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BARCELONA

Vint mil obrers del metall en vaga
Ahir, a les sis de la tarda, més de
dos mil treballadors d'empreses
metal·lúrgiques es reuniren en assemblea a Sindicats. Exposaren la
situació laboral de les empreses
que havien fet vaga a Barcelona, i
altres poblacions catalanes. En
acabar r assemblea, es manifestaren pacíficament per la Via Layetana cridant eslògans com «Metat
unido, jamàs seré vencído».

En arribar la manifestació a l'altura de
l'avinguda Cambó. es desvià cap a la
Catedral. Aleshores hi intervingué la policia antidisturbis, que disparà bales de
goma sobre els manifestants. La multitud es dispersà, ràpidament pels carrers
del barri Gòtic.
DEMANAVEN LLIBERTAT
PER ALS DETINGUTS
Un dels acords de I assemblea efectuada a Sindicats, era de continuar la
vaga mentre hi hagués d e t i n g u t s .
També cridaren «jLibertad detenidos!»
mentre circulava la manifestació per la
Via Layetana. Segons informaren alguns
obrers de les poblacions respectives en
el transcurs de l'assemblea, han estat
detinguts obrers del ram del metall a
Badalona, Vilafranca, I Hospitalet i altres
llocs.
NOMBRE DE VAGUISTES
Es calcula en uns vint mil els obrers
del metall que van fer vaga el dia d ahir.
Segons informacions sindicals, uns quatre mil vaguistes del sector metal·lúrgic

EL LLENGUATGE

Les paraules
adients
E

n una festa de final de curs,
es pot escaure que el director dçl centre acadèmic on té
lloc hi pronuncií unes paraules
? ' f l C a entendre, naturalment,
que s>on paraules adients amb
l'acte que se c e l e b r a , També
podríem dir que un individu porta
un vestit molt bonic i un barret
adient. Es a dir, a i , barret adient
amb el vestit. Perquè adient vol dir
que sad.u, que harmonitza una
cosa amb una altra. La paraula
adient sempre ha d'establir, doncs,
una relació entre dues coses entre
la cosa a la qual I apliquem i'aquella a la qual s'ha d'entendre que es
refereix.
Avui, adient —que algú escriu incorrectament, «addient»— es fa
servir força. El seu ús s'ha anat introduint eri la llengua escrita i en el
llenguatge declamatori —el que
s utilitza en al·locucions, parlaments i intervencions públiques
Sembla una mica com si es tractes
d un recurs de l'expressió acabat
d aprendre, apte per a embellir un
passatge del discurs destinat a fer
efecte. I se'ns parla, aixi, de paraules adients, de llibres adients i de
cançons adients. Però resulta que
algun cop no sabem —perquè no
se ns diu— què és allò amb què
s'adiuen aquests paraules, aquests
llibres i aquestes cançons. I aleshores hem de creure que quan diuen
adient volen dir, en realitat, bonic,
agradable, interessant, ben dit ò
bèn trobat. Naturalment, no s'hi
val. Com hem dit, adient significa
que s'adiu (amb una cosa explícita
o fàcilment deduïble). La Cançó
dels adéus, cantada en el moment
en què un grup de companys se separen, resuita una cançó adient.
Però interpretada 'ora d'aquesta
circumstància perd el dret a aquest
qualificatiu. Es, aleshores, simplement, una cançó bonica, inspirada
o ben trobada^ La paraula adient
s'ha de reservar per als casos
adients.
ALBERT JANE
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corresponen a Barcelona ciutat. A Terrassa i Rubí han parat uns mil v u i t cents treballadors, pertanyents a deu
empreses. A l'Hospitalet han estat més
de tres mil sis-cents.
De Mataró se n'han comptat otod de
quatre mil, que corresponen a unes
vint-i-cinc indústries A Vilanova i la
Geltrú hi havia quatre empreses en
vaga. amb més de mil set-cents obrers.
A Badalona han parat dues dotzenes
d empreses. i dotze a Granollers, amb
dos mil vuit-cents i tres mil set-cents
cinquanta parats respectivament.
ELS MOTIUS PE LA VAGA
La vaga obrera c^el metall ha estat motivada pel laude obligatori que ahir es
publicà al Boletín Oficial de la Província. Com que no hi havia hagut entesa
en les deliberacions del conveni col·lectiu provincial, la Delegació del Treball
decidí quines millores s havien d'adoptar. El conveni afecta uns cent quaranta-set mil treballadors metal·lúrgics de
Barcelona i comarques veines.
Cal fer notar que el laude no és apli-

cable a les empreses que tenen conveni
col·lectiu propi En general, són les d'un
més gran nombre d'obrers.
MANIFESTACIONS A
GRANOLLERS I MATARÓ
Uns dos mil obrers del metall es manifestaren dimecres al vespre des del local de Sindicats fins al Pavelló esportiu
municipal Pretenien fer-hi una assemblea, però els en fou barrada l'entrada
per la policia municipal. Llavors feren
l'assemblea als jardins que la volten Finalment, després d'acordar ia vaga d'ahir, anaren cap a la plaça de la Casa de
la Vila. on, finalmente. es dispersaren.
També hi hagué manifestació a Mataró. dimecres ai vespre, després d'una
assemblea semblant. Ahir es va fer una
altra assemblea de metal·lúrgics al Pavelló del Velòdrom. Han acordat tornar
avui al treball, amb possibilitats de noves vagues fins que es normalitzi la situació.
J. SÜBIRA

«No hi ha política sense llibertat»
Ricardo de la Cierva va fer el pregó del Dia del Llibre
En la diada de Sant Jordi s'agermanen a Catalunya la tradició cultural, que es
tradueix en una profusió de llibres pels nostres carrers, i una barreja de romanticisme i poesia, amb la presència de la rosa com a símbol de l'amor i de la primavera
«No hi ha política cultural sense llibertat», va afirmar ahir el professor Ricardo
de la Cierva, ep ' cur~ de' seu Pregó del Dia del Llibre (que avui celebra el seu cinquamenari) pronunciat'ai Saló de 0 ? m de ; Ajuntament £r» et parlament, titulat «ta
política del llibre sn el món de la comunicació», el professor va definir eís punts que
ell considera bàsips per al desenvolupament d una pofecs cultural. Abans, va fer referencia ai Pregó del Dia del Llibre pronunciat fa dos anys per I aleshores ministre
Pto Cabaníllas. qui va afirmar que no hi ha incompatibilitat entre ia cultura i la política.

Casanovas se'n va de l'EDC
«Crisi de creixement», diu ia direcció del partit
Jaume Casanovas i Artigas ha
deixat de ser el secretari general
d'Esquerra Democràtica de Catalunya, decisió que ha fet saber amb
el següent comunicat:

«A partir d'ahir, Jaume Casanovas i
Artigas ha deixat de ser el secretari general de l'Esquerra Democràtica de Catalunya, a causa de orofundes discrepàncies entre ell i el professor Trias
Fargas. Malgrat els intens de reconciliació per part del senyor Casanovas no
va ser possible de continuar el sistema
d'un secretari representatiu i va procedir-se a una nova organització de I Esquerra Democràtica de Catalunya que
atorgà tots el poders absoluts al president, senyor Trias Fargas.
«Davant la nova estructura que adquereix el partit, de tipus presidencialista,
he reconsiderat la meva posició i he decidit separar-me d Esquerra Democràtica de Catalunya».
CONTESTACIO DEL PARTIT
Aquesta nota ha contestat la direcció
del partit amb una altra, el text de la
qual és"com segueix:
«En relació amb algunes notícies que
han circulat aquests dies l'EDC fa saber
que, dintre la reestructuració normal
que exigeixen les seves creixents activitats i i augment dels seus afiliats, ha
pres recentment la decissió següent:
«Mentre s'arriba a la propera assamblea en què s aprovaran els estatus definitius, les activitats del partit seran regides per una comissió permanent composta pels següens senyors: M Alabedra,
R.Prujà. J. Prujà. J Vergés, J. Fonollosa. E.Ametller. M.R Juvé. L Casals,
R Vilosa. M. Figueras. R Trias, J.
Cendrós, G. Lluch. JM.Pí Sunyer, J.
Sans, Benet, F. Rius M. Peya. P. Feliu,
J. Pi Caparrós Presideix, amb àmplies
facultats, i esmentada comissió permanent Ramon Trias Fargas. Tot es desenvoluparà doncs amb la total normalitat
d un col·lectiu que augmenta de dia en

dia la seva efieàcia sense més «crisi», si
es vol utilitzar aquest mot, que les pròpies del seu oreixement».
«UN POLÍTIC HONRAT»
Hem demanat a Trias Fargas que ens
ampliés el contingut de la nota amb la
seva opinió personal. Ens ha CMt que no
era autoritzat a fer-ho, car l'acord de la
direcció del partit era de iimitar totes les
opinions sobre l afer a la nota suara reproduida.
En ha dit, però que a nivell personal,
sentia «un gran respecte i simpatia per
Jaume Casanovas, un homme honrat
com a persona i com a polític»

EDiTQRIAL

Trenta-set anys després
Quan un diari comença, li cal, sense cap èmfasi, acompfír la missió que li pertoca: informar Que faci trenta-set anys que no és compti amb p·tbRcactó diària en
català obliga, però, a remarcar-ho. La iniciativa de l'AVLH va c. mençar quan els
temps no eren gaire favorables. La fe a aconseguir l'objectiu i el fet que l'horitzó
en certa manera presenti alguna clariana han dut el projecte a la realitat. 23 d'abril del 1976: AVLU surt al carrer.
El temps entre la inscripció en el Registre —15 de gener, ja durant fa monarquia de Joan Carles— i la sortida del diari ha estat molt curt. Gairebé arriscat Els
professionals ho sabem però no podíem defraudar ta impaciència i l'expectació
que el projecte ha despertat en amplis sectors del nostre poble. Tampoc, per un
desig de perfeccionisme, no podíem ajornar la sortida. Tot e/ que és tnu és fràgil,
davant tants dàtzars que amenacen fora de te voluntat i les previsions. Passi el
que passi, una veu escrita dels Països Catalans és ja diàriament al carrer. Amb
l'elasticitat i disponibilitat del poble que vol tornar a tenir una personalitat conjunta
i estructurada devant la història. Per això hem escollit la data de sortida del 23
d'abril: una festa nacional d'ampli ressò popular. Pàtria, nom de la simple realitat
de la terra on es viu i treballa, i cultura, que en un alt tant per cent és. en el nostre
cas, ingredient de la primera. Que totes les roses de Sant Jordi —roses d abrif,
també—, que han estat sempre signe d'afirmació i esperança, tinguin un color renovellat en aquest moment de canvi vers una societat nostra més catalana i més
democràtica.

MALLORCA

L'Albufera d'Alcúdia, salvada
El ministeri ordena que es retorní al seu estat natural
frt nvnister· de ' Habitatge, per
míiíà de la Cyéccfv, Genera» «'Urbanisme, ha cursat instruccions ais
Ajuntaments afectats perquè ordenin l'atur urgent de toies les obres
de desguassament de cendres calentes dins i albufera d'Alcúdia i
així no es continuí la dessecació
d'una de les zones humides més
importants de la Medítsrrània.
Als terrenys de I albufera, segons pareix, es volia projectar una gran urbanització oue la faria seguir el mateix oamí
de l'albufera del Grau de Maó a Menorea. Aquest fet havia despertat una
gran polèmica a nivell nacional i sobretot dins els medis científics.
L'Obra Cultural Balear i la Societat
d'Ornitologia havien denunciat el fet a
tots els organismes relacionats amb el
turisme, la natura i l'urbanisme i l'administració tocal. Ara el ministeri ha
adreçat una comunicació a l'OCB en
què explica les mesures establertes. Diu
textualment: «1) Que per l'Ajuntament
d Alcúdia ha estat ordenada la inmediata paralització de les obres que afecten el llac Esperança. 2) Que la Comissió Provincial d'Urbanisme, en acordar I estudi del pla parcial d'ordenació

urbana corresponent, ha ordenat ai pro•tor qua torn» à deixar et ii-ac sn et ma>
as tat que es trobava abans de començar fes obres de dessecameirt amí>
cendres calentes. 3) Que la Delegació
Provincial, quan tenguí coneixement pe*
part del mateix propietari que es reatttzava un dessecament paral·lel a Muro,
ha oficiat urgentment a aquesta corporació perquè procedeixi a i atur de les
obres»
Amb aquests acords, l'Esperança, la
zona de l'Albufera d Alcúdia fins ara
més afectada pels abocaments, podrà
veure potenciat el seu repobíament forestal i recuperar la força ecològica perduda, segons indiquen els membres de
la Societat Ornitològica Balear
SUSPENSIÓ DE LA
SUBHASTA DE L'AUDITORIUM
Ha estat suspesa, per tercera vegada,
la subhasta de l'auditàrium del Pobla
Espanyol i Palau de Congressos de Ciutat de Mallorca. Aquesta subhasta es
produïa a instàncies del Banc de CrècM
a la Construcció, entitat acreedora de
l'empresa propietària del teatre.
SESASTtA BERT

