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iCartes i fotos a L'Hora

Salvador Espriu Un projecte Una subscripció
s'adrega a L'Hora económic viable per a Catalunya

Surt o sortirá aviat una nova revista
en cátala. És una noticia que ens alegra-
rá sens dubte a tots.

Será una revista oberta a totes les in-
formacions i opinions i, en conseqüéncia,
a totes les col.laboracions solvents.

No sé si n'hi haurá també de castella-
nes. Si és així, será un fet ben agradable
i natural, perqué la situació al país, per
sort, ha canviat.

La revista no exclourá ningú i será
presentada amb la máxima dignitat ¡ amb
la cura máxima, i és en molt bones mans.

Mai no es posará al servei excomuni-
cant de cap partit o de cap grup ni de-
fensará cap mena d'interessos polítics ni
económics, excepte els del poblé, en el
sentit mes ampli de la paraula.

S'admetran les polémiqües, mentre se
sotmetin a les normes —que no cal
especificar— de l'educació i de la convi-
vencia civilitzada. Per tant, queden fun-
dacionalment suprimits la pedantería, el
to xaró, els insults, els desvergonyiments
i les grolleries, recursos, en general — hi
ha, per desgracia, excepcions—, propis
d'escriptors empobrits d'auténtica intel.li-
géncia o envanits i, per tant, ¡ncultes o
caiguts en l'estúpida inflor de la granota.

El qui firma sota s'apressa a afegir,
contra possibles maliciosos, que no és
deis promotors de la nova publicado i
que hi col.laborará —perqué no col.labo-
ra enlloc— molt de tard en tard, per no
dir mai, ja que en aquest número apareix
per excepció.

Desitja, aixó sí, que la nova revista tin-
gui de seguida un gran éxit intel.lectual i
de públic, que aquest suocés comporti
una llarguíssima durada i que guardi
sempre, com se li ha promés, la mesura,
l'equilibri, la ponderació, que tots neces-
sitem tant.

Salvador Espriu

Alld que pretenem amb aquesta secció
és que tot aquell que tingui material
fotografíe que serveixi per a denun-
ciar qualsevol tipus d'irregularitat o
d'arbitrarietat pugui donar-li sortida.
Un exemple d'aixó és la foto que ens
remet R. Miracle sobre l'estat de de-
terminades voravies de la ciutat de
Barcelona.

Apreciat Director:

A fináis de novembre vaig rebre una
trucada d'un jove que em va citar per
parlar-me d'una revista en llengua catala-
na que apareixia al mercat. La meva pri-
mera impressió va ser negativa. Em vaig
dir interiorment «una altra?». Pero com
que sempre m'ha interessat el tema de
les publicacions en la nostra llengua vaig
d'acceptar l'entrevista. Després d'ex-
plicar-me el projecte editorial vam pas-
sar a parlar de les formes de participado
económica en el projecte. Llavors va ser
quan vaig estar convencut que la revista
sortiria, ja que era un projecte viable eco-
nómicament, ja que tan sois calien deu
milions, recaptables amb accions de
10.000 i 1.000 ptes. Vaig comprar-ne
unes quantes i no n'estic penedit. Espe-
ro que aquest número zero confirmi el
meu optimisme. Endavant.

María Manonelles

Estimats amics:
Sóc subscriptora d'aquesta revista des

de fa dos mesos tot i que encara no ha
sortit al mercat. Mes d'un creu que subs-
criure's a una revista que encara no ha
sortit es correr massa risc. Qui sap, pot-
ser teñen rao, pero jo no ho cree així. Si
una revista surt al mercat amb un coixí
de subscripcions prou ampli, aixó li per-
metrá mantenir-se molt mes temps a la
venda. Pensó que és molt ¡mportant que
hi hagi una revista en cátala amb una
idea cosmopolita* -de les noticies o sigui,
una revista que no es redueixi a les fron-
teres naturals del nostre país, sino que
sigui capac d'analitzar qualsevol proble-
ma que passi al món des d'una óptica
catalana. Per tant, com que cree en el
projecte, li dono suport amb la meva pe-
tita aportació. Si tots ho féssim així real-
ment podríem gaudir d'un auténtic set-
manari de Catalunya.

Cordialment us saluda:
Encarna Martínez



Tribuna deis polítics (•)•

El nacionalisme radical, avui i
Quan Catalunya, els Paísos Cata-

lans, no gaudeixen encara deis mí-
nims per a desenvolupar la seva rea-
litat nacional, quan encara ens man-
ca un gran procos de desenvolupa-
ment real i efectiu de la nostra auto-
nomía perqué ens obri el camí llarg i
difícil de l'autodeterminació, el País
ens necessita a tots, i, evidentment,
els nacionalistes que malgrat el res-.
lisme, el pragmatismo i el consens,
teñen fe en la nostra reconstrucció
nacional.

Avui no és hora de fer atacs de
sucursalisme ni de donar patents ni
exclusivitats de nacionalisme, o
d'ésser «militant de Catalunya». Aixó
son termes propagandistas i dema-
gógics que no condueixen enlloc. En
un moment en qué la unitat d'acció
és tan necessária, cal que tots els
nacionalistes que treballen responsa-
blement des de la seva opció política
i de classe, caminin junts.

Catalunya, dintre el marc nacio-
nal deis Paísos Catalans, és una so-
cietat nacional en marxa que té prop
de dos milions de nous catalans. I
una realitat electoral, la del 15 dé
juny, que dona la victoria a aquellos
forces titllades a tort i a dret de su-
cursalisme. Pero que en elles rau el
que és fonamental de la classe tre-
balladora, formada per una gran
part d'aquests nous catalans. Si mi-
rem el mapa deis resultats electorals
esmentats, veurem a les zones d'im-
plantació obrera, el fracás absolut
de les forces que pretenien l'exclusi-
vitat nacionalista. I quina ha estat
l'estratégia de ^exclusivismo catala-
nista? O la deis suposats «únics mili-
tants de Catalunya»? A la meva ma-
nera de veure-ho, en el camp de la
classe obrera, cap. Perqué els «mili-
tants de Catalunya» han oblidat que,
tot i no haver assolit la plena sobira-
nia (ni de bon tros) el possible multi-.
classisme i la unitat de la lluita con-
tra el franquismo, s'han acabat. I apa-,
reix la lluita de classes, tan matisa-
da com vulgueu, pero lluita de clas-
ses al cap i a la fi.

El nacionalisme ha de ser patri-
moni de totes les classes socials, i no
pot haver-hi un sector o una classe

per Miquel Sellares

que vulgui prendre aquest patrimoni
en exclusiva. Necessitem que el na-
cionalisme impregni totes les forces
polítiques democrátiques. Per aixó.,
els nacionalistes, tenim avui la res-
ponsabilitat histórica de defensar to-
tes les dones i homes que, trobant-se
en qualsevol deis partits democrá-
tics existente''o en qualsevol de les -
organitzacions sindicáis, facin una
tasca nacional coherent dintre la cor-
relació i estructurado deis espais
polítics d'avui.

Malgrat que és indubtable que la
«Constitución Española» és un avene,
real en la consolida ció democrática
de l'Estat, per a Catalunya será una
cotilla que fará molt difícil caminar
cap a la plena sobirania nacional, un
cop consolidat el procés autonomía
I l'aprovació de l'Estatut, malgrat el
sí rotund que tots els nacionalistes
responsables li donarem, será, una
eina encotillada també, per una
Constitució que propugna un Estat
simplement regional. La lluita deis
nacionalistes tindrá un objetiu molt
ciar a aconseguir: «sobirania».

Hem de teñir en compte que, a
Catalunya, ais Paisos Catalans no ni
ha un procés d'alliberament nacio-
nal com el d'Euskadi, sino que ens

. trobem tot just al comencament d'un
procés simplement autonomista. Per
aixó, els nacionalistes radicáis, no
podem caure en la irresponsabilitat

deis grups, grupets, o partits testi-
moniáis.

Els nacionalistes radicáis hem de
saber donar alternativos valides en
el moment present. No s'hi val a dir
només NO a tot. Hem d'oposar-nos,
naturahnent, a tot alió que vagi en
contra deis interessos del pie allibe-
rament nacional deis Paísos Cata-
lans. Pero amb alternativos valides,
c o n t u n d e n t s , que pugu in
desenvolupar-se i que la gent pugui
assumir.

En un moment de consolidació de
la democracia burgesa, el naciona-
lisme radical ha de saber trobar i
enfortir el seu espai polític. Hem d'e-
vitar la seva marginació. S'ha d'ar-
ribar a un acord deis sectors que
preconitzen aquesta línia política, per
reformar un amplí front comú que
doni l'empremta de la seríetat al na-
cionalismo radical responsable.

Pero tambó os molt necessari, per
no dir indispensable, que les tres
grans forces polítiques catalanes,
CDC-PSC-PSUC, compleixin ara i
sense mes dilacións una etapa de
consolidació i vertebrado del País.
Aquí trobaran el sentit, Tencoratja-
ment i la forca aquells militants que
peí seu nacionalisme, avui están en
un desencís constant. Perqué, com-
panys, avui per avui, les possibilitats
d'una opció radical son limitados, i
el nostre País, el de cada día, neces-
sita solucions, realitats, sensibilitza-
ció i formació democrática, una tas-
ca de govern -ar poder ser d'esquer-
ra responsable- que consolidi la
seva confíanca en la democracia i en
Catalunya, que li fací retrobar la se-
va comunitat, el seus costuras, la se-
va cultura, el seu ésser nacional.

El camí deis nacionalistes radicáis
és i será un camí molt llarg i difícil,
pie d'incomprensions, desercions,
cansaments i desencisos, pero pie
també d'il.lusions i objectius que
aconseguirem, si no tenim presses i
sabem trobar el nostre espai i mesu-
rar la nostra forca; sense testimo-
nialismes, sense «il.luminats»; nornés
amb la unitat i el respecte per tot els
nacionalistes coherents de totes les
forces polítiques democrátiques.

<*) Aquesta secció que avui inicia Miquel Sellaros está oberta a l'aportacló de tots els política. -•



VOLEM FER LA VOSTRA REVISTA
NECESSITEM LA VOSTRA OPINÍÓ

Dades personáis • < í
' 7 i - r

Nom ..' Cognoms/ .' .
Localitat . . . . . . . . . .Ádrega . . . . . . . . . . . . . . í Telf
Edat . . . Estudis * .. . .• Professi¿

Llegiu altres publicacions en cátala? ISÍI1NO| En cas afirmatiu, quines?
Llegiu altres revistes? IsUlNOl En cas afirmatiu, col.locar-les per ordre de preferéncies:

Contíngut (marqueu amb una creu)

avorrida [sil
Considero la revista: entretinguda \S\\

NO
NO

El hivell inforrnatiu és
excel.lent
normal
deficient

És una revista fácil de llegir |S¡1 |NO|
Us agrada la portada HO INOI Qué hi modificaríeu?

Valori de 1 a 5 les seccions fíxes:
D Reportatge central
• Política de Catalunya
• Política estatal
• Política internacional

• • Entrevista
• Societat

Hi afegiríeu altres seccions?

D Treball
• Economía
• Cultura
• Teatre
D Art'

CinemaD

Li Telovísió
LJ Música
LJ Espiort
LJ Religió
LJ Excursionismo

LJ Humor
L J Personatges
LJ Programació televisiva
| J Cuina
L J Mots creuats

En cas afirmatiu, ciigueu quines:

Temes que teñen mes interés (valoreu de 1 a 5)

D L'Estatut
• Les Eleccions municipals
D L'atur
• La cistella de la compra
LJ Afers de corrupció

LJ L'ecologia / j
LJ L'esport . ¡
D L'excursíonísme /
LJ La planificado fami'/iar
LJ L'urbahisme /

Afegiu oís vostres temes pre-
ferents

COL.LABORADORS
Pretenem recollir entorn de ía revista les «firmes» mes qualif¡cades del periodisme, de l'art, la literatura... Qui
nes firmes hi afegiríeu? / / , ¡-

' : 4 ^ " : :

Si demanem la vostra opinió no és per llencar-le] a 'ia paperera sino perqué la necessitem per a millorar la
qualitat de la revista. En aquest camí L'HORA pefiódicament polsará la opinió deis seus lectors a fi de conéi-
xer llurs preferéncies. • • . • ' ' / - • ! • i;
Ara us preguem que retalleu aquesta página i Tenvied a L'HORA (ehquesta). Aribau, 80, átic 1 .a. Barcelona-36



Uintent definitíu
Amic lector: • . . . - . . t

Té entre les mans el número «0» d'un nou setmanari d'infor-
mació general: L'HORA/ ' . ' . , ' " ' •

Una altra revista? Nosaltres respoñenr anib un sí rotund, per-
qué creiem que una cultura sense complexos, requéreix uns mit-
jans de comunicació propis que la transmetin. És a dir, que dui-
cilment podem parlar de cultura catalana sense mitjans de co-
municado catalanas.' '

Pensem, a mes a mós, que cal un tractament rigorós de la in-
formació, una informació que no siguí de capelleta, sino sero-
sa i oberta ais prpblemes que ens interessen a la gent d'avui:,
l'atur, l'Estatut, el cost de'la vida, el Barca, l'Iran, el danjer
recital... En fi, una revista que ens permeti llegir en cátala tot
alió que fins ara llegíem en castellá, anglés o francés. Greiem
cuie aquest pot ser l'intent definitiu. Ens confirma en aquesta
idea Tadhésiói ¡'entusiasme mostráis per homes i dones d^e-
xemplár trajectória cultural i cívica,

Després de sis mesos de treball, naixem amb l'any nou i te-
nim la ferma voluntat de no morir amb ell. Per á aixó no nihi
ha prou amb 1'entusiasme, sino que calen dues coses: un equip
de redactors i col.laboradors complet i un gran realisme en la
vessant empresarial, una organització acurada i meticulosa
sense ampul.lositats ni disbauxes, i un pía financer sólid. '

Aquest número 0 és una mostra del que será L'HORA. Bis
quaranta dies que passaran entre la nostra primera sortida 'al
carrer i el número 1 ens permetran reflexionar a fons sobre l'es-
forg que hem fet fins ara i, així, poder perfeccionar algúnes cp-
ses. També ens permetran rebre el seus suggeriments a fi d'a-
curar alguns áspectes del contirigut per tal que el nostre pr>
ducte es faci mes interessant per a tpts. ,

Esperem poder comptar amb vosté com un assidu lector. Les
nostres portes queden obertes a tot tipus d'ájut i d'orientacioi^s
que desitgi aportar,

Ben cordiajment,

Pere-Oriol Costa - Director

L*HORA
DIRECTOR: Pere-Oriol Costa ' ! "
REDACTOR EN CAP: Xavier Sabaté • x * . ,
•REDACCIO: Francesc Baiges, Joan Barril, Francesc Navarro, Josep M,* Serra,,
<«>nipaginació) Conxita Socías i Pilar Viladegut (fotografía) .
«Í.SORTATGES: Josep M.8 Huertas Claveria, Caries Sánchez Costa, Xavier Fabres, Rafael Man-
zano, Márius Carol i Montserrat Radigales " ' i | •
S E C C I O N S • .. • . ' , •, , ' - . ' • ' •
CATALUNYA; Álbert Garrido, Pere Fons, Enric Company, Joan Cata, Joan Brunet, Ismael Carbó
'wlc-GIrali MADRID: Pedro Altares; MON: Mateo Madridejos; TREBAU: Isidor Boix; HU-
MOR; pese, Corb i Aliu; CULTURA ISOCIETAT: M.« Aurelia Capmany, Joan A. Benach, A. Ciri-
CÍ Pelücer, Antoni Kirchner, Jordi Garda-Soler, J. Bigordá, Josep M.a Baget, Enric Banyeres,
«amon Barnüs, Josep Martí Gómez, Montserrat Nebot, Marta Mata, Jaume Vidal Alcover i Isi-
we Ambrós. r . : , , '

E N AQÜKST NUMERÓ: Salvador Espriu, Miquel Sellares, Ernest Udina, Jordi Gar-
R a f e l SunY°1' Jacint Ros Horabravella. • I
0 U G r á í ! c a s Industriales, S, A. Consell de Cent, 425 - Barcelona. Dipósit legal B-

PUBLICITAT: Arthur Jsern. .ADMINISTRADO: J. Serra i D, Font. -
: L'HORA, S.A. C/ Aribau, 80, atic,' ler, BARCELONA <36). Teléfons: ?54 34 02/03.

En aquest
numero

Les sectes • religiosas están de modar
En aquest número us presentera una de
les mes esteses internacionalment: els Ha-
re Krsna. La seota compta actualment
amb 37 membres, seguidors o fanátics a
tot Espanya. Malgrat aquest número tan
baix la seva existencia és notoria i no és
extrany veure'ls cantant pels carrers de
les diferents ciutats que visiten. Perqué
fan aixó: visiten ciutats. Els 37 Haré Krs-
nas coneixen mes bé Espanya qué raolts
indigenes. Ho llegireu a les planes 29, 30 i
31.

El Fútbol Club Barcelona té un presi-
dent conflictiu, en Josep Lluís Núflez.
L'b.ome que el precedí en el carree fou igual-
ment un home discutit: l'Águstí Montal. El
splien dibuixar les revistes d'humor acom-
paíiyat d'un grapat de garrins. El puro a
la boca fou un altre deis detalls carac-
terístics d'una persona que, per l'época en
qué dirigí el F. C. Barcelona, assumí una
immensa popularitat (conegut peí poblé
que no és el mateix qué estimat peí poblé),
Mantenir amb ell una conversa, com bo fa
el nostre redactor Joan Barril a les planes
20, 21. i 22, ens retorna al «Barga», mes
que un club», ayui ja en desús.

La nostra
portada

El futur polític que l'any 1979 ens ha
de deparar ens preocupa. Preocupa com
s'alinearan les eleccions que el president
Suárez ha d'ordenar. En la portada d'ar
quest número de L'HORA que teniu a les
vostres mans presentem una altra alinea-
do, la deis polítics catalans que serán al
front deis esdeveniments polítics del nos-
tre país l'any vinjent. La pilota en la foto-
grafía es troba en mans del senador de
l'Entesa deis Catalans, Jaume Sobrequés.
La pilota que representa el qué passará
l'añy vinent a Catalunya ha comengat ja a
rodolar. -Encara, és aviat per a suposar el
resultat final, pero nosaltres hem fet les
primeres intulcions a les planes 6, 7, 8 i 9.



ELECCIONS, ESTATUT, CRISI ECONÓMICA,

J. M.° HUERTAS CLAVERIA
FRANCESG BAIGES
FRANCESC NAVARRO

Qué ens deparará l'any 1979? Hem
parlat amb parlamentaris,
representants de partíts polltics,
centráis- sindicáis, entitats cíviques
per a intentar treure'n Tentrellat. Els
xesultats? Fel que hem pogut deduir,
mai el futur d'un país no va dependre
tant d'unes poques decisions i d'unes
poques persones.

, Bé, no poques persones, una
persona: el senyor Adolfo Suárez. Els
quatre partits majoritaris a Catalunya
en les eleccions. del quinzé de juny de
1977, Unió del Centre Democrátic de
Catalunya inclosa, están i tots pen-
dents del que pugui decidir l'.actual
cap de govern espanyol. De tota ma-
nera, la possibilitat d'una immediata
convocatoria d'eleccions generáis pía-
nava sobre Tambient. Eleccions gene-
ráis que satisfarien ucedistes (no pot
ser altrament) i sociaüstes (amb al-
guns matisos) i que farien la guitza a
comunistes i convergente,

Els comunistes catalans del PSUC
veurien aixi, segons el seu diputat
Jordi Solé Tura, derrotados per pri-
mer cop llurs tesis. «Fins ara, en
aquest país, s'ha fet sempre la política
que nosaltres hem proposat». I ara, la
seva proposta consistía, a «establir
uns acords poütics i económics que ín-
cloguessin un programa concret sobre
el desenvolupament económic i amb
un tractament adequat envers les au-
tonomies. Sobre aquesta base, i sense
necessitat de celebrar eleccions gene-
ráis, caldria fer un nou govern d'ám-
plia base democrática...)».

Les noticies que arribaven de Ma-
drid, donant per segura la convocato-
ria d'eleccions legislativos, decebien
no solament els comunistes, sino
també la gent de CDC. Aixi ens ho co-
mentava el diputat de CDC, Maciá
Alavedra: «La celebrado d'eleccions
genrals ara implicaría un endarreri-
ment massa important de l'evolució
política catalana. En Suárez hauria de

1979: El que
espera

continuar, mitjancant la formado
d'un nou govern, acció a la qual no-
saltres donaríem suport si es compro-
metes a facilitar la marxa de l'Estatut
de Catalunya. Per a nosaltres el ca-
lendari ideal seria ajornar les gene-

ráis fins després de l'aprovadó de
l'Estatut i, evidentment, com hem dit
sempre, la immediata convocatoria
d'eleccions municipals». Amb aquesta
exigencia coincidía en Solé Tura, en
nom deis comunistes, i també l'Eduaf-

Cap a pn apunta en TarrádeUas".



do Martín, diputat per Socialistas de
Catalunya. «Suárez no té cap mes sor-
tida — comentaya el parlamentan
socialista-- que convocar eleccions
generáis ja que el seu seria un vot
d'investidura feble, amb poc suport.
Els socialistes exigirem les municipals
i les generáis i creiem que mal no
s'haurien de fer les generáis abans que
les municipals. En aixó, pero, es fará
alió que vagi millor ais interessos d'en
Suárez i pot recorrer a diferents possi-
bilitats». En efecte, poden celebrar-se
les municipals abans de les legislati-
ves, molt abans, al mateix temps,
després, molt després...

«Encara que si tots els partits fan
una campanya seriosa exigint la cele-
brado de municipals, cap govern no
podrá ajornar-les excessivament». as-
segura en Martín. UCD de Catalunya,
lógicament, no impulsará aquesta
campanya encara que creu que no
s'ajornaran. El president d'UCC, Car-
ies Güell, eludía entrar en la polémica
del calendan. «L'any 1977 será, d'al-
guna manera, Tany de la veritat -ens
diu—, l'any de la madurado definiti-
va del nostre projecte polític. La de-
mocráda, formalment establerta en el
nostre país a partir de l'aprovació de
la Constitució, será sotmesa a prova»^
No una pro va: eleccions municipals,
generáis, al Parlament; massa proves
perqué no en surtí escaldat mes d'un.

Eleccions municipals/
si us plau

«Ja fa un any i mig que les dema-
nem, aqüestes eleccions municipals,
ja n'estic cansat d'esperar-les», co-
menta irónicament el responsable de
política municipal del PSUC, Jordi
Borja. i no és estrany que n'estigui
cansat, especialment, quan, com ens
deia el seu homónim socialista, Ignasi
Ürenda, «no podrem parlar dtf consoli-
dado de la democracia fins que tin-
jnnn Uoc les eleccions municipals».
Tots exigeixen eleccions municipals
pero cádascú defensa els seus progra-
mes. Per ais comunistes, «seria desi^a-
F* que els acords entra les forcé* pro-
p^ssistes fossin previs. Estem conven-
í s que a Catalunya només es podrá
governar amb una gran majoria que
no es pot fer solament amb socialistes
[ C01»unistes> sino qué caldrá
pro CDC i el centre-esoue-

Joan Reventas, Jordi Pu-
jol i Josep Benet: Tres
candidats a Molt Honora-
ble.

rra», afinnava en Jordi Borja. En Solé
Tura, mes radical, considerava que
«ni amb majoria absoluta no cree que
fos convenient a Catalunya un govern
de comunistes i socialistes sois».

La proposta deis comunistes,' a la
qual alguns han donat el nom d'Ente-
sa Municipal, ha estat desestimada
per CDC i socialistes. Josep Caminal,
responsable municipal de CDC, consi-
derava que «no s'ha de crear un joc
bibrid electoral que confongui els pro-
grames». El mateix creu el socialista
Ignasi Urenda que pensa que «cal ofe-
rir opcions polítiques clares de partit
i, en tot cas, per aconseguir que deter-
minats ajuntaments siguin governa-
bles, fer pactes a la vista deis resul-
tats». La proposta comunista está pen-
sada en termes de PSC-PSUC-CDC ex-
cloent UCD, llevat de comptadlssimes
excepcions pero, segons l'Urenda, «no
es pot establir com a criteri básic l'eix
PSC-PSUC-CDC perqué Convergencia
adopta en determinats municipis acti-
tuds molt dretanes que impedeixen
qualsevol tipus de pacte».

Mes entretingut resulta cercar els
noms deis candidats a alcalde. L'al-
caldía de Barcelona té un encís espe-
cial a l'hora de cercar-bi propietari.
Els comunistes ja han Uengat el seu,
l'Abad, degá del Col.legi d'Aparella-
dors. Els socialistes no es posen d'a-
cord, els convergents tampoc i els
ucedistes no saben qui proposar. El
substituí d'en Josep María Sodas és
una incógnita interessant, si bé els so-
cialistes compten amb un cert avan-
tatze.

Amb aquest avantatge surten
també en la carrera de la presidencia
de la Generalitat els socialistes.. El
quinze de jüny del 77 es considera ím-
portant. Els comunistes ja fa temps
que s'han definit: «Benet president».
Els socialistes teñen el seu home: «Re-
ventós president», i CDC no pot de-
fraudar la il.lusió del seu líder Pujol,
tant de temps acaronada. Hiha un altre
candidat que no es cansa de dir que
no es presentará i, peí que sembla, no
ni ha cap polític que el conegui que
s'ho cregui: 1' actual president de la Ge-
neralitat provisional, l'Honorable Jo-
sep Tarradellas. No menys incógnita
és saber quan es celebraran les elec-
cions al Parlament. Si ni ha eleccions
generáis, tot el procés s'endarrerirá.
Caldrá esperar a la constitució de les
noves Corts espanyoles perqué la no-



va Comissió Constitucional discuteixi
el text de l'Estatut. Comunistes i CDC
ho consideren un desastre, TEduardo
Martín, contráriament, ho considera
positiu: «Encara que s'endarrereixi 3
megos la discusió de l'Estatut será po-
sitiu perqué les negodacions serán
mes fádls a Madrid en produir-se una
major incidencia socialista en el go-
vern». I després, el procés conegut:
referéndum popular, Corts espanyo-
les, promulgado, convocatoria d'elec-
dons al Parlament (15 dies), celebra-
do (45 dies), nou Parlament, nou go-
vern i nou president.

Si ño hi ha élecdons generáis: un
any mes de Tarradellas. ;

1979, un -any mes de consolidado
de la democracia en elquál esperem
no patir l'ensurt de cap nou «golpe de
mano». Atur, carestía de la vida, pactes.,., el treballador no pot estrényerse mes el cintura.

Qué fará la Generalitat Pany 79?
: 1979 no ; será, per entendre'ns,

l'any en qué la Generalitat fací una
nova Llei de Contractes de Conreu
com la que tant rebombori va fer els

í anys trema. El que sí que podrá fer és
incidir en els camps de competéncies
traspassades per a dur-ne una gestió
distinta, millor.

- «Tot depén del calendan polític i de
l'Estatut», han anat repetint una rera
l'altre tots els consellers amb cartera
de la Generalitat. En Joan Josep Fol-
chi, conseller d'Economía i Finances,
considerava que la celebrado d'elec-

, dons generáis afectaría la Generalitat
provisional, modifícant el Consell Exe-
cutiu. «Segons els resultáis de les elec-
cions caldrá remodelar el govern, la
qual cosa tendirá, cree jo, a millorar
la presencia d'UGD en aquest govern».
«Ara a Madrid - c o m e n t a v a
rortínez-, les negociacions de tras-
passos están molt estancados perqué
cap ministre no sap si ho seíá d'aquí
a quinze dies. Si hi ha élecdons gene-
ráis, tothom es preocupará de la
campanya i s'aturará novament la ne-
gociado». El conseller comunista, Es-
pasa, era qui mes complicada veía la
tasca d'intentar resumir les accions
de la seva conselleria 1'any 79. «Ens
esperen un o dos anys de traspassos,
encara», ens concedí.

Sense diners no es
podrá fer res

Política Territorial i Obres Publi-
ques té fama de ser el departament

amb mes competéncies. Aquesta sen-
sació es confirma en assenyalar les
seves expectativas de tréball: «Fomen-
tar el planejament urbanistic, seguir
elaborant plans comarcáis i
comengar-ne de nou», i aprontar l'im-
portant patrimoni de sol incorporat á
f'Institut Nadonal d'ürbanisme». En
Narcís Serra confia en la consecució
del traspás en materia de vivenda i
carreteres. «Aixó ens permetrá la re-
parado de les edifícacions ruínoses i
la construcció de noves vi vendes fora
de Barcelona. D'altra banda, el tras-
pás en materia de carreteres, combi-
nat amb el traspás de les Diputacions,
ens permetrá la realització de carrete-
res de vertebrado comarcal i Hangar
el projecte de l'Eix Transversal de
Catalunya (que haurá d'unir Manre-
sa/Vic per uns ramals amb Girona,
Olot i Figueres i per uns altres amb
Tarraga, Lleida i Balaguer)». En
Narcís Serra considera imprescindible
esmentar dos objectius de la seva con-
selleria: «Frenar l'especulacíó ur-
banística amb l'ajut de les élecdons
municipals i possibilitar una veritable
disciplina urbanística».

v Per. la. seva part, el conseller d'A-
gricultura i Ramaderia, en Josep
Hoig, es mostra satisfet ja que l'Esta-
tut diu que tot alió que fa referencia a
la seva conselleria s'ha de traspassar.
I mentrestant? «Mentrestant hem d'a-
conseguir apropar al pagos i al rama-
der la gestió que els afecta, aprofitant
les competéncies que ens han traspas-
sat (investigado, extensió agraria i

denominadons d'origen) o están a
punt de ser traspassades (Sanitat ani-
mal, vegetal i institucions com IGONA
-Institut de Conservació de la
Natura- i IRIDA -Instituí de Refor-
ma i Desenvolupament Agraris—». El
conseller Roig semblava el mes opti-
mista envers el 79 mentre l'Ortínez
era deis que mes arrufava el ñas,
«realista» repetia contínuament.
«L'any vinent ha de ser un any de
consdenciadó del poblé de Catalu-
nya. S'ha de canviar la mentalitat
deis catalans que sempre han tingut
recei de l'Estat. Catalunya ha de
convertirle en una mena d'Estat nou
al qual els ciutadans han d'estimar i
servir. Una de les coses que impulsaré
será la creado d'una Escola de fun-
donaris. Servir a Catalunya vol dir
treballar forca i aixó ho han d'enten-
dre els que han de ser fundonaris de
la Generalitat».

En realitat, gairebé tots els conse-
llers es remetien a en Joan Josep Fol-
chi. «De les Finances depenen totes les
nostres il.lusions», diuen. I el conseller
d'UCD pensa preparar un programa
de mig any i concentrar-se enl'elabo-
ració del pressupost de la Generalitat
per l'any vinent, fer plans de rees-
tructurado industrial i comencar a fi-
nangar les petites i mitjanes empre-
s e s . r

1 ;
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«De les Diputacions ens arribaran
mes de 10.000 milions de pessetes per
encetar l'any». No és poc pero tampoc
massa. «El problema és aconseguir



Els empresans no inverteixen, els empresaris es queixen de la manca de beneficis.

mes diners que l'equivaléncia exacta teñir excessives aspiración»», ens deia
deis traspassos fets; sino, no podem . un conseller.

La crisi hereta la crisi
Si hem de fer cas de les previsions

deis experts, l'any vinent presenta un
panorama semblant, en les qüestions
económiques i laboráis, a i'«my ante-
rior. Augment de l'atur, lluitaferotge
contra la inflado, poques perspectives
d'augment de la inversió, tan pública
cóm privada, i en conseqüéncia, la
tan esmentada crisi económica con-
viurá un any mes amb nosaltres.

Per a Llúís Fuertes, sécretari gene-
ral de la UGT catalana, «l'any 79 será
molt difícil/ donada Tactual situado
económica. Esperem que les mesures
económiques serveixin en realitat per
a obrir perspectives de solucions. La
crisi no s'ha solucionat el 78 i no es
solucionará el 79». Si ni ha un proble-
ma cabdal que desborda plenament
¡i aspecte económic per a convertir-se
| n un greu problema social, aquest és
|atur. Les perspectives que disminuei-
;M no son gaire visibles, sino que mes
f viat totes les probabilitats son que
augmenti. Sindicats, partits, centráis
fmpresarials donen llurs solucions pe-
ro el cert és que encara ningú no ha
trobat un remei eficac. La solució per
ais empresaris passa, en paraules de
f T t «Per l'acomiadament lliure i
to flexibüitat de plantilles», o en pa-
raules d'Alfredo Molinas, presiden!

;aei Foment Nacional-del Treball (pa-
jonal en la línia de la CEOE espanyo-

la), «l'actávitat de l'empresari és, fona-
mentalment, dinámica; en can vi la
contractació de má d'obra ós estática,
en les actuáis condicions quasi diríem
que de per vida. Ningú no parla avui
d'acomiadament lliure, pero sí d'algu-
nes formules de mobilitat en l'ocupa-
ció que, en moments de recuperado
de la inversió que mes tard o mes d'-
hora vindran, permetin un increment
substancial en la demanda de má d'o-
bra». Un milió í mig d'aturats a l'Estat
que a Catalunya son, segons dades
oficiáis, cosa que permet pensar que
en realitat serán mes elevadés, cent
trenta mil. Parlant, d'atur, tothom té
quelcom a dií, i així en l'estudi sobre
la crisi económica confeccionat per
una comissió del comité central del
PSUC es parla extensament del tema,
encara que es matisa el problema, te-
nint en compte la situado de Catalu-
nya: «Donada la peculiar estructura
productiva del país (intensa industria
transformadora) l'atur té una inciden-
cia en menor concentrado territorial».
És cert, a Catalunya no tenim les
masses de jornalera andalusos o de
pescadors canaris aturats, pero si
algú no hi posa remei, no és gens difí-
cil que dintre de poc, i l'any que vé
será bona prova de lábbratori, una
gran massa d'obrers industriáis en
atur es concentran a tot el cinturó in-
dustrial de Barcelona.

Per tractar de solucionar els greus
próblemes económics, el govern va
convocar, ara fa uns mesos, unes jor-
nades de reflexió encaminados a la
possibilitat d'establir nous pactes eco-
nómics, en la línia deis Pactes de la
Moncloa, que donessin a l'economia ,•
del país unes eines valides per a treu-
re'l de la crisi. El cert és que els pactes ;

no s'han produít. Les divergencies entre
sindicáis, empresa i govern; sindicáis
i empresaris; sindicáis entre sí i em-
presaris entre sí; han impossibilitat <
momentániament, hom creu que per '
sempre, aquesta acprds. Aixó és greu,
pero la manca d'una clara política j
económica per paft del govern inci-
deix molt negativament en la petita i
mitjana empresa. Moltes esperances
de recuperació per part d'aquest sec-
tor estaven dipositades en els pactes
pero la realitat ha estat trágica, t a petf- ,
ta empresa tenia un programa molt
determinat a l'hora de fer els pactes, .
en paraules d'Éugeni Rodríguez, pre-
sidente d'ACAPIC (Associacíó de Co-
merciants, Autónoms i Petits Indus-'
triáis de Catalunya) - e n la línia de la
COPYME estatal-: «els pactes eren
necessaris per a reduir l'atur i treure
el país de la crisi i per aixó la petita
empresa va confeccionar un progra-
ma, que mes d'un va titilar d'ambi-
ciós. El programa contemplava des de
la reestructurado del sector pública
fins una política de planificado i rees-
tructurado comerdal i agraria». '

La crisi de la petita empresa és ..
gravíssima á Catalunya, ja que és un
sector cabdal en l'economia del país.,:
Per a Lluis Fuertes, aquesta situado ,
s'ha produít peí fet que «el govern ha
tractat de reduir la inflado i neutra-
litzar el deute extern a costa d'aug-
mentar l'atur i de la petita i mitjana
empresa». Opinió compartida per la
majoria de sindicáis i economistes.

En una situació com aquesta, quina .
és 1' alternativa ais pactes? Els sindi- '
cats ja han donat Uur resposta: si no [
hi ha pactes, la Uuita conven! a con-
veni será dura i es prepara un any la- •
borál calent. El govern, per tal de pa-
ralitzar la situació, ha optat per regñ- .
lar les relacions laboráis per decret, :
posant un sostre salarial del 13,5 % —
inferior a Testablert al pacte de la
Moncloa— i' intentant compensar-lo !
amb una rebaixa sobre Timpost del
treball personal, mesures a les quals
els sindicats ja han fet llurs ferotges ';
critiques. En no ésser acceptades ;;
per aquests, homnon' espera, dones, uña
efectivitat real.
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Un Estatut rodo per a fesquerra
ALBERT GARRIDO

Ja tenim Estatut. O mes ben dit: ja és escrit el que els parlamenta-
rás catalans entenen qué ha d'ésser i'Estatut, la qual cosa no vol dir
necessáriament que siguí el que a Madrid es pensa del mateix tema.

Perqué, si és ben verítat que els
parlamentaris catalans no han volgut
passar-se la Constitució ni en un sol
deis seus punts, ja se sap que l'esmen-
tada Constitució permet un gran nom-
bre d'interpretacions i tot depén de
qui siguí el que es posi a llegir-la. En
tot cas, mentre els catalans esperen
impacients que el Bei signi la Consti-
tució per poder dipositar el seu pro-
je cte d'Estatut a Madrid, es pot ja es-
brinar quin ha estat el papel desenvo-
lupat per cadascuna de les forces poli-
tiques que han treballat a la seva re-
dacció, per bé que la darrera páranla
no es podrá pas dir fins que aqüestes
forces no actuin a Madrid, a la comis-
sió d'Afers Constitucionals del
Congrés, davant la resta de partits'
parlamentaris de l'Estat.

Tres homes
per a un estatut

Des que el proppassat mes d'agost
l'assemblea de parlamentaris es va fi-

xar l'objectiu de redactar un Estatut,
Catalunya ha comptat amb el concurs
de tres personalitats suficientment co-
negudes en els mitjans parlamentaris*.
els senyors Martín Toval, Roca Jun-
yent i Solé Tura. Probablement si la
redacció de l'Estatut hagués estat en-
comanada només a ells tres les coses
haurien anat mes de pressa. Cal pen-
sar, pero, que aquest procediment, a
mes de semblar excessivament tecno-
crátic i poc adaptat ais anhels de de-
mocracia . reiteradament expressats
peí poblé, no hauria evitat les inevita-
bles tensions, ideológiques i polítiques,
que han sortit a flor de pell des d'ales-
hores fíns a les ultimes reunions al
Saló de la Reina Regent de TAjunta-
ment de Barcelona, passant per les
sessions de Sau, on el consens no va
poder superar algunes de les diferen-
cies entre partits.

No obstant aixó, el concurs d'a-
questes tres personalitats polítiques,
que per acabar-ho d'adobar represen-
ten els tres partits, mes importants de
Catalunya, va facilitar les coses nota-
blement, mes encara si es té en comp-

te que tots tres van participar activa-
ment i de manera decisiva en la re-
dacció de la Constitució recentment
aprovada. Quan ells han estat d'acord
les interpretacions restríctives de la
Constitució o les excessivament aven-
turistes no han passat. Ben al contra-
ri, quan no hi hagut enteniment entre
tots tres les discussions s'han allargat
mes i mes. I la comprovació de tot ai-
xó han estat els debats i polémiques
motivades pels temes de la llengua ca-
talana, les finances i les primeres
elecciones al parlament de Catalunya
on només es van posar d'acord de se-
guida els socialistes i els comunistes
pero en canvi Convergencia Democrá-
tica va defensar posicions ben dife-
rents.

Les cortes de CDC
No calen gaires argumentaciom

per a afirmar que aqüestes tres qües-
tions han estat i encara son el centre
de polémica. Cal dir també, que els
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tres punts son la niñeta deis ulls de
CDC i que un cop els partits de l'es-
querra van acceptar tots els preceptos
dogmática i orgánics inclosos en l'i-
deari polític de CDC, a aquest partit
no li ha quedat mes remei que jugar-
s'ho tot a aqüestes tres cartas, I quan
es diu tot, es vol dir especialmént la
seva identitat política, la seva imatge
nacionalista, d'un nacionalisme prete- í
sament independent i lliure de tot Ui-
gam central i oferir-lo a u n determi-
nat electorat perqué el confronti amb
el nacionalisme de Tesquerra-PSC i
PSUC - vinculada a dos partits que
actúen a tota Espanya.

A la vista deis resultats, 1'operado
no li ha sortit pas rodona al centre na-
cionalista. Mentre que socialiates i co-
munistes han pogut arribar a propos-
tes transaccionals sense que hi pateixi
la seva imatge política* GDC ho ha tin-
gut mes difícil, a l'arrencar d'exigén-
cies maximalistes, i qualsevol pacte
ha significat un retrocés en relació
amb el seu programa. Potser aixó li
doni algún benefici electoral, sobretot
en els districtes rurals, pero és evi-
dent que ha deixat mal parats algüns
deis seus dirigents a les zones urbanas
i industrialitzades, on la sénsibüitza*
ció política i les contradiccions del de-
senvolupáment son mes palpables.

Yeiem, sino, qué és el que proposa-
ven els homes de CDC a l'hora de,
redactar-se els articles de la llengua,
les fínances i les eleccions al primer
Parlament. Els convergerits volien que
el cátala tingues a Catalunya les ma-
teixes atribudons que la Constitució
reconeix al castellá a tot l'Estát, que
Catalunya establís una mena de con-
certs económics a l'éstál base l'Ád-
niinistració central/i que la comarca
ios el districte electoral.

Enfront d'aqüestes tres pretensions,
el que ha quedat recollit en el projecte
d Estatut és el següenti régim de coo-
jicialitat sense referéncies expresses a
la Constitució; sistema fíñancef basat
en tres fonts d'ingressos per a Cata-
lunya; determinació dé la vagueria
com a districte electoral. Res del que
proposava CDC en aquests tres punts
no ha sortit endavant, i en canvi els
Pwits de vista de l'esquerra; amb l'a-
m íe 1 ? m e s a ' han acabat essent'el
«ye diu el projecte d'Estatut. Mes
j* .un i mes de dos pensaran qué aixó
na estat fruit d'üna conspiració front-
Populista i que'CDC no ha pogut, eUa

sola, amb socialistes i comunistes, pe-
ro s' equivocarán.

Eí que ha passat de veritat és que,
CDC ha estat victima de la seva pro-
pia táctica de picar sempre el mes alt
que es pugui en alió que se'n diu na-
cionalisme, confiant probablement
que cmgú no la seguiría o no la po-
dría seguir. Pero aixó no ha passat
gairebé mai. Al contrari, en molts te-
mes de nacionalisme pur -realitat
nacional, ordre públic> justicia, etc.—
hi ha hagut acord des del principi
amb l'esquerra, pero quan aquest
acord no ha existit CDC s'ha trobat
que si pactava cedia, rebaixava els
seus plantejaments, i si no pactava per-
día. En definitiva, que la seva táctica
estatutaria la posava en la pitjor si-
tuado quan han anat maldades. I d'a-
questa manera, l'esquerra s'ha sortit
amb la seva, és a'dir, ha fet un Esta-
tut segons els seus programes, dins la
Constitució i podent dir que en la ma-
joria deis temes coincideix amb el
partit que com a primera bandera té
el nacionalisme. /
, Bona part de la responsabilitat d'a-
quest paper poc felig políticament -
no pas electoralment— potser la tin-
gui el senyor Trías Fargas, que fins i
tot en alguns moments ha desbordat
el seu partit. L'experiencia i la classe*
indubtables del senyor Roca Junyent,
un deis polítics mes competents no
tan sois de Catalunya sino de tota Es-
panya, no han estat suficients per fre-
nar el conegut economista que, per si
algú no sabia el que pensa, s'ha presen-
tat com un home de la dreta-dreta,

complicant la vida a la resta deis seus
companys de partit i, fins i tot, posant
en dubte passatgerament la defensa
unitaria de l'Estatut a Madrid.

Els cutres,
res

- • • • _ • • • • • • • , . - • • • - f . . . . . . • . .

1 LIUCD ? El partit del govern ha fet el
paper de la trista figura. Dividit i poc
preparat per a afrontar la redacció
d'un Estatut, ño ha comptat amb la
persona adequada perqué les seves
opinions tinguessin pes. Un cop mes
s'ha vist que aquest partit a Catalu-
nya no té un avenit gaire dar i que,
com a molt, pot comptar amb V alian-
za conjuntural d'AP ~un vot- , molt
ocasionalment amb CDC, i gairebé
mal amb cap dé les altres forces poli-
tiques. Potser els centristes ensprepa-
rin a Madrid algún cop de teatre -
perqué alguna cosa retocaran les
Corts-, pero tampoc no voldran que
se'ls assenyali peí carrer com els cul-
pables d'un Estatut retallat, i per tant
poques coses li podran afegir de la se-
va collita.

El mateix es pot dir de la resta de
partits que han treballat en l'Estatut.
L'únic representant d'AP, eí senyor
López Rodó, ha estat una caricatura
d'ell mateix; Esquerra Republicana
ha adoptat la imatge d'un partit
«abertzale» sense recursos ideológics i
s'ha abstingut gairebé sempre; i el se-
nador Xirinacs ha fet sempre de Xiri-
nacs. Que hi hagi sort a Madrid! •
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A Palamós, beure será mes car.
K JOSEP POüb

És sabut que ün deis problemes
greus de Catalunya ós el de 1'abas ti-
ment i depurado de les aígües. El
conseller de Política Territorial i
Obres Púpliques, Nardís Serra, n'ós un
deis mes conscients, especialment
quan es preveuen forga dificúltate en
el traspas de competéndes que teñen
a veure j amb , aquest /tema; Aquests
dies, a Palamós s'ha plantejat un nou
problema relacionat amb la qÜestió de
les aigües. Peí qué sembla, l'Ajunta-
ment de Palamós ha aprovat l'aug-
ment de les tarifes de Taigua potable.
A Palamós, beure aigua será mes car.

Enfront d'aquesta decisió ha sorgit
l'oposició de j'organitaació de Conver-
gencia Democrática de Catalunya de
la vila. I ho ¿a fet amb afirmaúions
totalment categóriques: l'acord pros
per l'Ajuntament és nul percjué s'opo-
sa al dret públic. La picabaralla entre
CDC i 1'Ajuntament passa per discer-
nir qui ha de ser l'encarregat de deci-
dir si els pous d'aigua son sufícients o
no per a assegurar el servei. Evident-
ment, CDC considera que aquesta fei-
na no conespon a l'Ajuütament ni
tampoc ais partits polítics sino que
hauria de ser la mateixa companyia
suministradora. Igualment peí qué fa
referencia' a l'assegurament del servei
cosa que, segons la nota de réplica de
CDC, no s'ha de confbndre amb la mi-
llora d'aquests servéis d'abastiment
d'aigua. . •

El tema és important no solament
per la incidencia immediata en la but-
xaca de l'usuari sino peí que tó de
psicológic. A Palamós han corregut
aquests dies quantitat de bromes res-
pecte l'encariment de l'aigua i fins i
tot no han mancat les tipiques escenes
de temptativa d'acaparament d'aigua v
Per aixó, Taügment de preu de l'aigua'
ha estat profusament comentat a la
vila.

Com acabará aquest embolic? CDC
afirma que no es pot cobrar a l'usuari
unspreús méselevatsperqué espugüi
complir alió que ja es tenía obligado
de fer i proposa que la companyia faci
partícep del seu capital i beneficia ais
usuaris que paguin les obres que ha
de fef la companyia. Cas que la com-
panyia no acomplís l'execució de les
obres necessáries> la nota esmentada

exigeix la municipalització del servei.
Es resolgui mes aviat o mes tard el

tema, l'assumpte de 1'encariment del
preu de l'aigua de Palamós posa da-
munt la taula una qüestió d'enorme
repercüssió ciutadána. Esperem que
les solucions futufes siguin millors
que.aquelles a les qüals fins ara estem
acojtumats. ' •'••', .

Argentona
contra Falcalde

JORDÍ COSTA
Ais ciutadans d'Argentona no cal

que els recordin sovint la necessitat

de celebrar eleccions municipaís, eñ
son conscients de la seva urgencia
contínuament. Les barrabassades de
1'alcaide, Duran Puig, els fan teñir
present en tot momént que cal demo*
cratitzar 1'Ajuntament tan rápid com
siguí possible. L'Associació de Velna
de la vila, que ha comencat un següit
de debata a l'entorn de la redacció del
Nou Pía d'Ordenació, també ha fet re-
ferencia a aquest fet. >

, . A Argentona la necessitat de posar
fi a l'especulació urbanística contra-
ria ais interessos deis ciutadans és ab-
solutament palesa. El procés de su-
burbialització envers Barcelona, ca-
ractétitzat per les ürbanitzacions de
Les Ginestes, Can Ramai i Can Cabot
entre d'altres, ha caigut forga mala-
ment entre la gent dé la vila. Entre els
molts inconvenients que planteja la
creació indiscriminada d' aqüestes ur-
banitzacions, cal assenyalar la dupli-

Ues Gárgoles del Palatt per PERE FONS

Generalitat
transitoria

En tenim ben bé per vint anys, de Generalitat transitoria, em deiá l'al-
tre día un membre de la Secretaria de la Presidencia. I l'home em pensó que
tenia tota la rao del món. Tot i ser qüestions fon amentáis, no n'hi ha prou
amb teñir un Estatut amb una bona pila de competencias, ni tampoc és sufí»
cíe it un planter raonable de funcionaris, creat o no de bell nou. Hi ha una
eos a que només s'adquireix amb el temps i a la qual aquí no estem gens
acc stumats: l'hábit de l'éxercici del podet. I aquest hábit és encara mes in-
dispensable si es té enfront un altre poder que no ens dona pas el camí llau*

Si no hi ha modificación^ susbtancials a Madrid, Catalunya tindrá
aviat a les mans, de forma plana, un Estatut que lá majoria de les forcea
polítiqúes catalanes consideren positiu i viable., :

Peí que fa a la efeáció d'un funcionariat propi, si bé no hi ha fes esta-
ble rt á la práctica» també és cert que una Escola ¿'Administrado Pública,
poc o xnolt a l'estil de la de la Mancomunitat, és un deis dos objectius prioii-
taris d'un deis homes que actualment mes pinta al Palau: Manuel Ortínez,
L'altra 'meta, diguem-la de passada, és l'estructuració del panorama socio-
pólitic cátala. - • ' , / ' . .

Pero tornem al que déiem al comencament. No n'hi ha prou amb l'Esta-
tut i els funcionaris. Manca l'hábit de la fundó pública. I que consti qué pre-
véure aixó no son ganes de tocar el botet. Feta la llei, feta la trampa, diuen.
La Generalitat, els catalans, a tot estirar, només dominen, ara com ara/ lea
liéis. Tan sois amb un cert temps serem també lúcids en les trampea.

Llavors no ens sorprendían, posem por exemple, casos tan poc agrada-
bles com el que es va trobar la ponencia d'Ensenyanient de lá Comissió Mix-
ta, quan s'adoná que el text que el Ministeri de Cultura donava com a defíni-
tiu en materia d'ensenyament del cátala no era el mateix que havia acordat
la qomissió. Havia estat canviat a l'hora de passar-lo en net. Jo no sóc inde-
pen dentista, pero de vegadas et venen temptacions de sór-ho> quan t'adones
de ¡ituacions com aquesta, va exclamar un deis que havien participat en la

jeáacció de 1'articUlat, un cop acaba d'explicar-mé l'afer. . ' : ';' :; :./.



L'equip per a
guanyar l'Estatut

cació de la poblado d'Argentaría que
representaría, de fer-se, el projectát
Fia Parcial «Sant Jaume de Teiá». I la
cosa no acaba aquí ja que, sota l'exer-
cici. de Tactual alcalde, s'han esidevin-
gut eJgunes actuacions qualifisablef,,
com a mínim, d'indignante.: Por
exemple, el 27 de juliol el Miiústwri
(VQbres Publiques notificava a 1' alcal-
de l'ordre d'aturar les obres de la ur-
banització «Els Trernolencs» de la zo-
na de Can Ferretes. Avui, entra t l'any
1979, la ürbanització es va construint
a ritme «normal». I una darrera mos-
tra del que vine diemt: alguns. inqui-
lins de les vivendes del CROS, propíe-
tat de Sant Miquel del Cros, S. A. im-
mobiliária de la qual en Duran Puig
era en principi 1'accionista majoritari,
han estat aconsella.ts pels seus metges
d'abandonar-Íes donada l'exoessiva
humitat de la zona. . j

i * ' • '. . /

Son nombroses, dones, leu raons
que han portat al poblé d'Argontona a
intentar posar fi a1 la disbuuxa ur-
banística deis darrers anys. Quan el
Consistori va apróvar dedicar sis mi-
lions de pessetes ata* redacció d'un
nou Pía d'Ordenació, ele partits i enti-
tats cívico-socials van deír tañar ini-
mediatament de participa r-hi. Ara,
TAssociació de Venís s'ha convertit en
l'aglutinant d'aquesta reivindicado i
ha llancat ja les primeres pr opostes de
participado. Participado, una parau-
la que fa tant de temps que no se sent
a l'Ajuntament d'Argentonc. quefíns i
tot sóna a estranya.

, Argentona és, avui per avui, un
deis exemples mes clars de .la destros-
sa causada peí franquisme en els
ajuntaments d'arreu. La defensa de la
quautat de la vida, objectiu qué s'ha
So I c i a c i ó d e V e m s ¿ ' ^ e n t o -
na, üauna de ser l'objectiu prioritari

n o U 8 aJuntaments democrátics
d'unes eleccions municipals

tanta falta ens fan. :

ERNEST UDINA

Tres anys i ja no val: aixó és el
que ha esdevingut d'aquella famosa
Selecció Nacional Catalana de Fút-
bol 1976, que populatirzá en un car-
tell aviat exhaurít la casa «Taula
edicions». Hi havia 14 jugadors, un -
d'ells -l'extrem esqúerre-- inidenti-
ficat: sis d'ells ja no jugüen o juguen
ben poc. Hi havia un Presideñt —
aquest no varía mai, no hi ha qui el
tregui, Tarradellas— i un entrena-
dor, l'Assemblea de Catalunya, que
es va «autodisoldfe».

Qué se n'ha fet d'aquells sis juga-
dors avui perduts? Dom Cassiá Just,
el porter, ha tornat a la «(reserva es-
piritual» de Catalunya que és —com
diuen que és a un altre nivell el
Barica— Montserrat: si tornen a ve-
nir els mals temps ha promés que se-
guirá la crida de la Selecció. £1 bloc
de Defensa esquerra, Armet-Cor-
nudella, s'ha escindit: aleshores era
Armet del PSAN i ara, en el mateix
espai pero mes a l'esquerra, és del
MUM, partit integrat en el Bloc Cá-
tala de Treballadors; Cornudella, en
canvi, encara l'ha feta mes grossa,
passant . del menut5 pero historie
Front Nacional (FNC) al partit mes
votat, el deis Sócialistes de Catalu-
nya. Una important pórdua: el mig
volant dret, Josep Pallach, que hi ju-
gava massa fort en aixó de la políti-
ca, morí fulnúnat d'atac al cor. I
resten els dos suplents: l'un, l'ex-
carU Josep Badia, se n'ha cansat de
jugar en un partit tan testimonial i
ja no tornará a la selecció; l'altre,
Joaa Colomines, va disoldre el seu
Partit Popular Cátala, i en integrar-
se ais pujolistes (CDC) ha anat per-
dent molts punts de protagonismo
personal. •

Aquell equip s'ha de refer, sense
pero rebutjar els valors permanents
que encara juguen: Barrera (era de-
fensa dret), Pujol (era defensa cen-
tral), Reventós (era mig volant es-
querra), Trías Fargas (era extrem

dret), Antón Canyelles (era interior
dret), Solé Barbera (era davanter
centre), Xirinacs (era interior esque-
rra). Junt al Presideñt inamovible, el
de Cervelló, un seleccionador s'ha
guanyat el lloc per mérits propis:
Andreu i Abelló. Tots li fan cas. A
aquells qui discutien l'Estatut els va
dir que o anaven mes rápids o els
tancava dissabte i diumenge a -
l'Ajuntament. Com es van afanyarl...

Per al «vell gat» Andreu i Abelló la
defensa no ofereix dificultáis: els
cinc consellers polítics, que la saben
llarga i poden impedir molts gols de
Madrid en aixó de l'Estatut. A la
porta, el Trigi; defensa dreta, Sentís;
defensa esquerra, Pujol; defensa
central, el mes votat, Reventós; i en-
tre Trigi i Revé, entre els «compa-
nys sócialistes» com li agrada, el Gu-
ti. A la milja hi ha un lloc indiscutt
ble: Eduardo Martín, el motor, mig
volant esquerra. Davant, n'hi ha un
altre: el golejador Solé Tura; com
davanter centre. Completant la «troi-
ka» de la Constitució i l'Estatut, el
Roca jugaría d'interior esquerra.
Manquen quatre llocs: Andreu i Abe-
lló pensa en Trías Fargas com a mig
volant dret, completant el Martín;.
Cañellas, com a extrem dret, per
centrar sempre cap al Centre, que és
la seva especialitat. Els altres dos
son opcionals: Solé Barbera podría
seguir, completant el Solé Tura, com
a interior dret, pero substituít per
Barrera si diu que sí a l'Estatut. Si
no es defineix, Barrera i Xirinacs fa-
rien torns a l'extrem esquerra: quan
un s'abstingui jugará l'altre, i així
successivament. Quant ais auxüiars
—massatgistes i altres afers— aquí
está l'Entesa, que depén deis qui ju-
guen: Benet-Portabella com a «pu-
blic relations», Solé Sabarís com a
metge, Sobrequés, presideñt de la
comissió esportiva.

Apa dones, a jugar, que l'Estatut sha
'de guanyar.



Després de la Constitudó, lesforces polítiques hauran defer un replantejament.

CRÓNICA DE MADRID

Eleccions generáis:
una jugada difícil

PEDRO ALTARES

Els nervis i el desoncert comentaren pels passadissos del
Congrés quan Rafael Arias Salgado, secretar! general
d'UCD, es va posar els patins per anunciar que tots aquells
que no estaven interessats en unes immediates elecciones
generáis no tenien altra opció que donar suport a la
investidura de Suárez. .

I en aquells moments, tot just fa un
parell de setmanes, la investidura
semblava ser Túnica opció lógica que
tenia el presidént davant seu. Els pe-
riodistes es llancaren ais teletips i
Arias Salgado va entrar en l'hemicicle.
Els xáuxiueigs de Ses Senyoríes puja-
ren de to i en Roca Junyent, de Con-
vergencia, va destapar la caixa deis
trons per a dir que alió que acabava
de sentir era una mena de xantatge.
Aixi que Arias digué «diego» en lloc de
«digo», atribuint ais períodistes l'ha-
ver estat excessivament literals amb
Una frase seva que no era ben bó una
noticia sino mes aviat una expressió
estrictament col.loquial.

La veritat és que fíns llavors només
els socialistas havien demanat amb
insistencia la celebrado de noves

eleccions legislativas, aixi que les ac-
tuáis Corts haguessin acomplert llur
primordial missió d'elaborar la Cons-
titució. La qüestió per ais socialistas
no era només electoralista ni en fun-
dó de llur constant ascens en els son-
deigs. L'exigencia d'eleccions generáis
immediates era també un problema
de fons: es tractava de deixar ciar
que el període constituient ja s'havia
acabat i que la fase política posterior
de la Constitució exigía un replanteja-
ment global per part de totes les for-
ces polítiques. D'alguna manera, reco-
néixer el període constituient era
també reconéixer la ruptura democrá-
tica, —paraula mágica perduda pels
meandres de la reforma.

Disóldre
les Corts

Suárez estará en minoría ais municipis
importants.

Pero els socialistas s'havien quedat
sois en llur exigencia de noves legisla-
tives. Només Alianza Popular, de re-
dunda incidencia parlamentaría, els
acompanyava. Aixi que donant la ba-
talla gairebé per perduda, decidiren
concentrar-se en el camp de les mo-
nucipals, la convocatoria de les quals
ja no podía trigar mes degut ais ter-
minis marcats per la Constitució. El
tema de les municipals ha estat du-
rant any i mig el taló d'Áquil.les de la
nostra democracia. Efectivament,
sense uns ajuntaments democrátics
malament podem parlar de normalit-
zació política. El Govern ha incom-
plert una vegada i una altra el seu
compromís dé' convocar-Íes i les veus
de l'oposició han clamat en el desert
demanant-les durant divuit mesos.
Naturalment, no es tracta de cap oblit
involuntari. UCD sap que a tots els
pai'sos industrialitzats1, les possibilitats
de T esquerra en aquesta mena de co-
micis, sobretot a les grans ciutats, son
molt grans. A Espanya encara ni ha
una dada mes per a témer-les des del
punt de vista governamental: els na-
cionalistas d'Euskadi i Catalunya
també, previsiblement, guanyaran
llocs. !

Aixi dones, Suárez féu els seus cál-
culs i es va trobar que a fináis de
marc. o abril no tan sois era Cap d'un
Govern enormement débil en el
Congrés, sino que a mes estaría en mi-
noría a molts deis municipis mes im-
portants de les zones industriáis. La



seva debilitat així podría ser endémi-
ca. No li quedava dones altra solució
que convocar noves legislativos alho-
ra o fins i tot abans, cosa que ara
sembla la mes probable, que les muni-
cipals. I en aqüestes estem. Esperant
d'un moment a l'altre, a primer d'any
quasi amb seguretat, que les actuáis
Corts siguien disoltos.

Un país que
no espera

Suárez pot dir que l'oposició no li
ha deixat altra possibilitat. La seva
única oportunitat era la negociado
amb les miñones basca i catalana,
Pero per a un govern com el d'UCD
aixó podía conduir a una mena de
compromissos que la dreta del partit,
i possiblement una part del seu electo-
rat, no veuria amb bons ulls. I a mes
hi ha una desconfianza innata envers
ells, sobretot envers el PNB. A mes,
amb la disolució de les actuáis Corts,

el tema de les autonomies pot
retardar-se, cosa que a part del Go-
vern sembla que tambó convé a Ta-
rradellas...

D'altra banda, una coalició amb
Alianza Popular es descartava, entre
altres coses perqué aquest partit'no
dona en aquests moments cap mena
de sensació de solidesa, i era alhora
una invitació al vals amb els socialde-
mócrates. I els comunistes ja comen-
cen a tener la sensació que han anat
massa lluny en llur suport al govern.
Les bases comencen a alarmar-se, so-
bretot els sectors obrers. I peí que fa
ais socialistes, el máxim que Suárez
podía obtenír en la investidura era
una digna abstenció. Suárez, el Go-
vern i UCD están, dones, sois. Llur
única opció román enjguanyar uns
quants punts en unes noves eleccions
general. I aixó és el que será anun-
ciat d'un moment a l'altre.

El que passa és que les coses no es-
tan fácils. Per á ningú, sens dubte, pe-
ro menys per al Govern. L'augment de
popularitat és discutible i arnés lógi-
oament les recents mesures económi-
ques no 1'augmentaran. És una jugada

arriscada cara a un país que n'está
mes tip del que sembla de la política::
Perllongar cinc mesos mes Tactual;
sensació de provisionalitat pot ser ca-,
tastrófic. Hi ha sectors de TAdminis-
tráció que fa setmanes que no preñen
decisions en funció d'aquest «trauma
de cessament» que plana per damunt
de molts departaments ministerials.
Mes greu encara, és mantenir els
llimbs de les preautonomies sensé
donar-los els continguts re ais que el
poblé exigeix i pels quals es manifesta
d'una manera inequívoca. En realitáti
amb les eleccions tots els problemas
reals del país patiran una frenada
considerable en un context de ldgf-
ques reivindicacions socials. També
és cert que per fer front a tot aixó fa
falta alguna cosa mes que un govern,
en situació precaria... '

Tindrem, dones, eleccions i está fié
que siguí així. FiQ'or será arribar-hL
El país no espera i ja és hora que la
democracia comenci a funcionar se:

riosament entre nosaltres. La funció
comenta de veritat ara. És una dita
comú que convé, no obstant, recor-
dar: 1979 será un any decisiu. • ):][
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L'ESTATUT D'EUSKADI

La divisió
Inevitable i

PATXI, ITURBI !

Avuif ningú no dubta al definir
la situado d'Euskadi com a

extremadament inquietant per
a l'estabilitat política del país

La violencia i el terrorisme graviten
perillosament sobre qualsevol típus de
decisió política,! a aquest problema
hom ni veu una única sortida: l'Esta-
tut d'Autonomía.

La redacció de l'Estatut ha seguit
una vía molt peculiar, donada la pe-
culiar situado d'Euzkadi. Impulsada
en tot moment peí ConseU General
Base, es va crear la ponencia redacto-
ra del text, amb la presencia de tots
els partits parlamentaris bascos i amb
la porta oberta a la presencia de una
representado deis extra-parlamenta-
ris. La missió d'aquesta ponencia no
era tant la redacció d'un text com la
fusió deis diversos textos presentats.
Tot partit polític, entitat o agrupado
de qualsevol mena i fins i tot persones
a títol particular, podien presentar
projectes d'Estatut. A la vista d'a-
quests, la ponencia redactaría un
avantprojecte que els diferents partits
o col.lectius s'encarregarien d'esme-
nar. Hevisades les esmenes, el projec-
te passaria a l'Ássemblea de Parla-

mentaris Bascos que donaría forma
definitiva al text de l'Estatut.

L'organisme base
rebutja el

trasplant del consens
Abans que la ponencia acabes les

seves tasques, les diferencies esclata-
ren i el PSE (PSOE)l'abandona. La por
néncia era formada, en un principi
pels següénts partits: PNB, UCD, PSE
(FSOE), Euskadiko Ezquerra i ESEI.
En representació deis extra-parlamen-
taris s'afegiren, en el darrer moment
deis treballs de la ponencia, EKA
(Partit Carlí d'Euzkadi) i el PC d'Euz-
kádi, representació, la d'aquests da-
rrers, unánimement contestada per la
resta de partits extra-parlamentaris.

Las raons que dona el PSE (PSOE)
per a marxar de la ponencia eren, bá-

sicament, dues: l'Estatut no contem-
plava alió previst a la Constitució i no
assumia la realitat foral de Navarra;
Sense que la situació política hagi
canviat, tot sembla indicar que el PSE
(PSOE) retornará a la ponencia.

D'altra banda, i pocs dies després,
la UCD basca desautoritzava el seu
representant i es negava a signar el
projecte. La fórmula mágica del con-
sens que va voler traslladar-se de les
Corts i la Constitució espanyola a l'Es-
tatut base fracassá sorollosament i els
diversos partits mediten en els seus
quarters d'hivern 1'estrategia definiti-
va a seguir per 1'Assemblea de Parla-
mentaris.

L'Estatut de
les esmenes

Al voltant de tres-centes esmenes
han presentat els diferents grups polí-



tics al projecte d'Estatut, La majoria
es refereixen al títol d'hisenda i al
d'ordre públic

Deixant fora les esmenes presenta-
dos pels grups minoritaris, que, evi-
dentment, és molt difícil que prospe-
rin, les presentados pels tres granó,
UCD, PSOE, PNB, nú difereixen, en
qüestions de fons, gaire entre elles,
La importancia que l'Estatut siguí pre-
sentat a Madrid amb el supost unáni-
me., del poblé base, i que els partits
bascos no es presentan novament divi-
dits, en un tema tan transcendental
com és la redacció de les normes de
convivencia que han de regular la pau
a Euzkadi, fan imprescindible el con-
sens. Els partits grans ni son dispo-
sats. Ara tan sois falta que trobin el
camí.

PAÍS VALENCIA

Uautonotnia
en crisi

VIGENS BAUESTER
1 L'autonomía al País Valencia está
esdevenint un «western» de mala quali-
tat. Els bons contra els dolonts, i aquí
cadascú col.loca els diversos partits se-
gons el seu grau de simpatía. :

El pes especule que avui té la UCD
en la política valenciana no es corres-
pon amb él que, segons els resultáis
del quinze de juny, hauria de teñir.
Ara bé, aqupst fet té una explicació ló-
gica: l'aparell de l'Estat, piputacions í
Governs Civils, está a les seves mans i
ós emprat 4'una forma molt hábil per
a pressionar dintre el Consell. UCD es-
tá jugant a intentar demostrar que els
socialistas son incapagos de governar
V autonomía i que ells son els únics'
que poden fer-ho. Una estrategia de
continu desgast envers els socialistas
del Consell ha estat la táctica empra-
da del quinze de juny encá, No obs-
tant aixó; sembla ser que la sitúació
canviará. El soterrat enfrontament en
qué es trobaven la direcció del PSPV
(PSOE) i ej'president de l'organisme
preautondmic está resolent-se en fa-
vor deis prjmers. La gestió d'Albiñana
será controlada mes d'aprop peí partit
w qual pertany i de l'efectívitat d'a-
questa mesura depondrá que els so-

¡ciaüstes no perdin deflnitivament el

Pont aeri

MARTA
En el moment de comengar una

secció, si ha tingut quelcom |de previ,
bé valdrá la pena que en fem «infor-
mació», especialment si la secció ha
d'anomenar-se «Pont aeri», on1,tantes
vegades fallen no sois els vols sino la
informadió,

P otser c aldria explic ar, com se
m'encarregá i se'm va ocónjer de fer
la crónica cortisana, precisament a mí
que dec ser deis membres menys
«parlamentaris» del Parlament i del
grup. Dones va ser segurapaent peí'
meu migrat parlamentarifeme que
se'm va fer la petició, pen,sant que
connectaria amb el desconeixement
del parlamentarisme per part del lec-
tor en general, i tambó, per la mateixa
causa que vaig respondre in mediata-
ment i afirmativament a en rere-Oriol
Costa. Escriure un article sobre les in-
cidéncies parlamentarles de {cada set-
mana era com una catarsi per a qui
ha aterrat del món de 1'escola al de la
política parlamentaria, una catarsi
que podría tenyir els articles
tics de quelcom de pedagog:

periodís-
a i, espe-

protagonismo polític que les urnes els
van donar, :. ., !

ciahnent, d'informació, do prjímera má
i de reacció de primera sorpresa.

Després d'una sesió en lá qual
haviem posat molt de treba 1, obríem
els diaris i no hi trobárem ir ía sola lí-
nia dedicada, especialment si el fort
de les discussions navia tingut Uoc en
hora tardana. Sovint la mlgrada in-
formació era parcial i desenfocada;
cal dir que «Avui» ha estat una excep-
ció a través, del seu responsable de
secció, J. M," Sanmartí, i deis articles
d'en Verde, Pero aixó ha estat excep-
cional, com alguns articles de fons a
«Triunfo», al desaparegut «Cuadernos»

. o algunos columnetes de l'encart de
«Interviú», que recollia a la seva ma-
nera la vida deis pasgadissos. Tot ple-
gat ben poc per a donar a conéixer els
primers passos del món parlamentari.

I potser aixójés cqmprensibla per-
qué han soniblat d'un altre1 món; per
tot plegat vam comengar la pedagógi-
ca catarsi apeüant a la imaginado
del lector i sitúant-lo en l'espai, els es-
pais, de la vida parlamenté ria: el ve-
llut vermell del Congrés i el plástic,
color de plástic, del pont aeri.

MATA
Després de tants mesos, avui, que

he comencat a escriure aqüestes rat-
lles a l'aeroport en una espera de tres
ñores, i que he continuat al taulellet
plegable del meu escó, tot escoltant
les discussions, puc dir que si el pont
aeri funciona malament, pitjor han
funcionat aqüestes Corts que ara pos-
siblement acaben. . . .

Ha faltat professionalitat a aqüestes
Corts que han funcionat sense alió
que és les beceroles de qualsevol pro-
fessió: horari i calendan de treball. Si
algún mati s'ha treballat, s'ha comen-
gat a les 12 i el possiblo retard, A la
tarda, hem comengat a les 5 amb el
retard segur. Acabar? A les 8 si hi ha-
via fútbol, a les 8,30 quan es volia
evitar un vot desfavorable, a les 9, a
les 10, a les 12 i fins a les 4 de la ma-
tinada una vegada... i tornem-hi. Mai
dilluns, pocs dimarts, la majoria de
dimecres, bastants dijous, poquíssims
divendres. I mentrestant, liéis i pro-
blemes han tingut retarás de 6 me-
sos... i tot el que quedará per fer. Si hi
afogim la premiositat oratoria, tin-
drem un resultat professional ben gal-
dos.

Causes i culpes polítiques? Totes les
que vulgueü imaginar i amb l'afegit
d'una tradició de parlamentarisme
desfassat; pero aquí només voldria es-
mentar com afecten la concepció de la
professió, Un parlamentari ha de po-
der repartir correctament i- fixar el
seu horari de treball entre la circums-
cripció electoral i el Parlament, i, dins <
del Parlament, entre Comissions, que
haurien de teñir molta mes importan-
cia de treball, i Pie, que hauria de
quedar per a les grans sanoions Q re-
fusos i les explicacions globals; i tot,
aixó amb horari i calendan laboral fix
i s e g u r , i . • - , . . • . • • - ;

Vet aquí la proposta que faig ais fu-
turs candidats, tot acabant de pren-
dre café al Restaurant «Bellas Artes»,
que a mes del vellut, del plástic, és el
tercer ambient que coneixem els par-
lamentaris. Informació final: aquí es
menja net i baratet i a l'hora de sopar
sents a la sala de costat com canten
els números del bingo... que a vegades
s'assembla bastant a la política, ;
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LES RELACIONS WASHINGTON PEKÍN, AMB MOSCÚ AL FONS

Reafitat i perspectives de
triangular

MATEO MADRIDEJOS

A la portada d'un nou any, tenim un panorama internacional bastant
complex en el qual es creuen els problemes polítics, económics i

estratógics i es multpliquen els signes d'incertesa.
L'establiment de relacions diploma-

tiques entre Estats Units i Xina, esde-
veniment en si poc sorprenent, pero
que ningú no s'esperava tan aviat,
se'ns presenta com l'iceberg deis an-
tagonismes i col.lusions que presidei-
xen les relacions entre les superpotén-
des. «La situado estratégica—deia el
president Hua Kuo-feng el febrer de
l'any passat, davant l'Assemblea Na-
cional Popular- es caracteritza peí
fet que el socialimperialisme soviétic

. dirigeix l'ofensiva, mentre que l'impe-
rialisme nord-americá está a la defen-

. siva.» En l'escenari de l'equilibri
,triangular, la República Popular de
Xina es proposa reforjar l'element
que considera, no mes débil, pero si
menys inquietant per ais seus ínteres-
sos. Així, quatre anys després de llur
catastrófica retirada de Vietnamí Cam-
bodia, els nord-americans tornen a
assumir un indubtable protagonismo a
l'Asia, de la má de Pequín.

La degradació de la situació
politico-müitar á Indoxina constitueix
una prova evident i desencoratj adora
que l'equilibri triangular porta a dins

4 innombrables riscs i preval sobre la
solidaritat de l'anomenat camp soda-
lista. Pekín sospita que els dirigents
del Vietnam, instigáis peí Kremlin,
pretenen establir una federado que
englobaría Laos i Cámbodja, la qual
cosa provocaría sens dubte amenaces
concretes ais interesaos xinesos i l'es-
tabilitat relativa deis protegits nord-
americans al Sudest asiátic.
, Fins ara, la URSS havía fet el possi-
ble per a impedir Tingres de Xina, un
tercer en discordia, en les seves rela-
cions planetarios i estratégiques amb
els Estats Units, fundades tant en l'e-
quilibri del terror com en la prudencia
necessária per a mantenir la coexis-
tencia pacífica, sense deixar-se arros-
segar pels conflictes locáis o regio-
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nals. Peí seu cantó, els estrategues de
Washigton, tot i trobar alguns avan-
tatges en la participació de Xina en
llur política global, no semblaven dis-
posats a compartir els privilegis i po-
sar en risc un retrocés en la negocia-
do amb la URSS per aturar la ruinosa
carrera d'armaments; pero la trame-
sa d'un ambaixador a Pekín, si bé pot
considerar-se un acte simbólic, de-
mostra un canvi considerable.

Mercat xinés
i capitalisme

La consolidació de 1'estrategia
triangular coincideix amb els grans
esdeveniments que s'están produint
en la política interior xinesa des de
que uns pekinesos anónims van gosar
a caligrafiar en grossos carácters el
gran rumor que circulava des de feia
dos anys; Mao es va equivocar.
Aquest ocas del dogma resumeix for-

Els xinesos miren el seu futur.,

ga bé la nova situació, entre les carac-
terístiques de la qual sobressurt la sor-
prenent re8urrecció deis «interessos
meteríais», 1'entronització del prág-
matisme, la planificado económica i
el retorn ais valors de la cultura tra-
dicional, relegats a les catacumbas
durant el frenesí revolucionari. Els di-
rigents xinesos parlen ara de cremar
etapes, d'arribar en 20 anys al nivell
deis Palsos industrialitzats i de dotar el
seu exércit de la panoplia necessária
per a impedir aquest atac preventiu
soviétic que éís obsessioná, anticip de
la «guerra inevitable» que els succes-
sors de Mao mantenen com a principi
ideológic-estratégic.

Els especialistes pensen que 1'ober-
tura de l'immens mercat xinés, mal-
grat racarnissada competénda japo-
nesa, ofereix insospitades perspecti-
ves per a atenuar Tactual crisi del'ca-
pitalisme ais Estats Units i a Europa
occidental. La decisió nord-americana
d'establir relacions diplomátiques



Pekín

amb Xina, sens dubte ámb el vist-i-
piau del complex militar-industrial,
confirma la desaparició deis escrúpuls
ideológics i estratégics.

La posició d'Europa és extremada-
ment complexa. Com ja se sap, els xi-
nesos diuen estar molt interessats en
l'enfortiment i independencia de la
Comunitat Económica Europea, pero
no fins el punt de fomentar la rivalitat
amb els Estats Units, que obligaría al-
guns palsos europeus a buscar com-
pensacions en el bloc soviétic. La de-
bilitat pennanent del dólar, d'altra
banda, ha mostrat els límits i la fragi-
litat de la unió europea-occidental,
només viable en la mesura en qué
compta amb la protecció del paraigua
nuclear nord-americá. L'elecció del
Parlament europeu per sufragi uni-
versal, la próxima primavera, pot
aguditzar les contradiccions, pero no
resoldrá els problemes de fons. Pero
ara, ni els xinesos ni ningú no pensa
que l'Europa comunitaria pugui jugar
un paper de quarta superpoténcia in-
dependent en el concert mundial.

Conflictes a
la periferia

La Unió Soviética/que sense trigar
gaire haurá d'enfrontar-se amb la
succesió deis seus máxims dirigents,
haurá rebut com un afront el comuni-
cat conjunt xino-nordamericá que
proclama la voluntat deis dos paisos
d'oposar-se a l'diegemonisme» de
qualsevol potencia a Asia, frase ritual
que tradueix Tantisovietisme de
Pekín. A mes d'explotar propagandís-
ticament la constitució d'un suposat
eix Washigton-Pekin-Tokio, els diri-
gents del Kremlin no podran fer altra
cosa que moure discretament llurs
peons millor situats per a prendre el
pols a la nova situació a tots els conti-
nente, a la periferia atrassada.
: Aixó vol dir que la nova realitat
^angular» será present en tots els
Jonfhctes, per localitzats que puguin
! e™ar, Ja que els palsos de l'anomé-
iat Tercer Món, incapacos de superar
a cnsi del neutralismo, amb prou fei-
jes si poden exercir influencia sobre
jurs própies í innombrables desgra-
nes. Quan Xina es complau, per
•xemple, de la intervenció occidental
!n e l Zaire, és inevitable que des de

La segona mort de Mao
•j JORDI GARCÍA PETIT

. L'establiment de relacions diplomátiques ordlnáries entre els Estats Units i la Xina
Popular, representa molt mes que un acte de simple normalització. Ambdós estats
se'n podien continuar passant d'aquesta formalitat. Els cañáis de comunicado entre
ells eren perfectament assegurats a través de la diplomacia secreta; les relacions co-
merciáis podien continuar el seu increment sense haver de menester una infraestruc-
tura diplomática oficial; la illa de Taiwan que els Estats Únits reconeixen ara for-
malment que és part de Xina, és un simple reducte simbólic, una mena de búnquer re-
sidual de la passada guerra freda. Fer qué dones aquest cop d'efecte ara?

Se li donaran moltes interpretacions secundarles: que el president Cárter vol com-
pensar amb aquest «éxit» el «fracás» de la seva intervenció personal en les negocia-
cions entre egipcia i israelitas, o que els xinesos volen utilitzar tácticament aquest
acord en la seva confrontado amb els soviétics. .

Cal veure, pero, aquest pas com una fita en el camí de lá plena incorporado de la
Xina Popular al sistema económic mundial, avui hegemonitzat pels Estats Units.
Aquesta incorporado significa per a Xina la fi del seu isolament, pero també el co-
mengament de la liquidado de l'específica via xinesa de desenvolupament.

La Xina Popular té en marxa -una nova llarga marxa no menys trascendent que
aquella que acaba per dur al poder a Mao Tse-tung- un programa de desenvolupa-
ment que, d'acomplir-se, representará un salt endavant impressionant. En la fase ac-
tual d'aquest programa es preveu obtenir per al 1985:400 milions de tonas de cereals,
57 milions de tones d'acer, 300 milions de tones de petroli, 900 milions de tones de
carbó.

De poder mantenir aquest ritme de creixement, abans de l'acabament de segle la
Xina Popular s'hauria convertit en una primera potencia económica mundial, depas-
sant fins i tot els Estats Units en molts sectors de la gran producció de base.

Aquests son els ambiciosos projectes de Tactual direcció xinesa, que, al capdavall,
no fa mes que optar per la via soviética de desenvolupament, pero de la m'á deis pal-
sos capitalistas.

Ara bé, aquesta opdó de donar prioritat absoluta a la gran producció té un preu.
En l'ordre interior s'imposa la necessitat d'arraconar la primada deis estímuls

ideológics sobre «les liéis económiques objectives». Es la segona mort de Mao i l'entér-
rament definitiu del seu fill predilecto, la Revolució Cultural. Aquesta esdevé un lu-
xe i un entrebanc si és obligat d'establir, perqué els objectius económics que es fixen
no exigeixen, la rendabilitat máxima com a criteri central per a jutjar la marxa de
cada unitat de producció o de servéis.

En el pía internacional significa que l'economia xinesa s'insereix en la divisió in-
ternacional capitalista del treball, que entra en el cercle infernal de la dependencia
perqué, ara com ara, la posició de dependencia tecnológica, de capital i de mercats
de la Xina envers el sistema mundial capitalista, trencats els ponts amb la Unió So-
viética, resta assegurada per molt de temps.

Si els xinesos han calculat el risci teñen la solució per sortir-se del cercle de la de-
pendencia, encetaran un procés de conseqüéndes determinants en Tactual equilibri
mundial.

Si només pretenen, o assoleixen, de transformar lá Xina en un immens Japó, ex
portadora de quincalla, hauran perdut bous i esquelles. •

La Habana demmciín da bruta col.lu-
sió entre Pekín i Washigton». I en l'O-
rient Próxim, on els soviétics han que-
dat al marge de la negociado entre
Egipte i Israel, els paisos árabs del
«Front del refús», així com els pales-
tins, es giren vers el Kremlin amb Tes-
peranga de fer fracassar la «capitula-
ció» sense condicions del president Sa-
dat.

La confusió arriba al seu paroxismo
a Tiran, país en el qual reprén actua-
litat l'aforisme kennediá que els ré^
gims despótics son mes pelillosos que
les democrácies controlades; pero si

els Estats Units busquen una sortida
que els permeti mantenir la vigilancia
sobre els pous i les rutes del petroli, la
Unió Soviética no pot aventurar-se en
una operació que amenacaria troncar
el precari equilibri i arruinar la coe-
xistencia pacífica. Una nova crisi del
petroli no només serviría per a posar
a Europa de genolls, com a Tépoca de
Kissinger, sino que resultaría insupor-
table per a tot el món capitalista. El
repte sería terrible per a unes demo-
crácies relativament anémiques, as-
se^ades alhora peí terrorisme i pels
dimonis totalitaris. •
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La má oberta cPAgustí Montal
JOAN BARRIL I GUIXART

£1 barrí sud de la Dreta de l'Eixample, aquell fragment de quadrícula
que va des de Sant Pere de les FueLles ñns la Gran Via, és un barrí

eminentment textil*

A Barcelona encara es poden trobar
aquesta mena d'aglomeracions gremials
que caracteritzen les ciutats amb historia:
les cases de mobles son a l'Esquerra de
l'Eixample, les llibreries de vell al carrer
d'Aribau, les fabriques i obradors del me-
tall s'ubiquen jal Fbble Nou, els centres de
la vida ga'lant perfumada solen
concentrar-se per les rodalies dé la Carre-
tera de Sarria i les empreses del textil te-
ñen invariablément llur seu pels voltants
de la Ronda de Sant Pere. Al número 66
una entrada ji trada i gélida ens mena a
Montalfita, S*A. Des deis balcons del des-
patx del senyo)* Montal es pot veure el mo-
nument a Rafael de Casanova entre les
branques pelades deis plátans. Un xicot
ens fa esperarjuns instants. L'Emilio Pérez
de Rozas prepara els estris. La llum aquí
té una qualitat veneciana, verdosament
metal.litzada, cendrosenca. Un feix de cla-
ror natural deixa entreveure a 1'atmósfera
el polsim caracteristic de les peces de ro-
ba. A les parets, gairebé núes, fotografíes
de naus industriáis, un rellotge aturat, co-
lors de comissaria o de jutjat de guardia...
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Per una porta de doble fulla surt la im-
mensa figura d'Agustí Montal. La má és
ampia i carregada de cordialitat. Reconeix
al fotógraf i intercanvien quatre anécdo-
tas. Travessem una sórdida sala de juntes
i ens endinsem a les profunditats del seu
despatx. La fredor nórdica de Tempresa
allí desapareix. Les parets están cobertes
per milers de fotografíes, quadres dedicats
pels jugadors, caricatures agosarades...
«Mai no m'ha molestat que em fessin cari-
catures. Tota la critica que em pugui fer
la premsa l'accepto de bon grat. Tot
menys que em diguin cul d'olla, és dar.»
El nostre home manifesta la seva estran-
yesa per ser el primer entxevistat en una
revista nova. En un principi podría sem-
blar una espuma de falsa modestia o de
coquetería mecánica. Tractant-se, pero,
d'Agustí Montal no ho és. S'intuelx una
gran dosi d'honestedat a la seva conversa.
Ens fa present que aquesta és la primera
entrevista que concedeix a Catalunya
d'encá que va deixar la presidencia del
Barga. Hi ha molt a parlar del Barga, pero
el senyor Montal es mostra reaci a xerrar

pels colzes. Al llarg de les seves interven
cions advertim una certa reticencia a va
lorar 1' actuado de la directiva actual. «S'
ha fet massa mullader», afirma. El temí
del Barca l'apassiona pero la voluntat de
fair-play el fa ser prudent en excés. S'esti
ma mes parlar del país. I ho fa amb la in
genuitat de qui vol sentir-se abana ciutadi
que polític. Catalunya és ara el seu grai
projecte: la presidencia del Barga i les po
lémiques amb els nous directius son figuei
d'un altre paner.

- E n els carrees ningú no s'hi pot etér
nitzar. Jo he estat vuit anys president de
Barga, aixó és: al serveí d'un club que pe:
a mí és i continuará sent mes que un club
Els qui formávem aquella directiva van
intentar seguir la tradició de mantenir
enfortir el lligam del F. C. Barcelona aml
la manera de ser de Catalunya. Aques
apropament vam haver-lo de fer en una é
poca de dictadura, en una época franca
ment difícil. Potser aixó avui no s'arribi i
comprendre prou, grácies a Deu hi ha mé
llibertat i hi han coses que ja no semble]
necessáries. — Vostó 4eu ser conscien



que la historia ha anat una mica al seu fa-
vor. Fa un parell d'anys la seva figura
com a president era molt criticada per ra-
nció { avui, pero, grades a Tactual gestió
ha anat revaloritzant-se fins al punt d'a-
rribar a enyorar en certa manera l'etapa
en que vosté era president.

—Sí, aquest fenomen sol succelr. No
obstant, jo el qué voldria no és que es re-
valoritzin les persones sino que el Barcelo-
na vagi endavant i segueixi tenint la imat-
ge que jo vaig voler donar-li, tant interna-
cionalment, com dintre de l'esport estatal
com peí que fa a l'esport nacional de Cata-
l u n y a . - .••.;.:'••••••":• J . , ; . ' , ; v : : r ;••'••" •••'••• • -.

Ara bé, referent a la directiva actual
voldria dir només una cosa. Quan jo vaig
assumir la presidencia deí Barga (aixó va
ser pels voltants de desembre del 1969, es
a dir a mitja temporada), vaig voler fer-
me responsable des del primer dia tant
deis éxits com deis fracassos del club i
mai, ho entén?, mai no vaig gosar a donar
la culpa deis fracassos de l'equip que pre-
sidia ais meus antecessora en el carree.
Espero i desítio que ara que ja fa un any
que no sóc president els éxits que el Barga
pugui assoHr siguin per la junta que avui
regeix el Barcelona i que si hi ha algún re-
sultat negatiu que la responsabilitat vagi
també per ells.

Ciar i cátala: el que no admeto és que a
la mitja part del proppassat Barga-Espan-
yol encara hi hagués algú que digués pú-
blicament frases com «En un año yo no
puedo arreglar el equipo. Ni en un año ni
en diez». Aixó no ho admeto.

—Entre el «Barga mes que un club» i el
«Barga triomfant» s'ha intentat crear Un
cert enfrontament que va en detriment de
l'entitat. De quina manera aquesta nova
concepció del triomf com a única rao de
ser de l'entitat nú pot arrossegar al desá-
nim ais socis vistos els resultáis que el
Barga porta acumulats en el que va de Ui-

-Miri, aixó del «Barga triomfant» no és
res mes que un slogan electoral. En canvi,
el Barga mes que un club encara que en
determináis moments es fes servir com a
slogan, és una veritat que éns vé de-79

d'história; . w . . •'•.••'

cinc anys consecutius el campionat d'Es-
. p a n y a . • --;• : \ . - •.= ' , '•... •.• ;. ..-• •'••; . . - ••.

-No em negará, pero, que el fitxatge
d'en Cruyff va ser una autentica sagnia
económica peí club.

-Jo no hi estic d'acord. Per a mi en
Cruyff va ser rendable. El que es va pagar
per Cruyff es va amortitzar desseguida.
Cal recordar, pero, que la gestió del F. C.
Barcelona en aquests vuit anys ha estat
una gestió d'inversió. No ho oblidem. Gra-
des a aquesta gestió d'inversions tenim
els terrenys de Viladecans, el Palau Blau-
grana, la Pista de Gel, el Palau Blau
Grana-2, la llum per a retransmissions de
TV en color del Nou Camp, les cadires...

: -En cap moment la directiva es va
sentir coaccionada en la seva capacitat de
dedsió per la presencia deis holandesos?

-Potser jo vaig pecar dé voler seguir
una línia coherent en la política de fixat-
ges. Fins aleshores estávem acóstumats a
que cada vegada que hi havia un resultat
negatíu ens havíem de carregar 1'entrena-
dor. Jo vaig créure convenient renovar
amb el señyor Michels. D'engá aleshores
Ja premsa va treure's de la mániga l'in-
vent^del clan deis holandesos. A tots
aquellai que només véuen la part especta-
cular de la nostra gestió els recordaría
que nnressin la fulminant trajectoria de la
nostra pedrera, tina pedrera que durant
tant de temps s'ha trobat a faltar i que so-
ta la nostra junta ,ya conquerir durant

Aqüestes realitzacions son les que inflen el ;
deute. I en aquest sentit ni el Cruyff ni els '
fitxatges hi teñen res a veure. Mes aviat
és al contrari. Quan vaig agafar la presi-
dencia hi havien 50.000 socis i quan la -
vaig deixar n'bi havien 75.000 i gent al
carrer que no podía ser admesa. Estic
convengut que en aquest augment hi van
intervenir el fitxatge de figures i la poten-
ciado cívica del club, a parte iguals.

—Les males o bones llengües conten
que vosté gairebó no ha tíngut mai cap
problema laboral a la seva empresa.

-Amb totes les dificultats que hi ha
avui en dia pensó que em desenvolupo
prou bé al si del món empresarial. Jo em
sentó un home que ha nascut dins d'una
classe concreta, que ha tingut la sort de
poder estudiar la carrera d'enginyer, i que
treballa molt. * *"

-Vosté n'está orgullos de la seva das- ^
se. És una figura poc habitual en els temps
que corren».

—Lamento estar en desacord amb un'
admirada escriptora que l'altra día a l'«A- ',
vui» afirmaba que la burgesia no treballa-.
va. Jo cree que aquí hi ha una burgesia .
que ha donat i ha treballat molt peí desen-
yolupament de Catalunya... '

-Tambó hi ha hagut una altra burgesia
que en comptes de donar ha nürat única-;,;
ment d'enriquir-se. • .

- A totes les classes ha han hagut sec- -
tors que han col.laborat en un sentit pro-p
gressiu i d'altres que no han fet en el sen-
tit contrari. Avui, pero, hem d' arribar a <
que tothom sentí la responsabilitat d'acon-
seguir aquesta democracia consolidada
amb el propi treball. ; ̂

—Cree que en aquesta imatge de la bur- •
gesia nacional que vostó em dona hi ha
mes de romanücisme que de realismo. Ha
pensat en qué será d'aquesta burgesia tre-
balladora de petítes i mitanes empreses
sota l'embat de les multinacionals i deis
holdings bancaris? |

—Aquest és efectivament un problema
que l'estem patint ara mes que mai. No
obstant, estic convencut que la patita i
miljana empresa i el conjunt de la iniciati-
va privada encara teñen moltes coses a
dir i a fer. En el ben entes quejo no cree
en aquesta separació de petita i miljana
empresa. Al nostre país totes les empreses
son petates i mitanes: les multinacionals
son tota una altra cosa. I fins que no se'm
demostri el contrari gosaria a afirmar que'
les empreses estatals han tingut en
aquests temps de crisi mes dificultats que
les petítes i mitjanes.

-Es parla d'irresponsabilitat de les
centráis sindicáis i d'mtransigéncíá per
part de la Patronal. Com veu 1'actitud d'a-
questes forces en el panorama social del
país?

-Per un natural jo sóc optimista. Val a
dir que el moment polític del país és in-
cert. Jo encara no sé si el dia tres de ge-
ner el senyor Suárez sol.licitará la investí-



dura o disoldrá les Corts. Tant les centráis
sindicáis com la patronal es troben així,
sense un projecte de futur, gairebé sense
ni tan sois un Govern al qual adrecar-se.
D'altra banda ens queden encara una se-
rie de trets residuals de la situació ante-
rior que en vistes a la tan desdada conso-
lidado de la democracia caldria posar-hi
remei. Peí que fa a la classe obrera es
manté en plena vigencia la picaresca de
Tabsentisme —ja no entro en la qualitat del
treball perqué cadascú val peí que va l - .
Respecte a la patronal subsisteixen deter-
minades formes autoritáries que haurien
d'erradicar-se si volem mantenir la super-
vivencia de l'economía de mercat i de la
lliure empresa.

-Vosté seguiría al front de l'empresa
sota un sistema d'esquerres si li garantís-
sin el lliure exercici de la professió? ,

-Sí, sí, per descomptat. N'estic prácti-
cament segur.

- I quin és el projecte polític amb el
qual té mes punts de contacte?

—En principi éstic molt contení de ser
un home independent. Jo em definiría
com a un home liberal que se sent molt
cátala...

- E s una definido un pól laxa... oi?...
—Liberal no vol dir estrictament formar

en un partit liberal. Es una actitud davant
de la vida: vol dir que el que vull és una
llibertat per a tothom i que admetré tot el
que vingui amb el mandat del poblé a
través d'unes eleccions-lliures, i vol dir
també que jo no figuraré mal en cap partit
manásta, aixó queda ciar, no?

—Es diu que a vosté li van oferir en tres
ocasions ser procurador a dit de les Corts
franquistes i que, com Sant Pere, s'hi va
negar les tres vegades...

—Bé, no es ben bé així. A dit no m'hi
proposaven, M'acdnsellaven que em pre-'
sentés peí terg familiar amb totes les pos-
sibilitats de guanyar.

- I per qué no va acceptar?
—En primer lloc peí carree que ocupa-

va a la presidencia del Barga i peí quejo
creía que havia de significar el Barga. En
segon lloc li diría que jo aleshores era mes
d'ara que no d'abans. Ja es va veure una
mica quina era la nieva actitud.

La immensa má del senyor Montal ens
acompanya personalment a través de la
sala de juntes. Somriu, somriu sempre.
Vist des de la porta d'entrada, aixerrencat
al replá i amb el cigarro ais llavis sembla
un Ciutadá Kane domóstic, a qui un atzar
electoral ha col.locat peí damunt del bé i
del mal. Durant unes quantes ñores enca-
ra haurem conseryat rolor.de la seva bon-
homia al palmell. Per la Plaga de Sant Pe-
re de les Fuelles uns nens en vacancesju-
guen al fútbol amb una pilota desinflada i
la samarreta del Barga. A cada gol els co-
loms deis rafees apaludeixen amb les ales.

Porta deis bergants

Passar de passar
RAMÓN BARNCS

El benigne director d'aquesta
revista. Pere Oriol Costa, que j a
no confon ningú amb Pere Costa
Musté, corresponsal que fou d'«El
Caso» al consell de guerra de Bur-
gos contra ETA, va decidir que a
«L'hora» li calía una fulla de pa-
rra. Um pámpol:

—Es dirá «Jo passo», el confec-
cionarás tu i ni has de passar de
tot.

Fa mes d'un any, una matina-
da en sortir de les Jornades Llibertáries del Pare Güell
Quico Vila-Abadal, aleshores director d'una revista de
partit, va dir entre boirines d'alcohol i de francesos —
que son els argentins d'Europa:

—Gent com tu hauria d'escriure a la revista. De tant
en tant.

La idea no va prosperar per dues raons. L'altra és
que el Quico es va morir. Ara és enterrat a redós del
Cavaller de Vidrá. Si consol ens cal, la revista de partit
també és morta.

Si han arribat a canviar les coses! Al benigne direc-
tor, qui signa li va comunicar que naturalment estava
completament d'acord amb la seva decisió, i per
demostrar-li-ho li comunica que passaria fins i tot de
passar. »

La Porta deis Bergants s'obria en la muralla de Bar-
celona al cap deis carrers de Santa Auna i de la Canuda.
Germana de la Portaferrissa i de la de Trentaclaus, s'hi
reunien roda-soques i estudiants, valents, frares i cape-
llans, gánguils, tallabosses i rebentaportes, veguers,

consellers del Consell de Cent, dipútate deis tres bragos.
Déu i sa Mare, gent de la Biga i de la Busca, tractants
de bestiar, pagesos del Pía i del Valles; menestrals, ofi-
ciáis d'obrador i aprenents, monges, frares pelats i pe-
luts, calcats i descalgos, els de la mániga ampia i els qui
tallaven el bacallá, iueus molt cristians de barba soca-
rrimada. Basca medieval i renaixentista.

Avui en diuen Canaletes, pero aixó és modernisme.
L'eximi barracóleg Huertas Claveria, a la seva monu-
mental obra en vuit volums «Tots els barris de Barcelo-
na» (Eds. 62, Barcelona 1976-77), fa costat al fet histo-
rie segons el qual la Porta deis Bergants es deia així
perqué s'hi acollien les colles de treballadors - l e s
bergades— a la recerca de feina. Quina manía. L'eximi
barracóleg és capag de descobrir obrers —bergants—
fins i tot entre els órgans dirigents de partits obrers.

Travestís dones, i macarros, estudiants que trebaüen
i ofícinistes que estudien, ex capellans i exportadors de
divises, Núñezs i líders comarcáis amb pis a Nova York,
consellers de la Generalitat, diputats deis tres bragos -
Washington, Moscú i Madr id - , el bon Travolta i sa Fa-
rrah Fawcett-Majors, harekrisnes i socis del Barga, gri-
sos i neogánguils, la discoteca, gent del Metro i del tren,
alliberats sindicáis, assistents socials, Xirinacs, Dalmaus
i Llimones, papallones, tomáquets, marietes óccitanis-
tes, infermeres de nits, amics del Polisario, de Nicara-
gua, de la Sardana i de Tothom, puntáis del Centro An-
daluz: contribuents tots, hombres secció lliure, gent de
peu i de cavall, la Porta deis Bergants és la vostra por-
ta. • . , . • . V. ; • ' ,. '. •.-•

Que ens duri. \ ; s
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ELS PARTOS NACIONALISTES A CATALUNYA NORD

Encara «fent país»
CARIES S. COSTA

Els Pirineus segueixen al mateix lloc. És a dir: encara hi ha Pirineus
malgrat que es comencin a poder homologar la democracia

espanyola i la francesa. Sembla que fins i tot a casa nostra tinguem
mes avanzada en aquests moments la resolució de les nacionalitats.

Alió que anomenem l'Estat Espan-
yol es configura a la Constitució mes
progressiu envers els nacionalismes
interns que l'Estat francés, altrament
dit l'Hexagon. D'alguna manera el
centralisme dins els Estats moderas
és una aportado napoleónica que es
manté al seu lloc d'origen. Pero, les
reivindicacions nacionals son vives a
l'Hexagon. Un día és un moviment
deis corsos, l'altre la protesta deis .
bretons o deis occítans, o deis cata-
lans. Sí, diem bé: deis ciutadans de la
Catalunya-Nord tan aprop 1 tan poc
coneguda.

L'estructura social d'una comunitat
determina en gran mesura la seva su-
perestructura política fins el punt
que podem explicar per qué a Cata-
lunya Nord no hi ha una major políti-
ca catalanista. Situats en un Estat
bressol de la burgesia com a classe
alliberadora front al feudalismo, dins
un Estat que -amb «grandeur»: o
sense- és mirall de cultura i diploma-
cia internacional, els centralistas de
París s'han inventat Un mot despectíu
per les llengües no oficiáis de l'ano-
menat «Midi»: el «patois». El patois és
tot el que no és ver saliese: base» bre-
tó, occitá, cátala... El xantatge del
prestigi foragita les cultures o formes
de viure anteriora a l'Estat modera.
També la política. Els nacionalistes de
l'Hexagon son dones nacionalistes de
resistencia, no de consolidado amb
burgesies autóctonos darrera.

Centralisme francés:
la more deis ous

Ja fa tres! segles que Catalunya
Nord és fora de Tarea d'actuado ano-
menada Pais os Catalana. Aixó i el fet
que molt poques vegades s'han pogut
emmiraliar en els catalana del Sud
son factors que pesen. La Renalxenga
cultural del Principat i la Generalitat

deis an|ys 30 son els únics revulsius
qué han trobát els habitants de les co-
marques del Rosselló, Vallespir i Con-
flent per dir no, a les temptadores
ofertes I absolütament aplanadoras de
París. Ans per contra, durant el fran-
quisme els nordcatalans s'han sentit
mes aviat cofois de- llur situado i de
poder donar asil a llurs germans de
l'Espanya. El nacionalismo polític i el
nacionalismo cultural a Catalunya
Nord pateixen d'aquests mals, pero
nous"; factors -sobre tot socio-
económica - determinen en els da-
rrers anys un noü horitóó dé revifalla.

Mai I no ha pogut el centralisme
amb la sardana, les festes populars i
majors o la senyera, pero sí qué ha
trobat camí per evitar l'extensió de la
llengua o el catalanismo polític. Els jo-
ves de, Perpinyá, si no hi troben espe-
cial interés no parlen la llengua de
llurs avis i tant.la dreta com 1'esque-
rra tradicionals franceses es limiten a
recollir Catalunya dina el nomenclátor
de llurs secdons regionals de partit.

Les esquenes de
l'esquerra tradicional

La Historia, pero, va contra el plan
centralista francés: 1'emigrado de
técnics i professionals que no troben
espais a Üur térra i la immigració de
jubiláis i fuhcionaris de la Franca fre-
da no han pogut evitar un augment
d'aturats i de presa de conscióncia
nacionalista de la classe treballadora,
especialment els camperols, cansats
de promeses.. Per primera vegada un
partit nacionalista -l'Esquerra Cata-
lana deis Treballadors- va treure en
les darreres eleccions municipals un
percentatge de vots per damunt de
1'1% en la seva estrena electoral.

Roger Carrera (ETú): les ac~
cions que es planifiquen al
despatx aparetxen després al >
carrer.

£•¿
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A Perpinyá, la capital de Catalunya
Nord, no només hi han hagut en els
darrers anys «cinemas-cochon» i rule-
ta pels espanyols, sino també reencon-
tres d'identitat. Els veterans polítics
—com ara el batlle Alduy o el senador
Gregory— ja teñen que compartir vots
amb noietes que, si socialment po-
drien estar amb l'esquerra deis PSF o
del PC, prefereixen formacions autóc-
toñes. Especialment els socialistes s'-
han adonat del fenomen i tracten de
redrecar programes, mentre que els
comunistes, amb recents visites del
secretar! general Georges Marcháis,
es dediquen mes a afalagar els page-
sos oposant-se a l'entrada d'Espanya
al Mercat Comú Europeu.

El 1968 també va ésser el «maig
francés» del catalanismo polític. Els
joves del Grup Rossellonés d'Estudis
Catalans varen decidir que hi havia
quelcom mes que la reivindicado cul-
tural i es formaren diferents movi-

ments: uns ingressaren al Partit So-
cialista Unificat (aleshores capitanejat
per Rocard), d'altres a partits de l'ex-
trema esquerra com la Lliga Comunis-
ta Revolucionaria i d'altres preten-
gueren portar el catalanismo ais ren-
gles del PSF o del PCF. Altres, en fí,
optaren per la vía autonómica en sor-
tir l'Esquerra Catalana deis Treballa-
dors.

vólem ser
acusáis

d'espanyolistes»
Esquerra Catalana deis Treballa-

dors és el partit nacionalista cátala
mes implantat al nord deis Pirineus.
El seu líder és l'advocat Míquel Mayol
el qual té el seu despatx al mateix edi-
fíd del carrer Foy de Perpinyá on hi
ha la seu central del partit i, fins i tot,
la de la seva escissió: l'Organització
Revolucionaría de la Joventut Catala-
na. Nogensmenys, quan demanes la
ubicado d'aquest carrer a la gent de
la dutat del Castillet tothom et con-
testa: «Ah, sí, la rué del joves cátala-
nistes». Mayol exerceix com a labora-
lista i defensa tots els afers que hom
podría definir com «questions d'opres-
sió catalana». Havent-se'l acusat de
personalismo alguna vegada, ens re-
met a dos altres dirigentes d'ECT: Ro-
ger Carrera i Francesc Pougault, amb-
dós clares mostres de la joventut im-
perant al partit.

Ens expliquen que ECT es una de
les organitzacions signants de la Carta
de firest que agrupa a partits naciona-
listes radicáis d'Europa: Unió Demo-
crática Bretona, Union do Povo Gale-
go, Sinn Fein i IRA Oficiáis, País de
Gal.les Roig, EHAS Base i el PSAN-
Provisional. Manifesten que la base
social del partit és majoritáriament
pagesa i obrera després d'un inici en
el qual fou solament universitaria. Els
preocupa la qüestió de la llengua ca-
talana dones ofíciahnent només s'es-
tudia a l'escola primaría una hora per
setmana i l'idioma no és cooficial com
ho pugui ser al Principat. Hi han dos
centres d'ensenyament básic del cata-
lá: les Bressoles de Perpinyá i de Pra-
des, a mes de la tasca de la Universi-
tat Catalana d'Estiu i la que poden fer
els professors com ara Pere Verda-
guer ais Liceus.

-Quina influencia té el Principat
sobre vosaltres?



PREGUNTA QUE TOTHOM ES FA
(Juan apareix una nova publicació,
la gent es demana: a quins interessos respon? ^ ̂ ^_^__

HORA
El 8etmanarl de Catalunya

pot respondre amb tota tranquil-litat:

| L S VOSTRESÜ
finqué la propietat de la revista sereu tots vosaltres,
kereu els lector-s.
¥plem que cada lector siguí'un accionista.
tíem emés deu milions depessetes en accions. Énportem recollitsja cinc. Podeu subscriure el nombre
t%ue vulgueu de les accions enteses de 10.000 i de 1.000 pessetes. És un procediment lent
t costos, pero si volem una revista de tots ha d'estár a Vabast de tots.
líenim la ferma voluntat de ser la revista del poblé de Catalunya.
'. '*'- ' i ' • - ! . . . •

Teniu el dret
(i amb consciéncia cívica, una mica l'obligació)
de convertir-vos en propietaris

la revista del nostre temps.

HORA.
El 8etmanarl de Catalunya

FEU-VOS PROPIETARIS DE LA REVISTA



UNA DECISIÓ MOLT ÚTIL
Subscrivint-vos a L'HORA fareu un doble serve!
Obteniu, per a casa vostra
un interessant centre d'atenció

Amb la subscripció
rebreu L'HORA cómodament a casa
sense haver-la de cercar.
La tindreu abans que Valtra gent,
a Vhora en puní.
I sobre el preu obtindreu un
positiu estalvu

cognoms

Fer que Catalunya tingui
la revista que necessita.

Amb la subscripció,
L'HORA podrá obtenir
Vestabilitat que cal.
Podrá garantir a tothom
la seguretat de rebre la
revista que espera.
Podrá oferir la confianga al país
que hi ha coses que funcionen.

retalleu

Carrer
Població Dte.
Provincia Teléfon

Desítjo subscriure'm:

l'import de la qual faro efectivas mitjancant

Signatura Data

I | Per un any
[. | Per sis mesos

I. I Taló bancari adjunt
[ | Domiciliado bancária
II Efectiu
L ] Gir postal

Subscripció anual: Estat espanyol 3.000 ptes. Europa 4.000 Ptes.
América i resta del món 4.600 Ptes.
Subscripció semestral: el 50%

Butlletí de domicillació bancária

Senyors, els agrairé que amb carree al meu compte/llibreta atenguin el rebut que anualmeftt/semestralment els presentará L'HORA, S. A.

Agencia
Titular
• i .

Signatura

N.° Compte/Llibreta

Data

Un cop omplert enviar-ho a:
L'HORA (subscripcions)
Redacció i administrado
Aribau, 80, átic l.er. Barcelona-36

SUBSCRIVIU-VOS A L'HORA



Gilbert Grau i la seva filia: él federalisme pancatalá.

-L'Estat francés continua unitari i
centralista. No es reconeixen les na-
cionalitats. Per nosaltres la qüestió de
1'autonomía política va inseparable de
1'autonomía económica ja que no es
donen facilitáis per al desenvolupa-
ment d'aqüestes terres a l'ajudar
només al sector terciari com ara el tu-
risme. Aquest és el noste paper. Si
anéssim en les relacions amb el Prin-
cipat mes enllá de l'entesa de la Carta
de Brest amb els dos PSAN, ens acu-
sarien d'espanyolistes. Encara no ni
han condicions per Hangar un progra-
ma de reunificació. .

ORJC, Guülem
de Cabestany

iAGRAM

L'Organització Revolucionaria de la
Joventut Catalana és la formado mes
jove i que es reclama mes esquerrana
dins el nacionálisme a Catalunya
Nord. Va néixer l'any 1976 fruit de
les vagues i lluites al Liceus. Els batxá-
llers dirigents connectaren aviat amb
joves escindits d'ECT i fundaren pri-

28

mer el moviment Jove Aixecat que el
novembre es convertí en l'ORJC.

Dos col.lectius mes envolten el par-
tit ECT: Guülem de Cabestany i
AGHAM. Cap deis dos no es defineix
com a partit políüc, sino com a movi-
ments culturáis de finalitat mobilitza-
dora. És la Nova Cangó Rossellonenca
que prén la guitarra i el folklore popu-
lar com a eines de conscienciació. Ca-
bestany es una vila propera a Perpin-
yá on té la séva seu el grup de can-
tants Guülem. Jordi Auvernia i Pere
Figueres son els seus máxims repre-
sentants i es podría dir que es mante-
nen autdnoms, pero no separats
d'ERC. AGRAM té uns plantejaments
mes radicáis car considera que el ca-
talá només és un vehicle per arribar
ais camperols. El seu máxim repre-
sentant és Figuerola i tambó Evelyne
Erre.

Un home i un
partit: Grau

i el Federalisme
Si en termes absoluts és veritat que

mai un home no fa un partit, en el cas

Pere Figueres del Grup Guillem de
Cabestany.

Jordi Auvernia:
congo.

a la mobüització per la

de Gilbert Grau podem trober a Cata-
lunya Nord un cert paral.lelisme al
que significa al Principat Jordi Pujol i
la seva Convergencia Democrática de
Catalunya que no dubtará en canviar
de nom -Part i t Nacionalista de
Catalunya- en el moment que no
consideri oportú. Grau «és» el Partit
Federalista Europeu de Catalunya
Nord. Amb voluntat de Paisos Cata-
lans, el PFE té un programa socio-eco-
nómic entre liberal d'esquerres i so-
cialdemócrata. És un partit de petita
burgesia que és present a totes les
reunions internacionals de federalis-
tes. Grau es presenta a les eleccions
municipals del 1973 a la seva vila_
d'Elna, on té el quarter general del
partit. Grau és un vell lluitador - 5 7
anys- que fou deportat pels ále-
manys a Polonia al 1942 i que ha co-
negut ais catalans del Principat exi-
liáis del franquismo fins al punt de
ser un enllac pels deportáis. És antita-
rradellista. Grau ens ha donat la que
considerem. la millor definido d'alld
que és Catalunya Nord i que ens re-
sulta moít propera al Principat. Per alió
de que rimmigració ací te molta forga:
«Som l'Andalusia francesa».



DESCALCOS EN EL TEMPLE

KRSNA son la nova reserva
espiritual (TOccident

JOSEPM.*SERRA

Els Haré Krsna s'han convertit en una imatge usual; aquests closcapelades cridáners
que van pels carrers tot tocant els timbáis i repartint dolgos de dubtosa procedencia i

pit̂ or gust, están ja establerts entre nosaltres.

Bé, si havia de fer un reportat-
ge sobre els HARÉ KRSNA, primer
de tot ens calia trobar-los. Cap lloc
mes ádient que la zona de Les

: Rambles-placa Catalunya, on cons-
tantment van amb les seves túniques
característiques, el cap ben peladet i
aquesta mena de cua mongólica que

Jduen al clatell. Normalment es sitúen
cada día al mateix lloc, pero si no hi
son, només cal passejar una mica per
allá amb cara de despistat, que algún
d'ells se t'acostará amb evident pro-
pósit de véndre't un disc o un llibre.
Aixi dones, el. que valg fer fou
acostar-me per allá i esperar el con-
tactó. Francament no em va caldre
estar-m'hi gaire estona, car de segui-
da vaig ésser asseta'at per un d'aquest
'aprenents de gurú, amb el cap pelat,

un gros abric i un mes gros encara,
sarro, que se m'acostá amb clares i
declarados intencions de fer-me pos-
seídor d'un d'aquests discs de llarga
durada en els quals hom canta alió de:
HARÉ KRSNA
HARÉ KRSNA
HARÉ HARÉ
• HARÉ RAMA
HARÉ RAMA :
HARÉ RAMA :
RAMA.RAMA -
HARÉ HARÉ

que, per cert, ño té res a veure amb 1'-
horticultura. - . . • • • ? •

La meva feina fou explicar-li que el
que jo volia no era pas discs sino fer
un reportatge sobre els KRSNA i que
si us plau em digüés on els podría tro-
bar i com es deia el seu cap. El noi

Maya, defotógrafa Haré Krsna.

era gairebé tan andalús com Solís, «Tex-
ministre», pero él contíngut del seu
verb era molt mes transcendental i
potser mes llauna i tot. . ' ,

-Amb aquesta filosofía, el que jo
faig és especular — em deia l'esmentat
Krsna amb clara intentB • de fer
prosélits- i bo i especulant em con-
verteixo en el meu propi mestre. Tant
és així que jo, que abans dula una vi-
da luxuriosa, fumava molt, m'embo-
rratxava i anava amb dones» he acon-
seguit deixar aquesta vida, cosa que
no hagués pensat mai que pogués
aconseguir. ,

Mes d'un psiquiatra, psicoanalista,
0 qualsevol ista deis que es dediquen
a... istar les ments o a qualsevol acti-
vitat amb elles relacionada podrien se-
guir cursets de KRSNA i aprendre'n
les técniques i així ajudar a mes d'un,
a abandonar aquests vicis tan nefasts.

Els KRSNA, viuen al carrer Pintor
Fortuny, 11. Teñen cinc plantes sen-
ceres, tot un edifici ño excessivament
antic amb ascensor i tot, que ells han
convertit en el seu temple que, alhora,
els fa de casa. Allí ens dirigírem
acompanyats de la companya fotógraf
1 disposats a fer un bon reportatge.

-Que hi és en Yaga.Maya? (que
aixi es diu el seu cap) 11 preguntárem
a un xicotet francés que sortí a obrir-
nos, i que l'únic que va entendre de la
nostra pregunta fou: Yaga Maya.

-OUI, venes avec moi.
S'entra al temple -situat damunt

d'una botiga de pollastres a l'ast-,
per una estreta escala que porta di-
rectament a la oficina deis KRSNA, si-

. tuada en el primer pis. Una forta olor
a encens envai la nostra pituitaria i
ens enterboli el cervell per breus ins-
tants. En Yaga Maya ens esperava al

r pis de dalt. Fer a poder pujar-hi -co-
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sa absolutament necessária si volíem
acabar aquest reportatge- haviem de
descaígannos. La Filar i jo ens mira-
rem i els dos albora protestárem per
tan severa mesura, car cap deis dos
no teniem ganes d'agafar una grip per
passejar-nos per un térra que se'ns
presentava fredísim i que com com-
provárem després havia condemnat
ja a dos KRSNAS al regne de la Bris-
taciclina. No cal dir que les protestes
foren inútils, i entre somriure i som-
riure ens várem haver de treure les
sabates.

En Yaga Maya és él portaveu deis
KRSNA a Espanya i el responsable del
templé. Nascut a Badalona, abans de
dedicar-se a les tasques KRSNianes
era fotógraf de publicitat. Parla co-
rrectament el cátala, es defensa forca
bé en sánscrit i té un riure constant a
la boca, diría jo, un xic sarcástic.

. —Abans de comengar em vestiré
amb la nostra vestimenta per sortir
així a les fotos, no us sembla?
. Mentre en Yaga es disfressava vaig

prendre posicions a térra mancat de
cadira tot preparant el cassette. L'ha-
bitació on érem s'assemblava mes a
una clássica oficina que a un temple

A mes drun li deu semblar que és el Travolta.

de característiques hindús, amb la
salvetat de la manca de cadires i de
que la taula no aixecava dos pams de
térra. D'altra banda no ni mancava ni
l'arxivador, ni el teléfon, ni el quadre
del «jefe» al darrera, ni la lampareta,
ni les barretes d'encens que gentil-
ment apagaren a petició me va, ni tan
sois hi mancava un cassette que no
deixá de sonar tot al llarg de 1'entre
vista. y

Tornarem a la,
posició original

-Qui és aquest senyor del quadre?
-És Sa Divina Gracia A. C. BhakÜ-

vedenta Swami Prabhupada i fou l'in-
troductor de KRSNA a Occident. Ac-
tualment Sa Divina Gracia ha deixat
el séu eos.

-El seu eos?
-Sí, vull dir que ha mort.
-Ah, ja. Bé, digue'ns quina és la

vostra filosofía?

-És tornar de nou a la nostra posi-
ció original i ajudar a que tothom hi
pugui retornar.

, -Qué vols dir amb aixó de «la nos-
tra posició original»?

-La nostra posició original és espi-
ritual, no material. Nosaltres; i no tan
sois nosaltres, també vosaltres, totes
les entitats vivents, animáis, plantes,
microbis, óssers humana, tot alió que
té vida som entitats espiritual que
venim d'un altre univers i no d'aquest
univers material.. En aquest univers
espiritual la máxima autorítat és Déu,
uns li diuen Alá, uns altres Dóu, no-
saltres Tánomenen KRSNA.

-Segons Darwin, l'home ve del si-
mi; segons vosaltres quin és 1'origen
de l'homé?

-L'entitat vivent espiritual deaiga
viure a part de KRSNA i agafa una
posició diferent que cau en l'Univers
material. Gomenga a disfrutar de l'e-
nergia material a partir de la forma
mes insignifícant de vida. Gradual-
ment, de manera automática va pas-
sant d'un eos a l'altre fins que arriba
a la forma humana de vida. Els ani-
máis i lee plantes no poden plantajar-
se la qüestíó «qui som?, d'on venim?»,
etc. L'home en canvi, si que ho fa. Els
que no fan aquesta raonaments no po-
den ósser consideráis óssers humana
perqué están actuant com a animáis,
només sátiafan lea aeves necessitats
materiala.

-Pero, per dur a terme aquesta fi-
losofía i totes aqüestes idees, vols dir
que és necessari adoptar aqüestes for-
mes exteriora? És a dir, vestir-vos
amb aqüestes robes, etc.

—Noaáltrea ens veatím així: perqué
éa cómode, éa una vestimenta neta -
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nosaltres estem acostumats a canviar-
nos cada día tota la roba— paró fona-
mentalment ens vestim atad perqué
ens idantdfíquem mes amb tot el que
fem.

—Quins son els vostres interessos
de tipus material, aquí a la Terra?

-L'únic interés que tenim és posar
a Déu com a centre de la vida.

- I no us preocupa r-es mes?, la
política?, l'economia?
.,,-. -Tot aixó no ens interessa en abso-
lut. Ens pot interessar en tot cas en el
sentit que cal organitzar la térra de
manera que la gent pugui servir a
Déu.

—Com l'enteneu aquesta organitza-
ció de la Terra?

-Está escrit ais VEDAS. KRSNA
diu que ell ha creat quatre castes (ara
fa molt mal rotUo dir aixó de les cas-
tes, perqué a la India malgrat tenir-ne
el coneixement el van utilitzar molt
malament). Aqüestes quatre castes
son: Brahmana8, Ksatriyas, Vaisyas i
Sudras. Els primers son els mes intel.-
ligents de la societat, els que saben
portar les demés castes a la conscién-
cia de Déu i els diuen el qué han de
fer en cada moment. Els Ksatruya*
son els encarregats de la defensa deis
demés. Els Vaisyas serien els comer*
ciants i els Sudras els obrers. Cadascú
pertany a una casta o altra segons les
seves qualitats i no peí seu naixement.

-Suposo que us adoneu que quan
la gent parla de vosaltres ho fa com
d'una secta mes... v

-Perqué no teñen coneixement.

Tot son
especulacions

~Bé, pero el fet és que se us com-
para amb tantes altres sectes que co-
rren peí món i que ara están de moda

namb els suicidis de la Guyana.*
-Sen moltes especulacions. Son

gent que s'han creat una idea de Déu
i ho han fet una cosa seva. Aixó és
uaa secta: algu que s'ha inventat al-
Ŝ na cosa. Nosaltres no ens hem in-
ventatres.

7-Com porteu entre vosaltres les re-
iacions home-dona?

-No hi ha cap relació. Les dones
soiteres viuen en una part del temple i
•» homes solters en una altra. Es par-
a «e les coses del servei, si cal, pero

tía nostra posició original és
espiritual, no material. Nos
altres, i no tan sois nosal-
tres, també vosaltres, som
entitats espirituals que venim

n o
practica sexe iLlícit...

—Qué entens per sexe il.lícit?
—Sexe il.lícit significa sexe fora del

matrímoni i dintre del matrimoni
quan no siguí amb la finalitat de pro-
crear. Considerem, i está escrit en els
VEDAS que la finalitat deis genitals és
la de procrear i per tant, el sexe
només l'utilitzem per a procrear. Les
relacions dintre del matrimoni son de
tipus espirituals, entre els solters s'in-
tenta que no hi hagi gaire contacte
entre homes i dones; entenem que ós
com quan acostes la mantega al foc,
que es fon; igual passa amb l'home en
relació a la dona.

—Fer mes que aquí a la Terra els
vostres interessos siguin purament es-
pirituals, és innegable que hi ha tot un
seguit de necessitats materials com
menjar, vestir-se, etc. A mes aquest
local tan gran us deu costar un bon
lloguer, em pregunto d'on treieu els
recursos?

—Hem de mantenir el eos i 1'ánima
junte. En la nostra manera de ser es-
tem organitzats al camp i volem fer

comprendre a la gent que per a viure
no calen gaires coses. No tenim ni te-
levisió, ni tocadises...

—La nostra manera de treure els
diners és mî jan^ant una editorial en
la qual fem Uibres que després venem
igual que els dises. De passada ho uti-
litzem per a donar a conéixer les nos-
tres idees.

-Diría amb aixó no n'hi ha prou
per a mantenir aquesta organització?

-...Home, també hi ha gent que
ens ajuda amb donatius.

—I, ja per acabar, totes aqüestes
vendes i aqueste donatius per a man-
tenir a quantes persones?

—Trenta-set.
- A Catalunya? x

-No, no, a tota Espanya. Pero, oi
que sembla que siguem mes?

—I quantes dones?, i quants cata-
lans?

-Mira, aproximadament la meitat
som catalans i hi han unes 11 dones.

-Be, dones... a reveure i HARÉ.
-HARÉ KRSNA. •
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PACTES O DECRETS

La inevitable negociado
coLlectiva

ISIDOR BOIX

Tothom sembla que descarta ja la possibilitat de PACTES. Hom parla,
la patronal ho demana obertament, de decret-llei mitjangant el qual

el govern imposaría un sostre salarial, i poca cosa mes.
Uns acords económic-sindícals, fins

i tot una llei de mesures económiques
amb contrapartides sindicáis efecti-
ves, podien haver estat el resultat d'u-
na auténtica negociado entre els in-
terlocutors socials, amb responsabilit-
zació del govern i intervenció, directa
o indirecta, deis protagonistas polítics.
Sembla que aixó no ba estat possible i
de tota manera ni ba una cosa de la
qual ningú no pot escapar (empresa-
ris, sindicats, govern, partits...) i és la
necessitat d'una amplia NE6OCIACIÓ
COL.LECTIVA amb les seves repercus-
sions económiques, socials, sindicáis i,
evidentment, també polítiques. El que
ja no está tan ciar és a través de
quins mecanismes es produirá, quina
mena de responsabilitat assumirá ca-

. dascun deis protagonistas, qui en sor-
tirá mes beneñciat o perjudicat.

La incapacitat per arribar a acords
que emmarquessin de forma coherent
la immediata negociado, se'ns apa-
reix com a resultat de les insuficién-

. cies de tots.els implicats. Incapacitat
(i irresponsabilitat) del govern. Por de
la patronal a discutir problemes ina-
jornables, amb preses de posició que
hom pot qualificar de provocadores
(com acaben d'afirmar les grans cen-
tráis sindicáis) al decantar-se per aug-
ments salariáis «máxims» del 10% i
qualificar les moderades reivindica-
cions sindicáis (formulacions i acti-
tuds practiques) coma «utopies revo-
lucionáries». En aquest capítol ha
d'inscriure's també la dificultat sindi-
cal per a superar, vencer, el clima
d'expectativa, d'espera, d'inactivitat
que provoca la prevista negociado
deis pactes.

Tornem ara al punt de partida amb
el balanc d'aquest fracás del qual par-

H ticipen tots. Pero 3 mesos després,
A amb una major urgencia. Amb proble-
^ mes acumuláis que exigeixen solució,
H sortida, que son inajornables. I amb
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La capadtat de mobilitzadó deis treballadors ésmolt elevada durant el mes áe
desembre. - -

clars símptomes de la capadtat d'ac-
ció de la classe obrera.

Que ningú no s'enganyi, el movi-
ment obrerd'aquest país no tornará
fácüment a la passivitat i docilitat,
malgrat les aparences deis darrers
mesos. fía passat la tardor gairebé
sense accions importants. Pero mi-
lions de treballadors (dé 4 a 5 arreu
d'Espanya, mes d'l a Catalunya), han
de concretar, ara, llurs condicions de
treball, no només els salaris.

Significatives
mobüitzacions

obreres
Les accions obreres d'aquests dies,

en pie desembre, a pocs dies de Nadal
i Cap d'Any, ens semblen extraórdíná-
riament eloqüents de la cápacitat
d'acció deis treballadors. La llista
d'accions en curs, de les anunciados
per a propers dies, comenta a ser llar-

ga. Mes importants encara son els
símptomes que es desprenen d'elles.

Destacaría en primer lloc algunes
accions a empreses mes aviat petites
0 mitanes, com son les vagues de FO-
CASA, EMMSA, CASAS, que amb du-
rades de 15 i mes dies, algunes victo-
rioses, han col.locat com a reivindica-
do central la SOLIDARITAT amb diri-
gents sindicáis répresaliats. Accions
simptomátiques, cree, de la capadtat
d'acció deis treballadors d'aquest-
país, del nivell de conscidncia de clas-
se que proven, a mes, que no pot
oblidar-se fácüment la llarga succes-
8ió de lluites obreres deis anys 60, ni
deis 70, ni totes les del període 74-75-
76.

Convé que ens aturem en un rápid
resum de les 'accions d'aquests
dies, de les anunciados per a aviat,
sobretot a Catalunya: tensió a Correus
1 Telegrafs, amb aturs coordinats el
18-12; vaga deis MIR a tota Espanya
amb primeres concessions del Minis-



ten de Sanitat; vaga anunciada a RT-
VE, tensió en el transport de mercade-
ries, tintoreríes i bugaderies, vagues
anunciades a Industries del fred, a
Transmediterránea, a Mercabarna,
vaga ja llarga d'Auto-escoles, anunci
de vaga deis controladors aeris peral
28, mobüitzáció a un pas de la yaga
al Metall i forns de pa de Lleida, con-
centracions a Hostelería, concentra-
cions al carrer i assemblees a la fabri-
ca de Motor Ibérica, a l'avantguarda
de les primeros mobilitzacions deis
treballadors de les grans' empreses
metal,lúrgiques de Barcelona, les.
quals ja han convocat una primera
manifestado i está anunciat per ais
propers dies. l'inici de negociacions a
diverses d' aqüestes empreses. Ten-
sions importants en els convenís esta-
tals. d'ensenyament, banca i finques
urbanes contra els intents de les pa-
tronals d'utilitzar els sindicats groes
per a entorpir les negociacions.

Tot aixó sobré una panorama eco-
nómic poc ciar, sense sortides visibles
per a la crisi, amb greus incompli-
ments del pacte de la Moncloa que
constitueíxen, a mes, un índex de la
dubtosa credibilitat del govern. I amb
xifres oficiáis d'atur que, encara que
inferiora a la realitat, apunten cap a
un augment del 51% de setembre
1978 sobre setembre 1977.

Gener, hivern,
primavera «calents»?

En tot cas, resulta evident qué la
crisi no paralitza el moviment obrer i
tot dona a entendre que en la comple-
xa situado política, sindical i econó-
mica actual els treballadors no es re-
signaran a fer d'espectadors com en
aquests últims mesos. La negociació
coüéctiva, amb pactes o sense, amb
decrets o sense, no té per qué ser el
caos, pero obligará tothom a un esforc

.notable. Esforc de capacitat política i
sindical, esforc d'imaginació, els re-
sultats del qual poden ser determi-
nants en el panorama sindical imme-
diat, i també en el polític, tenint en
compte la inestabüitat que la sortida
de la dictadura ha creat. Inestabilitat
que no vol dir necesáriamént desesta-
bilització de la democracia, sino que
pot representar un avene en la conso-
lidado d'aquesta a favor de les forces
popülars, deis interessos de la classe
treballadora, alhora que una sortida
de la crisi económica.

Taxímetre

Progres I fantasmes
BLAI TUTÜSAÜS

Quan el Sr. August Fiferrer, con-
serje jubilat del Museu d'Históría de
la Ciutat, em va comunicar 1'existen-
cia d'un fantasma a una casa en
construcrió de ¡'Esquerra de l'Ei-
x'ample no ho vaig arribar a dubtar
ni un moment. El Sr. August, per la
seva professió, és un home prou ave-
sat a les aparicions com per saber
distingir una ánima en pena d'un
abstencionista constitucional. El fan-
tasma de ¡'Esquerra era deis pri-
mers i valia la pena anar a retre-li
pleitesía.

-Du una capa llarga i un barret
de copa. Moltes nits es passeja per
les bastides fent tentines i a vegades
s'asseu a la ploma de la grúa des-
cónsolat i trist. La seva pena és tan
sólida que quan les ¡lagrimes arriben
a térra semblen maons de ¡'obra que
s'esmicolen.

" -PerÓ, vosté ¡'ha vist, senyor Pi-
ferrer?

—Jo? I ca. Pero m'ho han con-
tat... '

Aquesta va ser ia prova concloent
de l'existéncia del fantasma. Per de-
finició els fantasmes mai no s'arri-
ben a veure. Sempre pero se sáp de
la seva presencia etéria. Es lamen-
ten d'amors perduts entre les ruñes
fosques de castells medievals o entre
les no menys fosques cues del Puen-
te Aéreo. Abans els fantasmes es se-
leccionaven entre la noblesa vingu-
da a menys. Avui la classe política
és la gran proveedora d'aquesta me-
na de personatges: la prolífica raga
deis progres está en perill d'extinció
d'encá el proppassat referéndum i
tot fa pensar en una imminent am-
pliado del pare móbü de fantasmes
urbans, gemegadors implacables de
preteses pureses revoludonáries,
conspicus conspiradora de reyoltes
daurades, desenganyats pels antics
companys d'armes que s'han esti-
mat mes ei plat de llenties d'un lloc
burocrátic a 1'apareU deis partits.

Vaig teñir que aparcar el taxi a
tres travessies de la cru'illa

Vüadomat-Provenca. La curiositat
popular, necessitada últimament
d'emocions fortes, exigía la captura
del maligne i va reclamar la inter-
venció de la Guardia Urbana. Du-
raht un parell de mesos l'encreua-
ment deis dos carrers va esdevenir
un gegantí coliseu on s'enfrontaven
les forces del bé i del mal. Els catá-
lans, acostumats a fer moltes gue-
rrés i a-perdre-les totes, ens sentim
temptats de fer dos bándols a qualse-
vol avinentesa. Pero no hi havia co-
ló^.

|Un fantasma esquerp i desendsat,
ui| progre en atur forcós, no podia
competir amb els flamants somriu-
res «new-look» de la guardia Urbana
del Sr. Figueruelo, cordials, ama-
bles, reals com el kodachrome, sens
dubte assumint el paper de bons de
la pel-lícula. Quaranta anys de fran-
quisme ens han fet escéptíes davant
les coses irreals. Pragmátics com
som ens creiem únicament aquelles
coses que son efectivament possi-
bles. Si veiem un fantasma massa
simpátic avisera a la Policía; si in-
tuim una autonomía massa bonica
anem a comprar un honorable de re-
baixes mes enllá d'Andorra.

-Pero, escolti: si és veritat que
tots els progres desencisats ingressa-
ran al gremi de fantasmes el proble-
ma d'ordre públie no hi haurá qui
l'arregli...

—Els progres van acabar les se ves
reserves d'alteracions d'ordre públie
sota el frañquisme. En ía seva nova
etapa fantasmal no hi ha dones, cap
problema.

—Bé, bé, pero i si la gent es con-
grega per escoltar-los?

—No siguí babau, sr. Piferrer. A
ningú no li agrada haver de suportar
la nostra mala consdéncia histórica.
El progre ha mort. Ais seus fantas-
mes, o els ignorem o els fem detenir
per la británica amabilitat de ia nos-
tra policía municipal,
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Quina pontea
de la Generafitat per al 1979?

RAFAEL SUÑOL

Es fa difícil a hores d'ara tragar un quadre d'alló que hauria d'ésser
la política económica que endegués la Generalitat de cara a 1979.

Alguns factors de táctica política qjuden a complicar encara mes el panorama.

Ens trobem en una situado difícil,
peí que té d'inconcreta, de poc clara,
d'enrevessada.

Per un cantó juguem amb lógica de
Generalitat provisional, és a dir, per
la via deis traspassos de servéis i fun-
cions de l'Estatut Central a la Genera-
litat. Aquesta dinámica que va co-
mentar forga bé - e n part degut a la
circumstáncia política concreta- ha
caigut en una situació de desconcert
per part de l'Administració Central
que se n'adoná que no té una posició
política definida i propia al respecte.

Per altre cantó, les valoracions que
s'estan fent -com era lógic de
pressuposar-ho— no teñen gaire a
veure amb el cost veritáble deis ser-
veis i funcionaris que es van traspas-
sant.

A mes, per acabar-ho de complicar,
el que semblava, des de fora, mes sen-
zill -els traspassos de les Diputacions
a la Generalitat Provisional— tampoc
no s'acaba d'acomplir. Després de
mes d'un any, encara no s'ha traspas-
sat cap servei de les Diputacions (ni
tan sois de la de Barcelona) a la Gene-

ralitat. I aixó sí que no depén de Ma-
drid, sino d'ací.

En aqüestes circumstáncies no ni
ha dones cap capacitat per a fer poli-
tica económica des de la Generalitat.

Bé, en qualsevol cas, si hem d'esser
justos, s'hauria de dir que amb el poc
que s'ha avangat a nivell de Butlletí
Oficial, és a dir amb poder real, sí que
és cert que la Generalitat Provisional
ha vingút donant sensació que mana-
va. Aixó, segons alguns observadors
és la cosa mes important succelda a
Catalunya en el període de transició.
Aquesta sensació que aquí ni ha un
govern, que té forga moral per a con-
vocar a üistitucions i persones, que té
capacitat per a negociar amb l'Estat
la resolució d'alguns problemes, i l'es-
peranga que desperta en el poblé ca-
talá eñ general que finalment no tot
acaba i comenga a JVtadrid, son un
trets que cal reconéixer com a triomfs
del govern d'unitat catalana.

Pero aquesta Generalitat provisio-
nal va acabant la seva vida, a mesura
que avanga l'aprovació de l'Estatut.

La lógica «Estatut» és sensiblement
diferent de 1'anterior. Amb Estatut

plebiscitat, els poders de la Generali-
tat teñen rang constitucional, les fun-
cions, els recursos, están constitucio-
nalizats, teñen una altra forga, és
una situació diferent, és poden fer
moltíssimes coses mes, i en el camp
económicsobretot.

Ara bé, el salt d'una lógica, la de la
Generalitat provisional, a 1' altra, la de
l'Estatut, és el que no es veu massa
ciar. Per aixó déiem al comengament
que la situació és enrevessada. .

El que l'Estatut pugui seguir els
seus passos sense impediments greus,
depén del calendari electoral que es
ílxi per a tot l'Estat espanyol. Si hi
han eleccions generáis la marxa de
l'Estatut s'hauria d'interrompre com"
a mínim sis mesos.

Aquest tipus de consideracions fan
—la qual cosa és obvia— que siguí
difícil de dir quina será la política
económica que pugui endegar la Ge-
neralitat de cara a 1979. Está ciar
que podrá ser mes enérgica i impor-
tant quant al seu abast si es dona en
el marc de l'Estatut.

Si es dona en el marc actual és evi-

tCapacitat jurídica i recursos son les dues eines per dotarse d'una veritáble facultad d'autogovem en el terreny econdmic.»
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Tocar de peus a tetra
J. POS HOMBRAVELLA

Hom gaudeix d'una intensa malfianca, des de «petít»,
envers a expíessions cora aquesta de l'anomenat seny
politic cátala: Massa freqüentment amaguen oposició a
qualsevol canvi, contenen sublimado de la realitat pre-
sent i la seva forca o siguí de les forces conservadores.
Acabo d'asistir a una reunió amb forces vives d'una co-
marca en la qual l'element mes signifícat va repetir 32
vegades!, com a única consigna política, TOCAR DE
PEUS A TERRA.

Potencialitats i límits per a una política económica
autonómica, centrada a la Plaga Sant Jaume, ós al que
em refereixo en aquest paper: Partim de zero i no es bó
que anem de 0 a l'infinit... Cal avancar que en aquest
terreny d'assignació de competéncies de política econ-
mica, l'estat actual de l'Estatut «s'ha passat» en algunas
vessants, la qual cosa pot ser deguda a certa manca de
criteris generáis/ o a 1'estrategia de donar quelcom per
a retallar des de Madrid o a fer un xic de demagogia (o
a una combinado de tot aixó).

Quina térra hem de tocar de peus? Es molt senzill, la
delimitada per les experiencies autonómiques foránies:
La trama federal alemanya, tan consolidada, l'organit-
zació territorial suíssa, la xarxa espadal ñord-america-
na, les devolucions angleses, el federaí-sodalisme iu-
goslau... haguessin hagut de ser estudiáis molt a fons,
via missions tócniques, ja que marquen els sostres de la
nostra experiencia pels 10-15 anys propers.

Hi ha un terreny segur, propi de les plataformes au-
tonómiques,' molt ampli per cert i que ens portaré un
temps posar en marxa: La gran part deis servéis pú-
blics, el seu financament, tota l'ordenació territorial, les
polítiques «económiques» educativa, cultural, sanita-
ria... el que tradicionalxnent s'ha anomenat foment
d'activitats amb guia de localització... etc. '

Hi ha un altre nivell combinat o concertat centre-au-
tonomies (al projecte socialista de triple llista aixó que-

dava ciar coma Alemanya o ais EE.UU., no tan dife-
rents per aquests problemes): xarxes de transporta,
energía i ordenado territorial «suprarregionals», infor-
mado, recerca, esquemes d'assegurances sodals (se-
gons paisos)... I a la vessant mes própiament de política
económica, la política conjuntural (anticrisi) des de les
autonomies (ocupado, Inversió...) dins el marc de la
global estatal; aquest «dins el marc» vol dir que, per
exemple, no es pot estar fomentant la despesa pública
autonómica quan hi ha un programa conjunt per a la
seva conten ció. D'altra banda, polítiques de desenvolu-
pament i reestructurado productivos, dins el context
conjunt: En aquest sentit la política autonómica especi-
ficaría la general...

Per últim, aquells trossos i peces de la política econó-
mica decididament «estatals», que no son molts pero si
molt contundents. Cal fixar-se que, en parlar d' aquesta
amb óptica, per exemple, de la OCDE es parla sempre
en termes d'Estats que han de donar un caire global co-
herent.

Existeixen competéncies, dones, les estatals i en cer-
ta mesura les compartidos, en materia económica a les
quals la nostra auténtica responsabilitat és inñuir en les
decisions de l'administració estatal... Concretamente
pensó que en el terreny económic el principi d'unitat de
mercat és essencial per a tots. Aixó en realitat no ho
pensó jo, sino el señor Caries Güell, cüputat («La Van-
guardia», 14-XII + 78), amb el qual tan sois tinc vincula-
ciones amicals pero que em sembla posa el dit a la llaga
envers a vel.leítats de competencia exclusiva catalana
sobre la «seva» Borsa o sobre les Caixes.

La unitat de mercat vol dir, ni mes ni menys, que els
efectes de la política económica a l'espai C es difonen
sobre tots els altres i d'ací la necessitat de coordinado
de la política económica. Ja ho veureu (no és amenaca,
sino tan sois previsió).

dent que moltes coses es fan, que
moltíssimes mes es podrien dur a ter-
*ne, pero també ós ciar que Jiauran de
basar-se la majoria, en l'autoritat mo-.
ral, en la forca política de 1'autonomía
catalana, mes que en el poder real
SJie donen els textos jurídics constituí
cionals,

Pero l'exercici d'aquesta autoritat
moral pot teñir un sostre. El sostre li
Pot venir donat per la gravetat amb la
pal la crisi colpeja els treballadors i
empresaris a Catalunya. Si la Genera-
"tat no pot fer quelcom mes que el

rn central per tal de millorar les
condicions en que es desenvojupen les
reiacions de producció i bescanvi a
Catalunya, si no pot introduir ele-
m de confianga, formules de com-

promís, ordenar el marc, crear ocupa-
do, etc., per no dir distribuir millor la
renda, nastir un sector public propi
amb nova fesomia, llavors la con-
fianza que sens dubte ha despertat la
política d'unitat catalana de la Gene-
ralitat Provisional, diñeilment podrá
donar els fruits esperats.

El salt dé la provisionalitat a l'Esta-
tut és, dones, necessari, per tal que Ca-
talunya pugui resoldre alguns deis
mes greus problemes que té plante-

Perqué apart de la facultat d'ende-
gar una veritable política económica,
que confereix l'Estatut, no es pot obli-
dar la capacitat de dotar-se de fons
de recursos suficients com esta-
bleixen els articles 42 i 43 del mateix.

C apacitat jurídica i recursos suficients
son les dues eines per a dotar-se d'una
veritable facultat d'autogovern en el ,
t e r r e n y e c o n ó m i c . • ;•*-.•• ;•••'••.;•'

Amb les circumstáncies politiquea
actuáis no pot esbrinar-se quina hau-
ria o podrá ésser la política económi- .
ca de la Generalitat de cara a 1979,
pero será bo reflectir l'opinió al res-
pecte que té l'actual Conseller d'Eco-
nomia i Finances. Diu él senyór Fol-
chi: «L'ordenació económica i física
del territori, les polítiques de foment
de l'activitat económica, i les accions
conjunturals de carácter local sobre
els nivells d'ocupado i actiyitat, po-
den considerar-se els ámbits mes pro-
pis de l'actuació deis ens territorials
damunt l'economia».
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Els sotasignants manifestem el nostre suport al ñaixement d'aquest
setmanari en cátala tot desitjant que siguí un pas endavant en la
normalització de la nostra cultura.

Josep Andreu i Abelló
Montserrat Aviles
Caries Barral
Ricart Bofill
M.a del Mar Bonet
M.a Aurelia Campmany
Francesc Casares
Josep M,a Castellet
Alexandre Cirici Pellicer
Joan Anconi Codina
Joan Cornudella
Xavier Elorriaga !
ENTESA DELS CÁTALANS
Salvador Espriu
Vicent Estellés
Albert Fina •
Xavier Folch
Josep M,a Forn
luis Fuertes
Gil de Biedma
María Girona
Josep Antoni González Casanova
José Agustín Goytisolo
Juan Goytisolo
Josep Laporte
Ángel Latorre
Lluís Llach
Josep M.a Liado
Jordi Llimona .
Josep M.a Llompart
Enríe Lluch
Néstor Lujan

Albert Manent
Jordi Maragall
Jf F; Marsal
Oriol Martorell !
Jaume Melendres
Josep Lluís Mezquita del Cacho
Biel Molí
Víctor Mora
Miguel Moragas
Guillermina Motta
Ramón Muntaner
Xavier Muñoz Pujol
Joan Oliver (Pere Quart)
Teresa Pámies
Jordi Parpal
Albert Ráfols Casamada
Francesc Raventós •
Teresa Rebull
Santiago Roldan
Robert Saladrigas
RosaÍM.8 Sarda
SergílSchaaff
Miquel Sellares
Maurici Serrahima
Joan Manuel Serrat
Josep M,a Sodas Humbert
Pere Tapies
Caries Trías Fargas
La Trinca
Edmon Valles
J. Vidal i Alcover



manilla d'oros

Les
Graees

SALVADOR ESPRIU

«D'engá del nostre naixe-
ment, el nostre aspecto és de
velles. La nostra aparenca re-
pel.leix», va dir Enyo... «I acos-
tumem a estar-nos aquí, en
aquest paratge solitari, prop
deis extrems límits del món, en
el tombant de la nit. Si, les ger-
manes posseun, entre totes tres,
un sol ull i una sola dent, i hem
de servir-nos-en per torn, un
torn rigorós. Ara la segona, Pe-
fredo, els ha de passar a Deino,
la tercera, i després els hauré
jo. I així sense parar, una esto-
na precisa cada una. L'ull, en
aguait, mira, observa, escruta,
penetra, abasta. I la dent, llar-
ga i fortíssima, s'enfonsa en la
cara de les victimes, amb pre-
dilecció en la deis negats o en
la deis náufrags que encara ale-
ñen. I ens ajuda a rosegar amb
complaent lentitud les delicados
menges, perqué la nostra fam
insaciable en destrn els mil gus-
tos deis bocins. Ens pertanyen
també unes sandálies alados,
un sac com de \ captaire, que
ningú no aconseguirá mai de
veure pie, i una fosca cofa. Pot-
ser la páranla quasi inusitada
no t'agradará, si han empreso-
nat el teu cervell i la te va llen-
gua en closes, ainb freqüéncia
falsament solides, incompletos i
nécies távegues de l'expressió.
Amb el mot que entenguis, sápi-
gues que i'obscur teixit ens fa
invisibles, tant com el case d'-

Hades, i aleshores viatgem i ens
entretenim, sobretot quan ni ha
tempesta, i el nostre pare,
Forkys, alga muntanyes d'ones
contra l'espant deis mariners.
Nosaltres reposem damunt els
cims de l'aigua enfunda, i la
blancor de l'escuma desvetlla
ais navegants el terror de la
nostra presencia. Ens ni endevi-
nen, i preguen, i ben sovint la
mar engoleix les fustes, tothora
amb profít per al singular re-
bost sense fons, proveídor de la
nostra gana. Escollim i l'empre-
nem fins on ens convé i amb
calma ens disposem, acontenta-
dos, a atényer sense triganga
l'indret que preferim, en el
camí de les Gorgones. Pero l'ull
i la dent ja han lliscat de má en
má, una volta sencera, i de nou
em correspon el dret d'usar-los.
Jove, no juguis amb nosaltres.
Dóna-me'ls, i t'acompanyarem,
agullonat peí fibló de les nos-
tres rio tes. Malignes, ávides de
celebrar 1'acompliment del teu
brusc destí, et guiarem cap al
lloc on t'esperen, atrevit sense
seny, tan noi, els mes esgarrifo-
sos trets, davant els quals, en
esdevenir en un moment deses-
perada perennitat de pedra, co-
neixerás com és de dura, sem-
pre, apresa de cor pero no repe-
tible a 1'aten ció pedagógica, per
al judici crítíc de cap mestre, la
lligó eterna de la mort.»
Barcelona, octubre de 1978
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Tanquem Pany amb
panyidau

MARÍA AÜRBLIA CAPMANY

No és que tinguem res en contra d'aquest any
que s'ha escolat, el 1978, mes ben dit en guardarem un

bon record, barrejat amb legitims ressentiments.

No ha estat un any especialment
florit per les lletres i els escriptors
hem viscut amb unes angúnies molt
semblants a les de sempre, edició amb
arritmia, poc ressó a la premsa, que
continua, aquesta premsa,. predomi-
nantment castellana, no sois de llen-
gua sino de contingut.

Comencem l'any amb bons propó-
sits. El batlle ens crida, a uns quants
Uetraferits, a ca la ciutat, en amable
consulta. Entre els molts projectes que
es posen sobre la taula, n'hi ha un
d'urgent. Els premis Ciutat de Barce-
lona, ja arrencats del seu pecat origi-
nal, és a dir la convocatoria per un 26
de gener, tornen a ser tema. Es refan,
es reconstrueixen, s'amalgamen de
nou. ,

El Sant Jordi de 1978 ha estat mes
. aviat moix, car una vaga d'Arts Gráfi-

ques ha debcat llibres a mig fer i d'al-
tres sense ni comengar. És com si di-

» guéssim que plou sobre mullat, car,
u no hi ha dubte, els aplecs literaris per-
"t den el seu valor derivatiu: el poHtic,
2 Aixó, que és una evolució de la nostra
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realitat cultural desitjada i desitjable,
desil.lusiona alguns ciutadans, La de-
sil.lusió d'alguns ciutadans deriva de
dos fenómens del tot extraliteraris: 1,
que a un gran sector de públic, aquí,
com arreu del món, li agrada mes la
festa que la lectura; 2, que un vague
catalanisme antifranquista, no dife-
renciat politicament era molt cómode.

Fronteros enllá la cultura catalana
surt deis ámbits específics de la cien-
cia lingüística i fa acte de presencia
en la seva dimensió nacional. A Tolo-
sa del Llenguadoc, en una trobada
Occitano-Catalana; a Rennes (Bretán-
ya) en un ampie simposium, organitzat
per la Universitat de la Haute Bretag-
ne i la Casa de la Cultura de la ciutat,
que reuneix Escriptors, Cantants, Pin-
tors, Comediants. La trobada interna-
cional de mes ressó ha estat, sense
cap mena de dubte, la Conferencia del
PEN, organitzada peí PEN cátala a
Barcelona, amb la presencia de dele-
gacions de totes les cultures que inte-
gren la prestigiosa associació.

El tema de l'any ha estat el tema

de la Llengua. Deu ser un tema espe-
cialment afavorit per les estrelles per-
qué els nostres veins també s'han en-
tretingut escatint si el castellá és sind- r
nim d'espanyol, o una de tantes llen-
gües, pero amb mes punts que les al-
tres. A les terres catalanes, el vell liti-
gi per una qüestió de noms —que di-,,
ría Joan Fuster- i que va quedar im-
mortalitzat en el diccionari Catalá-
Valenciá-Balear, que nosaltres ano-
menem «Alcover-Molb, i mes familiar-
ment DKV, reviu amb unes ferotges
connotacions politiques, atiades pels
que temen Inexistencia d'uns Paísos
Catalans que titilen d'inexistents. El
tema de si a Valencia parlen valencia
i a Mallorca, mallorquí, omple pagi-
nes de diaris i fins i tot sajta a la Tele-
visió. Es curios el fet que el grup va-
lencia, que reclama el nom de valen-
cia perla forma catalana que parla,
tingui una certa influencia a Madrid,
car que jo sápiga son els únics que
han tingut el privilegi d'un doble text'
constitucional confeccionat amb els
modismos propis. La injusticia afavo-
ridora és evident car que jo sápiga nj(
andalusos, ni aragonesos s'han pogut
permetre el luxe de tenir-ne un de pro-
pi. El tema de la Llengua ha donat
encara mes de sí, entre altres coses es
tracta de saber si la cultura catalana
es pot fer en castellá. Sobre la qüestió
s'han dit coses tan divertidos com ori-
gináis, tot plegat derivat de l'obsessió
molt decimonónica de definir una cul-
tura nacional, tot prenent com a mo-
del l'aglutinant i demoledor Estat
Francés. Pero com que el tema dura-
rá, no cal que ens proposem esgotar-
lo, en aquest breu resum de l'any.

El Premi d'Honor de les Lletres Ca-
tanales se n'ha.anat a Valencia amb
tots els honors, atorgat a un deis mes
grans poetes de l'actualitat, en Vicens
Andrés Estellés. -.

I.de passada hem de dir i subrat-
llar, per si algú, confós en els invitri-
colls deis conceptos nació i nacionali-
tat, dubtés de la unitat cultural <i
lingüística deis Paísos Catalans que
aquest^ha estat l'any deis Premis a
Valencia, el d'Honor, que ja hem es-
mentat, el Sant Jordi, publicat a Ta-
mbada del bon temps: Coll de serpí
de Ferran Cremades, i el Prudenci
Bertrana a Lluís Fernández per la se-
va obra L'Anarquista nu. I encara el
Víctor Cátala a Isabel Ciará Simó per
«És quan miro que mi veig ciar». La
publicado de l'obra premiada pmb el
Sant Jordi va teñir una certa resso-
náncia, car cosa insólita, l'editorial



que donava el premi es va negar a
publicar-la, i va ser publicada per Ed.
Ucrania. L'obra va ser qualifícada per
severs crítics com un exemple, el pri-
mer, de text. A la veina república de
les lletres, vull dir Franga, els textos
teñen, fíns i tot coüecció a part per-
qué ningú no els confongui ni amb no-
vel.les ni amb narracions curtes.
Curts o llargs els textos son aixó: tex-
tos. Algún ingenu lector podría creure
que l'obra premiada amb 1'últim Sant
Jordi és una novel.la primerenca, una
d'aquelles novel.les en les quals Tau-
tor ho diu tot sobre la vida i la mort,
sobre l'amor i la joventut i la llibertat
i la vellesa i la fidelitat i 1'amistat, tot
a tomballons i depressa i desordena-
damente pero radvertiríem dessegui-
da que aixó seria jutjar-la segons mo-
dels crítics antics, que ara cal dir que
és un text, una cosa així com el caos
novel.listic abans d'esdevenir un uni-
vers novel.lesc.

Editoríalment parláht és un any d'-
História i d'históries. En aquest sentít
sí que hi ha un interés ben coordinat
entre els qui desitgen explicar-la i els
qui desitgen escoltar-la. La gran i la.
petita Historia de la nostra vida col.-

lectiva és el gran tema de l'any: bio-
grafíes, períodos concrets, conflictos
socials remots i recents. L'interés per
la Historia depassa la dimensió del lli-
bre, la radio, fíns la televisió ens ex-
plica historia; la televisió, sempre
mes prudent, ens explica Historia Uni-
versal i encara contada pels anglesos.

Un deis esdeveniments culturáis de
l'any és la presentado del Centre Uni-
versitarí d'Estudis Catalans de París,
situat en una bella casa en el cor del
barrí del Marais a París. Després d'u-
na llarga trajectória l'organisme. de-
penent de la Sorbona i de la nostra Uni-
versitat, adquireix categoría d'embai-
xada de la nostra cultura sota la pre-
sidencia de Maurice Molho i el suport
d'un Consell Assesor cátala.

Abundant en l'interés de la gent per
la nostra Historia mes próxima, cal
subratllar l'éxit del cicle de conferen-
cies i col.loquis sota el tema de la cul-
tura catalana sota la repressió fran-
quista. L'aula Magna de la Universitat
de Barcelona s'ompli de gent de totes
les edats i procedéncies, amb majoria
extrauniversitária.

Clourem aquesta rápida visió de
l'any amb una breu memoria deis

Premis de Santa Liúda, enguany cele-
brats a Badalona. El Sant Jordi de no-
vel.la atorgat a Jordi Carbonell i Trias -
de Perpinyá, el Víctor Cátala de Na-
rracions a.Isabel Clara Simó d'Alcoi,
el Caries Riba de poesía a Jordi Pá- '
mies de Lleida (com es pot veure l'e-
gocentrisme barceloní no va dominar
l'escena), el Josep M.a Folch i Torres,
de novel.la per a la joventut a Oriol
Vergés...

No per atzar, aquest any del 1978,
la festa de les Lletres es celebrava a
Badalona; una efeméride notable ho
justifícava: el cinquantenari de la fun-
dado de les Edicions Proa, que amb
la Biblioteca a Tot Vent, inaugurava,
en aquesta ciutat, la col.lecció de no-
vel.la mes prestigiosa i coherent que
ha tingut mal la Literatura Catalana.
L'Editorial fou fundada per Marcel.lí
Antich i el badaloní Josep Queralt,
ambdós morts a l'exili. Les Edicions
Proa sí qué tornaven de l'exili per ex-
plicar una vegada mes ais que no ho
han aprés encara que la nostra cultu-
ra quan no navega a tot vent sap na-
vegar a la capa. Esperem que la sin-
glada que ara íepren siguí de llarga
durada.

Llibres i novetats
PEDROLO, MANUEL
«Caites a Jones Street».
Edicions 62. El
265 ps.

ni1 1 1 . .

D E : Novel.la en forma epistolar que constitueix el desé volum de l'ambiciós
projecte «Temps obert». Les caites de Daniel Bastida, escriptor (recordeu «Un
camí amb Eva») amb un amic i col.lega resident a Nova York. No son caites
d'intel.lectuals (tot i les referéncies al fet cultural i els seus problemes), sino
de dos amics on traspuen les seves preocupacions, básicament les de caire
sentimental. Surten també les referéncies, inevitables, al redrec ament cultu-
ral-i polític del país. Vegi's per exemple la magnifica descripció de Ti l de

_ r setembre de 1967. . • • ,

AMIGÓ, RAMÓN: «Toponimia Notable recull deis noms de lloc de Vüa-seca que, no s'ha d'oblidar, conté
de Vüa-seca de Solcina» ( ^ n s e* s e u t e n n e t o t e s l e s P l a tS e s &e Salou. El llibre drecat amb llarga pa-
iurft f. , ... * _ ciencia mostra la gran riquesa de la toponimia i la capacitat poética de la
monograiies de Vila-seca-Sa- uengua viva. A part deis valors lingüístics, l'aplec és tot un testimoni contra

l'absurditat d'un món imposat peí turismo.! l'especulació de la costa, que en
destrueix els noms i els paisatges.

lou, 6. 188 ps.

. FABRE, J. M.a HUERTAS I.
A. RIBAS: «Vint anys de resis-
tencia catalana».
ka Magrana, 16. 253 ps.

SUREDA, COLOM, DÍAZ, OIJ-
VER, JANER-MANUA: «L'e-
ducació a MaUorca».
Ed. Molí. Els treballs i els dies,
16> 209 ps.

Entre el reportatge periodístic i la investigado histórica a través de les
fonts oráis, tres periodistes recullen i amplíen treballs sobre la resistencia
política i cultural i la reconstrucció del país delmat per la dictadura fran-
quista en els moments mes eufórics de la seva trajectória. De la lluita arma-
da a la represa de 1'IEC, de la personalitat deis goyernadors-virreis al testi-
moni d'un supervivéñt del Camp de la Bota, per acabar amb l'afer Galinso-
ga, una de les primeres claudicacions del régim davant la consciéncia nacio-
nal catalana.

No es tracta d'un estudi sistemátic, sino del recull de diversos estudis sec-
torials per oferir una primera panorámica d'alguns deis moments claus de la
historia de l'educació a Mallorca. La iUustració, el saint-simonisme, la reac-
ció... des del segle XVIII a la segona república.
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Cinema

Dd I Congrés
democrátic

A iniciativa original del PSOE, re-
coluda tot seguit per PCE, UCD i AP
va constituir-se una comissió prepara-
toria del I Congrés Democrátic de la
Cinematografía Espanyola. Congrés
que ha tingut lloc a Madrid en la se-

: gona quinzena de desembíe i que ha
j estat del tot ñecessari per intentar re-
| drenar una situado de total desgavell
> en una branca que; com el cinema, és
; alhora una industria, un mercat i un
| instrument de comunicado i difusió

d'idees. Una activitat en la qual les
incidéncies de la vida política i social
teñen repercussions importantíssimes
i evidents. ' í -

El franquismo ha practícát envera
del cinema una política irracional i
contradictoria en la qual els compo-
nents essencials foren el dirigisme

Un congrés qúaranta anys esperat.

ANTONI KIRCHNÉR

cultural i ádministratiu i el proteccio-
nisme a la industria nacional. Un diri-
gisme i una protecció, com fou posat
de relleu a les Primeres —i darreres—
Converses de Salamanca, i a Sitges el
1967, d'escassos resultats ádhuc exa-
minats des de la propia perspectiva
del régim. «El cinema espanyol és in-
dustrialment raqultic, socialmént fais,
pólíticament ineficag, artísticament
nul», segons definí Juan Antonio Bar-
dem en paraules que han estat gai-
rebé fins avui plenament vigents.

El resultat de tot aixó ha estat teñir
una producció nacional important;
numéricament, d'escassa qualitat, de
mínima incidencia en el mercat inter-
nacional i propi, i un mercat impor-
tant Uigat de peus i mans a les conve-
niéncies de les companyies multina-
dónals, a les quals ni el dirigisme ni
la protecció varen saber ni volar po-
sar fré. S'hi áfegeix el fet que els in-
dustriáis, productors, comerciánta i
propietaris de cinemes, han estat un
grup perfectament definible com a
baix de sostre. Mal el poder de les
grans companyies estrangeres ño ha \

; estat tan fort, l'atur tan colpidor, ni
la descapitalització tan considerable.

Paradoxalment, tot aixó coincideix
amb un moment en qué el públic ha
respost mássivament - tant se val si
al reclam del pit i costella- i en qué
els ingresaos son considerables a les
taquillos. i
, Era necessari replantejár seriosa-

ment totes les qüestions jurídíques,
administratives, socio-professiünals,
económiques i culturáis que afecten el
cinema. Cal deturar la concentrado
de cinemes ais centres de les ciutats i
el tancament de sales ais barris i a la
ruralia. Cal protegir amb eficacia el
cinema espanyol i, per tant, el cinema
de les nacionaütats i de les regions,

amb visió a curt termini per fer desa-
paréixer l'atur,-basant-nos mes en cri-
teris de qualitat i d'importáncia in-
dustrial que numérica i estadística.

En aquest sentit ha estat positiva la
iniciativa d'un congrés en qué tota els'
sectors, sindicáis i patronal, culturáis
i industriáis, han estat treballant con-
juntáment.
i El cinema está malalt de molts
anys de picaresca, gangsterismo, in-
competencia i desconeixement del
propi mitjá. Unes solucions a curt ter-
mini que passen per la desaparició de
la Direcció General de Cinematografía
i la creado d'un Centre Espanyol Aü-
tónom del Cinema (peí que fa a Cata-
lunya es tractaria de la creado d'un
Centre Cátala Autónom del Cinema),
amb carácter d'ens públic amb repre-
sentado de tots els iiiteressats, son
propostes fermes del Congrés, que as-
sumeixen els partits politicé que sig-
naren la convocatoria.

Un Congrés que ha tractat deis
drets de l'espectador, del bé cultural
que representa la cinematografia com
a mitjá de comunicació i que cal re-
coizar i fomentar mitjangant la pro-
moció de Filmo te que s, deis cine-clubs,
del cinema didáctic i científic, del ci-
nema infantil i de l'ensenyanca del ci-
nema a 1' escola. Ün Cangros que ha
estat prou fort, prou unit, prou cohe-
rent com per a imposar amb la rao i
el bon sentit les seves propostes a una
Administrado que, potser amb mes
ignorancia i gosadia que mala fe per
una vegada, assajá de legislar (per ai-
xó deixá el Congrés la UCD abans que
comencés) a esquena deis re ais inte-
ressos deis qui avui fan el cinema a
casa nostra i, en primer lloc, del qui
en aquest treball no teñen áltre cosa
per defensar que el seu saldri i el seü
lloc de treball. •
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Art

De ITiome gris a la faiddeta
ALEXANDRE CIRICI

És essendalíssim saber on som.
Com deia Vicens Vives, l'art és un símp-

toma privilegiat per a conéixer l'estat d'un
grup huma i, per tant, l'observació de la
situado d'aquesta activitat en el moment
actual pot teñir una transcendencia molt
mes important que la purament artística.
Es quelcom que pot ésser-nos útil a tots.

És ja un tdpic dir que estem travessant
una crisi. Pero poca gent s'ha concentrat a
pensar en qué consisteix, com s'ha produít
i quina direcció porta.

L'endemá de la guerra va significar la
presencia d'uná valors, influíts per l'exis-
tendalisme, que ens plantejaven d'una
banda de pérdua de la confianga en el
progrés cíentífic i técnic, que havia estat
la base del «movimient moderna, i d'altra
banda ,a pérdua de la confíanca en el
d'heroi, l'home gris qualsevol, tan lluny de
l'heroi positiu del Renaixement com de
l'heroi negatiu del Romanticismo.

L'infonnalisme, el vertigen d'un Polloch
sensé prindpini fi, sense centre ni jerar-
quía, caótic i sense sentit ens donará la
mesura des d'una voravia d'aquest movi-
ment, com la donaría Tapies amb la seva
materia bruta, trepidada, abandonada, es-
tigmatitzada, des d'una altra. L'espacialis-
me de Fontana, a la fi del período, s'a-
costava alconfí del no-res.

Aquest art desesperat que va dominar
els Cinquanta, va trobar el relleu de la
poética de la vida real, quotídiana, filia
d'aquella reivindicado de les coses «qual-
sevols», amb un entendriment que equiva-
lía, per Wesselman o per Warhol, els grans
Pop, a una reconciliado amb el món in-
dustrial del consum, ais volts del 1960.

Era només un pas, el que havia de con-
duir a la reivindicado del mal gust, del

Xitsch, éntronítáada pels Beatles amb tan-
ta ironía, que ehllacá amb les formes de
refús del món industrial, en mans deis
hippies, de l'art «flowers», del psicodelis-
me: el ye-yé de mitjans deis Seixanta.

Un altre camí de refús, toortá a Teló-
mentarietat del Minimal, peí qual l'home
es disposava a fruir d'una relació pura
mentre els fidels de la tecnología contí-
nuaven amb maquines soñsticades de for-
mes i colore canviants, des de la il.lusió
visual de Vasarély fins la máquina real de
Sháffer.

La radicalitzáció de les revoltes de la
joventut a la fi deis Seixanta, des de Ber-
keley, des de Berlín o des d'Amsterdaxn,
portaven a un refús de 1'art-mercaderia,
que s'encarná primer en l'art pobre i en
feble, i mes tard, en la desmaterialització
tan rigorosa del Conceptual, reduít a una
refiexió de l'art sobre sí mateix. L'obra
duradora aprengué en gran part a ésser
substituida per les realitzacions efímeros.
Després del happening, la participado de
Le Pare i la Recerca Visual. Després, els
cerimonials de Xifra i de Miralda, l'art
menjable, l'escums de Medalla, l'obra ex-
plosiva de Tinguely, el body, l'inflable de
Ponsatí, l'empaquetatge de Chrísto...

Al damunt d'aquest context va produlr-
se la crisi petrolera del 1973 i amb ella, la
profonda refiexió ecológica sobre la limi-
tado deis recursos i la necessitat de fre-
nar el creixement, preconitzada peí famos
informe del Club de Roma.

Aixó ens ha portat ais darrers cinc
anys, xnarcats poderosament per una vó-
luntat de parada en el camí.-

La gent haviá demanat, sense éxit, en-
front de la «grandeur» de De Gaulle, sal-
var Les Halles de París. Pero la gent ha

El tRomea», un teatre que ha deixat de funcionar imprevisiblement,

demanat, i ha tingut éxit, la salvado del
Covent ¿arden de Londres i deis cente-
nars de petites botiguetes que el volten;
hom ha saJvat les cotxeres de Sants i el
Born, hom está salvant eL barrí de Santa
Maria. Anglaterra ha iniciat la marxa, que
el Consell d'Europa i la UNESCO están re-,
íbreant, vers la preservado de les velles
fabriques i les velles maquines, en una ar-
queología industrial que troba un gran
ressó sentimental.
I No sabem cap on aniran les relaciona
[de producció, ni la tecnología ni la orga-
nització sodal, en els anys que s'acosten,
pero si mirem l'art tenim la sensadó que
;estem entrant en un temps post-industrial.
El jurat del FAD 1978, ha premiat locáis
retro i ha reivindicat el mot, antimodern,
pe «decorado». Artistas conceptuáis com
^Garda-Sevilla, es donen amb passió a la
pintura de piñzell. Oriol Boñigas arriba a
demanar el dibuix académic, al carbó, per
a l'escola Eina. Caries Pazos, el satíric
creador de Performances, inaugura al Sa-
íó Cibeles els seus «balls selectas». Les as-
sociacions de veüns reclamen poder anar
per la dutat en bicicleta. Proliferen els
jpcoiogistes, els budistes, els indis metropo-
litans i els macrobiótics. .
j Cal reflexionar-hi. Son fets positius?
Son il.lusions? Son una premonició? Son
Una desviació? Cal unir-s'hi? Cal reaccio-
nar fortament, aiiats amb la rao? Están
encamináis els que demanen el carril ci-
clista? O ho está Francesc Sabaté quan diu
que és l'hora de vendre's la bideleta? (ell
no en té).

Teatre

Tornara
salvar el Romea

JOAN ANTÓN BENACH

Els famosos prohoms ja n'estan tips i la
perspectiva que se'ns presenta és franca-
ment desendsadora: diuea que caldrá tor-
nar a salvar el Romea, «Uf..;l», fan alguns.

Recordant 1'anterior operado salvífica,
quan l'ADB es va mobilit2ar i tothom re-
clamava uns supennans que aturessín les
excavadores, en Joan Olivar déla que es
va perdre, aleshores, una ocasió magnífi-
ca per a disposar d'unes quantes vivendes
céntriques, noves de trinca. Sovint Joan
Oliver ha estat implacable amb el destí
que van donar al Romea els patrids que el
deslliuraren de la seva destruedó.

«L'enderrocament abans que alxó que
hi fan», m'havia dit mes d'una vegada el
poeta.

I ara sembla que el Romea s'ha de tor-
nar a salvar. De qué?, cal que ens pregun-



tem. De qué cal salvar-lo? Ara, Tamenaga
que plana damunt el venerable local —
inaugurat el 3 d'octubre de 1867— no ós
pas la de ser esborrat del mapa barceloni.
Hi ha qui s'interessa en fer-ne un «music-
hall», malgrat que sota aquest nom, de
prestigi perenne, alguns diuen que s'hi
amaga el projecte d'una gran sala de fes-
tes amb tots els al.licients actuáis que ofe-
reix el «night club».

-Qué dieu?! El «night club»??!!
Hi ha una quantitat considerable de pa-

triotes que creu que la Institució ha de ser
protegida per un cordó sanitari eficag, en-
cara que quan la Institució ofereix un es-
pectacle de qualitát —que també n'hi ha
hagut forga- no tingui l'acudit de posar-
hi els peus. És esborronador preveure que
es pugui desfermar una santa croada per
aquest costat. No hi ha dubte que els obse-
dits devots de la cultura relicária es mos-
traran amatents a provocar una guerra, a
vida o mort, entre les joies de la Roser i
les cuixes de Christa Leem. Un previsible
combat, tan desigual, anacrónic i vergo-
nyós, ens ha de fer pensar que qualsevul-
ga «salvado» del Hornea ha de netejar-se
de crostes nostálgiques i bandejar les acti-
tuds residuals que veuen pertot, esséncies
improfanables que cal conservar química-
ment purés i estrictament decrepites.

Televisió
TV catalana 78

J. M.» BAGET I HERMS

Acaba l'any 1978 i tanmateix el primer
trimestre d'alló que s'ha anomenat «nova
programado» catalana. No és el moment
de recordar els fets que donaren Uoc a
aquest canvi de línia dins de la programa-
ció catalana que assolí, fins fa uns mesos,
un nivell qualitatiu forga singular. Amb
tota puntualitat s'han cobert unes etapes
fácilment previsibles i hem arribat a una
situado perfectament lógica: la manca
d'originalitat deis espais en llengua cata-
lana, és a dir, la seva alineado amb la
programació que patim tots els especta-
dora i que vé deis estudis de Madrid.

En aquesta secdó —i ho diem a r a - no
volem «fer país» en el sentit restrictiu de la
parauia. El temps d'una crítica diguem-ne
«nilitant» de suport d'una programado
catalana - ó s bona o dolenta— és ja un
temps tancat. Avui cal jutjar els progra-
mes catalans amb ánim constructiu, és
ben cert, pero no pas amb complaenga. La
propia televisió catalana, alineant-se amb
els models de la televisió espanyola, és qui
ens obliga a deixar de banda aquest tipus
<je consideradons. La televisió catalana,
llevat el fet deis seus mi^ans técnics po-
bres i insuficients, no és gens diferent de
« que ens-ofereixen els programadors de
Prado del Rey, és a di», els qui donen una
hora setmanal a Luis Aguilé i quaranta

Que la Junta de Fropietaris del Romea
no sap aconduir un teatre, aixó és evident.
D'altres sales y»mh molta menys potencia
económica ens en donen cada dia la de-
mostrado. Feró, de qué cal salvar aquesta
vegada el Romea? El Romea cal salvar-lo
de la hipoteca que —de caure en altres
mans— existirá a l'hora de convertir-lo en
el Teatre Municipal, Nacional, Public o
com se'n vulgui dir, que Catalunya neces-
sitá. El Romea, per les seves condicions,
és un recinto immillorable per a exe'rcir
aquesta fundó.

Mesos enrera vaig escriure que els ac-
tuáis propietaris del Romea, homes en
prindpi moguts per uns proposita de me-
cenatge, podrien oferir facilitats a l'ajun-
tament per tal que aquest compres el tea*
tre. D'altra banda, poques vegades hi hau-
rá a la «casa gran» un interlocutor tan in-
teressat en els afers teatrals com és ara
Joan de Sagarra, el delegat de cultura. I,
afegeixo avui, 1'operado es podría arrodo-
nir si es plantegés amb una certa visió de
futur.

D' aquí a tres, quatre o cinc anys, la Ge-
neralitat haurá d'haver endegat una políti-
ca teatral autónoma per la qual el Congrés
de Cultura Catalana, l'Institut del Teatre i
alguns partits polítics han elaborat ja 11-

nies i programes concrets. Hi ha en aquest
punt, una objecció sabuda: certament,
una bona política teatral no és, només,
una qúestió de «locáis». També és veritat,
pero, que allá on hi ha una bona acció tea-
tral pública, hi han centres dramátics
aconduíts a través d'una gestió pública. És
que caldrá esperar per empreñare alguna
actuado en aquest sentit, que es donin cir-
cumstándes polítiques com les del 36,
quan la Generalitat va comencar a «inter-
venir» teatres com el Liceu, el Palau o,
posteriorment, el Foh'orama?

Abans que el Romea no ens anuncii una
exhibido de l'espectacular Bibi Andersen
caldria dones que la Generalitat actual,
carregada amb totes les provisionalitats
que sabem, no quedes al marge de -
l'assumpte. S'imposa per tant, una nego-
ciado trinitaria entre els patriéis de Ro-
mea, l'ajuntament i la Generalitat. Els pri-
mers, acreditant Uur vocadó de servei al
país i oferint soludons económiques rao-,
nables; l'ajuntament cobrint els aspectes
puntuáis de 1'operado i la Generalitat po-
sant damunt la taula les previsions possi-
bles per una acció teatral futura, propia o
mancomunada amb la del municipi.
Aquest és l'únic sentit que té avui la «sal-
vació» del Romea. Cal salvar el Romea
deis antics desastres de la imprevisió.

«De bat a bat», un deis bons programes de la televisió feta a Catalunya.

minuts a Valerio Lazarov per a confeccio-
nar els seus insufribles «shows».

I qué ens ofereix dones la televisió cata-
lana? Fodem dir que els espais mes reei-
xits son els que venen de lluny, d'altres ó-
poques i no volen claudicar davant d'a-
questa pretesa «nonnalització». Hi ha di-
rectors i professionals tossuts que volen
fer una televisió al marge deis cánons tra-
dicionals i de les limitacions també tradi-
cionals... No cal gairebé recordar els noms
d'aquests programes. Parlem per exemple
de «Giravolt». Fassen els anys i les modes i
«Giravolt» resta al seu lloc, superant les
crisis i els problemes de tot tipus.

Tenim tanmateix «Crónica», nou títol de
«Miramar» i que, no obstant el seu to un
xic o un molt «oficialista», román dins
d'uns nivells informatius forga apreciables

amb una bona xarxa de corresponsals en
les comarques i contrades. I podem parlar
també de «De bat a bat», de Joan Cas-
telló-Rovira, que obrí el camí d'una major
projecció deis espais catalans invitant per-
sonatges d'altres regions com varen ésser
Felipe González, Fraga, Carrillo, mes re-
centment «ElLute», etc.; un fet que els pu-
ristes de via estreta encara no li han per-
donat. El perill d'un «regionalisme» mal
entes plana per damunt de la televisió ca-
talana...

Cal parlar deis nous espais. De reeixits,
n'hi ha ben pocs. Tal vegada rinformatiu
«Crónica 2» editat per Carme Páez, amb el
greuge, pero, del seu «exüi» al Segon Pro-
grama i sobretot d'un horari irregular que
ha d'incidir forgosament en el nombre de
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la se va audiencia... No obstant «Crónica 2»
assoleix un to informatíu molt válid, ate-
ses aqüestes limitacions. Hom pot dir que
«Signes» realitza una tasca de difusió cul-
tural remarcable, per damunt d'«Escena-
ri»t un infonnatiu de teatre, cinema i es-
pectacles que no ha trobat la seva feso-
mia. El record de «Tot art», per tant, resta
viu.

Ara cal esperar aquest any de 1979
amb confianza. Una confianca i una espe-
ra critica i constant, car el temps de pro-
visionaütat, dins de la televisió catalana i
arreu de l'Estat Espanyol, s'ha clos. Ens
cal una «nova» televisió realment diferent.
Una televisió propia i sense dependéncies
de Madrid. Ho hem dit tantes vegades.
1979 ens donará, esperem-ho, una respos-
ta i podrem comentar a parlar d'altres co-
ses, que ja en tenim ganes. Ja és hora...,
axnics de «L'Hora». •

La nova
política
J. BIGORDA

Manuel Azaña, en el discurs historie
que va pronunciar a Les Corts el dia 13
d'octubre de 1931, defensant la política
religiosa que l'article 26 de la Constitució
republicana havia de consagrar, després
d'argumentar les raons de la separació
entre l'Estat i l'Església, afírmava: «Estas
son, señores diputados, las razones que te-
nemos, por lo menos, modestamente, las
que tengo yo, para exigir como un derecho
y para colaborar a la exigencia histórica
de transformar el Estado español, de
acuerdo con esta modalidad nueva del

espíritu nacional. Y esto lo haremos con
franqueza, con lealtad, sin declaración de
guerra, antes al contrario, como una ofer-
ta, como una proposición de reajuste de la
paz. De lo que yo me guardaré muy bien
es de considerar si esto le conviene más a
la Iglesia que el régimen anterior. ¿Le
conviene? ¿No le conviene? Yo lo ignoro.».

La manera com marginava el gran polí-
tic república la qüestió de si era o no con-
venient á l'Església la nova política reli-
giosa, sembla profundament assenyada, i,
per aixó mateix, actualment aplicable.

El fet és que la nova Constitució de l'Es-
tat espanyol acaba de configurar una polí-
tica religiosa que, en termes jurídíes —i
amb la salvetat deis factors polémics i
hostils que amagava la Constitució del
3 1 - , s'acosta bastant al plantejament de
separació que configurava aquell text le-
gal. I aixó, d'una banda, ha éstat el resul-
tat del consentiment raonat de totes les
forces politiques parlamentáries, i, de l'al-
tre, ha estat fet de tal manera que la for-
mulado adoptada no desentona gens de la
consciéncia que l'Església va manifestar
de sí mateixa al llarg del Concili Vaticá n
(1962-1965), en assumir la declaració so-
bre el dret civil a la llibertat religiosa.

Freguntar-se, dones, si convé o no
convé, seria una pregunta fora de lloc, o
una tasca inconsistent, o un recurs obert a
tota mena de subjectivismes i, fins i tot, a
tota mena de postulats maquiavélica, per
parte de l'Estat i per part de l'Església.

El que realment s'escau, ara, és fer
efectiva la nova situació. Continuar com si
res, podría revelar una gran inconscien-
cia, una manca, d'imaginació i de fe, i un
risc per a la nova Constitució, ja que que-
daría notablement vulnerada.

Ajustar la institucionalització de
l'Església a les exigéncies de les seves co-
munitáts creients i de la missió evangelio
zadora que períoca ais seus membres,
sense suports ni manipulacions del poder,
ni per part del poder, és una actuado que
ha de modificar molt profundament la
imatge tradicional, sociológica i jurídica,
de l'Església en el nostre país.

Si l'Església no s'aventurós a dur a ter-
me aquesta tasca, es mantindria dins d'u-,
na serie de contradiccions institucionals
qué farien malbé la seva propia identitat
enmig de la nova situació, i es contribui-
ría, de forma molt poc exemplar, a minar
el fonament constitucional del projecte de
reconstrucció del nostre poblé.

,. Hi ha una cosa elemental, que ha fet
pensar a molts amb motiu de la mort de
Í'arquebisbe Pedro Cantero Cuadrado: Des
de l'Església que ell representava, amb la
seva participado en el Consejo del Reino,
fins a l'Església que determina la Constitu-
ció, hi ha una distancia incalculable. El
salt de l'una a l'altxa no es pot donar per
pressuposat. Cal fer-lo, dones, amb una
decisió. de conseqüencies jurídiques, que
estiguin a la vista de tothom. I val a du-
que la presencia ofícial deis representants
de la jerarquía en l'acte de la sandó del
text constitucional no sembla pas una ve-
rificado d'un salt d'aquesta mena.

La decisió correspon sobre tot á l'Esglé-
sia. Ho demana él nou estatut que li otor-
ga la Constitució. Ho demana el seu pro-
pósit de buidar la dimensió de «poder fác-
tic» que el curs de la historia hagi anat
acumulant. Ho demana l'exemplaritat éti-
ca de no deteriorar les bases constituents
del nostre poblé.

Caneó
«Don Jaume el Conquistador»:

No apte per a llepafils
JORDI GARCÍA-SOLER

Narcls Jubany, un bisbe per a la nova
política religiosa.
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Don Jaume el Conquistador, 1'ál-
bum discografic publicat recentment
per la Trinca, és, sens dubte, una de
les novetats editorials mes interes-
sants d'aquests darrers mesos. Tot i
que, evidentment, és una obra en la
creació de la qual els xicots de Canet
no han tingut una importancia decisi-
va ~al cap i a la fi es tracta nogens-
menys que de l'adaptació musical, en
forma de «sarsuela-rock», de la ce-
lebérrima obra teatral homónima atri-
buida a Serafí Pitarra-, el disc ens
permet una aproximado d'alló mes
interessant al treball desenvolupat per
la Trinca en el decurs deis ja gairebé
deu anys de la seva carrera artística,

probablement una de les mes curiosos
i atípiques del nostre panorama musi-
cal.;. ,_ : •.;; . . »

Don Jaume el Conquistador és una
pepa d'alló mes curiosa, que com as-
senyalen molt bé éls mateixos trincai-
res a la coberta del disc «per la seva
temática o contingut pot ferir la sensi-
bilitat de l'oient llepafils». Val a dir
que és una de les obres mes difoses de
la nostra literatura popular, i que la
seva divulgado ha estat feta general-
ment de manera inhabitual i soterrar
da, puix que el carácter deis versos
pitarreses no encaixava gaire amb la
moralitat oficialment imperañt al
país. L'estrena recent de, l'obra



de la Trinca, perqué gairebé tota la
producció u del célebre conjunt cane-
tenc esta basada ju8tament en aquesta
dos grans trets definitoris de la desmi-
tificació i la diversió, servits habitual-
ment amb enginy, intel.ligéncia i un
rigor professional no gens habitual en
el nostre món artístic i cultural.

Molt mes que el conjunt músico-vo-
cal mes popular de tots els temps a
casa nóstra, la Trinca és un deis fend-
méns mes curiosos i sorprenents de la
cultura popular catalana deis darrers
anys. Durant els seus d'activitat pro-
fessional s'han coLlocat clarament en-
tré els supervendes de la discografia
catalana contemporánia, transcendint
fins i tot l'ámbit de les terres catala-

després de molts anys d'haver estat
rigorosament prohibida fou objecte
d'atacs i critiques molt diverses, pro-
vinents per regla general deis qui s'es-
quincaf en els vestits en sentir el llen-
guatge no únicament desimbolt i pla-
ner, sino també conscientment groller
d'uns versos escrits amb la sana in-
tenció de contrarrestar alegrement la
mitifícació del famós personatge reial,
un deis mites principáis de la nostra
historia nacional.

I és precisament aquest carácter
eminentment desmitificador i divertit
de Don Jaume el Conquistador alió
que ha fet d'aquesta una obra fácil-
ment adaptable i assumible per part

Tot és cantí

La cova Simanya
ISIDRE AMBRÓS

La Cova Simanya i Els Emprius son un mes deis bells in-
drets que están immersos dins el massis de Sant Llorenc del
Munt -Serra de I'Obac, a la comarca del Valles Occidental.

Com anar-hi en cotxe?, sortim de Barcelona direcció Saba-
dell, travessem aquesta localitat i agafem la carretera qué va
á Sant Llorenc Savall, la qual seguirem fins passar el qm. 17,
trobarem una bifurcado a m a esquerra. Aquesta bifurcado
noés res mes que una pista fórestaímolt ben cuidada apta
per a cotxes. A l'entrada de la pista hi ha uns rétols que posen
«Prohibit el pas de vehicles de no assodats», que ja no té vali-
desa i un altre que diu «La Valí d'Horta».

Nosaltres seguirem aquesta pista fins el final, convertint-
sé aleshores en un camí de carro ben cuidat (hi poden passar
els vehicles), que tambó seguirem, fins anar a parar a una ca-
sa molt característica i singular (El Marquet de la Roca).

Deixarem el cotxe en una gran esplanada que hi ha a Tai-
tea banda de la riera, tot passant el pont que hi ha. Una vega-
da deixat el cotxe, veiem com d'allá mateix surt un camí am-
pie que va en direcció a la muntanya, torrent amunt. Aquest
es el nostre camí. Tot seguit es troba un rétol de la Dip. Prov.
de Barcelona, on es llegeix: «en aquests moments s'entra al
Pare Natural de Sant Llorenc "del Munt-Serra de I'Obac.

Tot seguint el camí, trobem unes escales de dment on hi ba
escnt, amb lletres grogues, «AL PESSEBRE» indicant amb una
sageta un camí que s'enfila cap a la dreta. Allá davant mateix
ai na unes escales de pedra que porten a la font del Llor; aquí
podem parar a esmorzar, dones hi ha aigua bona, fresca i
abundant.

Una vegada esmorzats reprenem el camí, ara agafarem
aquell que hem vist abans que s'enfilava cap a la dreta. Els
pnmers metres son costeruts, pero desprós, de mica en mica
es va tornant planer i ja no costa tant.
«ml° 8 e l u m t e l ca*a* hi há un moment en que ens trobem
~ U J , u n a bifurcado, no en fem cas i continuem el nostre camí,

íu? ü a marques grogues que així ho indiquen.
s endavánt ensopeguem quasi bé amb un rétol que es-
ia; «A la Font del Llor»; que és d'on venim i «A la Cova

Cade any hi ha un pessebre a la bonica Cova Simanya

Simanya»»; que és on anem. Tot seguit creuem una torrentera
seca, mes endavant, anem seguint el camí fins arribar a un
petit mirador, que ens obsequia amb una visió de la Valí d'-
Horta que ja hem deixat mes avall. Després de parar cinc mi-
nuts i fer la fotografía de rigor, continuem, trobem alguns en-
creuaments de camins, pero nosaltres continuem amb el nos-
tre, que está forca fresat, alhora que els altres es veu que no
son gaire transitáis i arriba un moment que desapareixen. De
cop ens trobem amb un camí a la dreta, assenyalat amb pin-
tura groga, aquest també el deixarem, nosaltres sempre
amunt. Llavors arribem a un indret on el camí es bifurca, ara,
agafarem el de la dreta, puix l'altre ens portaría a CoU d'Eres
i al Montcau. Creuem la torrentera novament i agafem un
camí que s'enfila una miqueta, el seguim fins trobar un al-
tre camí que ens vé de ¡'esquerra i creua en el nostre, i que
seguirem tot anant-nos-en a la dreta fins arribar a la Cova Si-
manya.

OBSERVACIONS:
Comarca: Valles Occidental.
Guia Cartográfica: Sant Lloreng del Munt; editorial Alpina
Horet Efectiva» d'Excursió: Fins la Cova Simanya (1 h. 16 min.).



Can$ó

nes i assolint éxits no gens negligibles
a altres contrades, tant a Madrid com
a Cuba, per citar dos exemples ben re-
veládors. Conreadors de bell antuvi
d'un estil fonamentalment alegre, có-
mic, desimbolt, festiu i planer, s'impo-
saren rotundament com els represen-
tants máxims de l'humor cátala ac-
tual, en una línia estilísticament i te-
máticament molt tradicional al país, a
mig camí entre el to sdroi de les cara-
melles i les facécies típiques de la ba-
rrila popular. Tot i aixó, val a dir que
els trincaires no s'hi conformaren pas,.
i la seva evolució posterior ens ho de-
mostra a bastamente després d'un pri-
mer període gairebé del tot intrans-
cendent, durant el qual només van
pretendre l'éxit fácil i segur, van.
comentar a conrear una intencio-
nalitat crítica que há anat augmen-
tant progressivament i que ha esdevin-
gut ja una de les autentiques claus de
volta del seu gran éxit massiu, que no
ha deixat de créixer en el decúrs deis
darrers anys, sino que ha augmentat
considerablement a mesura que s'ac-
centuava el carácter crític de la seva
obra, evidentment facilitat per la ma-
jor permissivitat deis nous temps.

Don Jaume el Conquistador s'ins-
criu en gran part en aquesta línia ra-
dicalment crítica, que a voltes esdevé
gairebé iconoclasta. Tot i que obvia-
mente no és una obra característica
de la Trinca, la pega pitarresca s'adiu
d'alló mes bé a la manera de fer d'a-
quest conjunt i lliga 'perfectament
amb algunos de les seves obres ante-
riors, tot i que en aquest cas el llen-
guatge supera llargament els límits
del que fíns ara els era habitual. La
recuperado del text és feta amb in-
tel.ligéncia, a través d'una molt acu-
rada selecció deis fragments mes des-
tacáis de l'obra que han estat musicat
amb molta gracia, i els trincaires ens
n'ofereixen unes interpretacions inspi-
rades.

Amb la publicació de Don Jaume el
Conquistador la Trinca^ reprén ara les

, seves activitats després d'un breu
període de descans. El grup prepara
actualment la seva próxima tempora-
da, durant la qual teñen pensat estre-
nar el seu nou espectacle probable-
ment entre febrer i marg, per tal d'en-
registrar tot seguit un nou álbum amb
totes les seves composicions de crea-
ció mes recent i posar-se després a fer
les seves habituáis actuacions per to-
tes les-torres catalanes. g
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Esport

La crispado
blaugrana
ENRIC BANYERES

Foques vegades el Barga havia
passat per uns moments tan tensos
com els actuáis. Sota el mandat d'una
directiva que sap que té el poder pero
que no té el suport neccesari per a
exercir-lo amb la tranquil.litat que re-
quereix un club de fútbol, el club bar-
celonista sembla veure's ficat de pie
en una frenética carrera en la qual un
futur imprevisible apareix al darrera
de cada resultat, al retomb de cada
decisió, de qualsevol gest, de cada
postura directiva o* de cada impulsa
deis afeccionáis. :

L'origen d'aquest estat de coses cal
buscar-lo en les eleccions presiden-
cials que van donar la victoria a Josep
Lluís Núñez, a comengáment de l'es-
tiu passat. Només a cops de demago-
gia, amb una lleugera idea de rees-
tructurado económica del club pero
amb total ignorancia sobre les seves
necessitats esportives, Núñez aconse-
guí el favor deis socis mercós a que la
seva campanya electoral va represen-
tar un malbaratament de milions — \
hom creu que 60 pero s'ha arribat a
parlar de 200- que enlluerná el soci
mes que els racionáis programes que
presentaven alguns deis altres candi-!
d a t s . • •:• " . . . • " . • . • . . • • ' . • . • . ' ' \ : : [ ' • ' ' . |

Amb la lligó ben apresa deis nom-
brosos dictadors que ha doriat el segle
XX, Núñez comengá a presentar-se so-
ta un lema que podría tradukvse per:
«O jo o el caos», i qualsevol iniciativa
elogiosa del nou president, fins i tot
quan la seva aplicado lesiones els mes

Nuñez, oh és aquell Barga triomfant?

elementáis principis democrátics -
per exemple, la unilateral pujada de
preu deis abonaments i els parkings
de l'estadi— eren presentados a l'opi-
nió pública com a solucions messiáni-
ques, En canvi, qualsevol error, qual-
sevol fracás han estat carregats al
compte de les directives passades o
atribuíts a la fantasmagórica maqui-
nado d'aquells que, pressumptament,
no han pait la derrota a les urnes.

Ara sembla que el club siguí exclu-
sivament de Núñez —excepte els
errors, que son deis seus eteris
adversaris— i tal vanitat es mastega
fíns i tot en els petits detalls. En vigí-
lies d'aqüestes festes nadalenques,
per exemple, Núñez s'embrancá en
una discussió de caire personal amb
alguns periodistes davant de quaranta
representants mes deis medís infor-
matius en ocasió de presentar el «non
nat» trofeig que havia de disputar-se
davant el Kaiserlautern. A l'endemá,
després d'haver-se fet invitar al partit
entre periodistes i parlamentaris per
celebrar la redacció de l'Estátut, no ,
va atrevir-se a aparéixer-hi per por a
rebre una revolcada semblant.

Núñez no ha amagat el seu disgust
cada vegada que el seu nom o la seva
persona han estat objecte de la ironía
o de l'humor ácid, donant una pobrís-
sima imatge de qui pretén una mena
d'«immunitat presidencialista» i igno-
ra tota la tradició de la sátira a la
Premsa esportiva catalana, des del
«Xut» fíns el «Barraba». Aquest propó-
sit de reivindicar la dignitat del presi-
dent del Barga per la via de la intran-
sigencia, l'ha portat a dividir pública-
ment els mitjans informatius en bons i
dolents i a catalogar d'idéntica
manera els professionals de la ploma i
del micrófon, la qual cosa s'ha
interpretat, en alguns sectors deis
mitjans informatius, com un atemptat
a la llibertat d'expressió.

Jo cree que a Núñez el que li falta
és sentit de l'humor i equilibri "
emocional. Potser comengará a ser un
bon president del Barga el dia que
rigui deis acudits que es facin sobre
ell, el dia que no plori quan
l'aplaudeixin els seus compromissaris a
l'assemblea i el dia que no s'encéngui
d'ira perqué un arbitre no pita alió
que ell vol que piti. En definitiva, el
dia que es tregui del damunt aquesta
crispació que ara exhibeix i que,
inevitablement, s'ha contagiat a tot el
club, incloent-hi els afeccionats, i els
equips de les distintes sedbions. " m



ENCREUATS

HORIZONTALS: 1. Dona filadora (himne d* Mallor-
ca). - 2 . Trajo de bany femenf a l'inravés (Hits del Paci-
fic). - 3. 3.a persona present de verb. Meitat d'un nom 3
de beguda, a Tinrevés. — 4. Sense taca. - 6. Conso-
nant. Grup polftic, a l'inrevés. Consonant. — 8. Figura li-
teraria en plural. — 7. Electrodoméstic (castellanismo en 4
cátala). - 8. Sigla.de sindicat obrer. Pronom possesslu.
Consonant. — 9. Excreció líquida deis ronyons, a l'ln-
revés. Vocal. Preposició. — 10. Pronom possesslu. Co- 5
marca del Principat.

VERTÍ CALS: 1. Di vi di t, repartlt, bipartit (en femenf).
El qui destaca en un esport. - 2 . Ordena, a l'inrevés.
Planeta. - 3. Article personal da 3.a persona. Habitant _
de Malasia. - 4. Vocal i consonant. Tub de cristall dos
en un extrem. a l'inrevés. - 5. Conjuncló. Orb, en fe- .
mení. Metall groe. - 6. Sigla d'un estat europeu. Vocal. 3
So musical. Vocal. - 7. Vocal. Article/ a l'inrevés. Ena-
mórat conegut. - 8. Materia seca, molt Inflamable. -
9. Porta; en anglés. Interjecció castellana. Forma de g
verb. — 10. Secreta, amagats (plural mascull), Coberta
membranosa, a l'inrevés. ',. •
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Horóscop 1979 peí professor ASTOR

ARIES. Oblida't de metges, llits i medecines. Durant
l'any 79 la teva salut será de ferro, peróaixó, no obs-
tarit, cuida't,. Que no caiguis malalt no vol dir que esti-
guis exempt deis accidente; viafla, paró segur. L estiu és
1'época apropiada per ais accidente, cuida tingues cura
¿'aqueste.nervis. Es possible que t'oferebdn un treball
d'acórd amb les tevés possibifitate, no ho dubtis.
TAURO. Cuida't a l'hivern, els refredats i bronquitis no-:
den fer acte de presencia. En la teva professió, traua
d'arriscar-te una mica mes, no t'estanquis, el món no
s'ha fet per ais timids. No sigüis tan gelós i tracta una
mica millor la teva parella. Gap al final d'any pote te-
ñir sorpresas desagradables. * . V '
6EMINI8. La grip i els teus nervis et pqden crear com-
pücacions, cuida't. Estableix nous contactes, l'any es
mostra propici a iniciar nous negocis, relacioná't. En el
terreny sentimental no ni haurá res important.
CÁNCER. L'estómac: sempre ha éstat el teu punt débil,
cap a miijans d'any pote, teñir greus problemes, no ju-
guis amb la teva salut. Pote'prosperar en el treball, pero
«o i aüormis, pensa que tot depén de tu. La teva frivoli-

i <en el terreny sentimental pot acabar-se, aquest any
« Poden Uigar ben Üigat.
molt N ° 8 ^ 8 "«Pnident, 1979 no és el teu any, ves
la mi^5Í c o m P t e en tot alió que es surtí de l'esfera de
lúa «o , e ! t a t ' e n l a f e i n a desperen éxite, la teva vá-
sionaje T V^fx ^compensada. Malgrat els flirts oca-

*is, íestabilitat sentimental perdurará tot l'any.
Enla°f'.La t e v a salut continuará tan bona com sempre.

ia tema trobarás un ambient agradable i és possible
H Í augmentin el sou. Tracta d'ósser una mica mes

dur en les relacions amb la teva parella, pensa que no
sempre és bo cedir.
LLIURA. La intensa activitat que duras durant la pri-
mavera t'obligará a descansar durant l'estiu, en cas
contrari la teva salut se'n ressentirá. El treball es pre-
senta bé, com igualment se't presenta bé el terreny sen-
timental amorós.
ESCORPI. Cuida't l'úlcera, tracta d'ósser • una persona
menys activa, descansar també li convé al eos. L'any
vinent.no es presagia bé per ais intel.lectuals, la crisi
económica agafa tothom, espera temps mülors. Tin-
drás problemes en el terreny sentimental, pero la teva
má esquerra et será molt útil.
SAGITARI. La humanitat és l'enemic fonamental de la
teva salut, procura situar-te en terrenys secs. Treballa
dur i et veurás recompensat. Les múltiples decepciona
sentimentals no t'han de fer amargar, pensa que aquest
any pots trobar l'amor que tant anheles.
CAPRICORNI. La teva salut, ja bona de per sí, no patirá
sobresalís. Pensa que el diner no és la cosa mes ünpor-
tant en la vida i així pot ser que els negocis et vagin
una mica millor. Oblida't una mica de la teva fredor
sentimental,

< AQÜIARI. La teva salut, delicada ja de per sí, et pot
crear problemes. En la feina tindrás disgustos, perd res
que no es pugui solucionar. El misticismo no propicia
l'amor. L'amor universal no está baraliat amb l'amor
terrenal.
PISCIS. Pots viure molts anys si cuides aquesta salut
deteriorada. Aquest any tindrás moltes oportunitats de
posar en práctica el teu carácter filantrópic, ni haurá
tantes persones mancados mancados d'ajudal •



En el món poUtic-cultural-economic
que ens envolta, hi han una especie de
vaques sagrades, de «patums» o VIPS
o digue-li-com-vulguis, que constituei-
xe» el «non plus ultra», l'«élite^ en
una paraula el milloret dé cada casa,
que sovint semblen invulnerables,
qúasi divinitats. A' través d'aquesta
sécpió intentaré no contribuir a mag-
nificar encara mes els conságrate -
np sé si sempre ho acoriseguiré- sino
explicar les coses airan de térra, a ni-
veü de xafarderia d'amics, sempre
amb esperit crític i amb una certa do-
si d'ironia, única forma cree, de poder
continuar parlant de les «patums» ofi-
ciáis en les pagines d'un setmanari
que pretén ésser pluralista i, alhora,
Serios, -

Que cada lectpr (a) dongui la Signi-
ficado que vulgui al lema que encap-
cará periódicament aquesta secció.
Hibertat absoluta per pensar que la
buidor i la insipidesa deis bunyols de
vent correspan a les anécdotes que es
conten, o bé ais personatges que en
son protagonistas. A gust del consumi-
dor (a). ,

:Bunyols de vmit——•
per MONTSERRAT NEBOT

DEL MAZINGER A LA MARTA

Molts son els sobrenoms, adjectíus
o derivats del seu cognom que el pre-
sidént Tarradellas ha acuraulat darre-
rament. Des de «Corbatellas» a Mazin-
ger (per alió que sempre sembla que'
perdí al comencament pero acaba

DE MORAGAS
í • '

guanyant), n'hi ha la tira. Pero n'hi
ha un que s'está imposant cada dia.,
mes i que li diuen carinyosament (?)
els seus coUaborkdors: «Marta de
Moragas de la Generalitat» per alió
que está present a totes les festes de
societat i presentacions de llibres que
es fan i es desfan. Per cert, que en
una d'aqüestes- presentacions/ la del
«Diario dé Ayen>, Tarradellas va dei-
xar constancia del recent decret.de
bilingüi8me! Després que el direc-
tor de «La Vanguardia», Horacio
Saenz Guerrero prengués la paraula
(en castella), el president de la Gene-
ralitat de Catalunya es va dirigir ais

" assistents també en la llengua del «im-
perio». Per-sort racomiadament el va
fer en cátala i el bilingüismo va que-
dar demostrat. Pocs dies abans s'ha-'
vien entregat els premis de la nit de
Santa Liúda, uns deis mes importants
en llengua catalana i el presient Ta-
rradellas va excusar la sava assistén-
cia. Allí no hagués tingut problemes en
utilitzar una o altra llengua.

LA DRETA NO BENEIRÁ L'ABAD
Malament ho té el candidat a alcalde per Barcelona del

PSUC, Josep Miquel Abad cara a lia campanya electoral
municipal. Ni el seu cognom eclegial no podrá contrarres-
tar Ja por que genera a molts deis qui viuen al districte n i
i ala constructors de vivendes en especial. En un diñar de
constructors -que sense saber la seva fiüació política po-
dia suposar-se que eren simpatitzants de Alianza
Popular- es comentava amb sornegueriaj «Potser el 20%
que el Col.legi d'Aparelladors demana per endavant al pre-
sentar un projecte servirá per finangar la campanya elec-
toral de 1'Abad». I com a crítica negativa un deis constnic-
tors va acusar l'esmentat CoUegui de fer complir els im-

pressos en cátala. «On s'ha vist imposar que s'escrigui en
cátala.» «Pero no ho han fet sempre amb el castella aixó?»,
va preguntar un informador. «Es diferent, perqué el caste-
lla el sap tothom», va contestar, el constructor amb aire
triomfant, . ,

UN PÁRTTT DTNDEPENDÉNTS
L'elegant conseller de Governació Manuel Ortínez, d'as-

pecte cartería», ós un deis homes mes cobejata per tots els
qui volen constituir un nbu partit polltic. Pero ell s'escapo-f

leix com pot, perqi|6 - d i u - vol continuar essent inde-
pendt. Peí que sembla ja no son solament els centristas que
volen estructurar un partit aml? l'Ortínez al davant, sino,,
tambó els dits independents. Encara que pugui semblar un
contrasentitt, no fa' gaires dies un tercet d'independents
catalans prou coneguts en el pamp de la política: en Xiri-
nacs, en mossén Dlamau i en Rodri (del grup 4'Agermana-
ment) van visitar á 1'Ortínez, demanant-U que encapgalós
un grup d'independents que pogués contrarrestar la forca
deis partits polítics is'aglutinés al yoltant d'en Tarrade-
llas. Pero Ortínez de moment no vol ajuntar-se amb ningú
ni amb els independents. EU sap que sense pertányer a cap
partit polític té lea portes de la Moncloa obertas i les seves
relacions amb Martín Villa son excellentes. Es que hi b*
capellans que sempre intenten fer apostplatl ¡



ROSA ROSAE

L'editora «progre» Rosa Re-
gás, la primera que es va Hen-
ear sense por a editar llibres
polítics a quinze duros, quan
aquest genere encara no s'ha-
via estrenat en l'época fran-
quista, está ara molt amoinada.
I no és només per la mala dis-
tribució que li ha fet una distri-
buidora deis seus llibres que li
ha representat grans pérdues —
fins a l'extrem que n'está des-
truínt 2.000.000 de sobrants—

^inó perqué La Gaya Ciencia hu
reeditat un Uibre escrit peí qu e
ara és governador civil de Bar-
celona Josep M.a Belloch, es-
crit al 1957 de tapes plateja<?ies,
i d'un to moralista propi d.'un
demócrata cristiá com ell. I'eró
el negoci és el negoci i peí que
es veu, un ful del senyor Be-
lloch molt ficat en el camp' pu-
blicitari ha propiciat l'edirjió.

Fauna & f lora

Hs senyors diputáis
se'n tornen a casa

JOSEP MARTI GÓMEZ
Co meneen a fer aparició cap a les deu de la nit. Acostumen a arribar en taxi, de

quatxe en quatre per estalviar. Irrompen en el desolador vestíbul de rhorripilant ae-
ro^* 3it de Barajas amb pas rápid, arrossegant ulls amb hores de son, boques amb ric-
tus de cansament, nusos de corbates mal fets.

/ Son els diputats catalans que, al final d'una acció del Congrés, tornen a Catalu-
nva. . - ' .
; Al seu pas, alguns viatgers, que sortiran en el mateix vol que ells, els reconeixen,

f jls miren detingudament com a exemplars rara i fins i tot comenten aspectos posi-
dus o negatius del personatge en qüestió:

—Mira, el Reventós...
—Ai, sí! Escolta, al natural surt guanyant: per la tele se'l veu mes Ueig.
—Qué vols que et digui...
- I aquell d'allá és el Roca Junyent.
-Qué escarransit!
-Diuen que és molt llest, el tío. Que va per ministre.
- I per alcalde.
-Collons! Va per totl
Després de cinc o deu bores de sessió parlamentaria els diputats que tornen a llurs

bases no fan duent ais respectáis estómacs mitía dotzena de cafés, mitja dotzena de
cerveses, mitja dotzena de begudes refrescante i uns cinc quilómetres de camí ais
peus, de l'hemicicle al bar, del bar a rhemicicle, de Themicicle ais passadissos, deis
passadissos al bar, del bar al saló, del saló a rhemicicle, de rhemicicle... Molts d'ells
teñen gana, tot i aixó, i reprenen forces al self-service de l'aeroport, on per menys de
quatre-centes peles mai no podran engolir una mica de plastificat menjar mentre
acaben de comentar la jugada del dia: que si quatre hores a la junta de portaveus
discutint com s'ha de promulgar la Constitució; que si un portaveu a la mixta ha vin-1
gut amb la noticia que els nomenaments de Tarradellas no teñen, segons Madrid, I
cap valor per haver estat publicáis al periódic de la Generalitat, que és nul oficial-1
ment; que si el Guerra i 1'Abrü es fan tant, ja veus quines coses; que si...

Sobre dos quarts d'onze, els que no teñen el bitllet tancat s'amunteguen al costat
del mostrador de llista d'espera per a l'últim vol de la nit. Serán els que hauran d'es-
coltar, com si fossin sords, les protestes d'alguns deis que esperen:

—Com cony, si tinc jo el número dos, ja me n'han passat set al davant? —protesta
el senyor indignat i ignorant que els diputats teñen un carnet que els dona preferen-
cia en places de vol. ;

Discretamente els diputats recullen llur tarja d'embarcament i amb la bossa de
viatge, les ulleres, el cansament, la gabardina, les preocupacions i —molt sovint- la
sensació de frustrado, inicien el Uarg camí cap a la porta de sortida per al vol que,
per acabar-ho d'adobar, sempre está al final de rinterminable passadís. Fel camí en-
cara tindran temps de donar un cop d'ull de passada al titular de «El Alcázar» que
está llegint amb gran satisfácelo un senyor: «¿Qué hacen los diputados?». I, abans
d'embarcar, algún conegut —«de qué el cqneixo jo a aquest tío íjue em parla?»— els
dirá alió tipie: " / /

-Anem carregats de gent important en aquest vol. Si cau l'avió i soc l'únic super-
vivent, em faig mü.lionari explicant com van morir tots els diputats de Catalunya...

El diputat somriUforgadament. Fidel al principi que tot interlocutor és un vot po-
tencial prefereix no desenganyar el necrófil ciutadá dient-li que aquesta estúpida
broma ja és la cinquanta-sisena vegada que la bi diuen. ;

-Vosté deu disfrutar... —segueix, impertérrit, el ciutadá. :

El diputat arronsa les espaüles. Fensa que ha deixat els nanos amb grip, el partít
esvalotat amb la condemnada llista de les municipals, la dona avorrida de tanta polí-
tica i tant viatge i ara, a mes, la temuda veu: •

- L a companyia Iberia anuncia que el seu vol 402 amb destí a Barcelona sofrirá
una hora de retard, aproximadamente per causes técniques...

Miren tots els rellotges. Sortiran prop de la una de la matinada, es ficaran al Hit a
les tres, teñen reunió a les vuit i dos dies després han de tornar a Madrid, cosa que
fot enlaire el projecte de prendre's uns dies de vacances amb la familia, aprofitant
les festes deis nens.

. -Mira, mira: el Solé Tura, el Verde Aldea, la Marta Mata, el Trías Fargas...
-Vaja «chollo» que han trobat aquestsl Dietes, viatges pagats...
No han sentit el diputat que s'ha deixat caure sobre una butaca i ha dit:
—N'estíc ben bé fins els collons...
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La setiiíana a televlsió
Setmana del 25 al 31 de desembre
Düluns, 25 ,

SEGONA CADENA

23.00 Musical Express (repetido de Te-
mes el dlmecres anterior).
24.00 Crónica 2.

Dimarts, 28

PRIMERA CADENA

13.30 Signes. •
14.05 Crónica.
16.48 Musical especial: Joan Manuel
Serrat.
17.60 Dramátic: «Les mil i una nits».
Realitzat per Sergi Schaaf. Interpreten:
Pau Garsaball, Carme Elias, Caries Ve-
lat, etc.

SEGONA CADENA

23.00 Signes (repetido).
23.30 Crónica2.

Dimecres, 27

PRIMERA CADENA

13.30 De bat a bat
14.05 Crónica.

«SEGONA CADENA

23.00 De bat a bat (repetido)
23.30 Crónica 2.

Dijous, 28

PRIMERA CADENA

13.30 Escenari.
14.05 Crónica.

SEGONA CADENA

23.00 EBcenari (repetido).
23.30 Crónica 2.

Divendres, 29

PRIMERA CADENA

13.30 RTVE Informa.

14.06 Crónica.

SEGONA CADENA

23.00 Crónica 2

Dissabte, 30

PRIMERA CADENA

11,00 Terra d 'escudella.

Diumenge, 31

SEGONA CADENA

11.00 Terra d'escudella.

Circuit cátala

Circuit estatal

Dilluní, 26

PRIMERA CADENA

10.45 Carta de ajuste: El pessebre, de
Pau Casáis.

11.00 Missa de Nadal. Retransmisió
des de Aquisgran (Alemanya).
12.00 Benedicció Urbi et Orbe. Conne-
xió amb Roma. .
12.30 Sobre el terreno. Dirigit i presen-
tat per Juan José Castillo.
14.00 Especial informativo.
14.30 Gente, boy.
15.00 Telediario (primera edició).
15.35 Hora 15.

. 15.45 Nombres de ayer y de hoy. Diri-
git per Mario Antolln.
16.20* Novela: «La duquesa de Lan-
geais», d'Honoré de Balzac. Capítol I.
Actúen: Fiorella Faltoyano, Francisco
Piquer, etc. Realització: Pedro Pérez
Oliva.
16.45E8pecial vacaciones: Dibuixos
animats.
18.00 Básquet: Real Madrid-Joventut
de Badalona (Torneíg de Nadal).
19.30 Mundo submarino: «Los delfl- .
nes».
20L30 Estudio estadio. Presenta: Juan
Manuel Gózalo.
21.30 Telediario (Segona edidó).
22.05 Baretta: «El pirómano».
23.00 Sumarísimo. Acusat: Valerio La-
zarov. Realitzador: Valerio Lazarov.
23.30 Ultimas noticias.
Buenas noches, despedida y cierre.

SEGONA CADENA

19.00 Carta de ajuste: «Buckingham
Banjos».
19.30 Polideportivo. Presenta: José Fé-
lix Pons. Dirigeix: Sergio Gil.
20.00 Redacdón de noche.
20.30 Revista de cine. Presentada per
Alfonso Eduardo.
21.45 Más allá. Presentat per Fernan-
do Jiménez del Oso.
22.30 Programa informativo.
Buenas noches, despedida y cierre.

Dimarts; 26

PRIMERA CADENA
13.45 Carta de ajuste: Astor Piazzola.
14.00 Avance telediario.
14.05 Programa regional simultáneo.
14.30 Gente, hoy.
15.00 Telediario (primera edició).
15.36 Hora 15.
15.00 Telediario (primera edidó).
16.35 Hora 15.
15.45 Revista de toros.
16.15 Novela. «La duquesa de Lan-
geais», capítol II.
19.30 El mundo de la música.
20.30 Dossier.
21.30 Telediario (segona edició).
22.05 Vacaciones en el mar: «El humo-
rista está cansado»,
23.00 El juglar y la reina: «Boabdil, el
grande». Dirigeix: Antonio Betancor. In-
terpreten: Julián Mateos, Maribel
Martin.
23.30 Ultimas noticias.
Buenas noches, despedida y cierre.

SEGONA CADENA

16.45 Especial vacaciones.
18.00 Básquet: Torneu de Nadal.
19.30 Polideportivo.
20.00 Redacción de noche.
20.30 Recital: Trío Madrid (I).
21.20 Historia policial: «48 horas en la
división de robos». Interpreta: Jackie
Cooper, Burr Debenníng, etc. Director:
Virgil W. Vogel.

22.30 Tribuna económica. r

Buenas noches, despedida y cierre.

Dimecreí, 27

PRIMERA CADENA

13.45 Carta de ajuste: «Aromas de An-
dalucía», de Salvador Ruiz de Luna.
14.00 Avance telediario.
14.05 Programa regional simultáneo.
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario (Primera edició).
15.35 Hora 15.
15.45 Vivir cada día.
16.15 Novela: «La duquesa de Lan-
geais», capítol III.
16.45 Especial vacaciones.
19.00 Espacio infantil.
19.45 Largometraje. Cicle dones: «Niá-
gara», de Henry Hathaway. Amb Ma-
rilyn Monroe, Joseph Cotten, Jean Pe-
ters.
21.30 Telediario (segona edició).
22.05 Estudio 1: «La guerra empieza
en Cuba», de Víctor Ruiz Iriarte. Realit-
zat per Cayetano Luca de Tena. Inter-
preta: Marisa de Leza.
Ultimas noticias.
Buenas noches, despedida y cierre.

SEGONA CADENA

19,00 Carta de ajuste: Cancons de Tina
Charles. . , , . . . .
16.30 Polideportivo.
20.00 Redacción de noche.
20.30 Imágenes.
21.30 Pop-grama.
22.30 Tribuna de la historia.
Buenas noches, despedida y cierre.

Düous, 28

PRIMERA CADENA

13.45 Carta de ajuste: Cancons de
John Denver.
14.00 Avance telediario.
14.05 Programa regional simultáneo.
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Hora 15
15.45 Raíces: «Cantos de Navidad».
Realitzador: Manuel Garrido.
16.15 Novela: «La duquesa de Lan
geais», capítol IV.
16.45 Especial vacadones.
19.00 Nubes negras: «Emboscada».
20.00 Clochemerle: «La protesta airada
de Justino Putet», amb Cyril Cusack,
Roy Dotrice, Micheline Presle. Director:

, Michael Millis. .
'20.30 Documental :«E1 templó del zen».
21.30 Telediario (segona edició).
22.05 Sesión de noche: «Isadora», de
Karel Reisz. Intérpretes: Vanessa Red-
grave, James Fox, Jason Robards, John
Fraser, Bessie Love, etc.
0.10 Ultimas noticias.
Buenas noches, despedida y cierre.

SEGONA CADENA
19.00 Carta de ajuste.
19.30 Polideportivo,
20.00 Redacción de noche.
20.30 Teatro estudio: «Sea todo para
bien», de Lulgi Pirandello. Realitza Ca-
yetano Luca de Tena. Actúen: Pablo
Sanz, Javier Loyola, Amparo Pamplona
Manuel Tejada, Luisa Sala, etc.
22.30 Tribuna de cultura. • .
Buenas noches, despedida y derre.

flii-xm: LLiuiti
TEATRE

Els afeccionáis al teatre tin-
dran, forca obres per a triar. Al
Barcelona, non pot recuperar
«Flowers», el fascinant muntatge
de Iindsay Kemp sobre textos de
Jean Genet. Al Romea/ un espec-
table imprescindible, «M-7 Cata-
lónia», l'Albert Boadella dirigint
els nous'Joglars. Dagoll-Dagom,
té encara a la Sala Vülarroel
«Antaviana», l'obra d'en Pére
Calders amb música d'én Sisa.

Dues coses encara que hom
pot trobar, son al Lliure, «La nit
de les tribades», obra d'Olov En-
quist sobre Strindberg amb inter-
vencíó de Fabiá Fuigserver; i al
Teatre d'Horta una-nova versió,
de TAntíg'ona» d'en Salvador Es-
priu. També aquí fa ^escenogra-
fía en Fuigserver.

CINEMA
Es interessant un repás ais

films de la cartellera. Per exem-
ple, tenim a l'Aquitánia el «Casa-
nova», per ais ¿condicionáis de
Fellini. «Un día de boda», de Ro* <
bert Altman, al Catalunya, satirit-
za els muntatges nupcials. Al Bal-
mes, un Louis Malle refinat, am-
bigú i amb aura escandalosa:
«La pequeña». També podeu re-
pescar, «La Escopeta Nacional»
(Montecario i Nou), «El diputado»
al Florida i «L'Orgia», al Calde-
rón.

Aixó peí que fa ais cinemas
d'estrena. Ais d'Art i Assaig, re-
cómanem «El amigo americano»,
de Wim Wenders, bevent en les
fonts del cinema negre americá".
Al Arkadin-2, un clássic, «La
chienne» de Jean Renoir. Al Cap-
sa, podreu veure el cine jove de
la jove revolució soviética amb
«La madre», de V.I. Pudovkin.

Hem d'esmentar també «La
question», íilm francés que enca-
ra va aixecar butllofes a Franga
quan fou estrenat. El tema, la f

encara no palda revolució algeri-
na, amb la tortura en primer pía.
I a l'Ars, un interessant doble
programa: «Jonás», i «Winstan-
ley», document important sobre,
una cara desconeguda de la re-
volució burgesa de Cromwell a
Anglaterra.

EXPOSICIONS
Una de fonamental que dura-

rá des del 4 de gener fins el qua-
tre de febrer. A la Fundado Mi-
ró, Wolf VosteU ens mostra nap-
penings, environnements, ptotu'
res, dibuixos, videos, etc. ftw

des de 1958 fins 1978.
A la Galería Joan Prats, «

Rambla Catalunya, 54, Henry
Moore exposa les seves escultu-
res. I el propi Moore, a la Gale-
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per Conxita Socias

ría Eude, que está a Consell de
Cent, 278, presenta gravats i lito-
grafíes.

també al Carrer Consell de
Cent, 323 a la Sala Gaspar, ex-
posaran els coneguts Arranz
Bravo i Bartolozzi des del 12 de
gener fins al 12 de febrer. Final-
ment, destaquem l'exposició que
durant tot el mes de Gener tin-
drá Antoni Tapies a la Galería
Maeght, al carrer Monteada.

MÚSICA
Recomanem els balls del Saló

Cibeles, amb Raúl del Castillo i
1' Orquesta Manhattan. A Zeles-
te, La voss del trópico presenta
cada dia a les 12 de la nit —els
diumenges a dos quarts de nou—
el seu nou disc: «Les gavines de
la Farga».

Si us agrada el jazz, podeu
anar a la Cova del Drac, on
actúa La Locomotora negra di-
vendres, dissabte i diumenge. I a
Satchmo, carrer Balmes, 169,
cada dia a dos quarts de dotze

de la nit, una figura del jazz a
Catalunya: Tete Montoliu.

TVE
Del circuit cátala, recomanem

el musical d'en Serrat i el dra-
mátic del dimarts, que pot ser
molt interessant. I, per descomp-
tat, les «Cróniques» de cada dia
i «De bat a bat», la taula rodona
que dirigeix en Castelló Rovira.

Del circuit estatal, poca cosa.
A la primera cadena, «El juglar y
la reina», que pot oferir sempre
una sorpresa», el documental «El
mundo en guerra» i la inevitable
«Un hombre en casa». Entre els
llargmetratges, destaquem «Niá-
gara», on es bastí el mite Ma-
rilyn; «Isadora», ambiciosa i no
del tot assolida biografía de la
dansarina i el film de Cukor «Da-
vid Copperfield» que no només
els infants veuran amb plaer,
amb un repartiment deis que fan
época... I diumenge, encara que
siguí Cap d'Any, cita obligada
amb Cia-Cia-Claudi.

De la segona cadena, seleccio-
nem la sempre sobria Revista de
Cine i un meravellós musical
«Melodías de Broadway 1955».
Inoblidable ball de Fred Astaire i
Cyd Charisse. Inoblidable Minne-
lli.

A La clave, un film ja emés,
ciar exponent de les pel.lícules
d'«amour fou», que entusiasma
André Bretón en ser estrenada.
Atenció al col.loqui, dirigit per
B albín. I diumenge, una obra
cabdal en la filmografia de Berg-
man, a Filmoteca: «Fresas salva-
jes». Obligada per a cinéfils.

FIRES DE CATALUNYA
Una fira és un lloc on hom pot

trobar qualsevol cosa, des de
bestiar fins mil petites foteses
d'aquelles que poden fer gracia
en ocasions. Si un agrada triar i
remenar o senzillament, si teniu
curiositat per veure l'ambient de
les fires populars arreu de les co-
marques de Catalunya, el 10 de
gener n'hi ha a Pont de Suert,

una tranquil.la vila pirenenca a
la comarca del Pallars Jussá.
Una mica mes endavanf, el 14
de gener, en coincideixen dues,
una a Sant Hilan Sacalm i l'altra
a Vilanova del Camí.

FESTES MAJORS
En canv i , to thom pot

imaginar-se qué és una Festa
Major. Encara que sigui en pie
hivern, hom té la oportunitat de
divertir-se i de fer gresca. Per a
aquests propers dies, teniu un
bon estol de Festes Majors per
triar a Catalunya: el dia 7, n'hi
ha a Esterri de Cardos, Figuero-
la, Llicá de Munt, Masllorenc,
Portbou i Vergés.

JARDINERS I HOR-
TQLANS

Fins i tot la gent de ciutat pot
ser que tingui jardí. En cas que
sigui així, els recordem aue el
gener és el mes de sembrar mal-
ves, violers, roselles dobles, etc.
que floriran per primavera.

La paella peí manee
RAMÓN CABAU ENS HO EXPLICA;

Peus de porc amb naps negres
No hi ha cap dubte que el menjar és una de les actívitats

oiológiques primordials de l'ésser huma. I la preparado d'a-
quest menjar, lógicament, revesteix també una enorme impor- V , ¿ * ^ -.-'^-¿Cv m

 %<
tancia, que sovint voreja els límits del ritual. - • » '** f? '

Aquesta secció gastronómica pretén posar a l'abast del lee- J! w ,£'„ r$^ d.
tor diversos plats de la millor cuina. I qui ens ho ensenyará ^ \ ^ H'_
serán mestres en aquesta materia. Per comengar, avui ens
parla el senyor Ramón Cabau, que regeix un conegut restau-
rant del Barrí Gótic de Barcelona, l'Agut' d'Avinyó. El plat
^ i e P° s e m a la vostra disposició és PEU DE PORC AMB NAPS

G R E S - J a només depén de les manetes del lector.

-D'on és originan aquest plat?
típÍS d e l C d i d l'

q
netxr p S d e l a C e r d a n Y a i de l'Empordá. Els millors naps
CerrfT 6S • a T a l l t e ndre , un poblet proper a Bellver de
^c m 1 P e r l a b a n d a d e G i r o n a ' a Capmany. A mes, és ló-
CaDm«nAe d e Í X Í d e l a G e r d a n y a ' i Per la banda de Girona,
nint en m é S ' é s l ó g i cnint en <Iue de la Cerdanyanint en y
ffin J. t 0?? 1^ 6 5 u e en aquella zona el porc és un element pr
ten PÍ s a t a l P u n t W quan a tot arreu els pagesos ma
cada P ° r ° U n ° d o s c o p s a 1 # a n v ' a l a Cerdanya en maten un

q U m Z e d i e s > If c o s a í u e n o e s f a enlloc mes, abans en
d h m e n j a v a p e r e s m o r z a r ^ o s 8 0 3 d e per-

-Hi-Hi ha h i s t o r i a a l voltant d'aquest plat?
Lleida d'ahUna a n e c d o t a - E 1 rector del Carme de la ciutat de
u n Porque? l a g u e r r a - comparava la Mare de Déu amb6 é ̂  t&n b ° n a com aquest QIÚma1' del ̂ ual

d e l e s c o s e s m é s únportants del porc son
re b

tot
els

Porque?
e l s peus Fin í n a d e l e s c o s e s m é s únportants del porc son
tre». " n s a l extrem que també se'n diuen «peus de minis-

fa aquest plat?

—Els peus de porc s'han de fer estofáis, a part. L'estofat és
el secret, ja que cal fer-lo a foc lent, els peus de porc ben nets,
amb un bon raig de vi, naturalment ranci, una mica d'aigua,
ceba, tomáquet, una fulla de llorer i alls. L'estofat dura d'una
hora i mitja a dues.

—I els naps negres?
—Els naps negres han d'haver-se fregit a part, amb meitat

llard i meitat oli. Un cop fet aixó, s'afegeix a l'estofat i es cou
una estona conjuntament.

—Gaire estona?
—Aproximadament, un quart d'hora.
Dones, ja ho sabeu. Si podeu reunir tots els ingredients que

aquí hem esmentat, només és qüestió d'animar-se a entrar a
la cuina. El resultat pot ser delirios.
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JA ERA HORA
Vivim en un país nou
amb gent nova

i necessitem pensar-ho tot
d'acord amb la realitat.

Una revista nostra
pot informar-nos cada setmana
perqué els nostres problemes
tinguin una resposta.

La conservado del país,
la sevá expansió
i el desenvolupament
d'una millor
qualitat de vida.

La formació intel.lectual,
els llibres, les pel.lícules,
la música, la política, la sociología,
l'economia i la «nostra economía».
L'art, el teatre, l'urbanisme.
Totes les formes de vida que
constitueixen el nostre entorn.

Necessitem la revista
per dialogar amb gent que
sigui com nosaltres,
visqui a la ciutat o al camp.

Estem cansats de llegir opinions
d'altra gent que sovint té
interessos oposats ais nostres.

Xi i

Quan anem o tornem de la feina
aixó ens ajudará a pensar en
els nostres problemes reals
i en alió que ens agrada!

Necessitem una revista
que respongui
ais interessos de la vida col.lectiva,

que sigui en cátala,
per a aquells que pensem en aquest idioma,
i per a aquells que l'estan aprenent.
Per vetllar pels interessos de tots aquells
que vivim i treballem en aquest país.

Necessitem la revista de tots,
la nostra revista.

..Ja.era hora!
Ara ja teriím~ve'ü.
És...

!HORA
El setmanari de


