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DETENCIÓ 
No és la primara vegada que Joaquim Boix Lluch cau a les mans de la poiicia i en! 
rep tractes brutals. El maig de 1966, quan era estudiant -ara éa enginyer-, va 
ser detingut arran dels fets dels Caputxins de Sarrià í, acusat de pertànyer al 
Sindicat Democràtic d'Estudiants, el Tan torturar salvatgemeat durant tres dies. 
Foren precisament aquestes tortures les que, juntament amb altres fets, van pro
duir el lliurament d'una carta de protesta al Cap superior de policia de Barceló 
na signada per ¡sis de cent sacerdots, í la posterior sanifestació d'aquests pels 
carrers de la ciutat, furiosament reprimida i que en aquell temps tant de ressò 

lYaJenlr. 

Els fets són prou coneguts. La pressa 
els ha anat publicant, si bé d*una 

manera molt incompleta, i en conseqüèn
cia no se n'han pogut treure les refls 
xicns que caldria. Creiem, doncs, d'in
terès reflectir novament els fets, d'u
sa manera exacta i completa. 

li dia 10 de febrer, al migdia, Joa-
iquim 3oix Lluch fou detingut, al por 

tal de casa seva, per tres individus 

que 'Identificaran com a funcionaris 
de policia. L'únic motiu de la detenció 
era d'otiigar-Io que els donés el pas
saport. So existia, doncs, ordre de de_ 
tenció, ni cap "delicte" que justifi
qués la conducta dels funcionaris, i 
molt menys ela cops, les empentes, les 
puntades de peu i les bufetades que en 
Boix va rebre quan va eol»li«ltar-los 
d'avisar la seva esposa a través de 
l'ínterfoao snstal·lat a casa seva. 

Igunes persones que van prssenciar 
l'espectacle v&n demanar,tímidament, 

que no peguessin ei detingut,i així els 
policies se van justificar dient que 
era "un criminal muy peligroso*', "un 
chorizo". 
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m cop dintre lsautomòbil les p&tades 
i les bufetades van continuar. I el 

vfen amenaçar de processar-lo per haver 
lesionat un dels policies, cosa total-
sent falsa. 

Ala "Jefatura Superior de Policia" en 
Boix va ser interrogat per una vintè 

na 
li 
que 
van 
so 
Me 
d'e 
ne 

de funcionaris, que l'insultaven i 
deien que no sortiria d'allí fins 
lliuris el passaport. Després el 
ingressar al calabós ordenant que 

se li facilités ni menjar ni aigua. 
trestant la seva esposa es va haver 
sperar durant tres hores sense tenir 
4at> mena d'informació. 

les vuit del vespre va ser novament 
^interrogat per un funcionari que en 

entrar li va cridar que s'aixequés, i 
quan en Boix es va aixecar va rebré una 
patada a l'estómac de part del policia 
que li digui: "Toma, para que no deacan 
ses tasto, so cabrónls!. En Boix li va 
dir: "Si yo no le conozco a usted, ¿por 
qui me pega?".La resposta fou un cop ñe 
puny al ventre, seguit de les paraules: 
"Este es ai nombre", i de dues bufeta
des: "Y éstos mis apellido»". Altre cop 
a calabossos. 

jap a les deu de la nit el van tras
lladar al jutjat de guàrdia, on es 

van poder apreciar lee lesions que li 
havien ocasionat. 

ytíaltra banda, cal consignar el fet 
JL^que, a causa del sobresalt, l'esposa 
de Joaquim Boix va perdre el fill qne 
esperava* 

El funcionari que comendava el grup 
que va detenir ea Boí>: es diu Es

mérala© Rapiño S&nrosáa. Així mateix 
als interrogatoris va intervenir l'ano
menat "señor" Navales. Contra ells en 
Boix ha interposat la corresponent ac
ció judicial.» 



MEL 

«¡I* un any, el 2 de març de 19?4, en 
jp ¿ma llòbrega dependència de la Presó 
Model de Barcelona, Salvador Puig An-
tieh Ta ser executat. Així era aplicada 
la sentissis de pena de aort que uns me 
ses abans un tribunal militar havia dic 
tat contra seu. 

Iíass&ssinat de Salvador Puig va ser, 
Jés encara, un cris que ens colpeix a 

tots, va ser un greuge gravíssim que la 
dictadura feia al poble* Per a nosal
tres, catalans, constitueix un sota epi 
sodi d1una histèria que bé coneixes 
prouí 1«assassinat d*un ciutadà de Cata 
lusya ptr sentència de l'exèrcit espa
nyol á*ocupació, igual com, per a posar 
ua «templa significatiu, anys abans, 
l'octubre de 19*K3, el mateix exèrcit as 
sassin&va el nostre president Lluis Cos 
panys. 

•frtn aquest prïser aniversari el record 
JEÜJàel company Puig i de la seva mort 
tràgica se'ns presenta encara molt viu. 
Tanmateix, ma® que com un record simple 
ment testimonial, planyivol, la imatge 
del company l'assassinat del qual tots; 
tenim, inesborrable, a la memòria ens 
ha áe servir per a encoratjar una llui
ta a la qual sota cap pretext no podem 
renunciar, ningú no pot renunciar» la 
lluita centra la pena de mort. 

SI mateix dia de l'execució de Salva
dor Pt*ig» era executat també, a la 

presé de Tarragona, un delinqüent comú: 
Heinz Che». Si de la mort de Puig, que 
«ra un polític, ens en dolem especial
ment perquè la seva lluita i la nostra 
tenen avui un eneaic comú i perquè, en 
ultima instància, creiem que la seva ae 
tuacíé dins la lluita armada tenia la 
plena Justificació de l'autodefensa oca 
tra la repressió criminal de la dictadu 
ra feixista, no per això hem de conside 
rar asaras rebut jable la pena de mort 
aplicada en qualsevol altre cas, de ma

nera institucional, per part ¿cl poder 
constituït. 
•«•f abolició de la pena de mort ha de 
JLlser la primera de les nostres rei
vindicacions democràtiques. En un ao 
ment com l'actual, en què el fiscal go
vernamental demana ^8 penes do moxt con 
tra els acusats de l'afer Carrero, la 
necessitat de la lluita popular per sal 
var les vides dels qui s'hi veuen direc 
tasen» asenaçats pren un caire evident 
d'extrema urgència. 

No ens hi podem enganyar. Com la lluí 
ta per l'amnistia.dels presos i dels 

exiliats polítics, la lluita per l'abo
lició de la pena de mort ha d'ocupar,en 
les nostres consciències i en la pràcti 
ca de la lluita de cada dia, un primer 
pla en l'ordre de les prioritats, senzi 
llaaent perquè també és al capdavant en* 
l'ordre de les necessitats. D'altra ban 
da, i tambó com la lluita per i'amnis
tia, la lluita contra la pena de mort 
ée, inqüestionablement, una acció direc 
ta i segura per la destrucció del botxï 
criminal que ha estat i és la dictadura 
feixista espanyola, bastida a partir 
d'un acte tan tremendament terrorista i 
sanguinari com va ser la guerra aontra 
un ordre polític legítim sorgit 4« la 
voluntat del poble. 

El clavell vermell amb el qual moltft 
de nosaltres vam voler simbolitzar, 

ara fa un any també com aquests dies ma 
teix, la indignació i la protesta pel 
crim comès contra el malaguanyat com
pany caigut, ha de constituir," també, 
la desclosa de tot un moviment, d'nn am 
plissim moviment que, amb la seva llui
ta coratjosa i incansable, faci impossi 
ble la imposició i la consumació de cap 
més sentència de mort. 

marilers de clavells vermells per l'abo 
JLvJjLició de la pena de mort; milers d» 
veus per la fi del feixisme.3 
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Inexistència de la pena de mort es 
Iperd en el temps, i s'ha mantingut a 

través dels segles fins als nostres di
es. Tot i això, la seva vigència als 
temps moderns ha anat abolint-se, i ai
xí tenim que a l'Europa occidental tan 
sols perdura a l'Estat francès i a l'Es 
tat espanyol. A l'Estat francès s'apli
ca la guillotina, i a l'Estat espanyol, 
el "garrote val". 

¡I "garrote", instrument que produeix 
lla mort per estrangulació del coll, 

és de creació ibèrica: Espanya i Portu
gal el van emprar a les seves colònies, 
i després a tots els seus territoris. 
El 1867 Portugal va abolir la pena capi 
tal; l'Estat espanyol, en canvi, fidel 
a les seves tradicions arcaiques i re
pressives, el 1975 encara la manté... 

PEE CIIJlí CAL ABOLIR-LA 
ISargument més correntment esgrimit en 

idefensa de la pena de mort és el del 
"càstig exemplar". La feblesa d'aquest 
argument, la demostren de manera rotun
da gran nombre d'estadístiques (entre 
lea quals les que han fet les Nacions 
Unides) que revelen que als països on 
no existeix la pena de mort no s'apre
cia cap augment de la delinqüència res
pecte ala països que la mantenen. A 
Nord-Amèrica, per exemple, era impossi 
ble d'establir diferències, en aquest 
sentit, entre els Estats abolicionistes 
i els antiabolicionistes. 

E'Estat se'ns presenta com la societat 
Jorganitzada políticament. Però, quin 

dret té aquest Estat, i en nom de qui 
actua, per a eliminar físicament un 
dels seus membres, negant-li tota acti
tud regeneradora? ¿Gom eap l'Estat si 
quan executa un ciutadà interpreta real 
ment la voluntat popular? 

Bfiltra banda, no es pot deixar de con 
ftemplar la seriosa possibilitat d'un 

error-humà en el judici. I un error en 
aquesta matèria seria irreparable, i no 
ens podem permetre de riscar de come-
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"Al eglí* XX, l'existència del patíbul a les na-
eiOBfi d'Europa els semblarà un afrontament, i la 
decapitació d'un ésser esdevindrà impossible". 

VÍCTOR HUGO 
("Manifest de Pau als Pobles d'Europa", 

Berlín, 1867) 

tre'l. Admetre la pena de mort, per 
tant, equival a admetre la infal·libili
tat del jutge, cosa que és absolutament 
inversemblant. 

Val a dir, d'altra banda, que les 
lleis mai no imposen la pena de mort 

amb caràcter inexorable; el jutge té 
sempre 1'alternativa de la reclusió ma-

jor. Així, doncs, tenim que la imposi 
ció de la pena de mort és aés una decî  
sió política, conjuntural, que una apli_ 
cació mecànica dels textos legAls, i ai 
xò diu ben poc a favor de l'equanimitat 
en la seva aplicació. La concessió o no 
concessió de la gràcia per part del Cap 
de l'Estat és clarament una mesura polí 
tica. *-



LA PUNA HE MORT 
A V ESTAT ESPANYOL 

S abem per què es condemna a mort un 
home avui a l'Estat espanyol? 

„!> a pena de muerte es legítima cuan-
''•aUdo es merecida. Hay erímeaes que 
causan un horror tan profundo, que la 
conciencia colectiva sólo los considera 
punibles con el supremo castigo". Aques
tes paraules són del penalista espanyol 
Cuello Calón, del seu llibre "La moder
na penología", editat el 1958. Aquesta 
és, avui encara, la justificació que es 
ióna a certes latituds a la pena capi
tal. 

Ara t¡*, ei estudiem les estadísti
ques, veurem que als últims trtïnta-

set anys (o sigui, durant l'època fran
quista) l'aplicació pràctica del "supre_ 
mo castigo" ha tingut com a base "d&líc 
tes" polítics, actes que en general 
atemptaven contra la seguretat interior 
o exterior de l'Estat. Així, donce, la 
pena de mort s'ha aplicat més que res 
per a protegir la institució estatal, 
concspte, el de l'Estat, que, com és 
prou sabut, el franquisme ha volgut con 
fondre sempre amb el del seu règim polT 
tic concret. 

Podem concloure, per tant, que hi ha 
una élite, la que la dictadura fran

quista constitueix i represente, partjl 
cularaent interessada a eliminar els 
seus opositors més vigorosos. 

Recordem la llei espanyola de 5 de ju 
liol de 1938 mitjançant la qual el 

"Nuevo Estado" reincorporava la pena de 
mort al Codi Penal, del qual havia es
tat eliminada l'any 1932: "...porque un 
sentimentalismo de notoria falsía y que 
no compagina con la seguridad de un Es
tado fuerte y justiciero, la cercenó de 
la escala general de penas..." No cre
iem que calgui fer-ne cap comentari. 

•Sany 1938? ?er a celebrar 1'aSveni-
«ffflpttt de le. dictadura de .. raneo, re

instauren la pena de mort} l'aay 197^, 
per a celebrar l'adveniment de 1" -¿'per-
turismo" del govern Arias, CGftáftHfoéa a 
mort i executen Salvador Puig Aniieia a 
Barcelona i Heinz Ches s, Tarragona, ts 
claríssim: es tracta, simplemm&t, del 
contir.aisme d!un règim opressor i ¿rimi 
nal. 

A ra, per a celebrar el "segundo aíio 
Arias'-', preparen un procés monstruós, 

on el fiscal demana ^8 penes de morí 
per motius polítics. Els aocaats, b.omea 
i dones que lluiten per una socí&tat 
més justa, sensa classes, i on ©Is po
bles puguin eer lliures, sor, per ais 
feixistes, aquella qu& "causan horror a 
la conciencia colectiva", i qua v-^r 
tast, han de ser eliminats. 

La consciència sel-lectiva, «a cauri, 
s'ha manifestat ben clarament als fi.1 

t.'.ms temps: va quedar-se ben tranquil·la 
quan ETA executà Carrero B'aaco i, per 
contra, quedà realment horroritfcáda i 
indignada quan, el 2 de is arç de l'any 
passat, un botxi a sou às la dictadura 
posava fi a la vida de Puig Antica i de 
Heinz Ches. I és que la societat nap 
distingir molt bé quina és la fliferèacia 
entre un acte de defensa pròpia d'un po 
ble oprimit, perseguit í salvetgement 
reprimit, amb una pila de sorta en la 
lluita i amb centenars de patriotes a 
la presó, i unes penes de mort institu
cionalitzades i aplicades COK a revenja 
per una dictadura que arrossega ceata
ñara de milers de morts a la eeva esqus 
na. 

¡n definitiva, la nostra societat, el 
I poble, diu un no rotund a la pen^ de 

mort com a instrument de repressió i di
gressió contra el poble mateix.il 

TACTES POLÍTICS BASGQ-CS 
L'abril de 197**, forces politiquea catalanes i basquea van prendre un acerd de 
consultes prèvies respecte als corresponents contactes i possibles accrds aab al 
tres forces de 1«Estat espanyol. 

Com a desenvolupament d'aquest acord g'eatà treballant activament p-,r acribar a 
una presa de posició d'aquestes forces polítiques, a fi de plantejf.r conjunta
ment les respectives reivindicacions nacionals en relació a les forces xiolíti 
ques d'oposició de l'Estat espanyol. * ~ 

El nostre partit vol expressar el seu reconeixement de la importància d'aqueat 
treball polític, que ell mateix ha contribuït a impulsar i del*qual espera, per 
a ben aviat fruits estables i positius. 

http://mateix.il
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El £ de desembre de 1970 era promul
gat oficialment el famós "Estatut 

del ?i, la vinya i l'alcohol", el qual, 
al seu article 2^, deia que "cada campa 
nya vinícola alcoholera seria objecte 
de regulació per un decret del govern" 
p@r a establir el percentatge que cal 
lliurar obligatòriament. 

iacl les coses, el 13 d'agost del 71 
^apareix el primer decret, correspo-

aent a la campanya 71-72, i que, a l'i
gual que els que han anat sortint poste 
riorment, marca un percentatge d'"Entre" 
ga Vifíccla Obligatòria". (E.V.O.) del 
10)6 fl* la collits. 

a E.V.O» consisteix en una operació 
Ide venda "obligada i barata" d'aqssst 

1C?£, psx' BfVt dels productors, al FOBPA 
(Fondo de Orientación y Regulación de 
Precios de Productos Agrarios). Aquest 
organisme pot disposar de 1*alcohol 
"comprat" per a millorar «1 mercat in
tern del vi i afavorir-ne l'exportació. 
Això Is si que teòricament es marcava 
com a finalitat del decret, amb el qual 
es pesssava millorar el mercat del vi en 
fer la E.V.O. amb vins de qualitat infe 
rior. 

L'OPOSICIÓ 
mas vmnii/n 
Des de la sortida del decret han pas

sat quatre collites, i la postura 
dels pagesos davant la E.V.O. ha anat 
evolucionant. 

Ala primera campanya, la 71-72, el de 
cret va agafar força desprevingudes 

les cooperatives. Concretament a les co 
marques tarragonines (que són les més 

afectades), tot i que hi havia gent que 
s'hi oposava, la E.V.O. es va far & tot 
arreu. 

Ala campanya següent, 72-73, l'acti
tud va canviar. La pretesa finalitat 

de la llei, d'afavorir l'exportació, no 
es veia per enlloc* Al contrari: l'any 
73 ns&teix, les importacions de vins 
d'Algèria, Tunis, Bulgària, Grècia i 
Itàlia van augmentar ni mes ni menys 
que en un kk&jí en relació a l'any ante
rior ("Triunfo", nfim. 631, 2-11-7*). 

|1 mercat interior tampoc no va millo 
irar: els fraus de vins fabricats amb 

sucre i colorants van anar .multipli
cant-se i fins i tot se'n van ar-ribar a 
exportar, en perjudici dels vins elabo
rats correotament. 

Amés a més, els pagesos hem vist ben 
clar que la E.V.O. no éa altra cosa 

que un impost més que ens cal pagar a 
l'Estat, ja que actualment ni tan sols 
és necessari de fer-la amb vins o sub
productes del vi: amb un simple taló 
per la quantitat corresponent a la dífe 
rència dels preus de l'alcohol (preu de 
mercat i preu de venda al FORPA), el 
lliurament queda saldat. 

Per tots aquests motius,a la campanya 
72-73 «1 705Ó de les cooperatives, 

que suposen d'un 85 a un 90% de la pro
ducció de la zona (continuem refer injb 
nos a les comarques tarragonines), sa 
neguen a fer la E.V.O. A aquesta deci
sió e'hi arribà després d'una discussió 
al si de les cooperatives de cada un 
dels pobles, les quals es coordinen per 
mitjà de la unió de Cooperatives, que 
n'aglutina 192. 

Ala collita 73-7^ augmenta el nombre 
de cooperatives que s'Oposen a la 

E.V.O., i a l'última campanya, la 71*-
75. ja pràcticament cap no farà la ven
da al FOBPA ni tampoc s*acollirà a l'al 
ternativa d'abonar la diferència en me 
tàl·lic. 

er evitar que al marge del que es d<e 
cideixi a la Unió hi hagi cooperati-P 



ELS VITICULTORS... (continuació) 
ves que facin la E.V.O., ela diners cor 
responents al lliurament han estat dipo 
sitats en un fons comú. Mentrestant,s'e_ 
laboren escrits al ministeri exposant 
els raonaments de la negativa dels page_ 
sos, i com a única resposta arriba, per 
a les cooperatives que no han fet la 
E.V.O. de la campanya 72-73, una multa 
proporcional a la producció. Concreta
ment, i per posar un^exemple, en una co 
operativa amb una producció aproximada 
de h-0 a 50 mil càrregues de raSm, la 
quantia de la sanció és de 800.000 pes
setes, que, juntament amb les del 10% 
de la S.V.O., suposen un deute de 
1.600.000 pessetes, corresponent només 
a la collita 72-73. 

Tothom, però, es nega també a pagar 
la multa, i es torna a escriure al 

ministeri. La resposta és semblant: 
quan passa el termini de pagament de la 
E.V.O. i de la multa, arriba, per a tot 
hom, l'ordre d'embarg, la qual, però, 
encara no s'ha fet efectiva enlloc. 

Les cooperatives, però, es mantenen 
en la seva posició i no tornen enre

ra: l'Estat no s'atrevirà a emprar-se 
contra gairebé la totalitat dels page
sos de les comarques afectades. A l'úl 
tima reunió de la Unió és elaborat un 
escrit on es posen com a condicions^ 
entre d'altres, per a fer la E.V.O.: 

a) que el FORPA pagui el 10% a preu de 
mercat. 

b) Que s'interrompin les importacions 
de vi i d'alcohol. 

c) Qr.ie es desgravin les exportacions. 

A TALL 
m CONCLUSIÓ 

És ben clar que la llei no afavoreix 
en res els pagesos, ja que aquests 

han de vendre el 10% de la collita a 
un preu molt més baix que el de mer
cat, i si necessiten alcohol per a ai_ 
llorar vina o fer misteles, l'han de 
comprar al preu estricte de mercat. 

Entre els pagesos, els més perjudi
cats són els que s'agrupen a les 

cooperatives, que són la gran majoria, 
ja que 1*estricte control que hi ha so
bre d'elles obliga a fer el lliurament 
del 10% real, cosa que no fan ni els 
productora privats ni molt menys les era 

preses primacías. 

Tot i això, últimament els productors 
privats (és a dir, els que venen el 

vi directament i no he fan mitjançant 
les cooperatives) han estat declarats, 
a efectes administratius, com a "indús
tria", i això els fa estar molt més con 
trolats i, a més, els grava amb una sè
rie és càrregues fiscals que fa que 
aquest tipus de productors per compte 
propi vagin desapareixent com a tais, 
absorbits per empreses fortes. I els 
que no desapareixen, si bé poden decla
rar menys del que cullen i d'aquesta aa 
nera pagar menys impost, es veuen obli
gats a fer la E.V.O. perquè, com qus no 
estan coordinats com ho estan els de 
les cooperatives, no poden sostenir cap 
posició de força. 

Finalment, cal veure que eis únics be_ 
neficiats per la E.V.O. són, per un 

cantó, les empreses col·laboradores del 
FORPA (la E.V.O. suposa en total una re_ 
quisa per valor de 1.200 milions de pes 
setes l'any), les quals, obtenint més 
barat l'alcohol, el tornen a vendre a 
preu da mercat i en cobren tr .mqui3?la-
ment la diferència sense cap mena de 
despeses d'elaboració» 

s curiós notar també com mentre les 
cooperatives que no han fet la E.V.O, 

s'han vist fortament sancionados, les 
indústries productores de vins fraudu
lents, els propietaris de les quals o 
formen part de l'oligarquia o hi tenen 
entretes relacions o són une feixistes 
prou coneguts, tornen a funcionar com 
si res no hagués passat... Però aquest 
tema és molt llarg i sucós, i caldria 
fer-ne objecte d'un altre article.fi 

G.P. 

IMMRE LES — — ^ 
COL·LABORACIONS 
SiONAMMS A Ü'AMA* 

Volem advertir als nostres lectors 
que aquelles col·laboracions a la re
vista que, per les seves caracterís 
tiques especials o bé pel «OU caràc
ter de cròniques o coBentaria refe
rents a fronts de lluita nsclt loca 
litzats, tracten matèries que no són 
necessàriament conegudes per la tota 
litat del nostre partit, apareixeran 
signades, com a indicatiu que són 
els seus autors i no el conjunt del 
partit els qui es fan responsables 
del seu contingut. 

Comissió 
àe Publicacions 

de FJí£.À 

http://article.fi


ÀGamsmnsi EL Q 
EL QUE SOM i LLSmfr 

fjtla dos anys llar-gs d© vida que té 
ial'fcfrtt Universitària de Pos-sacié 
de Professorat d'B.G.B., da Sani Cugat, 
han estat presidits per una lluita cons 
tant per mantenir la seva personalitat; 
i aeoassguír una autonomia real. 

Professora í altasnas de lçEseola sos 
eoaseíaais dt la impertàaeia i«a té 

l'sduaaoij ¿els inf&sis i dels adoles
cents sa qualsevol canvi o revolució so 
eial» te també per aixè que 1'estament 
eétücaiíu ha estat un deis ais sotmesos 
a rapraaaié i a csairel áés de 1*adven! 
aent mol ffranquí&aa» 

Segons la declaració de l*Asseablsa 
«•Ajusta de professors i aluanes, 

l'Eseela prsso&itsa, i posa a la pràeti 
ca, una línia pedagògica diferent de la 
trafiiaieaal i qus té per base una forma 
ció eisntífíea, arralada a la realitat 
del pala i aasb una gesiífi interna antis 
tlosaaat democràtica* 

sisas ara professora i aluanes hea par 
! tioípat al claustre, a la direeei67 

a l'alaborccií de programes, etc., i 
hea tingui l'Assemblea eos a òrgan re-
prasentatia Eàsis. I* majoria de les 
classss sen impartidas en català, i a 
la aaáoríta, tsabl, s5ssfoqmen els temes 
& partir de la nostra realitat. 

|«rè aquestes ríalitaacioas i aques
tes aspiracions han quedat amenaça 

dea 4* sert per un "decra te-leys* queT 
de cap í volta i sense consultar ni avi 
sar pylhriaaent els afectats, ena ha pío 
gut des é'un despatx oficial del minis
teri de Madrid. 

quast "áeareio-iay'S publicat al "Bo 
klaiín Oficial del Estado" durant lea 

áltiaaa vacances de Kadal, convoca un 
concurs da trasllat Aa lea places va 
oasis, a 1*Estat espanyol» deis soasas 

de catedràtics d'escoleu Normals i dels' 
adjunts corresponents. 

Ala nostra Escola entren a concurs on; 
se càtedres i onse places d'adjtint7f 

ocupades actualment J>9T professors inte 
rins, capdavanters de l'esperit de l'Es 
cola. Per les característiques tela pro 
fessors actuals 1 per les condicions: 
del concurs de trasllat, resulta que 
cap dels professors que ara tenia no 
pot ocupar plaça a l'Escola. Par tant, 
el total de vínt-i-dues places que en-
tïsn & concurs hauran de ser eoberte 
per- professors vinguts de fora. 

Durant tot ei mes de gener ees h 
atipat de fer passos "legals" p 

aconseguir que la nostra Escola no e*. 
tri al concurs, basant-nos en el fe 
que, des de la seva fundació, pertany 
la Universitat Autònoma de Earctloua, i 
per tant, no és una Normal, aisJ una Es 
cola universitària. Coa era ò'esperarT 
ao hea aconseguit res. 

Cansats que no ens escoltessin, el 
dia 6 de febrer, en una assemblea, 

ram desidir començar una vaga activa 
que s°acabaria amb el boicot total a 

9 



MAGISTERI DE SAHT CÜÜAI 
(coat-apotié) 

lea elassee si fiaalaent es produïa Xa 
irvasié do rjcus professora, o aab la 
"aoraalitat" si el siaisteri acceptava 
el BMtre recurs Hlegalrr eoaçra la ia-> 
clusié de les plaees de l'Esoela al esc 
curs. Sea a últims se fobrsr i encara 
00 hest ebtiagut cap raspeóla, faieasaoat 
el Dr, Sandia, rector de la ïïaivorsitat 
Autònoas, Í= ̂ 3 ha ctit qy© "«II ao psdia 
fer-hi i?s Siés;,\ saldría saber si real-
aest ka fet algun cosa. 

Tat plegat ©as fa Taure, ÍES qui TOS a.*! 
aeaí. que el prcblaa* ém emir.gntsoat 

polítio. Per ascasüiguir ua-a ¥®rit.able 
autososia usi,ver-sítária i usa qualitat 
real en si casp eduoaiiu, al príser que 
sal que es do*'! és la ásgaparieíé del 
regia que ara so fa impossible. 

$s global. Les potitos 
paroláis, desases raoit 

d«esforç, i «acara que es doai ftlftu 
&Teaç, ssapre serà ea terroay fsls, ja 
que qualsevol "decreto-loy1' distat das 
de Madrid et paf anublar S E vtn sol dis 
el treball que ha costat mesos i potser 
aays de rsalít.sar. 

•raéra xocant de ereurs ea la possibili^ 
*? tat d'fcutoaosia. d'una ïïaiversitaï 
"Autònoma'*, días el aare d'ua sistema 
pollt.ia que no ral ai ssaiir parlar 
d'sutoacaia ea el terreay pollsie. 

més popular de la sosera 
¡lluita na estat! "So rolea deixar de 

ser el que sos i lluitares per aooaso-
gsir si que volea s@r*!.Ki mis ai aeays.1 

ÏJll prcblssea 
JE« svoluoians 

flMATÉSIAi 

Iftttlf KtfflfM 

K rSOWTNACtONAt 

V Q É CATALUNYA I 

INFORME 
.. SOBRE 

QÜESTIONS 
TÀCTIQUES 

M « t * y l . . * r t * ¿cí »«<#*r 

«» í»?»Sí»ya 

#*>«#* >*» «*•! 

ELS LIEBRES BEL PRIMER CONGRÉS DE FSOKÍ 
QUE EXPLiquEN QUINA ÉS LA iíOSirM LLUITA 

demaneu-bs ais 
nostres milstants 
10 

pust ás liquidarlas el ••IwtaTiajn 
kportugues a Angola 1 a Meoaasbi*, les 

solíales de ls3stat saaaajal ala les 1.1 
timos que q»eà^n s l*Afrl«J»« 

tel qus fa ©1 Sàhara, al eeusst as "Su» 
sis confusas los 1M ftrato! M U qu^ 

ts^í® aasr* sis m t m t i que raiviiuMl*» 
fNl la iadepeadenoin -i'soiaell terri*® 
ri. El FPOLIsÀaio (Front Pepal*» a»Allí 
beraaent Se Saguist #1 3s.»rs, t tal Biu 
á'Gr), taabé atoaaaat siaplomost FLF? 
seabla que ¿s I! orj&siiSRáor- |s guorri» 
«les ooatra AS© foroes esp&3vsJ,es §lfs@u 
pasie fas €ltiáaseat ttaa portad a tsr»* 
aabotatgss a les lastaMaalaaa deis Fas 
fats if Bu Craa i al port f.!Il AaimaT 
Aquesta orgaaitaa«i6, uas la supese-a ss 
ta la prsteseiS direota del gavera de 
Libia, i é* al tres la waua» tutelada 
per Algèria, 

a altre aoflasat la l^nsaoaat H®S-
ac® (Moviaeat de Besistèaois oís He U 

mes Elaass; al anal se li atriauaix 
iaspiraoio slgsriaaa 1 que as sembla 
aaver tiagut gaire activitat. 

El que ém prou sabut i boa ovidert ¿a 
que la iadepeadea^ia del Sàaara a^tu 

alaeat sota el àsaiai espanyol, estl 
aaeaac64a per soltes baa#«s. Ea ̂ rister 
lies, éa ©lar., per 1*Estat sspaayel ma
teix, el qual, aalgrat les proaecos que 
va fer a lsásseafelea Saaeral da iza mtm 
closa Unides, rotaràs tan** eea p©3 3,'i-
aiei del preses d*antoást®sainasié tol 
poble sanarauí i pretén orgaaitsar uas 
a.pareaga d'inàspeadèasia a?fb el territo 
ri soatrolat pels "notablos**, que séï 
una asna ds seavors feudals doaosticats 
i a sou del govera de Madrid» Aisè per-
ssatria a l!isperialisae asps.aj'ol de son 
tiausr explotant els fosfats de tu Craa7 
la riquesa pesquera, *t«. 

»^siltra feaaèa, i davant les ia^eaeisas 
JL^asesieaistes dels Estats vatto (Algè 
ria,Mauritàaia i, sobretot, el Marroc)7 
és evideat que 1'arica solucid sssepta-
ble és l'autèatioa a^todetorairnsié del 
poble del Sàhara, saase iaterferències 



CEUTA, 
RIMOL 

de cap sea©. Aquesta solueió senbls eme 
cada 6ia ti més possibilitats i·axit., 
gràcies ai creixeseni ú'uaa massa prole 
tàría eeasssisat, apareguda amb el pre
ses á'iadustri&litaaciS deis fosfata 1 
asb 1»expansió del port d'El Aaiun. 

HM» altra qttestiS plantejada en terri 
toria africans de domini espanyol és 

la real&m<*sié, ^T part del Marroo, de 
lea ciutats de Ceuta i Melilla, de les 
liles Chafariaaa i deis Poca de Vele» 
de la Somera i d'Álímcesas, 

"STlls Posa i les liles Chafarinas s6c 
•Eásimplss bages síiítars, que pràctica 
sent Eo tenen població civil* Per tant7 
es traeta de la áevoluaió pura i simple 
al Marro®. El cae de Cesta i Melilla, 
perè» resulta als complicat! ©és eiu-
tats situades geògraf icaaSeat sa terri to 
ri «arroquí i U b una població d'origen 
europea que s'M va establir ja fa se
gles. ¿5a definitiva, és una situació 
equivalent a la às Gibraltar. 

En ura aituaeíÓ d'aquest tipus, la li 
quidaoiÓ d'aquests vestigis coloni" 

als Murla Se passar per una etapa du 
rant ia qual aquests petits territoris 
tinguessis un estatut especial que ga
rantia els drets de la població d'ori 
gen europeu, tot incorporant els terri
toris a la sobirania de l'Estat aord-a 
frieà dísa el marc geografia del qual 
estan situats, éa a dir, el Marroc. Ae-
tmslaent, però, aquesta solució es fa 
¡solt difícil, pel fet que ela règims 
imperants als Estats en litigi, l'espa
nyol i e-1 marroquí, ao són democràtica 
aiaÓ áiatatoriala i fortament unitaris-
tes. 

Un fet- important que ens interessa re 
•arcar aquí, tant pel que fa als ter 

ritoris egpànysle del Hord d'Àfrica cos 
reapeete al Bàhara,.és que el doaini co 
lonial A què eatan sotmeses prové ¿el 
mateix Estat imperialista que osupa els 
Països Catalans. És por això que tota 
reivindicació que vagi encaminada a la 
liquidació d'aquests veatigis colonials 

contribueix a afeblir la iaatge uaita-
rista de l'Eatat qua iís el nostre opres 
sor i enemic. 

La liquidació d'aquestes colònies afe_ 
girà un element més a la crisi de 

l'Estat espanyol com a estructura que 
ban presentat i presenten com a mítica 

"Servir a 1*África", una pesadilla endè 
mica a l'Estat espanyol, una sequoia de 
morts i de sofriments inútils. 

i indesmembrable. La pèrdua del què a 
nivall oficial és considerat ccm a part 
absolutament integrant del territori 
d'"España" (cal recordar que ei Sàhara 
és una "provincia" i que Ceuta i 
Melilla són "plasas" adierites adminis
trativament a "províncies" aadalt;ses), 
constituirà un oop greu al xovi&íaae es 
panyoi i a la "Sagrada Unidad de la Pa
tria", i an resultarà perjudicada la 
imatge de la "grandeza" que dursnt tant 
de temps ens ha servit la ideologia ofi 
cial. I finalment, no cal dir que tambe" 
serà la fi del substanciós negoci que 
l'explotació dels recursos del Sàhara 
constitueix per a la burgesia mcnopolis 
ta, a costa del poble natiu i en detri
ment de l'acumulació de riquesa pròpia 
al territori.9 
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mmiwmms MARGINALS AL MHJ 
T1STA" DEL SA1 JíMíi 

No Se'n podia esperar res més, d'Un 
Ajuntament fe ixis ta. Els qui se n'han 

sorprès (i que ens perdonin), han demos 
trat tenir una bona dosi d'ingcnuïtatT 
Perquè, ¿per quins set seus un Ajunta
ment, dins la dictadura franquista, ha 
via de variar sensibleaent la tònica 
antipopular i anticatalana iniciada el 
1939? 

•ffis clar que som en temps d'"apertura", 
Jdli el règim es veu obligat, a segons 
quin» nivells, a euavítsar (és a dir, 
disfressar) l'opressió i fins i tot a 
fer concessions a les demandes i a les 
necessitats reals de la societat. 

Aixd és el que no van saber veure els 
divuit regidors del "no", els quals, 

aiab una priaarietat política d'antolo— 
gia, van deixar pas a la seva primera 

.< 
LA REPRESENTATIVITAT DE L'AJUNTAMENT 

•Sstudi comparatiu de l'activitat dels 
i Plens municipals barcelonins, entre 
iaia anys 1932 i 1970. 

1932 1970 
Nombre de Plens 
Total h. durada Plens 
Medalles concedides 
Propostes presentades 
pels regidors 

Bis* de diferència entre 
la celebració del Ple 
i la seva publicació a 
la Gaseta Municipal: 

màxima diferència 
ainiaa diferèneia 

k5 
175,2 
1 

4-50 

5 
3 

5 
13,: 
36 

98 
65 

i SI contingut d'aquest quadre resulta 
l encara més eloqüent si considerem la 
í quantitat enorme de probleaes que té 
l plantejats el Municipi actual en com 
I paració fi de l'any 1932. 
í J 
j (Font: Revista CAO, set/oct 73, p.84) 

reascí©"Visceralj Ho a la"llengua cata
lana, n© a la cultura catalana. Així 
creien manifestar la seva canina fideli 
tat a l'aso, í així aelts d?ells ho van 
explicitar amb afirmación barroera* í 
inqualificables. 

El que van fer, psrè, va sçr una pí
fia C6R una casa, L'endemà, l'ame 

aés immediat, el governador Martín Vi
lla, es va posar cos un gall da panses 
SE contra dels divuit orelluts que-, de-
mostrant que no havi#u estès l'essència 
de la maniobra :'ap®rtu?ista", retrata-
ven, un cop aés, la dictadla en la m 
va veritable naturalesa. 

Evidentment es tracta d'una fieadft de 
peta. Una ficada ¿s po*a que aaaífas 

ta la ruqueria i la falta absoluta de 
talla política -ni tan «els de talla. 
política feixista- d'uns regidors que 
no són altra cosa que una colla de 
gàngsters que es fiquen a l'Ajuatasent 
per defensar i afavorir els IfW IÉM* 
reases particulars, els mena aageeis 
bruts, en aa peti-potí iaaefç.-iptible 
de tí&aipulaoiens í «aBÍ©br«s5 a oeeta 
dels interessos de Xa ciutat. 

[la qui van yotar "sí" van tenir més 
vista, van saber interpretar arsb 

més finor de coll quines són lea conve
niències actuals dels seus amos, i vexs 
quedar com uns senyors. Uns eanyors, pe 
rè, ben galdosos, ala quals no els fa 
cap escrúpol d'asseure*3 a la taula del 
poérímQner municipal, ni de contribuir 
a la pervivència del règim participant 
en una posició ds poder dintre l'estruç, 
tura del sistema feixista. 

•yJalcalde Masó, alarmat per usa patina 
JL£ da que a la curta c a la llarga el 
podria col·locar fora ds joc (la imatge 
de Don Ltiís de Salíasoge es fa aquí in¿ 
vitableaent present), ha cuitat, per te 
levisió i tot, i sense estalviar-ae de 
vessar ^SL parsll de llagrimetes, * defi 
nir-se i a fer bons propèsits, i ara es 

E 
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ïwmmn DEL 'RETAULE ML FLAU-
!;Quiaa colla de burros!'' 

(Dels diaris.) 

disposa, pel que sembla, a aplioar un 
improvisat cataplasma -pe? salvar el mal 
pas. 

Í
o ens sap gens de greu el que íxa paa 
sat» Desgraciada de la nostra llen~ 

gua si s'hagués de refiar de les eseer 
rialles que li puguin donar els jerar
ques del feixisme en el seu desesperat 
intent de supervivència que és la polí
tica "aperturieta*'. 

El guauy, en canvi,ha estat sensible; 
per eée tapadores i per més pe— 

gats que hi pesin, ha quedat ben clar, 
sense marge possible per a cap mesa de 
confusionisme, quina mena de genteta 
són ele factótums de la Casa Gras., 

També s'ha visi nas. altra cosa: «1 
clam unànime de la ciutat, des de la 

premsa fins a tota mena &'associació»*, 
des de les concentración?! ?sportiir«s3 á* 
Canalete» fins a lee loSTtfNl de g>srra 
queria, en favor de la llengua catala
na, el signo poicar mee visible de la 
nostra personalitat nacional, i en con
tra ds la colla de raasgata fsixistss 
que s'han erigit representants de la ciu 
tat sense B.P» ningú els be damanés. 

O * ' a més, com sembla que pascaré, la 
SÍlmi.fia nmJiieipal es Teu obligada a 
fer marxa tnrera i a esquitxar quatre 
calerons par 1*ensenyament del català-, 
la cosa certament haurà sortit rodoE.a«j| 

ELS DIVUIT DEL nNÍ M ̂
S 

Per a qui els vulgui donar les gràcies d1alguna Se les mil maneres amb què es 
pot manifestar un agraïment profund i sincer, transcrivia a continuació, assb adra 
ces i telèfons, la llista de la flor i nata de la púrria municipal bareelosinat 

V 

)Joan Aballan Hemàndes 
Rosselló 152, 4t. ?s 
Tel. 254 1398 

•Joan Cabañero Alarcón 
Còrsega 4?4, 4t. 
Tel. 25? 2679 

>Jesús Calvo Martínez 
Praga 11, 4t. la 
Tel. 235 O786 

> Josep Canalda Vilache 
Av. Infanta Carlota 117 
Tel. 230 0832 

^Antoni Canallas Sidos 
Sant Gervasi 20, lr. la 
Tel. 24? 4068 

>Mercè'Carbó Colomer 
Lincoln 29, lr. 13 
Tel. 218 1257/239 0200 

* Vicenç Costa ïïgeda 
Av. Roma 139, 5è. 13 
Tel. 253 7912 

•Josep Me Dot Bosch 
Diagonal 676, 3r. 23 
Tel. 203 1659 

I Vicenç Febrer Solsona 
Trav. de les Corts 235 
Tel. 250 982? 

•Rafael de Ferrater 
Marià Cub£, 10 
Tel. 21? 5633 

•Marià Ganduxer Relats 
Passeig Bonanova 88 
Tel. 203 878I 

•Josep Güell Ramon 
Doctor Roux 59-61 
Tel. 203 6044 

23 

©Pere Llorona Lorente 
Parí?. 63, lr. 28 
Tel. 230 28^3 

©P.afasl Lujan Lépes 
Sardenya Ma, e n t r i 
I · l . 219 3632 

# R o g e l i Kir Martí 
Muntaner 121, l r , 28 
Tel . 255 7554 

©Pere Salvat V i r g i l i 
Aribau 211, 5¿. 1® 
Tel. 21? 2556 

9Josep KS Tormo Magrana 
Doctor Roux 103, àtic 
Tel. 203 5C84 

©Ramon Torres Mullos 
València l4l, 4t.. 
Tel. 253 0239/329 5699 J 
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UNA OBZlVl 23ÍF©HTANT: 

EL IXISIUS JDJEL JDR. 
0^N2ALfi2 CASAN0VA 

Es tracta d'un recull de docucents i 
da ttó-oi sortits de Catalunya o da 

laa esferas del poder de 1'Estat espa
nyol, i : aferente a projectes o realit 
saciena de ft laració o d'autoaenla del* 
Principat de Catalunya dics l'Estat es
panyol, sn el període coarrès entre 
l5óe i 1938. Wo iaslon, doncs, els pro
jectes basats en la independència, ex
cepta el "Proteste de Constitució Provi 
SÍOCK.1 de la República Catalana", del 
1923, inspirat per Hacia. En canvi, hi 
na tots sis testes relacionats aab la 
Hanocaunitat, 1'Estatut de Nuria, 1'Es
tatut del 1932, la Generalitat, etc. 

Tan iaportants coa el recull de tex-
tsa, qvo constitueix la segona aei 

tat del Hit*», sen l'estudi historie I 
el csaeatarl pelítio i jurídic deis tex 
tes, tM ©cApen les prisares ^15 pagi
nes* Uiatx-s acuesta part, Is especial 
sent interessant 1* estudi del període" 
1931-1933, ajab el detall de la gesteólo 
de la Ckr-rsiitat i de l'Estatut d'auto 
noaia. de Is. Generalitat durant la guer 
ra, i al tro a teses itspor tants. 

Tamba st.1 ie*tacar que a l'estudi 
dels períodes l868-l3?3 i 187^-1930 

apareix rlaraaent que l'origen dels so 
vinents reivindicatius de les lliber
tats catalanes està situat en les for
ces pol'Ufiues d'esquerra, a través de 
les aspiracions federals del republioa-
nlsae i As l'obrerísae del segle XIX. 
En aquest aspeóte l'estudi £e QonsAles 
Caeana~a ssnstitueix una nova aportado 
en la Main de les precisions objecti
ves que ran desfent el site (utilitsat 
unes vegades per la dreta catalana i al 
tres vejados per grups suposadaaent "in 
teruaaisnalistes", tant catalina 00a es 
panyela) que ha identificat les reivin
dicacions nacionals catalanes aab la 
burgesia. 
I I 

-i 

FEDERALISME 
I AUTONOMIA A 

CATALUNYA 
(1868-1938) ; 

J. A. González Casanova 

curial 
documents de adlum 

Em aquest sentit, fa pocs nnys ja es 
va publicar un llibret de Fèlix Cueu 

rull, "Orígens 1 evolució del í-deralis 
se català", que deixava oonstí cis de 
les lluites i de les ldeos dols federa
listes catalans, i que va contribuir a 
clarificar aquest punt. Més recentaent 
podea escentar lee aportacions ÉS Josep 
Teraes, Rafael Ribó i d'altres. Pel que 
fa al període 1931-1938, el llibia de 
Qonsàlee Casanova estudia sinuci-s? .¿ent 
la correlació entre les reivindicaeiono 
socials dol proletariat i les de les 
llibertats nacionals de Catalunya. 

És interessant d'esmentar que coa a 
Apèndixs figuren al volua 1'"Avant

projecte d'estatut d'autonomia de le re 
gió valenoiana" (1931), 1»"Avantprojec
te d'estatut de les Illes tJtleare" 
(I93D, oi "Projecte d'estatut d'autono 
aia de Mallorca i Eivissa" 1 els textos 
dels estatuts de Galicia 1 d'Éuscadi. 

La brevetat obligada d'una ressenya 
bibliogràfica ens iapedeix d'esten-

drs'ns en comentaris aes aaplls, però 
en resua ens cal dir que el 13lbre que 
ooaantea, ai bé aparentaent i des d'uns 
certs nivells pot sesblar ari., oonté 
una quantitat tan gran d'informació 
fins ara dispersa i difícil de localit-
sar, que la seva lectura, o la seva re 
ferènoia coa a obra de consulta, es fa 
indispensable per a tenir una visió his 
torios, política i jurídica mínimament 
coapleta del nostre passat nós reoent. 



COMENTARIS MARGINALS 
AL NOU EPISODI 

DEL "RETAULE DEL FLAUTISTA" 
DEL CAP '1 M £2 .1 

"Quina colla de burros!" 
(Dels diaris.) 

p. se'n podia esperar res mis, d'un 
*JAjuntament feixista.Els qui se n'han 
sorprès (i qu» ens perdonin), han asases 
trat tenir una bona dosi d'ingenuitatT 
Perquè, ¿per quins set sous un Ajunta
ment, dins la dictadura franquista, ha 
vía de ver.lar sensiblement la tònica 
antipopular i anticatalana iniciada el 
1939? 

IS clar que som en temps d'"apertura", 
Si el regia es veu obligat, a segons 

quins nivells, a suavitsar (és a dir, 
disírosear) 1'opressió i fins i tot a 
fer concessions a les demandes i a les 
necessitats reals de la societat. 

Ai 
ixò és el que no van saber veure els 

«.«•divuit regidora del "ne", els quals, 
aab una primaríetat polítioa à'antolo— 
gia, van deixar pas a la seva primera 
reacció visceralt Ho a la llengua cata
lana, no s Is cultura catalana» Així 
creien manifestar la seva canina fideli 
tat a l'amo, i així molts d'ells ho van 
explicitar aab afirmacions barroeres i 
inqualificables • 

li que van f#r, pero, va ser una pi
fia com una casa. L'endemà, l'amo 

més immediat, el governador Mariin Vi
lla, es va posar com un gall de panses 
en centra dels divuit orolltltfl que, de
mostrant- que no havien entes 1'essència 
de la maniobra "aperturista", retrata
ven, un cop més, la dictadura en la se 
va v«sritabie naturalesa. 

2 

Evidentment es tracta d'una ficada de 
pota. Una ficada de pota que mani fe s_ 

ta la ruqueria i la falta absoluta de" 
talla polítioa -ni tan sols de talla 
eolítica feixista- d'uns regidor* que 

LA REFHESSKTATIVITAT DE L'AJUNTAMENT 

Estudi comparatiu de l'activitat dels 
Plens municipals barcelonins, entre 
els anys 1932 i 1970. 

1222 197Q 
Nombre de Plens 
Total h. durada Plens 
Medalles concedides 
Propostes presentades 
pels regidors 

Dies de diferència entre 
la celebració del Ple 
i la seva publicació a 
ïa Gaseta Municipal: 

máxima diferència 
mínima diferència 

*5 
175,2 
1 

450 

5 
3 

5 
13,1 
36 

98 
65 

El contingut d'aquest quadre resulta 
encara més eloqüent si considerem la 
quantitat enorme de problemes que té 
plantejats el Municipi actual en com 
paració al de l'any 1932. 

(Font: Revista CAU, set/oct 73t P»84) 



no són altra cosa que una colla de 
gàngsters que es fiquen a 1»Ajuntament 
per defensar i afavorir els seus inte
ressos particulars, els seus negocis 
bruts, en un poti-poti indescriptible 
de manipulacions i «salobres a costa 
dels interessos de la oiutat. 

Els qui van votar "si" van tenir més 
vista, van saber interpretar amb 

más finor de coil quines són les conve
niències actuals dels seus amos, i van 
quedar com.uns senyors. Uns senyors, pe 
rò, ben galdosos, als quals no els fa 
cap escrúpol d'asseure*a a la taula del 
podriese ne r municipal, ni de contribuir 
a la pervivència del règim participant 
en una posició de poder dintre l'estruç^ 
tura del sistema feixista. 

L«alcalde Masó, alarmat per una patina 
Ida que a la curta o a la llarga el 

podria col·locar fora de joc (la imatge 
de Bon Luis de Galinsoga es fa aquí in» 
vitablement present), ha cuitat, per te 
levisió i tot, i sense estalviar-se de 
vessar un parell de llagrimetes, a defi 
nir-se i a fer bons propòsits, i ara es 
disposa, pel que sembla, a aplicar un 
improvisat cataplasma per salvar el mal 
pas. 

No ens sap gens de greu el que ha pas 
sat. Desgraciada de la nostra llen

gua si s'hagués de refiar de les escor 
rialles que li puguin donar ela jerar
ques del feixisme en el seu desesperat 
intent de supervivència que és la polí
tica "aperturista". 

El guany, en canvi,ha estat sensible; 
per més tapadores i per més pe— 

gats que hi posin, ha quedat ban clar, 
sense marge possible per a cap mena de 
confusionisme, quina mena ée g*nt#ta 
són els factótums de la Casa Oran. 

També s'ha vist una altra cosas el 
clam unànime de la ciutat, dea de la 

premsa fine a tota mena d'associacions, 
des de les concentracions espî rfeives d* 
Gánalete* fins a les converses de perru 
quería, en favor de la llengua catala
na, el signe po$s«r més visible de la 
nostra personalitat nacional, i en con
tra ds la colla de renegats feixistes 
que s'han erigit representant© de la eiu 
tat sense que ningú els ho deganes. 

SI, a més, com sembla que passarà, la 
màfia municipal es veu obligada a 

fer carxa enrera i a esquitxar quatre 
calerons per l'ensenyament del català, 
la cosa certament haurà sortit rodona.¡f 

ELS im mSL *M¥ 
Per a qui els vulgui donar les gràcies d'alguna de les mil maneres amb què es 
pot manifestar un agraïment profund i sincer, transcrivim a continuació, amb aár£ 
ces i telèfons, la llista de la flor i nata de la púrria municipal bareelonisa: 

0Jo$n Aballan Hernández 
Rosselló 152, kt. 3 a 

Tel. 2$k 1398 

£jo«a Cabañero Alarcón 
Còrsega k"7k% kt. 
Tel. 257 2679 

guasos Calvo Martínez 
Praga 11, kt. ia 
Tel. 235 0786 

#Josep Canalda Vilaehe 
Av. Infanta Carlota 117 
Tel. 230 0882 

QAntoni Canallas Sidós 
Sant Qervasi 20, lr. la 
Tel. 2V? ̂ 068 

9Mercè Carbó Colomer 
Lincoln 29, lr. la 
Tel. 218 1257/239 0200 

\_ 

K! Vicenç Costa ügeda 
Av. Roma 13^, 5è. 13 
Tel. 253 ?yl2 

G Josep Ma Dot Bosch 
Diagonal 676, 3r, 23 
Tel. 203 1659 

0Vicenç Febrer Solsona 
Trav. de les Corts 235 
Tel. 250 9827 

f|Rafael de Ferrater 
Marià Cubí, 10 
Tel. 217 5633 

#Marià Ganduxer talats 
Passeig Bonanova 88 
Tel. 203 8781 

#Josep Güell Ramon 
Doctor Roux 59-61 
Tel. 203 6CM 

f| Pere Llorens Lorente 
Paris 63, lr, 2a 
Tel. 230 2843 

@Rafael Lujan López 
Sardenya M H , entri,28 
Tel. 219 3682 

#Rogeli Mir Marti 
Muntaner 121, lr. 2a 
Tel. 253 755^ 

#Pere Salvat Virgili 
Aribau 211, 5è. la 
Tel. 217 2556 

© Josep Ka Tormo Magrana 
Doctor Roux 103, àtic 
Tel. 203 5084 

QRamon Torres Muño s 
València l'H, kt. 
Tel. 253 0239/329 5699 

(Separata de l«"Ara", òrgan central de FRONT NACIONAL DE CATALUNYA, 
núm. de març 1975, pàgs. 12-13.) 
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