
entrenador del Torino campió, és
un home considerat progressista.
Comenta la seva feina amb aquestes
paraules: "Un entrenador ha de ser,
a més d'un bon tècnic, un bon assistent social. Ha d'ajudar fins i tot els
jugadors a trobar els amics, la casa,
la promesa." Es comenta que Radice
ha transformat l'ambient del Torino,
ajudat pel president de la societat
Pianelli, un industrial que va aplicar al Torino el sistema holandès de
no separar els jugadors de llurs familiars durant els entrenaments.
L'amistat i l'harmonia entre jugadors i entrenador; la comprensió
del president pels problemes humans
dels futbolistes, la "humilitat" de
tots plegats i l'amor invencible dels
"tifosi" pels "granata", han estat el
secret de la victòri adel "toro"
ALÍCIA FAJARDO

HISTORIAL
El Torino fou fundat el 3 de desembre de 1906. Guanyà el primer
campionat l'any 1928, encara que
l'any abans ja havia acabat primer
a la classificació i fou desposseït del
títol per una il·licitud comesa en un
partit contra el Juventus.
La rivalitat entre els dos clubs de
la capital piemontesa neix el mateix
any de la fundació del Torino, que
fou format amb socis que es van
apartar del Juventus i s'uniren a altres del FC Torinese.
L'època de major glòria per al Torino fou l'interludi entre els anys
1942 i 1949, data de la catàstrofe
de Superga. L'equip granat havia
guanyat els cinc campionats on
prengué part i la Copa d'Itàlia, a
la temporada 1942-43, la temporada
1947-48 aconseguí deu punts sobre
el segon classificat i. en el mateix
període arribà a marcar cent vint-icinc gols, amb un promig de tres
gols per partit.
L'accident aeri del 4 de maig
del 1949 acabà amb la gran època
del Torino i, conseqüentment, de la
selecció italiana i costà, a més de
la vida dels grans jugadors que componien l'equip, un dèficit de milions,
que tardà molts anys a ser eixugat.
Ara, al cap de vint-i-set anys. equip
i tresoreria s'han recuperat del iot
amb el triomf a l'"escudetto".

500000

venuts a Espanya l'any 1975

per descomptat... .

la marca de prestigi
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FUTBOL

Paco i Cortabarría aniran a Munic
El seleccionador espanyol de
futbol Ladislao Kubala té veritables problemes per a conjuminar un onze que pugui donar la rèplica adequada al seleccionador alemany el dissabte vinent a Munic, en partit
de tornada dels quarts de final
de la Copa d'Europa.
Les baixes de Migueli, Satrústegui, Benito i Iríbar pesen molt en
l'ànim del seleccionador. Hem de
pensar que el centre de la defensa,
el central pròpiament dit i el "líbero", Benito i Migueli, eren indiscutibles en les darreres alineacions de
Kubala.
I, quant a Iríbar, passa
exactament el mateix.
El porter
basc és pràcticament inamovible.
Per tant, els problemes "defensius" són importants. De moment
Kubala ha reclamat Paco, el porter
del Sevilla, i el saguer de la Real
Societat, Cortabarría. El primer va
ser ràpidament localitzat i ja és
amb els seus companys. Quant a
Cortabarría, com que el club li ha
donat vacances, ha costat un xic
més de trobar-lo. Com a màxim
avui, arribarà a Barajas.
TORNEIG OLÍMPIC
A MONTREAL
Polònia, com a actual campiona
olímpica, Rússia, Alemanya Oriental, França i Espanya representaran
Europa a les Olimpíades. Sud-amèrica ho serà mitjançant Brasil i

Uruguai. Ghana, Zàmbia i Nigèria
seran els representants dels països
africans. Iran, Corea i Israel ho faran per l'Asia. i per la "Concaf", Canadà, com a país organitzador, Mèxic i Guatemala.
El sorteig del dia 25 a Montreal
aparellerà aquests setze equips en
quatre grups de quatre nacions cadascuna. La primera fase es jugarà
sistema Lliga, o sigui tots contra
tots. Els dos primers de cada grup
classificaran per disputar la fase de
quarts de final.
Si dos equips queden empatats en
finir aquesta primera fase, la classificació es decidirà a favor del
país que tingui més diferència de
gols.
Els quarts de final es jugaran pel
sistema Copa. Nota important d'aquest torneig olímpic és que cap
grup no tindrà assignada una ciutat determinada, sinó que actuaran
en les quatre nominades: Montreal,
Ottawa, Sherbrook i Toronto.
EL BILBAO A MÈXIC
Després d'un estira-i-arronsa bastant curiós, la comissió organitzadora de la selecció mexicana ha dit
que,
malgrat les "notícies alarmants" rebudes entre dissabte i diumenge passats, al seu país no es
van aturar els tràmits per l'arribada dels jugadors de l'Atlètic de Bilbao el diumenge vinent, 23. El dia
25 s'efectuarà l'encontre entre els
bascos i la selecció mexicana.

PING-PONG

El Barcino guanya la iiiga femenina
Diumenge passat finí le Lliga Nacional Femenina amb el
triomf final del Club Tennis
Barcino, seguit en igualtat de
punts pel "7 a 9".
Les dues confrontacions dels dos
clubs rivals acabaren en resultat
mínim de 3—2, favorable al Barcino a la primera volta i a favor del
"7 a 9" a la segona, sense que cap
dels dos clubs perdés cap més encontre. El títol s'ha decidit per un
sol joc de 12 a 11 favorable al Barcino.
Les que feren possible el triomf
del seu club foren les jugadores
Pilar Lupón, Lluïsa Infante i Pura
Osorio.

Darrera del Barcino i del "7 a 9"
es troba un altre empat entre Thule Madrid i EPIC Terrassa; guanyaren les madrilenyes també per un
joc..
El barceloní Grup Amateur Espanyol, que debutava, baixa de categoria sense haver pogut guanyar
cap partit.
La classificació final ha quedat
establerta així:
CT Barcino, 34 punts
"7 a 9, 34 p.
Thule Madrid, 26 p.
Epic, 26 p.
"21", 18 p.
M Requena,
18 p.
Amateur Espanyol, 12 p.

Perdó des del poder
A

costumats com estan a Madrid a manifestacions de tota mena'' fins

i tot a hores d'esbarjo i sempre amb un gran nombre d'assistents,
tant si és d'un costat o de l'altre. segons bufen els vents, no pot estranyar que els afeccionats aprofitessin l'avinentesa per a mostrar
l'alegria davant un nou campionat aconseguit pel Real Madrid. Fins
aquí, res d'anormal, car eis afeccionats blancs tenien necessitat de
respirar després de la derrota a casa amb el Barça. de la humiliació
que representà ser foragitat de la Copa pel Tenerife i la sanció de
la UEFA, "esa malparida", segons expressió de] diari "As".
Però el que ja comença a ser fora de l'anormal és que l'homenatge que havia de retre's als jugadors, que al cap i a la fi eren el s qui
havien guanyat al terreny de joc, va derivar cap a la presidència.
Recordem que gairebé a penes quinze dies abans s'havia escoltat allò
de "Bernabeu dimite, el socio no te admite" arran de la derrota del
Madrid contra el Tenerife.
En menys d'un mes l'opinió havia variat considerablement, com
ho reflectien les pancartes del diumenge: "Santiago Bernabeu mas
Real Madrid, igual a campeones". "Don Santiago no dimitas: el socio te necesita", "El médico y el ohuleta se pueden ir a hacer galleta".
Les pancartes estaven col·locades en llocs estratègics, amb nul·les possibilitats d'haver-ho estat de forma espontània.
Fèlix Fernàndez, un dels homes considerats de l'oposició a Bernabeu, qui és president de§ de 1943, afirmà en acabar: "Tot això forma part del que és Santiago. Jo he vingut a retre homenatge al meu
equip, el Real Madrid. Tot aquest espectacle és muntat amb el diner
del Real Madrid, a l'estil americà. La llàstima és que el paguem nosaltres. El que passa que Bernabeu té el poder i nosaltres no".
Els actes es prolongaren després del partit amb un sopar on assistiren més de mil persones. Com és lògic no hi mancaren els discursos. Solís Ruiz. ministre del Treball, en felicitar els guanyador digué que "davant la injustícia de l'exterior, Espanya responia amb
una abraçada al Madrid i als seus rectors, genuïns representants de
la nostra història esportiva i de la conducta més irreprotxable". Es
una llàstima que, a Solís, ningú no l'assabentés que la injustícia de
l'exterior —si és que la sanció de la UEFA pot ser considerada com
una injustícia en castigar l'agressió de què fou víctima un àrbitre per
primera vegada a la Copa d'Europa— havia començat des de la pròpia Federació en haver expulsat Agustí Pujol de la vice-presidència
de la UEFA.
Bernabeu —don Santiago— clogué l'acte tot afirmant que tot el
que fa és per a major glòria d'Espanya, i que en el Madrid és té amor
per Castella, Catalunya, Galícia... De l'amor que ens té, a Catalunya
ho sabem tots. Les frases que pronuncià fa uns anys, si algú d'aquí
les hagués dites contra Castella o Madrid, de segur que ara tal volta
hauria sortit de la presó amb l'indult del Rei, mentre que Bernabeu
se'n deslliurà amb un simple expedient.
En acabar digué que cal saber perdonar i que ho deia com a
vell Segurament que a alguns els interessa més la llibertat per a
poder opinar que no pas ser perdonats de forma paternal i des del
poder, tot reclamant que el poder és dels socis i no d'una directiva.
RAMON SERRA

Esports
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61 "GIRO"

BASQlíET

Espanya, al campionat d'Europa femení Pronòstic incert i cap francès a ia ratlla de sortida
L'URSS, una vegada més, es
presenta com a màxim favorit
del X V campionat d'Europa de
bàsquet femení que es comença
a disputar a partir d'avui i fins
al dia 29 a les ciutats franceses
de Moulins, Vichy, Le Mont Doré (per a la classificació) i a
Clarmont Ferrand (grup final).
D'acord amb els pronòstics, l'URSS
quasi és invencible amb Uliana Semènova (2 metres i 12 centímetres)
i d'altres jugadores de gran classe.
Seria el 13 títol i el vuitè de forma
consecutiva. L'URSS només ha perdut el títol una vegada, exactament
a Lodz l'any 1958, a mans de Bulgària.
Després de C l a r m o n t Ferrand
l'URSS es llançarà a l'assalt del títol olímpic a Montreal, on per primera vegada es disputarà un torneig olímpic de bàsquet per a dones.
C A M P I O N A T D'EUROPA
El campionat d'Europa començarà
amb tres grups preliminars formats
per quatre equips, i els partits es disputaran del 20 al 22 de maig. Les
dues primeres nacions classificades

HOQUEI

aniran a la final de Clarmont Ferrand. França ja és classificada com
a país organitzador.
Participen en aquesta competició:
Bèlgica, Iugoslàvia, URSS, Romania,
Alemanya de l'Oest, Hongria, Polònia, Itàlia, Espanya, Bulgària, Txecoslovàquia i Holanda.
Espanya jugarà el primer partit
aquesta tarda (18.30), enfrontant-se
a Bulgària. Demà a la mateixa hora
s'enfrontarà a Holanda i demà passat contra Txecoslovàquia (13.00).
Les possibilitats d'Espanya per a
classificar-se són molt minses. Es
quasi impossible que s'aconsegueixi
pasar a ía fase següent. El fet més
important ja s'ha produït en classificar-se per a la fase final del campionat, després d'haver quedat campiona del-grup en la fase prèvia derrotant seleccions més fortes, com era
el cas de la d'Alemanya Federal que
també s'hi classificà.
No és fàcil que es produeixi el miracle ara a França.

TENNIS
Orantes continua
a Alemanya
Manuel Orantes guanyà per
4-6. 6-0 i 9-7 el suèc Kjell Johansson, a la segona ronda del
Campionat Internacional d'Alemanya, que se celebra aquests
dies a Hamburg, on Joan Gisbert perdé la primera eliminatòria en el seu partit amb Sashi
Menon per 6-4, 2-6 i 9-7.

Trofeu «Pau Negre»
Un total de divuit equips espanyols i estrangers participaran entre el 27 i el 30 d'aquest
mes a la quarta edició del trofeu "Pau Negre" (in memoriam) d'hoquei herba.
La competició és organitzada conjuntament pels equips Júnior, Barcelona i Iuris, i els partits es disputen en el camp del Júnior de Sant
Cugat del Vallès.
El torneig és dividit en les categories sènior i femenines amb participació estrangera i els jovenils i
veterans amb equips espanyols només.
A la categoria sènior, a més dels
equips esmentats, participen els
alemanys Alster. Hamburg i Marienthlas i l'holandès Randwijck. A
la categoria femenina els espanyols
són: Terrassa i Júnior i els estrangers Harvestethuder d'Alemanya i
el Randwijck d'Holanda. D'aquesta
manera es vol honorar la memòria
de Pau Negre que tant va fer per
Impulsar l'hoquei herba entre els
jovenils.

cavall

En les competicions de dobles, la
parella Gisbert - Orantes vencé la
composada per Parun-Kary per 6-1
i 6-3 i la formada per Munoz-Higuèras perdé davant Kodes-Hrebec 6-4,
3-6 i 4-6.
CAPS DE SERIE
A ROLAND GARROS
Mentre es disputen aquests campionats alemanys, els internacionals
de França, programats per al dia 31.
a les tradicionals pistes de Roland
Garros, han vist assenyalats els caps
de sèrie Borg (Suècia), Vilas (Argentina), Ashe. Solomon, Dibbs,
Smith i Gottfies ( E U A ) , Orantes (Espanya), Ramírez (Mèxic). Panatta i
Barazzuti (Itàlia), Fillol (Xile), Kodes (Txecoslovàquia),
Newcombe
(Austràlia), Fibak (Polònia-) i Jauf^
fret (França).

de cartró

La ronda italiana recorrerà tota la península i, també, $k$?a
Ha acabat la "Vuelta" i encara no s'han apagat els seus
ressons, que ja tenim el "Giro"
aquí mateix. Corredors que han
participat en la ronda espanyola. es tornaran a trobar divendres. dia 21. per emprendre
una altra dura excursió, aquesta vegada per les carreteres
italianes.
Cent vint homes, vint més que a
la "Vuelta", seran els que, partint
de la Lombardia, recorreran tota la
península fins arribar a Reggio-Calàbria. Des d'allí passaran a Sicília,
i a Catània se sabrà quin d'ells ha
estat el vencedor d'aquest 61 "Giro",
la segona prova del món per etapes
per la seva importància.
EQUIPS I CORREDORS
Dels 120 corredors inscrits, 10 a
cada equip, 70 són italians. 20 espanyols. 18 belgues. 2 holandesos, 2
portuguesos, 2 suïssos, 1 australià.
1 alemany, 1 anglès i 1 noruec. Com
a nota curiosa, podem dir que no
hi ha cap francès.
Perquè els francesos, si no és el
"Tour", les proves per etapes no les
consideren gens. Hi ha excepcions,
evidentment. Però sembla com si el
sempre, si més no en qüestions ciclistes, orgullós corredor francès,
no es digni córrer a cap prova, per
molt interès i prestigi què aquesta
tingui, si no és al seu
estimat
"Tour".
Les excepcions de que parlàvem
les trobem en Jacques Anquetil,
únic francès que per dues vegades,
anys 60 i 64, vencé a la ronda italiana. El mateix Anquetil té un segon lloc l'anv 59, darrera Charly
Gaul i un altre l'any 61 darrera
Pambianco. Hi ha un segon lloc
d'un francès, també l'any 57, quant
Louison Bobet es classificà a continuació de Gastone Nensíni. Quant
als tercers llocs, només hi ha un
francès Alavoine, l'any 20. darrera
Belloni i Gremo, ambdós italians.
Anquetil també posseix dos tercers
llocs: els dels anys 66 i 67, ja a les
seves acaballes, darrera de Motta i
Zilioli. i Gimondi i Balmanion, respectivament.
I és que el gran corredor francès
ha estat l'únic ciclista del país _vei
que s'ha dignat mirar la prova italiana amb tota la seva importancia.
Es clar que el seu gran prestigi l'obligava. Però també és ben cert
que per a Jacques Anquetil, quedar
tercer en una prova per etapes, era
com una mena de desmitificació.
En l'equip "Jollyceramica" podem

el 2 on. concurs
de construccions

Per a nens de 4 a 7 i de 8 a 12 anys
ETs teus fills poden participar-hi inventant i construint una
maqueta amb LEG0 i portant-la a qualsevol de les nostres
botigues durant la setmana del 24 al 31 de Maig.

emmül

Un jurat compost per:
Sr. J. M a Martorell (Arquitecte)
Sr.J. M a Serra (ingenier)
Sra. M a Favà (Periodiste)
Sr. C. Rexach (Futbolista)
Sra. A. Rius (Especialista en joguines)
Sr. A. Muntés (Dissenyador de joguines)
Sr. Vaccaro (Profesor i artista)
Sr. R. Muntaner (Cantant)
Srta. I. Pla (Estudiant)
donarà els premis.
Rda. General Mitre
El nom dels guanyadors sortirà
el Diumenge dia 6 de Juny
al diari Ada. Inf. Carlota,
J
—
Ada. Gaudí, 75
Rbla. Catalunya, 131

Sempre que es parla del "Giro",
hom recorda la gran batalla que tant
Coppi com Bartali disputaren durant una corrua d'anys. Es clar que
una prova per etapes de la categoria del "Giro" és molt lògic que
sigui guanyada en la majoria de
les ocasions per gent del país, perquè, a part que n'hi participen molts
el fet de córrer en la seva terra és
determinant. Amb el "Tour" passa
el mateix.
Els francesos hi són
guanyadors amb molta més quantitat que no pas els dels altres països participants. L'únic cas especial és el de la "Vuelta".
Dèiem que els grans duels CoppiBartali ompliren pàgines dels diaris. itàlians i no italians. I és que
aleshores el ciclisme s'entenia d'una
altra manera i el fet de que existissin dues figures de valor extraordinari, encara que una més vella
que l'altra, va fer dels dos protagonistes uns autèntics herois nacionals.

BOXA
Muhammad Alí
a Madrid

El llibre, ja publicat als Estats
Units amb el mateix títol —The
greatest. My own story— és. naturalment una narració autobiogràfica
en la qual el gran campió ha estat
ajudat per Richard Durham a redactar-la.
CINC MILIONS PER A DURAN

AVUI
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ELS ITALIANS I EL GIRO

Mentre a Johanesburg, ei
campió sud-africà dels grans
pesos, Mike Schutte. ha rebut
« n a proposició per a enfrontar se ai nord-americà Muhammad
Alí amb el títol de campió mundial en joc combat que tindria
lloc a Alemanya, el boxador
negre musulmà serà a Madrid
—si no hi ha novetat-— el dia
vint-i-hou, amb un propòsit molt
diferent: la presentació del seu
llibre El mas ffrande. Mi pròpia
historia, en versió en llengua
castellana.

Organitza pels teus nanos

Porta'ns la teva construcció, l'exposarem a les nostres vitrines
i guanyaràs un premi.
Per a m é s i n f o r m a c i ó a q u a l s e v o l de les

veure Bertoglio, darrer vencedor
del "Giro", Bataglin tercer l'any 73
i Knudsen. En el "Bianchi", Gimondi, guanyador en el 67 i 69 i ^ els
belgues germans Van Linden i Houbrechts. En el "Brooklyn", De Vlaeminck, Sereu i De Muynck, el recent vencedor de la volta a Romandia. En el "Furzi", els veterans
Basso. Zilioli i Boifava. Zilioli té
tres segons llocs seguits, darrera
d'Anquetil, Adorni i Motta els anys
64, 65, 66. En el "GBC", Motta i Polidori. En el "Kas", Galdós. Gonzàlez Linares, Nazàbal i Pujol. El primer posseix un segon lloc l'any
passat i un tercer l'any 72 rera
Merckx i Fuente. En el "Magniflex",
Conti i Perletto. En el "Molteni",
Eddv Merckx, guanyador el 68, 70,
72. 73 i 74. Brunyère, De Schoenmaker i Swerts. En el "Sanson", Moser, vencedor aquest any d'unes
quantes clàssiques italianes i l ' e x recordam de l'hora, Ritter.
En el "Scic" hi veiem els germans
Barochelli i l'italià Panizza a més
de l'espanyol Lasa. El "Teka" es
presenta amb Agostinho, A j a i López Carril. Ii finalment el "Zonca"
té el també veterà Bitossi al front
d'una colla de nous valors.

nostres adreces

Pel cantó espanyol, un altre lluitador, José Duran, comença a rebre
fruits substanciosos de la magnifica
victòria assolida sobre el japonès
Wajima —que es recupera del fora
de combat sofert a l'hospital de la
Universitat Nihon. La victòria, que
suposà per a Duran la consecució
del títol mundial dels superwelter,
ara li significa una bossa de prop
de cinc milions de pessetes Si és que
accepta l'oferiment fet per l'organització Opi de Milà, de combatre amb
l'italià Rocco Mattióli amb el títol
recentment aconseguit en disputà.
Mattioli, que té vint-i-quatre anys.
començà a boxejar a Austràlia on
vivia com a emigrat. Té una pegada
dura i perillosa, i actualment s'ha
convertit en un gran ídol del públic
italià. El combat tindria lloc al palau
una oportunitat a l'argentí Miguel
dels esports milanès.

Bartali vencé en quatre ocasiona;
36, 37 , 42 i 46 i Coppi en cinc: 40,
47. 49. 52 i 53. Juntament amb Binda, vencedor els anys 25, 27. 28, 29
i 33, i Merckx ostenta el rècord absolut de victòries. Coppi va ser dues
vegades segon, els anys 46 darrera
Bartali, i 55, a continuació de Magni. Bartali, quatre, els anys 39, 47,
49 i 50 darera Valetti, Coppi per
dues vegades, i Koblet, respectivament. Com a detall curiós afegirem que cap dels dos no va ser mai
tercer classificat.
EL GIRO I ELS ESPANYOLS
Els corredors espanyols, tot í participar en la ronda italiana en diverses ocasions, no han fet quasi
mai un bon paper. Els noms de Suarez' tercer l'any 61 darrera de Pambianco i Anquetil. Fuente, segon
després de Merckx i precedint Galdós l'any 72, i el mateix Galdós
l'any passat darrera Bertoglio, constitueixent les excepcions.
Possibilitats dels espanyols en aquesta ronda? No gaires, perquè
precisament Galdós, ha fet acte de
presència al "Giro" sense quilometratge suficient a les ean»s. S'espera, això sí que tant Naasbcd com
Pujol demostrin, almeny* que ja
no són unes promeses sinó wnes autèntiques realitats.
Pel que a là resta de corredors
tothom espera veure què farà Bddy
Merckx en això que pot ser el seu
cant del cigne. Els italians Moser.
Bertoglio i Battaglin semblen ser
els més indicats cara a un triomf
no estranger. De totes maneres, el
pronòstic és realment incert.

BREU
ATLETISME. — El record man
mundial dels 110 metres barreres el
francès Guy Durt, s'enfrontarà al
seu adversari més qualificat de cara
als iocs olímpics de Montreal, el
nord-americà Charles Foster, en la
reunió atlètica que es disputarà a la
ciutat alemanya de Colònia divendres. dia 21. Durt té el rècord mundial a 13 segons justos.
FUTBOL. — El Comitè de Competició de la Federació Espanyola ha
pres el següents acords: primera divisió (equips catalans): Amonestació
i multa a Fernàndez Amado (Espanvol). per dirigir-se a l'àrbitre sense
ser capità i Cruyff (Barcelona) per
insistir en una observació formulada
a l'àrbitre desprès d'haver estat escoltat.
M U N T A N Y I S M E . — Són molt ultimats els detalls de l'operàció "Quechua-76" als Andes del Perú. L'organitza la Unió Excursionista de Catalunya i en seran l'objectiü els cims
de la Làguna Parón, en el cor de la
Cordillera Blanca.
Aquesta expedició és de les denominades dè tipus lleuger (3 alpinistes
i 2 portadors) i romandrà en els Andes peruans per espai de 28 dies,
amb la sortida prevista per al 23 de
juny. El cap de l'expedició sfera Ramon Bramona. présent, entre altres,
en l'operació "Kurdistan 73" i l'operació "'Kirenya 74".
—El dia 24, a les vuit del vespre,
serà inaugurada la Sisena Setmana
del Llibre i del Disc de Muntanya,
amb una exposició bibliogràfica i
discogràfica al Palau de la Virreina de Barcelona. La Setmana, organitzada pel Club Excursionista de
Gràcia, sota el patronat de la Federació Catalana de Muntanyisme, dedica aquesta exhibició a commemorar el Centenari de l'Excursionisme
Català. A l'acte d'inauguració, hi actuarà la Coral Cantaires Muntanyenes i l'exposició es nodrirà preferentment de butlletins i publicacions
de les entitats excursionistes.
POLISPORT. — Ahir tingué lloc
l'acte d'inauguràció del nou complex
polisportiu del barri de Santa Eulàlia, d'Hospitalet. Les instal·lacions
—magnífiques— consten de piscina
coberta, gimnàs, pista apta per a esports de sala, com el bàsquet, handbol, hoquei amb patins, etc., i sala
de conferències i les obres, erigides
sobre terrenys cedits a la ciutat per
la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
de Barcelona.
A l'acte d'inauguració hi assistiren
el president de la Diputació barcelonina. Joan Antoni Samaranch. i
l'alcalde d'Hospitalet, Vicens Capdevila, entre altres autoritats.

Espectacles
MUSICA POP

Jethro Tull: el retaule del flautista
La temporada de concerts de
Pop Músic Rock d'enguany ha
començat
francament
tard.
Fins dimarts passat al vespre,
concretament, no hi havia hagut cap actuació d'aquest tipus.
Però valia la pena d'esperar tant i
tant de temps per tal de poder assistir a un concert inicial com el que
Jethro Tull ens oferí al Nou Pavelló
Esportiu del Club Joventut de Badalona. I així ho van demostrar les
cinc mil persones i escaig que omplien de gom a gom el local, i les
gairebé dues mil persones més que
es van haver de quedar al carrer
perquè s'havien exhaurit totes les
entrades: les unes i les altres eren
conscients que difícilment podia haver-hi un millor començament d'e
temporada que el protagonitzat per
Jethro Tull, aquest esplèndid retaule artístic que gira al voltant del
flautista Ian Anderson, un dels escassos genis que actualment hi ha
* n el món de la Pop Music/Rock.
La sessió s'inicià amb una sèrie
d'interpretacions a càrrec de la John
Miies Bandj un grup sense cap personalitat específica, certament, però
que a la vegada complí satisfactòriament com a "teloner". I després
de prop d'una hora d'actuació de la
John Miles Band passades les deu
del vespre, s'inicià l'actuació de
Jethro Tull, que durà fins ben passades les dotze de la nit. A l llarg
d'un parell d'hores d'interpretacions
músico-vocals pràcticament ininterrompudes, vam assistir a un dels
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grans espectacles que avui per avui
pot oferir-nos la Pop Music/Rock.
Amb un muntatge ben distint del
que presentà a Badalona mateix ja
fa bastants mesos, Jethro Tull va
saber crear tota una atmosfera pròpia, tot un clima vibrant i ple de
força. Amb John Evan al piano i als
sintetitzadors. John Glascock a ia
guitarra baixa, Barriemore Barloew
a la bateria i a la percussió, Martin
Barre a la guitarra elèctrica i a la
guitarra acústica, i fonamentalment
amb Ian Anderson com a cantant,
flautista guitarrista i indiscutible líder del grup, Jethro Tull bastí tot
un món singularíssim i que és la
conseqüència lògica i natural de tota
una evolució artística iniciada ja fa
prop de deu anys i que ens ha anat
donant obres de l'entitat de "This
was", "Stand up", "Benefit", Aqualung", Thick as a brick", "Living in
the past", A ' passion play" "Warchild", "Minstrell in the gallery"
més recentment "Too old to rock'n'
roll: too young to die", que ha estat
editat ara mateix al nostre país i
que és en la línia de les millors
obres del grup.
Tot Jethro Tull gira al voltant de
Ian Anderson. Per això Jethro Tull
és com una mena de retaule del
flautista, i justament del flautista
d'Hamelin, que amb els seus encanteris és capaç de crear una música
tan suggestiva i vibrant com per
fer marxar darrera seu tots els ratolins. Ian Anderson és un instrumentista excepcional i un artista genial. I la seva empremta s'hi nota,
a Jethro Tull. Tot el seu virtuosisme,

tota la seva creativitat, són evidents
en el grup, que es caracteritza a més
a més per la seva extraordinària
capacitat imaginativa i de provocació.
La música de Jethro Tull és una
estranyíssima mescla de classicisme
i avantguarda. Bufó, trobador joglar, músic de cort, Ian Anderson
s'envolta d'unes melodies i uns ritmes a mig camí entre les músiques
medievals i renaixentistes i els sons
més actuals, procedents igualment
del Folk. el Pop, el Rock o el Jazz.
I tot plegat ens és presentat per un
conjunt no gens habitual, format per
músics de primeríssima fila mundial
i que són conjuntats pràcticament a
la perfecció; això els fa innecessària
la pràctica d'un estil efectista, i els
permet de presentar un muntatge
escènic realment esplèndid on l'evident complexitat instrumental del
grup troba un eficacíssim suport en
l'ús intel·ligent i mesurat dels recursos plàstics més diversos, i sobretot
de tot un joc de llums d'una sincronització magistral.
Val a dir que les dues hores aproximades que durà l'actuació de
Jethro Tull se'ns escolaren sense
adonar-nos-en. La "propina" final,
sol·licitada amb entusiasme per tot
el públic ens va donar encara una
mostra més gran de la qualitat excepcional d'un conjunt que mai no
ha estat de moda, però que justament per això mateix sempre ha sabut ser un clàssic de la Pop Músic/
Rock. I un clàssic eminentment
avantguardista i experimental.
JORDI GARCIA-SOLER

INCA
A l

" P a r a l e l o "

Baf, la música laietana?
Gairebé cinc anys després de
la seva constitució com a formació instrumental, que tingué
lloc el novembre del 1971 a Molins de Rei, el grup Baf féu la
seva presentació pública a Zeleste de Barcelona al llarg de
quatre actuacions que e l s permeteren de prendre un contacte
directe amb un públic molt mes
nombrós del que fins ara havia
assistit als seus concerts.
Ja queden enrera, doncs, els temps
d'aquell grup inicial, Eix de Baf,
que formaren Jordi Martí, P e t e r
aNus, Nacho Quixano, Ramon Solé
i Franco. També queda enrera ja
l'època durant la qual Baf es dedicà
especialment al conreu del Rock,
amb les inclusions de Ricky Sabatés
i Chento Brigante. i n o m é s amb
Franco i Ramon Solé com a continuadors del grup inicial Finalment,
també han quedat enrera els temps,
encara recents, en què hi havia un
parell de grups que duien el mateix
nom de Baf, l'un amb Ramon Solé i
l'altre amb Franco.
Tot ha quedat definitivament enrera. S'han escolat pràcticament cinc
anys de treball. I han estat també
gairebé cinc anys d'aventures i d'experiències cue han quedat enrera per a Baf, un grup que sempre
ha estat íntimament lligat als corrents més informals i avantguardistes de la música popular catalana
i que, en definitiva, és considerat
per molts com un dels pilars fonamentals d'aquest moviment que hom
anomena ja, no sense èmfasi, Música
Laietana.
Grup maleït, conscientment i volgudament marginat, Baf és una formació instrumental francament interessant. Ja ho era abans i ho és

P O B L E

especialment ara. En formen part el
baixista Josep Franco, que n'és el
líder indiscutible, el violinista Juanjo Romero, els guitarristes Ramon
Garcia i Ramon Oliveres, i el percussionista Chento Brigante. Es tracta, doncs, de la unió d'un bon grup
de música del país, amb una bona
experiència professional i amb un
desig insubornable de crear un llenguatge característic. Si fins ara no
ho havien aconseguit, potser perquè
s'havien deixat endur per un experimentalisme excessivament cerebral,
en iniciar aquesta e t a n a emin^ntment intuïtiva han assolit fites importantíssimes q u a n t a creativitat.
Baf és ara en la bona línia. I la seva
música, la Música Laietana, és fonamentalment imaginativa i carregada
de força i de sensibilitat expressives.
.T. G.-S.

TÈRBÀSSA
"Rialles" doblarà
pel·lícules al català
Des de fa més de dos anys i juntament amb "Cavall F o : t " i "D.ac
Màgic", "Rialles" està treballant per
tal de poder doblar pel·lícules al català per a ncis i noies, cosa molt necessària ja que és toí.al el dèficit que
hi ha en aqi
camp. Hom assenyala la possit J'~ que abans de l'estiu ja sigui .
ectat en algun cinema de Barcelona un film txec basat
en un conte tradicional, i es preveu
un ritme normal de dues pel·lícules
anyals.

C A T A L A

PALAU BLAUGRANA
DIJOUS 20 MAIG, 10 NIT

PI DE LA SERRA
COSES
C.E. DHARMA
CELDONI FONOLL
RAMON MUNTANER
ESQUIROLS
PREUS POPULARS, VENDA ANTICIPADA
PLACA C A T A L U N Y A i LLIBRERIES
ONA, PUBLIA, 5 D'OROS, ARC SANTA MARIA

POSA'T A CANTAR

t TI^ÍÍ®

Torna al Roneai

SET A N Y S I\ m
D E C A N C O N S

A

V

U

I

(per pocs dies)

teatre

A P O L O

Venda anticipada ai mateix teatre
Pebrots/EDIGSA
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Música I lletra: JOAN VIVES i LLUÍS M.a ROS
Elenc artístic: AVELINA ARGÜELLES, LISETTE
BABLER, PERE CODO, MIQUEL CORS, CARME
ELÍAS, JOSEP M.a FERRICGLA, CLAUDI MORER, FREDERIC RODA, CARME SANSA, LLORENÇ TORRES, ANNA VIDAL, ARNAU VILARDEBO
ESTUDIANTS: 50 % DESCOMPTE

-Espectacles
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Ai VENT

Aquest matí, a Bellaterra...

Decididament ja no es pot ben
dir que som novament en una
època de grans festivals de cançó.
Després d un extens període de
prohibicions pràcticament incessants. i sense haver arribat a assolir una mínima normalitat legal
quant a la consecució dels permisos corresponents, d uns quants
mesos ençà assistim a la celebració constant de grans concentracions de gent,
especialment
jove. que s'aplega a l entorn d un o
d u n s cantants per tal d expressar-se. solidàriament i amb força,
en manifestacions cíviques que
prefiguren el nostre futur col·lectiu
més immediat.

!. en aquest temps renovat de grans
festivals de cançó, avui és un dia especialment interessant. Aquest matí, al
«campus» de la Universitat Autònoma a
Bellaterra, se celebrarà un acte d'homenatge als pobles ibèrics, i aquest vespre
se n celebrarà un aitre al Palau Blau-grana. a Barcelona.
A m b el títol de «Galeuzca». amb el
qual es volen aplegar els n o m s de les
tres nacions perifèriques de l Estat espanyol —Galícia. Euzkadi i Catalunya—,
a partir de les onze del matí hi haurà un
festival en què prendran part el basc Mikel Laboa. el gallec Miro Casabella i els
catalans Pi de la Serra i Rafael Subiranchs. I a més a més d aquestes interproblemàtica del País Basc, el País Gallec i els Països Catalans: Enaut Etxadtversos intel·lectuals que parlaran de la
prlblemàtica del País Basc. el País Gallec i els PaTsos Catalans: Enaut Etxamendi. Francisco Rodríguez, Jordi Carbonell. Vicent Andrés Estellés i Maria
Antònia Oliver. Joan-Pere Viladecans ha
fet el cartell de «Galeuzka», acte que organitzen els estudiants de Lletres.

ment tota la seva fprça comunicativa, tot
el se"u arrelament pregon en el nostre
poble. No és gens estrany no. que sigui
justament quan el país sencer inicia el
seu redreçament i expressa obertament
els seus desigs de llibertat, que la cançó
popular catalana actual es oot mostrar
amb tot el seu extraordinari poder de
convocatòria.
L'OVIDI, AL «MIQUELET»
DE VALENCIÀ
El «Miquelet» de València és aquests
dies r escenari d un seguit de recitals a
càrrec d Ovidi Montllor, El popular cantautor alcoià hi actua amb i habitual
acompanyament instrumental del guitarrista argenti Carlos Boidori. i hi presenta tota una colla de composicions
del seu repertori, amb una dedicació
ben especial a les publicades en el seu
darrer àbum discogràfic de llarga durada. J o a n Salvat-Papasseit, dedicat
íntegrament a la musicació de diversos
textos del gran poeta desaparegut.
CHICK COREA: «THE LEPRECHAUN»
Heus ací un d i s c magnífic. T o t s els
d i s c o s de C h i c k C o r e a solen ser-ho.
però The leprechaun h o és d una, manera especial. Hi r e t r o b e m un dels
m ú s i c s joves més notables de t o t el

...I AQUEST VESPRE,
À l PALAU BLAU-GRANA

TEATRE APOLO.
(Tel.
241 90 07). Del 20 de ma'de juny, LA TRINCA «7 anys i 1
dia de cançons». Direcció musical: Francesc Burull: escenografia: Josep Massagué; supervisió escènica. Joan Germao Schroeder. Feiners 10 45
nit. Dissabtes i festius 6,30
tarda i 10,45 nit. Dilluns descans de la Companyia. Venda
anticipada de localitats

AVUI ACTUEN...

_

Pi de la Serra, R a f a e l Subirachs, Mikel Laboa i Miro Casabella, a «Galeuzca», al «campus» de la Universitat
Autònoma de Bellaterra, a ies 11.00.
Oriol Tramvia, a Zeleste de Barcelona. a les 20.30
Pi d e la Serra, R a m o n Muntaner, la
Companyia Elèctrica Dharma, Celdoni
F o n o l l , G r u p C o s e s i Esquirols, a «Poble català, p o s a ' t a cantar», al Palau
B l a u - G r a n a de B a r c e l o n a , a les 22.30.
L a T r i n c a , a «Set anys i u n dia de
cançons», al teatre A p o l o de Barcelona,
a les 22.45.

En el cinema Tivoli, de Barcelona,
s'ha estrenat Y o soy fulana «te tal,
comedieta lleugera del senyor Laz a q a a m b Concha'Velasco.
Lazaga és home que té més de sis
dotzenes de pel.iícules fetes. L'any 1971,
per exemple, en fa cinc ( V e n t e a Alemania, Pewe, V e n t e a ligar al Oeste...) i
dotze mesos més tard ja en té sis més
(París bien v a l e una moza. El abuek»
tiene un ptan...) Lazaga és u n treballador de la indústria de l'entreteniment,
un home d'aquest aparell aparentment
innocu. Però Lazaga és bel·ligerant. Director de La patrulla, El frente infinits
(la seqüència de Marsíllach dient la
missa bombardejat pels
«rojos» és.
aprofitada a U m b r a c l e per en Pere Portabella), La fiel infanteria..., Lazaga
abandonà aquest cinema d'epopeia'
franquista i des de fa anys pratica la frivolitat i el cinema de fer riure. No hi ha
cap prejudici en contra del cinema anomenat frívol (el de Lubítsch també ho
era i no esgarrifava), però l'espanyol acostuma a ser una maniobra escapista, d'oblit. A Yo soy fulana sie tal trobem un seguit de dades tràgiques: una
mossa enganyada per l'hereu del «rei
dels porcs», e x p l o t a d a per un botiguer,
v o l e n t suicídar-se a m b mata-rates, enamorada d'un professor dubtosament

BUSQUEM

poètic (F. F. Gómez), etc. Però tot això
s ó n fets, e s d e v e n i m e n t s que ja han succeït i — c o n c l u s i ó — inevitables. La divisió e n classes és u n a categoria de sit u a c i o n s s e m b l a n t al fet d e tenir un còlic hepàtic. No cal trencar-s'hi el cap, cal
e n t r e b a n c a r ,!.i g u a n y a r . La noia de
c l u b , ia p r o s t i t u c i ó de whisky, opera ací
c o m ia m i l l o r (i n o v o l g u d a ) metàfora de
la m o r a l capitalista. A i x ò que ens semb l a t a n trist, a L a z a g a li v a molt bé a fer
q u a t r e a c u d i t s i p r o u . Potser quan ('ass u m p t e s ' a c o s t a a ia t r a g è d i a sí que es
veu o b l i g a t a a i g u a l i r el to farsesc í ens
c o n s o l a a m b u n a rabieta d'orgull de la
p r o t a g o n i s t a q u e d i u a l l ò «pobra però
molt honrada». V e g e u , si no, la seqüenc i a o n ella r e b u t j a eis d i n e r s que li dóna
I h e r e u q u e l ' h a e n g a n y a d a . Després...
d o n c s , després tornem-hi i visca la
gresca 1
Y o soy fulana d e tal s ó n les memòries d ' u n a x i c o t a d e poble que va a ciutat i v i u de m a l a manera. Adaptació
d ' u n a n o v e l la d'Alvaro de Laigesia hi
h a t o t a a q u e l l a m e n a d'humor de «La
C o d o r n i z » sense e n M i h u r a . És a dír,
sense absurds, n i l l e u g e r a (com si fos
una
temporal
transgressió)
critica.
N o m é s xafardeig.
T O M À S DELCLOS

HOME

JOVE

que s'hagi format en et càrrec
SALA DE FESTES * MACRO-BOITE
Carretera Nacional II, entre MATARÓ i Llavaneres
Divendres, 21 i dissabte, 22clè maig, 11 nit

SEXY FLIRT
amb l'actuació de les figures del SEXY
REMO ET NATHALIE • ALY'STAR
NATHALIE • RUMAN i KITA
Única funció 12.30 nit
Informació Tel. 309 47 73

Í O D O ^ p i l I

ANYS I UN DIA». Direcció musical: Francesc Burrull. Escenografia. Josep Massagué. Supervisió escènica. Joan German Sc^hoeder. Funcios: De
dimarts a divendres. 10.45 nit.
Dissabte i diumenge. 6.45 i
10.45.
SALA

J O R D I GARCIA-SOLER

a• p t f s p ;

L acte tindrà Hoc al Palau Blau-Grana
de Barcelona i hi intervindran Pi de la
Serra. Ramon Muntaner, la Companyia
Elèctrica Dharma, Celaoni Fonoll. Grup
Coses i Esquirols.
Tant al «campus» universitari de Bellaterra com al Palau Blau-Grana, la
cançó popular ens demostrarà nova-

TEATRES

m ó n , u n artista a m b u n a capacitat cread o r a e x t r a o r d i n à r i a i q u e és al llindar de
l a u t è n t i c a g e n i a l i t a t T h e l e p r e c l t a u n és
u n a o b r a q u e d e m o s t r a r esplèndida maduresa assolida per C h i c k Corea. La
seva m ú s i c a és p l e n a d i m a g i n a c i ó i de
sensibilitat, mai n o es tanca sobre ella
mateixa, s i n ó q u e s o b r e a totes les possibilitats expressives i resta f o r m u l a d a
c o m u n a . a u t è n t i c a o b r a oberta, carreg a d a d idees s u g g e s t i v e s i de tot un
l l e n g u a t g e e m i n e n t m e n t experimental i
i n n o v a d o r c o m n o m é s h o p o d e n fer els
artistes de raça.

ítmw·t·f·m

C o m si fos un tast de la Marxa de la
Llibertat que ha estat anunciada amb la
crida de «Poble català, posa't a caminar». aquest vespre se celebrarà un altre
gran festival de cançó popular el títol
del qual és el de «Poble català, posa t a
cantar».

BARCELONA

«Yo soy Fulana de Tal»

VILLARROEL.

C.

Villa;

rroel 87. Tel. 323 03 75. Presenta Cia La Roda: PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA
VIDA I LA MORT DE FRANCESC LAYRET. «Advocat de
obrers de Catalunya», de Maria Aurèlia Capmany i Xavier
Romeu. Direcció Anton Codina. Funcions: dijous. 6.30 i
10,30. Divendres 8 tarda. Dissabte 6.30. diumenge 6.30.
Preu 125 pessetes. DUES ULTIMES SETMANES.

estrena de I espectacle «POP»
mes atrevit, còmic, devergonyit i violent... però intel·ligent:
«MANDARINA MECANiCA» per
primeres figures del teatre,
cine i televisió: Víctor Petit.
Carlos Velat. Antonio Lara. i
Marta Angelat. Coreografia:
FRANCISCO GELABERT. Direcció: JOSEP TORRENTS
(Reserveu taula amb antelació.) Diumenge, descans de
la companyia.
TEATRES RESTAURANT

Cartellera

que sàpiga que és un establiment important de
venda al públic, de 80 persones, per exemple
Que conegui els inconvenients tíe Ja responsabilitat: Treballar els dissabtes, ésser culpable de tot i
controlar i verificar constantment les responsabilitats
delegades a personal a mig formar. Però que hagi
comprès que és així com es pot tirar endavant una
empresa i com es pot guanyar un milió de pessetes
anyals.
Si ho heu ben entès, per experiència i no per intuïció, escriviu a l'apartat de Correus 5069 de Barcelona.

MARAGAL. (Tel. 255 21 73. Passeig Maragall. 33.) «VERANO
DEL 42» 1 «LOS HERMANOS
AZULES».

DIORAMA. 73. ( P l a c a B o n
Succés. 73. Tel. 318 12 91.)
Continua 10.30 «LA FAMÍLIA
M A N S O N » i «LA CASA
GRANDE» (12.15. 3.35. 7 i
10.25) Majors 18 anys.
MONTSERRAT CINEMA, ( f e l
255 59 7 0 . ) «LA C A S A
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON» No apte

NAPOLES. (Avda. St. Antoni Mana Claret. 168. Tel. 236 51 25.)
«EL AMOR DEL CAPITAN
BRANDO» i «AYER, HOY Y
MANANA».
.VERDI. (Tel. 228 51 33.) «LOCOS» i «CORRUPCION DE
MENORES». (Majors 18 anys.)

SELECTO. (Major de Gràcia,
175. Tel. 217 14 63.) «LA CASA
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON». No apte.
VERSALLES. (Tel 236 49 54.)
Nou equip de projecció. Màxim c o n f o r t «LA CASA
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANSON» No apte.

SALES ESPECIALS

329 19 16). Avui. 8: JUDIT OF
BETHULIA. de David W. Grisffith.

MARIO'S. Nicht Club Cabaret.
Carretera d Esplugues-PedralDes. T e l s : 203 82 26
203 30 84. Presenta el seu sensacional
show en technicolon
MORAT1N, (Muntaner. 246. Tel.
MERCHE MAR, frivolitat: VIR217 82 06.) Divçnares. 21.
GINE-WAY. n.° 1 del crezy
Continua tarda de 4.30 a 9.15:
norse: DALIA FARANI. 1.» venit 10.15: «LOS AMORES DE
dette del Paul Raymond d®
UNA RUBIA». de Milos ForLondres: ITARTA R.. els béfman. Oscar 1976. amb Hana
bars. Torna el cicló del Caribev
Brejchova. Vladimir Pucholt.
ALEJANDRA DEL RIO i RAV.O. íntegra subt. Curt-meMONCITO. Artista convidat, e i
tratge búlgares d animació
genial i sensacional ANTONIO
«ACUAR1UM». P e l · l í c u l a .
AMAYA.
Abans l opiniò de»
Tarda: 4.45. 6.20 i 7,50. Nit:
públic era: «El millor pro»
1Cu30.
grama». Ara.„ INSUPERABLE» |
PUBL11. (Tel. 215 18 03 ) Contínua des d 11 mati «GALILEO»
V.O.. de Liiiana Cavant i c u r t - MUSICA
m 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,
PALAU DE LA MUSICA. Dime19.50 i 22.30) Majors 18 ANYS
cres. 26 de Maig a les 21. *
PUBLI 2. (Tel. 215 18 03.) ContíNUEVA TROVA CUBANA.
nua des d 11 mati «PORCILE»
V.O. de Pier Paolo Pasolini .i ZELESTE. (Plateria. 65. Tai.'
curt-metratge. (Pas pel·lícula:
319 86 41^ Presenta; O f W X
11.10. 13-15, 15.20, 17.25,
TRAMVIA de dijous. 20i ia dn». j
19.30 i 22.20.) Majors 18 anys.
menge 23. a les 8.30 hores.
res.
t

SCALA BARCELONA. (Paseig
de Sant Joan, 49.) SCALA
ALEXIS 143. (Tel 215 05 06.)
BARCELONA PRESENTA EL
Contínua des de 10 matí, «LÀ
AVUI tarda 6.15. nit 10.45 E PONOUS ESPECTACLE INTERFILLE AU VIOLONCELLE»,
NACIONAL «ESTA NOCHE...
LATOGLOU presenta «Hair» el
V.O.. 10.15, 12.15, 2.20. 4.20,
SCALA» REALITZAT I DIRIGIT
rock~ musical ae! amor triba.
6.20. 8.25 i 10.25.)"18 anys
PER RAMON RIBA I ANTONI
Versiócompleta. Companyia de
ARCADIA. (Tel. 228 65 16.)
RIBA. Tos els dies a les 8.15
Nova York. NO APTE. Dies d acContínua des de les 4, «L Esopar, bali i espectacle (1.100
tuac i ó da la present setmana di- T A L I A . T e l . 2 4 1 1 4 4 7 . ( C l i m a t i NIGMA DE GASPAR HAUSER»,
CINEMES DE REESTRENA
ptes.)
A
tes
0.15
consumactór
zats). Tarda 6.15. Nit 10.30. Cia
mecres nit 10 45. Dijous tarda
YO. (4.10, 6 20, 8 30 i 10.40).
ball i espectacle (650 ptes.), o
JOSEFINA
GÜELL.
Comèdia
14 anys i menors acompan6 15 i nit 10 45 Divendres mt
sopar fred. ball i espectacle DORADO. «EL FUROR DEL
d Intriga y «Suspens»
yats.
45, Dissaote i diumenge
(750 ptes ). Diumenge, sessió
DRAGON» i «PASCUALINO ARS. (Tel. 21175 43.) Continua
«TRAMPA
PARA
UNA
MUJER»
tarda 6.151 nit 10 45 Localitats
especial a les 17 hores consuATRACCIONS
CAMARATA CAPITAN DE FRAde Robert Thomas. Traducció:
des de les 4. el món de Mai BOITES
en venda. Tres últimes setmamació. ball i espectacle 500
GATA».
Àngel F. Montesinos. Elenc
Zetterling,
amb
«LAS
CHICAS»
ptes). Dissabte i vigília de fes- GALERIA CONDAL. (301 17 95.)
nes'
per ordre d aparició: Tina ViTIBIDABO. Parc d awacotonss
(4. 7.20 i 10.40.) i «JUEGOS DE ORFEO.
(Plaça
Goya.
Tel.
tius. suple ment 100 p.es RECont. 10.30. No apte. «AMOdal, Rosario Coscolla. Encarna
Obert tot l'any. Restaurants*
NOCHE» (5.35 i 9). 18 anys.
254 60 16.) I underground muSERVES:
TELEFONS
CAPSA. (Tel. 215 73 93) «La CaRES QUE ESPERAN». Kate
Chimeno, Josefina Güell. Lluís
Bars. Auto-servei. Aparca*
ARKADIN
1.
(Tel.
228
94
27.)
sical
de
Barcelona,
tots
els
dra» de Sevilla presenta «LOS
246
34
00—225
15
15.
Jakson
i
«PRIMAVERA
EN
Torner y Camilo García. Diments al peu del Funicular,
Sessions, 4, 6.10 8.20 i 10 30.
PALOS» de Salvador Tavora a
dies
tarda
i
nit
(excepte
dilluns
OTONO»,
W.
Holden
-recció: Marcel Ibero. Venda de
«AGUIRRE» V.O. i el curt
partir d uns textos ordenats i
no
festius).
El
divendres
els
esJAUME I. (Av. Rep. Argentina,
localitats amb cinc dies d an- CINEMES D'ESTRENA
«ANTA MUJER». (Pel·lícula.
proposats per José Monleón.
267 i 269. Pg. St. Gervasi 80.
perem en el nostre OFl·
telació.
4 25. 6.35. 8.45 i 10.55.) 18
Funcions, dimarts dimecres i
Tels.
247
11
02
i
247
43
96.)
FEO-SHOW. realitzat i presenanys.
VICTORIA.(Tet. 241 39 85) Tarda
divendres. 10.30. Dijous i DisAMERICA. (Tel. 223 50 09.) 2"
Projecció i so d'alta fidelitat.
tat per en Jordi Key Regals, CINEMA
6.30. Nit 10.45. El més gran es^
sabte, 7 i 10.30. Diumenge 7
ARKADIN 2. (Tel 228 94 27.)
Setmana d'èxit «LA CASA
«MATRIMONIO A LA ITAhumor, fantasia. L entrada de
deveniment de la temporada.
tarda. Dilluns descans. DesSessions, 4.45, 6 45 8.45 i
GRANDE» i «LA FAMÍLIA MANLIANA». Sofia Loren-Marcelo
les
senyoretes
és
una
obsequi
compte als estudiants.
Balaguer i Buira presenten
10.45, «ASYLUM», V.O. i el
SON» (Majors 18 anys.)
Mastroianní i «COMO MATAR
FILMOTECA NACIONAL, pred ORFEO
c u r t « T r a t a d o de c o n s «LUZ VERDE». El més graciós ATENAS. Balmes. 365, Tel.
A PAPA SIN HACERLE DANO».
senta al Cinema Catalunya;
trucción».
(Pel·lícula:
5,
7,
9
i
LORD
BLACK.
(Parc
d
atracper M a n o l o
Gómez
POLIORAMA. Tarda 6.30. nit
espectacle musical dels últims
247 49 80: Cine familiar apte:
demà dijous, 8.30 tarda «MY
11.)
18
anys.
Bur-Andrés
Pajares.
10.45. Gran esdeveniment! Esc
i
o
n
s
de
M
o
n
t
j
u
i
c
.
T
e
l
.
Tarda. 3.30 «LAS LOCAS
DARLING CLEMENTINE». (La
temps, amb la gran «vedette»
trena Cia. Irene Gutiérrez
AVENTURAS DE RABÍ JA- L A T I N O . R a m b l a 27. T e l . FILMOTECA NACIONAL, prepassió dels forts), de John
242 87 10.) La boite més íntima
del m o m e n t LORENA. la
Caba amb Carlos Estrada en
COB».
a
més
«TARZAN
FÚRIA
Ford
- U.S.A 1946: 10.30 nií
amb
el
millor
ambient.
301 61 27. «LA PRIMERA AMEgràcia inimitable de SANTI
senta avui. dijous el següent
«UNA VEZ AL ANO» de BerSALVAJE».
«THE MAN WHO SHOT l >
TRALLADORA DEL OESTE» i
SANS:
el
més
important
ballet
programa
(queda
anul·lat
l
anard Slade. Adaptació. ArtimeBERTY VALANCE» (L'home
COMÈDIA. (Tel. 316 23 96.) «MA«LA VENGANZA DE LAS MUnunciat ahir) 8.30 tarda «LE SALES DE FESTES
i Azpilicueta Direcció Luis Es- - 0 Europa: GIN PARK. amb Rita
que matà Liberty Valance), d »
NUELA». (majors 18 anys.)
JERES VAMPIRO»
(Per
Thizia. Lucia Dos Santos i unSANG»
de
Jean
Daniel
Pallet.
cobar La divertida història
John
Ford-U.S.A 1962.
Tarda 4.10, continua. Nit 10.05
«SANTO EL ENMASCARADO
LA BUENA SOMERA. (Gínjol, 3
d una parella que viuen feliçinesgotable elenc de primerís(França-1971)
V
O
10.30
nit:
numerada Peiícula: 4.20; 6.10:
DE PLATA».) (No apte.)
Rambla-Plaça
del
Teatre.
Tel.
ment casats
però nc l u n
simes figures.
DESFILE» de Hans Jurguen Sy8 i 10.25LIDO. (Passeig de Sant Joan. 27.
302 31 14 i 302 00 87.) PARA- JAZZ
amb laltre! Emocionant! Diberberg (Alemanya 1953 - 1.976t
Tel. 255 49 19. Projecció i so
CONDAL. (Paralelo 91. Tel.
DÍS DEL SEXY Funcions 12.00
vertidísiroai Un autèntic é*it
d
alta
fidelitat.)
«VAMPiRAS»
V.O.
(subt.
en
francès).
242
31
32.)
Tarda
contínua
«EL
CAFE TEATRE
(1.30.
JAZZ CAVA O ' A M K S DE
otundiai
per David Niven-Jennie Linden
AMOR DEL
CAPtTAN
LOS TARANTOS. (Plaça Real.
ARTS. Sant Quirze. 22.C
i «COMO MATAR A PAPA SIN FILMOTECA NACIONAL FUNBRANDO» i «AYER HOY ¥
17. Tel. 317 80 98,1 Gran Sho»
nit 1 diumenge i
HACERLE DANO», per Manolo
DACIÓ JOAN MIRO. (Parc de
MANANA», (Majors 18 anysj
flamenc amb MARUJA GANOVA t ,
Gómez Bw-Angfee Pa^tee.
Montjuïc. Tets. 3291906 •
Pestes m a í i r ^ atesXSk
«RS»
gm
BARCELONA.

(Tel.

3 1 8 9 4 97)

TERRASSA
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AVUI, dijous, 20 maig 1976

TELEVISIÓ

A L A VORA DE...

Les deixalles
Veure interrompuda una transmissió
esportiva de i interès màxim aci pel diari
parlat de «Radio Nacional de Espana en
Madrid» —un diari possiblement aquell
dia pesat i anodí— és una cosa a la qual
els afeccionats al futbol nostrats ja estan avesats. Amb santa i pacient resignació, esperant que potser algun dia es
permeti a les emissores «de provincias»
d'emetre el diari en diferit. El cas, però,
no«ol presentar-se a la TV. I això pel fet
que «Is espais regionals són molt escassos i, sobretot, emesos en hores que la
xarxa nacional no funciona. Vet aqui.
però, què el dimarts sí que funcionà. El
doble esdeveniment del viatge del rei a
Astúries > de la conquesta d un campionat del món de boxa per un pugilista espanyol, sorprengué els televidents del
Principat i les Nies que esperaven el Gi-

Una sorpresa tanmateix justificada,
atesa la importància de les notícies. No
ho resultaria, en canvi, de justificada,
l emisstó en lloc seu d una pel·lícula de
recurs, aquelles qu>e hom treu del calaix
de sastre de la filmoteca per omplir un
buit o per injustificada inexplicable.
Prado del Rey tolera —fa els ulls grossos com si diguéssim— que fora d'hores
Miramar emeti pel seu compte, s aprofiti
de les deixalles. Però en el cas, com fou
dimarts, de perllongar la seva emissió
més del compte, qui gosa tallar-la per
donar pas a un circuit regional?
La pel·lícula del vespre és una d aquelles pel·lícules que obliguen a reconèixer que els americans —els americans
U S A , sentén— en saben, de fer cinema comercial, taquiller. Perquè, encara que de bon antuvi «Tuyos, míos,
nuestros» pugui semblar només un càntic de lloança a la família nombrosa
—sobrenombrosa per a ésser exactes,
deu i vuit, divuit fills són una xifra rècord. s'ho mirin per on s'ho mirin—, és
evident que el propòsit dels productors
és de desvetllar la fibra paternal i maternal que tot home i dona transporta. Si el
propòsit, a més. és servit per una Lucille
Ball. esplèndida i encara sexy i un Henry
Fonda, amb ei posat de mant virtuós i
pare pedaç que tant li escau, l'èxit és assegurat.
JOSEP DESUMBILA

PROGRAMA PRIMERA CADENA
14.00 Miramar: Informatiu
Principat í Illes.)
14.30

Avenç informatiu.

14.35

«Aqui, ahora». (Color.)

(Només

15.30 «En ruta»: «El precio del amor».
(Color.)
16.30

Concert per a oboè i corda, de
Mozart Orquestra Filharmònica
de Berlín: solistes

1830

Avenç informatiu.

1835

Programa infantil. (Color, parcialment.)

19.45

Handbol:

Espanya-Rússia.

Des

M O T A L A FI

Mig any
E

speràvem més d'aquest mig
any. Confiàvem que el pont
que ha d'unir les dues etapes històriques hauria estat ben curt, com
era de preveure en els primers moments. com crèiem interpretar-ho
en les paraules del rei al discurs de
la seva proclamació, com ens feien
esperar les declaracions de Fraga
mentre era ambaixador a Londres.
Els símptomes eren bons. Durant
els primers dies es permetien coses que abans ni les somiàvem,
fins i tot ens vam arribar a creure
que l'indult del rei era el darrer acte
de la vida del general.
Però van anar passant els dies I
l'evolució desitjada I gairebé tocada no acabava d arribar. L'esperança es va anar diluint i els polítics
ho van anar complicant tot. Un programa —el reformista— presentat
fora temps ha tingut la virtut de no
acontentar ningú. Ara ja ha passat
mig any; esperem que l'aniversari
no sigui tan gasiu de realitats.
JOSEP M. ORTA
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del Palau dels Esports, de Barcelona.
a
21.00 Telediari: 2. edició. (Color.)
21.25 «Un tigre en la rel». Film rodat el
1967. Director: Dino Risi. Intèrprets: Vittorio Gassman, Eleanor
Parker, etc. (Color, probable.)
2315 Telediari: 3.* edició. (Color.)

PROGRAMA SEGONA CADENA
20 00

«Del Atlàntico al Pacifico»: «El
constructor del ferrocarril». (Color.)

2100

«Més allà».

21.30

Noticies al segon programa.
(Color.)

22.00 Musical Pop: The O Jays i Thewhues Corporations.
22 30

«Temas 76». (Color)

La premsa comarcal
D

assoleixin una llarga tirada; els diaris d'ambit general
són el vehicle d'un tipus d'informació que cal que arribi a
tothom, i contitueixen un lligam —o una sèrie de ligams— indispensable. Però al seu costat, la premsa local fa un paper que el gran diari no pot fer, almenys amb
la intensitat, l'extensió i la precisió exigibles. No és un
fenomen exclusivament català: sembla que a tot ei món
l embrazida —fins i tot multinacional— d'alguns diaris
que tenen milios de lectors és paral·lela a l'interès creixent per la funció que duen o poden dur a terme les publicacions francament localitzades.
I és que la gent que viu una realitat compartida i té uns
problemes comuns necessita un òrgan d'expressió i de
comunicació aue reflecteixi, d'una manera prou directa i
aprofundida, la realitat i els problemes que els afecten.
Naturalment, això té un veritable interès quan existeix
una situació —o almenys una predisposició— democràtica. (Perquè sense democràcia no port haver-hi autèntica expressió ni autèntica comunicació col·lectives.) La
premsa autònoma local és tan indispensable com l'administració autònoma local, i totes dues han de saber recollir i perfeccionar les inquietuds i els projectes de la comunitat.
La vitalitat de la premsa comarcal serà ben aviat un indici de com marxa ei país.
j Q S E p M
ESp(NAS

e Mataró ens arriba una notícia i una esperança. La
notícia és que l'Editorial El Maresme ha aconseguit
la seva reinscripció al Registre Oficial d'Empreses Periodístiques; l'esperança és que pugui tornar a sortir,
doncs, el setmanari «El Maresme» que fou prohibit el
1970 després de publicar quaranta números.
La premsa comarcal ha viscut, des del 1939, una situació molt dura a Catalunya. Algunes mritòries entitats,
centres o parròquies s'han esforçat a fer néixer, i a vegades han pogut fer sobreviure, unes revistes o publicacions que d'alguna manera aspiraven a convertir-se en
plataforma o altaveu de les inquietuds locals. La plataforma, sovint, era migrada, perquè ho eren els recursos
econòmics; l'altaveu era generalment feble, i si alguna
vegada el so traspassava les reserves habituals i obligades, l'autoritat el desconnectava. La història de la premsa
comarcal catalana d'aquests anys és una història de sacrificis personals, de tossuderies i de lluites desproporcionades.
La tasca, però, ha estat útil, com totes les tasques que
serveixen una necessitat col·lectiva (tot i que la col·lectivitat no sempre la valora com cal).
Ara comença —i no només a Mataró, sinó arreu de Catalunya, el País Valencià i a les Illes— una nova fase per
a la premsa comarcal. El seu paper és importantíssim.
Es cert que, d'una banda, convé que els diaris nacionals

ENCREUATS

RETALLS

A la recerca d'uns Estatuts
Ni hi ha dubte que és insistir sobre un
VIDAL IBARRAQUER
vell tema. però no ens queda més remei
que fer-ho: les regions s'estan aixecant
Possiblement el setembre, abans de la
contra la prepotència centralista que ha Mercè, tornin a Tarragona les restes mordeixat Espanya feta un desert en tots els tals del cardenal Vidal i Barraquer. Des del
sentits, amb només uns quants oasis es1943 han reposat a la cartoixa de Le VIcadussers ça i lla, els quals, ben lluny de saine, prop de Friburg. Vidal i Barraquer
ser el resultat de les forces creadores pe- poguré sortir d Espanya l'any 1939 gràculiars de cada regió, no són altra cosa ' cies als bons oficis va tírris política a
que un mimètic reflex del centralisme. El
Franco es cotitzava paral·lelament a la del
centre, aquesta en apariència vagarosa
llavors cardenal Pacelli.després Pius XII. i
fantasma, ha manipulat ia realitat espan- a la del cardenal Montini, actual Pau VI.
yola per posar-la al servei d'una idea del
Menys bizantí que aquells futurs papes
bé co mú més q ue d u btosa.
—Roma no és el Camp de Tarragona—,
Vidal i Barraquer tenia un olfacte històric
Tan dubtosa, que les seves actuacions excepcional. Qualsevol homilia d'ara de
han passat de llarg pels pobles d Es- monsenyor Jubany(d'admiración ben papanya, els han deixats al margè. o. més lesa per Vidal i Barraquer) es troba, anticiben dit: passaven i els marginaven. La pada de mig segle, en el pensament de Viconseqüència n'ha estat doble: d'una dal i Barraquer. Quan Primo de Rivera
banda, s'han fomentat terriblement els arribà al poder, ja pensava en la II Repúdesequilibris regionals: de l'altra, la simblica i l'Estatu. En ia crema de convents
ple gestió dels serveis públics ha resuldel maig del 1931. entre el fum de les fotat certament insatisfactòria.
gueres. encertava que I expulsió de les orLa situació ha assolit una gravetat tan dres religioses no era la finalitat d'una
extremada que la majoria dels qui s ocu- autèntica revolució social, política i eclepen dels temes i problemes regionals, ni siàtica. Durant la guerra civil (i. epistolartan sols tenen en compte en llurs anàli- ment. el cardenal Verdier en va saber molt
sis la possibilitat de fer quelcom per a abans del Vaticà II) esperava que l'Esgléendegar-ho amb una acció particularit- sia rebrollés evangèlicament des de l'azada que enceti aspectes i deficiències rrel. des del poble. «Quan l'espurna s'esconcretes: no es fa altra cosa que espe- vacix resten les cendres»
cular amb plans i projectes de conjunt.
En aiguns textos seus premonitoris, la
pau individual i social (1920). per exemple. ja parla de la desmitificació de la
(Joaquín Aranda. «Heraldo
història i de I Església com a solució políde Aragón». 16/5/76)

EL TEMPS

AHIR: TEMPESTES
AÏLLADES I DISPERSES
Al Principat i al País Valencià hi hagué
bona insolació però amb gran quantitat
de cúmulus molt desenvolupats que for-

E L BON J A N

(Manuel Vela Jiménez.
«El Noticiero Universal»/14-5-76.)
VEUS PREMATURES
Quan tot just s ha iniciat en el nostre
país el trànsit del règim anterior al
demòcrata que es propugna: quan tant
el ministre d'Afers estrangers. Areilza,
com el de Comerç. Calvo Sotelo, calculen que la integració podrà efectuar-se
cap al 1980. és a dir. d'aquí un lustre,
veus de la nació veina pregonen que la
nostra exportació horto-fruitícola pot
convertirse en una competència forta i
seriosa per a les nacions que pertanyen
a l'àrea comunitària. Estem d'acord.
La competència no serà en cítrics,
però sí serà en hortalisses i fruites d'estiu. que ara. gràcies a la tècnica, avancen el seu període de maduresa en uns
quants mesos. També ho serà per a la
fruita italiana. I no diguem res pel que fa
al vi, si bé ara no cal tenir-lo en compte
per causa de les traves que imposa als
nostres sucs el proteccionisme comunitari.
No ens enganyem. Abans perquè no
erem democràtics, ara perquè probablement anem a ser-ho. el camí de la integració espanyola a Brussel·les serà difícil, "eriçat d esculls i conflictiu. Això no
vol dir que la integració, des del punt de
vista agrícola, no deixi de ser avantatjosa per a Espanya.
(«València Fruits» 723 16-5-76)

Núvols convectius i tempestes
Continuarà acusant-se la inestabilitat
als Països Catalans. La nebulositat serà
molt variable d'unes comarques a altres,
inclús d uns indrets als veTns, i d'unes
hores a les següents. Durant la jornada
es formaran núvols convectius de gran
desenvolupament, que descarregaran
xàfecs forts i aillats d origen tempestuós. més sovintejats a les zones muntanyoses. També hi haurà bona insolació. El millor temps correspondrà a les
Illes, però també amb ennuvolament variable. Les temperatures poden baixar
lleugerament, sobretot a les àrees més
ennuvolades.

tica. Naturalment, sense haver parlat amb
Gil-Robles. Ruiz-Giménez. Josep Andreu i
Abelló, ni menys haver estat rebut per
Joan Carles al palau de laZarzuela.

maren nombroses tempestes irregularment repartides: a la Vall d'Aran hi
hagué gran activitat tempestuosa que
donà quantitats d aigua de 10 a 24 litres
en tots els observatoris. A les Illes hi
hagué negulositat variable, sense més
canvis. A Perpinyà nebulositat abundant. Els vents bufaren amb força superior als 50 quilòmetres a les costes.
TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 24 i 13 graus.
Barcelona: 23 114.
Castelló: 22 i 12.
Ciutat de Mallorca: 23 110
Girona: 24 i 10.
Lleida: 25 i 11
Perpinyà: 21 i 11.
Tarragona: 20 i 13.
València: 20 i 14.
LLEBEIG

CUPÓ PRO CECS
Premiat en
el sorteig d'anit passada

Macant
Alcoi
Barcelona
Castell
Girona
Illes
Lleida
Tarragona
València

679
824
017
718
017
080
071
071
718

HORIZONTALS
1. Que pot ésser conreada. — 2. Nau
gran — 3. Al revés, relació existent entre la longitud de la circumferència i el
diàmetre. Dimensió. Al revés, lletra
grega. — 4. Nom genèric de tot recipient
destinat a contenir un líquid. Vocal repetida. Tela de cànem o de lli. — 5. Inculte (fem.). Nom d home. — 6. Molt curt
de vista. Éxtrema dificultat de respirar.
— 7 Al revés, paradís. Article. A València i les Illes, es va moure cap un lloc. —
8. Símbol químic. Al revés, i al Pirineu
Oriental, aniràs. Consonants. — 9 Al
revés, cabiró, biga petita. — 10. Persona
poc amiga de la instrucció
VERTICALS
1. Amb obertures rectilínies com les
que es fan en certs cossos en contreure s — 2. Enraonador — 3. Consonant
repetida. Al revés. obis. Tàntal. — 4. Manoll de flors_AI revés, i a les Illes, femení
de I article Es Al revés, fluid aeriforme
qualsevol. — 5. Ddna sortida. Albúmina
que volta el rovell de I ou. — 6. Casquet
esfèric per a protegir el cap del dit. Al
revés, constel·lació. — 7. Al revés, i en el
joc de la secansa. rres cartes del mateix
coll i nombres consecutius. Pronom. Al
revés, poemet narratiu o líric de l'Edat
Mitjana. — 8. Nota musical. Bufetada.
Coure. — 9 Llevant. — 10. Plenes de
risc.
J. RUISSELMA
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