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Carta dol director
r •Les tres noticies

Amic lector:
Dels txes temes que han ocupat l'atenció de la setmana, dos s'han produït a

Barcelona i un a Madrid.
A la capital de l'Estat, Feüpe Gonzàlez feia saltar la sorpresa no pre-

sentant-se a la reelecció com a primer Secretari del Partit Socialista Obrer
Espanyol al no poder assumir —segons afirmà- les tesis aprovades pel Congrés
del Partit. La marxa del líder de l'oposició al Parlament de Madrid obre un pa-
rèntesi de sis mesos del quals ens n'haurem d'ocupar ben segur més d'una set-
mana. Pel que fa a aquest número, presentem una anàlisi del Congrés i una
crònica del seu desenvolupament a través del nostre corresponsal a Madrid Pe-
dró Altares i de Xavier Sabaté, redactor en cap de L'HORA que va estar a Ma-
drid com a enviat especial. També presentem en forma d'entrevista les opi-
nions de la delegació del PSC que va assistir a l'esmentat congrés. Creiem que
les opinions dels catalans que van estar allà són importants per veure com els
socialistes d'aquí comencen a afrontar aquest impasse que indubtablement
també els afecta.

L'altra noticia, al contrari, ha estat una no-dimisió, la del president del Bar-
ca Josep Lluís Núnez, que anuncià la seva retirada de la presidència quan el
nostre número anterior: ja havia entrat a, la impremta. L'estranya història de
gelosia entre el president i un jugador va acabar en què tot continuava igual.
Pel moment, no volem aprofundir en aquest tema ja que un Barca desunit no és
un Barca mentalitzat per a la victòria. Però sí que vull ressaltar una queixa per
les manifestacions del senyor Núnez qualificant de circ a la Plaça de Sant Jau-
me i dient que ara ha vist que tot allò que ha ocorregut en aquella Plaça ha es-.
tat sempre manipulat Precisament aquest punt de la ciutat és un protagonista
més de «Companys, procés a Catalunya», la pel·lícula d'en Josep M. Forn que
després del seu èxit a Cannes ha estat estrenada a Barcelona. Ningú que vagi a
veure-la donarà les dues hores per perdudes.

Ben cordialment.

L'HORA.
PERK-ORIOL COSTA

Director
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En aquest
número:

Felipe Gonzàlez se'n va anar, per PE-
DRÓ ALTARES, pàgs. 4-5-6.
La catarsi socialista, per XAVIER SA-
BATÉ, pàgs. 7 i 9.
Catalans al Congrés del PSOE,
per F. NAVARRO, pàgs. 10 i 11.
Que feu amb l'Estatut?, per FRAN-
CESC PLANAS, pàg. 13.
Pont Aeri, per MARTA MATA, pàg.
14.
Universitat sense autonomia, per "
JOANA M. ROQUE, pàg. 15.
Negociacions egipci-israelis sobre el
futur dels palestins, per MATEO MA-
DRIDEJOS, pàgs. 16, 17 i 18.
Cannes 79: cinema de bona collita,
per ANTONI KIRCHNER, pàgs. 19 i
20.

«Companys» representant català al
festival, per PERE FAGES, pàg. 21 i
22

P
Teresa Gimpera, més que una «cara
bonica», per XAVIER FEBRES, pàgs.
23, 24 i 15.
El capitàn Trueno presoner, per JOA-
QUIM IBARZ, pàgs. 26, 27 i 28.
Cap a una televisió normal, per LLUÏS
BASSETS, pàgs. 29, 30 i 31.

La falsa imatge del passotisme econò-
mic, per JOAQUIM MONELLS,pàg.
32.
Ajuntaments, salut pública i sindicats,
per ARCADI VILERT, pàg. 33.

. Manilla d'oros, per JAUME FUSTER,
pàg. 34. .
Manuel de Pedrolo: Avui es parla de
mi, per JOAN BARRIL, pàgs. 35, 36,»
37 i 38. *

Cultura en joc per JOSEP M.- CARAN-
DELL, pàg. 39. '
Seccions, pàgs. 40, 41; 42, 43, 44 i
45.
Bunyols de vent, per MONTSERRAT
NEBOT i Flora & Fauna, per JOSEP
MARTI GÓMEZ, pàgs. 46 i 47.

Cartes a L'HORA, Lleure lliure i la
paella pel mànec, pàgs. 48 i 49.

Programació de TV, pàg. 50.
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XXVEd CONGRÉS DEL PSOE

Felipe Gonzalez
se'n va anar

PEDRÓ ALTARES

Quò ha passat aqui? La pregunta se la feien delegats,
observadors, invitats i premsa. Tres mil persones que havien
assistit al XXVm Congrés del FSOE no estaven gaire segures de
saber quò havia passat en quatre dies de tancament i tensió.

El final, absolutament inesperat i a
la teulada fins a darrera hora, havia
deixat bocabadats a propis i estranys.
Fer moltes voltes i interpretacions que
es vulguin donar a allò que realment
va passar al Palau de Congressos i Ex-
posicions, la veritat és que res no jus-
tifica la duresa dels debats i la crispa-

. ció ambiental. Cal buscar doncs en el
pre-congrés els arrels dels fets que
precipitaren una crisi que es perfila,

seria absurd amagar-ho, com moít
important per al present i el futur del
socialisme en tot l'Estat espanyol. De
tot plegat, la primera cosa que queda
clara és que Felipe Gonzalez se'n va
anar.

Mirant enrera amb ira
Felipe Gonzalez havia llançat a As-

turias unes setmanes abans una dura
pedra a les relativament calmades ai-

gües socialistes. No va dir res de nou
ni excessivament important, però una
part de la base del PSOE va prendre
les seves paraules com una declaració
de guerra a les essències immutables
del partit. De fet, totes les votacions
que s'efectuaren en les agrupacions
van estar condicionades pel desig»
més o menys inconscient, de fer «nor-
der el polvo» a Felipe. Aquí cal dir que
una part molt important de la militàn-
cia del partit socialista ha arribat a
les seves aigües en un termini relati-
vament curt de temps. Ningú no pot
desmentir el fet que el PSOE té en
l'actualitat més regidors que militants
no tenia fa només dos anys i raig. J«
per tant un partit de «conversos» w
una part important de les seves bases,
que necessiten afirmar llur identitats
que han assimilat malament els iu
anys d'història de llur partit. Ba P£
tant una base reivindicativa ïam»^
sis d'apreciable radicalizació veri^
La polèmica, mal entesa de
sí o no, que ningú no ha P
aquests termes, s'ha desplaçat a qu
com de molt més substancial i »*»
queament expressat: socialdemoçr»
eia o socialisme.

Felipe Gonzalez/ Paco Bustelo
i el plenari, tres
protagonistes d'un congrés
en el qual la duresa va ésser '
la nota predominant.

D'altra banda, el PSOE és el princi-
pal partit de l'oposició, amb gairebé
sis milions de votants i prop de dos-
cents parlamentaris, la qual cosa l'ha
fet tenir una participació molt impor-
tant en el període de transició política
que hem viscut de la dictadura a la
democràcia. És també un dels pilars
oasics en la redacció de la Constitu-
ció.

Per a ningú no és un secret, i vet
<j<íuí l'alt nombre d'abstencions en les
dues últimes eleccions, que aquest
Període de transició ha estat frustrant
Per a molts. El fet que no hi hagi ha-
P*t trencament i que la reforma hagi
J^gut més d'un aspecte continuïsta en
«8 estructures bàsiques de Testat, ha
à*A u n C 8 r t s e n t i t d e marginació i
Psnr P l t e n r e s ( ïuerra. ^es bases del
amí Són les <ïue m é s h a n sofert

Wosta contradicció, ja que d'alguna
panera han jugat en les dues bandes:
Poder P y P^cipadó en el joc del
tiuïïi ! ia l t r a ' allunyament d'objec-
tttàn?8 1?gics mo l t defmits P e r la mi"

•inSmí d e s ^ u e r r a . Un cert complex
nadn f e.S(ïuerranista, explicable do-
base fS S l t U a d ó J e l f e t <Iue Part d e l a

x «to novella, completa aquest pa-

norama sotmès constantment a vai-
vens emocionals i a contradiccions
continuades. El relatiu fracàs en les
eleccions de I'l de març i el també re-
latiu triomf en les municipals del 3
d'abril, junt amb el pacte global amb
el Partit Comunista, emmarquen en-
cara més la situació.

Així les coses, el malestar contra
l'executiva federal, especialment con-
tra Alfonso Guerra, és palpable. S'a-
cusa a l'executiva de constituir un
clan inamovible, de burocratisme cen-
tralista, de descuidar aspectes subs-
tancials, de no tolerar la crítica, de
parlamentarista, etc, etc. Ningú no
pot dir en rigor que alguns aspectes
d'aquesta crítica no siguin justificats.
Ara bé, allò que ja és més discutible
és aïllar-la del context històric en el
qual es produeix, convertir l'autocríti-
ca en un exercici de «tir al líder» i que
la direcció socialista hagi estat el con-
junt de tots els mals sense cap mena
de barreja de bé, com va semblar en
aquesta sessió catàrtica del primer
dia del Congrés en què durant set ho-
res set, cinquanta oradors i escaig es
dedicaren a escapçar tothom, de dins
del partit i de fora. En aquestes set

hores, de «teràpia de grup», de verta-
dera aútofàgia, es forjà la crisi en què
desembocaria el Congrés. No es pot
impunement çer a ningú exercitar la
crítica sense barreres i sense límits,
sense destruir una part d'allò que, es
diu, hom intenta aixecar.

Emocions incontrolades

El pacte que, entre altres, Luis Gó-
mez Llorente i els catalans propicia-
ven, no es forjà: es tractava de fer
una referència genèrica a què el
Congrés assumia els textos fonamen-
tals del partit des dels seus orígens
fins al XXVH Congrés, convertit per
cert en una mena de bíblia del sector
radical. Era una manera d'obviar la
polèmica desplaçant-la a la convoca-
tòria d'un congrés extraordinari. Però
els ànims no estaven per avinences i.
el sector radical va exigir compensa-
cions: entrar en la nova executiva al-
menys en les seus homes més signifi-
catius com el senador per Madrid
Bustélo, entre altres. Segons sembla,
no hi va haver res a fer en aquest as-
pecte, per la qual cosa els dits radi-
cals donaren la batalla en la ponència
ideològica. No van tenir ni tan sols.
que emprar-se a fons, ja que la majo-
ria de les delagacions tenien «mandat
imperatiu», costum certament heterò- ~
dox en sana pràctica democràtica, én
relació amb el manteniment del terme
marxisme. La discussió es desbocà:
desordenada, sense rigor, emocional i
buida de contingut per ambdues ban-
des on un marxisme de cató i acientí-
fic imposà les seves tesis sobre un Fe-
lipe Gonzalez que va anar a apagar el
foc, que tampoc no ya saber definir
exactament les seves posicions i que
fou àmpliament derrotat.

Cal dir que fins llavors, la nit del
dissabte, el Congrés havia lliscat per ,
pendents frontereres amb el caòtic as-
sembleïsme que recordava les asem-
blees de facultats universitàries pels
anys seixantes. Ponències tremenda-
ment concorregudes i d'altres pràcti-
cament buides, desinterès pels proble-
mes econòmics (a hores d'ara!), tre-
ball desordenat, improvisació, etc. I
tot això en un marc d'injustificada
crispació i violència formal. Una cosa
estava, a cada moment que passava,'
més clara: el congrés estava molt mal
preparat per part de l'executiva que
sortia, mentre que els delegats mos-W

• traven una desorientació compensada W



per totes les andanades de tota mena
que sortien en unes ponències on igual
es podia llegir una tímida declaració
sobre la legalització de l'avortament i
el control de naixements, més pròpia
d'una associació de pares de família
que d'un partit d'esquerra, que una
incendiària resolució sobre l'ensenya-
ment privat que Luis Gómez Llorente,

, especialista en el tema, va haver de
demanar precipitadament que es re-
tirés...

De manera que en el ple del diu-
menge la sort, estava decidida, Felipe
Gonzalez perdé la votació en la po-
nència ideològica. I hores després
anunciava là seva retirada en una in-
tervenció que va posar llàgrimes als
ulls de molta gent i que feu pujar les
emocions fins a extrems gairebé ridí-
culs. I després la batalla per una nova
executiva o per la comissió gestora,
convertida per una part de la premsa
en una mena de «western» amb bons i
dolents integrals on els marxistes eren
uns conspiradors de pel·lícula i Felipe,
com si diguéssim, un Sant Lluís Gon-
zaga martiritzat pels seus antics
aliats. Cal dir, obvi, que les coses, en
política mai no són tan clares i que els

resultats d'aquest caòtic congrés no
poden analitzar-se en base a esque-
mes rígids o preconcebuts. Malgrat
tot, i tal com estan i es desenvolupa-
ren les coses, la solució d'una Comis-
sió Gestora era la millor solució provi-
sional a què hom podia arribar. S'o-
bre un període de reflexió que bona
falta fa que sigui aprofitat per tots els
participants de quelcom que al final
no va ser drama i que vorejà més d'u-
na vegada el sinet. Tots, absolutament
tots, necessitaran reflexionar sobre
els fets esdevinguts i sobre la identitat'
d'aquest gran partit centenari que ha
donat a tot el país una lliçó de lliber-
tat sense conxorxes.

La cosa dolenta serà, ja ho està es-
sent, la «ressaca» del més immediat
post-congrés amb posicions excessiva-
ment rígides i predeterminades. El
PSOE necessita obrir-se cap a la pro-
blemàtica exterior, no fer del debat
una lluita de fronteres com, d'alguna
manera, ha començat a succeir. Els
aconteixements estan massa a prop i la
sensibilitat a flor de pell no és bona
per jutjar un Congrés com aquest. El
socialisme espanyol s'hi juga massa
coses com per que les presses estiguin

Felipe Gonzàlez va ésser el blanc de totes
les ires.

justificades. Després de tot, és un
congrés que no va acabar. Ningú no
dubta que continuarà. • .

Tirabuixons NÚRIA POMPEIA

t! XXVIII Congresp del PSOE
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AMB MARX PERÒ SENSE FELIPE

La catarsi socialista
XAVIER SABATÉ

La notícia corria de boca en boca/ encara que ningú no volia
creure-la. Felipe Gonzàlez no es presentava a la reelecció.
Molts van pensar que era una maniobra per a sortir-ne enfortit
després de la seva derrota de la nit abans, però el temps
s'encarregà de desmentir-ho. L'ambient del Palau de
Congressos de Madrid s'anava entristint a mesura que
passaven les hores. Però la decisió ja estava presa.

Tot va començar dijous 17 amb
una sessió inaugural molt formalista
en la qual parlaren ritualment Felipe
Gonzàlez, Alfonso Guerra, Tierno Gal-
vàn i José Prats, primer secretari de
la federació madrilenya.

Les coses començaren a ser anor-
mals quan el candidat de l'executiva
per a la presidència de la mesa, Gre-
gorio Peces-Barba perdé la votació
enfront d'un home pràcticament des-
conegut, com Federico Carvajal. L'o-
posició presentava batalla ja des del
començament. I tot seguit l'informe
de la gestió de l'Executiva presentat
pel propi Felipe Gonzàlez, en el qual
ja començaren a marcar-se posicions
sobre el tema del marxisme amb fra-
ses tan dures com: «Amb Marx i con-
tra Marx s'ha practicat el totalitaris-
me i el feixisme» o «Mai el FSOE no ha
d'abandonar les idees que li donaven
vida. Però el socialisme no ha d'assu-
mir a Marx com la línia divisòria entre
vertader i fals"; just i injust».

A part del marxisme, durant l'in-
forme hom va judicar críticament els
Pactes de la Moncloa afirmant que «el
govern havia defraudat la confiança
en ell posada». També es feu una anà-
lisi global de les eleccions de L'1-M i
3-A, afirmant que tant en unes com
en les altres s'havia exagerat en la
valoració dels resultats. El discurs
acabà amb un esbós de la política que
caüa realitzar en el futur.

_ £g la crítica política
a linsult personal

r Acabada la intervenció de Felipe
gonzàlez, s'inicià el tom de crítiques
a « gestió de l'executiva. En gairebé
d°n ? V a h a v e r - h i ^ a duresa tremen-
l en els temes polítics com, so-

, l e s ^ludons personals de
f°U 6 l b l a n c P r e d ü e c t e F e l iP e

revés, aquí ningú no és imprescindi-
ble; jo mai no he instrumentalitzat el
partit. He estat un instrument del par-
tit (,..)»

Acabà la seva intervenció assenya-
lant el desig d'un debat ideològic en el
qual pugui participar com a militant i
no coma primer secretari «d això serà de-
mà, perquè jo estaré aquí a baix». Tot
seguit es passà a la votació, llarga i
complicada ja que cada agrupació lo-
cal havia de donar el seu vot en veu
altç. El resultat final fou més elevat a
favor de la gestió del que hom espera-
va, i quedà aprovada pel 68,13% de
vots afirmatius, el 10,17% de negatius

En el torn de rèpliques contestaren
tots els executius al·ludits. Quan va
parlar Felipe Gonzàlez es lamentà del
poc debat polític que havia existit i
assenyalà que estava disposat à ad-
metre totes les crítiques que s'havien
fet a l'executiva, però no les de mani-
pulació i dirigisme. Afirmà que no
contestaria a tots els qui s'havien diri-
git a ell i que es referiria a dues críti-
ques que considerava absolutament
intolerables. La primera era el total
menyspreu amb què s'havia tractat
als alliberats del partit, acusant-lo de
buròcrates i poc treballadors, respecte
a la qual cosa assegurà que era fals ja
que sempre que ell havia necessitat a
un company a qualsevol hora sempre
l'havia trobat «Ja que cobren vuit ho-
res i en treballen més de quinze». La
segona al·lusió personal, era l'acusa-
ció que requeia sobre ell de ser l'amo i
senyor del partit, a la qual cosa res-
pongué: «Jo pertanyo al partit i nú al

i un elevat nombre d'abstencions que
arribaren al 21,07%. Amb la votació
s'acaï>à la sessió del dyous. -.

Marxisme i •
autodeterminació

dos temes polèmics
Les dues ponències en què es cen-

tralitzà l'interès dels delegats foren la
de Política, on es tractaria el tema del
marxisme, i la d'autonomies, en la
qual hi havia dos temes fonamentals:
federalització del partit i autodetermi-
nació o autogovern.

Es va començar a discutir sobre un
text base presentat per Asturias. Luis
Gómez Llorente defensà la primera es-
mena en el sentit de mantenir els.
principis ideològics del 27 Congrés;
Paco Bustelo va intervenir en contra
afirmant que calia adequar-lo a la si-
tuació actual ja que «el marxisme és
tota la historia dels homes i de les do-





nes en una societat diferent». L'esme-
na fou derrotada. Una proposta de Se-
villa, presentada per Alfonso Lazo i
Rodríguez de la Borbolla Intentà expli-
caria convivència en elpartit demarxis-
tes i no marxistes, «el socialisme no
serà mai el resultat de dogmatismes
sinó la conseqüència d'una tasca col.-
lèctiva en la qual l'esforç de tots fe-
cundi la personalitat de cadascú».
Abejón de Madrid, en el torn de rè-
plica es pronuncia en contra d'am-
pliar el concepte de marxisme, per
considerar-lo prou ampli i conegut
dels militants del partit com perquè
els no marxistes es sentissin còmodes
en el PSOE. Arribats a aquest punt, va
intervenir Felipe Gonzàlez que entrà
en matèria recordant que el marxisme
«és un arma llancívola en mans de la
dreta i un dogma de fe per a la classe
treballadora» i es referí també a les
incongruències i absolutismes que do-
minen en els països dits marxistes.
Acabant la seva intervenció, vd dir
una frase que després hom li retreu-
ria: «Si cal fer nous comentaris al pro-
grama màxim que van fer aquells 24
homes fundadors, que eren obrers i
no intel·lectuals o professionals, crec
que aquests comentaris haurien
d'estudiar-se més profundament del
què aquí podem fer des de la nostra
posició de petits burgesos al servei de
la classe obrera, com també ho esti-
gué Carles Marx».

En la sessió plenària les dues posi-
cions van tornar a cristal·litzar. Joa-
quín Almúnia intervingué afirmant
que no era la polèmica de marxisme
sí o no allò més important que calia
discutir, sinó «com entenen nosaltres
avui el marxisme». El torn à favor de
la ponència fou a càrrec de Paco Bus-
telo.

El resultat de la votació va donar
un 61% en contra de l'esmena.,

I aquí començà el diluvi. Acabada
la sessió Alfonso Guerra va convocar
una roda de premsa per informar del
resultat als mitjans de comunicació,
favors començaren a córrer els ru-
*o r s . W Felipe Gonzàlez se n'anava i
^ g u no s'ho creia, més aviat s'ho
Prenien en broma. Però el Congrés no

^ l a a « a b a t i e n c a r a quedaven te-
conflictius en discussió. Després

marxisme fou l'autodeterminació
U e , ,p l a m eJ à Polèmiques més ira-

j ^ a l u n y a ' a v a n ç a n t Joan
• !nsèL d a v a n t d e l Pfenari la
* d e l e s autonomies que preci-

tornés va tenir una esmena,

Carvajal i Peces Barba, dos homes per una presidència.

Pablo Castellanos encapçalà la linea dura
d'oposició contra la ex-executiva, junta-
ment amb Paco Bustelo. '".

que era substituir la paraula autode-
terminació per autogovern ja que, se-
gons Ciriaco de Vicente, que la defen-
sava, en algunes zones del país com
Euskadi autodeterminació significa
independència i no és aquest el sentit
que té la ponència, podent-se ínalin-
terpretar fàcilment. L'esmena fou
aprovada per ampli marge de vots.

...I Felipe se'n va anar
La confirmació que Felipe Gonzàlez

no es presentava en cap candidatura
arribà a l'endemà quan en el Ple va
prendre la paraula. «Mai no he estat
un jonc que es mou en la direcció que
bufa el vent sinó que en tot moment

he actuat dintre de la moral i ètica so-
cialista; he reflexionat la repercussió
que té la decisió que he pres de no
formar part de la candidatura de. la
nova executiva». Demanà al Congrés
que ningú no es retirés i que si havia
perdut, lluités per mantenir la seva
i d e a . • • . ;'•; •''••; ; . .:. ; ! .'• . .-•;.:;':.

Afirmà que la coherència el priva-
va de defensar unes idees que no
compartia. Referint-se al tema del
marxisme va dir: «A mi m'introduïren
en el partit uns principis ètics i un co-
neixement del marxisme més profund
que el que s'ha vist en altres proposi-'
cions poc rigoroses i poc marxistes
que he sentit en silenci». Assenyalà
que havia sofert una derrota moral en
el congrés i que en les resolucions s'-
havien aprovat punts que hom no po-"
drà acomplir. Finalment, va posar-se
a disposició de tots els militants i de
la nova Executiva que sortís del
Congrés.

Després de la seva intervenció es
van produir escenes de gran emotivi-
tat entre els assistents; els delegats
cridaven «Felipe, queda't» d'altres plo-
raven, d'altres, potser els menys, ro-
manien indiferents, però la sortida ja
era decidida i Felipe Gonzàlez, ex pri-
mer secretari del PSOE, ja no ho tor-.
naria a ser, almenys fins d'aquí a sis
mesos. Mentres, una gestora elegida
pel Congrés prenia els regnes del pri-
mer partit polític del país, fins al mes
de novembre que es celebrarà un

„ congrés extraordinari. Fins llavors,
les espases estan en alt. •
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JOAN PRATS, PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DEL PSC

Catalans al Congrés del PSOE
FRANCESC NAVARRO

El nom de Joan Prats no és la primera vegada que sona en política.
Repetitivament l'escoltàvem quan assistia amb en Joan Reventós a

les reunions del Consell de Forces Polítiques de Catalunya.
D'aleshores ençà/va passar per voluntat pròpia a una militància més
anònima i a una plena dedicació a les tasques universitàries. Ha estat
amb motiu d'aquest Congrés Federal del PSOE que s'ha tornat a

parlar d'ell coma portaveu de la delegació dels socialistes catalans.
—Es tracta d'un Congrés molt posi-

tiu, situa el socialisme espanyol da-
vant les seves responsabilitats ac-
tuals. La democràcia espanyola es ba-
sa en quatre elements: la Corona, l'E-
xèrcit, la UCD i el PSOE. En el dete-
riorament profund, durant el darrer
mes, com a conseqüència principal
del terrorisme, la UCD no pot garantir
sola, presumiblement, el procés de de-
senvolupament pacífic de la Constitu-
ció espanyola. Hi ha condicions ob-
jectives que poden obligar al FSOE a
assumir, a curt termini, les responsa-

, bilitats que li pertoquen donada la se-
va posició dins l'arc constitucional. És
a dir, el PSOE no disposa de quatre
anys per davant per tal de madurar i
oferir-se com a alternativa de poder;
ningú no pot assegurar el què pot pas-
sar en aquests propera quatre anys.

-Com ha influït aquesta incertesa
• del futur en el Congres?

-Aquesta incertesa explica que Fe-
lipe Gonzalo* hagi volgut evitar el
manteniment actual d'una incoherèn-
cia gran entre les declaracions ideolò-
giques i la Unia política del partit;
acceptar-ho implicava el risc de tren-
car el FSOE si la defensa de la demo-
cràcia a Espanya l'obligava a assumir
responsabilitats de govern. És precisa-
ment per tal d'enfrontar el partit amb
les seves responsabilitats actuals que
Feüpe Gonsàlez ha pres la decisió de
no presentar-se a les eleccions per a
l'Executiva i ha produït amb això una
acceleració del procés de definició i

> maduració dels socialistes espanyols.
La veritable qüestió és la de dir si el
socialisme espanyol serà capaç d'as-
sumir el seu paper en una hora crítica
per a la democràcia a Espanya.

•Aquesta és la gran qüestió del
procés congressual que s'ha encetat i

Joan Prats a la foto: «No es tracta de
marxisme o socialdemocràcia»
no té res a veure amb la polèmica so-
bre el marxisme i la socialdemocràcia
que és fruit d'una presentació sensa-
cionalista en el Congrés.

-Quina va ser l'aportació del PSC
al Congrés del FSOE?

-Catalunya era present al Congrés
en el marc de l'articulació federal i
com a Partit dels Socialistes de Cata-
lunya. La veu catalana al Congrés era
unitària. Nosaltres vàrem participar
activament en les tasques congres-
suals ja que la nostra estratègia de
construcció nacional té dues vessants:
la Unia política de redreçament auto-
nòmic que defineix sobiranament el
nostre Congrés i un projecte polític de
transformació autonòmica de l'Estat
que ens ha de permetre guanyar l'au-
togovern a casa nostra com desitja el
projecte del socialisme espanyol defi-
nit en aquest Congrés federal. La nos-

tra presència era qualitativament im-
portant, contra allò que s'ha dit no
érem l'eix del Congrés però si és cert
que cap delegació podia constituir-se
en l'eix congressual sense comptar
amb nosaltres. Vàrem trobar en els
companys de la resta de l'Estat una
actitut entre expectant i acollidora, i
vàrem participar en la mesura de les
nostres possibilitats en els treballs del
Ple i les diverses ponències.

Dos termes claus:
Autodeterminació i

marxisme
—Va ser un Congrés de terminolo-

gia. Què va passar amb l'autodetermi-
nació?

-La qüestió de l'autodeterminació
no era, pròpiament, un tema del
Congrés, el veritable tema era la polí-
tica autonòmica. En aquest punt, la
ponència catalana fou acceptada im-
mediatament com a document base
de treball. Va ser lleugerament millo-
rada per la comissió i després va ser
unànimement aprovada pel Ple* El
que passa és que els catalans, d'acord
amb les resolucions del XXVII
Congrés del PSOE, situaven el procés
autonòmic en la perspectiva a llarg
termini d'una reforma constitucional
que reconegués el dret a l'autodeter-
minació en el camí de la construcció
d'un Estat federal. A alguns com-
panys no els semblava oportú parlar
ara de reformes constitucionals ni «
treure en la Unia política autonòmica
referències ideològiques del Programa
Maxim. Per aquestes raons van pre-
sentar una esmena demanant la sim-
ple eliminació de la paraula autode-
terminació en una ponència j jw
tractés d'autonomies. Ho van fer,



Cap delegació no es podia convertir en l'eix del congrés sense contar amb els cata-
lans ' .

sense discutir la primera resolució
d'aquesta ponència que mantó la ple-
na vigència dels principis que sobre
nacionalitats va expressar el XXVII
Congrés, entre ells el de l'autodeter-
minació en el sentit d'un Estat fede-
ral.

,-L'altre terme que va capitalitzar
tota l'atenció fou el de marxisme.

-Això ós quelcom que s'ha plante-
jat d'un manera exacerbada i desen-
focada. Nosaltres, a la nostra Confe-
rència de Delegats, vàrem aprovar,
encara que després d'un debat llarg i
seriós, la declaració de principis
d'Astúries. Allò que va passar fou que,
un cop en el Congrés, com que el nos-
tre mandat era lliure, a la vista de la
tostrumentalització política que al-
guns sectors havien fet, demagògica-
ment, de la declaració asturiana và-
rem intentar esmenar el texte intro-
duint en la qüestió del marxisme la
declaració que figura en els nostres
Principis polítics del Partit dels Soda-
ustes de Catalunya (FSC-PSOE). La
°08trà esmena, però, va ser tramitada
™» defectes formali i no va ser ac-

a debat en el Ple. Davant
vàrem decidir votar contra

de Sevilla que representava
tomb ideològic inadequat. Volem

cSi2 8? clar *"• la nostra preocupa-
2» Principal i el pes de totes les nos-

ver. 7^ m n c l on« no anaven adreçats
sinó !?!** & ú i d l ò i
nia

tes que ha de durar fins la celebració
del Congrés Extraordinari.

-El Congrés Extraordinari haurà
de ser un acte que culmini el procés
de reflexió i debat interns sobre la

qüestió, fonamental que - i no em can-
saré de repetir-ho- no és la disjunti-
va entre marxisme i sodaldemocràcia
sinó quines són les responsabilitats,
les tasques i les definicions del socia-
lisme espanyol davant la difícil con-
juntura política en què ens movem
ara i ens mourem en un futur imme-
diat, especialment emmarcades en la
necessitat de desenvolupar pacífica-
ment la Constitució.

- I el socialisme català com en sor-
tirà d'aquest procés?

-Per al socialisme català aquesta
perspectiva és doblement interessant
perquè suposarà alhora obrir a casa
nostra un seriós debat intern en el
qual les preses de posició ja no vin-
dran determinades pels col·lectius de
procedència, cosa que ha vingut suc-
ceint amb excessiva freqüència des de
la celebració del Congrés d'unificació
dels socialistes catalans, i això no farà
altra cosa que enfortir el procés d'uni-
tat i reafirmar la plena sobirania del
partit en relació a la política catalana
i el caràcter federal de la seva articu-
lació amb el PSOE. •

de canvi
'la revista de l'esquerra catalana1

en adreçats
?!*** &**úom ideològiques

* el«nents propis de la li-

s de la marxa d'en Felipe
•» s obre un període d'incògni-
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PSUC ACUSA A LA UCD

Què feu amb l'Estatut?
FRANCESC PLANAS

«El gir cap a la dreta d'UCD ha embolicat encara més el procés
autonòmic.» Aquesta vindria a ser la conclusió de les opinions
vessades pels dirigents comunistes en Tacte celebrat al Palau
de Congressos de Barcelona anomenat «Què fan a Madrid amb
l'Estatut?»

«Endarrerir-lo, fan», vingué a dir en
Jordi Solé Tura, diputat del FSU i,
com és sabut, home clau en l'elabora-
ció de la Constitució i el projecte d'Es-
tatut. Efectivament, la mandra que es
dóna el govern en adoptar una postu-
ra clara en el tema de la discussió
dels Estatuts està posant nerviós a
més d'un. I no n'hi ha per a menys.
Només faltà que la darrera paraula
quedi en la boca d'en Manuel Fraga ja
que, com digué en Jordi Solé, UCD ha
optat per pactar amb Coalició Demo-
cràtica i a conseqüència d'això ara re-
sulta que qui fa la política autonòmica
és en Fraga. I, clar, la concepció que
ell té i la que tenen les forces progres-
sistes catalanes del com i quan s'han
de discutir els Estatuts són força di-
vergents.

De tota manera, no mancà l'au-
tocrítica en Tacte esmentat. L'esque-
rra ha estat acusada d'actuar amb.
poca energia i el propi president del
PSUC, Gregori López Raimundo, ho
corroborava: «Les forces d'esquerra
haurien d'actuar d'una forma més de-
cidida». I quina podria ser aquesta ac-
ció? Davant d'aquesta qüestió hom es
dóna dues contestacions diferents. La
dreta pensa tot seguit en manifesta-
cions violentes i el fantasma d'una
nou sis d'octubre els envaeix el cervell.
L'esquerra pensa que es tracta, nova-
ment, de paraules que no condueixen
a res i que tot seguirà com fins ara.
Bé, l'esquema és simplista i hauríeu
de perdonar-li la seva ingenuïtat però
assenyala, això sí, dues reaccions im-
mediates. La realitat, com sempre,

marxarà per camins intermiljos. Uns
camins que, depèn de l'actitud que
prengui en definitiva el govern, s'a-
tansaran més a una o altra solució.

També depèn de l'actitud que
adopti la Generalitat en aquest perío-
de. £1 seu president, dies enrera, cla-
mava des de la balconada del Palau
perquè els catalans lluitessin amb la
mateixa energia a Madrid defensant
l'Estatut com els jugadors del Barca
ho havien fet a Basilea per obtenir la
Recopa. Els comentaristes van restar
corpresos per l'arrauxament del presi-
dent poc donat a aquest tipus d'afir-
macions. Però, probablement, no està
allunyat del camí més correcte. Si els
delegats catalans fessin entrades estil
Neeskens als representants de la UCD,
difícilment aquests podrien negar-se a
les nostres exigències i, ben segur, no
ens caldria cap més pròrroga, com la
que necessità el Barca en la final eu-
ropea, per a aàjudicarnos l'Estatut.

La campanya s'hauria de fer inten-
siva aquests darrers dies i com expli-
cà el secretari general del PSUC, An-
toni Gutiérrez, «estendre-la per tot
Catalunya». I que la dreta no pateixi
massa pensant en el proper sis d'octu-
bre. Vulgui o no vulgui, de sis d'octu-
bre n'hi haurà igual. Molt millor, pe-
rò, si n'hi ha amb Estatut aprovat \
sencer. Esperem-ho. •

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

Tranquilitat i bons al.liments
Ja hi tornem a serl L'esquerra, en aquesta ocasió els

comunistes, tornen a demanar mobilitzacions de cara a
aconseguir l'Estatut com més aviat millor i sense cap
mena de retall. El president Tarradellas no es cansa de
repetir que les mobilitzacions, i més si no són unitàries,
jan més mal que bé i val més deixaries córrer. Però
i esquerra, vinga a convocar mobilitzacions a tort i a
dret. . • ..

1 això, sigui.dit de passada, que a les reunions del
consell semblen xaietsi unitat per aquí, unitat per allà,
wts ben avinguts i visca la unanimitat. Però, noi, quan
socialistes i comunistes passen la porta del Palau sem-
wa que els vingui la febre mobilitzatòria i ja hi som. Ai-
xò el president Tarradellas, que no té un pèl de ruc, ho
S f l P i Se'll miAJVQ Ofttrír,*-queixa

seu con-salí comunistes, concretament per boca del seu con-
»euer Antoni Gutiérrez, segueixen volent que el Consell
de v,j,Generalitat encapçali la iniciativa de la consecució

J t u t l a s o b r e Qncara afegeix que les mobilitza-
Populars són del tot legitimes, reconegudes per la
tució i que, a més a més, no suposen cap amena-

ça per a ningú. Ah, i me n'oblidava: el PSUC convida
tothom: UCD, CDC i PSC.

Ja no sé perquè els socialistes i els comunistes i, en
més d'una ocasió els convergents, es mostren tant i tant
batalladors. Si les coses no poden anar millor, caram I 0
si no, fem un petit repàs a la situació de la Generalitat
provisional i a la qüestió de l'Estatut i ens n'adonarem.

Traspassos de les diputacions a la Generalitat: els
acords de la comissió mixta, via president Tarradellas,
es van trametre a Madrid a finals de març. De moment
des de la capital no han dit ni piu.

Traspassos de l'Estat a la Generalitat: al darrer pa-
quet de transferències fou aprovat a mig febrer pél con-
sell de ministres. Fins ara encara no ha aparegut al
«Boletin Oficial del Estado» i no es poden posar en pràc-
tica.

Estatut: el president Suàrez continua cercant la fór-
mula política per tal que els estatuts català i basc Pu-
guin discutir-se conjuntament. La trobarà?

En el seu proper viatge a Madrid, el President no
pensa tractar aquest darrer punt perquè, segons ell, no
li pertoca. Tranquilitat i bons aliments.
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Pont aeri MARTA MATA

Dissabte 19 de maig alguns diaris
de Barcelona van tornar a portar foto-
grafies de gent, gent jove, amb ulleres
negres.
. Ulleres negres: no ulleres de sòl que
serveixen per canviar una mica de ca-
ra cada estiu, sinó ulleres negres, d'a-
questes que serveixen per tapar els

«ulls i la cara a la mirada del altres.
Ulleres negres que marquen una dis-
tància negra, excepte quan van acon-
panyades del tactac d'un bastó blanc,
que llavors eliminen distància.

En la imatgeria tradicional del «lla-
dres i serenos» els lladres portaven to-
ta la cara tapada excepte els ulls amb
un mocador, i els detectius o policies
portaven els ulls tapats amb les ulle-
res negres, a vegades fins i tot amb
unes ulleres que no sols tapaven la
imatge interna sinó que repel·lien la
imatge externa com un mirall metàl.-
lic.

Aquestes darreres precisament,
eren les que més abundaven en les fo-
tografies de les autoritats franquistes.
Potser de tant «cara al sol» havien em-

Ulleres negres
malaltit de la vista, però l'efecte qúe
feien era el d'una colla de policies i
lladres ben units entre ells, que sabien
mantenir la distància respecte tot-
hom. .

Dissabte 19 de maig els diaris tor-
naven a portar cares joves amb ulle-
res negres, en la pseudomanifestació
pro unitat de la pàtria espanyola que
s'havia fet a diverses poblacions, Bar-
celona entre elles.

És alguna cosa que de cop i volta et
fa valorar més les Corts, on per ara
no he vist cap d'aquests foscos admi-
nicles. Poder veure la gent cara a ca-
ra és alguna cosa que defineix el joc
democràtic i no sols a les Corts sinó
fora. La sensació de conèixer la gent
és un index d'aquesta democràcia. Al
meu poblet, de seixanta habitants, el
19 de juny del 77 em deien: «En co-
neixem tres, de diputats», «Quatre»,
saltava un altre «i cara a cara».

Cara a cara. Però no caiguem en la
tentació de les ulleres color de rosa. A
les Corts aquest cara acara queda a
vegades velat per una distància que

algun's marquen no amb ulleres ne-
gres, sinó amb la seguretat felina amb
què es camina pels passadissos, o-amb
la simpatia oficial amb què se't salu-
da.

Pràcticament res d'això no he vist
en una altra de les institucions demo-
cràtiques que he pogut conèixer: el
Congrés del PSOE. Aquí sí que no hi
havia cap mena de tapadora. Cares
joves, gairebé de nens, cares de vells,
«dos veces ninos» i tots parlant pel
broc gros.

Penso que se'n sentirà parlar no
sols durant uns mesos, sinó durant
anys.

Crec, però, que, recordant que hi
ha una cosa molt pitjor, les ulleres ne-
gres, caldria aprofitar aquests mesos
per fer-nos ulleres, clares, però ulle-
res; ulleres de miop que permeten
veure de lluny,' d'hipermétrop que
permeten veure-d'aprop, d'astigmàtic
que descansen i donen la forma co-
rrecta. Ulleres per tothom que les ne-
cessiti, i tornem a començar un joc
democràtic, però una mica més cuit.

A cau d'orella
# i En el Congrés del PSOE l'esmena dels. socialistes
catalans sobre el tema del marxisme no va poder ésser
presentada. Aquesta esmena, en què molta gent coinci-
dia com a possible alternativa de consens de les diver-
ses tendències, necessitava solament tres signatures
que l'encarregat de recollir-les, Ferran Balcells, no fou
capaç d'aconseguir.
# i El Fossar de les Pedreres, on hi van enterrar tota
la gent afusellada pels «nacionals» i on s'hi seguia ente-
rrant qui no es podia pagar el nínxol, serà properament
arranjat i assenyalat adequadament per l'Ajuntament
de Barcelona. Hom té la idea de col.locar-hi un monòlit
amb el nom d'en Lluís Companys i la llista de persones
enterrades. La mort d'aquestes persones fou enregistra-
da com «traumatismos» o «hemorràgia interna».
0 (Per a contrarrestar l'extrem dretanisme estructu-
ral del Foment del Treball de Catalunya, els empresaris
liberals volen potenciar el Cercle d'Economia. Estarien
en aquesta Unia els homes del Centre Català, fonamen-
talment en Carles Güell, i d'altres com en Joan Josep
Folchi i el candidat a diputat per UCD de Barcelona,
Pujadas.
# i És impossible saber el volum pressupostari dels di-
ferents clubs de futbol espanyols. La Federació Espa-

nyola de Futbol, com en els millors temps del franquis-
me, nega tota mena d'informació demanada al respecte.
# (En el decurs d'aquesta setmana es reuniran els di-
rectors de tots els hospitals de Barcelona, el conseller
Espasa, el delegat territorial del Ministeri de Sanitat,
representants de l'INP i el regidor de l'Ajuntament Felip
Solé per a tractar d'un tema greu: els hospitals de Bar-
celona estan a punt de colapsar-se absolutament. La
manca de llits, tot tipus d'equipaments i els problemes
laborals i de personal estan portant a un cul-de-sac.
# i Arran del Congrés d'Economistes i Economia Cata-
lana, organitzat a Barcelona els dies 24, 25 i 26 pel
Col·legi d'Economistes, ha sortit la idea de fer-ne un de
semblant a nivell de tot l'Estat. Així com en el Col·legi
d'Economistes de casa nostra dominen els socialistes, a
Madrid hi ha majoria comunista mentre els d'UCD no
apareixen ni per un ni per l'altre. ; .
# (Els xofers de l'Ajuntament de Barcelona han deixat
de guanyar-se els sobresous que fins ara venien obte-
nint fent hores extraordinàries pels regidors, caps i de-
legats de serveis. La renúncia dels regidors democràtics
a usar aquests serveis en excés ha repercutit negativa-
ment en els ingressos dels conductors. Amb Franco, vi-
vien millor.
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ILLES

Universitat sense
autonomia
JOANA M. ROQUE
Aquest curs, per primera vegada, hi ha hagut una Universitat a
les nies, reconeguda, de Dret; el moment polític i els
aconteixements han fet que gairebé no es notés, que tot semblés
ben igual que abans.

£1 curs passat les Corts varen apro-
var el projecte de creació de la Uni-
versitat, que anomenaren «con sede
en Palma de Mallorca». Encara que a
l'hora de la veritat no s'instituís res
de nou, es reconeixia l'existència de
dues escoles universitàries i tres fa-
cultats que de fet ja estaven obertes,
depenent una de la Central i altres de
l'Autònoma de Barcelona. Els con-
tractes dels professors, el pressupost,
la creació de càtedres i agregadories i
totes les qüestions més importants hi
havien de passar. Un funcionament
més àgil feia necessària la nova Uni-
versitat i després de molts anys de re-
petir-ho a tots els ministres i càrrecs
u&portants que venien a les Illes s'a-
conseguí qiie el Parlament li donàs el
wst-i-plau. Per evitar polèmiques -un
sector volia anomenar «Balear» i altre
«ae ses nies»- ge li posà el nom «con
sede en Palma de Mallorca» com a so-
lc? d e comPr°mfe fins que als nous
estatuts hi constés un nom definitiu.

Després de la seva creació es formà
una comissió gestora que en teoria
havia d'actuar com organisme provi-
sional mentres el claustre redactava
els nous estatuts i escollia una junta
de govern, es pensava que aquest curs
seria constituent i estatutari,, ja està
fred i ple de desencís.

No hi ha hagut claustre ni discussió
d'estatuts perquè segons han dit les
autoritats acadèmiques s'havia d'es-
perar l'aprovació de la nova Llei
d'Autonomia Universitària que mar-
caria el camí. Però sembla un raona-
ment massa simple per a convèncer
algú. També la CEOE deia que no vo-
lia parlar de temes sindicals fins que
es discutissin les noves lleis de Rela-
cions laborals i els sindicats no reac-
cionaren diguent «doncs, esperem». Es
podrien haver fet abans sobre quin ti-
pus d'universitat es vol, a quina socie-
tat, per a quins tècnics, quina cultura
i quina formació. I no s'ha fet. Algú
va tenir la idea de celebrar un

Però quan ja està a punt d'acabar Congrés Universitari de les nies però
curs encara no s'han començat a tampoc no s*ha dut a termei

jcutjr els estatuts. De fet, no s'ha
r e s * l a universitat ha funcio-

i
? l a universit
ben igual que fa uns anys.

Tot ha continuat com abans, amb
una comissió gestora, com a màxima
entitat de govern i en la qual molts

pocs càrrecs són elegits, un pressu-
post estret - e l propi de la universitat
depèn dels generals de l'Estat— i uns
locals insuficients.

Quan es feien campanyes i mani-
festacions per a demanar-la, es parla-
va de l'accés de tots a l'ensenyament
superior, de la radicalització de la
cultura, d'una veritable autonomia. I
ha resultat que el primer obstacle s'ha
dit «Projecte de Llei d'Autonomia Uni-
versitària» i els altres «Selectivitat» o
«Increment de quotes». És evident que
tenir una universitat a Ciutat no fa
que tothom pugui estudiar però ho
apropa a alguns. També ho és que
amb unes lleis centralistes i un siste-
ma selectiu, per moltes facultats que
es creui ni la Universitat s'apropa al
poble ni el poble a la Universitat. Però
malgrat tot això i malgrat el nombre
de llicenciats sense feina i les poques
possibilitats que hi ha a curt termini
de sortir de l'esquema turístic, encara
calen unes facultats i uns estudis que
ens recordin que no som la sala de
festes d'Europa ni un munt d'hotels
fets de qualsevol manera. No és vàlid
el plantejament que si el treball als
hotels no val la pena, preparar llicen-
ciats. Seguint aquest raonament es
pot arribar a la conclusió que un cam-
brer només pot aprendre a servir tau-
les i tota la resta, fins i tot el record
de la seva història, hi és de més.

No vull dir amb/ això que s'hagi
d'anar a una societat de cambrers-Ui-
cenciats en filosofia i porters-engin-
yers. El replantejament no sols de la
Universitat, sinó també de l'ensenya-
ment en general ha de ser més a fons.
Però el camí més adient per arribar-hi
no és pensar que ja se'n poden tornar
a endur la Universitat, perquè no és
així com la volíem. •
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QUAN S'ESTÉN EL BOICOT ÀRAB CONTRA SADAT

Negociacions egipci-israelís
sobre el futur dels palestins
MATEO MADRIDEJOS

La incapacitat de Washington per a frenar el declarat
expansionisme del govern de Jerusalem bloquqja
qualsevol solució per al problema de fons dels
territoris ocupats.

La devolució a la sobirania egípcia
de la ciutat d'El Arish, considerada
com la capital del Sinaí; la nova tro-
bada del president Sadat amb el pri-
mer ministre israelí, Menahem Begin;
i l'inici de les negociacions egipci-is-
rae l í s sobre l ' au tonomia de
Cisjordània-Gaza, tot això en aplica-
ció del tracta de pau firmat a Was-
hington el passat 29 de març, no reso-
len les enormes dificultats amb què
ensopega l'empresa nordamericana
d'aconseguir «una pau justa i durado-
ra» en el-Pròxim Orient.

Encara que amb algun retard s'es-
tan acomplint els terminis fixats en el
tractat de pau entre Egipte i Israel,
els instruments de ratificació del qual
foren intercanviats el 25 d'abril al Si-
naí. Menahem Begin va estar a El Cai-
ro, els vaixells israelís circulen lliure-
ment pel canal de Suez, l'entrega d'El
Arish completa la primera fase de la
retirada de les tropes jueves i el
president Carter, enmig de la tempes-
tuosa hostilitat de la majoria dels paï-
sos àrabs, reitera el seu compromís
personal per a l'èxit de les negocia-
cions.

En primer lloc, els Estats Units no
han pogut evitar el progressiu aïlla-
ment d'Egipte, que només manté rela-
cions diplomàtiques amb quatre paï-
sos àrabs més. La integració d'Aràbia
Saudí en l'anomenat «front del refús» i
la supressió dels crèdits que venia
atorgant d'ençà 1973 per mantenir en
funcionament la defallent economia
egípcia constitueixen el més greu
revés sofert pel president Sadat des
de que es col·locà sota l'ègida norda-
mericana. >

La posició d'Aràbia Saudí, que sem-

pre va estar considerada com el prin-
cipal puntal econòmic de l'estratègia
nordamericana en el Pròxim Orient,
resulta força sorprenent; però la tur-
bulència revolucionària que hom ob-
serva en el món àrab i els temors des-
vetllats per l'esdevingut a l'Iran, a
més de la impotència dè Sadat per a
aconseguir algun progrés en les reiviri- i
dicacions dels palestins, expliquen en
part que el rei Jaled es solidaritzi amb

els radicals per a posar-se a cobert
de qualsevol maniobra desestabilitza-
dora". * x

Com a conseqüència de les seves
negociacions amb Israel i la firma
d'un tractat de pau, Egipte ha estat
expulsat de la Lliga Àrab i les seves
organitzacions subsidiàries; a la con-
ferència celebrada el mes d'abril a
Bagdad, els països àrabs del «front del
refús», amb el suport d'Aràbia Saudí,
acordaren castigar la «traïció» de Sa-
dat amb l 'aïllament polític i el
b loqueig econòmic. A mes de
trencar les seves relacions diplomàti-
ques amb Egipte, el gobern saudí or-
denà la liquidació de l'Organització
Àrab per a la Industrialització (OAI),
el consorci muntat a Egipte amb la

Una guerra sagnant que dura massa anys.



col·laboració d'Aràbia Saudí, Qatar i
els Emirats sArabs Units per a fabri-
car armes i reduir la dependència ex-
terior. Finalment, el president Sadat
tem que els saudís, en contra del que
havien promès, no paguin els cin-
quanta avions F-5 que Estats Units es
disposaven a vendre a Egipte.

El Pla israelí
d'autonomia

La confusió i l'efervescència reg-
nants en el món àrab ens permeten
arribar a conclusions segures sobre la
cohesió del «front del refús» i les seves
possibilitats d'aconseguir l'asfíxia i
posterior liquidació del règim egipci.
El president Sadat viu sota una psico-
si de conspiració, la qual cosa explica

que en el mateix discurs acusi Aràbia
Saudí d'utilitzar els petrodòlars per
«comprar» altres països àrabs i asse-
guri que el rei Jaled ha sucombit a les
amenaces dels radicals.

En qualsevol cas; el front àrab con-
tra Sadat només podrà esquerdar-se
si les properes negociacions egipci-is-
raelís aporten alguna novetat encorat-
jadora sobre la sort final dels pales-
tins que ara es troben sota l'adminis-
tració militar judaica. En vigílies de la
trobada Sadat-Begin a El Arish, totes
les informacions procedents de Jeru-
salem deixaven poc marge per a l'op-
timisme, doncs el pla elaborat pel go-
vern israelí com a document base per
l'autonomia de Cisjordània i Gaza,
reafirma les pretensions del «Gran Is-
rael» i constitueix un triomf per als
sionistes més intransigents.

e f S A
f
 ra^at> Menan^m Beguin i Armar

Drnhi»!?' ? e s Pers°natges claus per al
Problema d'Orient Mig

Enlloc de fer algunes concessions
com hom podia esperar, a fi d'atenuar
les pressions àrabs sobre Sadat, el go-
vern Begin, dominat pels «falcons» i
els elements integrístes dels partits re-
ligiosos, va endurir la seva posició
quan amb prou feines faltava una set-
mana per la devolució d'El Arish. El
pla de vint-i-dos punts, contràrial-
ment als que preveien els acords de
Camp David, setembre passat, indica
clarament que l'administració militar
israelí no serà suprimida, ja que d'ella
en derivarà l'autoritat dels organis-
mes autonòmics; que el control de les
terres comunals i dels recursos d'ai-
gua quedarà en mans jueves; que
el govern de Jerusalem, en fi, conser-
varà la plena responsabilitat de l'or-
dre públic i la seguretat. Mitjançant
dues declaracions de principi» anne-
xes al pla d'autonomia, Israel reafir-
ma la seva oposició a la creació d'un
Estat palestí i declara que reivindica-
rà la sobirania sobre Cisjordània i Ga-
za després del període transitori de
cinc anys.

La situació a
Cisjordània i Gaza

Aquesta posició intransigent, que
amenaça amb bloquejar les conversa-
cions egipci-israelís, ha desvetllat una
viva polèmica en el si del gabinet
jueu, doncs tant el ministre de Defen-
sa, general Waizman, com el ministre
d'Afers Estrangers, general Dayan,
oposaren serioses reserves a la rígida
estratègia dibuixada per Begin i els
altres ministres; però l'únic que han
aconseguits aquests és que el pla is-
raelí no sigui posat des del primer dia
sobre la taula de negociacions, sinó
que es reservi per a servir de guia a la
delegació juem. ;

La intransigència israelí, és clar,
només contribueix a reforçar els argu-
ments dels àrabs del «front del refús»
que acusen Sadat de prestar-se a una
capitulació vergonyosa. Les declara-
cions del general Waizman, en les
quals invitava els palestins a «deixar !

de tirar i començar a discutir», o les
frases intencionades del general Da-
yan sobre l'Organització d'Allibera-,
ment de Palestina (OLP), a 1» qual re-
coneixia implícitament la representa-
ció d'un sector molt important del po-
ble palestí, queden diplomàticament^
anulades pel reiterat propòsit del go- *
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Beguin té el suport dels jueus de la diàspora.

vern de Jerusalem d'exercir la sobira-
nia sobre les regions que anomena Ju-
dea i Samaria (Cisjordània) en nom
d'uns suposats «drets històrics» que la
comunitat internacional mai no podrà
reconèixer però que compten amb el
suport d'una provada superioritat mi-
litar.

No hi ha dubtes, d'altra banda, so-
bre l'actitud de més d'un milió de pa-
lestins que viuen a Cisjordània i a la
franja de Gaza, en les ciutats o en els
camps de refugiats. Els sous que al-
guns d'ells puguin guanyar a Israel no
poden compensar la humiliació cons-
tant de l'ocupació militar, el toc de
queda i els diversos càstigs a què es
veuen sotmesos tan aviat com esclata
una bomba o es produeix un movi-
ment de protesta. Les queixes cons-
tants dels funcionaris de la Creu Roja
Internacional i la negativa del govern
de Jerusalem a rebre una missió de
l'ONU, encarregada d'investigar sobre
la situació en els camps de refugiats,
demostren fins a quin punt la situació
s'ha deteriorat en els últims mesos, a
mesura que es multipliquen les colò-
nies jueves i les compres de terra
als camperols desesperats.

La política del fet consumat practi-
cada pel govern israeli, la frustració
dels palestins i l'estratègia de les «re-
pressàlies continues» contra el Líban,

Sadat té en els EE.UU. un aliat incondicio-
nal, .

junt amb la mil vegades demostrada
incapacitat de Washington per imposar
moderació als «falcons» de Jerusalem,
constitueixen arguments irrefutables
per mantenir l'aïllament del president
Sadat. Els dirigents àrabs amb fama
de moderats i de servir els interessos
de Washington, com els reis Hussein i

Jaled, s'han vist empesos durant els
darrers temps al camp dels adversaris
de qualsevol mena de negociació.

Les maniobres
diplomàtiques nordomen-

çanes

A mesura que s'apropa la campan-
ya electoral, el president Carter que
comprometé tot el seu prestigi en la
reconciliació de Sadat i Begin, sembla
haver perdut la brúixola que l'orien-
tava en el laberint del Pròxim Orient
El nomenament de Robert Strauss,
conservador i texà de confessió israe-
lita, com a mitjancer nordamericà per
a les converses egipci-israells ha estat
denunciat com un despropòsit fins i

• tot per aquells diaris i senadors que
defensen habitualment la causa d'Is-
rael.

Per contrarrestar l'atmosfera de
pessimisme i tensió, el secretari d'Es-
tat, Cyrus Vance, s'ha traslladat al
Pròxim Orient i estarà present en l'i-
nici de les negociacions egipci-israelis,
alhora que l'ambaixador nordamericà
a El Caire, Herman Eilts, provava en
secret amb el príncep Fahd, hereu
d'Aràbia Saudí, de posar sordina a la
baralla amb el president Sadat.

L'alegria dels egipcis per la devolu-
ció d'El Arish i les maniobres de la di-
plomàcia nordamericana no poden te-
nir cap efecte sobre una situació cla-
rament bloquejada en favor d'Israel.
Si no canvia la situació, la pau entre
Sadat i Beguin, que desvetllà tantes
esperances, pot esdevenir a la llarga
un compte més del rosari de frustra-
cions que nodreix els recels i condueix
finalment a la guerra; si no es fan
progressos en la qüestió dels pales-
tins, el tractat de pau egipci-israelí no
podrà prevaler contra un món hostil.

Pel moment, res no suggereix que
els Estats Units estiguin disposats a
arrencar a" Israel les concessions mí-
nimes necessàries per a que els pales-
tins puguin integrar-se en la negocia-
ció sense menyscapte per a llur identi-
tat nacional. Els temors d'Israel a la
creació d'un Estat palestí serien mes
comprensibles si no encobrissin, com
ara passa, una inequívoca voluntat
d'expansió colonial, de crear a Cisjor-
dània i Gaza una mena de «protecto-
rat» del qual obtenir la mà d'obra ne-
cessària per a fer viable el sistema
econòmic del «ghettó». •
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«Siberiade», de Mikhailov-Kontchalovsky, Vepopeia del nostre segle ales terres siberianes.

FESTIVAL INTERNACIONAL DÉ CANNES 1979

Cinema de bona collita
ANTONI KHtCHNER

Si al parlar de cinema trobéssim tan sols un punt de
contacte amb els;vins pòdriem dir que, enguany, a

Cannes hem tingut una bona collita.
Que una selecció de pel·lícules inte-

ressi molt o poc dependrà de molts
factors: que la pel·lícula pugui
Projectar-se, és a dir, que estigui aca-
bada; que sols estigui estrenada en el
seu país d'origen; que el comitè de se-
lecció entengui que resultarà interes-
sant incloure-la eri el programa ofi-
cial. Més d'un cop una obra de les que
fe n Parlen no arriba a Cannes perquè
^a estat estrenada mesos abans, per-
què no s'ha pogut tenir llesta per les
film8 f u c a d e s- Enguany hem vist tres
* ™ que no estaven totalment aca-
2? :J^Pocalypse Now», «Victoria» i

veurl t .e"; A l a P a n t a U a e s P o d i a

n ! ? l a P^Heuta però les còpies
e s defmitives f hi mancaven

'acabats tècnics.

Bé, com dèiem, enguany a Cannes
hem trobat una bona collita de pel·lí-
cules, i l'hem trobada per coincidèn-
cia d'una acumulació de factors di-
versos. Però, que quedi ben clar, una
bona collita de pel·lícules a la selecció,
oficial no vol dir que la mitja de la
producció mundial resulti tan interes-
sant. En el programa oficial hi havien
obres d'en Wajda, Bisi, Delvaux,
Jancsó, Ritt, Coppola, Widerberg,
Herzog, Comencin!, Kontchalovski,
etc.,, noms que, per si mateixos ja re-
presenten una selecció d'autors ben
capaços d'aconseguir uns resultats
excepcionals. I fora del concurs hi
teníem noms tan indiscutibles com
Woody Alien, Federico Fellini i Fran-Woody Alien, Fedenco Fellmi i Fran-k w»»w syn™
cesco Rosi. Amb un panorama c o m ^ ma nuclear.

Jàck Lemmon, protagonista de tThe
China Syndrom», sobre el candent te-
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aquest qualsevol podia imaginar, sen-
se cap esforç, que Cannes 79 resulta-
ria un festival molt interessant, com
així ha estat.

Amèrica, sempre
impressionant

L'estructura de la programació del
festival s'ha d'entendre com una co-
rrelació de forces entre el cinema
americà, el que pertany a les grans

«COMPANYS, PROCÉS A CATALUNYA»

tPremière» mundial de «Companys» a
Cannes.

companyies multinacionals, el que pot
utilitzar uns pressupostos fabulosos i

. el que usufructua els engranatges del
«star system» de Hollywood: noms
d'actrius i actors absolutament cone-
guts arreu del món, noms de directors

• que es cotitzen ja com a figures del ci-
nema mundial.

. La participació americana ha estat
impressionant: «Apocalypse Now» de
Francis Ford Coppola, títol quasi bé
mític, que ha estat dos anys
preparant-se, que ja es deia que la

• veuríem al Cannes 78 però va tenir
dificultats de darrera hora. Una pel·lí-
cula de la guerra del Vietnam que re-
flecteix amb unes ferotges imatges

; tant la violència de la guerra com
' l'absurd de moltes situacions que sols
\ comporten l'eliminació tràgica d'ésser

humans. «Days of Heaven», d'en Te-
rrence Malick, que ens permet con-
templar unes belles imatges, degudes
a la guardonada creativitat d'en Nós-
tor Almendros, els problemes de la
pagesia als Estats Units en temps de

• la depressió.
«Norma Rae» ós un film d'en Mar-

tin Ritt (recordeu «El ruido y la fúria»
o bé «El largo y càlido verano») que
aprofita la vehiculació d'una història

PERE FAGES

Constitueix un fet insòlit, asistir en el més important festival cinematogrà-
fic/ el de Cannes, a la «premiaré» mundial d'un film català. En aquest cas,
«Companys», de Josep M. Forn posa de relleu per si sol la voluntat de nor-
malització cultural o industrial dels seus autors i productors, i aquesta sola
dada obliga ja a un suport enèrgic a la iniciativa.

En efecte, «Companys», film que vol ser alhora una evocació homenatge
del President i sobretot un testimoni sobre la política d'anorreament nacio-

nal de Catalunya empresa pels vencedors de la guerra ci-
vil, ós un film que calia fer i que calia fer ara. L'oportuni-
tat de presentar l'obra de Josep M. Forn es dobla precisa-
ment en el moment en què el poble de Catalunya es prepa-
ra a dur a terme la batalla decisiva per l'obtenció del seu
Estatut d'Autonomia.

Però, tornem a «Companys». El film està plantejat d'una
manera clàssica sense concessions d'estil a la moda ni als
corrents creatius del moment* «Companys» està tallat -
ben tallat- sobre el patró del cinema històric-pedagògic
(«El Cas Mateotti» o «Sacco i Vanietti» venen a la memòria)
amb una claríssima vocació popular. Com passa sovint en
aquest tipus d'obra, un regust hagiogràfic éi inevitable i la
justícia històrica que es vol retre a una causa ei barreja
sovint amb la idealització del personatge que la represen-
ta.

Dit això, cal assenyalar que Josep M. Forn ha preferit
una relativa exactitud històrica que el tractament més pri-
mitiu i emocional d'uns fets. La presència de Josep Andreu

i Abelló, fent el seu propi paper de president del Tribunal de Cassació, més
de trenta anyi despríi no té altre sentit que aquest. D'igual manera elt al-
tres actors han estat escollits moltes vegades més en funció de la semblança
física que de les seves virtuts interpretatives, pràctica corrent en aquest ti-
pus de films esmentat i provinent d'una interpretació restringida i estricta
dels cànons del «realisme socialista».

És en tot moment una narració eficaç, sòlidament construïda, i que cal
veure, És una prova del coratge de l'autor, des de molt temps compromès
amb la reconstrucció cinematogràfica del nostre país i la seva cultura. Cal
que l'audiència per part del públic estimuli als productors de «Companys» i a
d'altres sectors inversionistes de Catalunya per iniciar una política seriosa i
continuada de producció. Cal també que les institucions públiques vegin en
«Companys» un camí i una possibilitat per treballar per la normalització del
nostre cinema. .

argumentada per oferir a un públic no
precisament interessat una proposta
sindicalista. Com a fet de possibilitar
que temàtiques com la conscienciació
dels obrers tèxtils d'una fàbrica pu-
guin arribar fins i tot als cinemes del
Passeig de Gràcia la pel·lícula resulta
útil.

«The China Syndroms» és una pel·lí-
cula de la qual cal parlar per l'oportu-
nisme de la seva temàtica: un equip
informatiu d'una emissora local de te-
levisió rodava un reportatge dins les
instal·lacions d'una central nuclear en
el moment en què.es produeix una
alarma. La pel·lícula no arriba als es-
pectadors i la informació que es dóna

és tranquil·litzadora i minimitza el
problema. La manipulació dels mit-
jans de comunicació per part del po-
der -polític o econòmic- és, en reali-
tat, la temàtica base del film, però en
aquest cas el marc on ha estat situai
l'argument se l'ha menjat.

Brillant representació_
europea

Però la participació europea ha es-
tat més important que l'americana.
Un Wajda, «Sin anestesia», 9U·f°J"
mostra la maduresa creativa de i a»:
tor clàssic del cinema polac; un Mi-
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iïiít dirigeix Sally Field a <Norma Rae>.

«crio Gassman a tCaro papa», del
v*terà Dino Risi.

** Jancsó que ha estat capaç d'ofe-

«Magyax Rapszodia» que es presen-
j com un gran tríptic del* qual per
Part.8018 6 S c o n e i x e n ^ ^ ^

da i?píto1 a P a r t mereix «El tambor»,
* volker Schlondorff. Resulta força

J^jpsa la lectura que el realitzador fa L·
obra de Gunter Grass. A Cannes ^ *El tambor», de Volker Schldndorff, sobre l'obra de Gunter Grass.
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hom rebia el film com superficial en
la seva anàlisi política però és ben
cert que la construcció dramàtica és
francament interessant, que se'ns dó-
na una visió del per què una petita
burguesia va tornar-se nazi i, com es-
pectador de tots els fets que van con-
vulsionar Europa, aquest nen, que no
vol créixer més des dels tres anys, pe-
rò que ha de donar comptes com un
adult doncs la responsabilitat no es
mesura per l'alçada física.

No tenim espai per parlar de les 25
pel·lícules que han competit per la
Palma d'Or, ni de les cinc restants
que es van presentar fora de la com-
petició. Cannes és una gran màquina
devoradora de pel·lícules que durant
quinze dies presenta el nombre mà-
xim de films (hi va haver dies que es
podien veure 120 títols) perquè hom
pugui veure, com al Saló de l'Automò-
bil o qualsevol altra fira, allò que es
portarà aquesta temporada.

• . Els films catalans "

* £1 cinema català va presentar a la
Setmana de la Crítica «La Ràbia», amb
èxit de públic; a la Quinzena dels Rea-
litzadors «Caniche», pel·lícula que va
proyocar controvertides opinions però
amb la qual.en Bigas Luna segueix

tCrísto si é fermato a Eboli», de Francesco Rossi.

donant proves que sap crear una at- Catalunya» de la qual en Pere Fages
mòsfera d'angoixosa intriga en els comenta la seva projecció a Cannes
seus films i el «Companys, procés a en aquestes pàgines. •

PRINFOT
PREMIS INTERNACIONALS DE FOTOGRAFIA

Exposició del 18 de maig al 17 de juny de 1979
CENTRE CULTURAL DE "LA CAIXA DE PENSIONS"
Passeig General Mola, 8 - Barcelona.

Horaris: Feiners* de 10 a 14 hores i de 16 a.20 hores.
Festius de 10 a 14 hores.

' ••

& : •

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

I^T;. -.* ••

CAIXA P€ P€NSiONS

"la Caixa"



TERESA GIMPERA

Més que una «cara bonica»

XAVIER PEBRES

Ella no era actriu, ni mantenia
el més mínim lligam amb el
món de l'espectacle. Era una
senyora de casa, de la perfecta
classe mitja barcelonina,
casada, amb fills i un ofici:
traductora simultània francès-
castellà. Tenia, això sí, allò que
e& diuen bona presència. " ,

• "•• En una ocasió, per pura casualitat,
va accedir al prec d'uns col·legues del
r w n í a r i t * v a «Posar» al Parc de la
w í e U a p e r a l a fotografia del ca-
«BWan d'una marca de cerveses. Es
^ convenir en la model publicitària

ben pagada d'Espanya. Ha fet
ara 47 pel·lícules. ,

J ! í 8 S a G ü n P e r a està considerada
v? a q u e s t a temporada com una de

s P^sentadores més populars de la

programació catalana de RTVE arran
de la seva intervenció setmanal al
programa «Escenari». D'altra banda,
la Filmoteca de Barcelona li consagra
aquesta setmana un cicle de les seves
pel·lícules. No obstant, després de 18
anys de carrera, la Gimpera diu que
n'està tipa. Tipa d'un determinat ci-
nema comercial, tipa d'un determinat
sistema de vida. Prou. Ara només
farà allò que realment li interessi, diu.

-Vaig decidir-ho definitivament
mentre rodava l'última pel·lícula, «La
ocasión», dirigida per José Ramon La-
m a , que encara no està estrenada a
Barcelona. Era molt forta, jo hi feia
unes escenes gairebé porno amb un
noiet molt jove. Em va marcar molt,
mentre ho feia estava desesperada.
Em va deprimir. A mi tant se me'n
dóna ensenyar el cul o no, però no pas
a la pantalla i a la meva edat. Com-
prenc que ho hagin de fer les noietes

que comencen i que volen arribar. Pe-
rò a mi em va deprimir molt. Aquella
pel·lícula era horrorosa. Vaig dir
prou. Jo no necessito fer cinema d'a-
questa mena. Vaig decidir de muntar
una sòrie de coses a Begur. No vull
dependre mai més del cinema. Ara
m'acaben d'oferir una co-producció,
hauria d'haver marxat un mes i mig a
Mèxic. He dit que no. No vull trencar
amb Begur. Hi he muntat una botiga i
el mes que vó obrim un bar amb els
meus fills de cara a l'estiu. Després
potser posarem una altra mona de bar
obert tot l'any. Allà hi tindré un lloc
per anar vivint. Si volgués guanyar-
m'hi la vida, ho hauria muntat a Bar-
celona o a Madrid. Però només pre-
tenc de viure d'una vegada, com més
tranquil·lament millor, sense avions
amunt i avall, sense nits d'un hotel a
l'altre. k

-Però aquesta postura la m a n t e n s ^



des de que vas començar i tanmateix
t'has inflat de fer cinema de la sèrie B
i d'anunciar tots els productes imagi-
nables. En una entrevista que vas
concedir a Baltasar Porcel fa deu
anys (Destino, 13 de setembre 1969),
ja deies: «Veràs, en rigor, son malas la

, mayoría de películas que he filmado
con el productor Masó, que realiza un
tipo de cine horroroso, con guiones te-
rribles que escribe él mismo, intelec-
tualmente a ras de suelo...».

—Ui, aquella entrevista em va por-
tar molts problemes, tot i que ós la
mós maca que m'han fet a la meva vi-
da. El productor Masó, al qual estava
lligada per un contracte de quatre
pel·lícules a l'any, em va enviar un te-
legrama immediatament després
d'haver-la llegida: «Resdndido contra-
to. No es preciso que vuelvas». Això
em va representar un any sense feina.
Al capdavall, vam fer las paus i vaig
tornar a fer el mateix tipus de cine-
ma. Senzillament perquè necessitava
guanyar-me la vida. Des de la prime-
ra pel·lícula que vaig fer, l'any 1965,
he intentat com a mínim cinc vegades
de deixar de fer el tipus de cinema
que no m'agradava. Però havia d'aca-
bar tornant-hi per raons econòmiques.

No deixar
el cinema, però...

—I ara?
-Ara vull fer el tipus de pel·lícules

que m'interessin. No ós que vulgui
deixar el cinema. Si em donen un pa-
per en la pel·lícula que està preparant
en Jaime Camino, estaré encantada
de fer-lo. Que consti que el cinema
també m'ha donat satisfaccions i estic
ben contenta d'haber intervingut en
pel·lícules com les quatre dirigides per
Jorge Grau («Una historia de amor»,
«Tuset Street», «La cena» i «Gartas de
amor de una monja»), a «Fata Morga-
na», dirigida per Vicente Aranda; a
«El espíritu de la colmena», de Víctor
Erice; a «La guerra de papà», d'Anto-
nlo Mercero, etc.

;. -De model fotogràfica a actriu co-
titzada, d'anunciadora televisiva de
detergents a presentadora d'un pro-
grama, has fet camí, tanmateix.

-Tot ha anat venint de casualitat,
tot el que he fet ós per pura casuali-
tat. Jo era traductora simultània, sen-
se cap interès especial pel món de la
imatge. Un bon dia, anant a buscar el
meu marit que feia feina a la Seix i
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Barral, uns companys d'ell de l'agèn-
cia de publicitat de la mateixa empre-
sa em van dir que jo era el tipus de
noia que necessitaven per a unes foto-
grafies. Em van fer unes proves i des
d'aquell calendari per a una marca de
cerveses ja no vaig parar. A Barcelo-
na no hi havia models i em cridaven a
cada moment. Al cap de cinc anys ja
havia anunciat de tot. Vaig començar
a fer anuncis per a la televisió, i de
maniquí d'alta costura i confecció. La
gent del cinema es va fixar en mi i em
van venir a oferir papers. Al comen-
çament, jo no volia. No m'havia pas-
sat mai pel cap de fer cinema. Jo no
he estudiat mai art dramàtic. Allò
m'era un món estrany. M'hi resistia. I
com que els papers que m'oferien no
eren gaire atractius, vaig dir que no
moltes vegades. Fins el dia que em va
venir a veure en* Gonzalo Suàrez per
dir que estava enlluernat per la meva
imatge, que li interessava molt i que

Sempre he parlat català. Quan parlo
• castellà estic traduint mentalment

volia fer un llibre sobre mi. Jo primer
vaig pensar que el que volia aquell tio
era lligar. En aquells moments jo era
molt coneguda pels anuncis de la tele-
visió, coneguda nomós «de cara», ós
clar, perquè la majoria de gent no sa-
bia ni com em deia. La qüestió ós que
vaig acceptar la proposta de Gonzalo
Suàrez i d'aquell projecte de llibre, el
que en va sortir finalment va ser un
guió de cinema i la pel·lícula «Fata
Morgana». Va ser feta veritablement a.
mida per a mi. Rodar aquella primera
pel·lícula em va fer patir molt. Una
setmana després d'haver-la comença-
da, ja ho volia deixar córrer. Fins i tot
vaig preguntar quant valia de rompre
el contracte... Jo no tenia cap base
per fer allò, no era actriu, se m'obria
un món que no coneixia gens, amb un

Ara vull fer el tipus de pel.liculas que m'M

equip de 30 o 40 persones girant-me al
voltant... No m'ho vaig passar gens
bé;.però així em vaig iniciar.

«Lady Europa».
com el rosari de l'aurora

—Fins i tot vas arribar ràpidament
a ser nomenada «Lady Europa», la
imatge perfecta de la model, no?
Triomfaves...

-Allò no era ben bé un concurs de
bellesa,.tot i que s'hi asemblava.
Aquell concurs tenia algunes clàusules
diferents, com ara haver d'estar casa-
da, competir »*nh uns qüestionaris de
cultura general i coses així. En aque-
lla època, l'any 1969, jo tenia un re-
presentant molt bo. Estava, constant-
ment de sopars amunt i avall i sortia
a les revistes cada setmana. Ell em va
organitzar la participació al concurs.
Primer vaig guanyar el de «Lady B§-
pafia» i després el de «Lady Europa»
en una competició internacional nw»
absurda que és va celebrar aquell̂ any
a l'Alguer. Ara no hò faria, perd en
aquells moments tenia un reprès^
tant veritablement esgotador. Anw
premi em van regalar un cotxe *w



> es que vulgui deixar el cinema.

sport, molts articles de les firmes co-
mercials que ho patrocinaven i un
contracte publicitari molt bo per a
Itàlia. L'inconvenient d'aquest con-
tracte va ser que l'italià que el porta-
va se'm va voler lligar amb una insis-
tència molt desagradable. Suposo que
deu ser corrent, però amb mi no li va
sortir bé. Quin pesatl Allò de Lady Eu-
ropa es va acabar com el rosari de
l'aurora. En aquests ambients sempre
« ha insinuacions, però pesats com
aquell tio no n'he trobat mai més.

—En aquests 18 anys, t'han respec-
tat gaire la vida privada, o te l'han
aestarotada?

--Sempre me l'han respectada
jaolt, perquè sempre l'he separada de
« feina. Abans, quan els meus fills
yn petits, si jo sortia un vespre amb
ï? ao°mpanyant i això era una qües-
~° IWada meva, em negava a que
J» fessin fotografies. Allò era la meva
Z a í r i v a d a ! P1*0"' La 8«»t popular,

' també tenimZ
^ d ' t a m b é tenim d"* a

3 vida privada com el tenen les
ta i 8 i 8ecpetAries. Però la nos-
ro I! voldri«n envoltar de publicitat.

FSS**™ hB t Ara els
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diferent. Visc des de fa

tretze anys amb l'actor californià
Craig Hill. El vaig conèixer quan feia
la meva quarta pel·lícula, una co-pro-
ducció italiana que es deia «Black Box
Affair», ara al juny farà tretze anys.
Fer culpa meva es va quedar a Euro-
pa, el vaig ben enredar... Ell també ha
decidit de deixar de fer pel·lícules de
sèrie, aquest canvi l'hem fet junts.Fins
i tot el meu fill gran rebutja pel·lícu-
les I La primera la va fer amb mi, tres
anys enrera, es deia «La menor», d'en
Masó... Amb els diners que hi va
guanyar se'n va anar catorze mesos a
les Illes Maldives. Després en Miguel
Picazo li va oferir un paper a la pel·lí-
cula que feia sobre la vida de Sant
Joan de Déu i li han anat proposant
papers. Però ell diu que no li van. És
molt com jo, hem nascut el mateix
dia, tots dos som del signe Virgo amb
ascendent Lliura. És molt intuïtiu i ai-
xò és fonamental per a llançar-se a
fer d'actor. Però no té pressa. Ara es-
tudia al mati per a ser capità de vai-
xell mercant i biologia a la tarda. Li
agrada molt de viatjar. El meu segon
fill va a l'Escola Eina per aprendre de
pintar i dibuixar. El tercer, el més pe-
tit, està més desorientat. Durant la
setmana estan a Barcelona i,ens tro-

bem els caps de setmana a Begur, i tot
l'estiu. Ara estem molt engrescats tots
plegats amb això del bar, hi fem feina
tots.

«No compta només
la meva cara»

—Així titulaven una entrevista amb
tu al «Tele/eXpres» del passat 11 de
gener: «Un rostro bonito para el pro-
grama catalàn». Tens la impressió que
a la programació catalana de RTVE
t'hi han cridat per a fer-hi de «cara
bonica»?

—M'humiliaria si fos eixí. Però no
ho crec. De cares boniques n'hi ha
moltes i més boniques que la meva.
Allò que m'engresca és que precisa-
ment en el programa en el qual estic
no compta només la meva cara, sinó
parlar, portar el programa, fer entre-
vistes. I això no ho havia pogut fer
fins ara. D'altra banda, és la primera
vegada que faig televisió en directe,
em dóna jina escola tremenda. Fa tres
anys presentava un programa televi-
siu de sobretaula que es deia «Muje-
res», però era gravat, no pas en direc-
te com aquest d'«Escenari». Ho faig
amb molta il·lusió. I en català. Jo
m'estimo més treballar en català, és
el meu idioma. Quan parlo castellà es-
tic traduint constantment. Sempre he
parlat en català, de vegades a Madrid
hi deixava anar cada catalanada...
Tinc ganes de continuar fent feina
aquí. No vull anar-me'n a Madrid, re-
tornar als avions, als hotels, a dormir
fora. Si Televisió hi està d'acord, en-
cara tindran molta Gimpera a la pro-
gramació catalana. A Madrid hi he
d'anar ara per intervenir en un «625
Líneas», els de «Tiempo libre» vindran
a Begur a filmar-me la casa, però són
coses esporàdiques.

- I publicitat?
—He seguit fent algunes coses, però

molt determinades. L'anys passat vaig
tenir una exclusiva per als spots de la
casa Belcor. Era un contracte en ex-
clusiva, durant un any només podia
anunciar allò, i m'ho pagaven a tarifa
d'actriu coneguda. Fa dos o tres anys
vaig firmar un contracte semblant per
a «Pril limón».

—T'amagues l'edat?
—Mira, en tinc..., però val més que

no ho posis. Si en tingués divuit no em
faria res. A mi em sap greu de fer-me
gran, però no pas per la cara, sinó pel
fet de deixar de viure. Viure és molt
maco, tu, i és fotut que visquem tan
poc. •
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25 ANYS DESPRÉS DE NÉIXER

Capitàn Trueno,
presoner
JOAQUIM IBARZ

Vint-i-cinc anys després del seu naixement El Capitàn Trueno
torna a ésser presoner de les forces del mal. Però aquesta
vegada no l'ataquen amb espases ni llances, sinó que els seus
enemics són els propis parents que van ajudar al part

Bruguera, l'editorial que llançà el
còmic al mercat, prova de marginar a
Víctor Mora i a Ambrós —guionista i
dibuixant de la historieta—, doncs no
reconeix llurs drets d'autor. En el eas
es ventilen molts milions doncs les
reedicions d'«El Capitàn Trueno» són
contínues i Bruguera està negociant
amb Frozesa - l a productora del grup
Zeta— la venda dels drets per portar
al cinema les aventures de l'intrèpid
capità. ' .

Víctor Mora, a part de ser un dels
valors més sòlids de la novel·lística
catalana —«Els plàtans de Barcelona»
i «Whisky amb napalm» són dos títols
d'alta qualitat literària— està consi-
derat com un especialista en còmics.
Les seves col·laboracions són fre-
qüents en nombroses publicacions eu-
ropees, i els personatges a qui donà

• vida als anys 50 segueixen reeditant-
se amb èxit: «El cachorro», «El capitàn
Trueno», «El corsario de hierro».

—Vaig entrar a Bruguera —ens de-
clara Víctor Mora— l'any 51 com a
redactor i traductor. En hores fora de
treball feia el guió d'un tebeo de gran
èxit, «El cachorro». Ém van demanar
si podia crear un altre personatge i
aleshores vaig presentar la sinopsi i la
descripció dels personatges d'«El capi-
tàn Trueno», títol que també vaig
crear. L'acceptaren sense modifica-
cions.

El quadern tingué una gran acolli-
da, fins el punt que al cap de poques
setmanes se'n venien més de 300.000
exemplars setmanals, una de les tira-
des més considerables de l'època.

—Les raons de l'èxit? Hi na un per-
sonatge dins del món de les historietes

i PERÒ AL GUI EN LE HA VISTO HUIR!

que ha jugat un paper fonamental a la
meva vida. Es tracta d'«El príncipe
valiente», que vaig començar a llegir
als vuit anys, i que fins i tot va deter-
minar les opcions polítiques que vaig
adoptar en un moment donat. A l'es-
criure les aventures d'«El capitàn
Trueno» no hi ha dubte que he estat
sota la influència d'«El príncipe Va-
liente», sense que de cap manera es
pugui considerar un plagi. La sèrie va
agradar perquè estava molt ben dibui-
xada per Miguel Ambrosio (Ambrós)
també, sense falsa modèstia, perquè
estava correctament escrita. Al ser «El
capitàn Trueno» un personatge que
s'enfrontava sistemàticament a les
autoritats tiràniques, trobava també
un ressò en els lectors, no tan sols a
nivell de nens i pares, sinó també des
d'un punt de vista purament sociolò-

El Capitdn Trueno s'enfrentava
sistemàticament a les
autoritats tiràniques ~

gic, tenint en compte que la nostra so-
cietat estava dominada per una auto-
ritat tirànica.

«El capitàn Trueno» diferia notable-
ment de les altres dues historietes
més populars de l'època, «El guerrero
del antifaz» i «Roberto Alcàzar y
Pedrín». Aquests dos últims personat-
ges actualmente gairebé no tenen al-
tre ressò que el de recordatori de la
iconografia de l'època, mentres que la
lectura de «El capitàn Trueno» segueix
'essent altament recomenable.

-«El guerrero del Antifaz» era un
personatge irracionalista i racista, in-
dependentment de la voluntat dels au-
tors. Roberto Alcézar s'assemblava
molt a José Antonio. En aquests qua-
derns els personatges utilitzaven la
tortura com una pràctica completa-
ment legítima, degut més a l'alienació
dels autors i el clima de la societat en
general que a altres coses.

S'arribaren a editar 658 quaderns
d'«El capitén Trueno», tots escrits
per Víctor Mora a excepció de 17 que
els redactà Ricardo Acedo mentres ell
estava empresonat per pertànyer ai
PSUG.

Víctor Mora utilitzà sempre el seu-
dònim de Víctor Alcàzar al signar eis
seus treballs d'«El capitàn Trueno», *
d'aquí ve el no reconeixement deis
seus drets d'autor per part de Brugue-
ra.-: ••••:::*. -r[ • •• ••• • ' y ' . •
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-Vaig utilitzar el seudònim de Vic-
tor Alcàzar per raons de censura, no
r n n ^ q u e

m
8 a b e s s m <Iue l'autor d'«El

capitan Trueno» era Víctor Mora.
vaig escollir el seudònim d'Alcàzar
Perquè anava bé per tranquilítzar els
censors. Malgrat tot, vaig tenir alguns
Problemes amb ells perquè de manera
g ^ ^ ^ i a U s t a deien que en tota

es feia patent ^absència de
*^é d e i e n V» ' t ia capitàn
'• la reina Sigrid de Thule

feien coses pecaminoses quan estaven
sols. Al·legaven sempre que no esta-
ven casats i que «anava pel món amb
una senyora amb la qual no el lliguen
vincles matrimonials». Això m'obliga-
va a que cada vegada que reposaven
en un campament havien de dormir
en tendes separades.

Víctor Mora escull amb molta cura
les paraules al referir-se al contenciós
que ara el fa enfrontar*se amb Edito-
rial Bruguera.

—Durant la dictadura Bruguera va
jugar un paper globalment positiu, un
paper alfabetitzador. També ha-estat
un lloc on en els temps de persecució
han trobat feina, per no dir refugi, so-
cialistes, comunistes, masons, anar-
quistes, demòcrates en general. Jo
mateix em vaig veure afavorit amb un
tracte molt correcte durant els mesos
en què vaig estar a la presó i al sortir
en llibertat em van fer cap de redac-
ció.

Fer escapar d'una segura detenció,
Víctor Mora va estar exiliat a París
des de 1973 a 1977. Al tornar va
plantejar a Bruguera de manera ofi-
ciosa la necessitat del reconeixement
legal dels seus drets d'autor sobre els
personatges que havia creat literària-
ment.

—Aquest litigi s'està arrossegant
fins avui, doncs Bruguera ha refusat
totes les meves peticions i es presenta
com a propietària dels meus drets
d'autor, sense que jo hagi signat cap
document de cessió vàlid davant d'un
tribunal.

Durant aquest temps de negociació
només li han donat «uns diners ho-
norífics». Ambrós i Mora assenyalen
que el seu treball en aquestes historie-
tes el realitzaven a les hores lliures, al
marge de llur tasca diària a l'edito-
rial, cobrant unes quantitats per'peça.
En cap moment varen fer l'equivoca-
ció dels creadors de «Superman», ven-
dre's tots els drets per 100.000 dò-
lars.

-Va arribar un moment en què per
terceres persones vaig saber que el
Grup Zeta es disposava a aconseguir
els drets de «El capitàn Trueno» dei-
xant totalment al marge els autors. És
un nou atemptat que no es pot perme-
tre en bé dels autors espanyols. Més
que els diners es ventila un assumpte
de dignitat. Aquesta pràctica és habi-

, tual en algunes editorials i els autors
no poden protestar perquò segueixen
treballant-hi. Fer aquest problema
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vaig deixar de fer els guions d'«El cor-
sario de hierro», personatge també
creat per mi, però Bruguera amb la
més gran tranquil·litat 11 ha encarre-
gat els guions a un altre escriptor. Es-
tà clar que això no es pot fer, perquè
deixant a part les raons legals, el nou

guionista pot convertir el teu perso-
natge en un reaccionari, quan jo l'he
presentat sempre molt progressista.

També es vol al·legar per part de
l'editorial que Víctor Alcàzar és una
persona diferent a Víctor Mora. Si
algú dubta. que Víctor Alcàzar sigui

Víctor Mora, aquest reclama que l'e-
ditorial presenti l'autèntic autor.
Aquesta paternitat és reconeguda i
elogiada des de la revista Tòtem a lli-
bres de Gasca y Gubern, des de «The
world encyclopedia of còmics» a «No-
sotros», una revista de la pròpia Bru-
guera.

—Fa poc el meu advocat presentà
un esborrany de possible contracte
per a legalitzar la meva situació amb
Bruguera. En ell, jo m'abstenia de re-
clamar la paternitat d'altres còmics
(Koldàn sin Miedo, Supernova, Galax
el Cosmonauta...) així com els drets
que no m'han satisfet fins ara. L'edi-
torial ho ha refusat.

Aquesta marginació del «pare» del
capitàn Trueno pot ser l'escàndol lite-
rari de l'any. La lluita és desigual pe-
rò «El Capitàn» està acostumat a vèn-
cer en empreses més difícils. Goliath i
Crispin ja preparen llurs armés per
ajudar el seu cap i amic. Una nova
aventura ha començat, aquesta vega-
da amb el guió obert. •

Porta dels bergants RAMON BARNHS

Una Llança pels socialistes
Els socialistes són una colla de pepes, d'acord.
Ara bé, a les persones sensibles ens estoven el cor. A

les persones sensibles ens passa amb els socialistes el
mateix que amb l'Esquerra Republicana: ens provoquen
instints maternofïlials, matís maternal.

Ara vegin si no, amb què s'entretén aquesta canalla:
amb Marxi Que és com entretenir-se amb Neeskens o
amb Núfiez, tant li fa i boigs fan bitlles.

Feu bondat. Karl Marx va morir el 1883, ollaó, quan
no hi havia ni avions ni televisió ni còmics ni la nuclear
ni automòbils ni el desoxirribonucleic ni Mao ni depres-
sions ni la frustració ni el rock ni la jornada de vuit ho-
res ni vacances pagades ni segones residències ni turis-
me ni revivals ni footing ni satèl·lits ni mainades atòmi-
ques ni el kamasutra ni el tao per calents ni el tantra.
Marx morí en plena prehistòria, i visqué abans: en ple
caos primigeni.

En aqueixes circumstàncies, quina pot ser la situació
de Karl Marx avui? Deixem la diarrea mental a banda,
i anem als fets comprovables.' •

Dos seran prou. L'un: el senyor Carles Ferrer i Salat,
membre del Govern Ocult de l'Univers —la Trilateral-,
barceloní, president de la Confederació Espanyola d'Or-
ganitzacions Empresarials, va fer la seva tesi de final
de carrera sobre Karl Marx. I dos: a la biblioteca públi-
ca de Palafrugell, a l'Empordà, hi ha una excel·lent edi-
ció d'«El capital», màxima obra de Karl Marx. La hi va
donar i posar a disposició de totes les classes socials el
senyor Josep Pla, escriptor màxim, carca reconsagrat.

Molt bé si es vol mantenir Mar al patracol oficial dels
socialistes. Però si sí, una mica de coherència. I al cos-
tat- de marxistes, que es diguin també fourieristes,
kautskistes, serraimoretistes, pallaquistes, tomistes,
aristoteics, guevaristes, allendians, campalansins, ni-
naires, iglesians, besteirins.

Bé, i tot plegat, per què si tan malament ho fan
defensar-los?

Pura estratègia de carrer. Entre el postfranquisme
democràtic i el poststalinisme no menys democràtic, en-
tre el capellanam castrense i el capellanam eurocomu-
nista, entre els dos braços de la mateixa tenalla, entre
els viscerals A i els viscerals B, bé hi ha d'haver una es-
capatòria per a la majoria; per als qui, desproveïts de
tota classe d'ideologia, hem optat per fer servir les vís-
ceres de manera natural, civilitzada, instintiva i sensi-
ble: per menjar, per beure, per dormir, per jeure, per fi-
car, per treure. Per trempar i riure, cas que sigui possi-
ble.

Es clar que hi ha la Baader-Meinhof pel mig o, més
exactament, el suïcidi de la Baader-Meinhof. Però pas-
sa una cosa: si pesques un socialista i li ho recordes, es
posa vermell. Mentre que si recordes l'assassinat de
Salvador Puig Antich a un visceral A, què el va perpe-
trar, et mira amb la mateixa indiferència que un visce-
ral B, que se'n va alegrar, i no pas discretament.

Es tot plegat, ja es veu, una qüestió no pas política si-
nó de pura estratègia del moment, de carrer, quotidia-
na. Una llança en favor de poder anar fent, de mirar de
passar per ull, és ff dir de la realitat possible.
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SIMPOSI SOBRE TV I AUTONOMIA

ap a una televisió normal
Harry Pross. LLUÏS BASSETS

£1 ministre de Cultura, senyor Clavero, ha assegurat recentment que,
d'autonomia televisiva res de res per una temporada ben llarga. El consell de
ministres ha elaborat un projecte d'estatut de Ràdio i Televisió digne de l'estat

centralista i autocràtic que els bull al cap, que no a la boca, a tots els
demòcrates qu'ens governen sense discontinuïtat des de sempre.

Força gent del carrer —vots per
l'esquerra fins i t o t - es fan creus d'a-
questa caixa de trons estatal que te-
nüa i de la que ens prometen: per les
comissures dels llavis se'ls escapa que
amb cadenes privades, com a mínim,
la uniformitat no seria tan gran.
Grups combatius d'una esquerra in-
classificable comencen la batalla per
la ràdio emparant-se en l'article de la
Constitució que consagra la llibertat
a expressió. Els de Televisió Catalana,
?• A.> s'hi afegeixen i-a l'article- per
identificar" llibertat d'expressió amb
füure empresa i per preparar el do-

rïÏÏK dil? Farrah Fawcett-Majors al
català. Televisió espanyola, mentres-
tant, segueix infectant a diari les ones
i els cervells. . ":

En aquest panorama, la Facultat de
éncies de la Informació de Bellate-

celebrat durant tres dies, un
o 0 b r e Televi8ió i autonomia
Com ha dit algun comentaris-

ta, inútil però oportú. Oportú, perquè
ara que no existeix consens i que tota
la dreta ha fet el seu front àntipopular
—UCD i CD— li arriba l'hora a la tele-
visió. Inútil, perquè gairebé són faves
comptades, com comptats són els es-
cons del parlament. Al Simposi li ha
restat com à únic consol i coartada
d'utilitat el pensar que no és dolent
contribuir a que tots plegats aterrem
després de tants vols i fantasies auto-
nomistes i democràtiques. Contribuir
a augmentar el pessimisme -aquell
pessimisme que ha d'anar acompan-
yat de l'optimisme de la voluntat—
ben segur que és una de les poques
tasques positives que es pot fer avui, i
sobre tot des de la Universitat.

L'estratègia d'UCD
L'estratègia del poder és una bona

raò de pessimisme. Ens han portat
d'un país escorat a l'esquerra i amb

molts partidaris de convertir en sector
públic els principals sectors econò-
mics lligats a lès necessitats elemen-
tals de l'ésser humà, à un país que no
tindrà ja mai escola pública, laica i
democràtica; que té perspectives de
privatitzar la salut pública encara
més d'allò que ja ho està; qué ni tan >
sols podrà encendre la llum sense de-
manar permís a la gran banca i a les
multinacionals; i que, finalment, ens
abocarà a la privatització de la televi-:
sió. Escola, salut i comunicació en
mans de la llei del benefici, gràcies
sobretot al desprestigi en què han dei-
xat a l'escola, a la salut i a la comuni-
cació que el franquisme va posar en
mans de l'estat. Els mateixos que en
visqueren aleshores, ara proposen
com a defensa de la llibertat el retorn
a la llei de la selva. En el cas de la te-
levisió, l'instrument és un projecte
d'estatut expressament pensat per es-
candalitzar i provocar: perquè aviat
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s'aixequi un clam demanant televisió
privada.

Però la política de l'oposiciò és
també una raó de pessimisme, i això
va aparèixer ben palès al Simposi.
Potser tot just ara, coincidint amb
l'actualitat del tema, els partits i sin-
dicats comencen a adonar-se'n que
parlar de televisió es parlar de poder.
Fins ara, certament, ha estat un tema
entre molts altres. Només el president
Tarradellas s'ha enterat que els mit-
jans de comunicació han d'estar en
mans directes de qui vol manar, i és
una atribució que no la deixa a cap
conselleria. Els partits polítics, però,
ho veuen molt diferent, i deixen el te-
ma en mans de les seves comissions
d'experts. Els comitès executius tenen
feines molt més importants que pen-
sar en el futur de la televisió. I és que
el problema és ben clar: l'única políti-
ca sobre televisió és la que tenen les
multinacionals, els seus representants
espanyols i catalans, i les màfies bu-
rocràtiques que l'han controlada des
de la seva fundació l'any 59.

«Vacances en el mar»
Però encara són més les raons pel

pessimisme, i gairebé totes van sortir
d'una o altra manera en els debats i
treballs del Simposi. La posició dels
nostres intelectuals, homes de lletres i
artistes, per exemple. El redreçament
nacional de Catalunya, que va comen-
çar gairebé el mateix dia en què algú
va començar a resistir ja a l'any 39,
sembla que per bona part de les capes
cultes de la nostre societat no passi
pels mitjans de comunicació més mas-
sius. I si per alguns d'ells ara existeix
el problema de la televisió, sembla

v
Herbert Schüler

que sigui perquè han pasat a la posi-
ció contrària i que estiguin fabulant
una Catalunya normalitzada gràcies a
unes «Vacances al mar» doblades al
català i a un allau de publicitat des-
controlada però feta i fins i tot pensa-
da en la nostra llengua. Quantes fir-
mes es van recollir quan se'ns va dir
que el català no servia per fer ciència

DEBATS
SOBRE ELS ESTATUTS D'AUTONOMIA

DE LES ILLES, PAÍS VALENCIÀ
I PRINCIPAT DE CATALUNYA

Col·legi d'Aparelladors de Catalunya (Nou Local)
Bon Pastor, 5 (entre Muntaner i Arlbau) Barcelona-21

Dilluns, 11 de Juny del 1979, a dos quarts
de vuit del vespre: •
—Andreu Murillo. Conseller insular pel
Partit Socialista de Menorca.
—Cases Salat Cap de la Comissió Política de
Front Nacional de Catalunya.
—Heribert Barrera. Diputat I Secretari
General d'Esquerra Republicana de
Catalunya.
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i quantes firmes s'han recollit per rei-
vindicar des d'ara el dret a fer televi-
sió catalana, des de Catalunya, con-
trolada pels catalans i pensada com a
eina de redreçament nacional?

Però encara n'hi ha més, de raons.
L'exemple internacional, el que ens
varen venir a explicar els nou experts
estangers, no és tampoc una contribu-
ció a l'optimisme. L'antimodel fran-
cès, exposat per Roland Cayrol; el
centralisme britànic justificat pel re*
trocés dels sentimentals nacionals que
explicà Peter Golding; o l'aberració
comunicativa americana/denunciada
per Herbert Schüler, no foren com-
pensats per les experiències molt par-
cialment positives de Iugoslàvia, Ho-
landa, Suïssa, Itàlia o Alemanya Fe-
deral. Tot plegat ho apostrofà molt be
l'expert nordamericà: com podem
parlar d'autonomia si anem agafats ai
carro de les multinacionals? Fins i tot
en el model federalista iugoeslau, amo
cadenes independents corresponents^
cada nacionalitat, amb pràctiques os
socialisme autogestionari a cada una
de les televisions regionals, seis *»
necessari fer 16 hores de programació
diària plena de films nordamericans..



Un debat públic
Fins aqui les fonts del pessimisme

[ue la reunió internacional ha eviden-
:iat. El Simposi, però, ha obert també
il debat públic. Fer primera vegada
in molts dies tots els mitjans de co-
nunicació han informat, més que
nenys, de les posicions de partits, sin-
iicats i experts. I potser; enmig del
lebat ens vindran oportunitats per
'acció, per la mobilització. Encara
iue la perspectiva sembla ja ben tra-
mada, no és imposible pensar que la
celebració del Simposi contribueix a
a llarga a l'obtenció de victòries con-
cretes, espais de llibertat i de control
)úblic en el desert actual. Si això fos
üxi, si el consell executiu de la Gene-
•alitat i els parlamentaris aconseguis-
sin, per exemple, que aquest model de
elevisió pública, catalana i controla-

Peter Golding^ i ;

da democràticament que propugnava
un equip d'estudiosos de la facultat,
es fes realitat, aleshores.tindríem mo-
tius de legítim orgull, perquè a més de
la petita victòria s'hauria aconseguit

també una major i més estreta relació
entre els interessos del país i el treball
universitari. Però aquest, el' d'una
Universistat que també ens voldrien
privatitzar, és tot un altre tema. •

Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

Llívia
La vila de Llívia està situada, a l'igual que els poblets de

jorgujà i Cereja, en territori francès i és la població més
mportant de la Cerdanya després .de Puigcerdà. Malgrat
uxò, l'esmentada vila és espanyola mercès a la poca con-
creció del Pacte del Pirineu.

El Pacte del Pirineu signat l'any 1659 estipulava la ces-
sió a França de trenta-tres pobles de la Cerdanya, però
com per aquells temps Llívia ostentava el títol de vila no
ta quedar inclosa en el pacte hispano-francès, restant,
aleshores, com a població -espanyola en sòl francès.

La vila de Llívia està situada sota mateix d'un turó. El
rilatge, en sí està format per carrers antics i estrets de ma-
ïera que quan hom passeja es sent transportat, de segui-
ia, als temps llunyans i fins i tot un xic nostàlgics de l'èpo-
3a medieval. La seva església és del segle XVI, el pòrtic de
a qual s'obre per entremig de dues grans troheres; a l'in-
ferior s'hi troben uns bells retaules alhora que bells orna-
nents i antigues tombes. Molt a prop d'aquesta església hi
ia les runes de l'antic castell, que era d'origen romà.

La vila de Llívia no es) pot dir que sigui, precisament,
ma obra de l'arquitectura moderna doncs en l'època ro-
mana ja era coneguda pel nom de Júlia Lívia i era la capi-
tal dels ceretes, pobladors, per aquells temps, de la Cer-
ianya. , i ' *

Llívia és una població que sempre ha tingut un paper
^portant a jugar en tota ;la història de la Cerdanya, tant
-n 1 època romana com en' la visigoda i en la Reconquesta,

i E d a t Mitjana el castell de Llívia sofrí nombrosos set-
5fs f m s que al final les hostes d'en Lluís XI, rei de França,
sj deixaren pràcticament destruït després de vèncer la re-
sistència de l'interior, i ty

Avui dia, però, l'esmentat vilatge gaudeix de diversos
Pnvüegis per part de l'estat francès; el bestiar pot anar a
5f ; u r aF a u^a zona queeStà situada molt a prop del llac
^ r a d e l l s , en territori .francès, l'aigua de la vila prové

Detall de la farmàcia de Llívia, famosa per la seva bellesa i velle-
sa. -• . -.• .•••'/ . ' : „••• • - • .
també de França i, a més a més, els seus habitants gaudei-
xen d'uns determinats avantatges duaners.
COM ANAR-HI

Per poder anar a Llívia, malgrat que ho pugui semblar,
la cosa no és gens complicada, o com a mínim menys d'a-
llò que hom suposa. • \-

Es surt de Barcelona en direcció a Puigcerdà, passant
per la collada de Toses. Una vegada situats a Puigcerdà es
surt d'aquesta població per la carretera que duu a Barcelo-
na. A mà dreta, j a indicat, un desviament vers la frontera
de Bourg-Madame, una vegada allà s'agafa la carretera
que hi ha a mà esquerra i en un tres i no res ja som a Llí-
via. ••' ;"';• :.' . '::•••. ..••'.. ' ^ •

Ahl i per la qüestió de l'idioma no us preocupeu, que el
català es parla i s'entén.
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TÀNDEM ABRIL MARTORELL-LEAL

La falsa imatge del
passotísme econòmic
JOAQUIM MONELLS

Arran de la presentació del paquet-Leal de mesures
econòmiques -bàsicament monetàries, estrictament
conjunturals i de simple rectificació tècnica-, l'economia ha
protagonitzat dues llargues sessions de debats parlamentaris.

Debats que han posat en relleu la in-
dignació generalitzada gels diferents
grups polítics enfront de l'apatia-in-
competència governamentals i que, fi-
nalment, han cristal·litzat en una
pseudo-moció de la mateixa UCD se-
gons la qual el Govern es compromet
a presentar un programa econòmic
d'ací a dos mesos. Que poden
convertir-se en cinc, tota vegada que
s'acosten les vacances d'estiu, i això
si al Govern no se li extravia —un cop
més— la fràgil memòria democràtica
que ha demostrat tenir en els darrers
temps.

Aquest cop, però, cal admetre que
el debat no ha estat del tot estèril. Si
més no, ha permès de constatar for-
malment l'evidència que gairebé dos
anys després que la UCD guanyés les
eleccions del juny-77, el Govern no
disposa encara de cap programa eco-
nòmic. Conclusió còmico-tragica en

l'actual context d'una crisi econòmica
que amenaça ja amb desestabilitzar la
naixent democràcia política.

Al marge d'alguns xicots de segona
i tercera fila i d'algun altre que, preci-
sament per ésser de primera fila, ha
estat lògicament defenestrat, el rostre
econòmic del Govem.08 l'Abril Marto-
rell. Un xicot que, en elciàrrer bienni,
ha inscrit en el seu limitat palmarès
d'actuacions econòmiques quatre úni-
ques frivolitats: l'estafa al país arran
de la firma d'uns Pactes de la Mon-
cloa que, a posteriori, s'han traduït en
un Programa d'Estabilització buidat
de les contrapartides progressistes
que l'esquerra havia exigit; l'obsequi
al personal —això sí, de franc- de
l'espectacle surrealista, amb connota-
cions opusdeïstes, de les fornades de
reflexió»; la presentació d'un docu-
ment impresentable, esotèricament ti-
tulat «programa econòmic», rebut del

Abril Martorell sempre a les ordres de Sudrez

país amb una dosi admirable d'escep-
ticisme, però inferior encara a la que
objectivament es merexia; i, final-
ment, el rentat de cervell a en Leal
(cal suposar que un economista tècni-
cament potable com el nou ministre
no hauria fet això de motu propio) per
induir-lo a presentar un paquet de
«mesures econòmiques» que ni el ma-
teix Govern no ha sabut defensar da-
vant el Parlament.

, Aquests són fets prou clars, la in-
terpretació dels quals, però, esdevé un
xic més fosca. Una interpretació im-
mediata de la frivolitat econòmica de
l'Abril és que el xicot comparteix el
tarannà general del país i que, en vis-
ta que això d'una economia en crisi és
un mal rotllo, simplement es dedica a
passar d'economia. Calen, però, dosis
repec tab les d ' ingenuï ta t per
empassar-se aquesta interpretació.
Probablement, la falsa imatge del pas-
sotisme econòmic de l'Abril encobreix

AJUNTAMENTS,
ARCADI VHERT

Pràcticament la totalitat dels mu-
nicipis de les zones industrials del
país estan regits per uns ajunta-
ments d'esquerres, i aquesta és una
oportunitat històrica que, al succeir
en ple període de consolidació políti-
ca i organitzativa, ofereix immenses
possibilitats al moviment obrer.
D'entre totes, voldria avui encetar la
preocupació per un tema suggestiu:
la salut pública i les seves interrela-
cions amb la salut laboral.

En primer lloc, només recordar
que els ajuntaments, àdhuc des de la
limitada i encara vigent llei de règim
local, tenen unes certes atribucions
sobre la sanitat. El fet que fins ara
no hagin estat habitualment aplica-
des és més per abúlia cívica -des-
preocupació intrínseca dels consisto-
ris de la dictadura- o desídia inte-
ressada —per coherència de classe
es deixaven tots els aspectes mal co-
berts per l'INP en mans de la ini-
ciativa privada.. •

I quines són, doncs, aquestes atri-
bucions? Ni més ni menys que pràc-
ticament totes les intervencions de
prevenció per a evitar, o aïllar, els
riscos que més freqüentment genera
un medi ambient urbà agressiu a la
salut. La llista podria fer-se llarguís-
sima: La nocivitat de l'aire que es
respira i de l'aigua que es beu... »

La lleialtat de Leal és indiscutible

una estratègia ben definida, conven-
cionalment hàbil i d'una dolenteria
censurable.

Quina és l'estratègia de l'Abril
Martorell?

És l'estratègia de deixar «podrir» la
situació econòmica, estratègia que
s'articula al voltant d'una sèrie de
propòsits complementaris: reduir la

política econòmica a política monetà-
ria restrictiva i els múltiples objectius
de la política econòmica a la lluita
contra la inflació, agreujar les ja in-
suportables taxes d'atur, estimular
l'ensorrament de milers de petites i
mitjanes empreses i facilitar la venda
a baix preu de les nostres fàbriques;
als grans interessos de les multinacio-
nals.

Els efectes d'aquesta aparent passi-
vitat de l'Abril es manifesten - o es
manifestaran si res no ho priva— a
diferents nivells. En primer lloc prete-
nen imposar una estricta disciplina la-
boral a les classes treballadores; sego-
.nament, pretenen temptar els sindi-
cats a convertir-se (il·lusió vana, de
moment) en lobbies de defensa dels
interessos dels treballadors privile-
giats que conserven un lloc de treball;
en tercer lloc, forcen a la concentra-
ció accelerada del capital mitjançant
la desaparició de les PIME; i, final-

ment, aprofundeixen la inserció de
l'economia espanyola en l'esquema de
poder de les multinacionals.

Convé no descartar tampoc la pos-
sibilitat què l'Abril tingui una arrière-
pensée addicional: la d'afavorir una
degradació econòmica tal que justifi-
qui, o bé la involució política i/o bé
una solució «a la portuguesa», és a dir,
traspassar la direcció econòmica del
país al Fons Monetari Internacional.

Malgrat les aparencés, no sembla
doncs que l'Abril hagi inventat cap
mena de passotisme econòmic. Ben al
contrari, hom diria que continua
practicant un dels oficis mes vells del
món —llevat de la prostitució-: el te-
rrorisme econòmic de certs sectors de
la dreta. No cal, però, inquietar-nos
•per tan poca cosa. L'Abril, en el fons,
juga el seu paper. Si val la pena
d'inquietar-nos per alguna cosa, és
més aviat per saber si l'esquerra sa-
brà desfer-li la jugada. • ;

I SINDICATS
burocratització dels controls sanita-
ris dels aliments, dels escorxadors...
el desurbanisme aclaparador, la in-
salubritat i falta de mínims higiènics
als barris, la circulació caòtica... el
baix nivell d'habitabilitat de les vi-
vendes, la pèssima orientació solar,
el mal aïllament als factors climà-
tics, mal ventilades, mal il·lumina-
des... impossibilitat de practicar es-
port en espais públics, de passejar
per zones verdes, falta de serveis
col·lectius (per exemple el transport)
que dupliquen l'esforç individual,
manca d'espai vital per l'especulació
del sòl... i tantes altres deformacions
de la vida social que son focus, o
concauses accelerants o desencade-
aants, de moltes malalties clàssiques
i demés desequilibris psico-fisiolò-
8ics de la població.

I m'he deixat, per parlar-ne
aPart, un risc primordial: la conta-
aunació ocasionada per determina-
des indústries. Contaminació produï-
da per gasos o líquids tòxics,, fums,
Pols, calor, soroll, radiacions... Con-
taminació que afecta a l'exterior -
enyeruiament de l'aire i l'aigua- i
tJ* íf^or: l a P è r d u a ^ salut dels
a^ a T d o r s ' C01ifigurant-se així el
8rup de població amb més risc.

1 8i ^c que és un risc primordial
ZJr ****** Per raons ideològi-

jnws sinó també per raons estricte-

ment científiques: Seguint la regla
d'or que s'utilitza per confeccionar
el mapa dels riscos de la població
d'un territori donat, o sigui, determi-
nar les prioritats segons la gravetat,
la freqüència o extensió i la possibi-
litat d'eliminació trobem que els ris-
cos generats per determinades con-
dicions de treball són, a més dels
més localitzables i per tant més pre-
venibles, els més greus i freqüents
que hi han sobre aquest territori. I
també podríem dir que són social-
ment —no pas econòmicament— els
més fàcilment eliminables donades
les seves característiques d'artificia-
litat, en el sentit que no són consubs-
tancials al tarannà col·lectiu, sinó
precisament afegits contra la volun-
tat popular.

I com un ajuntament pot interve-
nir en això? De sobte veiem davant
nostre la premeditada teranyina le-
gislativa, amb les inconcrecions,
multiplicitat d'organismes compe-
tents, i altres entrebancs. L'adequa-
ció legislativa i la reconversió i rar
cionalitzàció de l'Administració en
aquest i d'altres camps és motiu
d'un més llarg i acurat estudi. Apun-
taré tan sols un camí de possibili-
tats.

Si sobre el paper un consistori ho
té difícil per incidir en aquests focus
de risc que son les indústries, no
hauria.de ser-ho tant per a un ajun-
tament d'esquerres. L'ajuntament no
pot entrar a la fàbrica, però els tre-

balladors hi entren cada dia. I el
propis treballadors portan conscient-
ment o inconscient, una immillora-
ble informació bioestadística.

I no només això sinó que, si es pot
recuperar l'experiència col·lectiva
acumulada, tant en la detecció de
riscos per autocontrol de les pertur-
bacions fisio-psicològiques, com en
les hipòtesis de solucions intuïdes
pel simple fet de conèixer sovint l'o-
rigen del risc, disposarem d'un
instrument-sensor col·locat al bell
mig del problema. I a més un instru-
ment dinàmic, ja que les aportacions
de dades poden harmonitzar-se en el
temps i dibuixar gràfics d'evolució.

I éa evident que, per coincidència
d'interessos a defensar, els treballa-
dors col·laborarà amb els ajunta-
ments i aquests comptaran amb els
treballadors. I això vol dir, articular
la presència pública de les centrals
sindicals en aquests afers ciutadans,
donant-los tot el joc que calgui, po-
tenciant els canals d'intercanvi d'in-
formació, i oferint, en definitiva,'la
possibilitat tècnica d'aglutinar, con-
duir, i donar tractament estadístic a
aquestes dades. Després només cal-
drà una interpretació, correcta i de-
mocràtica, i tindrem dibuixat el ma-
pa de riscos de la zona i per tant el
primer pas perquè un ajuntament
confeccioni el plà d'actuacions de
cara a prevenir i defensar la salut
pública del seu municipi.

Aquí queda la suggerència.
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Manilla d'oros

Els hereus
de Pedrolo
JAUME FUSTER

«Al Pedrolo li haurien* de prohibir
que escrivís!», deia un amic meu, poe-
ta, i professor no numerari de la Uni-
versitat. «Per què?», vaig preguntar,
lleugerament indignat pel to burleta.
«Perquè és un rave», va respondre ell,
amb aires de suficiència, «Quina és la
darrera novel·la que li has llegit?»
vaig intentar de saber. «Cap, no m'a-
grada, no val la pena, no m'interessa,
és dolent...»

No és anècdota, no. És una veritat
com un temple.

«En la grisor actual de la narrativa
catalana...» començava un crític pre-
clar una, nota de lectura. «No hi ha
una literatura catalana» afirmava,
contundent un altre, «en tot cas
només hi ha llibres i autors...».

Pdrolo, mentrestant, les veia passar
de lluny, atalaiat en el recambró on
treballa, amb la màquina d'escriure a
punt. Pedrolo, mentrestant, escrivia
un corpus narratiu en el qual hi re-
flectia tot el que ha estat la postgue-
rra catalana, des del qual modernitza-
va la narrativa, la dinamitzava i obria

portes. Ens obria noves portes. Perquè
malgrat certes opinions dels doctes,
Pedrolo té hereus. Un bon grapat d'-
hereus als quals potser se'ns vulgui
prohibir que escrivim, perquè som un
rave, sense haver-nos llegit, als quals
ens acusen de sub-pedrolians, com si
ens volguessin bescantar - s i ho
sabessin!-, perquè gosem llegir Pe-
drolo, seguir Pedrolo, criticar Pedrolo,
havent-lo llegit, anar més enllà de Pe-
drolo, el nostre company i el —perdo-
na'm, Pedrolo— nostre mestre.

És la teoria de l'escorpí de Maria-
Aurèlia Capmany. Els catalans ens
clavem el fibló i tendim a auto-
destruir-nos. En tots els aspectes. I so-
bretot en els aspectes culturals.

Ara resulta que a Manuel de Pedro-
lo li han donat el Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes. Fer què? Perquè
ha escrit cent llibres? Perquè ha man-
tingut una posició intransigent, afe-
rrissadament nacionalista? Perquè el
seu rànking de vendes supera els vint
mil exemplars en alguns títols? Per-
què ha estat traduït a altres llengües?
Perquè és un intel·lectual honest, in-
cansable defensor del compromís de
l'escriptor amb el poble que l'acull i
del qual sorgeix? Per totes aquestes
coses, suposo, i també perquè —si-
guem sincers— el premi havia de re-
caure sobre un narrador. Fins ara l'-
han guanyat quatre poetes (Espriu,
Oliver, Foix i Andrés Estellés), dos lin-
güistes (Moll i Sanchis Guarner), dos
científics (Vila i Tarradell) i un assa-
gista (Fuster). Certament, els Països
Catalans són terres de poetes. És veri-
tat que la sòcio-lingüística catalana
interessa arreu del món culte perquè
produeix una munió de textos i de
persones de vàlua internacional (i no
sóc xovinista). És indiscutible que te-
nim uns científics que, malgrat les di-
ficultats, analitzen el marc geogràfic
de la catalanitat i n'estudien el passat
per a poder entendre el present. Però
també és clar com l'aigua que pro-
duïm una narrativa que guanya lec-
tors dia a dia i que té una importància
en el projecte cultural que estem bas-

tint entre tots fora de tot dubte. Calia
reconèixer això que dic i Pedrolo era
un bon candidat. Aplegava l'extensió,
la qualitat i l'actitud. Tres bons atots
per fer-lo mereixedor del guardó.

I li han donat el premi. Molt bé.
Agraïts. Els hereus de Pedrolo ens
sentim premiats també. I de retruc
tots els narrador, pro - o anti—, per-
què finalment se'ns ha reconegut que
la tasca que fem també mereix el re-
coneixement públic, perquè el jurat
que atorga el premi d'Honor de les
Lletres Catalanes ha trencat el malefici
de «terra de poetes» que ens pesava
als narradors com una llosa.

El meu amic universitari i poeta
continuarà pensant que al Pedrolo li
haurien de prohibir que escrivís, la
narrativa catalana continuarà sent
d'una grisor espaterrant, segons el
crític preclàr i encara no hi haurà una
literatura catalana segons l'altre doc-
te savi. I, és clar, ningú no farà un es-
tudi seriós sobre l'obra pedroliana. La
premsa haurà parlat una mica de Pe-
drolo, se li hauran fet entrevistes ra-
diofòniques, no haurà sortit a la tele-
visió per aquesta ceba que té el guar-
donat de no aparèixer en imatges tele-
visives, els hereus de Pedrolo ens sen-
tirem profundament satisfets del pre-
mi i tot continuarà com abans. Ell -el
Pedrolo, és- clar— prosseguirà la re-
dacció dels Apòcrifs, i després de... i
rebrà les visites del amics, com sem-
pre, i parlarà als diaris dels Països
Catalans, de socialisme; d'indepen-
dència nacional. Nosaltres, els hereus,
continuarem llegint els seus llibres i
trobant-hi.virtuts i defectes, ós a dir,
apassionant-nos-hi. Els altres segui-
ran ignorant-lo olímpicament o
bescantant-nos amb el qualificatiu de
sub-pedrolians. I a les llibreries gent
de tota edat, sexe i condició social
continuarà comprant aquell, precisa-
ment, aquell text de Pedrolo que li
obrirà les portes al descobriment d un
món bastitjde paraules, un món que
és el seu món i que continuarà sent-no
ja per sempre: el món de la lectura.

Gràcies* Manuel de Pedrolo!



MANUEL DE PEDROLO

Avui es parla de mi
JOAN BARRIL

Amb la consecució del Premi
d'Honor de les Lletres
Catalanes d'enguany Pedrolo .
veu reconeguda la seva
incansable tasca al servei de la
narrativa de casa nostra. Com
a rerafons de la innegable
justícia del guardó, l'ombra
d'un Josep Pla nonagenari
seguirà planant el dia de la
proclamació sota les voltes del
Palau Dalmases.

Avui, efectivament, es parla d'eLY
Les parpelles se li tanquen sota el fum
d'una cigarreta entretinguda a frec de
llavis. El rostre, allargassat i murri,
adquireix aleshores una successió de
línies paral·leles que el fragmenten:
l'arruga que solca el front, la tremo-
lenca horitzontal de les parpelles, el
segment pilós del bigoti, la boca en re-
pòs presta a reprendre la iniciativa....
Pedrolo bagardeja amb el Celtes a la
ffià, la burilla sempre eterna, pràcti-
cament incombustible, va omplint d'i-
rissacions blavoses una cambra me-
nuda i atapeïda de literatura. Un flexo
vell i una màquina d'escriure, una
taula massa petita per tanta lletra im-
presa i una màquina d'escriure, una
taula massa petita per tanta lletra im-
Píesa, un parell de seients i una pape-
rera curulla de frases inacabades
constitueixen l'únic mobiliari de la pe-
Ça. Sense l'escalfor dels llibres i el
somriure del nostre interlocutor hom
es deixaria endur segurament pel si-
jena dels jutjats de guàrdia. El tecle-
lH de la màquina adquireix aquí, pe-
rò, altres ressonàncies més trascen-

t Des dels cimals de les prestat-
la més vasta-producció de la

«arrativa catalana ens contempla.

ffi sac del
nacionalisme sentimental

p e i l
E m considero un home en revolta

_ .. «nent i compromès amb el ineu^Avui, la divulgació de la meva obra és un tema
moment, però, no és pas fà-r que no em preocupa gens ni mica.pobl
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cil. En el cas de Catalunya, per exem-
ple, les opcions més nacionalistes no
han avançat sensiblement i quan una
opció no avança pot dir-se que retro-

." cedeix. A tota Europa estan posant-se
; de moda les alternatives reformistes.

.. Fins i tot els homes i els partits que
abans propugnaven actituts més radi-
cals s'estan deixant submergir per
aquesta tendència, i ben mirat potser
tinguin una mica de raó...

—Creu que el tó de canvi que abans
inspirava el conjunt de l'oposició ha
anat minvant? :

—De fet ha minvat per una simple
' manca d'estímuls. Els Estats són molt
poderosos. Ho tenen tot a favor seu.
Aleshores, com hi pots lluitar? Natu-
ralment no es tracta de fer un exèrcit
clandestí com ha fet ETA, perquè les
condicions en què s'ha format són ben
diferents de les nostres. Fora d'això
hem de pensar que la gent es desco-

. ratja molt fàcilment quan veu que
després de quaranta anys de franquis-
me les coses no canviaven tant com

- hom voldria. D'altra banda cal tenir
en compte que tots plegats crèiem que
el sentiment nacionalista estava més

; - estès que com s'ha demostrat poste-
riorment.

_, -Parlem del nacionalisme català,
doncs...

-El nacionalisme català existeix,
' sens lloc a duMes. Però es tracta d'un

nacionalisme sentimental que només
està disposat a jugar fins a un cert
punt. La gent no està gaire conscien-

. . ciada del nacionalisme com a opció
. d'alliberament i crec que el procés de-

mocràtic en el qual estem immersos no
' afavorirà gaire aquesta consciencia-

ció. Si a això hi afegim el fenomen im-
migratori veurem que la situació és
encara més difícil. Quan parlem de
Catalunya cal entendre que parlem de

,. - dues Catalunyes amb un tarannà ben
r . diferenciat.
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—Precisament el procés d'integra-
ció de la Catalunya immigrada és el
repte més important que en aquests
moments tenen plantejat els partits de
l'esquerra tradicional... ;

—Efectivament, els partits amb
més implantació a les masses són els
que han d'intensificar aquest procés
d'integració. Personalment jo po sé si
això es fa amb prou intensitat o si es
fa prou bé, però en tot cas cal ser
conscients del perill que per a nosal-

- tres significa la no comprensió del fet
nacional de Catalunya. Cal explicar a
la població immigrada que això és un
altre país ben diferent. I francament,
dubto que l'explicació es faci en
aquests termes.

—Hom pot adduir, però, que tot-
hom té dret a la seva pròpia cultura
en termes d'igualtat, i que la imposi-
ció de la cultura autòctona pot provo-
car una marginació de la cultura hos-
te...

—És clar que tothom té dret a la
pròpia cultura, però en el ben entès
que la construcció de la teva cultura
no impliqui la destrucció, de l'altra.
Molt menys quan durant tots aquests
anys han vingut a destruir-la a casa
nostra. Perquè no s'ha d'oblidar que
ells, vinguin d'on vinguin i per molt
que es catalanitzin no perden la seva
cultura, simplement perquè sempre
quedaran llocs on la seva cultura po-
drà seguir creixent. Nosaltres no des-
truïm la cultura espanyola. No sols no
tenim voluntat de destruir-la, sinó que
no tenim mitjans per a fer-ho. Ells en
canvi si que tenen el Poder i pensi
vostè que sols hi ha una Catalunya,
que sols hi han uns Països Catalans on
la nostra cultura es pot desenvolu-
par. En el moment en què ens sub-
mergeixen a casa nostra s'està proce-
dint, més m'estimo pensar que incons-
cientment, a un genocidi cultural.

L'opció de la llengua
—La llengua passa a ser així l'ele-

ment determinant de la cultura, í en .
conseqüència de la nacionalitat cata-
lana? . -

—Sens dubte és un factor determi-
nant. Al cap i a la fi l'home s'enfronta
a la realitat i la interpreta mitjançant
la llengua...

—Així doncs, recuperant la polèmi-
ca que ja s'havia encetat al Congrés
de Cultura creu viable una cultura ca-
talana escrita en castellà?
' -De cap manera: es tracta d'una
cultura castellana. Una cosa és fer
cultura catalana i altra de ben dife-
rent és escriure en qualsevol altra llen-
gua (castellà, anglès, francès...) do-
nant suport a la cultura catalana, en
el ben entès que sols pot estar escrita
en català. El nostre pensament passa
per la llengua i en certa manera el
condiciona. En totes les meves traduc-
cions me n'he adonat que una frase
en anglès perfectament traduïble, no
arriba mai a ser la mateixa frase es-
crita en català. El llenguatge pressu-
posa una interpretació de la realitat.

—A més a més la llengua és l'eina
bàsica de l'escriptor. Em pregunto si
davant la situació de la llengua cata-
lana i de les seves precàries condi-
cions de creixement en els darrers
anys no es va plantejar la temptació
d'adoptar com a llengua de creació
una llengua amb més ressò universal
com és ara el castellà...

—La diferència està en que efecti-
vament ho he pensat però no m'ho he
dit. Una de les funcions bàsiques de
l'escriptor i de l'intel·lectual en gene-
ral ós la d'integrar-se en el seu poble i
defensar la seva cultura, molt més
quan es tracta d'una cultura persegui-
da.

-Això no obstant, l'escriptor té la
necessitat íntima de ser Uegit pel mà-
xim nombre de gent possible.

- É s molt relatiu. Avui, la divulga-
ció de la meva obra és un tema que
no em preocupa gens ni mica. De fet
el problema del ressò de la pròpia
obra no rau en el canvi a una llengua
majoritària sinó en la potenciació de
la llengua minoritària. Penso que si
nosaltres poguéssim establir una na-
cionalitat catalana suficientment in-
dependent la nostra cultura passaria
a ser una més en el concert cultural
universal. Els nostres llibres serien tra-
duïts i s'evitaria poc a poc la confusió,
tan estesa a l'estranger, que aquí
només es parla castellà. Mentre esti-

guem integrats a l'Estat espanyol en
les actuals condicions serà molt difícil
desfer aquesta idea.
. —Malgrat tot la cultura catalana té

un gruix considerable i amb una bona
tasca de promoció exterior a l'estil de
les Setmanes de Berlín aquest fet po-
dria ser solventable...

—Això és cert, però dissortadament
els catalans no hem trebllat amb gaire
profunditat el tema de la nostra pro-
jecció internacional. Amb tants exi-
liats que hem tingut pel món s'hauria
pogut impulsar un vast moviment per
a donar a conèixer al públic l'existèn-
cia d'una cultura diferenciada a la
península ibèrica.

—Al llarg de la conversa hi intueixo
un pèl de pessimisme...

—Jo d'optimista no en soc mai. Ara
bé, el pessimisme no em priva de se-
guir el meu camí i de pensar efectiva-
ment que els nostres problemes ani-
ran resolent-se a poc a poc.

L'armari de les
/ novelles prohibides :

—Una de les raons que abonarien
una actitud optimista seria, per exem- ,
ple, la volada presa per la jove narra-
tiva catalana...

—Aquest si que és un fet que em
sorprèn molt gratament. Estic admi-
rat que avui hi hagi tant escriptors de
menys de trenta anys que escriuen en
català obres d'una qualitat estimable,
quan res no els ha afavorits per a
adoptar aquesta postura.

—Potser ara el problema immediat
sigui el de la disponibilitat editorial...

—Això és un peix que es mossega la
cua. Abans que no hi havien lectors
les editorials publicaven i ara que
hom pensa que els lectors han aug-
mentat les editorials no poden publi-

- c a r . - ••••'-• • - - . - . . - ^ > : " . v c V < , ' ; • ' • • • •

?: • —Bé es veritat que les editorial en
català gaudien d'un cert suport eco-
nòmic per part d'una burgesia mece-
n a l que en un m o m e n t va
descapitalitzar-les...

.. —En efecte, però reflexioni vostè !
en les causes que han motivat aquesta :
retirada de capitals...

•'""•••'•— En principi hom podria pensar
que la cultura catalana ha estat tre-
ballada per l'esquerra i finançada per .
la dreta. A mesura que s'han anat cla-
rificant els espais polítics la burgesia
ha tancat l'aixeta... v • ' •

- N i més ni menys. El que ha suc-,
ceït no és més que la resposta lògica a m·
la pregunta que jo he sentit en tantes i V
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Cultura en joc JOSEP M.* CARANDEU

Música i poemes. — Anys de mort i d'esperança. —
Jornades catalanes d'educació sexual. — Primeras

noticias». — Carlos Barral. —

Al Foment Martinenc, de Barcelo-
na, el darrer dia 18 l'escola per a
nens de música, arts plàstiques i ci-
nema, L'Arc, donà un concert amb
els nens com a intèrprets -percus-
sió, flautes, guitarres—, sota la di-
recció d'aquesta gran pedagoga que
és Maria Dolors Bonal, amb l'ajut
dels professors .Jordi Argelada i
Lluís Casso. £1 concert incloïa també,
un recital de poemes del poetes!
Arús, Espriu, Martí Pol, Ricard'
Greus i Màrius Torres, a càrrec de
tres o quatre nens, preparats per la
coneguda actriu Mercè Managuerra.

L'Arc, pionera d'aquest tipus d'es-
coles que complementen a les de Bà-
sica i Batxillerat, continua essent,
sens dubte, la millor, com ara ho
demostrava, una vegada més, aquell
concert amb peces de Carl Orff i J.
D. Heinichen, així com amb d'altres
creades pels mateixos alumnes. E^a
digne de notar-se no sols la gran
qualitat en la interpretació, sinó
també la seriositat en Tentrega a la
música d'aquells nens que, en l'ano-
nimat, ens feien pensar molt més en
un concert d'adultes que no pas en
els típics «finals de curs» de les esco-
les. És indubtable que quan els nens
són tractats, com la Bonal ho sap
fer, com a persones i no amb esperit
infantilista, tan freqüent en els mes-
tres i en la societat en general, ells
retornen l'esforç amb esforços do-
blats. Els músics, dirigits per la ma-
teixa M. Dolors Bonal i Lluís Casso, i
els recitadors, varen demostrar una
netedat i una intensitat en la inter-
pretació realment admirables.
p La segona part, dedicada a la Te-
fra' a l a nostra terra, va ser particu-
larment sorprenent, pel fet que bona
Part de les melodies eren obra d'a-
quests nens, de nou a disset anys,
aoncs els nens, si han adquirit un

cert grau de tècnica no sols saben
escriure o dibuixar: també poden fer
músicaB

Amb aquest títol, Editorial Blume
i Àltalena ed., han publicat un bon
llibre escrit per Eduard Pons i Pra-
des i amb 218 fotografies d'Agustí
Centelles i Ossó, llibre que va ser
presentat fa uns dies per Jaume Mi-
ravitlles al Club Mundo. «El treball
coordinat d'aquests dos autors —ens
diu una adequada sinopsi— facilita
al lector una nova aproximació a la
proclamació de la república, als es-
deveniments del 6 d'octubre del
1934, a les eleccions de febrer del
36, al 19 de juliol antifeixista, als
combats de les milícies populars.
Polítics, militars, sindicalistes, caps
de milícies es fan presents en aques-
ta narració que travessa la Repúbli-
ca i la guerra». Aquests dues edito-
rials de Barcelona i Madrid, projec-
ten un segon volum amb el mateix
títol, que cobreix els anys 1938-
1939B -

Del 18 al 20 de maig s'han cele-
brat a la Facultat de Medicina de la
Central aquestes «Jornades» organit-
zades per l'Institut Genus i la Socie-
tat Catalana de Sexologia, per tal de
difondre aquest tipus de coneixe-
ments entre els especialistes, els
metges i el públic interessat en gene-
ral. L'acte inaugural del simpòsium
va tenir lloc a l'Ajuntament, amb un
recital de pomes i cançons eròtiques
a càrrec de Teresa Rebull i Celdoni
Fonoll. Les ponències tractaren, en-
tre altres, els" següents temes, sem-
pre en relació amb la sexualitati jo-
ventut, escola, formació dels adults,
legislació, medicina preventiva, ho-
mosexualitat, planificació familiar,

llenguatge, mitjans de comunicació,
família, dona, política.

És interessant de recordar que
aquest important simpòsium no és
l'únic de la present temporada. Del
27 al 30 de setembre es celebraran,
també a Barcelona, les IV Jornades
Mediterrànies de Sexologia, sobre
*les quals hom pot informar-se al De-
partament de Psiquiatria i Psicologia
de la Facultat de Medicina, carrer
Casanova, 143, Barcelona-*!

Des de fa algunes setmanes apa-
reix als quioscos el periòdic setma-
nal juvenil, «Primeras noticias», amb
un criteri ampli i modern, que inclou
noticies de caràcter social, polític,
cultural, musical, etcètera, secció de
car tes al director —sempre
interessant—, comentaris sobre fets
d'actualitat - Iran, Salvador Dalí,
Ï'INI, l'Estatut..!—; còmics, reportat-
ges - l e s drogues, el l l ibre
infantil...-; informació sobre cine-
ma i TV, pàgines d'esplai i de jocs
científics, contes i, naturalment,
anuncisH

Sembla que la revista ha trobat
un bon ressò a les escoles, com a ele-
ment d'esbarjo i com a eina de tre-
ball.

Finalment, anunciar l'aparició de
l'obra de Carlos Barral «Usuras y fï-
guraciones», a la col·lecció de poesia
d'editorial Lumen. El llibre inclou
dotze poemes que no apareixien a
l'obra del mateix títol publicada ha-
ra fa sis anys, la qual, com es sabut,
recull «Metropolitano», «Poemas pre-
vios», «Diecinueve flguras de mi his-
torial civil» i «Usuras». Imprescindi-
ble, doncs, per a recuperar l'obra
passada de l'excel·lent poeta barce-
loní i també per a conèixer la seva
darrera producció •



Televisió
L'ús del català
als programes
JOSEP M.8 BAGET

L'estat actual de la llengua catala-
na en els programes de TVE pot veu-
re's des de dos angles diferents. D'una
banda, l'ensenyament del català en el
context general de la programació, i d'
altra, la seva utilització en els p rogra-
mes com a eina i mitjà de comunica-
ció. El primer nivell pot resumir-se en
poques paraules: tenim un espai set-
manal de menys de mitja hora de du-
ració anomenat «Català amb nosal-
tres» que pateix d'una palesa manca
de mitjans tot i que «assoleix amb re-
marcable cura la seva tasca i empra
totes les possibilitats —repetim: molt
minses- que li ofereix el miçjà audi-
visual. Fer la seva durada i la seva si-
tuació horària (els dissabtes a les onze
del matí), però, cal pensar que el seu
valor didàctic és ben reduït. Cal supo-
sar que serveix bàsicament com a re-
cordatori per als catalano-parlants

Amb mitja hora setmanal no n'hi ha prou...

habituals i enfortir el seu vocabulari,
etc. Es fa necessària la creació d'un
espai dedicat més específicament als
immigrats i a les classes populars on
l'ensenyament del català sigui siste-
matitzat, metòdic i amb una col·labo-
ració de les institucions (Generalitat,

etc.) oferint material (llibres, classes
amb monitors, etc.) .

L'estat de la llengua com a eina o
mitjà de comunicació ha canviat en
els darrers temps amb la incorporació
de professionals que sembla ser que no
empren el català com a llengua pròpia

Encreuats núm. 15 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS. — 1. Quatre consonants, les dues ultimes,
juntes. - 2. Dit dels àngels qu'aguanten l'arc de Sant Martí.
- 3. Sobretot. - 4. Si no fos per ella, els dentistes tindrien
ben poca feina. Enamorava als grecs. — 5. Dit de l'es que te
molt de sabor. Vindrà sola però vindrà després de les dotze.
- 6. On millor es cou el pollastre. Els que tenen prou penques
no ho fan mai. - 7. Vocal. Feu atenció a la neu. Consonant. —
8. Ciutat d'Itàlia. — 9. Fabrica lli encara que de tant en tant
no ho faci bé. Mitja figuera infernal. L'altra meitat. - 10.
Aquelles coses tant atrevides que fa el gos. — 11. Consonant.
Una.altra, però repetida..

VERTICALS. - 1. Dues consonants. — 2. Cap visible dels ho-
mosexuals catòlics. Per la plata és tot un símbol. - 3. El que
na de fer qualsevol barca, al revés. Cau quan neva. - 4. Els
aüs de Crist; - 5. Vol fer la carrera militar. Ram de flors. -
6. Tornen a posar's-hi perquè estan cansats, al revés. Conso-
nant. — 7. Les té qualsevol gas. Atreien amb llurs cants als
navegants, al revés. - 8. Arriba abans que el dotze, però
després que el vuitè. Cants fúnebres. - . 9 . Tros de paper en-
rotllat en forma cònica, al revés. Consonant. - 10. Consonant."
Molts aparells de ràdio en tenen una de curta i una de llarga,
una centúria de romans amb el centurió darrera. - 11. Àrab
que s establí al barri de Sarrià.
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HORITZONTALS. - 1. M. D. G. - 2. Mediocre. - 3. Polit. Funda. -
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4. Trineu. Idus. - 5. Conats. Xoco. - 6. SD. Secular. - 7. Ira. Rotllo.
8 8. Tonada. A. P. - 9. Aso. Àgora. - 10. Teià. Ura. - 11. Sabulós.

VERTICALS. - 1. PTC. - 2. Morositat. - 3. Melindroses. - 4. Dina.
Anoia. - 5. Ditets. A. AB. - 6. 0. Userda. U. - 7. CF. Coàgul. - 8.
Gruixut. Oró. - 9. Endollaràs..- 10. Ducal. A. - 11. asoroç.



i l'empren únicament com a eina de
. treball. Això es fa palès en nombrosos
casos i porta a situacions curioses i
singulars. Fer una banda, utilització
de «castellanismes» esclatants i d'ac-
cents estranys i gairebé inclassifica-
bles; i d'altra banda, ús d'arcaismes i
formes gramaticals molt allunyades
del català parlat i que en tot cas po-
drien emprar-se literàriament. És a
dir, el català que parla l'home del ca-
rrer -amb totes les seves deficiències
inevitables després de quaranta anys
de repressió— i que és tanmateix el
català que sol entendre, no el trobem
massa sovint als programes de TV.
llevat de les excepcions de sempre
(pensem en «Terra d'escudella», «Les
nostres coses», tal vegada «Crònica» i
«Crònica 2», etc).

Creiem que és important que el ca-
talà emprat a TV sigui molt correcte i
acurat car després de tants anys de
«des-educació» i de prohibicions de tot
tipus, cal que la TV faci una tasca de
normalització en aquest aspecte.
Aquesta correcció no ens ha de por-
tar, però, a la recerca de mots trets de
diccionaris on romanen gairebé obli-
dats i que el poble ha deixat d'utilit-
zar. Tots sabem que la llengua és un
fet viu i en canvi constant i que man-
tes vegades els acadèmics han volgut
introduir paraules que mai no han as-
solit un mínim ús (pensem en el famós
«balompié» que volia substituir al bar-
barisme «futbol»). Cal doncs que
també a la TV catalana s'empri un ca-
talà viu i accesible, acurat si, però no
pas arcaïtzant i falsament dolç i me-
langiós, la qual cosa sempre ens porta
records poc agradables. ', -

De la mateixa manera, lògicament,
és necessari no caure en el fàcil re-
curs de les traduccions literals del
castellà al català. El respecte que es
déu a la lengua castellana (que va néi-
xer molt abans del franquisme i fins i
tot dels reis borbònics) ens obliga a no
utilitzar-la malament i fora del seu
context natural. I el mateix cal dir de
la llengua catalana. L'ús d'un català
purament i senzillament traduït del
castellà no és una solució acceptable i
tampoc no ho és l'terudici» de tipus
més o menys arqueològic amb la qual
es vol amagar la realitat autèntica
una manca de coneixement —deguda
a la manca d'utilització habitual- de
la llengua catalana. El tema té .altres
aspectes que ja anirem escrinant -tal
vegada amb l'ajut d'experts i lingüis-
tes. L'aproximació inicial al tema no
es massa optimista... •

Esports
La torna dels
fitxatges
ENRIC BANERES

£1 mercat de carn humana, de fut-
bolistes, ja està en plena ebullició.
Qualsevol club pot fitxar un jugador
mitjançant un tracte entre presidents
que fixen preus, condicions de treball,
canvis de residència i fins i tot, en
molts casos, estableixen el nou domi-
cili del jugador sense que aquest se
n'enteri fins l'últim moment. Quan
apareixen els futbolistes interessats —
interessats, realment?— en les pàgi-
nes dels diaris o en la pantalla de tele-
visió, es limiten a dir: «els directius
sabran què és més convenient» i ad-
meten la fatalitat que pesa damunt
d'ells: «nosaltres som sempre, els
últims en enterar-nos d'aquestes co-
ses». •

En efecte, com els passa als marits
enganyats, els futbolistes sempre són
els últims en saber quin és el destí que
els han disposat els directius. Juga-
dors que s'han guanyat a pols la con-
tinuïtat en un equip gràcies a un ren-
diment indiscutible i que gaudeixen
de l'afecte de tota l'afecció, són expul-
sats, despedits del club perquè a l'ho-
ra de la veritat, l'única cosa que real-
ment compta són els interessos dels
directius. Futbolistes que no interes-
sen són posats en un lot que serveix
de compensació, i de la nit al dia, po-
den veure's amb la casa al damunt
camí de Vigo, Las Falmas, Almeria, o
Badajoz. «El fitxatge de Fulanet costa

Religió

Uns jugadors són mittficats pels afeccionats i

40 milions i tres jugadors». I apa, tres
jugadors que, vulguin o no, han de
canviar de club, de ciutat, d'amistats
i, en últim terme —si és que això té
alguna importància en el futbol
professional— de color de samarreta.

El jugador no té cap dret a decidir
el seu destí i el de la seva família. Si
és dolent, perquè poden utilitzar-lo
com a «torna» en qualsevol operació
d'aquestes que serveixen per a que els
directius demostrin als afeccionats
llurs grans qualitats negociadores. Si
és bo, perquè li poden aplicar el «dret
de retenció» i amargar-li l'existència

exanarc
L'encert en el vestir de la dona
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ment, i humanament. Ara éà el mo-
ment que els directius es deixen retra-
tar al costat dels nous fitxatges com
els «gentlemen» anglesos es fotografia-
ven al Serengetti al costat d|m lleó o
un rinoceront abatut per la seva habi-
litat en el maneig del «wincheker».

ELS PERIODISTES ESPORTIUS PUNTUALITZEN

D'aquí a un any, quan més del cin-
quanta per cent d'aquests fitxatges
tornin a fracassar, com s'esdevé cada
temporada, ningú no voldrà fer-se
responsable del seu fitxatge. Els juga-
dors que avui encapçalen les informa-
cions dels diaris tornaran a servir de
«torna» i Santes Pasqües. •

i.,,:„ | \ L SR. NUNEZ
Les coses no marxen bé en xe els periodistes esportius i el president del Barca,

Josep Lluís Núflez. A contínua! Ió reproduïm una nota arribada a la redacció de L'-
HORA en la qual els periodist s contesten al president:

«Professionals de la informaó)ó, davant de les últimes acusacions del president del
F. C. Barcelona, Josep Lluís Nú' iez, en les quals afirma que una part dels mitjans in-
formatius estan manipulats en contra seva, consideren que les mateixes constituei-
xen una agressió a l'honest d< senvolupament de la professió. .

Aquest fet no és nou. Els periodistes l'hem vingut suportant per part del senyor
Núfiez des d'abans de la seva e ecdó presidencial. El primer fet greu es manifestà en
boca del vicepresident Gaspart quan va adreçar un insult groller a tota la premsa i
ràdio d'Espanya, assegurant «J ïe en tenien prou amb disposar del suport de TV.

D'aleshores ençà, i de formi ininterrompuda, els mitjans informatius han estat el
recurs en el qual s'ha escudat 11 directiva barcelonista enfront de qualsevol vaivé, de
1 °J)inió pública. La conquesta ïe la Recopa, fet històric sense precedents en els an-
nals del Barca, fou celebrada a ah espontània unanimitat per tots els mitjans d'infor-
jnació, com és públic i notori. 3 i conseqüència, no es estrany que aquesta alegria de
tots oi o K«« i J_̂  _ - . , .• . - i t . . •« . . . »_: . I_J_ J J- i« Ji»^».tots els barcelonistes i de tota
flel F. C Barcelona per a convéarcelona per a convé tir-

professionals de la informi ció.
Ens h i
pessionals de la informi
Ens hem vist empesos a!fe
o l'opinió úbli

Catalunya hagi estat manipulada des de la directivaïatalunya hagi estat manípuia
tir-la una vegada més en argument de descrèdit per

ó 'ió.
aquesta declaració perquè en el nostre compromís

d i i b l d t d l b b d i g mani
B uT l empesos a i e • aquesta aeciaracio perquè en ei nosuro MUIU^VIUÍO
«w 1 opinió pública no podem romandre impassibles davant del bombardeig mani-
Pwador amb què s'ha provat d » desvirtuar els últims esdeveniments que han tingut
com a Protagonista al Barç*al|[ ,

u t ; 4 Barcelona, 22 de maig de Ï979

La qüestió escolar
una altra
veu d'Església
JOSEP BIGORDÀ

El text constitucional ha volgut
harmonitzar la llibertat religiosa amb
l'ensenyament de la religió a l'escola.

Ara bé: hom no pot dir èl mateix de
les actituds intraeclesials respecte del
debat sobre aquest punt. La posició
oficial jeràrquica de l'Església sobre
les escoles cristianes i sobre la religió
a l'escola es veu contestada dins les
mateixes files catòliques.
. Efectivament, el «seminari sobre la

qüestió escolar», ha difós un comuni-
cat, que avalen inicialment 37 signa-
tures, on els signants volen fer sentir
precisament una altra veu d'Església
- e n contrast amb la de l'episcopat -
sobre la presència de l'Església en el
sector escolaré

El text d'aquests cristians —entre
els quals bi figuren Pere Adell, F. Bas-
só, Saca Blasi, P. Bricall, Josep Espi-
nàs, Pere Lluís Font, Jordi López, Jau-
me Lorés, C. Martí, Fèlix Martí, Glò-
ria Olivé, R. Pedrals, LI. Ramírez, Jo-
sep M. Totosaus, e t c - fa constar els
10 punts següents:

«2. Que no se senten representats
per aquestes posicions de l'episcopat
espanyol Els bisbes només es fan res-
sò d'un corrent d'opinió: el que insis-
teix en la defensa de la "religió a l'es-
cola" i de les "escoles cristianes".

2. Que desitgen i demanen que la
Conferència Episcopal catalana se'n
desmarqui clarament

3. Que creuen que el plantejament
correcte és un altre: "Cristians a l'es-
cola" (com diem: cristians a la políti-
ca, a la lluita obrera, als barris, als
partits, als sindicats, etc.}.

4. Que consideren que, abans de
destacar el sentit evangelitzador de la
classe de religió i de cridar els cris-
tians -pares, mestres i comunitat ca-
tòlica en general— a preocupar-se'n,
caldria establir un balanç realista del
que ha significat, de fet, durant els
quaranta anys de l'etapa franquista.

5. Que creuen que l'ensenyament
de la religió a l'escola de tots no ha de
ser una educació confessional.

43



Cristians a l'escola i no educació confessional.

6. Que consideren que els centres
de l'església, més que no pas reafir-
mar la seva identitat, en un sentit for-
tament ideològic, haurien de conside-
rar atentament el paper que juguen:a
qui serveixen, amb quin professorat
compten, i al costat de qui es troben a
l'hora de defensar els propis "interes-
sos".

7. Que creuen que ha arribat l'ho-
ra de plantejar a fons la reconversió

de les escoles de l'església per tal
d'anar-les integrant, ja des d'ara, en
la xarxa d'escoles públiques per a tot-
hom, a peu pla amb tots els altres.

8. Que consideren que la presència
evangelitzadora consisteix en el tre-
ball dels mestres cristians, laics i reli-
giosos, al costat dels altres mestres, al
servei de la transformació del sistema
escolar de Catalunya en una Unia de-

mocràtica, catalana, popular i com-
pensadora de desigualtats.

9. Que els sembla un escàndol in-
tolerable l'alt "standing" d'algunes
escoles de l'església, com és públic i
notori.

10. Que continuaran treballant des
dels seus llocs per una església més
despullada d'institucions temporals
pròpies, integrada per cristians es-
campats en els diferents àmbits de la
vida ciutadana al costat de tots els al-
tres companys no creients o indife-
rents, i que es reuneixen en comuni-
tats cristianes per a pregar, aprofun-
dir, proclamar i celebrar la fe i
contrastar-hi la vida, però mai per a
defensar els propis privilegis o les prò-
pies institucions confessionals.»

Aquest document sintetitza els
punts fonamentals que configuren les
concepcions i les actituds d'un ampli
sector de cristians que, des d'uns im-
peratius lligats amb la seva fe, formu-
len un plantejament ben diferent del
de la jerarquia pel que fa a la presèn-
cia de l'Església en el camp de les es-
coles. M

Astrologia ACCRUX

L'ESTEL DE LES DONZELLES
£1 vers ben escandit d'Homer, l'ancià poeta, diu que

Venus excita dolços desitjós al cor dels déus. I tota la
saviesa d'aquest món li dóna la raó, doncs Venus és
sempre pels homes símbol de bellesa, d'amor com en
l'art, i ha estat cantada arreu i en tota època. La seva
força omple de béns de tota mena els seus beneficiaris i
la seva debilitat marca terriblement els destins així fi-
xats. La seva aparició al cel, de punta a punta del dia
segons l'època de l'any, ha estat un regulador d'hàbits i
costums per la humanitat mentres aquesta s'Ha regit
pels signes celestes. En la tradició catalana que tan bé
ha recollit Joan Amades, Venus ha estat, a més del estel
del matí, el planeta que amb la seva aparició al capves-
pre, assenyalava l'hora en què les donzelles castes i
prudents havien de tornar a ser a casa. I no és estrany
doncs, Venus és planeta femení per excel·lència i sem-
pre s'ha relacionat amb les dones i els afers a elles vin-
culats des de que el món es món.

Així, estimats lectors, estem d'enhorabuena puix que
Venus, la del cor tendre, es trobà des del propassat dia
18 i fins el proper 11 de juny al seu domicili del Toro. I
això vol dir que durant tots aquests dies el seu influx
benèfic es farà sentir al grau òptim de la seva puixança.

En termes generals aquest influx tendirà a equilibrar
física i moralment, la qual cosa fàcilment pot traduir-se
en bon humor, desig dó plaure i sentiments generosos.
La sensibilitat artística i l'amor per tot allò que és bell
han de tenir en aquest dies un bon recolzament que fa
aquest temps propi pel matrimoni i les peripècies amo-
roses. Aquest darrer aspecte revestirà formes especial-

ment dolces i refinades. D'altra banda aquest influx es
farà notar en cadascú de nosaltres segons el sector par-
ticular que domini el signe del Toro en la carta natal. A
tall indicatiu donem-hi una repassada segons l'ascen-
dent, i

ÀRIES: Millora econòmica i afectiva. Perill de mal-
gastar i ull viu amb les angines.

TORO: Esteu de sort. Us trobaran atractius i simpà-
tics. Alça de la voluptuositat i baixa de les penes.

GEMINIS: Minvaran els entrebancs inesperats i serà
bon temps per a incògnits tripijocs amorosos.

CRAC: Fareu moltes amistats, sobretot en el camp
artístic. Popularitat i ajudes que us donaran suport en
els vostres projectes. ' . . . . , . . .

LLEÓ: Bona època per les realitzacions. L'èxit us serà
fàcil i plaent. *

VERGE: Alça econòmica i bones relacions amb l'es-
tranger. Tindreu sentiments filantròpics i si viatgeu us
ho passareu bé. .

BALANÇA: Fort augment del vostre atractiu natural.
Somnis eròtics realitzables. '

ESCORPÍ: Endolciment de les relacions amb el cònju-
ge Bon moment per a associar-se, pel dret o d'incògnit.

SAGITARI: Millora de la salut i suavització de la si-
tuació laboral. Fins i tot hi fareu amics.

CAPRICORN: Forta tirada als plaers i la bona vida.
Si sou jugadors proveu sort. ' .

AQUARI: Els vostres pares es trobaran millor i us m
entendreu molt més. Endolciment ideològic.

PEIXOS: Bons exàmens, si estudieu. Caps de setmana
apassionats. Tentacions per part del veïnatge.
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Art

El txecoeslovac, art ben lliure
ALEXANDRE CmiCT '

Es molt lamentable la separació en
què vivim els països occidentals res-
pecte als de l'Est. Per la majoria dels
nostres conciutadans l'únic contacte
cultural sensible són els excel·lents
films que, de tant en tant, ens n'arri-
ben.

Fer això estem tant contents de te-
nir a Barcelona, aquests dies una ex-
posició important d'art txecoeslovac
actual.

Aquesta mostra serà útil perquè
molta gent viu encara amb la idea
que els països de l'altre costat d'Euro-
pa estan subjectes als prejudicis del
mal anomenat «realisme socialista»,
que encara malauradament impera a
la Unió Soviètica i que no és «realis-
me», perquè és «aparentisme» i no té
res de socialista perquè sol ésser pu-
rament publicitari i sovint vinculat al
culte a la personalitat.

La veritat és que txecs i eslovacs
cultiven un art ben lliure i caracterit-
zat per una certa especialització na-
cional que els vé de lluny i al qual el
país de Kafka no pot sinó ésser fidel.

Si mirem en conjunt les línies domi-
nants de l'exposició de la capella de
l'antic Hospital de la Santa Creu hi
trobarem la preponderància general
d'una visió del món altament imagi-
nativa, que té el do d'aplicar un minu-
ció realisme detallista als continguts
fantàstics. D'altra banda,, els contin-
guts fantàstics no són literalment
irreals sinó el fruit d'una manera de
mirar que tendeix a trobar la manera
de destruir els prismes de la quotidia-
neïtat. Les coses més corrents són vis-
tes« mitjançant aquest mecanisme,
com a sorprenents, i el resultat és
prendre consciència de les absurditats
^«r ens semblen racionals pel sol fet
Restar instal·lades als costums esta-

Pavel Stepànek, el crític eslovac, al
del catàleg, ens posa de relleu

. *p*f t e n e n els precedents màgics
_,»" de les terres txeques i eslova-

Ens recorda que Arcimboldo,
extraordinari pintor barroc ita-

4ue feia retrats amb elements de

fervor la manera de veure les coses
que acaba els límits entre real i irreal,
lògic i absurd, convenient o inconve-
nient, en un prolífic espai intel·lectual
presidit pel poeta Vitezslav Nezval.

A l'exposició de Barcelona és possi-
ble adonar-se de l'art
d'Oldrich Eichler que, tot i
fent servir tècniques aca-
dèmiques, ens introdueix
en un món que sembla no
vist sinó somniat. Del de
Zdenek Hajny, pel qual la
realitat es disol en una va-
ga fantasmagoria dintre
de la qual allò que compta
és la gran riquesa infor-
mativa que posseeix la su-
prema ambigüitat.

Del de Karel Lastovkà,
que apareix com hereu de
l'expressionisme germànic
i àdhuc, amb arrels més
profundes, del simbolisme
de fi de segle, amb obres
que com les dels nostres
simbolistes com Xiró, o
Clapés o Sert o Massot,
donen una gran part al
colossalisme, als efectes
d'irisació cromàtica i a la
gesticulació per a intro-
duir l'espectador dintre
d'una èpica desaforada.
Els seus jocs amb el pai-
satge, d'altra banda, objectivitzat al
nivell de la proximitat humana, tenen
quelcom de comú amb els nostres vi-
sionaris empordanesos, com Massanet
o Dall.

Mikulas Lubomirsky hi sembla una
supervivència del millor Jugendstil i
ens fa pensar en els contactes entre
txecs i catalans. El seu arabesc no és
llunyà d'altres simbolistes catalans
més tardans com Herman Anglada
Camarasa o fins i tot el Joan Sunyer
d'abans de la guerra, pintor màgic de
Mallorca.

Jirí Mocek, especialment impor-
tant, recull l'heretatge de l'avantguar-
da, no sols per l'esperit kafkià de con-

l t

Jan Soucek és el més complet en
aquesta mena d'antologia de les
avantguardes amb misteri. L'art antic
convertit en bambalina i el tramvia
convertit en ésser místic, irreal, inútil,
oníric. El pressentiment de les grans
obres projectades per una arquitectu-
ra invisible. L'home reduït a una con-
dició de formiga.

També Karel Demel fa un metagra-
vat quan introdueix a un gravat l'es-
pectadora del gravat.

També, encara, Vladimir Suchà-

Karel Lastovkà, hereu
de l'expressionisme germànic

nek, amb la introducció de la sèrie
analítica de temes, detalls, atrezzo i
environament.

Entre els dominadors del grafisme,
Pavel Sukdolàk ens introdueix en una
pura poesia d'elements flotants, - aï-
llats i exiliats en paisatges abstractes,
amb quelcom del Miró de l'Arlequí,
del Tanguy de les platges abandona-
des i del Klee de les germinacions, pe-
rò tot fet a través d'una economia
molt de la segona meitat del segle.

Cal remarcar la presència dels vi-
dres. El cristall de Bohèmia és prou
famós al món per a que sabem
apreciar-ne el valor. Hi ha la detonant
màgia mecanicista del Vladimir Lelí-
nek, l'organització paisatgista i miop_ - - —«** iouaiy amo elements de vertir en misteriosa una vulgar paret, »»wi • w*e«**.»—»« JfvUUM.e.uvu * ~~wr

s e r w a m e itia D le, treballà a Praga al sinó també per la seva reducció con- de Dana Vachtovà, el vitalisme flame-
^rvei de l'emperador Rudolf II i que, ceptual al document informatiu i la ' jant p visceral de Vladimir i Zdenek

època surrealista, Praga acollí amb seva tecnologia hiperrealista. Kepka. "
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TARRADEL·LAS:
DIMISSIONS?
NO,
GRÀCIES

£1 telegrama de Tarradellas a Nú-
nez demanant-li que no dimitís de la
presidència del Barca, va trasbalsar
el món futbolístic i polític, però no
va sorprendre gens als qui des de fa
anys el coneixen. L'antidimissionis-
me a Tarradellas li ve de temps en-
rera. Expliquen que una vegada es-
tant a Montevideo a l'any 1958,
pocs anys després de la seva polèmi-
ca elecció com a president de la Ge-
neralitat a l'exili, s'estava discutint
entorn de la conveniència de dimitir
o no dimitir d'un càrrec. Tarradellas
li va donar aquest consell a un amic
seu de l'època: «Tu no dimiteixis
mai, espera sempre que et treguin,
perquè si et treuen d'un lloc pots es-
tar segur que algú e't farà costat i en
canvi si dimiteixes et quedaràs sol».

No cal dir que aquesta recomana-
ció, 20 anys després, l'ha seguida
Núfiez al peu de la lletra. El presi-
dent blaugrana deu tenir por a
quedar-se sol, tot i que és difícil en
el seu doble paper de president blau-
grana i constructor de pisos.

^Bunyols de vent!
MONTSERRAT NEBOT

f ia - • :•

TRES HORES D'ESPERA FER SORTIR AL BALCÓ

El balcó del Palau de la Generali-
tat deu ésser una espècie d'amulet
pels polítics. Ja quan l'arribada a
Barcelona del president Tarradellas
des de l'exili es va notar aquesta fe-
bre per aparèixer dalt del balcó del
mig de l'edifici. Empentes i cops de
colze se'n van donar molts aquell
dia. L'endemà de la victòria del Bar-
ca, quan el carrer estava plagat de
senyeres i la politització de la Reco-

• i 'T ' • •

pa era evident, Jordi Pujol no va vo-
ler perdre l'ocasió d'estar al balcó
del Palau en el moment en què Ta-
rradellas. pronunciés el seu discurs
de benvinguda als jugadors blaugra-
na. I com que la nit abans, només el
«Guti» havia estat al costat del presi-
dent, el;-:líder convergent es va voler
assegurjar el lloc i va arribar al Pa-
lau de|j,la Generalitat tres hores
abans que ho fessin els jugadors.
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ELS TEÒRICS COMUNISTES
S'INTERESSEN PEL FUTBOL

Quan els organitzadors dels col·lo-
quis que s'han celebrat a la Funda-
ció Miró coincidint amb l'exposició
pública dels arxius del PSUC, van
planificar i concretar les dades, no
sabien encara que el dia fixat per fer
una taula rodona d'historiadors ca-
talans i estrangers sobre la III Inter-
nacional, coincidia amb el dia que el
Barca jugava a Basilea. Una estone-
ta abans de començar l'acte els or-
ganitzadors estaven preocupats per
dues .coses: perquè la retransmisió
del partit restaria audiència a la
taula rodona i perquè els qui estaven
allí es quedarien sense Veure'l. Però
ambdues coses es van arreglar. Hi
va anar força gent i en el mateix
moment que el col·loqui acabava,
entraven a la sala un aparell de TV,
que ja havia estat preparat des d'u-
na estona abans de començar la xe-
rrada, a fi que els qui eren allí po-
guessin veure encara algunes juga-
des.

ERRORS HISTÒRICS EN LA
PEL·LÍCULA DE COMPANYS

El dia de l'estrena del film de Jo-
sep M,« Forn, «Companys, procés de
Catalunya» el cinema estava plé de
gom a gom. La flor i la nata dels
polítics catalans era allí. Els únics
Çue van excusar-se van ser el capità
general i el president Tarradellas.
Després de les dues hores de dura-
da, els comentaris a la sortida eran
lògicament de tot tipus, però la ma-
joria coincidiren en el bon treball
realitzat per l'actor basc que fa de
fr®sl5ent Companys. Un grup d'his-
toriadors, però, estava francament
disgustat per la poca fidelitat histò-
nca dels fets. «Ni la data de la de-
tenció, ni el seu pas per la frontera
Bs exacte» -comentaven.

£ F n ~ q u e s e 8 ° n s aquests his-
s'ha basat només en el lli-

de Josep M.* Pobíet- ja sap el
í1 toc

v
a\ Aguantar a més de les

68 h<* i t uafc de cinema la dels
i interessats per el nostre

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Seguretat Social:
pitjor, impossible

Els diaris han tornat à informar d'allò que ja va essent habitual en
aquests últims anys: nou frau a la Seguretat Social.

No hi ha novetat, senyora baronesa: la Seguretat Social, segons un expert
«la burocràcia més cara d'Europa», segueix essent una sagnia: a més a més
del ja conegut «tarugo» farmacèutic; del no menys conegut «tarugo» òptic
que ha omplert de nens amb ulleres les escoles espanyoles; del ja conegut
«tarugo» que moltes empreses ortopèdiques practiquen amb eficàcia i sense
envermellir, afegiu-hi era els llits que es paguen i no s'utilitzen, el material
que es compra i es destrossa, les factures que es deformen com si prengues-
sin cortisona en dosi massiva. , . ,

Fa anys, quan la premsa denuncià els primers casos de corrupció, més
d'un Col·legi de Metges va posar el crit al cel. aquest país ha portat a tal
grau de zel la seva defensa de castes que hom escriu que un metge és un
poca-vergonya — o qualsevol membre d'alguna altra professió sacralitzada—
i és tot l'estament el qui se'n sent ofès. Segons aquesta curiosa teoria de la
defensà col·lectiva de l'honor, els poca-vergonyes d'aquest país deuen ser
només els picapedrers, ntre les classes liberals no hi ha de poca-vergonyes.

Afortunadament, i pel que fa a la classe mèdica, aquest concepte va can-
viar fa poc temps. Ja hi ha metges que reconeixen tenir col·legues poca-ver-
gonyes, com els periodistes reconegueren també no fa gaire temps que hi ha-
via col·legues que es ficaven més d'un sobre a la butxaca —per cert, Núnez,
no hi haurà llista de periodistes a sou del Barcelona?—. El que no hi ha en-
cara, que se sàpiga, és metges a la presó.

I ja n'hi hauria d'haver més d'un. La corrupció que ha assolit la Seguretat
Social —un Estat dintre de l'Estat- és cosa preocupant i hom no sap si
sentir-se anorreat o feliç quan llegeix estupefacte que «per primera vegada
la Seguretat Social ha presentat comptes». Què ha fet fins ara? Fomentar i
acallar la corrupció. A l'anterior ministre d'Hisenda, Francisco Fernàndez
Ordónez, l'INF li presentà els seus comptes en mitja holandesa; el ministre
va dir que era poc i li enviaren un aholandesa; va continuar dient que allò
no era res i aconseguí un parell d'holandeses de xifres per justificar la gestió
d'un parell de bilions de pessetes.

Hom pot preguntar-se si els comptes que fins ara ha presentat la Segure-
tat Social són qualificades així per què ja han superat les tres holandeses, la
qual cosa deu ser una fita, encara que deuen estar molt resumides les xifres
presentades pel servei d'Informació de la Guàrdia Civil, de la Brigada d'In-
vestigació Criminal i dels jutjats que han entès de corrupcions hagudes al
llarg de l'any en tot l'Estat espanyol. ,,,,

I a tot això, no se 11 acudeixi de tenir un fill subnormal profund, tornar-se
boig o arribar a vell malalt, pobre i sol: la Seguretat Social no l'atén, la Se-
guretat Social no és per a això.

Que la dinamitin. >.
.
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Cartes i fotos a L'HORA
Lleure lliure

QUELCOM MES
QUE VISCA
EL BARCA

Amics de L'Hora:

Sí senyors, «el Barca és més
que un club» tot i que no ha-
gués guanyat la Recopa, però
l'aconteixement apoteòsic d'u-
na massa enfervorida pels co-
lors blaugrana i les quatre ba-
rres, uns catalans que semblen

, enrotllar-ho tot «pel seu club»
en una manifestació de la di-
mensió de 1*11 de setembre del
77, m'ha fet reflexionar sobre
un punt que en la meva opinió
resulta contradictori: L'aclama-
ció del I pel catalanisme, men-
tre un diari, l'Avui, i unes revis-
tes catalanes corren el perill de
desaparèixer per la manca de
lectors i en conseqüència, per
la manca de publicitat. Parado-
xal el clam d'aquests homes
que criden fins a l'esgotament
«Visca el Barca I, Visca Catalun-
ya I», i

El camp del Barca és ple
d'empresaris catalans que
només amb una petitíssima

part de llurs gegantins pressu-
postos publicitaris que dedi-
quessin als diaris i revistes ca-
talanes farien reixir la premsa i
alhora la cultura de la nostra
Nació. I totes aquestes masses
que clamen pel nostre Barca i
Catalunya, nosaltres, comprant-
la i llegint-la, llavors faríem rea-
litat el nostre esperit esportiu i
nacionalista perquè si no cau-
rem en un únic objectiu: acla--
mació d'himnes, banderes i vis-
ques, res més. Ara ha arribat l'-
hora «dels Fets», perquè si un
diari, l'Avui, desapareix, jo no
tornaré a dir «Visca el Barca I».

Us saluda afectuosament

Joana Polo de Pernau
Barcelona

ELS FOCS DE
SANT JOAN

Sr. Director:
El passat dia 6 va celebrar-

se a Lleida una trobada dels
equips de Focs de Sant Joan,
per preparar la festa d'enguany.

Decididament, els cotxes, aparcaments i similars són les
coses que més motiven els barcelonins a queixar-se i a
indignar-se, i més al barceloní peató, que comença a tenir
consciència dels seus drets. Jordi Rovira ens adreça
aquesta fotografia, en la qual un cotxe obstrueix descara-
dament el pas de peatons. El nostre comunicant es demana
on era el guàrdia urbà per castigar com cal la infracció.

Com ja és tradicional el 23 de
juny, milers de fogueres dels
Països Catalans s'encendran
amb una mateixa flama, encesa
la nit abans, al cim del Canigó.

En aquesta trobada va
parlar-se dels itineraris de la
flama (amb cotxe i avioneta) de
la confecció del material comú
(adhesius i cartells...), i de l'or-
ganització dels equips.

Tanmateix va fer-se una cri-
da a tothom que vulgui partici-
par enguany, perquè s'adreci al
secretariat dels Focs de Sant
Joan - Omnium Cultural, Mon-
cada 20, Barcelona.

Aquells qui vulguin poden
enviar a aquesta mateixa adre-
ça les seves adhesions a la
campanya de les nostres festes. .

Els saluden ben cordialment

Secretariat de
FOCS DE SAN JOAN

Barcelona

A FAVOR DE HESS

Sr. Director:
En la secció Fotos a L'HORA

del num. 13 de la seva revista
he tingut ocasió de veure un
«pirulí» amb els cartells que de-
manaven la llibertat de.Rudolf
Hess. També he tingut ocasió
de llegir en el peu de foto com
la Sra. o Sta. Rosa Isern es mo-
lestava per aquesta justa i hu-
mana petició.

Francament, no ho entenc.
Avui hom parla de llibertat
d'expressió. Hi ha llocs reser-
vats per a que cadascú hi digui
la seva. I ens surt aquesta Sra.
o Sta. indignant-se perquè algú
usa els pirulfs per a allò que fo-
ren concebuts! Això sí que és
indignant! Aquesta persona, a
més a més, critica que hom de-
mani la llibertat d'un home de
més de vuitanta anys i que en
porta gairebé 35 empresonat.
Molt humà, realment I Tant hu-
mà com les potències que es-
peren que Rudolf Hess mori a
la presó. Aquesta ós la vostra
justícia I

Atentament

Adolf Badia

FIRES DE CATALUNYA

El dia 28 de maig teniu fi-
ra a Tremp i a Alguaire, de
la comarca del Segrià, així
com a Santa Coloma de Far-
ners (La Selva). El dia 1 de
juny, n'hi ha a Vilaller, co-
marca del Pallars Jussà, i fi-
nalment, el diumenge de Se:

gona Pasqua, a Mataró, Mó-
ra d'Ebre i Tivissa (Ribera
d'Ebre).

FESTES MAJORS
Coincidint amb la fira que

anunciàvem més amunt, el
dia 28 hi ha Festa Major a
Alguaire i també a Duesai-
gües, comarca del Baix
Camp. I per Pasqua de Pen-
tecosta, la Segona a casa
nostra, podeu apropar-vos a
Gramola, Llagostera (Giro-
nès), Puigreig, comarca del
Bergadà, Sant Salvador de
Toló (Pallars Jussà) i Sant Vi-
cenç de Castellet, al Bages.

CINEMA

Sens dubte l'estrena estel-
lar de la setmana és «Procés
a Catalunya», que s'estarà
fent al Nou Cinerama. Són
molts factors els que fan re-
comanable aquesta pel·lícu-
la: contingut històric, treball
professional, un pas més del
cinema català... No us la per-
deu. )

Destaquem també una
descarada versió de dibuixos
animats del mite de Tarzàn,
molt en la línia de «Fritz the

- cat». Es diu «La vergüenza de
la jungla» i la fan a l'Arcadia.
A l'Arkadin H un filin de l'è-
poca del «desglaç» soviètic,
amb poesia a dojo: «Cuando
pasan las cigüenas». , ,

A l'Alexandra reposen «Mi
quericfa senorita», el que fou
gran èxit d'Arminan. Un me-
lodrama potser interessant al
Publi-2 «Les violins du bal»,
sobre un infant i l'ocupació
nazi. Finalment, si voleu pas-
sar només l'estona, Clint
Eastwood entra en acció a
«Duro de pelar». La fan al
Regió i al Palau Balaflà.

MUSICA .
Del dilluns 28 al dijous 31,

a la sala Kama, actua ei
grup de jazz-concert «Jaaa
quintet». El composen D { " a r r i

Parera, Oscar Roig
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Per CONXITA SOCIAS

Vinyolas, Xaviert Ortiz i Xa-
vier Font.

El dia 31 de maig, al Pave-
lló del Joventut de Badalona,
un grup important en el món
del rock serà entre nosaltres,
Ens referim a Iggy Pop.

Dintre del segon festival
de Música Antiga que patro-
cina la Caixa, el dimarts Dul-
cis Harmonia interpreta mú-
sica renaixentista. Dimecres,
Ars Musicae ho farà amb ale-
gres cançons del 1550; I di-
vendres/música barroca a
càrrec de la Coral Càrmina i
Collegium Musicum de Cata-
lunya. El lloc serà el Reial
Monestir de Santa Maria de
Fedralbes.

TEATRE
A la Cuina de les Arts se-

gueixen experimentant diver-

ses formes •d'expressió i ara
p r e s e n t e n P a l l a s s o s -
Faquirisme-Mim. Per als me-
nuts segur que és interessant,
com també ho és «Tanca la
tele i cantem una rondalla»,
que fan cada diumenge a la
Fundació Miró el grup «Tite-
lles Naip». :

D'altra banda, cal estar
amatents a la I Campanya de
Teatre que patrocina la Cai-
xa, al Romea. Si no hi ha no-
vetats, la setmana el grup
Bruixes de Dol presenta «La
sala de les nines», sobre un
conte de Mercè Rodoreda.

I encara fan al Lliure «La
bella Helena».

BREU ;-

A Cornellà estan de sort
doncs s'ha inaugurat un Cen-

tre de Planificació Familiar.
Està ubicat al Casal del Po-
ble, Avgda. del Parc 2 i porta
el nom del Dr. Jaime Vera,
cofundador del PSOE i im-
portant ideòleg marxista. En
un altre aspecte, l'IPECC
(Institut de Projecció exterior
de la Cultura Catalana) orga-
nitza un viatge al Jura els
dies 8, 9 i 10 de juny, amb el
nom de Festa de les autono-
mies. Per enterar-vos, al telè-
fon 235 83 61 o al Passeig de
Sant Joan, 98, 6è.

TVE
Atenció a Lletres catalanes

dimecres amb una obra de
Strindberg, «Dansa de mort».
També de Strindberg, a En-
cuentros con las letras, di-
jous, «Los acreedores».

Força novetats aquesta
setmana. «Traficantes de di-
nero», amb repart de luxe,
cada dia a les 11. Tracta del
món de la gran banca. Diu-
menge, a la nit, sèrie dedica-
da als escriptors llatinoame-
ricans i nova versió d'El San-
to. . . •..-.••;' - •• '

Afeccionats al futbol, te-
nen la final de la Copa el di-
mecres, entre el Notthing-
ham i el Malmòe. Pel que fa
a films, dissabte a la m't a la
primera cadena «La batalla
de Inglaterra», llarga i espec-
tacular. A la Clave, un tema
candent, el nuclear, amb una
acceptable pel·lícula. Final-
ment, a Filmoteca TV, «La
séptima cruz», important
obra de Fred Zinnemann,
amb Spencer Tracy.

La paella pel mànec

Bistecs de la tia Lolita
Fer a la paella pel mànec d'aquesta setmana ens hem

adreçat a Mercè Borràs, una gran afeccionada a la cui-
na que, a més a més, prepara un llibre sobre el tema..
Està casada amb el doctor Joan Ramon Masoliver, i
parlem a casa seva del plat que ens recomana:

-Podrien ser.bistecs a la tia Lolita.
-Per què aquest nom?
-Perquè la recepta me la va donar una tia del meu

marit.
-Com es fa? <
-Es fan servir bistecs, més aviat curts i d'un gruix

aproximat d'un dit i mig, un per persona. Dotze hores
abansde fer el menjar, s'hi posa mitja tassa, de les de
cafè amb llet, de conyac, junt amb la mina».

-Què és això?
-La «nina» és un manat d'herbes, diguem-ne farigo-

la, romaní, un clau, sajolida i orenga, embolicades en
un drap blanc lligat. Quan ja és arribada l'hora de fer el
plat, es prepara una salsa.

-De quina manera es fa aquesta'salsa?
-Per a sis persones, poseu en una paella 50 gr. de

mantega fins que es desfaci, sense que es torri gaire. Sf-
™ afegeix una cullerada i mitja, sopera, de mostassa,
uavors 8'escorre bé la «nina» i es posa el conyac a la
paella i s'encén. Quan s'ha evaporat una mica l'alcohol
í.ja n e u apagat les flames trèieu una mica del líquid i
*" aesfeu una culleradeta de «Maizena», tornant-ho a
;°?a r .a l a paella. Es remena una mica fins que s'espes-
seixi i llavors hi poseu 200 gr. de nata i, ràpidament,
trèieu la paella del foc, ••.-.

- I la carn?
pfi""ía c ani es fregeix a part amb sal i pebre i mante-
8». uuan ja està, la poseu en una plata i s'hi fica la sal-

J*a per damunt.

-Es podria fer algun plat com a primer?
-Podríem fer espinacs a la crema. Per a sis perso-

nes, si nó frescos en calen 3 kg. i si són congelats, un i
m i g . : ' " . ' • • • • . " ' . ' • • . , • • • • - v :-. •••• • • ' • .

-Com es fan? V >•
—Primerament es bullen els espinacs amb sal i es

deixen escórrer. A part, en una paella o cassola es po-,
sen 50 gr. de llard i s'hi fregeixen sis alls fins que esti-
guin ben torrats. Deixeu refredar una mica el llard i lla-
vors hi tireu els espinacs i després, un got de llet «Ideal»
o crema de llet i 75 grs. de formatge rallat. Amb una
mica d'aquella llet s'hi desfà una cullerada de farina
grassa i es tira tot junt, remenant de manera que bulli
durant uns deu minuts. S'hi pot acompanyar pa fregit.

Estem convençuts que ens ha quedat un menú deli-
ciós amb el qual us podeu lluir preparant-lo i, ben se-
gur, fruireu menjant-lo.
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La Setmana a Televisió
Del 28 de maig ai 3 de juny

CIRCUIT CATALÀ
Dilluns, 28
PRIMERA CADENA:
13.30 Crònica esportiva.
14.00 Crònica.
16.15 Cita a mitja tarda.
SEGONA CADENA:
23.00 Crònica 2.
23.30 D'un temps, d'un país:
cLes golondrines».
24.00 Català amb nosaltres (re-
petició).

Dimarts, 29
PRIMERA CADENA:
13.30 Signes.
14.00 Crònica.
16.15 Festa amb Rosa M. Sar-
dà.
16.45 D'un temps d'un país (re-
petició).
SEGONA CADENA:
23.00 Crònica 2.
23.30 Festa amb Rosa M. Sardà
(repetició).
24.00 Signes (repetició).

Dimecres, 30
PRIMERA CADENA:
13.30 De bat a bat.
14.00 Crònica.
16.15 Lletres catalanes: «Dansa
de mort», d'August Strindberg.
Versió Feliu Formosa. Dir. Mercè
Vilaret. Int. Maria Vilanova,
Joan Borràs.
SEGONA CADENA:
23.00 Crònica 2.
23.30 Lletres catalanes (repeti-
ció).

Dijous, 31
PRIMERA CADENA:
13.30 Les nostres coses: «Els

jueus a Catalunya i les Illes».
14.00 Crònica.
16.15 Escenari.
SEGONA CADENA:
23.00 Crònica.
23.30 Escenari (repetició).

Divendres, 1
PRIMERA CADENA:
13.30 Catalunya i Balears avui.
14.00 Crònica.
16.15 Vostè pregunta...
SEGONA CADENA:
23.00 Crònica 2.
23.30 Les nostres coses (repeti-
ció).
24.00 Catalunya i Balears avui
(repetició). • , •..-,..•

Dissabte, 2
PRIMERA CADENA:
10.50 Català amb nosaltres.
11.10 Terra d'escudella: «El
meu amic Albert Einstein».

/ • - . . • •

Diumenge, 3
SEGONA CADENA:
11.10 Terra d'escudella (repetí*
dó).

CIRCUIT ESTATAL Diumenge,-
Divendres, 1
PRIMERA CADENA:
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Hora 15.
15.45 Los espectàculos.
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos.
20.00 Con ocho basta: «Can-
ción por la quema de una hipote-
ca».
21.00 365 días en la vida de
un nino: «El bébé tíene diez me-
ses».
21.30 Telediario.
22.05 La segunda oportunidad.
22.15 Pantalla abierta.
23.00 Traücantes de dinero.
24.00 Ultima8 noticias.

SEGONA CADENA:
19.31 Polideportivo.
20.00 Redacción de nocbe.
20.30 Cine club: «El jardin de
la luna». Dir. Busby Berkeley.
Int. Fat O'Brien, John Payne,
Margaret Lindsay.
22.30 Opinión pública.

Dissabte, 2 *
PRIMERA CADENA:
12.01 Dibujos animados.
12.30 El hidroavión de Bailey:
«Avanzada del imperio».
13.00 Torneo.
14.00 Tiempo libre.
14.30 El canto de un duro.
15.00 Noticias del sàbado.
16.00 Primera sesión: «Coman-
dante Prien U-47». Dir. Harald
Reinl. Int. Dieter Eppler, Sabina
Sesselman.
17.30 Aplauso.
19.00 Sorteo Cruz Roja.
19.30 Erase una vez... el hom-,
bre: «La Revoludón francesa».
20.00 Los àngeles de Charlie:
«Angeles en la pasarela».
21.00 Informe semanal.
22.00 Noticias del sàbado.'
22.30 Sàbado cine: «La batalla
de Inglaterra». Dir. Guy Hamil-
ton. Int. Laurence Olivier, Ro-
bert Shaw, Michael Caine.
— Ultimas noticias.

SEGONA CADENA:
15.31 Novela: «Los tres mos-
quetéros». Caps. XVII, XVIII,
XK i XX.
17.00 El perro de Flandes:
«Bajo un arbol en lo alto de una
colina».
17.30 Raíces: «Zubieta e Itu-
rem».
18.00 Retransmissió esportiva.
19.30 La clave. - El riesgo
nuclear: «Limite de seguridad».
Dir. Sidney Lumet. Int. Henry
Fonda, Walter Mathau. •'

PRIMERA CADENA:
10.31 Hablamos. '
11.00 El dia del Seflor.
11.45 Gente joven..
12.30 -Sobre el terreno.
14.00 Siete días.
15.00 Noticias del domingo.
15.30 Bandas militares.
16.30 Fantàstico.
19.30 Dick Turpin: «La tram-
pa».
20.00 . 625 líneas.
21.00 Estrelles de la òpera;
Jaime Aragall.
22.00 Noticias del domingo.
22.15 Escrito en Amèrica: «El
hombre de la esquina rosada» de
Jorge Luís Borges. Dir. Miguel
Picazo.
23.15 El Regreso del Santo.
Ep. 1. Dir. Cyril Frankel. Int. Ian
Ogilvy, Gayle Hunnicut.
00.15 Ultimas noticias.

SEGONA CADENA:
15.31 Pippi Calzaslargas: «Pip-
pi va al parque de atracciones».
16.00 Los paladines: «Jaqué
mate» (I).
16.30 Barbapapa.
17.00 Los casos de Rockford:
«Muerte de Prentiss Carr».
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical: «El
piano».
19.00 Conderto: Sinfonla núm.
3. «Heroica» de Beethoven.
20.00 Filmoteca TV: «La sépti-
ma cruz». Dir. Fred Zinnemann.
Int. Spencer Tracy, Signe Hasso,
Jessica Tandy.
22.00 La danza.
22.40 A fondo. ; .,

Dilluns, 28

PRIMERA CADENA:
14.30 Gente hoy. ' <
15.00 Telediario.
15.35 Hora 15.
15.45 Nombres de ayer y de
hoy.
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos.
20.00 Estudio estadio.
21.30 Telediario. , ,>
22.05 300 millones.
23.00 Traücantes de dinero. -
Int.: Kirk Douglas, Christopher
Plummer, Tkn Bottoms, Anne
Baxter, etc. Prod.: Ross Hunter.
24.00 Ultimas notícias.

SEGONA CADENA:
19.31 Polideportivo.
20.00 Redacción de noche.
20.30 Revista de cine núm.
237.
21.50 Màs allà.
22.30 Tribuna internacional.

Dimarts, 29 V
PRIMERA CADENA:
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Hora 15-
15.45 Revista de toros.
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos. '
20.00 Mi amigo el caballo:
«Max, el franco montaúés»..
20.30 Primera pàgina.
21.30 Telediario.
22.05 La verdad de...
23.00 Traücantes de dinero.
24.00 Ultimas noticias.

SEGONA CADENA:
19.31 Polideportivo.
20.30 Opera: «Maruxa» de J.
L. Mendizàbal.
22.30 Tribuna econòmica.

Dimecres, 30
PRIMERA CADENA:
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Hora 15
15.45 Vivir cada dia.
19.01 Un globo, dos globos,
tres globos.
20.00 Documental: «Rimsky-
Korsakoff».
20.30 Telediario.
20.55 Futbol: Final de la Copa
d'Europa. ' .
23.00 Traücantes de dinero.
24.00 Ultimas noticias.
SEGONA CADENA:
19.31 Polideportivo.
20.00 Redacción de noche.
20.30 Pop-grama.
21.30 Imàgenes.
22.30 Tribuna de la historia.

D^oui, 31
PRIMERA CADENA:
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Hora 15
15.45 Cafè de redacción,
19.00 Un globo, dos globos,
tres globos.
20.00 Perfiles.
20.30 El hombre y la tierra.
21.00 Canciones de una vida.
21.30 Telediario.
22.30 Telediario.
22.05 Los Roper: «Un empleo
para George».
22.30 Sombras de ayer.
23.00 Traücantes de dinero.
24.00 Ultimas notícias.
SEGONA CADENA:
19.31 Polideportivo.
20.00 Redacdón de noche.
20.30 Encuentro con las «-
tras: «Los acreedores» d'August
Strindberg. Int José M. Rodero,
Fernando Delgado, Elvira Quinti-
llà.
22.30 Tribuna de la cultura.
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Balears i Madrid.

Més de 500 Oficines al seu servei.
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