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Dimecres, 28 d'abril del 1976

«Regionalisme seriés i conseqüent»
Fraga parlà a la Comissió del règim especial per a Catalunya
La constitució oficial de la Comissió per a l'Estudi del Regim Especial de les Províncies Catalanes
es va fer ahir en el Saló de Sant
Jordi de la Diputació de Barcelona.
Presidia l'acte el ministre Fraga
acompanyat dels presidents de les
quatre diputacions catalanes i tots
els membres de la Comissió.
El senyor Fraga ya fer un discurs en
què, entre altes coses, va dir. «No ni na
cap Catalunya possible més que dintre
d una realitat d una Espanya en pau i en
ordre, justícia i llibertat.»
Referit-se als possibles resultats de la
gestió de la Comissió, és a dir a les característiques del Règim Especial, va re-

calcar que «no hi ha ni hi haurà més
que una política exterior, una sola organització per a la defensa; un únic poder
judicial i un sol sistema per a la seguretat interior. Com tampoc pot haver-hi
sinó una sola política econòmica i financera en tot allò que comporta una dimensió nacional.»
El ministre va descriure una línia de
moderació amb les següents recomanacions: «No cerquem sistemes complicats, inestables o costosos en homes i
en recursos. Un regionalisme seriós i
conseqüent, amb unes autonomies ben
destriades i capaces de potenciar-se
elles mateixes, en una evolució constant. sense desconfiances ni acceleracions. és la solució justa i possible.»

ITALIA

Probables eleccions el 20 de juny
Moro a punt de perdre la confiança del Parlament
Hom està assistin a l agudització
de la crisis política en que e t r o b a
Itàlia El diari democrata-cristia <11
Popolo i per tant pertanyent a la
tendència política del govem mpnocolor. publicà ahir un editorial
de manant «la solWar.tat de la majoria i la contribució c ^ r u c c t . v a
de l'oposició, ^ c e s s a r . e s per a
fer front a te situació d emergenl^a e n q u é es troba el país», en

EL

LLENGUATGE

Burinar
i alambinar
O

b t e n i r , a partir dels noms
camí, destí, matí i pati, els
verbs caminar, destinar, matinar i
patinar, no sembla que presenti
cap problema ni que ofereixi cap
dubte a ningú. Teòricament, el mateix s hauria d'esdevenir amb ets
noms burí i alambí que originen,
anàlogament, burinar i alambinar.
Però a la pràctica hem pogut adonar-nos que no és pas així. Perque.
en castellà, a burí i alambí corresponen «buril» i «alambique», cosa
que els ha orignat els verbs «burtlar» i «alambicar», que son els que
fan servir a tort. els qui no tenen
present que si camí origina caminar, burí ha d originar burinar.
Alambinar significa «destil·lar
amb I alambí» i «extreure I essència» (d'alguna cosa), pero es ta servir especialment, en una prosa normal. en el sentit figurat de «subtilitzar excessivament», que es el que
ha creat les e x p r e s s i o n s llenguatge alambinat i estil alambinatNaturalment, el sentit figurat no
té repercussions morfològiques «•
en qualsevol cas, en catala es
tracta de alambinar i no de «alambicar» que és una forma que cal
eliminar El mateix cal dir de
burinar. Burinar vol dir gravar amb
el burí. però avui el verb té una
nova aplicació, derivada de la practica de I escalada artificial. Els escaladors fan servir uns burins especials amb què pratiquen uns forats o fissures a la roca on
introdueixen les clavilles o pitons,
la majoria en diuen «burllar», tal
com hem pogut comprovar en algunes cròniques de les seves ascensions Convindria, per tant, que
s adonessin quan han de rectificar.
Si han de matinar i caminar per tal
d acostar-se al peu de la paret,
quan s hi enfilen allò que nan de
fer és burinar.
a l b e r t JANÉ

torn del programa del primer ministre Aldo Moro. que presentarà,
segons les previsions, demà dimecres davant de tes càmares.
úEncara que el programa no és conegut
per ara, tot fa creure que després de la
intervenció del president del Consell de
Ministres —que s'entrevistà ahir durant
més d una hora amb el cap de I Estat
Giovanni Leone— es realitzi un curt debat i la votació de la confianca que, segons els càlculs matemàtics, hauria de
suposar la derrota del govern, la seva dimissió. i després d'una sèrie de consultes, la dissolució del Parlament.
D'acomplir-se els terminis previstos,
les eleccions anticipades (la legislatura
no conclou fins el juny del 1977) serien
el proper 20 de juny.
LA DC AÏLLADA
Un govern, quasi solitari, recolzat per
una Democràcia Cristiana que apareix
pràcticament aillada de la resta dels partits —tant de l'oposició com de la majoria que fins ara havia compartit— es presentarà el proper dimecres al Parlament,
com a preàmbul d'aquestes eleccions
anticipades. El partit Social Demòcrata,
única força, política que havia oferit el
seu recolzament a r actual govern monocolor democristià, s'ha decidit per
r abstenció en el cas que fos sol·licitant
un vot de confiança per al gabinet, al
Parlament.
Amb aquesta decisió, a d o p t a d a
després que els socialistes anunciaren
el propòsit de passar de l'abstenció a
l'oposició, l'aïllament de la DE queda
pràcticament formalitzat, obrint-se virtualment una crisi de govern que, donada la delicada situació política interna, constituiria el pr°leg de la dissolució del Parlament.
Precisament en un enèsim intent
d evitar les eleccions anticipades s iniciarà un debat parlamentari arran de la
situació política, per iniciativa de la Democràcia cristiana i amb el parer desfavorable de comunistes i socialistes.

EL PARER DE LA COMISStO
El president de la Comissió, senyor
Mayor Zaragoza va partar per part del
nou organisme i entre altres coses va
dir: «Es lògic i convenient inspirar-nos
en solucions donades en altres temps a
problemes anàlegs o idèntics. Idèntics
en la seva problemàtica essencial, no en
el seu context Per això mateix, sense
disminuir la contemplació retrospectiva,
és necessari tenir la imginactó adequada per tal que els homes d'avui sàpiguen solucionar els problemes d'avui
amb els mitjans d'avui, a fi d'aconseguir
una nació més unida.»
Va dir també: «Tinc 1a certesa que les
conclusions d'aquest estudi permetran
de confirmar que Catalunya és un poble
que avança donant-se les mans. Donant-se les mans tots els seus habitants
—siguin catalans o no— i donant-les a
tots els altres espanyols »
•

Informació p à g . S

MAIG

Prohibit manifestar-se
El gabinet de premsa del Ministeri
de Governació va facilitar una nota
a última hora d'ahir sobre algunes
de les activitats que es pretenen
realitzar el dia 1 de maig. Diu textualment:
«Davant la proximitat de M de maig,
diverses organitzacions il·legals han començat, en alguns punts de l'Estat espanyol, a organitzar manifestacions
públiques i recomanen l'abstenció laboral, amb la finalitat inequívoca de crear
un clima d Intranquil·litat ciutadana que
sigui propici a llurs veritables i inconfessables propòsits. Davant aquesta situació, el Ministeri de Governació es
considera amb el deure de formular els
advertiments següents:
1. — No s'autoritzarà cap mena de
manifestacions públiques els dies pròxims a l'esmentada data. ja que la legítima pretensió de defensar uns drets podria ésser desnaturalitzada per grups
irresponsables que pretenen convertiries en alteracions greus de l'ordre
públic.
2. — Es donaran instruccions a les autoritats que han de vetllar per l'ordre
públic, perquè adoptin les mesures necessàries per assegurar la normalitat de
la vida ciutadana i impedir la celebració
d'actes no autoritzats, a fi d'evitar que
faccions violentes puguin suplantar la
voluntat de pau de l'immensa majoria
del país.
3. — El Govern procura i procurarà
perfeccionar les estructures de con-

vivència. Necessita, doncs, tots els ciutadans i a tots els convoca, per tal d'aconseguir el marc de pau que constitueix la premissa inel.ludible per al
plantejament i la solució dels problemes
socials En conseqüència, les esmentades prevencions no es poden entendre
com quelcom que minva l'exercici dels
drets cívics, sinó com una contribució al
lliure exercici d aquests drets.
4. — Així, aquest Ministeri de Governació apel·la al bon sentit de tots els
ciutadans perquè s abstinguin de secundar les incitacions al desordre i els adverteix que està disposat a actuar amb
tots els mitjans i amb tot el rigor necessari per mantenir la pau ciutadana».

PLAÇA DE BRAUS DE BARCELONA:
POSSIBLE, PERO NO PROBABLE
La concentració d'obrers a la plaça de
braus barcelonina, que podria ser el lloc
autoritzat per a concentrar-se hi els
obrers el dia 1r de maig, probablement
no serà utilitzada. Segons les informacions rebudes, no és probable que els
sindicats il·legals, que havien fet la petició de manifestar-se pels carrers, acceptin de fer-ho en un lloc tancat
La propaganda ja havia estat llançada
als medis obrers, i ara és difícil que se Is
pugui convocar per a fer-ho en un altre
lloc. La imminència de la data tradicionalment dedicada a la festa del treball
ens fa creure que és difícil canviar la
convocatòria.

La Ribera d'Ebre diu sí a l'Estatut
Els alcaldes manifesten que llur postura ha estat mal interpretada
L acord dels batlles de la comarca
de Ribera d Ebre d'oposar-se a qualsevol tipus de projecte d'autonomia
del Principat ha despertat força
polèmica.
Com ja vam indicar a la nostra
edició d'ahir, a la reunió celebrada a
Móra la Nova per a la formació del secretariat per al Congrés de Cultura
Catalana es féu constar l'oposició a
les declaracions dels alcaldes
El més greu, però, i segons informacions directes que han arribat a la redacció, és que no existeix la pretesa unanimitat entre els batlles de la comarca. Al-

guns d aquests afirmen que no van signar
aquest document, mentre que d'altres
creuen que no recull l'esperit del que es
volia dir, perquè una cosa ós la necessària
descentralització de les comarques de la
Catalunya interior respecte a Barcelona i
una altra molt diferent, la necessitat política, històrica, cultural i social d'un estatut d'autonomia. Contràriament al que es
diu en el document signat pels batlles de
la Ribera d Ebre, és precisament un estatut d'autonomia, l'única garantia de descentralització territorial gràcies a la representativitat que les diverses comarques
catalanes podrien tenir al govern polític
del Principat.

UNACTEMASSIU
Es per tot això que gent del Priorat i de
la Ribera d'Ebro pertanyents a l'oposició
democràtica, han convocat un acte multitudinari per al proper dia 30 d'abril a Vinebre (la Ribera). Ovidi Montllor farà un recital de cançons al qual s'espera l'assitència d a l g u n s b a t l l e s d ' a q u e s t e s
comarques, discoformes amb la nota feta
pública, de regidors que limiten en el
camp de I oposició democràtica, de representants dels pagesos, de l'Assemblea
de Catalunya i de les forces polítiques democràtiques.
'

Ibéiiez Escofet:
No pot fer-se la història del periodisme català de postguerra sense parlar
de Manuel Ibàfiez Escofet, i sobretot
sense parlar del seu mestratge en la formació dels joves professionals del periodisme català. La seva opinió sobre el
diari AVUI és, doncs, important. En
parla, d una manera sincera i realista a
la nostra edició d'avui. I explica també
les vicissituds que motivaren, fa gairebé
deu anys, que no pogufe aparèixer ün
diari en català que ell havia de dirigir i
que havia de dir-se MIGDIA.
•
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Va parlar de l'actitud del Govern en
aquesta empresa dient: «Aquesta reforma la desitja fer el Govern amb el
més ampli conscens social i en diàleg
obert i serè amb totes les persones i
grups que la vulguin de veritat. Aquesta
reforma queda en les vostres mans (referint-se als membres de la Comissió), de
la lealtad i experiència de les quals confio que en sortirà alguna cosa que passarà a la Història com un nou «Recognoverunt proceres.»
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