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Depriment situació dels camperols
Denúncia de la Comissió rural de Justícia i Pau
L a Comissió del Món Rural
del secretariat de Justícia i Pau
de Tarragona ha fet públic un
comunicat sobre la greu situació
del camp a les comarques de la
província.
Parla de la depriment situació de
les famílies camperoles que s'allunyen com més và més del lloc insubstituïble que els pertany dintre
de la comunitat provincial en què
viuen i resten molt enrera en l'aspecte social dels habitants de la ciutat, quant a nivell de vida, seguretat social, serveis; etc. Tot això provoca una més forta discriminació
social.
Les reivindicacions dels pagesos,
no s'han d'interpretar com un enfrontament dels homes del camp
amb els consumidors, sinó ben al
contrari, ja que la lluita comuna
contra aquesta situació es dirigeix
vers el fet comercial, legal i administratiu, fets que, en definitiva,
perjudiquen uns i altres.
CAL EXPORTAR

L'OLI

L a situació dels olis, concretament
a les Garrigues, és ben coneguda,
així com els problemes que hi ha

hagut per a intentar l'exportació a
Itàlia, un dels principals compradors
internacionals d'aquest oli. La phohibició d'aquesta exportació ha provocat seriosos problemes econòmics
en moltes famílies.
La Comissió dèl Món Rural diu
que les cooperatives podrien ser una
gran ajuda als actuals problemes
sempre que de debò ho siguin i es
vegin protegides per una legislació
autènticament sorgida dels mateixos
pagesos, representativa,
N O A L M O N O P O L I DE
L A INDÚSTRIA
Tarragona no és tan sols una indústria localitzada concretament a la
comarca del Tarragonès, sinó que
és una província agrícola, es podria
dir el cent per cent. Només de l'avellana, són prop de 18.000 les famílies que depenen d'aquest fruit sec,
sense compatar les que viuen d'altres
fruits i dels cereals, com poden ser
les comarques de la Conca de Barberà i de la Segarra.
La província, mancada d'una política agrària, pateix un greu desequilibri social i econòmic que mereix
un tractament especial, just i urgent.
MASSADA

RIPOLL

La pressió popular enerva el batlle
La carta que vint entitats i
més de dos-cents particulars havien escrit a l'ajuntament arran
de les darreres eleccions de febrer demanant un procés de democratització, no podia restar
paper mullat.
Per això, en constatar el temut
"silenci administratiu", les entitats
s'han tornat a mobilitzar i exigeixen
i reclamen enèrgicament una respos.

LLEIDA
Empresaris pessimistes
per situació econòmica
, El Consell d'Empresaris de
Lleida ha fet pública una nota
en la qual denuncia, un cop
més el desequilibri que existeix entre els costos de producció i els preus de venda.
En general, les previsions per als
tres sectors econòmics són pessimistes, llevat del subsector de la ramaderia.
L a situació precària de la fruita a
les acaballes de l'any passat s'ha
aguditzat com a conseqüència d'unes
importacions innecessàries —-sobretot pèl que f a referència als' préssecs— i de les males .collites de cereals. Concretament, la falta de pluges ha malmès el 30 % de la collita.
P e l que fa al s e c t o r industrial,
s'assenyala la situació estacionària
de l'atur forçós i la influència que
el procés inflacionista ha exercit en
els sectors del metall i de la construcció, els més perjudicats. Finalment, i pel que es refereix al sector,
de serveis, la zona nord de la província ha tingut un nivell d'ocupació
del 70 %, percentatge que sembla
acceptable, mentre no ha passat la
mateixa cosa a la zona centre-sud,
i així ha continuat un_ desequilibri
ífue ja ha esdevingut tradicional.
ANTÒNIA MALLO

ta, que calia donar en el ple d'aquesta setmana.
La resposta s'ha donat, malgrat
que el to i contingut no ha servit
per a encetar el camí del diàleg. En
síntesi, les paraules del senyor batlle
demostraren una energia ben llunyana del seu reconegut caràcter reposat i conciliador. Els termes de la
carta dirigida a l'ajuntament, digué,
son inacceptables, perquè els administrats no tenen el dret d'éxigir al
consistori ni d'obligar-lo a incloure
a l'ordre del dia d'un ple uns determinats punts. El senyor batlle posà
en quarentena la pretesa representativitat dels signants, la major part
dels quals no comunicaren als socis
de les seves respectives entitats el
contingut de la carta; tanmateix va
posar l'accent en la paradorxa que
representa demanar democratització
i informació quan els plens romanen
sempre buits i el poble viu d'esquena als afers públics. "Mentre la llei
no digui el contrari —acabà dient—
som elegits pel poble i som aquí per
a servir al poble."
N o es va xiular ni aplaudir, tal
com manen les normes educades
d'actuació del públic en els plens
municipals.
El ple es perllongà uns minuts
més per a tractar de la petició', també de totes les entitats, que el consistori s'afegís a la solicitud d'amniStia i s'adherís al Congrés de Cultura
Catalana. Aquests punts però no es
tractaren perquè es va creure que
per la seva importància calia incloure'ls a l'ordre del dia ( i no als precs
i preguntes) del proper ple. El mateix senyor batlle es va comprometre personalment a fer-ho així. A la
sortida, el públic assistent que omplia totalment el saló d'actes de la
Casa de la Vila. feia grups a la plaça comentant la situació. Els mateixos consellers s'afegiren als grupets
per defensar o atacar unes o altres
postures. El diàleg, impossible als
locals oficials, S'improvisà espontàniament a les places i àls carrers.
JOSEP M A R I A F E R R E R - A R T I

ASCENSORS APEL
FUNCIONA

Granollers, "ciutat pubilla"
Fou llegit un missatge de mossèn Xirinacs
Ahir es varen celebrar a Granollers els actes de proclamació
de la Ciutat Pubilla d'enguany,
com a cloenda de la Caravana
de la Sardana o.ue ha recorregut bona part de les terres del
Principat.
De bon matí, a la Porxada, l'Obra
del Ballet Popular, realitzava 1 acte
oficial de la proclamació i la ciutat
de Granollers feia ensems el de proclamació de la Pubilla de la Sardana,
la senyoreta Marina Garrell; pero la
població potser no tingué coneixement real de l'inici de les festes fins
el moment que la Caravana de la
Flama de la Sardana, amb musica de
sardanes i la cridadissa eixordadora
del clàxons dels cotxes, feia la seva
entrada en un Circuit que la portaria
al peu del Monument a la Sardana,
que s'inaugurava en aquell moment.
Aquest monument és obra original
de Joan Ricard i Maimir, ae Taradell, i per mitjà de dues grosses
mans, simbolitza l'amor fratern de la
sardana són les mans, qui la poden
simbolitzar millor que altra cosa. La
inauguració s'amenitzà amb els castells humans aixecats per Castellers
de La Roca i Barcelona.
Ei proper acte important seguia ai
Pavelló Municipal d'Esports, a m b
l'actuació de l'Orquestra i Cobla Municipal de Barcelona, dirigides pel
mestre Antoni Ros Marbà. El programa comprenia la Suite Empordanesa
en sol major, de Juli Garreta (una
de les seves obres cabdals); la sardana La Porta Ferrada, del mateix Ros
Marbà, i l'estrena de l'obra Empúries, escrita pel mestre granolleri Josep Maria Ruera i Pinart, Premi
Ciutat de Barcelona 1971, conjunt de
quatre poemes simfònics, en els quals
Ruera demostrà que no per atzar es
avui un dels nostres millors compositors. Creien que els especiaüstes
musicals reflestiren adequadament
la importància de l'obra. Val a dir
que potser el lloc no era el més adequat per a l'actuació d'una orquestra, amb un públic.no tot ell melòman i, per tant, a vegades distret.
A l Mestre Ros Marbà li calgué acu- •
sar alguna vegada aquesta circumstància.
Dintre l'acte es procedí a la lectura dels Premis a la Sardana atorgats
en aquesta diada per l'obra del Ballet
Popular; a l'entrega de la Medalla
al M è r i t Sardanista, que s'adjudicà
a Juli Sanclimens i Juscapresa, de
Manresa (distinció plenament merescuda): a la lectura dèl Missatge al
Món Sardanista, del qual era autor
en Lluís Maria Xirinacs, i a la lectura de la Lliçó Magistral, que pronuncià el senyor Josep Verde i Aldea.
Els actes populars proseguiren a la
tarda, al Parc Municipal, amb un
aplec de sardanes i l'actuació de les
cobles Infantil i Jovenil de Blanes,
Lluïsos de Taradell i La Principal de
La Bisbal.
ABSÈNCIA D'UNA P U B I L L A
Abans d'acàbar cal fer menció de
l'absència als actes, de la Pubilla de
la Sardana de Torroella de Montgrí,
la Maria Teresa P u j o l i Senovilla
que, acompanyada de tot el seu seguici, abandonà Granollers a m i g
matí, i no assistí a cap altre acte que
a la inauguració^, del Monument i a
la part musical de l'acte públic. N o
puc facilitar als lectors versió dels
fets, ja que en el dinar de germanor
s'intentà que tot es desenvolupés
amb normalitat, quan de fet hi havia
gran quantitat de seients buits. Sembla que fou un moviment de protesta
que, d'una o altra manera, deixà una
recança en els actes del Pubillatge
de Granollers.' El fet que es produís
la momentània detenció d'alguns joves de Torroella que repartien octavilles a favor de l'Assemblea de Catalunya sembla que també va influir
en la retirada. Peró considerem que
la línia sardanística de Granollers, i
l'ànim entusiasta tan per part dels
granollerencs com dels torroellencs,
mereixia una explicació a uns fets
que considerem importants. A l dinar

A P E L , S . L . A v d a . Enllaç Vicenç

de germanor hi faltaven molts germans, i no semblava pas, que ningú
els trovés a faltar. N o és pas aquesta
la idea del Missatge d'en Xirinacs.
JOSEP V E N T U R A
PREMIS
Sardana inèdita. Premi
"Josep
Coll i Ligora", amb. 10.000 pessetes,
per l'obra Calonge, bell recer, original de Ramon Vilà.
Sardana Premi "Torroella, Ciutat
Pubilla", a la sardana Himne a Lloret, escrita per Jaume Cristau. Premi instituït amb 5.000 pessetes.
Sardana Premi "Obra del Ballet
Popular", a l'original de Ricard Viladesau. A En Pep de la tenora.
També instituït amb 5.000 pessetes.
Disc de música per a cobla, a l'editat per la marca Impact,. gravat
per les cobles Montgrins, Caravana
i Coral Polifònica de Girona, sobre
sardanes del Pubillatge tòrroellenc.
Estudi històric, a l'Agrupació Sardanista de Vic, pel seu programa
del 50è Concurs de Colles Sardanistes.
Estudi literari, al conjunt de treballs del programa del 19è Aplec de
Girona, editat per Amics de la Sardana de Girona.
Estudi social, al conjunt de butlletins Anella, que publica l'Agrupació
Sardanista de Granollers.
Estudi musical, desert.
Fotografia, a l'obra presentada
per Bent Alamon, de Torregrossa.
Guió radifònic, a Ràdio Vic i al
guionista de Tres i fora, Manuel
Sorribes.
MISSATGE

DE

XIRINACS

"Aquest any és especial. Molts,
abans que jo, us han cantat les
lloances de la dansa de Catalunya,
han anat acumulant floretes per à
tan bella dama, en aquesta diada,
cada any repetida, de la Ciutat Pubilla de la Sardana.
" A v u i cal parlar d'una- altra Sardana, d'una altra rotllana, trencada
des de fa quaranta anys i que encara avui rio ha pogut ésser reconstruïda: la unió de tots els homes
d'un poble agermanats en una tasca comuna, la gran Sardana de tots
partida en dos trossos durant tant
de temps. Potser un dels trossos podria seguir ballant pel seu compte.
El cercle fóra més petit, però es podria tancar el cercle. L-'altre tros roman esmicolat i esbarriat en moltes
presons d'Espanya, en molts països
d'exili, en molts amagatalls de clandestinitat, en moltes sancions i repressions I frustracions.
"Podríem refer el e e r e 1 e de la
vida col·lectiva, tot I que fóra més
petit. Podríem intentar de tornar a
muntar un poble democràtic, tot i
que fóra un poble mutilat. Però qui
voldrà ballar la Sardana festiva
d'un poble unit i fraternal quan
tants de germans —potser els millors— són absents? La joia sé'ns
glaça al cor.
" P e r a aquesta Sardana, de què
avui us parlo, manca un petit detall,
sense el qual la dansa de la vida
conjunta d'un poble esdevé impossi, ble. Un petit detall que tots estem
exigint en tot lloc i en tot rrjoment.
en llargues marxes pel carrer, en
manifestacions que se'ns afiguren
patètics intents impossibles de tancar la gran rotllana. Un petit detall
que manté aturat el ritme del poble
i que bloqueja les seves il·lusions
més belles. NO! N o volem baHar la
dansa dél nostre destí, mentre no
hi siguem tots.
"Perquè torni el punteig fascinant
i la trena de rialles i els colors a les
galtes, perquè el poble català vulgui tornar a dansar, cal que, d'una
vegada, en aquest any quaranta, la
tenora penetrant, que tots esperem,
retrobi aquella modulació, que tant
l'acosta a la veu humana, i anunciï,
solemne, una sola naraula. el pètit
detall: L'amnistia!"

AGENDA
A L A C A N T . — 20,15 h. Conferència d'Alfons Cucó sobre el tema "Una síntesi d'història contemporània al País Valencià" a
l'Aula de Cultura de la Caixa
d Estalvis d'Alacant i Múrcia.
B A R C E L O N A . — 18: Inauguració V Assemblea de Consumico s. a. la sala d'actes de l'Agrupació dé mestresses de Casa. Girona. 46, pel director general de
Consumidors, Martín Fernàndez
Palacios.
18: "Exposé de quelques-unes
des démarches anthropologiques",
a I S P A , Amigó. 17-19.
19: "Autocontrol de la publicitat", per J. J. Roman.
19: Conferència del professor
Martín Almagro sobre "El temple
de Debod, a Madrid, donatiu
Gobern egipci a Espanya", a l'auditori del Museu Marítim.
19,30: A l'Ateneu, conferència
d'Eugeni Giral sobre "L'agrieiAtura a Catalunya".
19.30: Sessió inaugural del X V I I
Curset de Dret Marítim, a la
Cambra de Comerç, amb una conferència de l'àdvocat Joan Pascual Sanahuja sobre "El procés
actual de codificació i lleis especials marítimes en Dret Comparat".
19.30: A l'Associació Nacional
d'Enginyers Industrials, Via Laietana. 39. seminari sobre " L a política econòmica i industrial continguda en el programa comú de
l'esquerra francesa", a càrrec de
Jean P e r r e Delilez,
Christian
Goux i Barthelemiy Alcantarà.
19,30: Taula rodona sobre " L a
família a la societat actual", a
l'escola Llar. amb Matilde Bahima. Covadonga O'Shea, Rossend
Chavarria, Ricardo Díez, i Pere
Joan Viladrich, amb Fausto Gallego de moderador.
20: "Problemàtica actual de l'economia de les Illes", per Eduard
Berenguer, a l'hotel Barcelona.
22,15: A la sala d'actes del CEC.,
Paradís, 10, conferència d'Eduard
Lluís, amb diapositives, sobre
l'Exposició Himàlaia-75, c-om a
clausura del I I I Cicle de Projeccions d'Alpinisme Internacional.
C A S T E L L Ó . — 19 h. A la llibreria Garbell presentació per
Manuel Sanchis Guarner del seu
primer volum de l'obra completa.
19,45: A la sala d'actes "de !a
Casa de Cultura conferència 'del
metge Alfred Rosales sobre el tema "Els viatges interplanetaris".
20 h: Conferència de Manuel
Sanchis Guarner a la sala d'actes de la Caixa d'Estalvis, sobrè
el tema "Nous enfocaments sociolingüístics al País Valencià".
M A N R E S A . — A la sala de ia
Caixa d'Estalvi» Jesús Farrés i
Bernaldo parlarà sobre "El rubdotat en la societat".
P R A T DE L L O B R E G A T . — A
l'estatge social de la societat coral " L o Llobregat dé les Flors''
conferència de Leopold Massó sobre el tema "Trascendència dèl
Cant Coral".;
V A L È N C I A . — 4,30: a la sala
d'actes de la Facultat de Füosofia i Lletres conferència de Manuel Àngel Conejero sobre el tema
"Arquitectura
del espafilo
verde".
4.30: a la mateixa sala
de Filosofia dissertació de
te Sànchez sobre el tema
para una puesta en escena
you like i t " " .

d'actes
Vicen"NotaS
te " A s

18 h: a là sala d'actes de Filosofia i Lletres parlarà Raimundo
Fernàndez sobre " L o s elementos
simbólicos en el Teatro".
20 h: a l'aula de treatr» de Filosofia i Lletres representació de
"El rey L e a r " pel grup de teatre
"El Globo".
20: a l'Aula Magna de la Universitat, " L a cultura als barri»alternativa» municipals".

BHÍ5A Avui el seny català
aconsella introduir d confort dintre mateix de casa*
Us instal·larem propà al vostre pis, 8
la vostra torre o a la vostra indústria.
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