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PORTUGAL

Victòria socialista a les eleccions
El 35 % de vots els són insuficients per a formar govern
El diumente, dia 25, els portuguesos g a u d i r e n d ' u n t e m p s
esplèndid que els permeté d'anar a
votar mentre prenien el sol primaverenc. Però no solament fou un
dia assolellat, sinó també un dia
tranquil i encalmaí, malgrat la seva
enorme transcendència política.
L'índex de votants de gairebé un
84 per cent indica la gran participació popular en aquests comicis.
Tot i aixó no es veiren gaires cues
als centres electorals gràcies a un
sistema -,gil i a ta excel·lent distribució de les irnes. La policia i
l'exèrcit vigilaven molt discretament, però no tinc notícies que haguessin d'intervenir-hi.
L·l petit nombre de vots en blanc
o nuls, un 5 per cent escàs, demostra el poc ressò que tingueren les
consignes abstencionistes donades
pels partits d'estrema esquerra.'
Aquests basaren th>. campanya e'n
un c -ble objectiu: el rebuig a unes
eleccions «burgueses» i l atac al
scial-feixisme» del PC (Partit Comunista,)
A la Fundació Gulbelkian un extraordinari desplegament informatiu ens permetia ete gairebé 1.500 periodistes de
*ot el món "que hi eVem preser.is de se9uir les incidències e l e c t o r a l ><?yon a
segon Cap a tes onze del vespre e! secretari general dei F OE. Felipe Gonzà'ez, féu una conferència de premsa, en
^ è comentà la situació a l'Estat espanyol i les eleccions portugueses «Una
campanya socialista, una victòria so-

EL LLENGUATGE

Les arrels
C

om sabem, els éssers que tenen arrels, pròpiament, són
els vegetals. Es per mitjà de les
arrels que les plantes es veuen fixades a la terra, sense poder gaudir, així, de la facultat de la pròpia
translació que caracteritza els
éssers animals. Però hi ha moltes
menes d'arrels. Volem dir que la
paraula, la paraula arrel, com tantes i tantes paraules que designen
coses físiques i concretes, ha agafat també un sentit figurat i així
diem, d'un home, que ha posat
arrels en un lloc determinat, per
indicar que s'hi ha establert d una
manera definitiva, que no se'n sap
•ínar. Ho indiquem, també, dient
I iue hi ha arrelat. I parlem, així ma' eix, d un costum molt arrelat o
J'un vici que costa de desarrelar.
Bé; en realitat, molt sovint, com
que no sempre ens hi fixem prou,
el
que diem és un costum molt
«arraig^t» o un vici que costa de
«desarraigar». Es ben clar, doncs,
que es tracta de formes impròpies
del llenguatge que caldria desarrelar definitivament.
Però no tot són arrels, en aquest
món. I en el nostre llenguatge. Si
una cosa es va esdevenir immediatament després, i normalment com
a conseqüència, d'un fet determinat, podem dir que va passar arran
d'aquest fet. Ho podem dir, però
no sempre ho fem. A vegades diem
que va passar «arrel» d'aquest fet.
Es el resultat inevitable de calcar,
de traduir literalment l'expressió «a
raíz» del castellà. Però ens hem de
convèncer que en aquest punt la
nostra llengua ha anat per un altre
camí. I que arran, a més de signífir
ca
r gairebé tocant., té també el
sentit que ens permet d'usar-lo a
'es frases següents: Va emmalaltir
arran de la mort del seu germà.
Es
wa arruinar arran de la crisi del
Petroli. Fer servir «arrel de» en Hoc
d
® arran de. per tant, és també un
v|
ci força arrelat que convindria
•gualment de desarrelar.
ALBERT JANE
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El dia de Montserrat

Nosaltres podríem dir que Montserrat és sempre notícia, i de fet és realment així, perquè la muntanya i el seu
monestir han anat prenent un arrelament de símbol tan absolut del nostre
poble i de la nostra cultura, que ha arribat a consolidar-s'hi una dinàmica irradiant i absorbent de les més diverses activitats culturals, patriòtiques i pietoses.
Tot aquests fenomen d'activitat senyera
te una especial imatge c^e ressò en
aquest dia 27 d'abril, en què la commemoració esdevé alguna cosa més que
una festa.
RETRANSMISSIONS
Avui, a tes onze del matí, Radio Saba-

dell transmetrà en directe des de l'abadia de Montserrat la missa conventual
que serà presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, doctor Narcís Jubany.
A tes vuit del vespre, a la basílica parroquial dels sants Just i Pastor de Barcelona celebrarà l'eucaristia i predicarà
l'homilia el cardenal Jubany. La missa
seà cantada per la coral Verge Bruna.
A les nou de la nit, la parròquia de la
Mare de Déu de Montserrat del Gulnardó hi haurà un concert a càrrec de
l'Orfeó Gracienc amb un programa de
cançons polifòniques i populars catalanes.
• Informació a la pagina 9

BARCELONA

La vaga d'escombriaires continua
Mario Soares. líder del Partit Socialista Portuguès (PSP)„guanyador de tes eleccions del 25 d'abril, vota a Lisboa. Segons tes normes de la llei electoral portuguesa,
és el president de la taula electoral el qui diposita el vot a l'interior de l'urna.
cialista a Portugal», ens digué, «afavoriria molt el procés democratitzador a
Espanya». Mes tard, el president Costa
Gomes, acompanyat del primer ministre
Pinheiro d'Acevedo dirigí, una salutació
als informadors que omplien la sala,
però no oferí l'esperada conferència de
premsa oberta, sinó solament a la televisió portuguesa.
Els primers resultats arribats provenien del nord.de Portugal i anaven donant la victòria al COS (Centre Democràtic i Social) Partit de Dretes. Però més
endavant el Partit Socialista recuperà terreny. Cap a la matinada el PS confirmà
el seu avenç: un comunicat, a tes 5.35 li
atorgava ja un 33,47 per cent dels vots,
seguit del PPD (Partit Popular Democràtic), també de dretes, amb el 26 per cent,
el CDS amb el 15,50 cent i el PC amb el
14 per cent. A mesura que arribaven els
resultats del Sud tes previsions es confirmaven: el Sud ha votat socialista i comunista. Així, al districte de Faro, per
exemple, el PS ha tret el 44,70 per cent
dels vots i sis diputats, el PPD el 19,30
per cent i dos diputats, i el PC ha tret el
14.05 per cent i un diputat. A Setúbal,
per posar un altre cas, el PC ha tret nou
diputats, el PS set i el PPD un.

RESULTATS

Segons el daçrer comunicat, c' ahir a la
tarda i encara provisional, el PS havia
d'assolir un 35.19 per cent dels vots, el
PPD un 23,80 per cent, el CDS un 15,71
per cent i el PC un 14,78 per cent.
Després ja venien la UDP amb un 1,70
per cent i la resta de partits amb percentatges inferiors a un 1 per cent.
A tes dues ciutats principals, Lisboa i
Porto, l'esquerra ha assolit majoria de
diputats. Al districte de Lisboa el PS obtingué cinc diputats, entre ells Mario
Soares, tres el PC, entre els quals Alvaro
Cunhal, dos el PPC, i un el DCS, o sigui
Freitas Amaral, ex-ministre de Salazar. A
Porto els socialistes assoliren divuit escons, onze el PPC, entre ells Sa Carneiro, secretari general, sis el CDS i tres
el PC.
D'aquestes xifres es desprèn que el
PS i el PPD queden com a partits més
forts, però, tal com es temia, sense 'assolir una majoria absoluta cap dels dos.
Per altra banda, la dreta, és a dir, el
GDS, dobla el seus vots per mor de la
clarificació de posicions que esmentàvem el diumenge passat i que ha traslladat molts vots des del PPD al CDS i del
PS al PPD, en una clara oscil·lació per
part de I electoral portuguès cap a la
dreta. El PC puja un xic, apropant-se
molt al 15 per cent que se ii pronosticava
Tot això, en relació amb els resultats
electorals per a eiegir I Assemblea Constituent ara fa just un any. El que sí es
veu clar, és que s'hauran de fer algunes
aliances entre partits per formar un nou
govern, car ni un dels partits ha assolit
la majoria parlamentària suficient per a
governar sol

EL FUTUR IMMEDIAT

Un peó cobra dotze mil sis-centes setanta ai mes
La vaga d'escombriaires de Barcelona continua. Aquest diumenge i
dilluns proppassats els serveis d'emergència —que l'Ajuntament va
organitzar— realitzaren una recollida parcial d'escombraries dels
carrers. Unes tres-centes tones de
deixalles restaren sense recollir el
dia d'ahir i els darrers sense escombrar. La qüestió primordial que
volgué resoldre el servei improvisat. fou la recollida de la brossa
dels ir
ats. Tots foren netejats
d'escpmbraries, llevat del de la VaH
d'Hebron. Un camió que ja estava
carregat de deixalles en aquest
mercat, fou abocat pels vaguistes.

D'acord amb l'a Constitució promulgada fa pocs dies, pel mes de juny entrant hi ha d'haver noves eleccions per a
president de la República; fins llavors
continuarà al poder l'actual Vlè govern
provisional. Tant aquest termini de
temps com l'estratègia que seguiran els
partits de cara a aquests eleccions presidencials. determinaran els pactes per
formar el nou Govern. El PS és. de fet,
l'àrbitre de la situació i lògicament és ell
qui haurà de triar els seus aliats al Govern. Fins àl darrer moment Mario SoaEls camions que s'han emprat per a la
res ha exclòs una aliança amb els comunistes per antidemocràtics i amb el CDS recollida de la brossa, han estat uns disper dretà. Així doncs, ara s'especula in- set vehicles descoberts. Només en algun
tensament amb una col·laboració entre | cas, quan s'ha disposat de xofers exel PS i el PPD per formar un govern de perts, s ha posat en servei els camions
centre-esquerra. Tanmateix Mario Soa- compactadors, car aquests teón més peres ha negat la possibilitat que el PS rillosos per al personal.
centralitzi una forta oposició d'esquerra,
cas que una coalició entre el PPD i el ESCOMBRIAIRES PIRATES
CDS li arrabassés el poder.
Però tot això ja són especulacions soPer causa de la vaga dels escombriaibre el futur. El cert és que el poble portuguès ha elegit democràticament la res. han aparegut aquests dies a la ciuseva Assemblea Legislativa per primer] tat alguns carrets amb cavall dels antics
cop des del 1926. Ho ha fet amb ordre, escombriaires. Són homes que van pel
dignitat i maduresa, escollint serena-1 seu compte i s'aprofiten de les cirment els seus representants per als pro- cumstàncies per fer un petit negoci amb
pers quatre anys. I, de passada, ha do- les deixalles ciutadanes.
L'alcalde de la ciutat, senyor Viola,
nat una lliçó al qui la vulgui copsar...
JOSEP M. SANMARTI manifestà ahir que aquest problema «és

com el que contínuament tenen plantejat d'altres ciutats europees, com Paris,
Lió o Roma, i que aquí es presenta ara
per primera vegada».
ELS VERITABLES SOUS
DELS BROSSAIRES
L'empresa FOC, que té la concessió
de la neteja dels carrers i clavagueres.
així com la de recollida de les deixalles
de dos terços de la ciutat, ens donà
unes xifres sobre el sou que cobren els
Seus escombriaires. Diumenge vam publicar aquestes quantitats: divuit mil
pessetes els peons i més de vint-i-quatre
mil els conductors. Ens digué i empresa
que, a part, hi havia tes pagues extres,
els «plusos», etc.. En canvi, dos enllaços
sindicals que formen part de la comissió
delegada del conveni ens han ensenyat
fotocòpies de tes taules de salaris actuals i de les propostes d'augment de
l'empresa FOC. Un peó cobra actualment vuit mil quatre-centes pessetes al
mes. Amb els «plusos» i altres històries
arriben a les dotze mil sis-centes quaranta-sis. Els conductors cobren nou mil
dues-centes setanta pessetes cada mes,
que es converteixen en disset mil duescentes set amb els «plusos».
L'empresa ofereix catorze mil quatrecentes vint-i-sis pessetes als peons i dinou mil set-centes trenta-dues als con
ductors, «tout compris». La part social
demana un augment linial de cinc mil
pessetes per a totes les categories.
• Passa a la pàgina 2

