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La Diputació, una festa
Distincions a Martín Villa i Joan A. Maragall
Com ja és tradicional, la Diputació de Barcelona va celebrar ahir amb gran brillantor
la Diada del Patró de Catalunya i de la Corporació, Sant
Jordi, amb una sèrie d'actes que
van començar a primera hora
del mati. Malgrat el provisqueig
de les primeres hores, després
el sol va sortir i una diada esplèndida va acompanyar la popular jornada dels llibres i les
roses.
Els actes de la Diputació es van
Iniciar a les 9 amb la missa solemne oficiada pel bisbe auxiliar, Josep
M. Guix, a la Reial Capella, a la
qual van assistir el ministre de Relacions Sindicals, Rodolfo Martín
Villa; el governador civil, senyor
Sànchez Teràn; el president de la
Diputació i d'altres autoritats. Acabada la cerimònia, monsenyor Guix
va dur a terme la tradicional benedicció de les roses des de la galeria
gòtica. A l mateix temps, es va fer
ofrena d'una corona de llorer davant
la làpida dels Caiguts del Pati dels
Tarongers, per part del ministre
Martín Villa, ajudat pel capità general accidental, general Vega Franco, i el president de Ja Diputació.
Després del tradicional
àpat
celebrat al Saló de Sant Jordi, va
tenir lloc la inauguració de l'Exposició d'Art Floral "Les Roses", en la
qual va obtenir el primer premi l'estand d'Enric Peris.
INAUGURACIONS ARTÍSTIQUES
Al Saló Mare de Déu de Montserrat va tenir lloc, després, el lliurament del premi del concurs literari "Adelina Giménez de Colet",
que ha estat atorgat a l'obra "Siluetes femenines de la Catalunya Medieval", d'Eufemià Fort i Cogul, concedit per un jurat format per Roser
Matheu, Rosalia Guilleumas, Miquel
Coll i Alentorn, Octavi Saltor i Antoni Comas. Al mateix saló es va
inaugurar l'exposició d'olis amb el
tema "Sant Jordi".
Dins el programa de les inauguracions artístiques, va ser presentada l'escultura "Sant Jordi", original
d'Eulàlia Fàbregas de Sentmenat;
l'Abecedari de Llotja, de l'artista A r tigas, i el mural "Sant Jordi-Teseu",
de Josep M. Subirachs. També va ser
Inaugurada una escultura de Sant
Jordi realitzada per Frederic Marés.
Després, el president de la Diputació, acompanyat pel seyor Martín
Villa i d'altres autoritats i convidats,
va visitar l'exposició de llibres de
la Biblioteca de Catalunya "L'art de
la relligadura" i l'exposició "Sant
Jordi i Catalunya en la Filatèlia i la
Numismàtica".

LLIURAMENT DE
DISTINCIONS
Finalment, va tenir lloc al Saló
Daurat l'acte solemne de lliurament
de les distincions concedides el passat mes de març per la Diputació
amb motiu de la festa de Sant Jordi.
El secretari va llegir els acords i la
llista de personalitats distingides. A
continuació, Joan Antoni Samaranch
va imposar la Medalla d'Or de la
província al s senyors Joan Antoni
Maragall i Noble i Rodolfo Martín
Villa. Després de la imposició, el president de la Corporació va pronunciar un parlament en el qual, després de fer referència al significat
de la diada, va glossar els mèrits
dels guardonats amb diversos diplomes i plaques.
De Joan Antoni Maragall, va des-

9 dies de vaga de fam
Des de Dijous Sant fa vaga
de íam el jesuïta de 44 anys,
bibliotecari del col·legi del carrer Casp de Barcelona. Agustí Vall 1 Fortuny.
Bogons explicava en una lletra
adreçada als ministres de Justícia i
Governació el mateix dia 15 d'abril
1» durada de la vaga serà indefinida
| "per tal de demanar a les autoritats, d'una manera pacífica però compromesa. aquestes dues coses concretes:
- L a llibertat per en Ricard Gamund! 1 per als ser objectors de conciènela detinguts el dia 8 de febrer a
Barcelona; i una investigació sèria,
completa i no manipulada dels «fets»
de Vitòria."
A aquest document s'hi han adhetít
companys de treball del pare
V * B «1 M f c k g i
c a m s r
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tacar la importància de la seva tasca desenvolupada en el camp de
l'art, especialment a través de la Sala Parés, així com la seva activitat
com a conferenciant, autor de publicacions i articles periodístics, etc.
En parlar de Rodolfo Martín Villa,
va destacar Samaranch la seva
"enorme capacitat de treball, la seva il·lusió al servei de la col·lectivitat
i la seva visió de futur, així com la
seva capacitat de percebre, més enllà
de la conjuntura del moment, els
ritmes de fons que marquen la història dels pobles i la seva sensibilitat per a sintonitzar-hi".
"Gràcies al talent polític de Martín Villa —va dir després Samaranch—, a la seva convicció, a la
seva fermesa, vam poder veure onejar novament en el pinaclc d'aquest
Palau i en els pals dels nostres
ajuntaments, la bandera catalana".
Finalment, i en llengua catalana,
Samaranch va fer esment de la darrera visita del Rei a Catalunya i a
la decisió del Govern de posar les
bases d'una veritable institucionalització de Catalunya: "Situats en
aquesta perspectiva, és possible de
comprendre i valorar la transcendència del pa s que significa l'establiment del règim especial per a Catalunya".
Joan Antoni Maragall va pronunciar seguidament unes breus paraules d'agraïment per la distinció rebuda. Va recordar el suport prestat
per la Diputació a l'Institut d'Estudis Catalans, recordant amb aquest
motiu la figura de Prat de la Riba
i la del seu pare, Joan Maragall, que
va aprovar decididament la iniciativa de la fundació de l'Institut.
DISCURS DE M A R T I N
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VILLA

Va tancar l'acte el senyor Martín
Villa, qui, en el seu discurs, va recordar les seves etapes com a delegat de Sindicats i després governador civil, afirmant que, després d'aquests contactes amb Catalunya, se
sent un més dels "altres catalans".
Va fer referència després al canvi
social que vivim, assenyalant que
"la idea de la cosa social és una tendència dels homes, com la democràcia es la forma de vida de le s societats adultes".
" A l'hora actual ens correspon de
plantejar-nos la reforma de les nostres institucions socials, adequantles a les necessitats d'una convivència organitzada... Hem superat afortunadament les etapes on hom cridava "o pa o mort" i el nostre poble
demana avui un benestar mé s gran
i un accés a les llibertats. Davant
d'això, crec que el nostre deure és
de clarificar el marc de relacions
entre el poble, els òrgans socials mitjancers i el Govern, per conèixer de
la forma més directa allò que avui
exigeix el país."
"Davant el futur — v a contir.
nuar—, sugestiu i esperançador,
amb tots els seus riscos, tinc l'absoluta confiança en la inexcusable
presència d'una acció política de la
gent de Catalunya en l'horitzó polític espanyol."
"Volem una societat oberta i pluralista —va dir finalment—, respectuosa dels valors essencials de l'home i sotmesa per igual a l'imperi de
la Llei. Tinc la convicció que, això,
ho vol també la majoria del nostre
poble".
A la tarda, al Saló de Sant Jordi
va tenir lloc l'estrena del batllet " L a
llegenda de Sant Jordi", interpretat
per un grup de l'Escola Superior de
Dansa i Coreografia de l'Institut del
Teatre de la Diputació.
Durant tot cl dia, el Palau Provincial fou objecte d'una massiva desfilada de barcelonins que van acudir-hi per admirar-ne les distintes
novetats inaugurades en aquesta
data, mentre que el carilló del Palau
interpretava tonades populars catalanes.
L A COMITIVA OFICIAL VISITA
LES PARADES
El director general de Cultura Popular, Cruz Hernàndez, acompanyat
pel governador civil, Sànchez Teràn,
va presidir a la tarda el cercavila
de Sant Jordi que es fa cada any
entre les parades de roses i llibres
dels carrers aveinats al Passeig de
Gràcia. Els senyors Cruz i Sànchez
van visitar tot seguit algunes parades, acompanyats d'una comitiva oficial en què figuraven el delegat del
ministeri d'Informació i Turisme,
Fernàndez Madrid, representats de
l'ajuntament i la Diputació, i persones vinculades al gremi de llibreters.
R. F.

Sant Jordi, al centre

L'animació popular en la jornada d'ahir va centrar-se, a Ics
Rambles, on durant tot el dia
l'atapeïment de gent era tan
gran que era difícil donar un
pas.

Només de tant en tant la gent havia d'obrir pas a les manifestacions
que anaven amunt i avall cantant
"Els segadors", i portant banderes
catalanes, amb crits de "Llibertat,
amnistia i estatut d'autonomia" 1
amb pancartes demanant ensenyament gratuït. La mobilització dels
mestres va ser ahir massiva, i van
utilitzar tota mena de mitjans —cartells,
barrets, pancartes
etiquetes...— per a exposar a la pública
consideració els seus problemes. També va circular per les Rambles un
nombrós grup de jovent contracultural amb ganes de broma que portaven a terme una manifestació bufa,
rifant-se de les lluites populars i
obreres i d'altres qüestions. En arribar al Liceu, algun joves van pixar
a la façana. La policia no va intervenir en cap moment, ni en aquesta
ni en cap altra manifestació de les
Rambles.
De les paredes de llibres, la més
concorreguda fou, com d'habitud, la
coneguda
popularment
com
de
l'«Obra del Diccionari» N'hi havia
però de totes menes i colors. Les religions no catòliques van aprofitar
la diada per a fer saber el seu pensament religiós amb parades de llibres adients. Les parades de subscripcions del nostre diari es van veure també molt concorregudes. Hi havia també parades en tots els graus
de l'estravagància.
A darrera hora del matí, les Rambles van convertir-se en lloc de trobada de bona part dels escriptors i
dels editors que han tret algún llibre en aquestes dades, i que es concentraven per a dirigir-se als tradicionals dinars de germanor.
També van poder-se veure per les
parades, al llarg del dia, dirigents

polítics catalans, alguns amb la dona i els fills.
A última hora de la tarda van
aparèixer pancartes —una d'elles de

quatre metres de llarg— i banderes
catalanes. Una situada davant del
restaurant " L a Poma" va ser d e » ,
penjada per la policia.

La diada, als barris
Amb m o t i j de la diada de Sant
Jordi diverses Associacions de
Veïns van celebrar actes al carrer aprofitr.nt, l'avinentesa de
les parades de llibres i roses
que elles mateixes havien instal·lat en els punts més cèntrics
de cada barri.
La representació de les Associacions de Veïns de Torí —Comitati
di Quarteri—, qae va arribar ahir a
Barcelona, invitída per la Federació d'Associacions de Veïns, va visitar a la tarda els barris del Port,
Sants, Sant Andreu, Sagrada Família i Sant Gervasi
Sabem que a primera hora del
matí va encarregar un lot d'exemplars del llibre "Tots els barris de
Barcelona" a l'editorial que l'ha publicat.
A Sant Gervasi es van fer un acte reivindicatiu en relació amb l'amenaçada escola "República Argentina".
Ei barri del Guinardó va organitzar una lectura poètica a càrrec de
Miquel Desclot, una cantada per la
Coral Gatzara, una sessió de titelles,
i va inaugurar una exposició de fotografia. En u'altres barris, a més
de les parades, es van ber ballades
de sardanes i actes populars de participació. En alguns, com Les Corts
i Gràcia van aparèixer pancartes
signades per el FNC i banderes catalanes.
Una petita enquesta, feta entre
els llibreters de Sants, Hostafranchs,
Sant Andreu i Poble Nou ens ha donat aquest resvltat:
Han empatat ei. els primers llocs
tres llibres: <,CuàIes son los partidos políticos de Catalunya? de Josep
Maria Castellet i Lluís Maria Bonet,
L'espectacle obsessiu de Luís Maria

Xirinachs, i Tots els barris de Barcelona —dos volums— de Jaume
Fabre i Josep Maria Huertas.
A Sants i Sant Andreu s'ha venut
molt el llibre c'e Manuel Gerena tititulat Cantand» a la libertad. A Sant
Andreu, d'on es fill Ignasi Pujades, el seu iliorc Xile al Cor, i al
Poble Nou, on viu en Josep Maria
Huertas, Tots els barris.
Altres llibres molt demanats són:
Gent del meu exili de Teresa Pàmies, El diccionari de Coll, La Gan.
grena de Mercedes Salisachs, Las
Ninfas de Francisco Umbral.
ELS LLIBRES MES VENUTS
Una ràpida enquesta feta entre els
llibreters i grans magatzems del
centre de la ciutat ens ha donat
aquest resultat:
"iCuàles son los partidos políticos
de Catalunya?" de Josep Maria Ca»,
tellet i Lluís Maria Bonet, i " L ' e s .
pectacle obsessiu" de Lluís Maria X i rinachs s'han esgotat de diferents
llocs de venda. També s'han exhaurit
els pòsters de Francesc Macià i Lluís
Companys, i els darrers números de
les revistes infantils.
S'han venut molt: "Tots el barris" de Jaume Fabre i Josep Mana
Huertas, obres diverses de Teresa
Pàmies, Manuel Pedrolo, Terenci
Moix, i Andrés Estelles "Historia de
l'Esquerra Republicana de Catalunya" de Josep Maria Poblet, "Síntesi d'Història dels Països Catalans"
de Jordi Moners, " L a Barcelona Tendra" de Cirici Pellicer, "Història del
Parlament de Catalunya" de Camps
i Arboix, obres diverses de Francisco Umbral, " L a Gangrena" de Mei>
cedes Salisachs..

Ha continuat la, vaga del metall
Durant la jornada d'ahir continuà a Barcelona o d'altres poblacions catalanes la vaga dels
petits tallers metal·lúrgics. Durant la tarda, un gran nombre
d'obrers del metall es concentraren davant el Palau de Justícia
de Barcelona. Demanaven la llibertat dels companys detinguts
els dies anteriors. Posteriorment
es dirigiren cap a la Rambla, i
d'allí cap a la plaça de Catalunya i al passeig de Gràci.a
No hi hagué pas assemblea de metal·lúrgics a Sindicats, tal com es pre-

veia i s'havia anunciat a l'assemblea
d'ahir. Només un grup d'alguns centenars d'obrers es concentrà durant
la tarda a la Via Laietana, prop de
la casa sindical, fins que aparegueren tres jeeps de la força pública.
Fora de Barcelona la vaga s'ha estès
per influència d'alguns "piquets" que
anaven als tallers metal·lúrgics urgint els treballadors a unir-se a
l'atur laboral.
També es produïren manifestacions d'obrers del metall en alguns
barris barcelonins. Per exemple, al
Poble Nou, al migdia, uns quatre
mil obrers s'han dirigit cap a la pla-

Cinquè congrés de l'UDC
La UDC (Unió Democràtica
de Catalunya) acaba d'anuntfiar que té prevista la realització del seu cinquè congrés nacional durant els propers dies
11 i 15 de juny, si les circumstàncies no ho impedeixen.
Es proporcionarà una amplia informació sobre l'activitat del partit
des de la celebració del quart congrés, el 1936, i s'hi durà a terme
l'aprovació dels acords adoptats en
aquell temps així com l'elecció del
Consell Nacional i del Comitè Polític.
EL P O U M NO S'INTEGRA A CSC
S'ha pogut saber que el novament
aparegut Partit Obrer d'Unificació
Marxista ( P O U M ) , en una conferència celebrada aquests darrers dies,
ha resolt no integrar-se a la Convergència Socialista de Catalunya, al
contrari del que havien manifestat
alguns dels seus components destacats, poc després de la seva reaparició a l'àmbit de les forces d'oposició catalanes.
Hem parlat amb el professor Isidre Molas, persona molt vinculada
als alts organismes de Convergència Socialista, i ens ha manifestat
que "en el <ji de la CSC no se sap,
ni oficial ni oficiosament, cap altra
cosa que el que circula pels diaris
en aquest sentit". "Tampoc no han
transcendit les causes per les quals
el P O U M ha decidit no integrar-se
corporativament a la Convergència,
això no vol dir que algunes de les
personalitat© d'aquell partit «ha ha-

vien manifestat la seva simpatia per
la CSC, no s'integrin a títol personal
en aquesta organització. Aquests no
han manifestat res en contra d'aquesta possibilitat."
COMUNICAT DE L'EXECUTIU
DEL PSUC
El Comitè Executiu del Partit Socialista Unificat de Catalunya s'ha
reunit per estudiar la situació política i ha acordat saludar el resultat de la reunió del Consell de Forces Polítiques de Catalunya amb el
president de la Generalitat a l'exili,
Josep Terradellas, celebrada a París
els dies 10 i 11 d'abril, en què, entre d'altres acords, han estat ratificats els punts programàtics del Consell en relació amb la reivindicació
de l'Estatut de 1932 i del govern provisional de la Generalitat.
Ha acordat també fer una crida
per donar suport a la preparació de
les "Jornades Catalanes de la dona",
anunciades pel me s que ve; a la lluita dels treballadors del Metall, la
Fusta, la Construcció, la Telefònica
i d'altres rams, i a la decissió adoptada pels grups sindicals CC.OO.,
U G T i SOC de celebrar una manifestació el primer de maig a Barcelona en el contexte de la diada internacional dels treballadors.
Finalment ha acordat saludar que
el Congrés de la U G T hagi pogut celebrar-se, i posar en evidència que,
mentre la televisió informava d'aquest fet, eren detingudes set persones a Madrid. El comunicat fa referencia també a la mort, prop de
Vera de Bidasoa, del jove basc Ma>
uuel Maria Garmeadia,

ça de Lope de Vega. Allí han estat
dissolts per l'acció de la força antidisturbis. Alguns obrers han intentat
refugiar-se a les esglésies del barri.
A la plaça d'Espanya es van manifestar els obrers de Làmparas Z.
A Granollers, els obrers vaguistes
tornaren a ocupar l'església parroquial de Sant Esteve per fer-hi
assemblea. També s'hi afegiren estudiants i altres persones no relacionades amb el conflicte. De les set a dos
quart de nou del vespre expressaren
llurs opinions i decidiren continuar
la vaga.
READMISSIÓ DE 500 OBRERS DE
SEAT
Ahir es decidí, per part de l'empresa SEAT, la reatmissió dels cinocents treballadors acomiadatats pel
gener de l'any passat. Es reincorporaran amb la mateixa categoria i
nivell salarial que tenien al moment
de la sanció. Aquesta decisió de l'empresa ha sorprès agradablement els
obrers. La reacmissió era un dels
cavalls de batalla de les negociacions per al conveni col·lectiu. També es pot considerar aquesta decisió com una victorià de la candidatura sindical uritària i democràtica que obtingué el 80 % del vots a
les passades eleccions.
L A CNT ES MANIFESTARA A M B
SENYERES I PANCARTES
L a Federació Regional de Catalunya de la C N T ens ha enviat una
nota per aclarir unes informacions
aparegudes sobre la seva negativa a
participar en la manifestació d e ' l ' I
de maig. Diu que acordà concórrerhi "en solidaritat amb tots els treballadors, però amb personalitat pròpia, pancartes pròpies i banderes
pròpies.". Defensa la seva independncia respecte a l'estat i als partit»
polítics, fins al punt de no admetr»
que cap afillat a partits polítics tingui càrrecs o delegacions dintre la
seva organització.
" P e r això —diu la nota— si la
C N T no s'adherí a la sol·licitud d »
manifestació per al primer de maig,
íou a causa del planteig unicitari
que s'hi feia. S'exigia que només es
portessin les pancartes proposades
pels sol·licitants. Això ens fa suposa*
l'existència de maniobres d'intenci»
aalitat polític* partidista»,

