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Curt» dt»l director

Els enemics de la
democràcia

Amic lector:
Els terroristes, siguin d'extrema dreta o d'extrema esquerra, estan amena-

çant les institucions democràtiques. Només cal llegir la crònica de Madrid per
comprovar fins a quin punt el pessimisme ha dominat l'ambient a la capital de
l ' E s t a t - . . . - •• • " ••.••- . - • ' . : • . • - . ••••' • . . • : - . " • - r y , ; . . . • ; . . r — ;• • • • .

Però els qui amenacen la democràcia no són només els terroristes. Si aquests
s'enfrontessin a un sistema consolidat ningú no pensaria que la violència de
llurs actes ens pogués portar a una crisi d'Estat A Alemanya o a Anglaterra, per
posar dos exemples, això seria impensable. . . •

L'autèntic enemic de la democràcia doncs, no és solament el el terrorisme, si-
nó aquells que estan a l'aguait per posar en crisi la democràcia aprofitant-se del
terrorisme. Des d'aquesta perspectiva el tema és greu, perquè encara que el go-
vern sap qui són, encara que llurs publicacions fa temps que s'han tret la care-
ta, encara que es permeten prendre els carrers del centre de Madrid, sembla
que no existeixin uns mecanismes adequats per deturar llur impuls.

Desenganyem-nos, la democràcia només la farem amb els demòcrates i, ma-
lauradament, no tothom que té responsabilitats a la vida pública o dintre dels
mecanismes institucionals de l'Estat és demòcrata. Crec que les declaracions i
acords presos pel Congrés i pel Senat la passada setmana han constituït una bona
resposta, com combatre el terrorisme sinó també com neutralitzar als totalitaris
que volen liquidar les actuals institucions escudats en el terrorisme.

La resposta ha d'anar per aquí, completant-la amb una estructura legal ade-
quada que permeti donar respostes polítiques a tots els actes de la desestabilit-
zació. -

Ben cordialment .

En aquest
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PARTIT NACIONALISTA CATALÀ

Tots juguen fort
CARLES SÀNCHEZ COSTA

De cara a l'opinió pública tot va començar una tarda a la
proppassada Setmana Santa, concretament el dissabte dit de glòria.
En Miquel Roca Junyent descansava al luxós xalet que té a la part
alta del Port de la Selva.

darrer Congrés del partit que volia i vol
ser el pal de paller de la política catala-
na. Tres homes i una dona de gran fi-
delitat a Jordi Pujol trucaren ja fa més
d'un any a la finestreta del Registre
d'Associacions Polítiques del Ministeri
de l'Interior r digueren: "Aquesta és»
documentació del PJí.C/% De sobres
sabia en Martín Villa que els noms oe
la gestora o promotors eren corWj»
de fum. fie sobres sabien molts catala-
nistes que era una idea que es V*ssei*
va com una f^nt^mtn per tots els cwj
d'orella dél Principat. Però, desprésdfl
posar-hi fil a l'agulla el deixaren com
un projecte en via morta.

Era un bon moment per a reflexio-
nar en veu alta sobre allò que acabava
de passar en la darrera reunió del Con-
sell Nacional de Convergència Demo-
cràtica de Catalunya i per a analitzar
tranquil·lament el futur del partit i tot
el que l'envolta. I va reflexionar amb
els periodistes de Punt Diari que es de-
dicaven a atrapar personalitats per la

>costa gironina.

I Roca Junyent va deixar anar tot el
que pensava. De fet, no va fer res més
que revifar un antic tema, la unitat de
tots els nacionalistes catalans, en una
perspectiva que, ara, al secretari gene-
ral adjunt del partit pujolista li sembla-
va que era la més escaient.

CDC té enregistrat el nom de Partit
Nacionalista de Catalunya dés que
la idea va començar a circular en el

CDC ha sabut esperar
Això és així perquè CDC ha lo

pacte federatiu amb la històric
Democràtica de Catalunya tesU
de centristes pro-ÜCD. Això és aufl V°
què han deixat que Esquerra Rep^
cana, comandada per la vella g
trobés una i altra vegada que
sostre electoral no té res a veure

% ? * - * z-í-S >*'

MIQUEL ROCA; CAL UN

PNC SOCIALDEMÒCRATA

Convergència Democràtica de Catalunya va estar a punt de canviar el
seu nom pel de Partit Nacionalista de Catalunya en el seu darrer Congrés.
Fa pocs dies, en Miquel Roca i Junyent rellançava aquesta possibilitat. La
seva proposta era estructurada i concreta. "Crec, deia, que un partit nacio-
nalista és un partit de classe i interclassista, i la síntesi passa per un progra-
ma socialdemòcrata". Aquesta definició com a socialdemòcrata no era con-
templada, però, pel secretari adjunt de Convergència com un impediment
per a donar cabuda a diverses concepcions ideològiques. Així afirmava que
"aquest canvi de nom hauria de comportar una estructuració de tendències
acceptant el programa socialdemòcrata de CDC des de posicions, de vegades
més a l'esquerra, de vegades més a la dreta. En el PNC s'hi pot trobar bé la
gent d'Unió Democràtica, sectors procedents del liberalisme i també del so-
cialisme". On preveia més dificultats era en la reacció d'Esquerra Republi-
cana ja que "malgrat la bona disposició de la seva base, el fet de ser el partit
més antic l'ha de fer contemplar amb dificultats l'establiment de pactes i fu-
sions". D'altra banda, reconeixia discrepàncies amb Heribert Barrera, cap
d'ERC: "La seva tesi que hi ha un nacionalisme de dreta i un d'esquerra no
és certa. El nacionalisme és interclassista, per definició. És popular i pro-
gressista". •• .; -.,.•;' ..;•.. ; " . ; ;. ... ... . •.•; -

Pel dirigent convergent, que no acceptava els sectors catalans d'UCD
dins del PNC, una qüestió important era la suma de vots. "Hem de
plantejar-nos la necessitat que el diputat que ERC va treure amb 120.000
vots es converteixi en els quatre que haguessin significat els mateixos vots
sumats a CDC". La proposta estava doncs en el terreny de joc polític i es rei-
niciava la polèmica a l'entorn d'un PNC que, segons en Miquel Roca, hauria
de ser realitat abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.

atalans secundarien un únic PNC?

el de 1931. Això és així perquè els radi-
cals del PSAN o els xirinaquistes fan
campanyes molt "pures", però sense
vots que engrapar.

"No fa falta que la palla sigui tota
nostra", va dir Roca en llançar la pro-
posta de constituir ràpidament el PNC
amb tendències organitzades al seu si i
les declaracions paralitzaren el Con-
grés que s'anunciava per abans de l'es-
tiu.. En Pujol no s'esperava l'enforti-
ment de la proposta d'en Roca. En
Trias Fargas potser sí. Trias havia es-
tat derrotat políticament en el Consell
Nacional de CDC en plantejar Roca i
els seus centre-esquerres que com és
que el president del partit no és parti-
dari d'anar trilateralment als ajunta-
ments amb socialistes i comunistes i,
en canvi, ell apareix a les llistes de la
Trilateral important, la del diner i el
poder kissmgerià-rockefellerià-fer-
rersalatià. I Trias va callar. 1 Pujol va
haver d'apagar el foc.

Quin és l'espai polític de CDC? Ro-
ca té clar que, com l'espectre a Catalu-
nya està decantat cap a l'esquerra, el
centre també ha lliscat en aquesta di-



recció. I Trias diu que no, que cal
esgarrapar per la dreta i matar l'ara-
nya ucedista a casa nostra (és un dir,
un recurs dialèctic). I Pujol diu que ni
tomba ni gira, ni Congrés perquè les co-
ses no estan madures.

MIQUEL COLL I

ALENTORN:
Les ideologies decisives I fjN PNC NO CINC
I els altres a qui s'adreça la propos-

ta? Tots estan a l'aguait UCD sap que
si la pólvora agafa fort els seus mili-
tants seran els primers en cremar-s'hi
voluntàriament ERC fa veure que se'n
desentén perquè si la base no té memò-
ria si que la té la direcció respecte de
topades no gaire llunyanes amb la di-
recció convergent. £1FNC compta amb
molt pocs militants. Els, radicals van
fent reunions cap als Països Catalans i
no pensen rebaixar plantejaments.

I Roca dixit: "què seria dels abertza-
les si no hi hagués un Partit Nacionalis-
ta Basc fort". L'actual camisa del na-

, cionalisme català té moltes escletxes
. per on sortir la idea com un Guadiana
nostrat. Els trànsfugues —Sellarès, Jor-
di Sabartés, etc— esperen a què toquin
repico. Recordem que en la vella idea
ja fa molts anys s'hi haurien aplegat
fins i tot homes com en Josep Benet. No
cal dir que, en un moment donat,
s'hauria de comptar amb el Jordi Carbo-
nell, Max Cahner, etcètera. Però, les
ideologies, no precisament interclassis-
tes, avui per avui, manen.

o sis

Per a en Miquel Coll i Alentorri, amb una llarga trajectòria demòcratacris-
tiana al damunt i cap d'Unió Democràtica de Catalunya, "tots els partits cata-
lans han de ser nacionalistes. No hi ha d'haver un sol partit nacionalista català
sinó tants com sectors d'opinió político-social existeixin". "A més a més, conti-
nuà dient, ja fa prop d'un segle de la creació del catalanisme polític i cada ve-
gada que algú ha volgut crear un Partit Nacionalista de Catalunya i
denominar-lo així ha estat un fracàs"-.

"El mal és, al seu entendre, que, degut als quaranta anys de dictadura, PSC,
PSÜC, UCD i extremà dreta són sucursalistes quedant un ampli sector centre-
dretà i centre-esquerra on hi ha els nacionalistes però sense que hi hagi una
igualtat de concepcions político-socials que permeti crear un únic Partit Nacio-
nalista de Catalunya". . .

El president del Consell Nacional d'Unió Democràtica insistí en les diverses
concepcions existents sobre aquest Partit Nacionalista de Catalunya: "Ni tan
sols al si de CDC hi ha un criteri uniforme; uns voldrien un PNC socialdemò-
crata i uns altres un de liberal. I nosaltres, és clar, com a demòcratacristians,
no estem ni amb els uns ni amb els altres". , ••

"Si deixéssim de costat els problemes polítics i socials i només parléssim de
nacionalisme, ens digué, la gent sentiria que no lluitàvem per a solucionar les
seves necessitats i se n'aniria als partits espanyolistes. Per tant, insistí, no cal
un Partit Nacionalista de Catalunya; en calen cinc'o sis i tots han de posar-se
d'acord quan es tracti de defensar els drets i els interessos de Catalunya.

EL PARTIT NACIONALISTA CATALÀ QUE NO VA SER

Els homes i dones que
van deixar Jordi Pujol
JOSEP M* HUERTAS

Anàlisi del que va ser "Fer País", de l'escàs entusiasme del líder
de CDC pel mot "partit", de la manca al seu costat de noms que
varen ser amb ell a la "primavera catalana" dels anys seixanta.

Fa uns anys passejaven per Pre-
mià, on té una casa en Jordi Pujol,
aquest i l'avui diputat socialista Er-
nest Lluch, quan passà una noia
força bonica. Lluch es tombà i co-
mentà alguna cosa sobre la mossa.
En Pujol, que no havia girat el cap,
va continuar parlant d'economia i
va posar cara de pomes agres.

Anècdotes d'aquest caire, però
en referència a l'austeritat

• ; • *

del secretari general de Convergèn-
cia Democràtica en tots els ordres
de la vida, podrien contar-se a ca-
bassos. I són en certa manera en la
base de dos grans perquès:

—Per què no li agrada el mot
"partit" . " '

—Per què gent que va formar a
les seves rengles al temps de "Fer
País" ara són independents o dins
altres opcions polítiques.

Al voltant del llibre blau
Quan en Jordi Pujol va sortir de

la presó a finals de 1963 va "publi-
car" clandestinament un llibre ti-
tulat "Construir Catalunya" on ex-
posava bona part de les tesis que
creia indispensables per a "fer
pals". El llibre duia les tapes blaves
i es relligava a la Banca Catalana,
aleshores a la Granvia, i va acabar
coneixent-se en els ambients clan-
destins com el "llibre blau". (Sem-
bla que sortirà reeditat dins de
poc).

Al llarg de vuit anys Pujol desen-
voluparia diverses tasques dins la
doctrina de "Fer País": Banca Ca-
talana com a infrastructura eco-
nòmica, ajuts a Kosa Sensat en pe-
dagogia, la Gran Enciclopèdia ca-
talana quan va fer figa el seu pro-
motor Max Cahner, l'editorial ta-
vínia, la revista "Oriflama" <P&
entrà en crisi amb el bisbat de vic



Aglutinar el poble català: projecte d'en Jordi Pujol.

la compra de la biblioteca del pou-
ntísta Jordi Arquer muntada à
Perpinyà, i sobretot les sigles CE-
PEINSA, CDRP, EISA.

CEPEINSA, i posteriorment
GIRP (Centre d'Investigació, Re-
cerca i Promoció) va ser un intent
d'elaborar materials diversos a
càrrec d'intel·lectuals del pafs cara
a aconseguir una altra peça de la
infrastructura aleshores inexis-
tent. Des de treballs sobre l'auto-
gestió a Iugoslàvia fins resums his-
«mes sobre la Mancomunitat de
Catalunya s'anaren realitzant aixf
e n aquells anys.

EISA es va crear al 1966, quan
1 aleshores rector de la Universitat
farcia Valdecasas va ser objecte
»JS?/o r t a camPanva per la seva
actitud antidemocràtica i el minis-
£ ? v a «Pulsar seixanta-vuit pro-
ÏÏÏV*111111- Orgasme que in-

* tot l a creació d'una

mes d'EISA, l'avui diputat del
PSUC Jordi Solé-Tura.

Esperonada per Pujol, admira-
dor i seguidor fidel del pensament
del primer president de la Manco-
munitat Prat de la Riba, s'inicià

una campanya de treballs contra
les tesis de Solé-Tura en les quals
sobressortí Josep Benet, aleshores
un dels homes de "Fer Pals", i EI-
SA va naufragar.

RAMON TRIAS: DISCRECIÓ, SI US PLAU

de i I?* 1 * cr/tíc respecte a Pratl a ^ a que havia fet un dels ho-

En Ramon Trias Fargas, actual president de Convergència Democràtica,
càrrec que ocupa des de la seva incorporació al partit com a cap d'Esquerra
Democràtica i un dels quinze membres espanyols en l'organització mundial
d'empresaris i polítics coneguda com a Trilateral, prefereix, que CDG discuteixi
el tema abans de prendre postures públiques. "Jo sempre he estat partidari del
Partit Nacionalista de Catalunya", ens digué ambiguament.

L'economista del Banc Urqinjo estava un pel disgustat per la sortida a la
llum pública d'aquest assumpte. "La proposta de llançament del nom de Partit
Nacionalista Català hauria d'haver sortit de tots els nacionalistes. Durant més
de cinc anys s'ha vingut mantenint en un relatiu secret i ara és inoportú que s'-
hagi tret unilateralment perquè això ha provocat lògiques reticències en par-
tits com Esquerra Republicana que, amb un historial polític extraordinari, no
es vol sotmetre a les propostes sortides d'un sol dels partits implicats en el pro-
cés".

Fou, però, impossible fer sortir en Ramon Trias Fargas del seu silenci a l'en-
torn d'aquest tema. "S'ha de discutir amb molta discreció i no crec que s'hagi
d'entrar en una polèmica pública, ens digué". I afegí: "... si no, no li quedaria
res per fer al partit". . .

Les tensions Roca-Trias planaven en l'ambient.



Fidels i assalariats

En breus paraules ha quedat
una mica descrita l'estructura del
"Fer País" entre 1963 i 1971,
anys dits de "primavera catalana",
puix es veien perspectives de nor-
malització que després s'aturaren.
Ara cal parlar de la gent que hi tre-
ballava. La llista de noms resulta
important: Josep M. Bricall, Lluís
Maria Sunyer, Josep Benet, Joa-
quim Ferrer, Ouico Vila Abadal,
Miquel Sellarés, Marta Mata, Er-
nest Lluch, Frederic Pagès, Rafael
Pradas, Josep Verde i Aldea,
Eduard Bonet, Joan Garcia Grau, i
molts més.

Uns d'aquests són ara al PSC o al
PSÜC, d'altres resten independents
o són incondicionals del president
Tarradellas (Bricall, Bonet). El cas
és que resten allunyats d'en Pujol i
que, en ocasions, hom troba en al-
guns d'ells fins i tot una mena de
ressentiment.

AL FINAL, SHA COMPROVAT,
CAMEUS;

A petició de t'interes-
sat, reproduïm la vi-
nyeta de 'tav/nia 2016'
del mes de març, que
fou censurada pel
Consell de Redacció
d'ORIFLAMA.

AffilBEN A SUBTC. COS P'OAW
AGULLA.

Il·lustració del còmic "Lavtnia 2016", del dibuixant Enric éió, que va ser treta per
decisió del Consell de Redacció i que corria impresa en cartró, com si Jordi Pujol,
aleshores encara no propietari de la revista, l'hagués censurada. Per això va dema-
nar que es reproduís en un número posterior.

Pujol d'aquestes - i d'altres— per-
sones d'innegable pes en la vida so-
cial de la Catalunya actual cal
trobar-les en diversos punts: l'inte-
grísme de Pujol en qüestions de
moral -e ls problemes amb "Orifla-
ma" vingueren de dos articles so-
bre família i droga que Pujol escri-
gué amb pseudònim i que foren re-
butjats pel Consell de Redacció—,
motivat per una concepció quasi
protestant del fet religiós; el seu ta-
rannà d'home que mai no confia
del tot en els seus col·laboradors; i
el no compartiment de la seva idea
que Catalunya està per sobre de les
classes socials.

£1 moment culminant d'aquesta
crisi es va produir al març de
1971, quan va ser presentat un ex-
pedient de crisi que afectava 113
treballadors de Gran Enciclopèdia
Catalana i els treballadors van fer
dures notes contra Jordi Pujol, mà-
xim responsable econòmic.

El problema de diners no ama-
gava fortes tensions hagudes per

MIQUEL SELLARÈS: PNC BÉ;

BLOC DE PROGRÉS MILLOR

Miquel Seiiarès, actual secretari general del club Ramon Muntaner, cen-
tre dedicat a la difusió del concepte Països Catalans, i durant molt de temps
membre destacat de l'ala esquerrana de Convergència Democràtica consi-
dera que "avui ja no es pot fer un partit definit només per la lluita nacional.
El que caldria fer és una gran força de les classes mitges, sectors professio-
nals i comarcals que, sense interessos de classe o econòmics, ajudés a socia-
listes i comunistes a construir la nova Catalunya; un partit populista i dinà-
mic que evités la fractura del país en dos blocs".

Per a en Seiiarès, "les forces que podrien representar el Partit Naciona-
lista Català tenen evidents tics d'interessos de classe i espirituals determi-
nats i uns personalismes exagerats. CDC es deixa cada dia dos milions i mig
de catalans al tinter i hauria de perdre un 30 % de la seva base dretana per
a poder col·laborar amb l'esquerra en la construcció de la socialdemocrà-
cia, obligant a aquesta esquerra a no oblidar que la reivindicació naciona-
lista no s'acaba amb l'Estatut".

L'ex-convergent, que es defineix més socialista que comunista i que se
sent maltractat per les maniobres de la burgesia catalana creu que "la dre-
ta hauria d'organitzar un partit català, no catalanista, on hi haurien de ser
persones com en Ramon Trias o en Manel Ortínez. Aquests homes no tin-
drien cabuda en el Partit Nacionalista Català que hauria d'enllaçar amb
l'esquerra del país. Més que la creació d'un Partit Nacionalista Català el
que és imprescindible és la constitució d'un Bloc de Progrés".

De pare valencià i mare mallorquina i nascut a Barcelona, en Seiiarès
prefereix parlar, en tot cas, de Partit Nacionalista Català que no pas de
Catalunya. "És més obert", ens va dir.

Al seu envoltant els noms canvien, Jo

Una interpretació d'allunya-
ment d'aquestes gents que hau-
ria pogut influir en la conversió
real de Convergència Democràtica
en el Partit Nacionalista Català es
pot trobar en el fet que una bona
part es guanyava la vida en aques-
tes activitats, uns de manera totai»
altres de parcial. És a dir, que ia
postura ideològica anava lligada a
la servitud econòmica.

Les raons d'allunyament a en

raons ideològiques a TEncidopè-
wa, com una dura protesta de Pn-
ï1 P ? q ! l è la v e u d d s germans As-
«aso (militants destacats de la FAI)
wa més llarga que la de Ramon
«Abadal, un dels dirigents de la

\ T a t e s i e r a l a d e sempre:
i a f e t P818 * a<P«»ns «"en

««solvents, no havien fet

¥ s enc*• "Fer PaÍ8" «*•forta crisi.

HERIBERT BARRERA: LA PROPOSTA

D'EN ROCA ÉS MANIQUEA.

Heribert Barrera, cap d'Esquerra Republicana de Catalunya, respongué im-
mediatament i negativa a la proposta d'en Miquel Roca. "La proposta, que és
d'en Roca i no de Convergència, està plantejada en uns termes maniqueïstes
inadmissibles. No es pot formar el Partit Nacionalista Català per la simple ad-
dició de CDC i Unió i Esquerra Republicana". El diputat d'Esquerra creu que el
seu partit ja és el partit nacionalista d'esquerres. "Em sembla bo que hi hagi
un partit nacionalista d'extrema esquerra (PSAN), un d'esquerra (ERC), un de
centre (CDC) i no em faria res que n'hi hagués un de dreta, però allò que no es
pot fer és posar en un mateix sac a persones d'ideologies força distintes". En
Barrera no veu la utilitat de constituir un partit nacionalista de Catalunya si bé
si que pensa que podrien participar en la creació d'un partit nacionalista
d'esquerres. "El que no podem fer de cap de les maneres, sentencia, és col·la-
borar amb gent molt més conservadora, com ara se'ns proposa; tinguem en
compte que molts alcaldes de llarga trajectòria franquista han estat elegits en
llistes de CDC i nosaltres no trairem ni el nostre esperit ni el nostre passat".

EI catedràtic de Químiques de la universitat Autònoma de Barcelona consi-
dera imprecís el terme socialdemòcrata i que un partit no es defineix tant per
les caracteritzacions ideològiques com per la gent que el composa i les actituds
que pren. "Si CDC es vol anomenar Partit Nacionalista de Catalunya noJhi tro-
bem cap inconvenient però en política no es pot parlar només de reivindicació
nacional fent abstracció de les diferències dreta-esquerra i de la mateixa ma-
nera que Francesc Macià i Francesc Cambó no podien estar en un sol partit no
es poden pretendre avui unions inviables similars", acabà.

Un partit no és el tot

Hi ha també, i no és anècdota, el
caràcter de Jordi Pujol. En una en-
trevista que li va fer Sergi Vilar
("La oposición a la dictadura, 1939-
69") deia el propi Pujol que l'esta-
da a la presó li havia accentuat un
defecte seu, "una certa tendència a
la interiorització, una certa reser-
va, una certa dificultat de comuni-
cació..."

Qui coneix Pujol sap que això és
cert. És un home qualificat per ex
col·laboradors seus com "el gran
solitari", que viu només obsessio-
nat per la política, sense massa re-
lacions personals ni afeccions que
el vinculin a altra gent.

Admirador aferrissat d'en Prat
de la Riba i De Gaulle, homes que
van reconstruir un país al voltant
de la seva persona, ha preferit
sempre noms que no incloguin la
definició tan concreta de "partit"

per a denominar l'opció política
que ofereix. En aquest sentit Partit
és interpretat per Pujol com la part
d'un tot, i aquest tot —Catalunya
sense dubte— ell el contínua veient
com una fita que no pot dividir-se.

Home de gran transcendència
per a la Catalunya que hem viscut i
estem vivint, inspirador de multi-
tud d'idees, es troba ara amb es-
cassos seguidors de relleu, —Trias
Fargas i Roca Junyent són, no cal
oblidar-ho, pujolistes de darrera
hora— sobretot si es compara amb
la Dista dels que un dia o altre tre-
ballaren al voltant de qualsevol de
les divisions de "Fer País" en con-
dicions més que difícils. •
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ELS COMITÈS DE BARCELONA CONTRA LA POLÍTICA DEL
CONSELLER FOLCHI

Les bases centristes es re volten
ALBERT GARRIDO '; -' :«* '"'"-*\ !• ^

Els preparatius de l'assemblea de Barcelona d'Unió de Centre Democràtic
(UCD), que s'ba de celebrar el mes de juliol, estan posant en perill la precària
estabilitat del partit. Els intents del conseller d'Economia i Finances de la
Generalitat, senyor Joan Josep Folchi, de fer-se amb l'aparell del partit
topen amb una base reduïda però combativa que vol crear les condicions
necessàries per que l'elecció de president i secretari general de B arcelona es
faci de la manera més oberta possible. V

Encara que la cosa ve de lluny i nin-
gú no sap on anirà a parar, el cas és
que les eleccions celebrades fa dues
setmanes a Barcelona per renovar els.
comitès de districte a Barcelona es van
desenvolupar en un ambient enrarit. El
fet és que d'aquestes eleccions han sor-
tit uns comitès de districte que a Barce-
lona deixen la UCD en mans dels sec-
tors més contraris a convertir la famí-
lia centrista en una formació de qua-
dres, en definitiva contraris a allò que
se suposa està en el cap del senyor Fol-
chi.

La resposta dels sectors folchistes no
es va fer esperar. Molts dels elegits van
ser acusats des de les planes de la
premsa d'ésser antics militants de Con-
còrdia Catalana, el partit fundat pel
polifacètic Joan Antoni Samaranch, o
franquistes. El cas és que de tots els
elegits només dos procedeixen de les fi-
les de Concòrdia Catalana, mentre que
la resta són debutants en la política, al-
guns d'ells fins i tot amb problemes du-
rant l'anterior règim. Resultat: els
membres del comitè de Barcelona, in-
tegrats dins la gestora d'UCD van dimi-
tir a petició de la base i s'ha obert una
crisi de conseqüències imprevisibles
entre els militants i la cúpula "provin-
cial" del partit.

Socialdemòcratas versus
conservadors

La cosa, encara que a simple vista
pugui semblar una batalla de persona-
lismes, ultrapassa aquest aspecte i cal
situar-la en el context d'un autèntic de-
bat ideològic —un més— dins del partit
centrista. Els dirigents de les bases
contestatàries s'autosituen dins allò
que en termes genèrics en podem ano-
menar socialdemocrària i acusen el se-
nyor Folchi de conduir els partidaris
del conservadurisme. Addueixen; i en-
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cara ningú no els ha dit que no, que to-
ta la trajectòria política del conseller
en els darrers mesos està adreçada a
fer-se seus amplis sectors de la burgue-
sia catalana, escasament nacionalistes,
que volen garanties sobre tot el que pot
passar a Catalunya el dia que hi hagi
Estatut i calgui un partit-àrbitre que
ensenyi cartolines grogues a tort i a
dret quan els comptes corrents corrin
perill d'estancar-se. r

Mentrestant, el senyor Carles Sentis
no troba a Madrid les solidaritats que li
caldrien per fer front a aquestes situa-
cions imprevistes. A més, uns quants
homes que tant ell com en Folchi consi-
deraven incondicionals, cas del diputat
Marcel·lí Moreta, arrufen el nas quan
se'ls parla de donar la secretaria gene-
ral de Barcelona al polèmic Folchi.
D'aquesta manera en Sentís, que com
en general tot el seu partit, ha de fer
forçós diaris d'"aggiornamento",
tant els cervells grisos d'UCD a fer
ment com una ara o mai La gestora de
un pet com una gla. Perquè ni a Ma-
drid en general ni a la Moncloa en par-
ticular té el senyor Sentís a qui
demanar-li ajuda, entretinguts com es-
tant els cervells grisos d'UCD en fer
marxar un govern dels que fan època,
probablement el pitjor de tots els que
ha presidit el senyor Suàrez.

Els militants tenen força
En poques paraules els padrins de la

capital han dit als seus homes de Bar-
celona que s'espavilin sols, que fins a
les eleccions generals vinents hi han
coses més importants que fer d'apaga-
focs. I el cas és que si l'esperit sant cen-
trista no ho arregla a Barcelona les ba-
ses poden crear una situació autèntica-
ment paradoxal en la qual entre dos i
tres mil militants poden posar en dis-
cussió tots els projectes polítics pensats
als despatxos de Documentació i Estu-

Folchi vol la secretaria general

dis de Catalunya (DEC), on el senyo*
Folchi té el seu centre d'actuació.

Si la UCD fos un partit amb unes£
tructures consolidades -que no fio e»
probablement la sang no a™ 8 ?^*.
riu. Però per sort dels dissidents i d*



Sentís i Caúelles discuteixen per la presidència

gràcia dels seus dirigents les bases cen-
tristes estan en aquest moment bastant
cohesionades i amb forces per donar la
batalla, que plantegen pura i simple-
ment com una o mai. La gestora de
Barcelona no té més remei que navegar
entre dues aigües perquè si dóna un
cop de puny sobre la taula; que tot po-
dria ser, l'espectre de l'escissió, que
fins ara tothom descarta, podria pla-
nar pel cosmos centrista, i això encara
podria ser més greu que la polèmica en
sí per a un partit tot just en fase de
construcció, que només té les coses cla-
res quan es tracta de votar al Congrés o
al Senat, però que en tota la resta ha
d'anar improvisant constantment per

no quedar despenjat de les altres de
forces polítiques catalanes.

Diferències entre dirigents

A tot això cal afegir que, almenys
aparentment, els suposadament afron-
tats per la revolta de les bases no estan
pas d'acord entre ells. A principis d'a-
ny va circular el rumor que els senyor
Sentís i Folchi estaven enfrontats, des-
prés que en Folchi comptava en tot i
per tot amb el seu pretès contrincant,
més tard que les coses estavan cada
cop més clares i en Sentís seria presi-

dent i en Folchi secretari general. Però,
vet aquí que el projecte d'unificació
dels tres col·lectius que formen Cen-
tristes de Catalunya -UCD, UCC i
UDCA— en un sol per tal de fer un par-
tit nou articulat amb la UCD, complica
les coses molt i molt. Perquè en aquest
cas entra en joc la figura del senyor
Antón Canellas, que també pot aspirar
a alguna cosa, per exemple ser presi-
dent del partit, i aleshores els senyors
Folchi i Sentís tornen a estar cara a ca-
ra disputant-se la secretaria general, a
menys que finalment el senyor Cane-
llas sigui ambaixador i es restableixi la
pau centrista entre els diferents aspi-
rants a ocupar els càrrecs més impor-
tants:.

En definitiva, els millors situats en
aquests moments per sortir-se amb la
seva són els representants de les bases,
atesa la seva unitat d'acció i de crite-
ris. No obstant, alguna cosa diu que els
més alts dirigents no han dit la dar-
rera paraula i jugat encara a totes les
cartes, entre altres coses perquè és pa-
lesa la seva relativa tranquil·litat i la
meticulositat amb què deixen que hi
hagi filtracions a la premsa, una mica
com si tinguessin més'que calculada la
seva estratègia. En canvi, els caps de la
dissidència, sigui perquè obligatòria-
ment han de córrer tot el que calgui si-
gui, perquè no tenen dirigents naturals
indiscutibles, donen la impressió de
poder-se precipitar cada cop que cami-
nen un pas més. Sembla com si, en dar-
rera instància, els padrins imprescindi-
bles estiguin de part de qui han d'estar
i en contra seva, i tot pot quedar en un
no res a l'hora de les veritats, és a dir,
a l'hora de l'assemblea. •

gàrgoles del Palau PERE FONS

Ortínez, no te'n vagis
Ja n'estic tip. Això no funciona i toco el dos" ha dit

cvfina ve8ada» BO i bromejant, el conseller de Governa-
«o Manuel Ortínez. I solen ser els socialistes, que el pri-
mercop es pensaven que l'afirmació anava de veres, els
nuï u demanen: "Ortfnez, no te'n vagis". Els socialistes
ï ? \ a * n o r a d'aprovar l'entrada del conseller al govern
català, es van abstenir.

-1 h a ^ q u e O r t f nez havia perdut la confiança del
• "R e s d e r e s*E 1 conseller va entrar a la conselle-
0 f o r c a t P e r ks circumstàncies. Rahola plegava i

necp ü«Vla d e 8Ubstítafr· El seu nom i el de Bricall, molt
didnt a l a secretaria de la Presidència, eren els can-
cient Probables. Els únics. Ortínez acceptà, cons-

t i que en certa manera feia un xic de tapaforats.
coSSr a Í a c m e s t a consciència de cobrir un buit, l'actual
una ta G o v e rnació ha tirat endavant, entre d'altres,
la d - r r ^ ^ ^ e n t important: l'organització de l'Esco-

11118^010 P^Uca de Catalunya. I d'altres,
però, és un tècnic i no vol deixar de ser-ho.

Fer política, almenys en aquests país, no li interessa. Per
això a la mínima que vegi que hi ha alguna solució poc o
molt acceptable per a la seva conselleria, Ortínez tornarà
a l'activitat que, aquí, ell s'estima més.

Però, entretant, 1 home no es plega de braços. És tre-
ballador de mena i no para. A més a més, aquesta interi-
nitat, per dir-ho d'alguna manera, pot prolongar-se fins
que hi hagi nou govern català, un cop fetes les eleccions
al Parlament de Catalunya.

El president és conscient d'aquesta possició i la hi res-
pecta. Per cert que la malaltia de Tarradellas va esverar
més d'un i més de dos consellers, i dels polítics vull dir.
Quan es va fer pública no se sabia ben bé quin abast tenia
i algú afirmà que podia ser greu. L'anàlisi d'aquests con-
sellers —i que consti que no eren únicament els qui abo-
nen Tarradellas a tort i a dret- era ben simple: en aques-
ta etapa prèvia a l'Estatut, qui pot jugar el paper del Pre-
sident? .
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LA SETMANA NEGRA

Encara més
difícil
PEDRÓ ALTARES

- Un país espantat i esbalaït, un govern paralitzat, una classe
política replegada sobre ella mateixa, l'extrema dreta al carrer i
un seguit d'incògnites a les quals ningú no contesta és el primer

balanç, provisional, del més terrible cap de setmana que es
' • , recorda a Madrid d'ençà molts anys.

, Efectivament, 13 morts en una mica
més de 48 hores han convertit aquesta
ciutat en la "capital europea del ter-
rorisme". Tampoc no poden oblidar-se
les circumstàncies dels assassinats en
un grau d'acarnissament i crueldat
desconegut fins ara. Una cosa és clara:
es volen carregar la democràcia abans
que hagi tingut temps de començar a
ser l

Madrid: la ciutat de la por

Un cotxe amb tres alts caps de l'e-
xèrcit conduït.per un xofer civil. Un
grup de persones amb granotes de tre-
ball i bosses d'esport que criden als
nens que entren en un col·legi del cos-
tat que es tirin a terra. Primer, una rà-
fega de metralladora, després una
bomba de mà i més tard una altra, per
acabar amb una altra ràfega. Eren dos
quarts de deu del matí del divendres
yint-i-cinc. La notícia va córrer com la
pólvora per la ciutat. Des de l'assassi-
nat de Carreró Blanco, el més greu
atemptat contra l'exèrcit. Els telèfons
es bloquegen i les redaccions dels dia-
ris no donen abast. A l'endemà, en
l'enterrament, els militars tingueren
un capteniment exemplar, si bé grups
ultradretans aconseguiren apropar-se
a la comitiva fúnebre cridant contra el
govern. ETA revindica l'atemptat. Era
la vigília del dia de les Forces Armades
que es celebraria, sota la presidència
del Rei, a Sevilla.
- A la tarda, esclata una bomba de
gran potència a la cafeteria "Califòrnia
47", conegut lloc, situat davant de la
seu de Fuerza Nueva, per ser punt ha-
bitual de reunió d'ultras d'extrema
dreta. L'hora, set menys cinc de la tar-
da, era propícia a que el lloc estingués
ple amb un públic format predomi-
nantment per senyors grans que feien
el seu berenar de dissabte. Vuit morts,
la majoria vells i més de quaranta fe-

12

rits. Primer fou l'estupor, la ciutat es
poblà d'ambulàncies i cotxes de poli-
cia. Les emissores de ràdio van dema-
nar sang al poble. En els primers mo-
ments es creia que els morts eren molts
més...

En arribar la nit, la ciutat oferia un
aspecte desolat. Ningú pels carrers,
llocs públics buits, por per tot arreu a
una nit "de los cuchillos largos...". A
l'endemà, els ultres ocupen el centre de
la ciutat i les rodalies del carrer Goya
esdevenen una constant manifestació
en la qual es resen rosaris i hi ha incen-
diàries paraules de Blas Pinar, braços
enlaire, insults al Rei i a la Reina, crits
demanant la intervenció de l'exèrcit,
agressions a fotògrafs... .

La ciutat ha conegut dies semblants
en alguna altra ocasió. L'estratègia de
la tensió s'ha aferrissat ja diverses ve-
gades en Madrid. Però des d'aquella
tràgica setmana de gener del 77 (assas-
sinats d'advocats laboralistes, segres-
tament de Vülaescusa) els fets no ha-
vien estat tan greus. El terrorisme ha

hnat pels desestabilitzadors

ment... El terror ha sabut sens dubte
triar el moment

La situació provocada pel terrorisme és un

L'atemptat a la cafeteria Califòrnia 47 fou un acte de violència indiscriminada
condueix al caos ,.

tep^jat l'accelerador sobre la població
cwú i militar en una monstruosa acció
ae desestabilització que fereix la ciutat
sencera i la paralitza d'estupefacció i

^ només els ultres repleguen el
«uant de la provocació. La classe políti-
«j» govern i oposició, triguen massa
««ps a reaccionar per retornaria còn-
i c a a una població atemorida i sico-
r»mCameilt malalta. El govern calla du-
SPS "ï88?11 hare*- L'oposició, amb el
*fft

u P^apal partit en estat de provi-
com» ía t 'n o 8aP * * f e r m é s enllà delscomumc^ d e c o n d e m n a . É 8 m o l t ^

qUe l a l c a l d e T ^ o Galvàn, sens
L * * • * ! « • tenses, no

o c * va& directament als
o n ?tan els ferits. Carrillo és

F e h P e Gonzàlez no és en
moments "ningú" politica-

Què passarà?

La tarda del dissabte passarà a la
història d'aquest país. Hi va haver mo-
ments que el buit de poder es detectava
com quelcom de palpable. El Governa-
dor de Madrid, Rosón, salvà la situa-
ció. Però una cosa va quedar massa
clara: aquesta és una democràcia amb
escasses defenses. La paralització del
govern i la inèrcia de les organitza-
cions de masses, partits i sindicats, es
féu dramàticament palesa. La iniciati-
va la van tenir els ultres que ràpida-
ment es llançaren al carrer. I la prem-
sa d'extrema dreta, i no tan extrema,
per a qui allò que havia passat era una

prova palpable que el sistema demo-
cràtic resultava un perfecte fracàs. Les
columnes polítiques d'alguns comenta- .
ristes eren com una invitació "al vals"
de la intervenció militar...

La veritat és que la capacitat de
reacció de la classe política ha estat
molt limitada tenint en compte la gra-
vetat dels fets. No es pot deixar sol al
país amb la seva por i el seu trauma,
amb la inseguretat i els rumors recor-
rent els carrers. El govern no sembla
tenir cap mena de confiança en ell ma-
teix i els ministres, alguns, demostren
llur escassa entitat política. D'altra
banda, el monumental error històric
del resultat del congrés del PSOE pren
aquests dies la seva veritable dimensió.
No hi ha poder ni alternativa de poder.

Tanmateix, aquest país haurà de
reaccionar en defensa d'allò que tanta •
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feina ha costat d'aconseguir: la Consti-
tució. L'estratègia desestabilitzadora
no pot continuar guanyant batalles i,
allò que és més greu, sembrant descon-
fiança i desànim en la població. Els
problemes reals i concrets, la situació
econòmica i els estatuts d'autonomia
entre altres, s'enfosqueixen i s'allar-
guen. El terrorisme és una tràgica cor-
tina de fum sobre la realitat, la qual es
replega a un segon o tercer lloc.

El problema rau en què cal donar
suport a un govern que amb prou fei-
nes dóna senyals de la seva existència;
a una oposició debilitada davant de l'o-
pinió pública pels seus propis i inútils
errors, a un país esporuguit per l'inhi-
bicionisme... On és la sortida? La situa-
ció exigiria accions conjuntes i coordi-
nades, retornar la confiança a la gent
en els polítics que ha elegit i en un sis-
tema que no és culpable d'allò que* està
passant. S'aconseguirà? Aquesta és
una infinita realitat per entregues. Per
tant, la solució no és en màns de ningú,
i no obstant això, és en les mans de tot-
hom. Recuperar la confiança i el car-
rer, vet aquí la qüestió. No es pot per-
dre la primera i dexiar el segon "als
fatxes" com va passar en aquest inaca-
bable cap de setmana sagnant. Els car-
rers buits poden ser past dels llops noc-
turns, dels apocalíptics, dels enter-
radors de professió. Ara hauria de ser

Iuns

ü
mmmm

l'hora de la fermesa. Se sabia que
aquestes coses podien passar. Per què
doncs ens agafen tan desprevinguts?'
Per què no es preparen amb antelació

les respostes? Se suposa que ens es-
peren dies difícils. Més difícils encara.
Si almenys aquests tristos dies passats
servissin de lliçó i d'anàlisi... •

Els ultres cridaven contra la democràcia amb braços aixecats que assenyalen al passat.

fBBSEP*i%.

,t 3fc



I CAMPANYA DE TEATRE DE
L'OBRA CULTURAL DE LA CAIXA DE PENSIONS

TEATRE ROMEA
Dilluns, 4 nit. Dimarts, 5 tarda i nit. Dimecres, 6 tarda

LA SALA DE LES NINES d'Araceli Bruch
pel Grup Bruixes de Dol.

Entrades des de 100 pessetes. Tarda a les 6'15 nit a les 10'30
Localitats anticipades! Vegeu cartellera

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

C4ÍX4 P€ PSNSiONS

"la Caixa"
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Pont aeri MARTA MATA

., Tot just acabo d'escriure sobre els
avantatges de les Corts, el cara a cara,
l'absència d'ulleres fosques, he d'utilit-
zar la paraula en una mena de "turno
de rectificaciones", com diuen al Con-
grés, però diferent, perquè es tracta
d'una autorectificació i que jo recordi,
allí no be vist mai ningú autorectificar-
se ni canviar confessant-ho... en tot cas
canvien sense voler confessar-ho,
r Es tracta en aquest cas de rectificar
primer una possible conseqüència d'a-
llò que escriuré; un sent com a bo el ca-
ra a cara de les Corts, però amb la con-
dició qüe no ens el creguem com el ca-
ra a cara del país. En segon lloc, recti-
ficar una dada massa optimista: l'ab-
sència d'ulleres negres a les Corts; ja hi
han aparegut. , ;
- Les dues constatacions podien fer-se
precisament aquella setmana dedicada
al debat d'ordre públic: Una cosa era el
debat cara a cara amb la seva pròpia
dinàmica, ja en parlarem, i l'altra cosa
va resultar ser la realitat, l'endemà di-
vendres amb la mort de quatre mili-
tars, i el dissabte amb la de vuit civils,
més les morts en persecució, etc. .
' Dins de les Corts mateixes, en el de-
bat cara a cara, ressaltaven més unes

Debats i realitats
cares que altres i no pas d'acord amb el
seu pes en la realitat. Per ordre alfabè-
tic. L'Aizpun, un navarrès però que no
ho sembla massa, físicament prim i
afuncionariat, si que ho sembla en la
força i la contundència de la seva ex-
posició acompanyada d'una precisa
gesticulació amb l'índex de la mà dreta
apuntant aquí i allà, que fa por que es
dispari. • ?

En Bandrés que tampoc no respon a
la imatge típica del basc, prim també,
però gens afuncionariat sinó més aviat
home d'organitzacions no governa-
mentals, de la no violència en aquest
debat de la violència. ;

En Fraga amb un tema com aquest
de l'ordre públic, que era el seu en le-
gislatura anterior i que ara se li escapa
de les mans, cap a unes altres mans
que potser l'avergonyeixen; sigui com
sigui, el seu galopant fluix de paraula,
tortura d'estenògrafs, ha arribat ja als
límits de l'enfarfullament i ha perdut
seguretat del qui domina el terreny sol.

Blas Pinar és qui ara també l'ocupa
amb molta menys categoria de contin-
guts argumentaris, però amb molta
més càrrega de violència, i que segons
va dir, s'ha assegut a l'escó que ocupà

en Calvo Sotelo. Blas Pinar que compa-
gina en els discursos el seu cultiu de la
imatge joseantoniana amb la seva pro-
fessió de notari, sacerdot de la propie-
tat privada, que defensa dins el mateix
discurs al costat de la bandera espa-
nyola i de l'exèrcit.

I en Sagaseta que continua la seva
"gozada" enmig del debat d'ordre pú-
blic.

r I el ministre? I els grans partits? Se-
riosos, mesurant les paraules, les pro-
postes... L'endemà i l'endemà passat
els esdeveniments donaven un altre to
a les declaracions oficials i feien veure
una mica més la distància entre el cara
a cara de les Corts i el cara a cara de la
realitat. .
* Ah! I a les Corts ja han aparegut

ulleres negres. En el moment d'acabar
Blas Pinar el seu pinyol final sobre el
dret "de todo espanol" d'utilitzar la sa-
grada bandera, va ser continuat per
aplaudiments a la galeria del públic.
Efectivament, un conjunt de senyores
emperrucades, estucades i enjoiades
van manifestar així l'entusiasme del
pueblo espanol. Tres d'elles portaven
ulleres negres, o fosques, em sembla
que es diu.

A cau d'orella

• El cos del president Macià, juntament amb el seu cor
embalsamat que és en mans del president Tarradellas, se-
rà enterrat novament en el panteó que ocupà abans d'ésser
traslladat, en plena guerra civil, a un nínxol secret. Es posa
fi així als rumors que comptaven amb la creació d'una me-
na de "Valle de los Caídos" catalans al Montseny on s'hi
havien d'enterrar les persones il·lustres del nostre país.

• Diverses agrupacions i seccions de base del PSC estan
elaborant ja projectes de ponència de línia política a pre-
sentar en el Congrés extraordinari del PSOE a celebrar
abans del vint de novembre.

• També com a conseqüència del XXVffl Congrés del
PSOE, les Joventuts Socialistes suspendran el seu Congrés
estatal malgrat el vot contrari dels joves socialistes cata-
lans.

• Tota la programació dramàtica que s'emetrà pel canal
català de televisió a partir del mes d'octubre vindrà carac-
teritzada per una absència total de motius eròtics, polítics

o ideològics per ordres expresses dels alts càrrecs directius
de la nostra televisió.

• Els veïns del districte cinquè de Barcelona començaran
aviat una campanya de protesta per la insalubritat d uns
locals del barri. Es tracta d'un antic quarter de la Policia
Armada que ha esdevingut darrerament un niu de rates.

• Durant el mes de juliol funcionaran a Barcelona dotze
casals d'estiu distribuïts per tants d'altres barris. Cada ca-
sal assistirà a tres-cents nanos i hi haurà un monitor per
cada quinze vailets. Les subscripcions començaran a partir
del quinze de juny. Les activitats d'aquesta campanya, or-
ganitzada per l'ajuntament sota el lema de "Coneix el bar-
ri, coneix la ciutat", consistiran en excursions, recitals mu-
sicals, accés a piscines i d'altres esports, etcètera.

• El primer Centre de Salut de Barcelona s'obrirà prope-
rament al barri de Canyelles mercès a un acord entre i
juntament i l'Institut Nacional de Previsió.
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EL PODER PASSA A UN GOVERN CONSERVADOR I MINORITARI

La derrota de Trudeau, dur cop a
la precària unitat del Canadà
MATEO MADRIDEJOS

L'amenaça secessionista de Quebec i les tensions centrífugues
en les províncies orientals confirmen el fracàs de l'actual
federalisme i pressionen en favor d'un reforma constitucional.

El triomf del Partit Progressista-
Conservador en les eleccions generals
del Canadà no sols ha acabat amb la
supremacia política del partit liberal
de Fierre-Elliot Trudeau, que estava en
el poder d'ençà 1968, sinó que també
ha agreujat les divisions del país i ame-
naça amb assestar un cop decisiu a la
precària unitat de la Confederació. Les
esperances dels partidaris de la "unitat
nacional" es fonamenten precisament
en què el nou govern minoritari, dirigit
per Joseph Clark, caigui ràpidament en
el parlament i convoqui noves elec-
cions generals abans que no puguin
realitzar-se els plans secessionistes
dels qui propugnen la independència
de Quebec.

Els resultats electorals indiquen que
cap formació no ha assolit la majoria
absoluta. Els conservadors, amb el
35,8 per cent dels vots, obtingueren
136 escons; els liberals, malgrat acon-
seguir el 40,3 per cent dels vots, només
assoliren 114 escons; el Nou Partit De-
mocràtic (socialdemòcrata) millorà
sensiblement; les seves posicions en
passar de disset a 26 escons; el Partit
°ei Crèdit Social (populista de dretes en
."• que només es presentava a Quebec,
conquerí sis escons. :

Sistema Electoral
Confús

Sil Í s t e m a electóral majoritari/per
S s ' a u n a 8oIa v o l t a . semblant al

' e ^ p l i c a *ue e l s l^erals, amb
tlnguin menys escons que els
*** A U o m é s inquietant de

p e r ò ' é s V» e l P ^ t guan-
° m é s v a Atenir dos dels 75 es-
6 ^^sputaven a Quebec, els

*el ^ votaren aclaparado-
favor de la formació de Tru-

Joe Clark, sense problemes conjugals, va guanyar les eleccions

deau. Així doncs, el país queda dividit
en unes províncies angloparlants, favo-
rables als conservadors, i la província
de Quebec, de majoria francoparlant i
liberal. La tradicional divisió lingüísti-
ca ha provocat un espectacular divorci
polític.

No obstant això, cal tenir en compte
que el Canadà, el segon país en exten-
sió del món, amb només vint-i-quatre
milions d'habitants, un alt nivell de vi-
da i grans recursos naturals, ignora
pràcticament els conflictes ideològics.
De forma semblant a allò que passa als
Estats Units, la immensa majoria de la
població d'ambdues comunitats lin-
güístiques accepta el "Canadian Way
of Life", defensa el sistema capitalista i

polemitza essencialment sobre el re-
partiment de la prosperitat. Al repte se-
cessionista de Quebec s'hi han afegit fa
molt poc les tensions centrífugues a les
províncies d'Alberta i Saskatchewan,
riques en petroli, que voldrien disposar
lliurement de llurs recursos.

Cap partit "nacional"
En aquest context polític, la campa-

nya electoral va estar centrada en la
controvertida personalitat del primer
ministre sortint, inclòs el seu drama fa-
miliar, i l'escassa popularitat del seu
contrincant, que fins fa uns dos anys
era un perfecte desconegut. Pierre
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Elliot Trudeau, campió d'un Canadà
unit i bilingüe, s'havia guanyat l'hosti-
litat d'un part considerable de la pobla-
ció angloparlant per la seva política
d'apaivagament envers Quebec, però
no va aconseguir aturar els progressos
dels secessionistes organitzatcs en el
Partit Quebequenc, dirigit per René Le-
vesque. Joseph Clark, elegit per prime-
ra vegada el 1972, emergí de la foscor
l'any 1976 per esdevenir dirigent del
Partit Progressista-Conservador, i
quan va iniciar-se aquest any la
campanya electoral, la majoria de la
població romangué indiferent davant
del jove polític que assumia la crítica
fàcil del govern, sense oferir veritables
alternatives.

En qualsevol cas, tenint en compte
l'escàs entusiasme desvetllat per Jo-
seph Clark, els resultats electorals con-
situeixen un fracàs per la política de

. conciliació i igualtat entre les dues co-
munitats patrocinada per Pierre Elliot
Trudeau. Portat al poder pels propis
angloparlants, a fi de moderar el na-
cionalisme de Quebec, Trudeau acabà
per indisposar-se amb tothom. La llei
sobre el bilingüisme de l'administració
federal, el 1968, i la presa del poder a
Quebec pels nacionalistes del Partit
Quebequec, després de les eleccions de
novembre de 1976, que desebocà en la
solemne i una mica forçada proclama-
ció de l'"unüingüisme", contribuïren a
entelar la imatge de Trudeau entre eles
electors angloparlants. í

La derrota dels liberals en les re-
cents eleccions ha destruït alguns equí-
vocs i paradoxalment, ha estat celebra-
da tant pels angloparlants de les pro-

' vincles de l'Oest com pels nacionalistes
francoparlants de Quebec. Els primers
s'han venjat de Trudeau i se senten sa-
tisfets perquè el país recupera el seu
"caràcter anglès", encara que no po-
den amagar la inquietud davant de les
conseqüències que la bipolarització pot
tenir sobre el futur de la Confederació.
Els francoparlants, per la seva part, so-
bretot els nacionalistes que segueixen a
Rané Levesque, veuen en la caiguda
del primer ministre liberal de fi del
"mite de la unitat nacional" i la confir-
mació de llur tesi que sempre han exis-
tit "dos Canadàs". Ja que els quebe-
quencs votaren massivament en favor
dels liberals de Trudeau, mentre que
els angloparlants de les altres provín-
cies ho feren pels conservadors de
Clark, no hi ha cap partit que pugui
presentar-se com "partit nacional".
Segons els nacionalistes del Partit Que-
bequenc, Pierre-Elliot Trudeau, en
presentar-se com a canadenc i q: ta-
ment bilingüe, mantenia l'equívoc i
provocava confusió; a partir d'ara, les
coses estaran més clares ja que els re-
sultats electorals demostren, entre al-
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tres coses, que el partit triomfador no-
més representa els electors de p. !

de les províncies orientals. ~

La "sóbirania-assocïació"

Aquesta anàlisi, però, ha de ser aco-
llida amb cautela, ja que el nacionalis-
me secessionista del Partit Quebe-
quenc, segons tots els indicis, no ha
progressat com s'esperava des que va
assolir el poder a Montreal amb el qua-
ranta per cent dels sufragis. El referè-
dum sobre la independència, promès
per René Levesque en un termini de
dos anys, no només s'ha ajornat, sinó
que ha estat convertit en una proposta
de consulta, sobre la "sobirania-
associació", prou ambigua com per
permetre tots els moviments tàctics. Ja
que el Partit Quebequenc refusa la se-
cessió per un acte de força, com desit-'
java l'avui desaparegut Front d'Allibe-

Margaret Trudeau, esposa de l'ex-primer
ministre va ésser, una de les causes de la
derrota liberal- a les eleccions , • .

rament de Quebec, el futur de la Confe-
deració depèn, en últim extrem, de les
negociacions entre el govern federal
d'Ottawa i els governs provincials.

Les qüestions econòmiques i l'es-
tructura social de Quebec jugaran un
paper determinat en la configuració
del futur. Les províncies orientals, po-
blades gairebé . exclusivament per
ciuans d'origen anglosaxó, es conside-
ren escassament interessats per les
protestes del quebequencs i tendeixen

fc-V*1

Pierre Trudeau amb un nombre de vots mést
prou escons per governar .

a veure en l'agitació nacionalista i lfo-
gülstica un excés de retòrica. La pro-
víncia d'Ontario ós la més vinculada
històricament i econòmica a Quebec,
disposa del més gran potencial econò-
mic i, en connexió amb les multinacio-
nals americanes, exerceix una decisiva
influència sobre l'economia de tota »
Confederació.

Quebec dividit

La població de Quebec es troba pro-
fundament dividida quant a una mp°
tètica independència i no acaba
tendre, malgrat les explicacions
né Levesque, com la "sobirania . jp»
dria fer-se compatible amb aque»
"associació't destinada a preservar *
avantatges econòmics que a 6 1 1 ^

tà l j t nad
avantatges econòmics que ^ ^
pertànyer al conjunt canadenc, BW ,
gloparlants de Quebec, que. constin

' "cl******»'»*-'

l i ««••"—

cents eleccions per al Parlament fede-
ral, no podem saber quina és la seva
veritable força. * ~

La identitat nacional

V En el fons del problema batega la di-
fícil qüestió de la "identitat" nacional
canadenca, que molts consideren im-
possible de concretar i d'inculcar en les
consciències. La província de Quebec
ha patit en silenci, durant molts anys,
la supremacia dels anglosaxons primer
en forma d'una assimilació forçada,
després sotmesa a l'aïllament; però el
nacionalisme quebequenc, lluny de de-
saparèixer, es reafirmà durant els úl-
tims anys, i Pierre-Elliot Trudeau i el
partit liberal van haver de reconèixer
que no es tractava d'una pretensió ab-
surda. Només en arribar al poder l'a-
ny 1968, el dirigent liberal ara der-
rotat va llançar la idea d'un Canadà bi-
linque, on els francoparlants es sentis-
sin com a casa seva en qualsevol de les
províncies. Els últims, esdeveniments

confirmen el fracàs d'aquesta empresa
de refer la "unitat nacional" mitjan-
çant la superació de la querella lingüís-
tica, doncs les províncies anglosaxones
refusaren la idea d'esdevenir bilingües,
si bé és cert que acceptaren la utilitza-
ció d'ambdós idiomes en les etiquetes
dels productes d'alimentació. Els que-
bequencs, per la seva banda, que són
gent tranquil·la i poc inclinada a l'a-
ventura, saben perfectament que el
vuitanta per cent de les empreses ins-
tal·lades en llur provincià són propietat
dels anglosaxons, i que la promesa aju-
da de França resulta perfectament ri-
dícula enfront de la puixança i la pro-
ximitat dels Estats Units.

L'actual federalisme canadenc, re-
format culturalment pel govern Tru-
deau, sembla haver entrat en una crisi
definitiva. La solució teòrica apunta
cap a una reforma de la Constitució
que atorgui nova autoritat a les provín-
cies, en l'esperança de promoure la
identitat nacional que mai no va exsi-
tir. És evident que un govern dèbil i mi-
noritari com el de Joseph Clark, no po-

. drà dur a terme una tasca de tan gran
volada. •

els seus oponents no va tenir

xen prop del vint per cent de la pobla-
ció de la província, i els anomenats
neo-canadencs", d'orígens molt di-

versos, retreuen a Pierre-Elliot Tru-
aeau haver permès la progressiva ins- \
il·lació oficial d'un Quebec unilingüe.
Entre la població d'origen francès, que y
arnl>a a poc menys del setanta per
pwjt, no és segur que René Levesque
Jfom els vots necessaris per imposar la
sobirania-associació".
En les eleccions provincials celebra-

t s a Quebec el novembre de 1976, en
im^01116111 de greu crisi econòmica,
a?^ J°aüció de descontent" derrotà
naï?rUtíbera l * col·locà en el poder als
jaconalistes de René Levesque, els
fiï? 5° utüitearen en la campanya el
X e l a dependència. En les ac-

^ ^ n c i e s doncs, es conside-
SE? q u e e l s electors estiguin

ïïiïï*, a s e 8 ^ majoritàriament el
QueW s e c e s s i ó- Com que el Partit

e°equenc no concorregué a les re-
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DE LA CORONACIÓ IMPERIAL A LA SUSPENSIÓ DE L'AJUT

MILITAR FRANCÈS

Bokassa, darrera dels passos
d'Amin

XAVIER BATALLA • *

Oblidada ja la surrealista coronació de Bokassa I, l'Imperi Centroafricà
sembla estar a punt de perdre, com li passà a Amin, el favor dels occidentals. Un

any i mig després de la mascarada d'estil napoleònic, Bokassa I, el més
infamant producte del postcolonialisme francès, ha pres el relleu, amb tots

els mèrits, del règim extinte d'Idi Amin, la més oprobiosa obra del
neocolonialisme britànic.

Bokassa I, que per als francesos no
és sinó una caricatura de llur història
colonial, encarna però la unificació de
les tres formes de concentració del po-
der que tradicionalment es donen en el
context de l'Àfrica necolonial de parla
francesa, és a dir: règim presidencialis-
ta, personalització del poder i sistema
de partit únic. Igual que en l'Africa' an-
glòfona, on els Estats modelaren llurs
règims, després de la cínica descolonit-
zació formal dels anys 60, segons una
pàl·lida imatge de la norma bipartidis-
ta, en l'Àfrica francòfona es produí
també un procés mimètic paral·lel. La
principal diferència entre els dos casos
va raure en què els líders francòfons ja
havien participat en la vida política de
la metròpoli, compartin l'oposició als
Governs dèbils de la Quarta República
i .el desig de trobar, en consonància
amb la tradició bonapartista, l'"home
providencial". La influència de la
Quinta República i el prestigi personal
del general De Gaulle en terres africa-
nes, serien decisius posteriorment, per
a l'establiment generalitzat d'un fort
poder executiu monocèfal com a eix
del sistema.

S'ha dit, amb raó, que estudiar la
història contemporània de països com
Costa de Marfil, Malí o Senegal, és co-
nèixer la biografia de l'home que ha re-
presentat al seu país en la Quarta Re-
pública Francesa. Aquest no és el cas,
òbviament, de Bokassa I, la ir-
resistible ascensió del qual s'inicià des.
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dels rengles de l'Exèrcit francès com
Napoleó, el seu gran ídol. Però l'esper-
pèntic i megalòman emperador és el...
cas més il·lustratiu de la màxima dege-
neració de les ja esmentades formes de
poder en l'Africa francòfona; una de-
generació que no ha estat obstacle, pe-
rò, perquè l'antiga metròpoli l'hagi
mantinguda en el poder, des de fa ca-

torze anys, com a garant dels seus inte-
ressos. ,

Matança i crisi
La força de Bokassa és el suport

francès, però en aquesta mateixa força
rau la seva pròpia debilitat. Bokassa es

A la reunió franco-qfricana, l'emperador Bokassa 1 va rebre el suport del president
Giscard .



La pompositat de Bokassa recorda l'imperi de Napoleón Bonaparte situat al segle
XX, la qual cosa li dóna un aire d'opereta grotesca. >

quedà primer, a finals de 1977, sense
i ajut militar nordamericà; ara és
França qui ha suspès les seves trame-
ses, després de la recent mantança de-
nunciada per Amnesty Internacional.
u>m ü va passar a Idi Amin, Bokassa
sentia abocat a perdre el suport que
na fet possible la seva tranquil·la i llar-
ga estada e n el poder.

L'última carnisseria coneguda de
nSl Clt centroafricà ha provocat la
prunera gran falla en el sistema mono-
npf' i,assassinat, el passat mes de ge-
êr, d ̂  centenar d'adolescents que

1 W 8 a v e n a v e s t í r ' Pel s e u elevat cost,
unuonne escolar, no només ha provo-

? U!p e n s i 6 d e la vital ajuda fran-
fl ha provocat un significa-

e n e l s ^ n g l e s del règim: en
matançaf l'ambaixador a

??** Ban8ui' presentà la
e
 6 r a c o n s t i t u i r u n front

mai j?° h a v i à "tat posada
C w fins ara'- m a l « r a t e l s

n
i ï1

t e n t 8
1 2 e C°P d'estat

a Bangui de 1966 ençà.

Un votant de la "majoria"

Cosí de Barghélemy Boganda, el
"pare" de la República Centroafrica-
na, Jean Bedel Bokassa es convertí en
cap de l'Estat I'l de gener de 1966,
després del "cop d'Estat de Sant Silves-
tre" que derrocà David Dacko, un al
tre cosí seu. A partir d'aquest mo-
ment, el nou mesies s'autoproclamà
president vitalici de la República, pre-
sident del Govern i titular dels deu Mi-
nisteris més importants, així com pre-
sident i secretari general del Moviment
per a l'Evolució Social de l'Àfrica Ne-
gra, MESAN, l'únic partit autoritzat en
el país.

Nascut l'any 1921 a Bobangui, po-
blació situada a 80 quilòmetres de
Bangui, la capital, Bokassa és l'únic
cap d'Estat del món que gaudeix de do-
ble nacionalitat, la qual cosa li permet
no tan sols cobrar religiosament el seu
retir de capità de l'Exèrcit francès, si-
nó votar també en l'antiga metròpoli
per la "majoria" presidencial. La seva

gens rutilant trajectòria en l'Exèrcit
gal es perllongà ni més ni menys que
22 anys, de 1939 a 1961, combatent en
el segon batalló de la France Libre
(1940-45) i, posteriorment, a Indoxina.
Amb la independència del territori,
l'any 1960, la carrera de Bokassa seria
més impetuosa: el primer president,
David Dacko, el nomenarà comandant
en cap de l'Exèrcit centroafricà, càr-
rec des del qual prepararia el putsch
que posà fi a les vel·leitats sociahtzants
de Dacko, com anys després faria Idi
Amin, l'exargent de l'Exèrcit britànic,
amb Milton Obote. Finalment, el 4 de
desembre de 1977, Centroàfrica va
deixar de ser una República per esde-
venir un Imperi, i Bokassa se'n procla-
mà emperador.

Durant els seus catorze anys com
dictador, Bokassa s'ha guanyat a pols
un descrèdit que rivalitza amb els d'A-
min i Francisco Macias, el megalòman
de l'ex-colònia espanyola de Guinea
Ecuatorial. El terror ha estat, i és, la
columna vertebral de la seva política
interior: a Centre-Àfrica la tortura és
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- pràctica tan habitual com les desapari-
cions" i les amputacions d'orelles i
mans als lladres. El 1972, per exemple,
cinc anys abans que França s'encar-

, regués de la major part de les despeses
(uns 20 milions de dòlars) de la procla-
mació imperial, un destacament de l'E-
xercit apallissà a 45 lladres a la plaça
principal de Bangui; tres d'ells van mo-

, rir i la resta foren exposats a un sol de
"justícia" durant hores. Pel que fa a
l'exterior, Bokassa ha seguit un camí
paral·lel al d'Amin, encara que en un
to menor: públicament ha arribat a
qualificar de "colonitzador" i de
/'macarró" al secretari general de
. l'ONU. És a dir, les mateixes
extravagàncies que en l'altra tragèdia
bufa. - /

El desenllaç
L'actual crisi centreafricana no fa

més que confirmar la crònica inconsis-
tència de les organitzacions estatals afri-
canes recolzades en Occident Així
doncs, i a diferència del Zaire, on dues
intervencions occidentals ja han des-
baratat altres tantes invasions de les
forces katangueses avui: converses al
marxisme, l'Imperi Centreafricà pot te-
nir, amb el vist-i-plau de França, el ma-
teix o semblant desenllaç que el sofert
pel règim d'Amin; un desenllaç que
deixaria, però, les coses tal i com esta-,,
ven, però més presentables. Si Giscard
d'Estaing es fa enrera i manté el seu.

Idi Amin inicià la saga dels dictadors africans.

ajut, és que encara no ha trobat l'alter-
nativa que respecti els interessos gals i
eviti la desetabilització de la zona. La
invasió d'Uganda per les tropes tanza-
nes ha estrablert un precedent preocu-
pant. - .
;. L'Imperi Centreafricà, dipòsit d'im-
portants matèries primes (diamants/
cotó i cafè principalmet), no sols és es-
cenari—com a Occident es subratlla
intencionalment- de les disputes origi-
nades pel pluralisme ètnic i nacional

Porta dels bergants RAMON

Potser si, que acabarem
divertint-nos.

Fa tres, quatre anys es va dir, so-
bretot a la premsa francesa que Bar-
celona seria l'Amsterdam de la se-
gona meitat del setanta. Els france-
sos atien contínuament allò de
"pour l'Espagne et le Marroc"; és
l'argúcia que necessiten desespera-
dament per crear al seu sud la fron-
tera perquè els sues ídols, que són
els alemanys i els nòrdics en gene-
ral, no els preguin per llatins crus i
nus, ni per llatins a mitges.

Bé, han passat els anys, s'acosta
1980 i si Amsterdam ja no és Ams-
terdam, Barcelona ja no ho serà.

Convençuts del fet, els barcelo-
nins ja no compren ni llegeixen "Li-
beration" amb aquella aflció d'a-
bans. I comencen, molt lentament
però molt segurament, a comprar
"la Repúbblica", impressionant diari
italià que, si fóssim una mica més
civilitzats, ens arrencaríem de les
mans i en canviaríem un exemplar

per deu o cinquanta del "Le Monde"
de la millor època.

És igual. S'estan fent les obres
d'un saló de ball que es vol inaugu-
rar el mes de setembre —per la Mer-
cè. Seria un principi sensacional que
es complís la data, en comptes d'ha-.
ver d'esperar Tots Sants.

Ens hi podríem divertir. Aprofitant
una històrica nau, es construeix de
cap i de nou una sala amb pista, llot-
ges, escenari, un parell de barres de
bar —o tres: hi ha una set cada vega-
da més oceànica. La pista serà per-
fecta, i a les llotges s'hi podrà enrao-
nar. Serà sobretot un ball. De tant
en tant pararà la musica i durant
uns instants hi haurà atraccions:
deu minuts de jocs de mans posem-
hi per cas. Després, més música i
ball, molta estona. Hi haurà nois i
noies taxi?

I tot això per un preu raonable, a
la vella ex futura Amsterdam. Déu
n'hi do, oi, tu?

(en el país hi ha 3 grans ètnies i 38 tri-
bus), sinó també camp d'operacions de
les gran potències. En últim terme, l'in-
tervencionisme soviètic és utilitzat pels
occidentls per explicar —encara que no
justificar— el sosteniment dels més ti-
rànics cap d'Estat del contient. Un in-

. tervencionismé; ara atémperat, que en
l'Àfrica austral aconsella a Washing-
ton, pel contrari, imposar els seus
plans moderats als intransigents rè-
gims blancs de Rhodèsia i Sudàfrica,
principals beneficiaris indirectes, d'al;
tra banda, de les atrocitats d'Amin i
Bokassa. N'hi ha prou amb repassar la
premsa benpensant de les últimes set-
manes per a adonar-se, una vegada
més, de com aquells "pallassos sangui-
naris" han estat utilitzats també pel
neocoloniasme per edulcorar el racis-
me de Smith i Vorster.
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Passa pel centre de Barcelona

El tren nuclear de
ALBERT MORENO v / \

Cada quatre mesos, aproximadament, un tren especial de la
RENFE, transporta de Vandellòs fins a Port Bou, unes 25 tones de
residus radioactius de la central nuclear de Vandellòs; per això se
l'anomena el tren nuclear, el tren radioactiu o fins i tot el tren de
la mort.

L'obtenció dels residus

La central nuclear de Vandellòs, la
segona que va entrar en funcionament
3l nostre país, és de patent francesa, i
sncara que la seva tecnologia no la fa
excessivament competitiva amb altres
centrals, es va comprar en unes condi-
cions excel·lents, degut a la necessitat
que tenien els francesos d'exportar una
central nuclear al preu que fos. Era el
seu passaport d'entrada al club nu-
clear. .

El reactor de Vandellòs és refrigerat
per anhídrid carbònic, moderat per
grafit i alimentat per urani natural. En
concret, una de les diferències més im-
portants amb altres centrals nuclears
és precisament la utilització de l'urani
natural, en comptes de l'urani enriquit -
com ho és en la majoria de centrals del
món. •

Aquest urani natural, té una vida
aproximada de tres anys, a partir dels
quals el combustible gastat en forma
de residus, és introduït en uns reci-
pients especials hermèticament tan-
cats, que són submergits en una pisci-
na de la central, per iniciar un procés
ae refredament que durarà de nou a
dotze mesos.

Després del procés de refredament,
jo residus radioactius es porten a una
i w d e reProcessament, concreta-
«m e n e l c a s de Vandellòs a La Ha-
vÜL a ^ r a n Ç a ' En aquesta central, es
separarà l'urani del plutoni (element
utïl*Q* l a construcció de la bomba

es purificaran els residus, es
el plutoni perquè pugui

zemar-se! durant- molt de
J i es recuperarà finalment una
~,e l urani, que podrà ésser utilit-
fle nou com a combustible.

tren nuclear
del

responsable de la planta de reprocessa-
ment francesa, es fa de la següent ma-
nera:

De França es dóna avís que els cas-
tells que transportaran el material es
troben a la frontera. Un tren especial
de RENFE, anirà a buscar-los i els por-
tarà a Vandellòs, on es carregaran els
castells (dins la piscina de refreda-
ment), i es supervisaran totes les mesu-
res de seguretat. v i

El tren porta una parella de la Guàr-
dia Civil, personal auxiliar afectat a
RENFE i un agent de ràdio-protecció,
amb la misió de mesurar constantment
la radiació que desprenen els castells.

A nivell més tècnic i de dades, po-
dem dir que en cada viatge es porten
per terme mig unes 25 tones de residus
radioactius, dels quals el plutoni repre-
senta una mica menys de la milèsima
part, és a dir uns 20 6 25 quilos. Si te-
nim en compte que el plutoni és extre-
madament verinós, i que només amb
10 kg. es pot fabricar una bomba atò-
mica de potència considerable, podem
comprovar la importància d'aquesta
milèsima part de la càrrega.

Cada tren porta de 2 a 5 castells,.
protegits per una planxa de 19,5 cm.
de plom i una altra de 2 cm. d'acer ino-
xidable. Tenen una alçada de 2,50 m.
(amb els reforços), per una llargada de
3 m. i un ample de 2,40 m. Cada un
d'ells pesa unes .cinquanta tones, i en
porta cinc més de residus radioactius.
Cada castell té 8 caselles on es col·lo-
quen verticalment els elements ra-
dioactius. Aquests elements, són bar-
res de 60 cm. de llargada amb la co-
berta d'una aleació especial de magne-
si i una part central de grafit. A cada
casella es col·loquen 63 elements que
fan un total de 504 per castell.

Els castells estan construïts de for-
ma que puguin aguantar un xoc frontal
de 60 km/h, i una caiguda en vertical
de 10 metres.

HIFRENSA, la companyia responsa-
ble de Vandellòs, el capital de la qual

que
i

S? d e l ^ansport nuclear, que
directament de la companyia
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La central nuclear de Vandellòs, és el punt de partida dels residus radioactius
que travessen Catalunya.
es distribueix entre: Electrídté de
France (25%), ENHER (23%), Forces
Elèctriques de Catalunya (23%), Hi-
droelèctrica de Catalunya (23%) i For-
ces Hidroelèctriques del Segre SA (6%);
diu que la seguretat del transport esta
garantida pràcticament al 100%, i que
fins i tot en l'improbable cas d'accident
i de fuga per trencament d'un castell,
la zona afectada seria mínima. Parlen
en concret d'una circumferència en-
torn la fuga radioactiva de 30 m. de ra-
di.

El veritable problema
Aquests són els aspectes tècnics del

tren nuclear, però, al costat d'aquest
fet trobem tota una sèrie d'implica-
cions d'ordre ecològic, humà, econò-
mic i polític, que depassen per si matei-
xes el problema concret del tren nu-
clear.

Així els perills que comporta el tren
són: la possibilitat d'un accident per
causes purament fortuïtes, un sabotat-
ge o acte terrorista, o la probabilitat de
l'error humà o tècnic, com ja va passar
al més de novembre de 1977, quan els
tècnics francesos van oblidar de
descarregar alguns elements radioac-
tius.

Malgrat tot això el tren és sens dub-
te un dels mitjans més segurs per
transportar aquests tipus de material, i
hem de tenir en compte que els residus
radioactius han de traslladar-se obliga-
tòriament.

Fer a nosaltres és millor que els resi-
dus radioactius se'ls quedin els france-
sos, perquè si es quedessin aquí, com-
portaria la construcció de la conse-
güent planta de reprocessament per a
poder tractar-los, i la consegüent cons-

- La realitat és que en aquests mo-
ments no hi ha alternativa al tren nu-
clear, i a curt termini; mentre la font
del problema no desaparegui, les mesu-
res que es poden prendre, són única-
ment les referents a un control més es-
tricte de les mesures de seguretat; con-
trolar el recorregut del tren i intentar
que circuli pels llocs de menor densitat
de població posible. Quan finalitzin les
obres de la RENFE de la linea de cir-
cumvalació que pasarà per Papiol i
Mollet, evitant Barcelona i la seva zona
industrial, s'espera que el tren nuclear
deixi de passar pel túnel del Passeig de
Gràcia, per utilitzar aquesta via de cir-
cumvalació. -

La central nuclear1 de
Vandellòs

Al voltant del tren nuclear i de la
central de Vandellòs, hi ha i>erò, una

Després de Harrisburg les campanyes anti-nuclears cada cop tenen més força.

tracció dels cementiris atòmics. En
aquest sentit el tren nuclear i el trans-
port a nivell general de les atòmiques
és un mal menor, sempre parlant amb
referència als riscos humans i ecolò-
gics. .;

El problema doncs, depassa de molt
la qüestió del tren nuclear, que no és
més que una de les conseqüències de la
utilització de l'energia nuclear. No po-
drem qüestionar el tren sense qüestio-
nar prèviament aquest tipus d'energia,
entre altres raons perquè el tren haurà
de continuar fent els seus transports,
mentre funcioni la central nuclear de
Vandellòs, o en altres paraules, no es
pot aturar el tren sense aturar abans la
central que produeix les deixalles ra-
dioactives. - • - - : . "

sèrie d'elements inquietants, que si bé
no han pogut ésser provats amb la seva
totalitat, sí que han estat repetidament
denunciats per alguns tècnics de la ma-
teixa central i representants dels movi-
ments ecologistes i antínuclears de
Catalunya. ;-. . . .

Un d'aquests elements ós el destí fi-
nal dels residus radioactius i concreta-
ment del plutoni, element clau com ja
hem dit per la fabricació de la borni»
atòmica. Segons sembla, hi ha -un
acord entre HIFRENSA i l'exèrcit iran-
cès, pel qual el plutoni "aniria a parar»
l'arsenal atòmic francès. Segons altres
fonts les necessitats de plutoni que te »
"force de frapp.e" francesa, w
produït certes pressions sobre

24



FRENSA, perquè augmentés al màxim
el rendiment de la central, i per tant el
percentatge de residus radioactius.

Segons aquestes mateixes fons
aquest rendiment excessiu de Vande-
llòs (entre el 85 i el 90%, quan el nor-
mal es troba als voltants del 65%), és la
causa fonamental dels múltiples'pro-
blemes que ha tingut Vandellòs. Podem
dir que quan escrivim aquest article
ens informen que la central està atura-
da. • .

Alguns tècnics de Vandellòs, han de-
clarat privadament que no li donen
més de quatre anys de vida, xifra que
si fos certa, elevaria a deu o dotze a-
nys la vida de la central, davant les
previsions dels vint o fins i tot els tren-
ta anys que li donaven quan es va inau-
gurar.

Altres elements encara, els pesca-
dors de la zona denuncien un descens
progressiu de les captures als voltants
de la central. Els agricultors es lamen-
ten de la poca productivitat dels cultius
i dels arbres pròxims a Vandellòs. Fins
i tot es diu que un dels obrers de la cen-
tral hauria mort degut a una dosi ex-
cessiva de radioactivitat.

Nosaltres no afirmem ni desmentim

totes aquestes qüestions, però el que sí
és cert, és que Vandellòs ha tingut
molts problemes de funcionament i que
els resultats de la investigació del "Ins-
tituto de Investigaciones Pesqueras",
sobre la radioactivitat de la superfície
marina dels voltants de la central, no
s'han fet encara públics. Per què?

Un nou model de
creixement per a una altra

societat
Però no podem deixar de banda en-

cara, altres implicacions més generals
del problema. ;

No hem de caure en la simplificació
de denunciar l'energia nuclear per sí
mateixa. En primer uoc perquè sobre el
tema s'ha parlat massa, i moltes vega-
des equivocadament i en segon lloc, i
això es molt més important, perquè
l'energia nuclear respon a l'elecció d'u-
na determinada societat i d'un deter-
minat model de creixement econòmic
d'aquesta.

Queda quasi fora de lloc recordar
que la utilització de l'energia nuclear es-
tà íntimament lligada als sistemes de

.defensa del món occidental, i que es
troba en la base del desenvolupament
dels diferents arsenals atòmics d'a-
quests països.

Quan es diu que les centrals nu-
clears són indispensables per al desen-
volupament de la societat s'està dient
només una veritat a mitges. És cert que

. ho són per un model de societat, però
també és cert que és aquest mateix mo-
del el que provoca una demanda artifi-
cial d'energia a la qual avui en dia no-
més les centrals nuclears poden res-
pondre.

D'aquesta manera al qüestionar l'e-
nergia nuclear, i demanar la investiga-

v ció d'altres fonts energètiques, com la
solar, estem qüestionant també tot un
model de creixement econòmic de la

. societat. Per això és inquietant l'acti-
tud de certs sectors de les multinacio-
nals nordamericanes, que emparant-se
en la lluita antínuclear, intenten subs-
tituir l'energia nuclear per l'energia so-
lar, però, sense qüestionar el model de
societat. Això quan l'energia solar és
precisament una font energètica des-
centralitzada i no depenent, és a dir,
característiques contràries a l'actual
model de creixement econòmic. _

Tot fent canti ISIDRE AMBRÓS

La serra del Cadí
La serra del Cadí és una serralada que està situada a ca-

vall de les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Ber-
guedà, entre el Pas dels Gosolans i el coll de Tancalaporta.
Es un massís que ja de bell antuvi havia cridat l'atenció
dels afeccionats a l a muntanya. I dic dels afeccionats, pel
fet que l'esmentat massís és un marc incomparable per a
^fotografies o plasmar en un llenç el formós paisatge que
allà s'albira. També s'hi pot anar, només, per a fruir de la ,
natura i recuperar-se del famós "stress" que produeix la
Ciutat. Àdhuc hom pot admirar la bellesa dels seus boscos i
i encís dels seus prats alhora que fa petites excursions
per les valls, 0 bé, si és un alpinista amb força experiència

entrenament, hi va per enfilar-se per les costerudes ca-
bals que menen als cims principals de la serra del Cadí o
per escalar les verticals i esveltes roques que formen la ca-
ra nord d'aquesta serralada. •,-.-•-••

OIS *** o b s e r v a r l a s e r r a d e I Ca<i í es asequible a tot-"
una part hi ha tota una sèrie de carreteres o mi-

! Pktes forestals que s'endinsen i recorren, una a
mmï t o t e s > s valls que configuren aquest massís, fins al
junt que quasi m'atreviria a dir que no hi ha cap racó d'a-
ího s e " a l a ( i a <ïue pugui ésser inaccessible a la visita de

escaIadors» el Cadí -com es coneix normalment-
S n Í ° t u n a m P l i v e n t a 1 1 d'escalades, des de les més
comJles f m s l e s d'extrema dificultat. S'ha de tenir en
peràa qUfi e l C^ é s u n m a r c esplèndid d'entrenament
míc «iq u e U s alpinistes que pretenen anar cap a massissosr a t S * mé8 mciï3 ̂ e w ha a r r e u ·

ent més assossegada, hi ha un reguitzell de coses

per fer, des d'anar a visitar el santuari de Bastanist, situat
a la vall del riu Villec, fins restar a cinc minuts del poble de
Martinet pescant truites o bé anar a donar un cop d'ull a la
vila d'Estana, un dels pobles més alts de Catalunya, cares-
tà situat a l'alçada de 1.843 metres sobre el nivell del mar,
per una vegada allà caminar mitja horeta, tres quarts i ar-
ribar-se a Prat de Cadí; una amplia esplanada, emplaçada
al peu mateix de l'extensa cara nord del Cadí, envoltada de
bosc de pi. . . . '

Com anar-hi?
Per a desplaçar-se fins la serra del Cadí hi ha dues vies,

una que passa per la Seu d'Urgell i l'altra que va per
Puigcerdà. ^

Si es vol anar per la Seu d'Urgell, es surt de Barcelona
direcció Igualada, una vegada allà s'agafa la carretera co-
marcal, C.C-1412, que va a Calaf i a Pons; quan s'arriba a
aquesta darrera població es segueix la carretera comarcal,
C.C-1313, direcció a la Seu d'Urgell i d'allà és continua en
direcció Puigcerdà. Però compte, perquè uns vint quilòme-
tres després de la Seu ja es comencen a trobar les localitats
del Cadí, que estan al costat mateix de la carretera, alhora
que hi ha indicacions per agafar les pistes forestals que
duen a les viles més enlairades.

Si es vol anar per Puigerdà, es surt de Barcelona per la
carretera nacional, N-152, passant per Vic, Ripoll i la co-
llada de Toses. Una vegada situats a Puigerdà només cal
seguir la carretera comarcal C.C-1313 i cercar la vila de-
sitjada. I una vegada allà, bon cap de setmana.



18.000 ATLETES PELS CARRERS

La consciència
esportiva
ENRIC BANERES

No poca gent dubta de l'eficàcia que, per a l'elevació del nivell
esportiu d'un país, tenen manifestacions com l'anomenada I
Cursa Popular de Barcelona que es celebrà el diumenge dia 27 de
maig. Mobilitzar 18.000 persones un cop a l'any és tan inofensiu
com entrompar-se la revetlla de Sant Joan, perquè ni una cursa ni
una borratxera en la vida creen hàbit.

Dit això, allò que si que és important
és qualsevol mena d'ocasió que s'apro-
fiti per apropar ïa_gent a l'esport. Po-
sar la Volta ciclista a les Rambles/ fer
desfilar la "Jean Éouin" pel centre de
la ciutat, la possiblitat que existís un
circuit urbà per a competicions de mo-
tor, encara que això ja quedi descartat
per les incompatibilitats que crea entre
el fet esportiu i la posició dels veïns
afectats, són ocasions que apropen l'es-
port al poble i el despullen d'aquest ta-
bú que el fa semblar un fenomen re-
servat a les grans figures o a les classes
més privilegiades.. ; .

Allò més positiu de la I Cursa Popu-
lar a Barcelona, és que l'oportunitat
fou aprofitada pels responsables de
l'esport municipal barceloní per anun-
ciar la pròxima habilitació d'uns cir-
cuits de "footing" en diversos parcs de
la ciutat. A la Ciutadella, al Turó de la
Peira al Parc de les Aigües, al Parc de
Cervantes i a Montjuïc hom disposarà
d'uns circuits on qualsevol ciutadà pu-
gui oxigenar-se, estirar les cames i re-
laxar la ment. Em sembla una gran
idea perquè sempre he estat defensor
que un bon esmorzar ha de tenir quel-
com més que un "donut".

Aprofitar els parcs per a l'ús espor-
tiu és una vella pràctica en la majoria
de les ciutats europees i nordamerica-
nes.No fa falta portar fins a aquestes pla-
nes l'exemple del Hyde Park londinenc,
en el qual conviuen els "gentlemen" a
cavall amb els discrets corredors de
fons i la "mamie" que passeja un gos
que generalment ja és de la família.
Més aprop tenim l'exemple de la Casa
de Campo de Madrid, autèntica tera-
pèutica física dels madrilenys.

En una època en la qual l'esport ha
de posar-se a la cua d'altres necessitats
que el guanyen en prioritat, és obliga--

ció dels responsables municipals
—sempre he defensat que és en el marc
del municipi que ha d'organitzarse l'a-
nomenat esport de masses— la recerca
de fórmules que permetin practicar-lo
amb una mínima despesa econòmica.
Malauradament, no esjtem en un mo-
ment per a consti **rcr amn càrrec fl*g pres-
supostos públics ostentosos poliespor-

tius o higièniques piscines climatitza-
des com es va fer, amb resultats discu-
tibles, en l'opulència del "samaran-
chisme". Per cert que, fins fa uns
quants anys, la Úelegació d'Educació
Física i Esports de Barcelona editava
un anuari amb el nom de "Guia espor-
tiva de Barcelona" que recollia totes
les entitats, instal·lacions, material i
serveis esportius de la ciutat i les seves
comarques. No sé si aquest valuós do-
cument d'orientació s'ha tornat" a pu-
blicar des del 1974 perquè a mi, al-
menys, no me n'han enviat cap altre.

És molt interessant saber quin és el
grau de rendabilitat de les instal·la-
cions existents, sobretot les de caràcter
públic, per a conèixer les possibilitats
reals que té el ciutadà per a la pràctica
esportiva. Però, tot i essent això molt
important, no ho és menys posar-hi
imaginació al tema, perquè no a tot
l'esport li calen necessàriament costo-
ses instal·lacions. Divulgar el "foo-
ting", el "cicloturisme" -tampoc no
estaria malament fer un circuit per a
ciclistes els diumenges a la Zona Fran-
ca, per exemple— arreglar les platges,
orientar l'excursionisme dels "domin-
gueros" seria una bona manera de
crear una consciència esportiva en els
ciutadans. I, el que és millor, és una
formula que no necessita grans despe-
ses en diners, sinó en imaginació. •

El diumenge, la ciutat de Barcelona es-
devingué un immens estadi en el qual parti-
ciparen 18.000 atletes espontanis. Vells, jo-
ves, nens varen iniciar aquesta cursa pels
carrers de Ui vila amb una consciència es-
portiva singular. ; .
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AL PORT DE BLANES

Vaixells de segona mà
JOAN CATÀ I SANTI CARRERAS

Des d'una petita embarcació per nou mil pessetes fins a un respectable
vaixell per cinc milions i mig, prop de dues-centes alternatives troba el

visitant, tant el tafaner com l'interessat, al mercat del vaixell usat a Blanes.
Un mercat diferent, potser l'únic de l'Estat espanyol avui.

Mentre el nou ajuntament de Blanes
elegia una alcaldesa socialista, M" Do-
lors Oms, la comissió organitzadora del
mercat del vaixell usat acabava de po-
sar a punt els tràmits per fer realitat la
seva cinquena edició/celebrada dar-
rerament £1 canvi municipal ha obli-
gat a improvisar una mica, ja que no se
sabia si el nou consistori continuaria
patrocinant el certamen. Finalment
l'Ajuntament ha donat el sí.

Cent vuitanta embarcacions
de segona mà

El port de Blanes acull unes cent
vuitanta embarcacions de tota mena.
N'hi ha de més atrotinades, i de més
noves. De petites i de grosses. Sempre i
quan estiguin en condicions, i surin da-
munt l'aigua, tenen cabuda en aquest
mercat.

"La idea inicial fou la de possibilitar
un intercanvi entre els afeccionats a la
nàutica, una relació entre tots. La
mostra cobreix un buit en el camp de
la nàutica" explica a L'HORA Lluís
Coll, un dels tres membres de la comis-
sió organitzadora. "A la vegada facul-
tàvem l'accés a la nàutica de gent que
si bé no podia adquirir una embarca-
ció a preu de cost, si que se'n podia
quedar una de segona mà. Intentem
popularitzar la nàutica. Posem a l'a-
bast de tothom una nova forma d'en-
trar a la nàutica. La nàutica no s'ha
d'associar amb un esport de rics" pun-
tualitza Lluís Coll. Després d'una llarga
exposició conclou remarcant "tant es
fa nàutica amb un gran veler, com amb
una barqueta d'aquestes petites per
navegar els diumenges". £1 mercat del
vaixell usat "ós avui l'únic mercat de
nàutica a Espanya amb aquesta idea"

Compradors, fins i tot, de
~~^ Canàries

La mostra aplega venedors d'arreu
de Catalunya majoritàriament, encara
que també en vénen de fora; normal-
28

"Facilitar l'accés a la nàutica de la
gent" ; •; .

ment les excepcions a la regla prove-
nen de Santander i la seva rodalia.
Dels que si que en vénen bastants de
fora són dels compradors. "De Sevilla,
i, fins i tot, de Canàries —comenta una
de les públic relations del certament—
però normalment aquests que vénen de
lluny et telefonen abans, i si tens el que
volen ho encarreguen i fan el viatge.
Aquests que vénen de lluny compren
segur".

Molts milers de visitants de la mos-
tra no hi compren res, tafanegen, mi-
ren, comenten, són sobretot els homes i
dones que els dies de festa hi fan acte
de presencia. Els compradors interes-
sats que pregunten, rebusquen i s'in-
formen a fons cercant una cosa concre- >
ta hi van els dies feiners, perquè així
sense aglomeracions poden fer les co-
ses més tranquils. Hom calcula en un
trenta-cinc per cent del total del ma-
terial exposat la xifra de vendes. En

pessetes el volum econòmic que es mou
supera els set milions de pessetes "per-
què cal tenir en compte que moltes ve-
gades els deu dies del mercat serveixen
per posar en contacte comprador i ve-
nedor, però l'operació comercial es fa
fora de la fira", diu Lluís Coll..

El regateig és a totes les
" transaccions

Les embarcacions abans de ser ex-
posades són inscrites a la fira del vai-
xell usat, que resta oberta a qualsevol
inscripció fins al darrer moment. Cal
pagar una petita quota, quatre-centes
pessetes per metre d'eslora; d'altra
banda una vegada s'ha tancat la venda
l'organització es queda un petit percen-
tatge que va des d'un vuit per cent en
les embarcacions més barates fins al
tres per. cent a les. més cares. Un mercat a l'abast de tothom

- . - V - - • V · · ' L V -•••••-. • •ÇIA f • . ' ' '•• - : ^ > ^ M
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Des de barquetes petites fins
i46aos de. comprar, cal regatejar

Abans d'arribar a un acord, és inelu-
dible, gairebé sempre, el conegut rega-
teig. "Quinze!, no, vint!, deixem-ho en
disset, no...". £1 regateig presideix to-
tes les transaccions. La forma de paga-
ment és lliure, tan sols s'ha de fer una
paga i senyal inicial; la resta entra en
la negociació entre venedor i compra-'
dor.

Hom troba entre el mostrari d'em-
barcacions una per tres-centes vint mil
pessetes de 4,90 d'eslora i 2,70 de mà-
nega amb 40 H.P. de potència, una al-
tra una mica més petita i amb menys
potència per vuitanta mil. També se'n
pot trobar una de nou mil, i una, la més
cara, de cinc milions i mig, taxada al
començar el certamen en sis milions.
Els preus més normals se situen per les
dues i tres-centes mil pessetes.

£1 cinquè mercat del vaixell usat de
Blanes és una manera diferent de fer
que Espanya, amb centenars de quilò-
metres de costa acosti el seu promig
d'una embarcació per cada mil dos-
cents habitants al de França, una per
cent setanta, o al d'USA, una per cada
trenta habitants.
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ENTRE HAMLET I LA SARDA

} el Terenci
Ü.UÍS CROUS * í |

..-;.-. .•>, '• -li'M

A la porta del Tinell hi pengen unes cordes de llana que ell es
"ura de dalt a baix i de baix a dalt Les cordes són part del
decorat del "Hamlet" que ell ha traduït i adaptat. EU vol veure la
desfilada dels actors amb llurs disfresses.

Les disfresses li han agradat molt a
eu' <flH> és l'autor. Comença un assaig
general a la Plaça del Rei. Ell encén
una cigarreta apretant poc el llum!
çom per a no fer soroll, com per a no
entorpir l'assaig. . 5 ..«•

Ell es cerimoniós fumant-se un
Çigarretaman mira l'assaig del Ham-

JÏ l» . P l a ç a del Rei de Barcelona. Fa
- Mira l'escenari i; sensa deixar de,

Í?1<? W P * de tabac de la but-el foc- E n c é n · T o t ***** dei-
?^8cenarL {Quan se li ha

cigarreta; els actors se senten

^Urs>) EU deixa de ***** "* m ° -
Íe

f
s
A

cenari i mira si el foc del seu
està tan embadalit com ell veient

l'obra. £1 foc del seu cigar s'avorreix.
I ell —que ja ha tornat a portar la mira-
da cap l'escenari- fa unes cuantes pi-
pades sehsa treure el fum. Són pipades
lentes, d'omplir els pulmons, són pipa-
des d'assaig. •

Després dirà quatre coses perquè tu
acabis entenent que tot allò l'apassio-
na. El Terenci. :

-La possible catalanització del
"Hamlet" en la traducció i l'adaptació
que he fet ós exclusivament a nivell
d'expressions concretes. Shakespeare
utilitza molt una sèrie de dobles ente-
sos, de jocs de paraules i tot això. M'he
estimat més catalanitzar-los per a un
públic català no tindria cap sentit. En-

cara que tampoc he pretès una missió
d'estudi que, en principi, no sóc jo per
fer-la perquè ja hi ha un centre shakes-
pearià a València que la farà collonu-
dament Però nosaltres ho hem de re-
presentar devant del públic, hem d'a-
nar pels pobles... .:

—De quina aportació es pot parlar
que has fet tu al "Hamlet" amb la teva
traducció i adaptació? . '
: —Saps que jo encara no ho se?

-No?
—Potser es pot parlar a un nivell d'u-

na aportació de la pròpia inexperièn-
cia. Es a dir, jo soc narrador i sempre
havia estat una mica desinteressat de
la poesia. Des que vaig començar a
traduir el Hamlet la poesia m'està inte-
ressant molt. He necessitat escriure un
llibret que mai no publicaré perquè jo
tinc noció de quan soc cursi. Alesho- .
res... a mi em surten unes coses en poe-
sia que son cursilissimes i espero no
publicar mai, perquè, és clar, dir les
coses que deia el Shakespeare el s. xvi
és molt bonic, oi, però que les digui un
barceloní de l'any setanta potser és
com per a caure la cara de vergonya, i
una mica de consciència del ridícul la
tinc. La traducció de "Hamlet" ha es-
tat com un aprenentadge. Aleshores,
potser més que què he aportat jo al
"Hamlet", potser es podria parlar de •
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què m'ha aportat el "Hamlet" a mi.
-Què?
—Molt. Potser més que res del que

hagi fet en la meva vida. Jo tinc la im-
pressió que es veurà més endavant en
la meva obra.

—Intueixes quines coses t'ha aportat
el "Hamlet"?

—Les intueixo i les veig. Fa un any
estava escrivint una novel·la de la qual
només em faltaven trenta fulls. Alesho_-
res —Oh, dissort meval— se'm va acudir
porposar a televisió el "Hamlet". Quan
ho vaig proposar no pensava que triga-
ria un any en traduir-lo. M'he passat
un any sense fer res més. I d'això me'n
sento culpable perquè se n'ha ressentit
el show de la Rosa, que no ha estat a
l'alçada d'allò que podria haver estat.
Això era sap molt greu perquè en algun
moment es nota. Tot i així tampoc no
estic d'acord amb el que han escrit cer-
tes persones, com el Melendres, perquè
aleshores jo desafio al Melendres que
entretingui mitja hora al públic... No,
el Melendres que l'entretingui deu mi-
nuts seguits, que ja tindrà feina. Però
bé, tot això és secundari. Que et deia?

—L'aportació del "Hamlet" à tu.
-És que des que visc a L'Empor-

dà faig allò que comencen una història:
"Fa sis mesos que..." i no l'acaben mai.
Doncs estava escrivint la novel·la i em
sentia una mica buit, una mica el meu
estil massa barroc. Vaig començar la
traducció del "Hamlet" i encara tinc
les trenta fulles de la novel·la per aca-
bar. Ara, treballo molt lentament, jo.

—Potser també és una influència del
"Hamlet".

--Potser. Jo crec que tota aquesta in-
fluència es veurà en la propera novel*
la. Ha incidit en mi en una economia de
mitjans, en un cert gust pel llenguatge.
Allò que diu l'Espriu, no recordo on, de
l'estalvi. I també a un nivell ètic, a un
nivell que pot semblar contradictori,
que és allò que en un moment en què
tothom està tan preocupat per l'estruc-
tura et trobes una obra genial com és el
"Hamlet" que l'estructura se la passa
pel cul, perquè mira que de construcció

„ es un disbarat el "Hamlet". I, és clar,
després també m'ha aportat molt a un
altre nivell: m'he anat afeccionant en
qüestions primer de llenguatge, des-
prés de temàtica, després d'història. A
aquest nivell és una experiència que
m'ha enriquit molt. Clar, després
l'experiència al ficarse al teatre. Jo
no m'hi hauria ficat mai a fer això en
teatre sense l'Enric Majó. En el teatre,
com ho va ser en televisió, hi ha hagut
un canvi d'impressions molt profitós. I
després també una cosa - i això ja és a.
nivell meu professional— és que he pas-
sat un temps... Grec que no és un secret
per a ningú que després de la mort d'en
Franco s'esperava un reneixament cul-

Tant parlar, tant parlar, i el cafè amb llet se li va refredar

tural que no s'ha produït, més aviat al
contrari. Aleshores jo em sentia molt
apartat de la gent, molt sol...A més, les
coses que demanaven de mi eren molt
banals, autèntiques collonades. Alesho-
res l'enganxar-me al "Hamlet" m'ha
donat una sensació de remocençar la
meva carrera. I en aquest moment de
la meva vida això ho ha estat tot. Pot-
ser sona ridícul, Jo ho sento si sona ri-
dícul. Se me'n fot, què conyl.

—M'has dit que l'Enric ha estat fona-
mental perquè et decidissis a fer-ho en
t e a t r e , s e m p r e t r e b a l l e u a i x í a m b l ' E n -
r i c ? , . ••• .,• ; ••• . •;-.- . ,.." ;. «•;.••.••-••....:•;

-Sí. Ara' havíem acabat "La dama
de les camèlies" i em va dir "què
fem?" i li vaig dir "Si féssim el "Ham-
let"?. Tothom va dir que estaba boig de
voler fer el "Hamlet". Jo me'n vaig
anar a parlar amb l'Arandes i em va

dir que sí, que endavant, que ho
a televisió. . .: .

-T'has plantejat un llenguatge tele-
visiu i un llenguatge teatral? • ,

-A mi a la televisió el que m agraaa
és contar, explicar. Quan vam proposar
de fer el "Hamlet" jo vaig P ^ J 1 /
l'Antoni Chic perquè crec que és; eUJ»
litzador que té més afecte per 1 actor 1
un "Hamlet" amb una persona queMW»
tingui afecte per l'actor no e s p o t j '
Podíem fer un "Hamlet" experimental.
Però, a les cinc de la tarda, a Cataiu
nya, no s'ha fet mai 9™ jo sàjriga «
"Hamlet" en català... teníem dret íl· i*
nos una palla? I vam intentar ier
VHamlet" el més assequible P088*1*
la gran satisfacció és que hem açonw^
guit que el "Hamlet" a televisió MP
estat un programa popular; - .
: -Això no t'obliga a rebaixar ni



-No. He fet el "Hamlet" que volia
fer. És clar que ara ja en faria un altre,
però jo encara m'ho passo molt bé es-
crivint amb comes perquè encara no sé
graduar el ritme que té una coma.
Quan hagi escrit "Guerra i Paz" -no és
que jo vulgui escriure "Guerra i Paz",
tu ja m'entens— potser m'atraurà fer
altres coses. Ara m'està bé i no he ha-
gut de rebaixar nivells. -

—Però, en canvi, en un programa tan
popular com "Festa amb Rosa Maria
Sardà", més d'una vegada et surt la
vena intel·lectual.

—Homel. Surt tot. I el cinema de
barrí, i els mites -ja ho saps, oi, que
soc un mitòman— i, clar, també hi surt
l'intel·lectual. En el show de la Sardà
hi surt tot. M'agradaria que veiessis el
de la setmana que vé... >

Aqui, a en Terenci i a mi ens ha pas-
sat allò que li passava a ell amb els ar-
ticles que li demanaven. Li deien "tan-
tes ratlles" i el Terenci diu que s'ha de
ser un geni per a fer això. Es clar, ser
un geni, o no aconsseguir explicar el
que et proposaves. A mi, amb en Teren-
ci, m'ha passat això: no ho he aconse-
guit. Només vull dir el seu apassiona-
ment en aquell bar enganxant paraula

Hamlet i la Sardà, les
dues follies de Terenci
Moix

darrera paraula. Tantes paraules va
enganxar que quan ja acabàvem la
conserva tenia el cafè amb llet
-evidentmetn, fred- sense encertar.

No he aconseguit ficar aqui dintre
tantes coses com va dir el Terenci du-
rant aquella hora i escaig. Ja hauria de
ser un geni i el Terenci mut.

I, evidentment, no. •
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L'AUGMENT SALARIAL NO ÉS L'ÚNIC CULPABLE

Abril
d'abril

la inflació
JOAQUIM MONELLS . : : , ^ ;

La publicació recent de l'índex general de preus corresponent
al mes d'abril —1,5% d'augment- ha posat de manifest una clara
acceleració de la taxa d'inflació, fenomen que ha estat qualificat
de perillós i de sorprenent. .

La perillositat social d'aquest aug-
ment resulta, malgrat l'aparent insig-
nificància de la xifra, escassament dis-
cutible. Perquè relativitza el triomfalis-

: me governamental que en els darrers
mesos s'autoatribuïa una victòria es-
clatant sobre la inflació i perquè antici-
pa unes perspectives econòmiques per
a la resta del 1979 de signe molt sem-
blant a les de l'any anterior. I això/
sense tenir en compte les males llen-
gües -fins i tot amb 4 ressò
parlamentari- que afirmen que, per
desig exprés de l'Abril Martorell, a
l'hora d'elaborar els índexs generals de
preus, la direcció de l'INE practica la
filosofia del pessimisme aritmètic, se-
gons la qual dos i dos sumen qualsevol
xifra inferior a quatre.

La raó immediata de les preocupa-
cions és que l'augment de l'abril —
acumulat amb els dels mesos
anteriors— fa suposar que el límit del
6,5%, que l'Abril Martorell es va au-:
toimposar com a increment màxim de
preus per al primer semestre d'engua^
ny, serà fàcilment ultrapassat a la fi
del mes de juny. Quins en són els pe-
rills?

En primer lloc, el perill de retornar a
una política monetària fortament res-

. trictiva, les conseqüències de la qual
ens «ón prou familiars, per haver-les
experimentat el 1978: augment sostin-
gut de les taxes d'aturi ensorrament a
dojo de les PIME. D'altra banda, cal te-
nir en compte que, si el 6,5% no és res-
pectat, això justificaria una renegocia-
ció dels convenis laborals signats fa

• pocs mesos. I una renegociació salarial
suposaria asseure novament l'econo-
mia a la sala d'espera, ajornar un cop
més la tan necessària reactivació de la
inversió privada i agreujar substan-
cialment una conflictivitat laboral ja
prou extesa.' ^-.V·:':-;^^,-; -;?. •• •: .--:i:

- . Enmig de tanta desgràcia possible i
probable, allò que no té desperdici és
la justificació que s'ha volgut donar a

- la nova empenta inflacionària: l'im-
pacte de l'augment dels preus de la pa-
tata primerenca. Explicació tècnico-
bucòlica sobre el comportament dels
preus, de dolça reminiscència xinesa:

de la incidència salarial —que no cal
evidentment negligir-, les taxes d'in-
flació tendeixen a accelerar-se a causa
de comportaments oligopolitics que fi-
xen nivells de preus deslligats de les
condicions de mercat; de pràctiques
empresarials que, enfront de la dismi-
nució de les taxes de rendibilitat que
comporta l'esgotament del model de
creixement, utilitzen els augments de
preus com a mecanismes de recompo-
sició dels marges de benefici; d'aug-

El límit del 6,5%, que Abril Martorell es va autoimposar com a increment màxim de
preus per al primer semestre, serà ultrapassat el mes de juny / "
els bons resultats agrícoles eren atri-
buïts invariablemnte a la perfecció
ideològica dels pagesos xinesos sota la
sàvia direcció del gran mestre Mao,
mentre que quan la collita era dolenta,
els resultats eren atribuïts —sim-
plement— a les desfavorables condi-
cions climatològiques. ••'.', •',-••

Acceptada la perillositat de la infla-
ció del mes d'abril, val a dir» però, que
de sorpresa gens ni mica. Res més lògic.
que la inflació s'accentuï si el govern no
ataca en cap moment les causes que la
generen, s'entossudeix en un diagnòs-
tic bàsicament erroni i persisteix en
l'aplicació d'una teràpia provadament
infeficaç. , • .
. El govern d'UCD, en línia amb les ac-
tituds dels països de l'OCDE, i concre-
tament amb el Pla Barre a França i el
Pla Andreotti a Itàlia, ha enfrontat la
inflació mitjançant dues tàctiques mú-
tuament complemetàries: la contenció
dels salaris i una política monetària
restrictiva. Òbviament, la interpretació
implícita que justifícia aquest esquema
d'actuació és que els augments de
preus són una funció exclusiva dels
augments salarials i que la inflació és
un fenomen purament monetari.

Però l'augment salarial no és l'única
raó de la inflació i, en molts casos, ni
tan sols la principal, atesa la multiplici-
tat de factors que influeixen en la de-
terminació dels preus finals. Al marge

ments de costos no-salarials, com l'e-
nergia i les primeres matèries; de la in-
necessària llargada dels canals de co-
mercialització i distribució; dels com-
portaments especulatius i de la cor-
rupció econòmica; de la ineficàcia d'un
sector públic burocratitzat que aug-
menta artificialment el cost dels ser-
veis; dels escanyaments sectorials pro-
duïts per la irracionalitat de l'aparell
productiu; del finançament inflaciona-
ri de la Seguretat Social; d'una forma-
ció de preus esbiaixada per excés, com
a mimetisme d'una llarga etapa de be*
neficis fàcils i exagerats; de la prolife-
ració d'activitats terciàries, de les
quals algunes resulten escassament
productives...

Tots els factors esmentats - i , amb
paciència, la llista seria més llarga pe-
rò no cal tampoc dramatizar- presen-
ten característiques estructurals yo
institucionals, alguns responen a tics
psicològics i la majoria tenen un evi-
dent contingut polític. Mentre aquests
factors continuïn inalterats i mentre la
UCD persisteixi en la mania d'interpre-
tar -per ignorància o W
conveniència- la lluita contra la ntfia-
ció com una croada antí-salarial i _mo-
netària, continuarem gaudint del a w
tós privilegi de viure en un món en qu«
la inflacció ens apareixerà-el més qu*
vó i l'altre també-- amb xifres penuo-
ses, però no gens sorprenents. B



NOUS PROJECTES DE LLEIS LABORALS

El Govern contra els
treballadors
I S I D O R B O I X ' _'Sr ,•'. '..._ '•-.•/.. ;'.---, c1 ',:•.,' :>" -"' '• / v f •:,;•= ;• -

Tothom, sindicats, patronal, partits polítics, i també el govern,
coincideix a assenyalar el buit existent en la legislació relativa a
les relacions laborals. ' . , ; .'. .

Treballem encara amb els pedaços
de la legislació franquista i tenim com
a norma més actual el Reial Decret Llei
de 4 de març de 1977, més els decrets
sorgits dels Pactes de la Moncloa i de
llur actualització no pactada d'aquest
hivern. Ara el govern es despenja amb
un important paquet de lleis laborals.
Resoldran els problemes? <

La resposta, al nostre entendre, és
clara i contundent: NO. No resoldran
res, en tot cas afegiran nous elements
de conflictivitat a les relacions labo-
rals, lleis d'aquesta naturalesa hau-
rien de ser un instrument per a la nego-
ciació social, facilitar-la, canalitzar-la,
emmarcar-la. I la primera impressió és
que la dificultaran. . .

Els primers problemes es desprenen
ja de llur pròpia elaboració. Elaboració
no negociada, ni tan sols resultat de
consultes prèvies. El govern pretén
justificar-ho amb l'argument de les
"presses", "manca de temps", "urgèn-,
eia", situació certa però que no serveix ,
ni com a pretext: el projecte de llei de
negociació col·lectiva és el mateix que
tenen preparat des de fa més d'un any i
que ja llavors va filtrar-se a la premsa.

Problemes de procediment que no
existirien o no tindrien massa impor-
tància, si no fos per les greus conse-:'
quències derivades del contingut d'a-
quests projectes de llei. - ~.\
^ El projecte de negociació col·lectiva
es una pobre adaptació de la pràctica .
J ê va imposant-se, però amb impor- k
tants limitacions. Pretén impedir la ne-
gociació articulada als diversos nivells
[des de l'estatal al d'empresa); dificul-;
tant allò que ara s'estructura de vega-
«es entorn de convenis i pactes com-
plementaris. S'afirma la voluntat de no'
" u e r f è i de l'administració, però.

^ P 1 1 marge d'interven-
^ i en el procés d'homolo-;

a
1

1 c o n t a t laboral. Hi ha una •.
l l } ^ l pressió, perquè en els

s'introdueixin Íclà2sules de
* • a ^ de renúncia al

e vaga i altres drets dels treballa-

dors. Continua existint un clar divorci
entre la negociació sectorial, atribuïda
als sindicats, i la d'empresa, on s'ex-
clou a les Seccions Sindicals...
. En relació amb el dret de vaga, el
projecte del govern és clarament re-
gressiu comparat amb l'actual situa-
ció. A més a més de la insistència en la
conclusió de pactes de renúncia a l'e-
xercici del dret de vaga, se segueix sen-
se entendre que la vaga és una forma,
però no l'única, d'actuació col·lectiva
dels treballadors. Es manté la prohibi-
ció feixista de vagues "solidàries",
sense haver tingut ni tan sols el pudor
de disfressar-la. Es pretén introduir
pràctiques gremialistes a través de la Rafael Calvo Ortega, ministre de treball

SERVEIS FINANCERS

És una societat de serveis dedicada a l'assessorament
econòmic-financer i d'inversions en general.

Un equip de professionals és a la vostra disposició per
informar-vos, en cada moment* de tes millors i més conve-
nients inversions que amb rendabilitat, liquidesa i seguretat
ofereix el mercat de capitals a l'inversor, tant individual com
institucional.

Partim de ía vostra situació personal per seleccionar entre:

" Certificats de dipòsit — Obligacions ;
.',.!. Bons de caixa — Accions — Etc. , ; ,

aquell o aquells valors que s'adeqüin més a les vostres ne-
cessitats i preferències.

SERVEIS CENTRALS: Còrsega, 301, ent. 1.- Barcelona (8) /
Tèlex 50537 FNCG - E. - Tels. 218 04 00 - 218 06 55
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figura de vagues per "grups professio-
nals' V S'exigeix la votació, en tots els
casos, dels treballadors afectats, amb
la qual cosa a través del formalisme
aparentment més democràtic, es mini-
mitza el paper dels representants de-
mocràtics dels treballadors, llurs for-
mes d'actuació i organització col·lecti-
va. Això adquireix una especial grave-
tat en les vagues de ram ja que, tot i re-
conèixer a les centrals llur dret a
convocar-les, s'exigeix la seva poste-
rior decisió en cada centre de treball.
Es perfecciona el procediment per de-
clarar "il·legals" les vagues, amb in-
tervenció "urgent" de Magistratura.
Subsisteix la possibilitat d'intervenció
governativa sense precisar-ne els lí-
mits, així com les pràctiques de milita-
rització.

Quant a l'anomenat "estatut del tre-
ballador", tan necessari efectivament,
es tracta en realitat d'una nova "Llei
de Relacions Laborals". No hi ha aven- La patronal i el govern es reuneixen per mirar pels seus interessos

El ugetistes prenen els local deTAISS

El passat dia 25 de maig, la Unió General de Treballadors efectuà arreu
del país una important ocupació dels locals de l'antic Sindicat vertical, així,
com, en alguns casos, de locals que havien estat propietat d'organitzacions i
obreres abans de la guerra. El motiu d'aquesta operació era, evidentment,:
reclamar d'una manera enèrgica la devolució atots els treballadors del pa-
trimoni sindical arrabassat pels franquistes l'any 39 i l'acumulat durant els
40 anys posteriors. El fet que aquesta devolució encara no s'hagi produït és
una de les coses més escandaloses que estan passant en el actual context
democràtic. *

Al local de l'AISS de Barcelona, s'hi tancaren un centenar de treballadors
ugetistes, encapçalats pel Secretariat Nacional de Catalunya i pels diputats
Luis Fuertes —secretari general de la UGT de Catalunya-, Marta Mata i Va-
lentia Antón. Com a molts altres llocs, l'ocupació fou breu ja que la policia
va fer acte de presència al cap d'una estona desallotjant els treballadors.
Esperem que algun dia podrem donar la noticia que finalment, aquests lo-,
cals han tornat al poble que els va aixecar. ••>•'•'

ços importants i sí en canvi algunes
qüestions preocupants. Per exemple la
possibilitat que hom atorga a les em-
preses d'imposar "horaris flexibles"
sense necessitat de l'acord previ amb
els treballadors, sinó solament l'avis a
llurs representants. 0 el "perfecciona-
ment" de la possibilitat d'acomiadar
per baixes, fins i tot justificades, intent
de pressionar contra l'absentisme sen-
se plantejar-se aquesta qüestió per les
arrels. Es pretén també regular el dret
d'assemblea, establint que aquestes,
fora d'hores de treball, només es po-
dran realitzar, com a màxim, una cada

.dos mesos.~; •: ' ~~ ~
D'aquest breu repàs es desprèn la

gravetat d'aquestes lleis. El repte que
constitueixen per al moviment obrer,
per als sindicats, per als partits obrers.
Llur discussió en el Congrés de Dipu-
tats no ofereix prou garanties si UCD,
unint els seus vots als de Fraga i
companyia, pretén sense més imposar
els interessos patronals. És evident que
la negociació política en el parlament
només podrà realitzar-se amb eficàcia
si va acompanyada d'una pressió so-
cial prou important a les fàbriques i ai
carrer. , .. : •

Resulta a més a més, que tot això es-
devé en un moment en el qual, a pari
de les provocacions terroristes, 1 fode*
d'augment de preus s'ha situat en un
5,2 % en els quatre primers mesos ae
l'any, essent previsible entre un 71 un
7,5 % per als sis primers mesos, us *
dir, superant el 6,5 % previst en els ae-
crets governamentals de topalls sai^
rials, la qual cosa obligarà a la-***1»1"
(amb possible renegociació) de *o»e*
convenis fins ara firmats. Tot apunta»
la necessitat d'una mobilització smai
cal certament serena, però també ai»
i continuada. •
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Manilla d'oros

Castellanismes
JAUME VIDAL ALCOVER ,

D'advertir castellanismes de lèxic i,
els qui reconeixem i respectam la dig-
nitat de la llengua, de bandejar-los del
nostre llenguatge, • n'hem arribat a
aprendre, i si nosaltres no en sabéssim
prou, Albert Jané i els seus col·legues
en la noble tasca ordenadora i depura-
dora acudiran al nostre ajut, recorda-
ran que no basta treure "os" finals per
catalanitzar una paraula; i que, per
tant, no hem de dir "apellid", sinó
"cognom" o "llinatge", proposaran so-
lucions allà on encara no n'hi hagi i
"alt tribunal de l'Institut d'Estudis Ca-
talans sancionarà, fetes les llargues i
mesurades deliberacions habituals, les
seves propostes. De vegades, la vivor
<* la llengua -aquest constant perill de
contagi que és la vidal- guanyarà als
escrúpols i a les prudents recomana-
cions d'aquests pacientíssims conse-
uers, que hauran de tòrcer el coll a ad-
metre la licitud de mots com "entre-
gar o carta", tot i que ells preferiran
fempre l'ús dels equivalents "lliurar" i

Uetra". • •• >

No extremarem; però, aquests
§IanY? d« la llengua viva. Si un filòleg,
«es dels vessants d'això que anomenen
mS?h l¥ l s t i c a ' e n s comunica, certa-
S a m b p o s a t adolorit, que els caste-
la li«« q u e contaminen últimament
fa\vn 5^' c a l d r a conservar-los perquè
S . W *e !• seva història i són testi-
ïï? d

1V
níemPs d'opressió i de deixa-

a' u nem de poder contestar,

«collint-nos a una imatge domèstica,
que si uns hostes no gaire curosos han
ocupat durant una llarga temporada la
nostra casa i l'han deixada plena de
brutícia, en tornar-hi nosaltres bé ens
Heura de fer-hi una bona neteja.-Ja
comprenc que fan riure molt i són molt
pintorescs els meus estimats mallor-
quins, que, tot i que sempre diuen nor-
malment "arbre" i "raïm" o "rém'\
quan parlen del que planten per Nadal
a ca seva o dels grans que es mengen la
nit de Cap d'any diuen "s'arbol" i "ses
uvas". Però ni per pintoresquisme se
salven.

No són, doncs, qüestions de lèxic les
que ens han de preocupar. Hi ha un ca-
pítol, en l'estudi de la llengua, el que
hauríem de dedicar a la Fonètica, que
em sembla una mica desatès, pel que fa
a la Normativa. I l'hi veig tant, de de-
satès, que no crec que reïxi a sortir mai
dels dominis de la Dialectologia. No
m'hi ficaré: qui en sàpiga més, que hi
digui la seva.
: De castellanismes, n'hi ha que són
antics. És possible que la "o" final de
les formes del verb con "miro", "can-
to", pròpies de les parles del Principat,
però no usades a les Illes ni al País Va-
lencià, no sigui, un castellanisme. I
crec que l'ordenació dels pronoms fe-
bles postposats al verb - é s a dir, Datiu-
Acusatiu-, aceptada i usada a la gran
part del domini català, però no a les
Illes -que ordenen Acusatiu-Datiu-, és

deguda a la influència de les grans
llengües . romàniques veïnes. Bernat
Metge escrivia • "cercàr-la'm" i'-no
' 'cercar-me-lao < jPer% això són coses
tan incorporades que no n'hem de par-
lar més. Tot i que els castellanismes
sintàctics, no sé que s'hagin estudiat
amb la cura i la minuciositat que la
qüestió mereix.

Uns castellanismes que em desvet-
llen fortament l'atenció són els caste-
llanismes paremiològics. Vull dir, la
substitució deia dita genuïnament ca-
talana per la corresponent castellana,
encara que sigui dita en català. Solem
dir "buscar els cinc —n'hi ha que diuen
"els tres"- peus al gat". Aquest "gat"
deu ser una substitució tardana, per-
què Ausias March comença un poema
així: "Lo cinquèn peu del moltó ab
gran cura /jo he cercat, è no en té sinó
quatre.".0 també allò d'anar-se-li aun
el sant al cel té un equivalent mallorquí
que diu, amb la mateixa intenció,
"fugir-li a un el conill".

I encara n'hi ha uns altres, de caste-
llanismes, que potser, són els meus
greus. Són els castellanismes d'actitud.
Ah! Aquests són gravíssims, perquè són :
producte de temptacions fàcilment ad-
meses. Anar tard a la feina o no anar-
hi, impunement. Això és un castellanis-
me. Ja ho diu Pin i Soler: "segueix la
costum madrilenya del llevar-se tard, i
com a conseqüència, esmorza tard, di-
na tard, sopa tard, retira tard, tot ho fa
tard. "Telefonar a través d'una secre-
tària, o el que sigui, una noieta d'aque-
lles que només saben dir "De part?" i
"Vale", això, tot plegat, és un castella-
nisme. Dir que es guanyen més diners
dels que realment es guanyen és un
castellanisme. Tractar tothom de tu,
sense consideracions d'edat, saviesa ni
govern -allò de "ser mayor en edad,
saber y gobierno"- és un castellanis-
me. Ser, en política, extremés i mancat
de prudència és un castellanisme. Dir
que no tenim literatura i adoptar una
actitud sistemàticament derrotista da-
vant les obres dels nostres escriptors és
un castellanisme. Anomenar senyora
Albert a Víctor Català i papers à qual-
servol escrit literari és un castellanis-
me. Parlar malament del President.
Tarradellas és un castellanisme.



"SILENCI ENDINS" DE JOANA ESCOBEDO

L'intel·lectualitat i el compromís
poHtíc 0 )

MARIA ALBIOL

Quina és l'actitud de l'intel·lectual davant el compromís polític? La política
és una altra qüestió? L'intel·lectual reclama per si mateix el dret d'estar per
damunt dels partits, de les opcions, fins per damunt de les idees, ell mateix
forjador d'idees? L'intel·lectual és una classe apart, o un de tants individus

que formen el context social?
SILENCI ENDINS de Joana Escobe-

do és una novel·la que escull el monò-
leg interior com a forma expressiva,
però un monòleg interior d'una lucide-
sa absoluta, que es troba a les antípo-
des del barboteig semiinconscient de la
Molly Bloom. I encara més perquè la
dona que s'expressa a través de les pa-
raules d'aquest monòleg és una intel·-
lectual, una femella que pensa.

Joana, tu fas que la teva protagonis-
ta vagi lligant pensaments al llarg de
tota una nit d'insomni. És un monòleg
a nivell de consciència i a més de cons-
ciència discursiva, és així?

JOANA ESCOBEDO.- Naturalment
que si, m'interessava precisament un
monòleg que transcorregués amb la
màxima lucidesa. És el monòleg, o es-
tat de vetlla si vols, d'una persona que
està acostumada a pensar a estudiar o
meditar el que llegeix, el que diuen els
altres, el que ella mateixa diu.

—Però aquest periple de l'intel·lecte
el fa un intel·lecte femella. T'has plan-
tejat aquesta qüestió?

JOANA ESCOBEDO.- Si t'he de dir la
veritat, mai no m'he plantejat el sexe
de la intel·ligència. Ni tan sols he tingut
mai cap impressió de desigualtat quan

.. es tracta d'entendre o d'usar concep-
tes. És més, quan he discutit amb un
amic o un company mai no he tingut
cap impressió d'inferioritat o de major
incomunicació amb una altra dona.

—Però no has sentit mai la discrimi-
nació de la dona en el món cultural?

JOANA ESCOBEDO.-Bé, et diria que
'aquesta discriminació l'he sentida a ni-
vell social. És evident que la vida de re-
lació es fa per parelles, fins i tot en els
ambients que podrien semblar més an-
ticonvencionals. Una dona, que va pel
món sola, crea sempre conflictes cosa
que no passa amb un home sol.

—Tornem a là teva intel·lectual que
ens expressa, amb paraules ben orga-

£?:• nitzades, el fluir de la seva conscièn-

cia. M'ha interessat i m'ha sorprès que
un dels temes constants del monòleg si-
gui el tema del compromís polític. Tu
pretens explicar l'actitud de l'intel·lec-
tual enfront del compromís jolitic?

JOANA ESCOBEDO.- Bé, jo pretenc
parlar, no sols a través de la protago-
nista sinó de tots els altres personatges
que dialoguen amb ella, de l'intel·lec-
tual universitari que és el que jo conec.

—Fas referència a un personatge
concret o vols explicar un personatge
genèric? '
, JOANA ESCOBEDO.- Jo diria que no
és un personatge genèric. Jo faig parlar
una persona insegura, que ha viscut
realitats diverses. Ha viscut dins un
món incòmode, però que no ha arribat
a trencar mai. Descobreix després un
món molt més ric i tracta d'integrar-
s'hi. Descobreix llavors la realitat polí-
tica, i en là mesura que és una realitat
molt més àmplia l'atreu i li fa por.

'. * * . . ' -V-.* »* *** ***» i i ••••I I 1* ' T l

Mai no m'he plantejat el sexe de la in-
tel·ligència.

La opció política

, -Aquesta realitat política, que en
dius tu, és una realitat vuscuda, un risc
o una opció de tota la persona?

JOANA ESCOBEDO.- No, no. La rea-
litat política, els conceptes, els conflic-
tes, les tensions, li arriben a través de
lectures i converses. Podríem dir que
és una política literària, o fins i tot de
saló, de converses de saló.
: —Bé, però les opcions polítiques són

excloents. I més per un intel·lectual
que sembla que s'ha d'exigir a si ma-
teix un rigor. Sembla que un intel·lec-
tual no pot acceptar una lectura mar-
xista de la realitat i al mateix temps
adherir, amb nostàlgia, a un individua-
lisme decimonònic.

JOANA ESCOBEDO.- Aquí està el
problema. Les opcions que s'ofereixen
a la meva protagonista són moltes i di-
verses, però cap que la pugui centrar.
Potser per desconegudes.

- 0 potser perquè té por del compro-
mís i prefereix nedar i guardar la roba.

JOANA ESCOBEDO.- La frase "ne-
dar i guardar la roba" no m'agrada, jo
m'estimaria més dir que vol guardar
l'expectativa de la seva última decisió.
Com si diguéssim un estat de puresa.

-Però aquest sembla més aviat un
plantejament ètic i no polític.

JOANA ESCOBEDO.- No pas per
ella. Li interessen les paraules q»»
diuen els homes dels partits. Els parü»
polítics parlen amb promeses, però eu»
no se'n fia. Per això s'inclina més aviat
per Esquerra Republicana de Cataiu-
nya.

- I per què?
JOANA ESCOBEDO.- Perquè ós u»

partit que significa la continuïtat histò-
rica. Com si res no hagués passat/com
si el franquisme no hagués e»8**;*
més és un partit que li concedeix u»*
certa tranquil·litat respecte el seu na



Cap a la Universitat amb armes i
bagatge. - •
cionalisme. I a més és republicà i ella
se sent republicana. Al mateix temps
sap que és un partit que no pot fer res,
perquè son quatre. I com que ella és co-
varda i l'acció l'aterroritza li va bé un
partit que actuï de testimoni. Per altra
banda sent un cert atractiu pel PSC.

-Només un cert atractiu? •'-••.
JOANA ESCOBEDO.- Potser el que li

resulta atractiu és la imatge que donen

uns determinats homes del PSC, però
en canvi la trajectòria del partit la in-
tranquil·litza. L'única opció que recla-
ma d'ella una adhesió completa és el
nacionalisme.

—I com arriba a l'opció del naciona-
lisme? . . .- ' : . . - • ; • •

JOANA ESCOBEDO.- A través de la
cultura, de la llengua comuna, de la Li-
teratura comuna, tot plegat viscut amb
l'eufòria de la revifalla. Però amb una
arrel molt més profunda i de sempre.
Podríem dir visceral. ..

Militància del
intel·lectual

—Però no creus que mantenir-se en
l'àrea d'aquest nacionalisme cultural
és una manera de no comprometre's,
Una manera de retornar a aquella me-
ravellosa torre de vori dels intel·lec-
tuals dels anys 30, a la manera d'An-
dré Gide i tants d'altres?

JOANA' ESCOBEDO.- No. Jo crec
que l'intel·lectual ha de mantenir-se al
marge de l'acció.

—Però li deixes la possibilitat de la
militància?

JOANA ESCOBEDO.- Jo veig que si
milita a un partit veu tancades una
gran part de les seves opcions.

- O sigui que s'ha de mantenir allu-
nyada de tot, perquè tot sigui possible i
res immediatament factible?

JOAN ESCOBEDO.- No, no és això.
Jo crec que l'intel·lectual no ha de llui-
tar per aconseguir el poder, sinó que ha
de combatre en el camp de les idees.
No l'ha de preocupar una resposta im-
mediata, sinó moltes possibilitats de les
probablement futures. .

—Vols dir que ha d'escriure i parlar
sense tenir en compte les coses que
passen cada dia?

JOANA ESCOBEDO.- No, no, no...
No és això. Vull dir que ha de parlar
lliurement. L'intel·lectual ha de ser un
home lliure. > ,

—Com definiries la llibertat de l'in-
tel·lectual? ^ : .,

JOANA ESCOBEDO.- Definir? Potser
diria que ser lliure és tenir consciència
de ser un mateix i no tenir por de fer
trencadissa. És a dir saber que la lli-
bertat té un preu.

—No tens por que et titllin d'elitista i
fins i tot d'inconseqüent?

JOANA ESCOBEDO.- Per què dius
incoseqüent? Ho pot semblar si se'l me-
sura amb una norma Standard.

—He subratllat una frase de la teva
novel·la que potser posa en dubte tot el
que m'has dit: m'ha permès de filoso-
far mentre altres no podien viure. La
teva protagonista pensa en el fons que
la llibertat i la puresa que reclama és
un delicte, un delicte d'insolidaritat.

JOANA ESCOBEDO.- La protagonis-
ta de la meva novel·la potser sí. Jo no,
o no ho sé. _ - [

Llibres 1 novetats PERE ANGUERA

PUJALS i VALLVÉ, JOAN:
t'ateneu Pi i Margall 1929-
1979. 53 ps. ,

Breu síntesi refent la història d'aquest ateneu popular d'esquerra de Vila-
seca de Solcina, on es veu bategar l'empenta i l'afany de culturització de
Catalunya al segon terç de segle. El llibre, concís i àgil, cal situar-lo dins la vo-
luntat de recuperació comarcal.

PORCEL, BALTASAR: Reivin-
dicació de la vídua Txing. Edi-
cions 62. El balancí, 116. 268
ps.

Recull de trenta-sis contes de Porcel on el melós estil de l'autor no aconse-
gueix la plasticitat i brillantesa d'altres obres. Els textos, en general més
apunts que no pas narracions, juguen amb una suposada erudició, de la petita
o la gran història, que no sempre queda ben lligada amb la resta del text.

POUS i PAGÈS, JOSEP: La vi-
da i la mort d'en Jordi Fragi-
nals. Les millors obres de la li-
teratura catalana, 12. 252 ps.

Una de les novel·les més simptomàtiques del modernisme català. La història
d'un personatge de gran tremp, Jordi Fraginals, fadristern d'un ric propietari
rural, que combat contra la natura i les imposicions socials per fer-se a sí ma-
teix i aconseguir la supervivència a través dels fills i de l'obra feta. Escrita
amb gran domini de la llengua i amb gran destresa literària al servei d'una
ideologia, la lectura de la novel·la és plaent i atractiva.

DE MANDIARGUES,
El marge. Editorial

A tot vent, 183. 270 ps.

L'estada de tres dies d'un marxant occità a Barcelona i el seu recórrer el
barri xinès. La novel·la guardonada el 1963 amb el premi Goncourt, no sols és
una morosa descripció del barri xino barceloní i de l'ambient que s'hi respira,
sinó també un. crit d'encoratjament al poble català i un al·legat contra el fran-

" ^ quisme.
BUSCO, ANNA M.a: La pintu-
ra romànica sobre fusta. Edi-

Dopesa. Conèixer
2K 107 ps.

Una síntesi completa sobre l'aspecte menys conegut de la pintura romànica.
Cal no oblidar que és a Catalunya on més exemplars se n'han conservat i de
més alta qualitat. Blasco en fa una anàlisi cronològica, estructural, dels con-
tinguts iconogràfics i «stètics i de la tècnica. La labor informativa del llibre
queda totalment complerta amb la referència a l'actual ubicació de les peces.
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Cultura en joc JOSEP M" CARANDELL

Joan Crexells Llibres i llibreters interpretacions musicals, a càrrec
dels mateixos nens, naturalment.

El nom de Joan Crexells és més
conegut pel nom del premi que en
seu honor es va crear, que no pas
per la personalitat d'aquell intel·lec-
tual que, nascut a Barcelona l'any
1896, moria a la seva ciutat a l'edat
de trenta anys. Molt poc és el que
s'ha tornat a publicar de la seva
obra, i encara menys el que sobre ell
s'ha escrit. De fet, només els seus
companys de generació, com Batista
i Roca, Josep M. de Sagarra, Ale-
xandra Plana, Francesc Pujols, Jo-
sep Pla, Tomàs Garcés, Carles Riba,
López-Picó i altres varen arribar a
conèixer suficientment a aquest re-
presentant de la filosofia catalana
que no deixà pràcticament conti-
nuadors.

Ara però, un jove filòsof barcelo-
ní, Norbert Bilbeny, publica un estu-
di, que va ser guardonat recentment
amb el Premi Joan Estelrich, el lli-
bre "Joan Crexells en la flosofia del
Noucents" (a editorial Dopesa). En
ell, Bilbeny ens informa sobre la mi-
grada bibliografia dedicada a l'hu-
manista Crexells, el qual amb ex-
traordinària passió, però amb la
ment crítica, es dedicà a la filosofia,
a l'economia, a la literatura i a la
política (per bé que en aquestes dues
últimes vessants d'una manera
marginal), alhora que Bilbeny fa
una panoràmica del pensament al
llarg de les tres primeres dècades
del segle. Atent a la filosofia alema-
nya i anglesa contemporànies, Cre-
xells —ens informa Bilbeny—, no va
ser un filòsof creatiu, original, de
concepcions" sinó "un filòsof abocat
amb entusiasme, rigor i exemplari-
tat a l'exploració i importació dels
corrents contemporanis estrangers
de la filosofia i de la ciència". Amb
això, Crexells preparava el notable
esclat que en el món del pensament
acadèmic i para-acadèmic es pro-
duiria en els breus i fecunds anys de
la República. Per a molts serà un
descobriment l'aproximació a
aquesta figura il·luminada per
Bilbeny, i que il·lumina tota una
època. . - - , . - •

-<• Al llarg del mes de maig, el Gremi
- xle Llibreters ha celebrat quatre ses-
sions informatives, al seu local del
carrer Mallorca, amb el propòsit
principal de preparar als llibreters
en la seva tasca de tractament dels
llibres com à eines culturals. Les
sessions, sobre Pedagogia, Psicolo-
gia, Llibres per a infants i Novel·la
europea actual, foren seguides per
un petit nombre de llibreters, preci-
sament aquells que menys precisen"
aquest tipus d'informació, doncs són
justament éls què des de sempre no
han vist en els llibres un simple pro-
ducte de consum, sinó un dels prin-
cipals medis de comunicació intel-
lectual. La manca de preparació
dels llibreters al nostre país és una
de les causes que dificulten la lectu-
ra per part del gran públic, i encara
que sigui petita la contribució del
nostre Gremi cal fer esment del seu
esforç i encoratjar-lo per tia que
ampliï aquest tipus d'activitats.

A Mataró, una de les poblacions
més actives des de fa anys en l'àm-
bit de les llibreries -gràcies a l'entu-
siàsme d'alguns joves—, s'ha cele-
brat, els darrers dies de maig, una
exposició de Llibres de text i tres
conferències relacionades amb els
llibres per a nen, amb motiu de l'A-
ny Internacional de l'Infant.

Fira del llibre

EI nen és també protagonista
d'honor en la II Fira del Llibre,
inaugurada el 31 de maig i en la
qual hi participa un nombre molt su-
perior d'editors i llibreters que en
les dues passades edicions. La Fira
es veurà animada amb la presència
de moltes escoles de Catalunya, es-
pecialment invitades a participar-hi
activament. És un fet que l'hàbit de
la lectura només es pot promoure en
la primera edat d'una manera gene-
ralitzada. A la Fira, però, els nens
no seran només elements receptius,
sinó també actius, amb representa-
cions teatrals, recitals de poemes i

Projecció exterior
de la cultura
catalana

El,primer de juny al Col·legi de
Doctors i Llicenciats, es celebrà
l'Assemblea extraordinària de l'Ins-
titut de Projecció Exterior de la Cul-
tura Catalana PPEC), nascut del
Congrés de Cultura Catalana. L'Ins-
titutes prepara, per a participar els
dies 8-10 de juny, en un seguit de
festes a Porrentruny (Jura suís), a
les quals.Catalunya ha estat invita-
da, i que serà representada per una
ambaixada cultural, artística i polí-
tica. Per altra banda, l'Institut es
proposa: • incrementar l'ense-
nyament del català a universitats
estrangeres, organitzar setmanes
catalanes arreu del món, difondre la
nostra cultura, etc., i 'tot sense
comptar amb cap ajut oficial.

Altres informacions

-L'editorial Àmbito Literario
anuncia la publicació d'una revista
de pensament i estètica.

-S'està celebrant actualment a
Canàries el "I Congreso Internacio-
nal de Escritores de Lengua Espafio-
la" amb la participació de les més
conegudes figures en la literatura
d'Espanya i Iberoamèrica.

-S'anuncien les "m Jornades
d'Història de l'Educació als Països
Catalans", que tindran lloc a Girona
el 30 de novembre i ler de decem-
bre. Per a informació: Pi. St. Domè-
nech, 9. Girona.

-El ler de juny es celebra a Ma-
drid TAsamblea General Ordinària
de la Associación Colegial de Escn-
tores. En nom dels escriptors en cas-
tellà de Catalunyahi assisteix Roma
Gubera. La reunió és important per-
què d'ella en pot sortir una nova es-
tructura federal, promoguda des aei
congrés d'Almeria per la delegació
catalana.
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Cinema

El retorn del fill pròdig
ANTONI KIRCHNER ,' .

En tornar de Cannes el panorama no
pot resultar més esgarrifador. Tan sols
hem estat quinze dias fora de Barcelo-
na i s'han estrenat 30 pel·lícules. És una
bestiesa el que està passant. Els films •
s'estrenen i es cremen amb una facili-
tat que no pot comportar res més que
una disbauxa en l'economia del sector.
Si es respectés la mitja d'estrenes que
portem en els tres darrers mesos, al
cap de l'any assoliríem l'absurda xifra
de 700 estrenes, tot un desastre. Espe-
rem que no sigui així. . . .

Resulta dficil situar-se de nou dins
l'ambient quan es torna de Cannes. Mà
el temps va quedar trasbalsat. A dos
quarts de nou del matí ja es projectava
el primer llargmetratge i abans de di-
nar ja en portàvem dos amb les seves
corresponents rodes de premsa. -Tan
bon punt es feia fosc, ja en teníem dues
més al clatell i si hom volia aprofitar
la nit, el que es diu aprofitar la nit en el
cinema, n'hi queia una altra. La mitja
de cinc films per dia resulta més que
raonable en un habitual al festival.

Hi ha qui no en veu gens de cinema.
Sí, encara que no ho cregueu, hi ha
productors i distribuïdors de pel·lícules
que van a Cannes a trobar-se amb
amics i coneguts, fan el seu negoci
comprant o venent un parell de films i
aleshores es converteixen en carn de
Platja durant el dia i jugadors de bac-
carà durant la nit. Molts del professió-,
nals que es vesteixen d'esmoking per
anar a les "soirées", si la pel·lícula no
w americana, p no té una estructura
narrativa com ens ha mal acostumant
.« cme americà, aleshores fugen del
wand Palais i com que ja van mudats

ho dubten i cap al Casino hi falta
t

Els crítics són la tropa d'aquest mo-
numemal batalla que cada any té lloc a
i txÜSta B l a v a * P e r o també hi ha tropa
fiim°pa* MentI>es uns veuen els cinc
^™s que els pertoca, n'hi ha d'altres
can i m ° d o s 9116 tenen prou i fan
aníb r P ^ a torrar-se amb el sol o
Croiset?-1*6^16 ^[ue l a s o r r a d e l a

««fctte ofereix a tots els "voyeur".
xanta 0TQar> després que has vist sei-
com u setanta films, que portes el cap
tors A?i t l m b a l · q u e Ja confons els ac-
de 1B o l a ^-"cula iugoslava amb els
et trob« Ca' q u e n o r u t U e s c o m c a l '
3Ofilmc a B a r c e l °na, s'han estrenat

^ ' ^ e nas de recuperar tots els

que puguis i que, a més, s'ha estrenat
ja el "Companys" i pocs estan d'acord
amb el que has escrit del film.
^Perquè, el crític, estant en un festi-
val,' pot dir qualsevol bestiesa" de qual-
sevol pel·lícula, car gaudeix de la im-
munitat que suposa donar una opinió
que no pot qüestionar cap dels lectors.
I el dia que arriben a les nostres panta-
lles les pel·lícules de Cannes ja no hi ha
qui se'n recordi del que havíem dit..

Però enguany això no és ben bé
així., Tant bon punt s'ha acabat el festi-
val, ja tenim el "Companys" en cartell,
junt amb el film de TAndré Delvaux
("Mujer entre perro y lobo"), el de Te-
rence Malik ("Días del cielo") i el de
Martin Rittl"Norma Rae").

Ara resulta qué havíem de car-
< regar-nos el "Companys" i que si no ho
fem és que estem fent el joc a "Proze-
sa", productora; majoritària del film.

A veure si ens hi aclarem. Què està
fent "Prozesa"? Planificar una sèrie
de produccions, realitzades a Catalu-
nya i amb gent del país. No és una em-
presa que corre l'aventura de produir
un film, com la majoria de les inscrites
en registre de productores. Està se-
guint un pla. Sabeu què vol dir un pla
de producció? Ho diré amb una sola
Afarten Brando i Martin Sheen en una de les escenes de la pel·lícula de Francis F. Cop-
pola "Apocalypsenow"

paraula: con-ti-nu-ï-tat. Hem de car-
regar-nos la posible continuïtat de pro-
ducció cinematogràfica a Catalunya?
Preferim fer el joc, la pilota, el saltim-
bamqui o el que clagui, però a Cannes, *
precisament, en escriure dels mals del
cinema espanyol en general i del cine-
ma català en particular, ens hem quei-
xat una i altra vegada que al nostre
país no hi ha, quasi bé, productores
que tinguin un pla de treball que signi-
fiqui una continuïtat pels treballadors
del sector. > • v

Carregar-se o no carregar-se el
"Companys" ja és més complex. No és
el mateix fer un cinema català de con-
sum que intentar una aproximació vers
un cinema de recuperació històrica en
el qual el fet polític té, avui, unes conno-
tacions que el crític no pot deixar de
ternir presents. Hom sap el que hi ha i
el que no hi ha en el film d'en Josep
Maria Fora. I diré més, crec que un cop
estrenada la pel·lícula fins i tot ell ma-
teix ho sap tan bé com. nosaltres.
"Companys" és un pas, tremolós encara,
cap a la recuperació d'un cinema que
ja hauria de resultar habitual a les nos-
tres pantalles i que tot just comencem a
tenir. I la circumstància s'ha de res-
pectar. No es pot matar tot el que és
gras.
." Total, 30 estrenes, un garbuix de fei-
na i de reclamacions, pocs estan con-
tents i molts que et critiquen. Més val-
dria tornar cap a la Provença, ara que
està tan maca la Costa Blava amb els
seus pins mediterranis i les palmeres
que donen aixopluc al llarg de la Croi-
sette. •



Música

Lluís Llach:
i cançons
JORDI GARCIA-SOLER

A l'espera de la ja gairebé immi-
nent publicació de «Somnieu», el seu
nou é^hnm discogràfic, Triwffr Llach
acaba de presentar «Poemes i can-
çons», un llibre molt interessant que,
amb pròleg de Joan Fuster, aplega per
primera vegada tota l'obra musical.i
poètica del cantant de Verges, amb les
transcripcions literàries i les nota-
cions musicals d'un total de seixanta-
quatre cançons, cronològicament or-
denades, a més d'un minim aparat
documental, sintetitzahle en un seguit
d'il.lustracionsfotogràfiques d'èpo-

' / ques diverses de la seva vida i en una
referència discogràfica —l'únic defec-
te de la qual és el fet d'estar reduïda
a les obres publicades al país, menys-
tenint tots els discs publicats a l'es-
tranger. ; ' i ;*

«Poemes i cançosn», volum vintè de
la col·lecció «Poesia» de la benemèrita
editorial valenciana «Tres i Quatre»,
és una obra interessantfssima per a
tots els qui seguim amb atenció el tre-
ball de Lluís Llach. El llibre ens per-
met estudiar l'evolució d'una produc-
ció literària molt suggestiva, que va
de l'infantilisme de «Que feliç era,
mare» al cant lúcidament crític i lli-
bertari de «Sommieu», bo i passant
perjmés dejcinc dotzenes de cançons
més, moltes de les quals han esdevin-
gut èxits populars més que considera-
bles en la veu de Lluís Llach.

Tanmateix l'interès principal de
«Poemes i cançons» no és el derivat de
l'estudi d'una evolució estrictament li-
terària. Tot i que aquest no és un as-
pecte negligible, està clar que la lectu-
ra de «Poemes i cançons» ens ajuda a
comprendre molt millor també l'evo-
lució ideològica seguida pel cantautor
empordanès al llarg de dotze anys de
treball. Aquesta evolució, que després
de tot un seguit de vacil·lacions pri-
merenques, pren un caire clarament
llibertari de la publicació del ja cèle-
bre «Viatge a Itaca» ençà, i s'institueix
en consciència crítica implacable so-
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bretot després l'inici del període post-
franquista, primer en la situació pre-
democràtica i més tard en l'actua]
temporada post-constitucional! Joan
Fuster, en el seu polèmic pròleg, ac-
centua els trets d'aquest període, tot i
que encerta de pïe en l'anàlisi de ].__
dominants ideològiques de l'obra lla-
chiana: la recerca incessant de la lli-
bertat, l'assumpció de totes les margi-

«SOMNIEU»
LLUÍS LLACH

SOMNIEU. . ". . -
Clar que sí, somniem constantment.
ESPEREU MASSA.
Clar que d, hem après a esperar i ho esperem tot.
VOLEU MASSA. :
Clar que si, volem, massa, més, tot, àvidament. .
TENIU MASSA PRESSA.
Sí, clar que sí, caminar, arribar, recomençar, tenim pressa.
SOMNIEU. -
Si: inevitablement; el somni d'avui com possibilitat del demà. .
ESPEREU MASSA.
Clar que sí, no ens fa cap vergonya ésser esclaus de l'esperança.
VOLEU MASSA.
Clar que sí, és el nostre dret rabiós, i encara més el nostre deure.
EXIGIU.
Clar que si, apassionadament o amb tristesa.
I tanmateix, „ .. . . .
i tanmateix, millor així,
millor un poble que es mou, ' ,
encara que, a vegades, precipitat, . - .
encara que, a vegades, prudent,
encara que, a vegades, brut, baix, rastrer,
encara que, a vegades, sublim; . •
millor així, amb tota la seva condició humana, estranya i senzilla; millor
així, que no un ramat de xais, sotmòs al càlcul dels ordenadors d'interessos
Per això, que ningú no s'avergonyeixi de dir:
somniem,, sí, constantment, somniem sense límit en el somni,
SomniemS o e ff flg
i ho esperem tot, hem apròs l'art d'esperar, aquest art d'esperar en nits in-
terminables d'impotència;
sabem esperar i ho esperem tot, tot, i ho volem tot,
volem l'impossible per arribar al possible t
volem el possible per arribar a l'impossible; millor així, tots ho sabeu, molt
millor així,
encara que a vegades precipitats,
encara que a vegades bruts, baixos, rastrers;
millor així, amb tota la nostra condició humana estranya i senzilla;
millor així, com ... interessos
per això, si mai ens diuen, si mai ens gosen dir
SOMNIEU.
Clar que sí, constantment, somniem sempre.
Si ens diuen: ESPEREU MASSA.
Clar que sí, hem apròs d'esperar, i ho esperem tot.
Si ens diuen: VOLEU MASSA. .
Clar que si, volem massa, més, tot, àvidament, amb set.
Si ens diuen: TENIU MASSA PRESSA.
Calr que sí, caminar, arribar, recomençar, sí, tenim pressa, molta pres* •



Lluís llach somnia quan es posa davant del piano.

nacions, el culte al cos, l'afany crític
indefaüent, el tarannà inequívoca-
ment llibertari, la mai no desmentida
reivindicació permanent de l'entitat
nacional dels Falsos Catalans, l'exi-
géncia en la superació de totes les re-
pressions culturals i socials .„ I és
aquesta anàlisi allò que esdevé final-
ment revelador després d'una lectura
ben atenta dels textos aplegats-r «Poe-
mes i cançons», molts dels quals per-
meten una lectura nova amb el pas

dels anys i en el context de tota una
obra.

La publicació de «Poemes i can-
çons» de Lluís Llach és particularment
oportuna en aquests moments. La ja
imminent edició de «Somnieu», el seu
tan llargament esperat nou àlbum dis-
cogràfic de llarga durada, pot marcar
l'inici d'un tomb decisiu en la seva
evolució artística, aprofundint preci-
sament molts dels trets definits per
Joan Fuster en la seva anàlisi. •

Televisió
Un sïmpòsium
clarificador
JOSEP M." BAGET ,

Organitzat per la Facultat de Cièn-
cies de la Informació de la Universitat
Autònoma, va celebrar-se a la Funda-
ció Miró el Simposium "Televisió i
autonomia política" en el qual es parlà de
les diverses experiències en matèria de
regionalització i descentralització del
mitjà televisiu a països europeus i Es-
tats Units. En el seu moment vàrem ja
parlar d'aquest simposium i ara cal su-
bratllar l'èxit remarcable assolit per

~ aquestes sessions on hom registrà una
participació força nombrosa i tanma-
teix un alt nivell en les intervencions
dels ponents.
. Quina conclusió pot treure's bàsica-

ment d'aquest simposium? Bé, fa uns
anys llegíem que "cada país té la tele-
visió que es mereix", frase amb regust
de "boutade" però que no és pas tan
allunyada de la realitat com hom pen-
sa. Nosaltres podríem ara matisar
aquesta frase i dir que cada Estat i for-
ma de govern- genera els seus propis
sistemes de televisió. Volem dir amb
això que la possibilitat d'assolir una te-

Encreuats n.° 16 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1: El que li falta a la sal per a ser una casa
gran. Consonant. 2: Cera a la qual no li falta ni un trossat
3: Sembla un cop de puny, però no ho és, i pot ser bastant més pu-
nyent. 4: Abreviatura d'un mes tardorenc. Viatja en vaixell sen-
se pagar billet. 5: Part d'un instrument matemàtic que es mou
amunt i avall. En els rosers de Rússia/Consonant. 6: Si en tens,
pots queixar-te. Vocal. Els seus ous són del regne vegetal, i ben
bons. 7: Talls de vent emprats per a mitigar el calor, al revés,
vocal. 8: Vocal. Consonant. Alguns capellans la porten sota l'a-
"nc quan fa fred. 9: Donar una forma d'energia gràcies a la
qual ens hi poden veure. 10: Són observats sense que se n'ado-
jun. Consonant. 11: La mateixa. Una altra.
VERTICALS: 1: Només li falta la erra per a ser el marit de la
verra. Vocal. 2: Establiments depenents d'un central on s'hi ve-
nen tot tipus de sals. 3: Banc que està situat pel centre. Disc
gan. 4: Entre 300 i 400 dies. Cremat del sol. 5: No pot tenir
™». però tapa el motor d'un automòbil. Vocal. Medeix exacta-
ment un pam. 6: Çapets, al revés. 7: Camí que no val ni trenta
°enams. Joncs totalment desordenats. 8: Està espantada per-
4ue na caigut a terra, al revés. 9: Si no n'heu fet cap aquesta

rrera setmana haureu d'esperar a la pròxima temporada per

/ 1 Z 3 A 5 6 1 8 1 1 0 M

del

p q
rrera setmana, haureu d'esperar a la pròxima temporada per
«r-ne, al revés. 10: Consonant Vocal. Consonant 11: Títol

A
2
3
4
5
6
?
8
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n-+n-
n n I

-I2-
Pnmer disc gran d'en Sisa.

ALS ENCREUATS NÓM. 15

Eros. 5-Gustós. Una. 5-Ast Pencar. 7-1. Ateneu. R. 8-Florència.
9-Falli. RI. CL 10-Gosadies. 11-C. SS.
VERTICALS: 1-C. F. 2-Papagai. Ag. 3-raruS. Floc. 4-Cristalls. 5-LS ENCREUATS NÓM. 15 r» o

H n . . Cadet. Toia. 6-nesopeR. D. 7-Gs. sereniS. 8-Desé. Nemies. 9
"UHHONTALS: 1-P. C. DL. 2-Arcàngels. 3-Pardessú*. 4-Càries. llurucuC. S. 10-S. Ona. IC. 11-Sarraí.
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levisió que entri en contradicció amb
els sistemes estructurals de l'Estat res-
ta gairebé una utopia. La televisió pot
romandre en mans del govern o gaudir
d'uns nivells d'autonomia més o me-
nys amples, però el que és clar es la se-
va dependència de les grans línies
d'organització de l'Estat.

Aquesta és la realitat. I si Catalu-
nya vol posseir el seu propi sistema ò
xarxa de televisió cal que tingui uns
graus molt amplis d'autonomia que li
permetin deslliurar-se dels poders cen-
trals televisius (que no són altra cosa
que l'emanació dels poders polítics).

A nivell de debats, el Simposium ro-
mangué gairebé reduït a la vella i tal
vegada estèril oposició TV pública-TV
privada. Els "executius" de l'anome-
nada "TVC-Televisió Catalan", que
preparaven el terreny per a la seva
presentació oficial al mateix lloc vint-i-
quatre hores després, demanaven en-
cara una "enquesta" a nivell nacional
per a copsar l'opinió pública en aques-
ta qüestió. Es veu que no coneixien en-
cara els resultats de les darreres elec-
cions a casa nostra quan els partits que
donen suporta la TV pública assoliren
una majoria esclatant. Fins i tot el re-
presentant del partit governamental
. UCD va reconèixer que la televisió que
patim avui és un veritable desastre (ell

va dir una'paraula molt més grolle-
ra...) i es va mostrar d'acord amb
molts dels punts reivindicats pels
Socialistes de Catalunya. "Cosas vere-
des mio Cid" que deien en els temps de
Batxillerat...

Aquesta polèmica TV pública-TV
privada no té ara per ara cap sentit. I
el programet presentat per la "TVC"
no és precisament el millor argument
per a fer canviar les opinions, per molt
que mossèn Dalmau digui que és molt
més fàcil muntar una cadena de TV
catalana que no pas un diari. Que Déu
li conservi l'optimisme i la fe en Santa
Rita que és el millor ajut que pot rebre,
ateses les circumstàncies. Tornant al
simposium, cal assenyalar que el nivell
assolit pels representants dels partits
polítics i centrals sindicals no fou pas
d'allò més esperançador. Passen els
mesos i gairebé els anys i escoltem en-
cara les mateixes vaguetats, declara-
cions de principis i de bones inten-
cions, però manquen les referències a
la situació actual de la televisió a casa
nostra (amb un palès to regressiu de la
programació a nivell quantitatiu i qua-
litatiu) i unes propostes concretes da-
vant del futur immediat. Reconèixer
aquestes limitacions com ho va fer un
dels representats és sens dubte digne i
honest, però no n'hi ha prou i cal ende-

gar un procés d'estudi de la situació de
la TV a Catalunya que porti a solucions
pràctiques a curt i mig termini. La res-
ta, ja ho deia el príncep de Dinamarca,
són paraules, paraules... •

Religió

El mesianisme de
l'Església polonesa
JOSEP BIGORDÀ

Quan surti aquest número al carrer,
el papa Wojtyla serà ja a la seva terra,
on ha de restar-hi vuit dies, enmig del:
homenatges paral·lels i paradoxalmeni
conjugats d'un Estat oficialment ateu i
d'una Església netament desafiadors
de l'ateisme polític.

El darrer diumenge de gener
d'enguany, a totes les esglésies de Polò-
nia van llegir un missatge de l'episco-
pat autòcton, on celebraven l'abast que
per a l'Església universal significava el
fet d'un Papa polonès: "L'elecció d'un
polonès per a la Seu de Roma, és una
joia inexpressable i una glòria per a la
nació polonesa, però és també un gran

Astrologia ACCRUX

OPOSICIONS PERILLOSES

En la seva cursa celeste, com és sabut, els astres soste-
nen entre ells unes relacions que depenen de la seva posi-
ció relativa. És un tema que ja hem tractat, parcialment,
en d'altres articles. El que avui ens ocupa és l'aspecte
d'oposició, relació que es produeix quan la distància an-
gular entre dos planetes és de 180°. Si bé l'oposició s'en-
tén generalment com a malèfica dins un tema natal, pel
conflicte que una relació d'oposició suggereix natural-
ment, això no és ni molt menys cert en tota ocasió. El
conflicte entre les forces representades per ambdós pla-
netes és també un signe de possible integració, una tensió
que tendeix a resoldre's per la via de l'acció. Per enten-
dre'ns', aquesta relació es pot assimilar al joc de contraris
que es necessiten i complementen donant com a resultat
una fase superior a la qual s'arriba, per dir-ho així, fran-
quejant un pont els extrems del qual fossin els planetes
oposats. -•..-..-...

Dissortadament, no totes les oposicions són integrables
ni sempre aquesta tensió de pols oposats pot resoldre's fe-
liçment Sobretot, quan ultra posició, els astres en conflic-
te es troben ja de per sí en una situació fluixa o atunnen-
tada, circumstància que pot dependre del signe que ocu-
pen en el moment de produir-se l'oposició o bé de si es
troben en retrogradació —moviment aparent en sentit in-
vers a l'habitual.

.Si avui toquem aquest tema es deu a la presència prò-
xima de dues oposicions que es prometen com especial-
ment perilloses i que ens caldrà suportar del dia 6 al

12, essent-ne els moments culminants els dies 8, 9 i 10.
Concretament es produeixen en aquestes dates les oposi-
cions successives de Mart i Urà per un cantó, i del Sol i
Neptú per un altre. L'oposició Sol/Neptú indicaria més
que res un cert batibull a nivell anímic, interior, que po-
dria traduir-se en un estat general d'il·lusions visionàries
i miratges íntims. Si bé en principi es tracta sobretot d'un
estat personal, caldrà tenir-lo present doncs revesteix un
c a i r e g l o b a l q u e p o t f o r m a r e l t e r r e n y o n e s m a n i f e s t i l'al-
t r a o p o s i c i ó q u e t i n d r i a u n c a r à c t e r m o l t m é s e x t e r n i v io-
l e n t . ••..; •- -••••.- - v ••••••••• - • • "••• - • ••- : ^ v •-'•'•••' •

Certament, l'oposició Mart-Urà se'ns apareix, per les
circumstàncies que l'envolten com a molt perillosa. Amb-
dós planetes són considerats de per si com malèfics i la
seva situació per aquestes dates s'agreuja pel fet que
Mart al Toro es troba exiliat i Urà a Escorpí retrogradat i
exaltat Tan l'un com l'altre es caracteritzen per la seva
naturalesa rabiüda, sobtada, violenta i destructiva.

Res de bo, doncs, cal esperar de aquests dies. Hi haurà
especialment perill d'accidents en els mitjans de trans-
port, particularment a l'aviació, a més del risc d'explo-
sions, incendis i tota mena de violències. * .

Ull viu doncs aquests dies, sobretot el 8, 9 i 10. Caldrà
controlar les rauxes i els impulsos violents. Qui tingui
l'ascendent a Verge, Lleó, Aquari o Peixos millor que
s'abstingui absolutament de viaigar. Aquesta recomana-
ció és important sobretot si pensem que els dies àlgias
cauen dins el fi de setmana. Desitjaríem que no se ns tor-
nessin a omplir els diaris de notícies catastròfiques i vio-
lentes. Feu molta bondat.
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honor, perquè som convidats a ajudar
l'Església universal".

El missatge repassa, després, d'al-
tres moments històrics en els quals Po-
lònia "fou cridada a ajudar l'Església i
la família humana", i sobretot recorda
les vicissituds de l'Església polonesa
durant l'ocupació hitleriana i, en l'ac-
tualitat, els "trenta anys de defensa co-
ratjosa i intrèpida de la fe, de la moral
cristiana i de la santa Església".

"Sabem com han estat de dures i di-
verses les fases d'aquesta lluita", afir-
ma encara el missatge."Fou un combat
constant per la llibertat de l'Església, la
llibertat de la consciència humana, la
llibertat d'afirmar la seva fe en Déu, no
tan sols de manera privada sinó també
en públic, dins la vida social i nacional.
L'ateisme polític militant ho ha fet per
mirar de transformar-nos en una nació
laicitzada, atea. Fins i tot hem patit la
presó. Amb tot hem aconseguit de sal-
var allò que és el més sagrat dins la na-
ció: la fe en Déu, en el seu Fill Jesucrist
i en la seva Mare Santíssima; hem sal-
vat del naufragi la santa Església que
viu i actua a Polònia davant l'admira-
ció de tot el món".

Després de passar revista d'una llui-
ta que comença per desafiar la burla
contra la religiositat polonesa i que
conclou amb una situació que atreu
"els esguards del món sencer vers Polò-
nia", el missatge dels bisbes polonesos
remarca el crit d'esperança de l'Esglé-
sia universal dirigit a l'Església de Po-
lònia: "...que sigui de Polònia d'on vin-
gui a la Seu de Sant Pere aquell qui aju-
darà l'Església universal i tota la famí-
üa humana que es troben en perill".

"En la crida de la humanitat, en l'e-
jecció d'un Papa polonès i en la joia de
tot el món que aixeca vers el Papa que
üa vingut de Polònia els ulls plens de
confiança, se sent ressonar l'eco de les
Paraules del Papa Innocent XI: "Fill,
salva la cristiandat". Sembla -afegeix
encara l'esmentat missatge- que sen-
«* tota la família humana cridant el
nostre germà col·locat en la Seu de Pe-
re: Salva la cristiandat, salva la fe de
L i m a n i t a t e n Déu, salva la cultura
au 5 í ¥ n ü i a humana, dona'ns un nou«6 de fe .

? 2 ? > Uum d'aquest missatge de
8 * P° l o n e s a ' no resulta pas gens

d entendre un dels símbols que
ïï??Presència de Wojtyla enmig del
J5 P.ob ?: és l'intent de manifestar a
i a r i ! ^PÇdfont,«a l'Església eufòrica
del r r S - S l a cansa<*a, la imatge típica
QeJi cristianisme de Polònia.

^ 6 8 1 , . viatge, evidentment, en
^ o r t i d a l a fig^a del Papa

e Est amb la foFça messiànica
h f # s i a q u e tó consciència d'un

TSJ^ tot el que té de dina-
el que té d'ambigüitat..

Art

Maria Simón
ALEXANDRE CIRICI

L'exposició de l'escultora argentina
d'ascendència catalana, Maria Simón,
a la sala Gaspar de Barcelona, ha estat
l'ocasió d'una reflexió nova sobre la ri-
ca temàtica de les relacions entre l'art i
la indústria, del nostre temps. Una re-
flexió diferent de les habituals.

En efecte, l'exposició es basa, d'una
manera fonamental, en variacions so-
bre el tema de la capsa, o millor dit, de
l'embalatge de cartró. Amb ell, ens
proposava un material procedent del
món extra-artístic, que havia estat in-
corporat a l'escultura per Picasso i del
qual Tàpies havia extret grans possibi-
litats poètiques i patètiques.

Després dels anys seixanta, o àdhuc
després que l'ICA de Londres, a l'alba
dels cinquanta, posà en crisi l'art ma-
tèria o formal a l'evidència que no hi
ha matèria ni forma sinó la matèria i la
forma dels objectes, ja no és possible
plantejar-se aquestes coses d'una ma-
nera abstracta. Paolozzi, Banham,
Alloway van portar-nos cap els objec-
tes i entre ells, privilegiadament, cap
els objectes del món industrial i comer-
cial que constitueixen el paisatge del
nostre temps. Dintre de llur estela, Ma-
ria Simón tracta no sols de cartrons i
de traspassos sinó també, clarament,
de capses, d'embalatges de cartró.

La capsa és un tema important del
nostre temps. A principis de segle tot
eren productes a l'engròs. Ara tot és
venut empaquetat. El packaging ha es-
devingut una tècnica importantissima i
un art també important, però, a més, és

un símbol del nostre temps i de la so-
cietat de consum. La importància del
packaging ha engendrat la seva apolo-
gia en el Pop i també la seva critica o la
ironia sobre ell. Miró incorporà fa
anys capses a la seva obra i altres, com
Tàpies, ho han fet darrera d'ell, però la
crítica més completa i impressionant
del packaging ha estat feta per Christo
a través dels seus empaquetatges. En
mans de Maria Simón hi trobem una
tercera posició, que no és d'elogi ni de
mofa. És una posició lúdica, com la de
l'infant que adapta els objectes trobats
a les apetències dels seus jocs.

Malgrat els termes d'aquest plante-
jament, la metamorfosi del material
extra-artístic, l'elaboració del tema
analític dels traspassos, la referència
al packaging, i la relació amb els temes
representatius de la corona i la màsca-
ra, les obres de la nostra escultora no
són trascendentalistes ni tan sols sim-
bolistes. Allò que les salva és l'auster
despullament, la impassible indiferèn-
cia amb la qual no intenta mai dissimu-
lar, enmig del seu joc, el caràcter pro-
saic, vulgar i àdhuc matusser, de les
capses d'embalatge i la simplificada
tecnologia dels sistemes pràctics de ta-
llat, guillotinat, fendit i plegat. Aquesta
mena de literalitat curosament conser-
vada, allibera l'artista del rol preten-
siós dels fabricants de miracles o de
miratges. No ens vol enganyar ni fer
veure visions Juga sense dissimular
que juga, amb noblesa. •

DEBATS
SOBRE ELS ESTATUTS D'AUTONOMIA

DE LES ILLES, PAlS VALENCIÀ
I PRINCIPAT DE CATALUNYA

Col·legi d*Aparelladors de Catalunya (Nou Local)
Bon Pastor, 5 (entre Muntaner i Aribau) 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.

INVITACIONS PER A CADA
DEBAT=
100 PESSETES.
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•Bunyols de vent
MONSERRAT NEBOT

FUNCIONARIS: TANTA AMABILITAT ELS CONFON

En els Ajuntaments on han gua-
nyat els socialistes i comunistes el
funcionariat està una mica esverat.
I no és només per allò que corre que
els faran pencar més que abans. És
per alguns detalls als quals no estan
acostumats. "Això que a les secretà-
ries els regidors ens deixin passar
davant per la porta no havia passat
mai" -comentava una secretaria de
l'Ajuntament barceloní. A Madrid
també els uixers estaven encateri-
nats. En Tierno GaJvàn havia fet
seure al seu despatx al bidell que li
havia preguntat quan va tornar d'un
viatge a Holanda: "iCómo le ha ido
el viaje?". Tierno li va contestar que
molt bé, donant-li copets a l'esquer-
ra i fent-lo seure a fumar una cigar-
reta per comentar la jugada. Però la
cosa no acaba aquí. Els xofers no sa-
ben com agrair la mesura que ha
pres el nou alcalde socialista de no
voler que els coixes oficials servei-
xin per a rés més que no sigui mis-
sions oficials. Ja n'estaven tips d'acompanyar al mercat a les dones

dels antics regidors i d'agafar inso-
lacions de tant esperar al sol que les
dones fessin la compra quotidiana.

FILL FRANQUISTA DE MARE
CATALANISTA

Era públic i notori que Joan Vila
Fradera, home vinculat al règim du-
rant la postguerra i ara al turisme, a
Hogarotel, e Editur i a moltes coses
més, anava sovint al local que la Fa-
lange tenia al Passatge Permanyer
durant el franquisme. Però el que
potser molta gent no sap és que mol-
tes vegades abans de entrar allí, en
el mateix passatge, uns metres més
avall, havia deixat a la seva mare
davant la porta d'un torreta aïllada
que en apariència era con qualse-
vol altre-però on s'hi reuniren du-
rant set anys grups de poetes cata-
lans interessants en salvar els mots
de la llengua catalana. Era la casa
del geògraf-historiador-munta-
nyenc Josep Iglesias que serví de ca-
sal clandestí dels poetes. Els deures
filials l'obligaven a fer allò que se'n
diu posar un ciri a Déu i un altre al
diable.

EL QUE LI
SANT PAU

INTERESSAVA ERA LA CONVERSIÓ DE

Els teòlegs i teòrics del binomi
cristianisme-marxisme exposaven
llurs tesis en el debat organitzat pel
PSUC sobre "cristianisme i marxis-
me a la societat actual" amb argu-

ments filosòfics i raonaments carte-
sians, quan un oient es va aixecar a
l'hora del col·loqui i humilment des-
prés d'excusar-se de no haver parlat
mai en públic va requerir un aclari-
ment al seu dubte. "Com podia ser que
Deu perdonés a Sant Pau després de
convertir-se i caure del cavall -en
un lapsus va dir cotxe— de tots els
seus crims anteriors si és el repre-
sentant màxim de la justícia?
Els conferenciants -entre
ells ' el teòleg italià Giacomo
Girardi- van escoltar totes les pre-
guntes però quan van respondre no
ho van fer de manera concreta a ia
pregunta referent a Sant Pau. Aca-
bat el debat l'home de la pregunta es

va acostar a la taula dels conferen-
ciats per tal d'aclarir els seus dufl-
tes. Però no se li va ocórrer rés mes
que atansar-se a l'ideòleg euroconm-
nista del PC francès Jean Ellenstem.
Des de la sala alguns van notar que
aquest empal·lidia. La consulta va
durar una bona estona i la resposta
no la va poder sentir ningú més que
l'interessat. Llàstima.



LA CORBATA ENCARA FA
POR

Tot i que després del retorn del
president Tarradellas la corbata ha
tomat a ser peça quasi imprescindi-
ble per anar a segons quins actes pú-
blics i polítics, encara es considera
com un retall de roba de connota-.
dons burgeses. Miquel Sellerés, que
de relacions públiques en sap un niu,
com a conseqüència d'ésser modera-
dor de les Assemblees de Catalu-
nya a la clandestinitat, cuida molt el
seu vestuari. Com a secretari del
Club Ramon Muntaner i com a mo-
derador de les xerrades que a l'en-
torn de l'Estatut aquest club ha or-
ganitzat va anar sempre amb corba-
ta en els tres actes en què parlaven
socialistes, comunistes del PCE i
PSUC i nacionalistes (entre ells el
Pujol, el seu antic líder). Però en
canvi a la xerrada en què hi parla-
ven un representant del PSAN, un
del Partit Socialista de Mallorca i un
del MG del País Valencià, en Sellarés
es va presentar vestit "decontracté"
o sigui amb la camisa oberta i sense
el penjoll tarradellistic. Els confe-
renciants necesitaven un moderador
"ad hoc". - - • .

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Sanjuliàn: el dany
d'una fugida

L'altre dia ho van publicar els diaris: José Sanjuliàn s'havia fugat del pe-
nal de Burgos, on complia condemna, aprofitant el fet d'estar acollit al rè-
gim de presó en treball semiobert

José Sanjuliàn escrigué a Barcelona la seva pàgina negra que el feu carn
de presidi i va estar a punt de fer-lo carn de garrot vil: a Santa Coloma de
Gramenet, Sanjuliàn va entrar a robar en una torre que creia abandonada
però que al final resultà habitada. Perseguit per l'amo, encalçat en un racó
del jardí, Sanjuliàn va treure'a l'arma, disparà i matà. L'Audiència de Bar-
celona va imposar-li pel delicte de robatori amb homicidi acompanyat dels
agreujants de rigor, la pena de mort Mesos després, el Tribunal Suprem
confirmà la sentència en tots els seus punts i Sanjuliàn va passar a ocupar
durant llargs mesos, mesos que alteraren considerablement la seva salut

. donada la tensió a què estava sotmès, la cel·la dels condemnats a mort.

La matinada tràgica en la qual cinc joves foren afusellats per motiva-
cions polítiques, Sanjuliàn visqué la seva pitjor nit de la llarga espera: du-
rant moltes hores es rumorejà que entre els que anaven a morir serien col-
locats, com una nova torna, alguns delinqüents comuns condemnats a mort.
Al final no va ser així i poc després, mort Franco, Sanjuliàn es beneficiaria
de l'indult i seria traslladat a la presó de Burgos per acomplir-hi la pena que
per la commutació, de la capital li corresponia: trenta anys de reclusió.

Ara s'ha fugat. És una-fugida greu, cal no negar-ho. No perquè el jove
Sanjuliàn sigui un individu perillós, que no ho és malgrat el seu alcoholisme
i malgrat que un dia va matar i que a la presó deu haver après moltes coses
que no sabia. La seva fugida és greu per una altra cosa: és greu perquè po-
sarà damunt la taula, en uns moments difícils en què es debat la seguretat
ciutadana i la por del carrer està dintre de molts cossos, la conveniència o
no conveniència d'una reforma en profunditat del nostre sistema peniten-
ciari.

La fugida de Sanjuliàn —no ho oblidem, diran: va matar, es salvà pels
pèls de la pena de mort, eren trenta anys que havia d'acomplir- desferma-
rà, junt amb d'altres fugides que s'han produït aprofitant permisos de cap
de setmana o de règim obert, l'ofensiva dels qui demanen mà dura per a la
delinqüència això. .

Hi ha un principi bàsic en tot això: el pres té el dret i l'obligació
d'escapar-se. Sanjuliàn ha aprofitat aquesta facilitat del treball en règim se-
miobert i ha exercit el seu dret i la seva obligació: s'ha fugat. Ha trencat pe-
rò, en aquest cas, un pacte: el pacte que confiava en ell per a fer-ne un pres
diferent, un home fins a cert punt, i no un ésser acabat entre un pati polsós
en una presó qualsevol al llarg de trenta inacabables anys.

Deu costar molt, podent marxar, tornar cada tarda a la presó i pensar "i
així deu, vint, potser trenta anys". Deu costar molt però heus aquí la gran-
desa del pacte. Sanjuliàn, melancòlic, abúlic, alcohòlic, tímid -així era
quan el vaig veure al banc dels acusats— ha comès la seva segona equivoca-
ció: primer fou matar; ara ha posat en crisi, una altra més, una tímida re-
forma que, malgrat tot, no ha de parar-se perquè la història no avança quan
per covardia les reformes progressistes fan passos enrera.
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Cartes a L'HORAJ Lleure lliure
Rèplica a M. Radigales

Sra. o Srta. Montserrat Radiga-
les:

Referent al seu escrit "La cris-
pació de la dreta arriba al límit"
en el setmanari núm. 11 de la re-
vista L'Hora.

És molt xocant que en aquest
escrit, d'una revista catalana i per
tant per als catalans, que ens
compari a uns escamots als qui
vàrem prendre les armes el 6
d'octubre de 1934. Vostè es mo-
lesta perquè Tarradellas diu que
no hi haurà un altre 6 d'octubre i,
en canvi, ens tracta de qualsevol
cosa als qui donàrem la cara, i
d'altres la vida, en defensa de
Catalunya, entre ells Llufs
Companys, Tarradellas, Gassol,
Dencàs, Jaume Compte, etc. etc.
O és que vostè creu que tots
aquells personatges són morts?
Li suggereixo que posi molta
atenció en tot allò que escriu ja
que hom parla i diu molt dels
avantpassats que tot allò era
"fui". Els "escamots", com vostè
diu, érem uns homes, no uns al-
coholitzats i efeminats dels que
avui només saben discutir, parla-
mentar mentre el govern els va
donant capotades.

Ompliria folis i folis pel seu
qualificatiu i en defensa dels qui
van caure. Exposo aqui la meva
més enèrgica protesta. Una altra
vegada, valori millor als qui per la
independència de Catalunya ens
vàrem enfrontar dues vegades a
l'Exèrcit. Ara només se sap que
assassinar per l'esquena.

Antoni Puente*
El Masnou

(Traduït de l'original castellà)

LUXES /. ' . . . . •:::

Passaran els anys i del curs
78-79 amb prou feines si en re-
cordarem una multitudinària ce-
lebració del Carnaval. Sabrem
que, a vint-i-un anys del segle
XXI, allò era un.luxe.

És un luxe aquesta lentitud en
el procés de renovació de la nos-
tra universitat. "Per què no can-
via la Universitat?" —es demana-
va el Claustre de la Central. Pre-
gunta difícil, que molts eludeixen,
mentre la institució —i amb ella
tots els estaments— travessa pe-
nosament él desert de la Refor-
ma, sense albirar encara cap oasi
de tecnocràcia. Però els prínceps
de la cosa —un Gonzàlez Seara,
poso per cas— no tenen pressa:
presentaran tants projectes com
convingui, amb una elegant parsi-
mònia, toleraran amb displicència
una exasperant autonomia de
facto, no consistent en altra cosa

que a administrar la misèria
(Prats). Vendre's als de can Trila-
teral bé pot valer un ministeri.

Perquè, efectivament, mentre
la producció universitària de l'Es-
tat espanyol assoleix luxosíssi-
mes cotes d'esterilitat, les potèn-
cies del centre estableixen una
nova divisió internacional del
treball i llurs universitat s'afa-
nyen en una investigació fona-
mental que ja després aplicaran
indústries, holdings i transnacio^
nals. Dels pactés que ferrers, tries
i boadss facin, n'arribarà alguna
engruna als campus catalans?

És doncs un luxe aquesta lenti-
tud quan la dependència de l'eco-
nomia respecte de la tecnologia
augmenta cada dia. És un fet que
l'economia —cada vegada més
internacionalitzada— exigeix el
desenvolupament vertiginós de
noves tècniques: automatització
de l'aparell de producció, nous
sistemes d'administració i gerèn-
cia, domini de mercats, tracta-
ment i conservació de la informa-
ció... mentre un improbable salt
tecnològic no obri nous mercats.
La indústria, àdhuc si no comp-
tem la militar —vertadera
capdavantera—, inverteix grans
quantitats en investigació. L'a-
portació de la ciència és enorme i
molt complexa. La matèria gris, la
intel·ligència esdevé un factor de
producció. Avui més que mai, el
saber ós poder. Es comprèn
doncs que els països industrialit-
zats tinguin una política de la
ciència que orienti aquesta activi-
tat tan valuosa. L'anàlisi d'aquest
fenomen, és cabdal.

Car, per altra part, és en
aquest context tan esquemàtica-
ment descrit que hem de situar
un dels debats pendents: el lloc
que l'Estat espanyol ha d'ocupar
—específicament en el camp de la
recerca i producció universitària—
en la nova divisió internacional
del treball. Per a què serveix la
universitat en un país depenent?
—podria ser la pregunta.

, Miquel Porta
Barcelona

L'INCIDENT
ROCA

DE LA

Sr. Director:
En primer lloc m'interessaria

deixar ben clar que el caire polític
que s'ha volgut donar a l'article
que replico no és pas el més
adient, donades les reals cir-
cumstàncies que varen portar al
senyor Montano a bufetejar. a
Salvador Domínguez car, ja des
d'ara, voldria remarcar que en
cap moment vaig intervenir en la
baralla entre ambdues persones,
ja que em trobava a més de cent

' metres del lloc on ells eren;
apropànt-m'hi solament al final i
precisament per separar-los.

José Montano no és propietari
del terreny a què es fa referència
a l'article, l'únic propietari soc jo i,

, a més a més, el senyor Montano
no té cap tipus de vinculació polí-
tica.

Resta per tant ben clara la ine-
xactitud de la relació política que
es pretén donar entre uns fets i
els altres.

L'article que replico cau en una
greu errada quan sentencia que la
finca "quedava qualificada com a
zona no edificable". De cap de les.
maneres no pot fer-se aquesta
afirmació donat que no hi ha res
definitiu en relació a la situació
urbanística de La Roca, car no
existeix cap Pla General d'Orde-
nació ni tan sols qualsevol altre
instrument urbanístic definitiva-
ment aprovat i vigent que qualifi-
qui terrenys. La situació actual ha
estat donada fa ben poc a l'última
sessió del dia 8 de maig passat

, de la Comissió d'Urbanisme de la
. Generalitat que va prendre els se-

güents acords:,
A) Aprovar INICIALMENT les

normes subsidiàries de La Roca.
B) Sotmetre a la informació

pública per un mes les normes
subsidiàries per, a continuació,
obrir ei període D'Audiència a la
Corporació Municipal interessada
pel mateix tema. ~i

Al llarg de l'article es pretén fer
creure al lector que qui això signa
està construint il·legalment, i res
no és menys cert, car actualment
en el terreny en qüestió tan sols
s'han fet la tanca i el moviment
de terres corresponents, tot amb
la pertinent llicència d'obres (la
núm. 192/ 79) de l'Ajuntament
de La Roca.

No pretendré defensar la con-
ducta de José Montarto però el
que sí puc dir, perquè n'he estat
testimoni, i en més d'una ocasió,
de greus amenaces, fins i tot de
mort, dirigides per Domínguez a
Montano, i crec que és ei meu
deure remarcar que Montano no
és persona fàcilment irritable i,
per tant, estic segur que per bufe-
tejar Domínguez, deuria haver es-
tat provocat a bastament ,

En fi, senyor Director, lamento
moltíssim s'hagi donat tanta
transcendència a uns fets que no
varen passar d'una petita baralla i .
la qual s'ha manipulat ostentosa-
ment per tal d'atorgar als fets
unes connotacions polítiques
que, per suposat no tenen ni po-
den tenir i amb tot aquest embo-
lic s'ha perjudicat greument la
meva persona.
Atentament Francesc Saiz
parn*° ,, La Roca del Vallès

DILLUNS
La tradicional festa de la Se-

gona Pasqua ofereix diverses
Fires arreu de Catalunya. En
teniu a Caldes de Malavella,
Castellví de la Marca i Vallbo-
na d'Anoia. De Festa Major
n'hi ha a Sant Feliu de Palle-
rols (Garrotxa i a Vilaseca (Tar-
ragonès). Cal advertir que so-
vint, quan una festa major
s'escau en dia feiner, els actes
festius es perllonguen durant
la setmana.

Là Barceloneta celebra
aquest dia l'arribada dels di-
versos esbarts que marxaren el
divendres abans. Les cançons
populars, de bar en bar, tra-
vessaran els aires d'aquest
barri configurant una atracti-
va jornada. A la tele, a la nit,
últim episodi de "Trafícantes
de dinero".

DIMARTS
Al Pavelló del Joventut de

Badalona actuen Ian Dury i
Robert Gordon, gent interes-
sant en el món del rock. Repe-
tiran actuació a l'endemà, dia
6 de juny. A la Galeria Maeght,
Carlota Garriga interpreta al
piano obres de Rameau, Chopin,
Mompou, etc. I de passada, a
la mateixa Maeght podreu ad-
mirar l'Exposició de Joan Miró
"Homenatge a Gaudí", a base
de gravats i escultures. A la
Galeria Ciento (Consell de Cent
£47) s'acaba avui l'exposició
de pintura i dibuix de Josep
Uclés.

Si sortiu de Barcelona, teniu
Fira a La Bisbal i festa major a
Montblanc. Si us quedeu a ca-
sa, podeu veure a TV el pruner
episodi de la sèrie anglesa
"Eduardo VII" i a la segona
cadena, us recomanem la tam-
bé anglesa "Will Shakespea-
re".

DIMECRES
Avui és l'última representa-

ció al Romea de "La sala de les
nines", sobre uns contes oe
Mercè Rodoreda, per »
companyia Bruixes de fl«.
L'han representada prèvia-
ment dilluns i dimarts. _

D'altra banda, teniu fira a
Caçà de la Selva (Gironès) i •
Santa Coloma de Queralt (Con-
ca de Barberà). I . a ^ ' e a W
dels trons, continua Eduanw
VII" i a UHF, "Pop-grama ._

A la Galeria Tramontan s a

caba l'exposició de dibtnxos,
ceres i gravats de Felisa Corta
d a . * • • • • ; •
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CONXITA SOdAS

DIJOUS • ".
En un dels espais de la Fun-

dació Miró tindrà lloc la pre-
sentació pública de l'últim ta-
pis monumental realitzat pel
gran artista, amb la col·labora-
ció de Josep Royo.

Al Museu Rocamora, a les
21,30, Jordi Codina interpre-
ta a la guitarra obres de Bal-
sach, Benguerel, Montsalvat-
ge, etc. I sense confirmar, po-
dria ser que actuessin el grup
Flamin Groovies, que compten
entre els seus seguidors a au-
tèntiques figures del rock.
Atenció doncs: ,

A la tele, els entranyables
Roper, precedits dels no
menys entranyables Tres de
Castilla a "Canciones de una
vida" i de "Sombras de ayer",
retalls de passa t Un dia deci-
didament nostàlgic.

DIVENDRES
Avui podria ser un bon dia

per anar a veure l'exposició
"Prinfot" de Premis Interna-
cionals de Fotografia que pa-
trocina la Caixa. La trobareu al
Passeig General Mola, 8 i teniu
temps fins al 17 de juny.

A la Galeria Vell i Nou acaba
avui l'exposició d'olis i dibui-
xos d'Àngela Espadà i Assump-
ta Santiró. Si us quedeu a casa,
a la segona cadena podeu ve-
re a Cine Club "13 calle Oes-
te",. apreciable "thriller" amb
un veterà Alan Ladd.

DISSABTE
Últim dia d'exposició de

Puig Arino a la sala Mayte Mu-
fioz, del carrer València 263. A

la tele, una comèdia agredolça
de Jules Dassin amb el gran
Charles Laughton a la tarda:
"El fantasma de Canterville".
A la Clave, el tema és Vida a
l'espai. El film, no se sap.

DIUMENGE .
Si marxeu de Barcelona te-

niu la fira de Copons (Anoia) i
les festes majors de Cornellà,
Caçà de la Selva i Viver (Berga-
dà).

A la fundació Miró acaba
avui l'exposició de l'artista ob-
jectual Manuel Font Díaz, amb
el nom d'"A través del vidre"
ben justificat ja que és així com
cal veure l'obra, a l'espai 10.

La programació de TV té al-
guna cosa entretinguda, com
Dick Turpin, una obra de Cor-

tazar a "Escrito en Amèrica" i
"El Santo". A UHF, una sèrie
d'estil "negre": "Los casos de
Rockford".

A MÉS A MES
Hi ha coses que es poden fer

qualsevol dia de la setmana,
com per exemple anar al cine-
ma o al teatre. A tall d'orienta-
ció, direm que a l'ABC tornen a
fer "El Cardenal" d'Otto Pre-
minger. Al'Alexandre "Norma
Rae", de Martin Ritt, amb pre-
mi de Cannes. Al Moratín, una
pel·lícula de Delvaux: "Mujer
entre perro y lobo"..

Pel que fa a teatre, cal dir
que aquesta és l'última setma-
na que podeu encara anar a
veure "L'Hort dels cirerers" de
Chejov a TNC.

La paella pel mànec
Llom amb calamars

Els camins gastronòmics de la nostra paella pel mànec
ens han portat avui a parlar amb Miquel Orta, químic,
gran afeccionat a la cuina. En Miquel Orta està prepa-
rant juntament amb Mercè Borràs, que sortia la setmana
passada en aquesta secció, un llibre de receptes de cuina.

- Quin plat podem fer aquesta setmana?
- Podríem provar una combinació de carn i peix com

és el llom amb calamars. ~. •
- D'on surt aquesta recepta? "
- Jo la sé de la meva àvia, que la feia molt sovint.
- Com es fa? . -
- Es fa servir un llom sencer. En primer lloc, al

entatxonar-hi trossets petits de cansalada, olives, tòfona
1 Penül. Fet això, es rosteix bé amb llard, i un cop està
rostit, s'hi afegeix una copa de xerès deixant que es re-
dueixi aquesta salsa.

— I quan ja està reduïda?
- Llavors s'hi afegeix una ceba tallada a trossos pe-

üts, una pastanaga, un nap, si pot ser negre, encara que
va no és el temps, i dos tomàquets sense llavors. Quan
aquests ingredients estiguin una mica fets, es treu el llom
un moment..; . . - . • . -. ,•

- Es treu? ~
*7 Si, i tota la salsa que ha quedat es passa pel colador

^ e x i es torna a posar a la cassola. És ara quan s'hi afe-
W V calamars.-tallat» també a trossos petits. Lla-

rs sjia de deixar que vagin fent-se fins que ja estigui.
- Queda alguna cosa més per afegir?
T p e r e v i t a r <iue quedi massa sec es pot afegir

** fa** 8 i n o " ^ tó'també i à

? altra cosa Po
„ m P l a t m o l t

o i i i ' '

fer?
?

que és el bacallà a la

- Vajal I com es fa?
— Es bullen patates i el bacallà, del moll. Abans, i a

part, es prepara en una cassola amb un dit d'oli, dos o
tres rovells d'ou i una picada d'all i julivert, força abun-
dant, tot cru. Quan ja estan bullides les patates i el baca-
llà, i que siguin encara ben calents, es tiren a la cassola.
Llavors es tapa í es fa una sacsejada ben forta, de mane-
ra que queda lligat com si fos un all-i-oli.

— I aquest nom tan divertit?
- Bé, es deu que és el que fa falta perquè la sacsejada

resulti prou eficaç per lligar els ingredients...
Continuem parlant amb en Miquel de coses diverses,

relacionades totes amb l'art gastronòmic. I vosaltres,
amics lectors, podeu afegir dues receptes més a la vostra
col·lecció.



La Setmana a Televisió

Del 4 al 10 de Juny

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA:
Dilluns, 4
13.30 - Crònica esportiva
14.00 - Crònica
16.15 - Cita a mitja tarda

Dimarts, 5
13.30 - Signes
14.00 - Crònica
16.15 - Festa amb Rosa M. Sar-
dà: "Superponcellina, el cuento"
16.45 -Els museus (repetició)

Dimecres, 6
13.30 - De bat a bat
14.00 - Crònica
16.15 - Coses d'ahir: "Els tram-
vies d'en Foronda"
16.45 - Musical Express

Dijous, 7
13.30 - Les nostres coses: "La xo-
colata"
14.00 * Crònica
16.15 - Escenari

Divendres, 8
13.30 - Catalunya i Balears avui
14.00 - Crònica
16.15 - Vostè pregunta...

Dissabte, 9
10.50 - Català amb nosaltres
11.10 - Terra d'escudella:
"L'aprenent de cuiner"

SEGONA CADENA:

Dilluns, 4
23.00 - Crònica 2
23.30 - Els museus: "La cartoixa
de Valldemosa"
24.00 - Català amb nosaltres (re-
petició) _

Dimarts, 5
23.00 - Crònica 2
23.30 - Festa amb Rosa M. Sardà
(repetició)
24.00 - Signes (repetició)

Dimecres, 6 . •
23.00 - Crònica 2
23.30 - Coses d'ahir (repetició)
24.00 - Musical express (repeti-
ció)

Dijous, 7
23.00 - Crònica 2
23.30 - Escenari (repetició)

Divendres, 8
23.00 Crònica 2
23.30 - Les nostres coses (repeti-
ció)
24.00 - Catalunya i Balears avui
(repetició)

Diumenge, 10
11.10- Terra d'escudella (repeti-
ció)

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA:
Dilluns, 4
14.30 - Gente boy
15.00 - Telediario
15.35- Hora 15
15.45 - Nombres de ayer y de
hoy . •
16.15 - Hípica: Premi de les Na-
dons ,
19.00 - Un globo, dos globos, tres
globos
20.00 - Estudio estadio
21.30 - Telediario
22.05 - 300 millones
23.00 - Traíicantes de dinero
24.00 - Últímas noticias

Dimarts, 5
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: "Los
charros"
20.30 - Primera pàgina
21.30 - Telediario
22.05 - La verdad de...
23.00 - Eduardo VH: "EI mucha-
cho"
24.00 - Últímas noticias

Dimecres, 6
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 - Cine espafiol: "Varietés"
Dir. J.A. Bardem. Int. Vicente
Parra, Sara Montiel
21.30-Telediario
22.05 - Orquesta de RTVE: Obras
de Chapí, Falla
23.00 - Eduardo VII: "Experi-
mento educacional"
24.00 - Últímas noticias

Dijous, 7
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35-Hora 15
15.45 - Cafè de redacción.
19.01 - Un globo, dos globos, tres
globos
20.00- Perfiles
20.30 - El hombre y la tierra: "El
macho montés" (D)
21.00 - Canciones de una vida:
"Los Tres de Castilla"
21.30 • Teledario

22.05 - Los Roper: "Ya tenemos
un niflo"
22.30 - Sombras de ayer
23.00 - Eduardo VII: "El Nuevo
Mundo"
24.00 - Últímas noticias

Divendres, 8
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: "El bar-
do y el cuerpo"
21.00 - 365 dias en la vida de un
niflo: "El bebè tiene 11 meses"
21.30 - Telediario
22.05 - La segunda oportunidad
22.15 - Pantalla abierta .
23.00 - Eduardo VII: "Ahx"
24.00 - Últímas noticias

D i s s a b t e , 9 - ••'--•• - •— .
12.01 - Dijous animados
12.30 - El hidroavión de Bailey:
"Un extraòo héroe"
13.00 - Torneo
14.00 - Tiempo libre
14.30 - El canto de un duro
15.00 - Noticias del sàbado
15.35 - Elbosque de Tallac: "De
vuelta al monte" •
16.00 - Primera sesión: "El fan-
tasma de Canterville" Dir. Jules
Dassin Int. Charles Laughton,
Robert Young, Margaret O'Brien
17.50 - Aplauso,
19.30 - Erase una vez... el hom-
bre: "La primavera de los paí-
ses"
20.00 -Los àngeles de Charlie:
"Los àngeles vuelan"
21.00 - Informe semanal
22.00 - Noticias del sàbado
22.30 - Sàbado cine: "El gran Ca-
ruso" Dir. Richard Thorpe Int.
Mano Lanza, Ann Blyth , /
00.25 - Últímas noticias

Diumenge, 10
10.31 - Hablamos . _ .
11.00- El dia delSenor
11.45 - Gente joven
12.30 - Sobre el terreno
14.00 - Siete dias
15.00 - Notícias del domingo
15.30 - Fantàstíco
19.30 - Dick Turpin: "El furtívo"
20.00 - 625 líneas
21.00 - Estrelles de la òpera: Te-
resa Berganza
22.00 - Notídas del domingo
22.15 - Escrito en Amèrica:
"Cartas de mamà" de JuUo Cor-
tazar Dir. Miguel Picazo Int. Su-
sana Mara, Julio Nufiez
23.15 - El regreso del Santo: Epi-
sodio núm. 1 (II) ;

00.15 - Últímas notídas

SEGONA CADENA:
Dilluns, 4
19.31 - Polídeportivo
20.00 - Redacción de noche
20.30 - Revista de cine
21.50 - Mas allà
22.30 - Tribuna internacional

Dimarts, 5
19.31 - Polideportívo
20.00 - Redacdón de noche
20.30 - Recital: "Trio de Paris
(II)"
21.20 - Will Shakespeare: "Una
obra maestra de rebelión"
22.30 - Tribuna econòmica

Dimecres, 6
19.31 - Polideportívo
20.00 - Redacdón de noche
20.30 - Pop-grama
21.30 - Imàgenes
22.30 - Tribuna de la historia

Dijous, 7
19.31 - Polideportívo
20.00 - Redacción de noche
20.30 - Encuentros con las letras
21.50 - Horizontes
22.30 - Tribuna de la cultura

Divendres, 8
19.31 - Polideportívo
20.00 -Redacdón de noche
20.30 - Cine Club: "13 calle Oes-
te" Dir. Philip Leacock Int. Alan
Ladd, Rod Steiger, Michael Ca-
llan
22.30 - Opinión pública

Dissabte, 9
15.36 - Novela: "David Copper-
field" (Caps. I, n, HI i IV)
17.00 - El porro de Flandes: "Ne-
grito, el pícaro pato"
17.30 - Raíces: "Ahcante, trajes
de antaftò" ' •'
18.00 - Retransmisión deporüva
19.30 - La clave: Vida en el espa-
do , • .

Diumenge, 10 .
15.31 - Pippi Calzaslargas: Pip-
pi y las prüneras nieves"
16.00 - Los paladines: "Jaqué
mate" (II)
16.30 - Barbapapa
17.00 - Los casos de Rocklora.
"La condesa" • ,
18.00 - Dibujos animados
18.30 - Panorama musical
19.00 - Conderto: Obras de AT-
teaga y Strauss
20.00 - Filmoteca TV: 'Tanwn-
go" Dir. John Berry &*• Curd

Jurgens Roger Hanin
21.50 -La danza
22.30 - A fondo •
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