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Protesta a Portugal
en relació al FRAP
EI govern reitera la seva jw<y
funda preocupació a aquest Ministeri d'Afers Estrangers P «
les facilitats, inclosa la pr«ns»
oficial, que es concedeixen *
persones que defenen la violència i el terrorisme", diu la nota
oficial de protesta presentada j»
Portugal pel govern espanyolpublicada ahir a la premsa del
matí de Lisboa.

Especulacions sobre la "neutralitat multidireccional de l'Exèrcit"
13 discurs d'abans d'ahir del president Arias Navarro ha provocat
nombroses reaccions. A continuació
en recollim les següents:
Manuel Cantero del Castillo (Reforma Social Espanola): "Les reformes anunciades en el discurs sembla que volen ser reformes de caràcter difinitiu i, en aquest sentit,
són —segons penso jo— absolutament inacceptables. L'actual Govern
es va fer encara "des de dalt", no és
legitimat per a promoure reformes
definitives i menys perquè siguin
«provades per referèndum".
Comitè Executiu del Partido Socialista Obrero Espanol: "Particularment inadmisible resulta la seva
interpretació de les lluites dels treballadors en contra d'una insensata
política econòmica i de pressió de
certes empreses, davant la qual cosa
els treballadors s'han trobat sense
canals representatius legals i davant una repressió despietada".
Enrique Tierno Galvàn (Partido
Socialista Popular): "Les reformes
eren ja conegudes i són un exemple
de pseudodemocràcia, encara que el

president digui el contrari. El que
el president anomena Senat, és un
col·lector dels residus del franquisme, allò que anomena Congrés és la
la paròdia d'un Congrés democràtic
real. El president no ha garantit de
cap manera que el referèndum es
faci en un context de llibertat democràtica. Això vol dir que no serà un
referèndum democràtic, sinó un plebiscit del qual ja es poden preveure
els resultats. El discurs provocarà
una enorme decepció entre els espanyols i decepcionarà també els demòcrates europeus. Comparat amb
les declaracions d'altres membres
del Govern, el discurs és un pas endarrera".
Antonio García López (Partido Socialista Democràtico Espanol). "Crec
que és un comiat generós del primer ministre Arias, un programa
triganer de govern de democratització que el país volia i esperava.
S'indica en el missatge la possibilitat que si les institucions residuals
no segueixen la línea de col·laboració amb el Rei, aquest acudirà a un
referèndum que acabi amb la legimitat de la dictadura i dissolgui les

Corts. Crec que ahir al vespre es va
obrir un procés electoral a Espanya,
i tots els ciutadans han de ser conscients de llurs responsabilitats per
defensar els seus principis i interessos".
Jaime Cortezo (Izquierda Democràtica): "Em preocupa que el referèndum sigui conseqüència de lleis
aprovades en les actuals Corts, ja
que temo que aquestes no aminorin
els pretesos avançaments dels decrets de lleis que els envia el Govern".
José Maria Gil Robles (Federació
Popular Democràtica): " N o m'ha sorprès gens ni mica. S'ha mostrat tal
i com és: un antidemòcrata decidit".
Enrique Larroque (Partido Liberal): "Es el discurs de la continuïtat
i de l'autoritarisme. Per a la nova
Espanya que no vol democràcia orgànica, sino autèntica, que és pacífica i no comprèn la necessitat d'amenaces; que desitja comprensió i
canvi, que vol caritat i no ambigüitats constitucionals. Aquest discurs no conté allò que, a la inmensa
majoria, li hauria agradat de sentir".

Reaccions dels partits espanyols
Els discurs televisat del president de Govern, Arias Navarro, ha originat una bona colla
d e primeres impressions i de
comentaris de premsa. El parlament, que havia suscitat un coirent d'expectació remarcable, ha
estat rebut amb dues òptiques
diferents: l'oposició, en general,
ha dit no al contingut; els polítics governamentals i partidaris
del règim hi han mostrat un
acord de base.
L'oposició ha rebutjat el discurs
al·legant que només conté vaguetats
i tòpics, que no contribueixen sinó a
consolidar l'estructura de poder actual. En concret, per posar un cas,
un representant d e l'oposició moderada com és José Maria Gil-Robles,
ha posat en relleu que el referèndum
anunciat és un plebiscit sense garanties democràtiques. Es molt significatiu que un altre dirigent de l'oposició, Ruiz Jiménez (Izquierda Democràtica), s'hagi formulat la qüestió
de si tots els membres del govern
—i fins i tot el rei— són totalment
d'acord amb els termes amb què s'ha
expressat el president. L'única idea
en què l'oposició coincideix amb el
text dirigit al país, és que "el poble
espanyol ha de ser l'únic protagonista de la democràcia". Potser només
hi podia haver aquesta concordància...
OPINIONS GOVERNAMENTALS
Les persones addictes a la línia
del govern subratllen el caràcter positiu d'aquesta intervenció del president Es fixen sobretot en l'establi
ment d'un calendari per la reforma
i en particular en el fet que la intervenció ha aclarit i asserenat la
situació política arreu del país. Per
altra banda, aquests sectors han mirat amb molt bons ulls el manteniment de la vigència de les institucions vigents, en detriment de qualsevol intent de ruptura, fos del gènere que fos. Han estat destacades
algunes frases com les que es referien al caràcter indiscutible de ia
legitimitat del règim i al caràcter
perfectible de la legalitat. Tampoc
no s'han de menysprear, en referirnos a aquest sector, les expressions
enèrgiques de condemna del comunisme.
Els seetora més oberw. del sistema
han aplaudit l'anunci de la creació
de les dues cambres legislatives i la
convocatòria d'eleccions generals a
comencament de l'any vinent. Com
era lògic, el "búnker" ha assaborit
aquells fragments del discurs que
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feien al·lusió a Ja figura del general
Franco i a la seva "indiscutible obra
històrica". Així ho ha manifestat
Valdés Larranaga, dirigent de l'Associació del Moviment "Frente Nacional Espanol".
Pel seu cantó, la premsa afegeix
algun comentari a més a més dels
esmentats, com l'oblit, o gairebé, de
la reforma sindical, una de les més
urgents i urgides. El referèndum
anunciat, que és de caràcter constitucional i sobre la revisió de les
lleis fonamentals, només es realitzarà
un cop les Corts hagin pres acords
en relació a les matèries reyisables.
En canvi, certs sectors de l'opinió
pública havien estat parlant, dies enrera, d'una altra mena de referèndum, el prospecfiu o para-constitucional que el rei pot sempre convocar, a l'empar de les clàusules de
l'article sisè de la Llei Organica de
l'Estat. D'aquesta manera, la consulta del rei a la voluntat popular
podria estar per damunt de tots els
òrgans de l'Estat.
L A N E U T R A L I T A T DE L'EXERCIT
S'havia especulat sobre el retardament de la presa de possessió dels
militars darrerament designats per
les capitanies generals de Madrid i
Barcelona, els tinents generals Manuel Vega i Coloma Gallegos. Ara, les
especulacions s'han poduït al voltant
del discurs del general Vega en possesionar-se del càrrec. Hi ha una frase que ha fet pensar als observadors.
Es aquesta: "En aquests moments tan
propicis a la confusió i al desconcert
he de reiterar una cosa bàsica i fonamental, la neutralitat multidireccional de l'exèrcit". Qué vol dir això? Alguns han interpretat aquestes
paraules com una voluntat expressa
de no intromisió en els afers polítics
en curs per part de les Forces Armades, però tampoc no es pot deduir
que l'exèreit faria costat a qualsevol
iniciativa governamental, posat que
considerés lesiva als interessos nacionals. En aquest sentit, altres fonts
asseguren que membres dels esta-

ments superiors militars haurien advertit al cap de govern qu e no admetrien un reconeixement del Partit Comunista d'Espanya. Es probable que la trobada que havien de
celebrar alguns caps militars amb el
general García Rebull, mort sobtadament unes hores abans de la reunió, tingués alguna relació amb
aquesta advertència. No obstant, això, cal dir que aquesta informació
no ha pogut ser confirmada.
A M B MOTIU DE L ' I DE M A I G
Mentre sortia al carrer l'enèrgica
nota del Ministeri de Governació
que prohibeix totes les manifestacions amb motiu de i'l de maig, a
Madrid eren detinguts diversos representants sindicals i s'inicià una
nova operació repressiva que començà per les Joventuts Comunistes de
Madrid. Tanmateix hom continua
escampant una bona colla d'octavilles amb comunicats i crides a la celebració del primer de maig per part
d'organitzacions obreres, com l"'Organización Revolucionaria de Trabajadores" ( O R T ) . El clima laboral ha
assolit una certa tensió a rel de les
detencions esmentades i de la proximitat de l'I de maig. Ahir varen parar setanta-mil treballadors al ram
de la construcció i es produiren diversos enfrontaments amb la força
pública, sobretot amb els components
de piquets de vaga que visitaven les
obres.
Seguint la nota del Comitè Executiu del Consell Provincial de Treballadors i Tècnics de Madrid, el Secretariat Diocesà de Pastoral Obrera ha fet pública una declaració en
la que crida l'atenció de tota la societat sobre la situació de la classe
obrera i sobre les injustícies de la
que és víctima. Torna a insistir "en
la reclamació, juntament amb la classe treballadora i amb el poble en general, del dret de decidir sobre lles
estructures polítiques, sindicals i socials que constitueixin el marc d'una
convivència lliure i democràtica".
JOSEP M.» S A N M A R T I

Antonio Garrigues Walker (Partido Democràtico): "El president ha
intentat compaginar tota la clau bàsica d'un poble que, com l'espanyol,
encara és políticament invertebrat.
A part d'alguns aspectes merament
formals, el discurs m'ha semblat intel·ligent, ja que no era dirigit a la
classe política, sinó a la majoria cada vegada menys silenciosa, però
encara dòcil i conservadora. Segons
la meva opinió, al capdevall els problemes polítics fonamentals Continuen encara pendents, però almenys
s'ha aulleugerit un xic la tensió".
Unión del Pueblo Espaol: "Hem
d'assenyalar amb satisfacció que en
el plantejament general del discurs
les paraules del president coincideixen en gran part amb els principis
que UDPE ha anat afrimant des de
les pruners declaracions, i que la
reforma política es planteigi amb criteris positus d'obpectivitat i serenitat".
Gonzalo Fernàndez de la Mora
(Unión del Pueblo Espanola). "EI que
*S realment nou i important del discurs és que el Govern anuncia la
celebració d'eleccions generals per
designar a principis de l'any que ve,
mitjançant el sufragi universal inorgànic, un congrés de diputats en
què es determini la força numèrica
d'allò que el president ha anomenat
"grups polítics" i que vulgarment
s'anomenen partits. Aquest canvi,
amb les anunciades reestructuracions
del Consell de Regne, del Consejo
Nacional i dels Sindicats, suposa la
substitució de l'actual democràcia
orgànica, que és la formula constitucional que ha donat a Espanya la
pau més durable. La justícia social
més avançada i el desenvolupament
econòmic més espectacular de la nostra història, ha demostrat amplissimament més gran modernitat i eficàcia que no la democràcia inorgànica que reiteradament vam conèixer
entre 1812 i 1936".

En la nota de protesta, lliurada aiiMinisteri d'Afers Estrangers de Portugal per l'ambaixada espanyola *
Lisboa es crida l'atenció al ministeri
davant la presència de membres d «
Frente Revolucionario Antifascista
y Patriótico ( F R A P ) , declarat il·legal. Aquesta organització va sostenir
el mes passat una conferència 0
premsa amb un contingut que f° u
amplament difós per la premsa portuguesa, inclosos els òrgans oficial»
de l'Estat Portuguès.
La nota afegeix que aquesta actitud constitueix una clara interíerencia en els assumptes polítics d'Espanya.
L'ambaixada d'Espanya recorda al
Ministeri d'Afers Estrangers portuguès que el govern de la República
francesa va decidir el proppassat dia
9 de març considerar el FRAP com
a element il·legal i va disposar la liquidació de tots els seus béns a
França.
El Ministeri puortuguès d'Afer*
Estrangers no ha volgut comentar
de moment la nota de protesta espanyola.
RELACIONS A M B IUGOSLAVIA
Espanya i Iugoslàvia establiran
aviat relacions diplomàtiques i, amb
aquest motiu, una comissió presidida pel director per a Europa del ministeri espanyol d'Afers Estrangers,
Aguirre de Carcer, viatjarà a Belgrad el mes de maig vinent per finalitzar les gestions que culminaran
amb l'intercanvi d'ambaixadors, informa Efe. A mitjan juny una missió econòmica espanyola, presidida
pel director general de relacions econòmiques internacionals Raimundo
Bassols, completarà aquest cercle de
converses que portaran a la norma»
lització d e les relacions hispàno*
iugoslaves.

Cooperació agrícola Espanya -EUA
"Els ministres d'agricultura
'.'Espanya i d'Estats Units són
l'acord en la necessitat d'incrementar la cooperació agrària
sntre ambdós països, especialment pel que fa referència a
'.'intercanvi de tècnics i d'idees",
diu el comunicat oficial després
de la reunió celebrada ahir al
matí a Madrid. Aquest acord va
ésser pres amb motiu de la visita del secretari d'agricultura
d'EUA, Earl L. Butz, al titular
d'agricultura d'Espanya, Virgitto Oíïate Gil.
En l'ampli canvi d'impressions es
a passar revista a diversos aspecies de l'agricultura mundial i als
problemes agraris que afecten els dos
països. Respecte al primer punt, es
'ah exposar les necessitats alimenàries mundials, amb el propòsit de
nillorar la tecnologia agrícola dels

oaïsos subdesenvolupats. Quant al
segon tema. es va parlar de la producció agrària hispano-nord-ameri'.ana i de l'extensió agrària espanyola. Es va fer una breu síntesi de la
balança comercial agrària amb el
propòsit d'arribar a un millor equilibri en els fluxos d'intercanvi.
Quant a les exportacions espanyoles, es van estudiar les de les conserves vegetals, principalment les
carxofes, el tomàquet, els espàrrecs
i els pebrots. Respecte a aquests últims, podrien salvar-se les dificultats
existents amb una disposició oficial,
per la qual es prendran les mesures
oportunes perquè en un terme de
dos anys siguin eliminats totalment
•ls residus de pesticides.
El secretari d'agricultura d'EUA
va manifestar que. com a principi
4'aquests intercanvis, invitava oficialment el seu col·lega espanyol a
visitar els EUA.
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CASA BAGUES
Sant Pau, 6

interessats en posar
una botiga " 2 ? 1 1
cartró
en poblacions amb més
de 50.000 habitants
escriure a;

JOIERIA BAGUES
Passeig de Gràcia, 41

EL REGULADOR BAGUES
Rambla de les Flors, 105

JOIERIA, PLATERIA, ESMALTS, PORCELLANES, MARFILS, OBJECTES PER A REGAL.
RELLOTGERIA: EXTENS ASSORTIT DE LES
MILLORS MARQUES. LES DARRERES NOVETATS EN RELLOTGES SUBMARINS ELECTRÒNICS.
COMPTADORS,
CRONÒGRAPS.
DESPERTADORS DE TOTA MENA.
RELLOTGES DE PEU, SOBRETAULA I PARET
ALS MILLORS PREUS.
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