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200 marroquins morts pel Polisario
L e s dues primeres setmanes
d'abril han resultat morts gairebé dos-cents marroquins en la
lluita de guerrillers que mena el
F. Polisario al Sàhara Occidental,, informa un comunicat del
moviment, segons Efe-Reuter.
L'esmentat comunicat, publicat a
Argel, assenyala que han estat ferits aproximadament el mateix nombre de marroquins però no parla de
les pèrdues sofertes del Polisario.
La lluita més aferrissada tingué
lloc a Guelta-Zemmur, que és la darrera població important controlada
pel Polisario al Sàhara, i està situada a les muntanyes, tocant a la frontera mauritana. N o s'ha publicat cap
informe sobre el resultat de la batalla que, segons un diari de l'oposició, va acabar amb la victòria dels
marroquins, que s'empararen de la
població.
A T A C A EL A A I U N
Ahir ens van arribar noves infor-

macions, del bombardeig que va efectuar un comando suïcida del F. Polisario contra El Aaiún, informa Logos.
El comando està format per cinc
persones, les quals van utilitzar dos
vehicles Willys, de procedència nordamericana, per arribar a El Aaiún i
anaven especialment equipades per
al desert. Un vehicle duia eis comandos, i l'altre, l'armament i les municions. Els dispars que van fer contra El Aaiún van ésser de morters
del 81 Ahir es va saber que van tocar de ple la Caserna d'Artilleria, però que els obusos adreçats al Parador de Turisme i a l'única gasolinera que existeix a El Aaiún no van
encertar aquests objectius i van caure trenta metres més enllà.
El comando del Polisario que va
reaUtzar el bombardeig va ésser capturat per les forçes reials marroquines i traslladat, segons sembla, a la
base de Kenitra. Ahir, El Aaiún havia retornat a la calma, per bé que
e- temen altres atacs del F. Polisario.

Kissinger: hostilitat als règims blancs
A Zàmbia s'ha entrevistat amb el dirigent nacionalista
Els E U A han promès mantenir una franca oposició al Règim de la minoria blanca de
Rhodèsia. El secretari d'Estat,
Henry Kissinger, ha exposat a
Lusaka, capital de Zàmbia, en
un dinar ofert pel president
Kènneth Kuanda, que els EUA
sostingueran plenament la proposta britànica d'unes negociacions que menin al govern de
la majoria negra. Prometé també recolzar l'aplicació de les
sancions imposades per l'ONU
a la colònia britanica rebel i
pressionar els principals violadors (es referia a l'Africa i el
Japó) del boicot mundial a
Rhodèsia (Zimbabwe, segons els
nacionalistes).

ORIENT MITJA

Líban: dissabte, un nou president
El Parlament libanès es reunirà el pròxim dissabte per tal
d'elegir el nou president que
substituirà
l'actual,
Soliman
Franjich.
En acabar una reunió de la comissió de procediment, el president de
la cambra es reunirà el pròxim dissabte en sessió especial a les onze,
hora espanyola:
COP D'ESTAT FRACASSAT
L'influent diari egipci " A l Gomhuria" deia ahir que les autoritats
sLies van fer fracassar, el mes passat, un cop contra el president Haíez al Assad.
El diari afegeix, citant fonts àrabs,
que quatre mil membres de l'exèrcit
han estat detinguts desp ès de l'intent, el qual es va produir quan es
tractava de coordinar les polítiques
de Síria i Jordània, i sembla que va
sei conseqüència de la forta oposició a la intervenció militar de Síria
al ' iban.
Segons sembla, Assad anunciarà
d'aquí pocs dies un reajustament en
el seu govern.

SOLDATS DE L'ONU
El president sirià, Hafez al Assad,
ha acordat de renovar el mandat de
les tropes de les Nacions Unides estacionades a la línia de separació de
forces de la serra del Golan, informava ahi. un diari israelià a Tel
Aviv.
El diari israe'ià "Haaretz" cita
fonts occidentals dignes de crèdit
quan assegura que Hafez al Assad
ha acordat la renovació del mandat
El mandat dels mil dos-cents cinquanta soldats de les Nacions Unidek, que patrullen a la línia de treva
de foc entre Israel i Síria, segons
l'accord que prosseguí les negociacions de Kissinger el 1974, s'acaba el
proper 30 de maig.
CONFEDERACIÓ
JORDANIA-SIRIA
S'espera que els governs de Síria
i Jordània anunciïn el mes vinent la
formació d'una confederació entre
els dos països, deia ahir el diari
kuwaití "Al-Siyassah",

ARGENTINA

La guerrilla ha mort un coronel
Un coronel de l'exèrcit argen
tí i la seva muller resultaren
mrots abans-d'ahir per elements
extremistes, al barri Parqut
Centenario de Buenos Aires.
Encara no es tenen detalls sobre
«1 cas, i sembla que el f e t se l'han
adjudicat els Montoneros, organització d'origen p e r ° n i s t a , s e g o n s algunes trucades telefòniques fetes a diversos medis de la premsa d'aquesta
capital.
„
. .
El coronel A b e l Cavagnaro x la
geva muller van ser sorpresos i co-

sits a trets quan es trobaven en llur
residència, segons diuen les p n m e
res informacions.
Fa dotze dies, el dia 14 d'aquest
mes, fou ferit i mort al davant de la
seva residència, a la localitat de Lucia. al nord de Buenos Aires, el capità de fragata enginyem Guillermo
Burgos.
A m b la mort del coronel Cavagnaro, ja arriben a setanta els militars
morts per la guerrilla urbana des
del 29 de maig del 1970, data en que
fou mort el general Pedró Eugeni o
Aramburu.

II JORNADES DE PLÀSTICS REFORÇATS
Barctíonif 5 al ^recií^e^f i r à í d e
? l C S W O R ? r T S que c 0 n g r egarà als industrials transformadors
i utüitzadors dels plàstics reforçats, en les seves diverses apücacions S programa de conferències es desenvoluparà en regim w S ü
i hi intervindran com a ponents, conegudes personalitats i
S t i u s del sector que exposaran fins a 16 comunicacions, les
quaS inclouran d ^ de temes tècni, - n o v e s aplicacions resmes esp<KÍals, nous sistemes d'emmotllament...- a comercials - t e n d e n cies del consum, evolució dels diferents mercats, etc.
Tots els temes estaran recolzats per gràfics i r ^ t ^ I ^ e l l
entregant-se als assistents, important documentació e^ecialment ela
borada per a les Jorna'es El segon dia es donfrè espeçialrelleu a
la incidència dels plàstics reforçats en la indústria química.
Les Jornades estan organitzades pel Centre Espanyol de Plàstics, Associació d'Industrials de Plàstics carrer Corcega 300. Bar
celona-8. Tel. 228 50 66 i 227 87 00 on poden dirtjrfr-se a fi de rebre
més informació.
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Citant fonts ben informades d'Amman, el diari afirma que el rei Hussein de Jordània i el president de
Síria, Hafez al Assad, anunciaran
la formació de la confederació en
una reunió al capdamunt que se celebrarà la primera meitat del mes
de maig vinent.
El diari assenyala que s'espera
que el president Assad sigui decla
rat cap del nou estat.

Sembla que aquest discurs pot ésser considerat com una declaració de
guerra psicològica, econòmica i diplomàtica dels E U A a Rhodèsia, i és
la declaració americana més dura
contra Ian Smith.

NO H I H A U R A SUPORT E U A
"El règim de Salisbury ha de comprende que no pot esperar el suport
dels Estats Units, ni en çl terreny
diplomàtic ni en el material, çn cap
etapa del seu conflicte amb e.s països africans o moviments d'alliberament africans", digué Kissinger. "Paral·lelament a aquest esforç, demanarem a altres països industrials que
assegurin l'acompliment estricte de
les sancions". Tot seguit el Secretari
d'Estat, exposà un programa nordamericà per al progrés éconòmic i
la justícia social al sud del continent
negre. A f e g í que demanaria als nordamericans residents a Rhodèsia que
se n'anessin, i als turistes que es
dirigissin a d'altres llocs, i demana
al govern de Sud-àfrica que estableixi un terme acceptable davant
les NN.UU. per tal de permetre l'autodeterminació de l'Africa del Sudoest que denominà amb la designació
autòctona de Namíbia, mentre advertia a Sud-àfrica que tenia menys
temps del que es pensava per posar
terme a la política d"'apartheid".
"Encara som a temps a una reconciliació entre els habitants de Sudàfrica", digué. Tot seguit promete
triplicar l'ajut nord-americà als països del con sud d'Àfrica, i més suport
a Zàmbia i Moçambic per la seva
política de sancions contra Rhodèsia.

KISSINGER A L U S A K A
En arribar el seu avió a Lusaka,
el secretari d'Estat dels E U A va dir
Kaunda és ün dels líders africans
més respectats i amb més dedicació
a les seves obligacions, i ha assenyalat que les converses que hi mantindrà es desenvoluparan sobre la " f e r ma base d'amistat" que existeix entre Zàmbia i els Estats Units.
UGANDA

CRITICA

KISSINGER

Uganda criticà al secretari d'Estat
nord-americà Henry Kissinger, informa Efe, per no haver concertat
una entrevista amb el president ldi
Amin. Mitjançant un portaveu, el
govern ugandès ha qualificat de sospitosa la volta de Kissinger per diversos països africans.
CONFERENCIA AMB N'KOMO
El Secretari d'estat nord-america
Kissinger, s'ra entrevistat avui a
Lusaka amb el líder nacionalista
zimbabwià (nom que donen els nacionalistes a Rhodèsia) J o s h u a
N'komo i li ha promès mantenir
contacte amb ell. És la primera vegada que Kissinger es reuneix amb
un líder nacionalista del Consell Nacional Africà, del que N'komo es el
cap de la secció rhodesiana.
El secretari nord-americà d'Estat,
Henry Kissinger, i el president de
Tanzània, Julius Nyerere, manifestaren que és necessari negociar un
acord sobre Rhodèsia.

BRETANYA, ÜN PAÍS MARGINAT (3)

Prohibit d'escopir a terra i parlar bretó
Yann-Ber Piriou, un escriptor bretó contemporani,
ha expressat amb la frase
que encapçala aquestes ratlles la consideració que mereix a les autoritats franceses l'ús de la llengua bretona. Si una afirmació- així pot
semblar exagerada, cal només recordar que el ministre
d'Informació francès declarà
per l'abril de 1969, arran dels
programes de la ràdio i la
televisió francesa
(ORTF)
que, "a fi de fer-la entenedora a tothom, l'emissió en
llengua bretona, e n endavant, serà feta en francès".
Aquesta afirmació, tanmateix, s'adiu amb allò que un
funcionari estatal destacat a
Bretanya escrivia el 1897 als
seus superiors de París: "Els
infants bretons, fins al moment que comencen d'aprendre el francès a l'escola, no
manifesten absolutament cap
signe d'intel·ligència."

La història, com és lògic, comença una mica abans. L a nació
bretona es constituí a mitjan segle V amb l'arribada dels celtes
insulars, expulsats de Gran Bretanya pels anglesos i els saxons.
Els celtes del continent els van
rebre amicalment, i de la fusió
dels uns i els altres sorgí 1 ètnia
bretona actual. Carlemany dominà tota la península armoricana
i estengué els seus dominis, com
és sabut, del Rin al Llobregat.
Dintre d'aquest sac, catalans i
bretons vam ocupar unes posicions extremes, però fins a cert
punt paral·leles. A la Catalunya
Vella els comtes s'anaren deslligant de llur dependència envers
els successors de l'emperador, i
a Bretanya els ducs van f e r de
manera semblant. Amb una major violència, però El 845, Nominoé, un noble de Vannes que havia estat nomenat duc per Lluís
el Pietós, plantà cara a Carles el
Calb i el derrotà. Nominoé és
el primer duc independent i uneix
sota la seva obediència totes les
terres de la Bretanya. Aquesta
independència durarà prop de set

segles, qqe ja és una quantitat
d'anys prou estimable. A m b neguits i daltabaixos, això sí, i
breus períodes de tranquil·litat,
molt breus, perquè aquells temps
foren molt difícils, i només cal
veure'n els castells, les torres de
defensa i les ciutadelles escampades per tot Bretanya per tal de
constatar-ho.
L'amenaça constant dels bretons, a part els francesos, foren
els normands. A i x ò pel que fa al
perímetre exterior. A l'interior,
els successors de Nominoé no foren cap exemple de cordialitat i
començaren de barallar-se els uns
amb els altres i a depredar el
país. A mitjan segle X I V , Bretanya estava exhausta. Per sort,
els representants d'una nova dinastia, la dels ducs de la casa de
Montfort, apaivagaren els ànims
i es mostraren raonables amb
allò que avui en diríem consciència nacional. La segona , meitat
del X I V i tot el X V , Bretanya
apareix com un país emprenedor,
es redreça econòmicament i pot
permetre's el luxe d'aixecar tot
- un seguit de pedres gòtiques notabilíssimes, que són una digna
rèplica als menhirs i als dòlmens
prehistòrics.
A començament dels X V es produeix una de les relacions més
importants, per anecdòtica que
resulti, entre Bretanya i els Països Catalans. El duc de Bretanya
invita el dominic valencià Vicent
Ferrer, llavors una dé les grans
personalitats de l'Església; el frare arriba a Vannes i les seves
prèdiques, tot i que gairebé no
l'entenen — e l do de llengües atribuït a sant Vicent es para davant
les dificultats del bretó— causen
una gran impressió. Sant Vicent
mor a Vannes i els bretons li fan
les exèquies fúnebres que la seva
fama es mereix: avui, la presencia de sant Vicent a Vannes és
tan evident com pugui ésser-ho a
València Hom conserva la casa
de Sant Vicent, la seva tomba és
un dels monuments més elogiats
de la catedral, i la seva imatge
presideix l'entrada d'aquella seu
amb el cap místicament mirant
al cel i un volum dels seus sermons sota l'aixella.

Les relacions entre la casa ducal de Bretanya i la corona francesa vénen per raons de matrimoni. De primer és Anna de
Bretanya qui el 1491 es casa amb
Carles V I I I , si bé no deixa que
el marit fiqui el nas en qüestions
de política bretona. Però després
és la seva filla, Clàudia, casada
amb Francesc d'Angulema, aviat
Francesc I, qui cedeix a aquest
monarca totes les prerrogatives
ducals. El parlament de Vannes
ratifica la cessió el 1532, tot puntualitzant que el dret bretó i una
certa autonomia hauran d'ésser
respectats. Però aviat això es convertirà en paper mullat; allò que
els exèrcits normands no havien
pogut aconseguir, la legió de funcionaris francesos, clenxinats, endreçats, eficients, ho comencen de
realitzar: convertir Bretanya en
una província del gran estat francès, monocèfal i centralista
El Congrés Cèltic Internacional,
celebrat a Nantes el 1974, recollia
en les seves conclusions els efectes del genocidi cultural comès a
la Bretanya, i s'expressava en
aquests termes: El govern francès no té cap dret a refusar als
bretons la possibilitat de fer tots
els estudis en bretó, si així ho
desitgen, però afegia que, en la
pràctica, això esdevenia impossible a causa de la manca de tot
estatut per a la llengua bretona
a les escoles de Bretanya. Per la
seva banda, Yann-Ber Piriou escrivia no fa gaire a "Les Temps
Moderns", tot referint-se a l'idioma bretó: No content amb negarli un estatut legal, l'estat francès
s'esforça, tanmateix, a fer-lo desaparèixer. Més encara . Prenent ja
els seus desigs per realitats, s'anticipa en aquesta desapa'rició i es
comporta exactament com si el
bretó no existís. Tanmateix, l'idioma bretó resulta consubstancial
amb la nacionalitat bretona, i en
aquest sentit s'han expressat sociòlegs, polítics i estudiosos de la
lliteratura bretona en l'actualitat,
philippe Durand ho escriu d'una
manera prou explícita: El combat
per la identitat bretona passa pel
combat per l'existència de la llenrua.
XAVIER FABREGAS

