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A LOS ANGELESI HAWAII
I es visita també DISNEYLANDIA, HONOLCILÜ,

HOLLYWOOD i PEARL HARBOÜR.
Participi en aquest sorteig excepcional.

Del 15 de Juny al 31 de Juliol demani informació i
recullii els números a la seva Oficina.

Si encara no hi té compte, ara és el moment d'obrir-lo.
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Carta ilc»f director

El cotxe, la parcel·la
i altres enganys

Amic lector:
A vegades sembla veritat allò que sempre hi hauran.pobres i rics. Fins l'any cinquan-

ta i escaig, només tenien cotxe uns quants privilegiats. Amb l'etapa del "desarrollo" .
aquests privilegiats ens vau animar a què tots compressin- automòbils per a poder pas-
sar agradables caps de setmana lluny de la ciutat i les carreteres es feren petites. La bo-
geria del cotxe fou tal que els rics de tota la vida van haver d'importar les autopistes in-
ventades a Alemanya junt amb el sistema de peatge inventat a Itàlia. Per caravana va
ser des de llavors una aberració de l'ús del cotxe que sofriren els qui no volien o no po-
dien pagar autopista.

Però ha arribat un punt en què les autopistes tampoc no solucionen els problemes. Hi
han diumenges en els quals per anar de Girona a Barcelona, per posar un exemple, es
triga cinc hores. Ara els països productors de petroli, en encarir el cru, han obert una
via per solucionar el problema. Hi ha països on l'augment s'ha resolt amb raccionament
0 bé permetent que els cotxes només poguessin sortir un cap de setmana cada quinze
dies segons acabessin en xifra parell o senar. Però això, d'alguna manera, perjudicava
a tothom per igual i aplicar un sistema d'aquest tipus hauria significat tallar amb una
de les nostres tradicions més arrelades, l a millor manera de no perjudicar els privile-
giats hanr consistit senzülaméntreff augmentar nou pessetes la benzina i el que no pugui
pagar, que es quedi a casa.

I ara, què fem amb elsxaletsi lesparcel·les? Bé, la història aquesta podria continuar
1 es podria demostrar com els que han tingut casa a fóra tota la vida la seguiran fruint
els. caps de setmana que desitgin, mentre que els compradors de parcel·les i cases a ur-
banitzacions noves i allunyades no hi podran anar sempre que vulguin.

Si això fos un conte es podrien treure algunes lliçons^ com per exemple que les for-
mes de vida_que imposen les classes dominants són sempre les quea elles els convenen.
També" es~ podria concloure que allò que rar volea les minories privilegiades ésrque 1*
gent pensi perquè si penséssim, ens n'hauríem adonat més: aviat de l'engany del cotxe,,
de l'autopista, de la parcel·la i del xalet i hauríem lluitat fermament perquè a les ciutats
s'hi pogués viure bé sense necessitat de marxar cada cap-desetmana-Lperquèexistísun
bon transport públic a l'abast de tothom que ens traslladés barat i ràpid a tot arreu.

Ben cordialment

En aquest

PERE ORIOL COSTA
Director
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BALLETBÓ, BOFILL, CALVET, FALCÓN I GRISÓ

Cinc dones i el feminisme
FRANCESC BAIGES

Anna BaUetbó, socialista i feminista. Mireia Bofill, independent
feminista. Maria Dolors Calvet, comunista feminista. Lídia
Falcón, del Partit Feminista. I Rosa Grisó, feminista de
Convergència i Unió. Cinc feministes i en faltaven moltes. Les
limitacions del medi són òbvies. Un tema: La situació del
moviment feminista. No podia ser altra.

DOLORS CALVET.- Avui el movi-
ment feminista està en una situació
d'impasse que jo no diria de crisi sinó
d'una fase més que està travessant per
a passar a una etapa nova. En entrar
a la democràcia pensàvem que vin-
dria acompanyada d'una democràcia
per a la dona però ens hem adonat que
no ha estat això i ha provocat un cert
desànim i manca d'objectius. Estem en
una període de reflexió interna en què
estem buscant noves formes d'organit-
zació. Penso que és un moment en el
qual s'està fent molta tasca a nivell de
transformació personal, i em nego a
utilitzar el-terme^de crisi.

ANNA BALLETBÓ.- A mi no m'im-
porta parlarxle crisrd'identitat delmo-
viment feminista a Catalunya ja que, a
més a més, és general a nivell de tota
Europa. Penso que el moviment femi-
nista no ha sabut incorporar la seva
lluita a la global vertebrant una alter-
nativa d'alliberament eficaç.

MIREIA BOFILL- No «rec que es
pugui dir que hi ha una crisi. El femi-
nisme és una cosa que no es pot jutjar
amb criteris externs. No es pot parlar
de crisi quan s'estan obrint casals deia
dona als barris, centres de planificació,
s'estan fent actes... Especialment, per-
què cal tenir en compte que feminisme
no és només política sinó que és quel-
com més ampli. S'està en un període
d'evolució cap endins però no en una
etapa de crisi. _

LÍDIA FALCÓN.- Més que si la pa-
raula crisi és correcta o no jo em pre-
guntaria el perquè. Com que els motius
ds la lluita de la dona segueixen exis-
tint calia elaborar una ideologia cohe-
rent que investigués les causes de l'o-
pressió de la dona. I aquesta tasca, ini-
ciada a d'altres països, s'havia de fer ja
que la dona, que s'ha vist obligada a
reivindicar coses molt concretes, no
s'ha plantejat mai perquè som el segon
sexe del món.

On són les feministes?

L'HORA.- El feminisme sempre ha
anat així, movent-se per reivindica-
cions concretes. Seguirà igual?

MIREIA BOFILL.- Jo penso que exa-
gerem quan diem que estem en una
etapa de recessió. Les dones que fins
ara es movien no han desaparegut. Les
angleses no han dit: ja tenim l'avorta-
ment, anem-nos-en a dormir. Existeix
un període de trobament intern de les
dones per a debatre l'alternativa a
aconseguir. Xes dones no han marxat

-cadascuna a casa seva.
DOLORS CALVET.-íl moviment fe-

minista ha de^tenir una càrrega revolu-
cionària molt grossa. El que passa és
que en moments donats ha hagut d'a-
doptar reivindicacions reformistes ne-
ro cal distinguir entre una concepció
simplement reivindicativa i una altra
que vol anar més enllà. Ara per ara, el
nostre feminisme no ha trobat la forma
organitzativa idònia però ha sabut veu-
re ja què era allò que no volia i això era
dotar-se d'una estructura semblant a
la de la societat en què es mou.

ANNA BALLETBÓ.- El que cal fer és
acceptar la realitat tal com és i no
defugir-la. En «1 procés d'alliberament
de la dona cal la incorporació d'aques-
ta en la lluita pel poder la qual cosa,
fins ara, slià deixat sempre com una
cosa d'homes. Els partits d'esquerra,
que són «Is que poden íer de v«hirfe
d'aquesta lluita, han d'mcorporar-la i
prendre lliçons de fenòmens com l'aug-
ment de vots del partit radical italià
que es preocupa per la lluita deies fe-
ministes radicals. La lluita feminista
ha de ser assumida encara pels partits
d'esquerra i els homes i moltes dones
trigaran encara molt en entendre-la
amb propietat. •
LÍDIA FALCÓN.- Malauradament, les
dones, al nostre país, han estat ~molt

Anna BaUetbó, socialisme i feminisme
agafats de la mà

Mireia Jiofill, al feminisme per. la inde-
pendènàa política

endarrerides en la lluita pròpia, femi-
nista. Algunes dones hem lluitat per a
aconseguir una democràcia, no per a
nosaltres sinó per a les classes que ens
precedeixen en la lluita, i és a partir
del 75 que sorgeix veritablement la
nostra lluita. Per això és excessiu
exigir-li consecucions al moviment fe-
minista. D'altra banda, nosaltres no
hem d'esperar res dels .partits
d'esquerra, d'extrema esquerra, o ra-
dicals perquè no són partits feministes.
Si nosaltres, com a classe més nombro-



Dolors Calvet: no t'entenc, Lídia,
no t'entenc

sa» nadefininrla nostra pròpia alterna-
tiva global estarem sotmeses at una
mancança- ipflccftptflhte Ham dlapror
«tar-nos1 dels partits- d'esquerra
no, anaiL a-remolc_ d'ells. •

ROSA GRISÓ.- A mi em sembla que
no es pot menYsprear la lluita d& les
dones al si dels partits polítics. Sense
elles na hauríem, aconseguit els aven-
ços que hem obtingut, i molts temes
Çue aviat tractarem potser ni l'hagues-
sm tocat.

MIREIA BOFILL.- Henr d'inventar

Lídia Falcón, una classe de feminisme

un nou tipus de societat on el paper d&
la dona sigui diferent de l'actual. Hem
de pensar en quin model de societat vo-
lem perquè la dona deixi de ser la que
rep tots els cops:

La societat d& les dones
ROSA-GRISÓ.- Però, quin és aquest

model?
MIREIA BOFILL.- Si la Mireia Bofill

sola pogués donar la resposta seria me-
ravellós. ' ,

Rosa Grisó. el feminisme no marxista
també existeix

L'HORA.- I la Dolors Calvet?^
DOLORŜ  CALVET.-Na, no, jo tam-

poc no tinc la solució. Com a dones, pe-
rò, és evident que ens henr de plantejar
un nou tipus^de societat però no coinci-
deixo amb allò que deia abans Is Lídia.
Pensa todlq
a més a més de la contradicció home/
dona. Per a mi segueix essent necessà-
ria l'existència de partits que lluitin per a

'canviar la societat. Tot i ser conscients
de les contradiccions de sexes internes
als partits, no entenc ralternativa que •



la Lídia ens presentava i m'agradaria
que ens l'especifiqués d'una forma sen-
zilla.

LÍDIA FALCÓN.- A mi el que em sor-
prèn és el que dius tu. Dolors. La so-
cietat està dividida en classes i el pro-
cés de la revolució socialista és un pro-
cés llarg al qual he estat incorporada
durant molt de temps en el Partit Co-
munista. Per tant, quan es pensa que la
dona es una classe social és immediat
esperar la constitució d'un partit de
classe, un partit feminista. El paper de
les dones dins els partits és un avenç
però l'objectiu a llarg termini, si la so-
cietat es basa en la reproducció i un
model de producció que recauen en la
dona, requereix l'elaboració d'una
ideologia i un Partit Feminista propis.

ANNA BALLETBÓ.- Allò que l'opri-
mit es planteja no és una societat ideal
sinó acabar amb la seva opressió i jo
com a dona el que vull és una sanitat
que no m'agredeixi, una planificació
que no em coarti, unes relacions perso-
nals que no em degradin. £1 que no hi
ha és un criteri unitari de com aconse-
guir això, com organitzar la lluita femi-
nista. Sabem amb què volem acabar
però no estem d'acord en com-fer-ho:
Evidentment, això no vol dir que el mo-
viment feminista hagi mort, com diuen
alguns.

ROSA GRISÓ.- A mi em sembla que
la lluita de totes les que som en aquesta
taula és valida...

Una classe de dones

L'HORA.- Sírperò leitiu discrepàn-
cies radicals. La Lídia Falcón assegura
que la dona és una classe social i vosal-

-tres no hi esteu d'acord. O si, Mireia?
MIREIA BOFILL.- No ho sé. Encara

m'he d'estudiar els textos elaborats pel
Partit Feminista. Allò que està clar és
que el Manifest Comunista fou escrit fa
força més d'un segle i que han passat
moltes coses des d'aleshores que han
influit en la problemàtica de la dona. Si
arribo a la conclusió que la dona és una
classe social, fantàstic però si acabo
pensant que som una alternativa ho
trobaré perfecte, ja que la nostra solu-
ció haurà de ser vàlida per a tots.

DOLORS CALVET.- Penso que la
lluita actual no passa per una diver-
gència-entre homes i dones com si ha-
guéssim de fer una revolució amb els
homes a un costat i les dones a l'altre...

MIREIA BOFILL.- Per a mi el que és
essencial és saber si la contradicció bà-
sica continua essent entre la burgesia i
el proletariat-o-és la-existent-entre 4a
-dona i l'home, ^io tant si definim a la
dona com a classe social o no.

DOLORS CALVET.- 15'ha de ser una
mica rigorós. Parlar de la dona com a
classe social porta a una-gent a crear
un Partit Feminista mentre d'altres mi-
liten en partits com el meu.

ANNA BALLETBÓ.- En realitat ens
trobem davant de dues preguntes. Si la
dona és una classe social o no i si la
contradicció principal de la societat és
l'enfrontament burgesia/proletariat o
home/dona. Jo penso que les paraules
són importants i amb el meu concepte
de classe social penso que la dona no
ho és però com que veig la contradicció
que representa la societat masclista,
a part d'optar per 4in partit polític de-
terminat, lluito al seu si per a resoldre-
la.

ROSA GRISÓ.- Jo, és clar, coincidint
amb l'Anna i 3a .Dolors no-estic gens
d'acord que la dona sigui una classe
social.

LÍDIA FALCÓN.- No és un problema
de llenguatge o de definició. Jo, fa qua-
tre anys, estaria d'acord amb que allò

-que és important és que la dona oferei-
xi una alternativa, no que es defineixi
com a classe social però ara ja no hi es-
tic d'acord. Dir que la dona és una
classe no és una "boutade"^smÓTrae es
deriva d'una anàlisi econòmica, social,
política, religiosa, ideològica, moral,
etc. i que posa el punt de partida teòric
que ha de permetre unificar els esfor-
ços de totes.

Home/dona o
imrgés/lrebalbadvr

L'HORA.- Segons tu, Lídia, la con-
tradicció principal és entre homes i do-
nes...

LÍDIA FALCÓN.- Per a la dona, sí.
L^HGRA.- I-per-ai'home?
LÍDIA FALCÓN.-L'home esta dividit

en diverses classes socials, la història
de la contradicció entre les quals és la
història de la humanitat.

DOLORS CALVET.-1 les dones no es-
tan dividides en classes socials?

LÍDIA FALCÓN.- Les dones tenen
una classe comuna i després hi ha sec-
tors de classe com també n'hi ha al si
d'una determinada classe d'homes. .

MIREIA-BOFILL.- Quan parlàvem
de contradicció principal jo volia fer
referència a la que engloba la resta de
contradiccions, i a mi em semblava que
aquesta vindria a ser la de dona/home.
Fel que fa a la definició de classe social
-cal-tenir en compte-que-Marx^a^rtüitza
en^entits diversos i, per tant, no hi ha
una definició clara i caldria veure si

utilitzar el terme classe per a determi-
nar la situació de la dona contribueix a
clarificar la situació. Jo no sé si és
massa útil introduir-lo ja que, d'altra
banda, produeix divisions entre nosal̂
tres.

ROSA GRISÓ,- .Amb tot, jo crec que
hauríem de ser una mica més pragmà-
tiques i a mi se'm fa difícil de veure
quina alternativa de govern pot repre-
sentar un Partit Feminista. Evident-
ment, pretenen assolir el poder, però
quin model de societat pensen cons-
truir? Pensen abolir totes les institu-
cions creades pels homes?

LlDIA FALCÓN.- l e s classes que te-
nen el poder no el deixaran mai per vo-
luntat pròpia i aquestes classes que do-
minen el món en forma d'oligarquia i
imperialisme internacionals es reflec-
teixen en el cas de l'home i la dona en
una opressió del primer. Jo no veuré el
moment en què aquesta opressió hagi
desaparegut però això no treu que totes
les dones ens haguem d'unir per a
construir aquesta nova societat en què
no estiguem relegades a tenir fills...

Parir x) no parir

ROSA GRISÓ.- A tenir fills, però, no
tenim més remei -que estar-hi-obliga-
des. ,

LÍDIA FALCÓN.- Jo crec que no. Jo
crecxpje una de les coses xpie hem d'a-
conseguir en el futur és deixar de parir.

ROSA GRISÓ.- Oh! Si deixem Jepa-
TÍr, «'ha acabat-el món.

L'HORA.-Perquè parir és4in dret de
la dona o no?

LÍDIA FA1CÓN.- Jo crec que més
aviat és una obligació i parlar del dret
a parhvés una actitud clarament burge-
sa.

MIREIA ROFILL.- Però el que tam-
poc podem fer és acabar-nos, Lídia.

DOLORS CALVET.- Perquè què vo-
lem? que el món s'acabi?

ANNA BATTLETÓ.- Al meu enten-
dre, tot aquest debat ideològic és im-
prescindible però s'ha de dur paral·le-
lament a una lluita el màxim de comú
possible, com dèiem abans. Malgrat les
discrepàncies que tenim entre nosal-
tres i que hem demostrat aquí, penso
que avui hem de lluitar per les conse-
cucions immediates que, en el nostre
cas, representen les lleis de divorci i
avortament. Per solidaritat de sexe,
que no de classe, les dones d'esquerra
hem de potenciar aquesta unitat ar-
ribant a vegades a ampliar el ventall
fins el centre (ha dit tombant-se cap a

-la Rosa "Grisó).
BOSA ÜRISÓ.- En la llei-de-divorci

no tindrem massa diferències, no.
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L'HORA.- Però, existeix aquesta uni-
tat avui? No està massa atomitzat el
moviment feminista?

LÍDIA FALCÓN.- Em sembla una in-
justícia que es digui que el moviment
feminista està atomitzat quan el movi-
ment social i obrer ho està més encara.
El feminisme té diferents tendències
organitzades en grups que ocupen ca-
dascú un espai necessari.

DOLORS CAL VET.- Aquí ens trobem
que la gent vol traslladar al moviment
feminista els esquemes d'altres orga-
nitzacions i això és incorrecte. Jo penso
que tal com està avui el moviment fe-
minista a Catalunya, és l'ideal, esque-
màticament. Cadascú pot desenvolu-
par aquelles activitats qufr creu cor-
rectes en algun grup mentre que sap de
l'existència d'una Coordinadora que,
en un moment donat, pot impulsar
aquelles activitats conjuntes que~coh--
vingui.

MIREIA BOFILL.- En tot cas, jo, com
a independent d'organitzacions políti-
ques, penso que cal córrer el risc d'una
certa ineficàcia per a aconseguir tro-
bar una forma d'organització nova.

Fins quan feminisme?

ANNA BALLETBÓ.- De tota manera,
és evident que el moviment feminista
amb etapes més o menys brillants es
mantindrà en peu mentre hi hagi do-
nes.

ROSA GRISÓ.- Cal tenir en compte,
però, que el moviment feminista és
molt minoritari.

L'HORA.- Acabem. El moviment fe-
minista és jove però no és nou en el
món. Teniu algun model a copiar?

DOLORS CALVET.- No hrpot-hayor
un model. Hem d'aprendre una mica
de la lluita de cada país, per exemple
de les dones franceses per la llei d'a-
vortament o l'actual de les italianesL-.
però no hi ha un esquema ideal.

ANNA BAL·LETBO.- Amb diversos-
graus, amb una caracterització més o
menys accentuada, arreu els homes
fan el paper-d'home i les dones el de
dones i...

ROSA GRISÓC- Aht JoTnó estic d'a-
cord...

ANNA BALLETBÓ.- Entre cometes,
eht

ROSA GRISÓ.- Ah! Bé! Entre come-
tes, sL

Quan marxàvem, la Rosa Grisó li ha
g preguntat a la Lídia Falcón si estava

contenta de ser mare. La Dolors Cahret
ha marxat apressada mentre l'Anna

5 Balletbó i la Mireia Bofill han fet els
> darrers comentaris. Per parlar deJe-
<e minisme havíem reunit a cinc dones. •

Sense cometes.



ALGUNS VOLEN ENTERRAR-LO

Feminisme a tota pastilla
Els dies 27, 28, 29 i 30 de maig de l'any 1976, 4.000 dones

assistien a les primeres Jornades Catalanes de la Dona. Saltava
amb força al carrer el mot feminisme. Tres anys després, algunes
veus ens parlen de la mort del feminisme mentre d'altres creuen
que està en plena joventut. L'opressió de la dona, però, no és

Ei feminisme va pels barris"Sempre hi ha algú més explotat que
l'obrer, la seva dona". Aquesta frase,
-de la pionera feminista^Flora Tristàn,
ha estat a la base de tot el moviment
que començà a plantejar-se en profun-
ditat l'emancipació de la dona a partir
de Ja revolució irancesa. Un^egonjno-
ment clau de Ja seva lluita el trobem en
les "sufragistes" de finals del segle XLX.
I/agost del 1920, les dones americanes
votaven per primera vegada en unes

^eleccions presidencials. A Anglaterra el
- vot femení hagué d'esperar fins acaba-

da la primera guerra mundial i a Itàlia
s'implantà el 1919, mentre a Rússia la
revolució del 17 l'imposà. A Espanya
malgrat les lluites individuals, no es
pot parlar de moviment feminista i la
dona no va obtenir el vot fins la Segona
República.
~ i l dia vuit de març es celebra anual -

ment «lTlia internacional ~de ~la~dona
treballadora. Aquestmateixttia, l'any
1908, les treballadores de la£otton, a
Tíew Tofk, van declarar-se «n vaga i
van ocupar la fàbrica, reivindicant la
fornada laboral de 10 hores. X'amo va
tancar les portes de la fàbrica i la in-
cendia: 1
Dos anys més tard, la 2m Conferència
Internacional de Dones Socialistes de-
cidí commemorar aquella jornada.

Després de la segona guerra mun-
dial, la lluita feminista, amb l'aparició
"del feixisme, "sofrítma furla xlavallada
de la qual no en sortí fins a mitjans dels
anys seixanta en els quals va reaparèi-

-xer als EEÜU per-a estendre's més^n-
dayant a TSuropa, si bé aTíspanya «ns
arriba amb força retarda travesd'u-
jiesPrimeres J-ornades
de la Dona a Madrid i les esmentades
j(irnH<1es^attrtanesde la Dona jfe J?ar-

-celona.~Aquestes Jornades,-eelebrades
-a l'any internacional de 4a dona trae
convoca l'ONU, van donar lloc a dues
tendències" 3ina H-nia amb una organit-
zació clara ~i nma coordinadora "amb
una estructura orgaxútzativa mínima.
La primera donarà lloc a l'Associació
Catalana de la Dona i la segona a la
Coordinadora Feminista.
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L'Associació Catalana de la Dona
neix molt vinculada al Partit del Tre-
lall de Catalunya per la militancip de
les seves líders més destacades i no ha
pogut mai desempallegar-se d'aquesta
etiqueta. La Coordinadora Feminista,
per la seva part, ha intentat evitar la
consolidació d'un bloc o ideologia polí-
tica dominant. D'un i)on principi es
pretén independent dels partits polítics
i no accepta la presència d'homes tot i
ser profeministes. Així, el grup de do-
nes socialistes, després de llargs debats
opta per abandonar la Coordinadora i
el grup anarquista Dones Lliures ha de
fer fora P1«? hom^s del seú si per a poder
Ijartícipar =en les reunions de la Coordi-
nadora.

Xa lluita feminista s'atomitza, apa-
reixen -nombrosos grups. Les vocalies
de dones de les diferents associacions
de veïns esdevenen el nucli fonamental
del moviment i composen la base de
Coordinadora feminista, en -nombre
d'uns trenta. Grups de dones irniversi-
tàries^iun^grupde dones :periodistes,:de
Comissions Obreres, dones llatinoame-
ricanes (bàsicament argentines i xile-
nes), él grup d'alliberament de la les-
biana, mares solteres i el grup de dones
per l'autoconeixement i l'anticoncepció"
tDAIA) completen, amb dones indepen-
dents, les; organitzades que més assí-
duament es troben, setmanalment o

-quinzenal,-als locals-de Coordinadora
per a debatre els problemes del movi-
ment feminista.

ForadeíIoordinadoraliiliaJes4)rga-
nitzacions de dones dels diferents par-
tits. Organitzacions que han suposat hi
perenne polèmica de la doble militàn-
cia. És^i dir, les dones han de militar
només en organitzacions feministes o
han de, o poden fer-ho alhora en^par-
üts polítics. Xa dieta "fms ~ara~s*havia
mantingut allunyada d'aquesta discus-
sió. Dies enrera, però, arribava a Coor-
dinadora feminista una carta de l'orga-
nització "Dona i nen", vinculada a

de la militància feminista i això, que és
extensible a la resta del món, ha portat
a algunes feministes a parlar de la
mort del feminisme.

Una altra tesi també defensable és la
que les mobilitzacions feministes ho són
per qüestions puntuals. Ho fou per a l'as-
soliment del vot femení, ho ha estat a
Europa per a obtenir les lleis de divorci
i avortament.

Mentre els centres de planificació de
la maternitat (terme que les feministes
prefereixen al de planificació familiar)
proliferen als barris, una dotzena a
Barcelona comptant el centre creat per
l'ajuntament, s'aprecia una progressi-
va presa de protagonisme per part de
la dona en determinats àmbits socials,
sense que la seva realitat numèrica si-
gui clarament constatable cara enfora
del moviment feminista. I mentre mol-
tes "travoltes'" í "gent de bé" s'ar-
risca, amb certa recança^ a anar als
centres de planificació que impulsa la
Coordinadora feminista, aquesta inten-
tarà, en la propera assemblea_del mes
de setembre, trobar la nova sortida* a~
un- moviment- feminista, que. si na està.
eiLcrisv troha^coma mínim, extraordir
nàries dificultats penaadoptar uns cri-
teris-que-el facin més efectiu. •-

Les dones tornaran a mobilitzar-se.

UCD, oferint-li col·laboració. La carta
n o fou-contestada.

Un^movimentatomitzat

L'ambigua organització de la Coor-
dinadora, amb la sola existència d'una
-Sburtitaria i iinjmmbrereduïtde comis-
sions on les persones que les composen
va rifin •rn·nt.irni minant, JBS -Correspon
amb una realitat en què sovintegen els

- grups reduïts numèricamentd'aparició
esporàdica o vida curta. Així, el tras-
llat a Barcelona de les organitzacions
SELF HELP nascudes a Boston, adreça-
des *a aconseguir "resoldre 'sense "neces-
sitat de metges els problemes sexuals i
mèdics de les dones, s'ha fos en mar-
car l̂es -seves dues capdavanteres a
"Mallorca. D'altra banda, existeix una
Associació de Mestresses de Casa ípie
^'ha-defïnit,-però, com n^xo -feminista.
DONNA ̂ és Tina altra organització que
-aglutina dones per a debatre Imrsijro-
J^emes i-que repi'esentaria \ma. Unia
-ideològica propera -al -centre-esquerra
nacionalista.

De tant en tant, Jhom celebra reu-
nions estatals de les diferents coordi-
nadores i organitzacions existents i és
a partir d'aquestes trobades que pot
valorar-se la força del moviment. Dar-
rerament s'ha observat una minvada

sev/a hora:
Ai nnonnent dassaborir efe milbrs formatges,
patés ï vins,̂ ^ apropeu-vos a

ESPECtALtTATÇ

Senat cfotella.

Gran assortit de ¥ins

Elaboració pròpia de patés

Horari Botiga: Matms de 2/410 a 2/4 3
Tardes de 5 a 2/4 tO

Degustació: Cada vespre de 9 a 12
Muntaner, 477 - Barcetona-21



TARRADELLAS A MADRID

Objectiu: Autonomia
Dos són els motius inicials pels quals Tarradellas ha anat a Madrid.

Esbrinar com i fins on es vol construir un Estat autonòmic i no únicament
descentralitzat i, en segon lloc, convèncer a govern i oposició que la tasca
de tirar endavant aquest Estat és una feina de totes les forces polítiques i

de totes les nacionalitats i regions.
PERE FONS

El President de la Generalitat deixà per a intuir que el govern l'únic que es-
clars aquests objectius en el primer ta intentant consolidar és un Estat des-
contacte amb la premsa a Madrid: centralitzat i prou. Els retalls que pro-
"Cal una visió de futur, una idea pa- posa a l'Estatut, l'actitud enfront de les
triòtica que ens faci anar endavant", nacionalitats preautònomes, avalaven
digué. les seves suspicàcies.

Tarradellas tenia motius suficients Malgrat això, Tarradellas sortí més

que satisfet del seu primer contacte
amb Suàrez. Va trobar el "seu" Suà-
rez, el de feia un i dos anys. Un Suàrez
autonòmic, per dir-bo d'alguna mane-
ra, disposat a dur a terme una idea de
futur a Espanya similar a la que té el
President -

President de tots eh catalans a la recerca de l'autonomia
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Els dubtes de Tarradellas respecte la
voluntat autonòmica del Govern no són
pas els únics. Els ponents catalans,
-excepte els diJCD, és clar— que estu-
dien l'Estatut basc i després s'ocupa-
ran del català es queixaven també que
els seus interlocutors governamentals
no sabien massa de-què~anava això de-
l'Estat autonòmic Martin. Villa, un. dels.
durs àTJCD, dtgufr qua eH Ja ho vefa
clar, però que "els canvis no poden fer-
se tan depressa", i fer-se a poc a poc
vol dir, en la pràctica, que d'autonomia
res i de regionalització, molt.

President de tote ets
catalans

Sigui com: sigui, etcert és que Suàrez
assegurà a Tarradellas que aquesta vi-
sió de l'Estat existia. El Cap de Govern
li explicà> a més^ les7 seves directrius en
matèria de política internacional: f el
President de la Generalitat agraí "la
confiança i l'amistat" de Suàrez.

Però eF "President de tots els cata-
lans", com repeteix un i altre cop des
de que és a Madrid, intentarà aconse-
guir que en aquesta idea de futur hi
participin tots^ els grups polítics^ Enca-
râ  que-vaparlar da coalició de govern
va dir quer aquesta^no grailTuirica- fórr
mula de participació de-l'oposició, que
n'hi havia d'altres^

A aquesta participació* de les forces
polítiques cal afegir, segons Tar-
radellas, la participació de les naciona-
litats i regions de l'Estat, amb Catalu-
nya ai davant. "Amb aquestes entre-
vistes, digué abans de parlar amb el
Rei, s'inicia la participació de Catalu-
nya en els afers de l'Estat".

Aquesta unitat dels grupspolítics en
un projecte coimïi aquesta participació
territorial. tenen un exemple clar en
Catalunya^ ALGmreriLde-laGíaieralitatL
hi sónr representades totes les forces:
parlamentàries catalanes^ Tar-
radeïïas, d^ahra banda, introduí ahprtr-
jecte d'Estatut de Sau un text en el quaf
manifestava que calia tenir en compte
la realitat i participació de les comar-.
ques. ,

El que-sí que^emblarque-térunacon-
cepció clara, d'aHò~que ha derseruitEs:-
tat autonòmícrés el Rei. Per accò Tar-
radellas- no- ha dubtat a afirmar que^
"Catalunya- ha estat la garantia de la
Monarquia". Sens dubte eT President
n^oblidaque la, monarquia ha estat la
garantia de Tarradellas i, ara com ara,
l'autonomia a Catalunya passa per ell
en bona part.

Encara que el President digués d'en-
trada que no anava a Madrid a parlar
"^l'Estatut català é s obvi que en.
aquest marcroVEstat^autonòmic-tractés

el tema. El segon dia de ser a la capital
va afirmar que els retalls que propug-
nava UCD al text de Sau no eren accep-
tables.

"Per parlar de l'Estatutr al
Parlament"

El que més preocupa a Tarradellas,
però, en el terreny concret dels Esta-
tuts és que aquests "no es discuteixen
al Parlament, sinó al carrer". En fer
aquesta afirmació és evident que s'es-
tava referint a la situació del País
Basc, però també és clar que anava
destinada a manifestar el seu desacord
amb la convocatòria de mobilitzacions
per l'Estatut de Catalunya i, en con-
cret, amb.rorganity.acnò.d'un. 11 de Se-
tembre multitudinari.

"Si això- d'avui marxa bé* digué
quan: s'iniciavenr elsr treballs de~ la po-

nència constitucional, encarregada de
l'Estatut basc, tot anirà bé. Si això va
malament, tot anirà malament".

Molts poden preguntar-se, però, si el
President no s'ocuparà dels traspassos
que estan pendents d'aprovació, de la
situació econòmica de la Generalitat,
de les qüestions concretes en definitt
va. És lògic que sí. Però Tarradellas
deixà clar que "només pels traspassos
no hauria vingut a Madrid". El màxim
responsable de la Generalitat tractà en
les seves converses qüestions econòmi-
ques i, en concret, la situació de l'atur,
així uu-iii d altresr temes.

Els arbres, tanmateix; na K: Hmr fet
perdre el bosc- del seu viatger totes
aquestes qüestions són peces d'inr en-
granatge molt més complex, el de l'Es-
tat yHitPT'fa'T»̂  Un Estat quev taLcanx-
indicà: només arribar a la capital, a
Madrid-no sembla pas que eL tinguin
massa paït. •

MTTL

AVUI
Tés més que un ciiarïr

r téun significà especial
per aCat&tu rp^ré quetóm que al cap de 1000
números, supe^íi it-ho tot,no eMque es dlgui5
és un fet rejmarríatte,té la seva importàroa.

Vem és peraixò precàsamot, que FAVUI",
(rxn a suport pubteït&n^
1000 númeix)s que ara (xnmemorem,

stia ranyertít en un mitjà de romunicacàó
a Gatakirça.

Anunciem a ISTUI encara que només sigui..



ENTRE PUJADES DE PREU I
DISCUSIONS AUTONÒMIQUES

sofà de la
Mondoa
PEDRÓ ALT ARES

Per una vegada l'actualitat de la setmana no ha estat en la
política sinó en l'economia. L'estirada dels preus, que supera
totes les previsions, ha deixat al país real sense respiració:
gasolina, electricitat, transports, telèfon, etc. pels núvols.

Amb això el famós 13% d'inflació
programat pel govern per a 197fl-que-
tiarà com un somni llaurat. No és difí-
cil preveure quina serà la reacció dels
sindicats a l'hora de Tenovar«ls conve-
nis. En política, la visita de Tar-

-radellas, un any després, coincideix
amb-els treballs de la ponència que es-
tudia el tema dels estatuts d'autono-
mia. "No be vingut per això", digué l'-
Honorable en roda de premsa, "...a
"menys que Suàrez em "pregunti". Î na-
turahnent, SuarezliJio va-preguntar..

Aprofitant el pas del
JÜsuergajper Valladolid...

El dilluns es reuní la ComlssiÓDele-
gada del Govern per a Assumptes Eco-
nòmics en plena expectació. No es
comprèn perquè. Estaven cantades les
pujades de preu dels productes energè-
tics i llurs derivats. L'única curiositat

.era el quant.321 resultat, però, supera
les previsions més pessimistes. En rea-
litat, per a tan salomònica decisió (re-
percutir la pujada cap el consumidor)
no feia falta cap mena d'alforges teòri-
ques. La reunió no fou excessivament
llarga, ni molt menys. Donada la trans-
cendència del tema, qualsevol hauria
esperat quelcom més que unes hores
d'estudi, sobretot de les repercussions.
Però, no. I clar, aprofitant que el Pi-
suerga passa per Valladolid, s'atenen

. també les sol·licituds de pujades de la
Companyia .Telefònica i de les elèctri-
ques.

Com és habitual no dóna la sensació
jpie el Govern prengui mesures prou
detingudament. I amidant totes les
conseqüències. En qualsevol pafs de-
mocràtic l'afer hauria objecte de debat
parlamentari a més a més de conscien-
ciació del carrer. Aquí n'hi ha hagut
prou, a posteriori, amb una roda de
premsa on, com és normal, les "expli-

cacions" ratllaren _en Ja puerilitat i el
simplisme. Així que Tes.noes va dir del
perquè els espanyols pagarem una de
les gasolines més cares d'Europa, les
raons que justifiquen que les pujades
no s'hagin produït de manera escalo-
nada per evitar que es disparin les co-
tes d'inflació, quines són les mesures
d'austeritat que prendrà l'Administra-
ció, què passarà amb la revisió auto-
màtica dels convenis, etc. etc. Una ve-
gada més, el govern actua com en els
millors manuals d'economia liberal
sense introduir elements correctors
qüe semblarien imprescindibles i es li-
mita aser una mena d'intermediarien-
tre els països productors de petroli i els
consumidors espa nyols. I tothom tan
content ̂ Realment, les hosts del ^r.

"Abril Míütorell~no sembla^que hagin
suat gaire...

Però el tema econòmica, fins ara
una mica apartat a l'ombra davant de
l'opinió pública pels temes polítics, pot
donar més d'un ensurt a la nostra de-
mocràcia. Probablement ho veurem
abans de la tardor si l'atur i la inflació
segueixen creixent ininter-
rompudament sense que s'endevinin a
l'horitzó altres correctius que el
"veure-les venir". Mentre falten mesu-
res globals, la productivitat és una de
les més baixes d'Europa, les suspen-
sions de pagaments a empreses són
constants, el govern segueix amb els
sindicats una política suïcida a llarg
termini quant a negar a les centrals els
mitjans imprescindibles per a llur de-
senvolupament, el projecte d'estatut
dels treballadors ha estat contestat des
de tots els ̂ angles... Per a-què seguir?
Però la classe política en general, i el
govern molt en particular, semblen ser
els únics que no s.enteren d'una situa-
ció que molts economistes denuncien ja
com a caòtica. És veritat que "els es-
tats no fan fallida", però no ho és me^
nys què totes aquestes dades juntes

A la Moncloa el sofà s'ha convertit en
-una-eina poiftica-pnprescinritbig.

propicien la inestabilitat política i so-
cial i allunyen al poble de la confiança
en les Tnstitucions democràtiques. Ei
això estem quan els màxims responsa
bles de l'economia d'aquest país o tirer.
pilotes forat» assalten, sense més, les js

-escuàlides butxaques dels tiontri
buients. Contribuients, d'altra banda
que segueixen essent considerats con:
súbdits la missió dels quals és només
escoltar, veure i aguantar.

Suàrez: l'escena del sofà
amb els presidents

Segons conten alguns dels protago-
nistes, el President Suàrez fa com ningú
allò que ja s'anomena en els cercles po-
lítics com "l'escena del sofà". Consis-
teix aquesta en acollir el ̂ visitant amb
la màxima cordialitat, abandonar la
4;aula del despatxi cuuduir l'interlocu-
tor al comfbrtabletresillo. Allí, fora de
tot protocol, Suàrez desplega tota la se-
va capacitat de seducció. Nolri ha Hmit
d'hora, ni conversació subjecta a un
ordre del dia preconcebut L'atmosfera
d'intimitat és propícia per a les confi-
dències, sobretot per les que es deriven

En la roda de-premsa-d'Abril, s'anunciaran-les-previstes-pujades*

de les dificultats pròpies del càrrec
d'estadant de la Moncloa. Són conver-
ses en les quals Suàrez escolta atenta-
ment i sovint dóna tota la raó a qui li
parla, al qual però matisa amb les
"raons d'estat". Surten a la llum lla-
vors els poders fàctics i tota la resta. El
desplegament de bona voluntat és acla-
parador i el que viu l'escena per prime-
ra vegada creu haver-ho aconseguit
tot, o fins i tot més, d'allò que venia a
buscar. Així que quan els "nois de la

premsa" que esperen fora, assalten al
visitant, aquest, gairebé en- estat d'in-
gravisa no pot reprimir la seva sensa-
ció de triomf i de satisfacció.

Clar que després les coses són molt
més complexes. Sobretot quan es refle-
xionen i mediten. I el visitant se n'ado-
na que, simpatia i cordialitat a part,
Suàrez gairebé no ha dit res concret
que hom pugui endur-se a la butxaca. I
que fes promeses són sempre vagues i
no massa compromeses per la qual co-

sa molt bé se les pot endur el vent Cosa
que passa normalment. A tall d'exem-
ple, recordem que després de quatre
hores* de* cunversu enlru SuarBzr Garai-
koetxea, aquest no va saber ni un sol
dels "motius de desacord" amb l'esta-
tut de Guernica que serien publicats a
penes dos dies després^^ És una mostra:
tan sols de les moltes que compten.

Dintre d'aquesta escenografia, o li-
túrgia, Suàrer ha rebut aquestr setma-
na a Tarradellas i a Garaikdetxea per-
segona-vegada. És ben cert que-el des-
cens del dramatisme ambiental que es
detectava la setmana passada, s'ha ac-
centuat en aquesta. La ponència dels
estatuts ha començat a treballar sense
gaire sobressalts. Almenys en una pri-
mera lectura, les dificultats han sem-
blat més de forma que de fons. Massa
bonic per a ser veritat. Però això diuen
gairebé tots els participants, efa rostres
dels-quals han baixat de la crispació a
la gravetat i dintre d'una difusa escala
de constant preocupació. Fa dies-que-
s'esperava- una- nova- ofensiva- ter-
rorista, amés-a més de la=d'ETA,poli~
mili en les zones turístiques de la costa
llevantina i andalusa. L'atemptat con-
tra Gabriel Cisneros pot ser el primer i
sinistre avis. La incòmoda sensació
atempera els ànims tan decaiguis fa
encara no quinze dies quan l'ombra
d'una intervenció militar a Euskadi
planava sobre l'horitzó tardorenc.

Sens dubte la baixa del dramatisme
facilita el diàleg. Però per ara tot es
mou a nivells gairebé impalpables. La
cara d'TJCD s'ha fet més permeable, pe-
rò l'apartament de Fontan i Garrigues
de la discussió dels Estatuts prova que
la línia dura segueix primant sobre els
qui volen negociar de totes totes. En
definitiva cada dia és més clar que en
qüestions polítiques Suàrez té la prime-
ra i l'última paraula del govern i del
seu partit. "Està més fort i segur que
mai no ho ha estat" diuen els seus col-
laboradors més propers precisament
en aquests dies: en els quals s'acomplei-
xen tres anys d'ençà el seu. nomena-
ment pel Rei com a Cap de Govern. És

-possible. Tampoc no e& pot regatejar a.
Suàrez. L'elogi que. mereix la. seva. ac-
tuació en el període de transició. Altra
cosa^seria, però> el judici que mereixen
aquests immediats "cent dies" que
l'actual govern complirà. En ells Sua-
res ha anat concentrant et poder cada
vegada més. Tarradellas i Garaikoet-
xea han pogut comprovar-ho. Sens
dubte l'entrevista amb el primer, cone-
guts ambdÇs personatges, haurà estat
antològica i tot un recital d'habilitat
política. Amb el segon, el resultat deixa
més marge a la imaginació. Almenys
fins que comencin de veritat les discus-
sions a la ponència del Congrés. Allà no
hi ha sofà, com a la Moncloa. *



ENCARA NO ÉS SOCI?
Ara, vostè i la seva família

poden gaudir de tots els nostres
serveis.

Informi's, li convé

figència de Viatges, en c l pacopiCnih,
Serveis Tècnics:

Servei de Diagnosi de l'Automòbil:
^Verificació i comprovació de l'estat de
l'automòbil en el Centre Diagnosi del
ilACC, Únic a Espanya en el seu gènere
Cuida Ja seguritaí del seu vehicle.

Servei d'Assessorament sobre &is
diferents models.

Bons de gasolina.
enad-infonnacióteristica.

JSmb els Clubs deT&utomòbil
internacionals. •

atesCTitatstieBj

Tramitacions:
Carnets de Conduir i passaports.

Tramitació de multes, recursos i .
assessorament.
Matriculacions itraspassos d'automòbils.

Assessorament de les diferents
-modalitats <i*afg«*<]p;iranca, segons les
necessitats particulars de cada soci.
Assessorament en cas de sinistre.

TPazkJng: -
"Exclusiuper als socis, i a Plaça de

Catalunya.

SabadeU,Tí
kJa,CnrtatdeMaIh

a, Girona i l\azragoBa.
TCscola de condurr^amb automòbils

propis delllACC, i provistos de doble
comandament
Instal·lacions pròpies per apràctiques.
Cursos per al títol de pilot d'Embarcació
Esportiva a Motor. 2.d classe i Vela.

"Publicació mensual de la Revista
Club, gratuïta pex als socis.

Drets dinscripció: 500 Res.
Quota anual (Inclosos cònjuge i fills fins a 21 anys): 1750 Ptes.

A CASA SEVA

Santaló, 8 teL 2003311 Barcelona-21
-A QUALSEVOL LLOC QUE ES TROBI HI HA UN AUTOMÒBIL CLUB AL SEU SERVEI-



HAURAN D'ANAR A CONCURS

Mestres de les Illes
traslladats
JOANA M. ROQUE

Devers setanta mestres de les Illes poden ser traslladats aquest
any i altres tants venir de fora. Ni uns ni altres no voldrien que fos
així. Tots preferirien romandre a casa seva, però la gran
maquinària burocràtica del govern, encara molt centralista,
produeix aquestes coses.

El problema del trasllat dels mestres
és comú a tot l'Estat. No sols passa a
les Illes, però no per això és menys
greu quan s'està esperant l'aplicació
del decret de bilingüisme i una certa
transformació a l'escola que l'apropi
més a la nostra realitat i cultura. Els
mestres én perill de ser traslladats for-
çosament se n'han queixat i quan el
conseller d'Educació i Cultura va anar
a Madrid a exposar el projecte de de-
cret de bilingüisme ho transmeté. Va
parlar d'una solució que en uns altres
moments podria aparèixer racional.
Els que demostrin que són necessaris
per a ensenyar la nostra llengua i cul-
tura podran demanar Comissió de Ser-
veis. Se'ls exigirà -es suposa- que tot
seguit es presentin a uns exàmens i
provin què saben prou català.

L'argumentació d'UCD ve a ser en el
sentit que si protesten per un concurs
en el moment de la preautonomia han
de demanar Comissió de Serveis, com
si els responsables del trasllat no fossin
el mateix partit del qual forma part el
Conseller de Cultura i que és majoria a
les Illes, sinó els mestres per no haver-

se preparat com els tocava. Els se-
nyors de la UCD de Madrid admeten el
concurs, no el rebutgen i els de la Con-
selleria d'Educació i Cultura de les Illes
troben que els qui saben català hi han
de restar. El final va resultar que els
responsables de tot són els mestres, per
haver-se presentat a les oposicions.

Hi ha dues qüestions bàsiques: que
els trasllats es decideixen amb uns ba-
rems que no tenen res a veure amb el
dret de les persones de sentir-se d'un
poble i viure-hi i que fins ara —o fins fa
molt poc— a les escoles de Magisteri no
hi ha hagut ensenyament obligatori del
català, ni s'ha explicat quines plantes
creixen a les Illes, els nostres tipus de
conreu, la nostra història. Els mestres
han rebut un ensenyament molt incom-
plet i per sortir-se'n organitzen pel seu
compte nombroses activitats de reci-
clatge: l'Escola d'Estiu, uns cursos de
català dirigits per Francesc de B. Moll,
una Setmana de Renovació Pedagògica
organitzada per l'ICE i altres de menor
importància. Molts professors volen
anar encara a l'escola, però que de
sobte la UCD que comanda el Ministeri

d'Educació els digui que per a restar a
les Illes haurien d'haver après català -
abans, és una mica fort. A qualsevol
mestre que amb el seu esforç personal
hagi arribat a la conclusió que cada
partit representa una manera d'enten-
dre la vida li ha de semblar força in-
congruent que els mateixos que orga-
nitzen els trasllats els demanin que se
superin demostrant que coneixen la
nostra llengua i cultura. -

És ben absurd que un mestre de Cà-
ceres hagi de venir a Mallorca i un
eivissenc anar-se'n a Guadalajara. Si de
veritat s'està entrant a una etapa de
recobrament de les personalitats dels
pobles, el que calen són concursos per
nacionalitat, grans estudis fets a cada
escola o Facultat —i el projecte de Llei
d'Autonomia Universitària d'UCD no
ho afavoreix gens— s'ha de començar
pel principi.

Per altra part si es busquen mestres
catalans per l'ensenyament del català
se'n trobaran més entre els que han
acabat la carrera els darrers anys i
potser encara no hagin guanyat oposi-
cions. Segurament molts mestres joves
que no s'han presentat tenen millor no-
ta d'aquesta assignatura que els que
han aprovat les oposicions perquè sa-
bien altres coses.

Si la UCD vol mestres que coneguin la
nostra llengua i cultura que els prepari,
que faci una veritable Llei d'Autono-
mia Universitària, que aboleixqui els
concursos a nivell estatal, que organit-
zi activitats de reciclatge. Posar cara
de bon al·lot, fer-se l'innocent de la polí-
tica governamental essent del mateix
partit no pot convèncer ningú. Si s'en-
tra a un sistema parlamentari a nivell
d'Estat sembla una mica folklòric que
després els mallorquins de la UCD es
prenguin el govern com si fos el germà
gran. Les solucions per al concurs de
trasllat només poden començar per
modificar-lo o ílevar-lo. És molt pitjor
un concurs d'aquesta mena que el fet
que encara hi hagi mestres que no han
estudiat el que no els ensenyaren els
plans oficials. •

A cau d'orella

• Els 20.000 milions de Fons de compensació interter-
ritorial que UCD té per missió de repartir entre els dife-
rents territoris de l'Estat, són una font de problemes. En
lloc de seguir el tràmit normal que consisteix en avaluar
les necessitats de cada regió (en equipaments, en escoles,
nombre d'aturats, emigrants, etc), la UCD ha dit que
aquelles regions que passin per damunt d'un 15 per cent
de la renta mitja d'Espanya no en veuran ni un cèntim.
Resulta que Catalunya i el Pals Basc sobrepassen aquest

15%, de la qual cosa es dedueix que ni nosaltres ni els
bascos en veurem cinc cèntims. Hàbils, els homes de la
UCD.

• Els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona estan
que trinen amb la requalificació professional. Resulta que
foren 4 000 els funcionaris que la demanaren i només
s'ha concedit a 1 600. Es tracta de ficar a cadascú en el seu
lloc.
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DESPRÉS DE LA PUJADA DE PREU DEL PETROLI

països industrials amenaçats
MATEO MADRIDEJOS

Si no es redueix el consum (sobretot, a Estats Units) i es
busquen fonts alternatives d'energia, les fràgils societats
europeo-occidentals difícilment podran superar la crisi
econòmica i la subsegüent inestabilitat social i política.

Els set països més industrialitzats
del món occidental, reunits a Tokio, ar-
ribaren a un compromís segons el qual
es comprometen, per primera vegada,
a limitar llurs importacions de petroli,
reduir el consum i accelerar la recerca
de fonts alternatives d'energia.
Aquests propòsits tan lloables, que
constitueixen una primera resposta a
l'espectacular pujada del preu del crus,
han estat acollits amb un escepticisme
força generalitzat que contrasta amb
les declaracions optimistes de tots els
participants en la conferència de la ca-
pital japonesa.

Les raons per a l'escepticisme tenen
molt de pes. En primer lloc, la reunió
de Tokio, malgrat el comunicat final,
confirmà les divergències que separen
els Estats Units dels països de la Comu-
nitat Econòmica Europea (CEE), com
demostren les sarcàstiques declara-

cions del president Giscard d'Estaing
sobre el seu col·lega nordamericà. El
malbaratament energètic dels Estats
Units és molt superior al de l'Europa
occidental, tot i ser aquest considera-
ble, i hom pot suposar que el cap de la
Casa Blanca trobarà serioses dificul-
tats per aconseguir que el Congrés ac-.
cepti sense piular les seves mesures
d'estalvi energètic. En segon lloc, els
principals països industrialitzats, en
fer llurs promeses, obliden deliberada-
ment que les grans companyies multi-
nacionals, dominades per la sagrada
llei del màxim benefici, controlen gai-
rebé el 80 per cent del mercat petrolí-
fer i disposen d'exorbitants ressorts
per a imposar llurs punts de vista, no
necessàriament coincidents amb l'inte-
rès general. Finalment —i potser més
important—, el model de desenvolupa-
ment occidental segueix muntat sobre

el consum desenfrenat de petroli i d'al-
tres matèries primes, i els dirigents
reunits a Tokio, no han dit que estiguin
disposats a introduir canvis substan-
cials en un sistema econòmic que susci-
ta innombrables critiques però que ro-
man com un dogma per als governs.

A aquestes raons de fons cal afegir-
hi les dificultats tècniques que compor-
ta qualsevol mesura de raccionament
com la que figura en el comunicat final
de la conferència. I per si no n'hi ha-
gués prou, hem de subratllar la fragili-
tat política de l'Europa occidental, que
no troba una alternativa per al "parai-
gua" nuclear de Washington," i la pro-
funda desconfiança generada per la
gestió diplomàtica de Jimmy Carter,
tan fàcil de paraula com vacil·lant en
les decisions.

Els comptes de l'OPEP

La conferència de Tokio, que s'ins-
criu en el marc dels contactes periòdics
entre Caps d'Estat o govern dels països
capitalistes més industrialitzats, s'ini-
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La reunió de caps de estat i
de govern dels països indus-
trials es decideix per l'aus-
teritat; el ministre kuwaiti
del petroli —dalt de lafoto-
per l'encariment. Les cadi-
res resten mudes.

cià precisament el mateix dia que els
representants dels països integrats en
l'OPEP (Organització de Països Expor-
tadors de Petroli) van fer pública llur
decisió d'elevar el preu del petroli d'A-
ràbia Saudita, que és el més barat, pas-
sa de 14,5 a 18 dòlars el barril, mentre
cfue els altres països productors resten
en llibertat de pujar el preu fins a 23,5
dòlars. Es tracta de la pujada de preus
més important des de l'última guerra
arab-israelí (octubre de 1973), quan el
barril passà de 5 a 11 dòlars. Si hom té
en compte què el barril de cru costava
2,59 dòlars l'any 1972, es comprendrà
fàcilment el camí recorregut pel preu
dels hidrocarburs i el cop brutal asses-
tat al creixement econòmic dels països
^portadors. Segons els càlculs del mi-
nistre espanyol d'Hisenda, García Aflo-
veros, l'augment del preu del petroli

costarà a Espanya uns 200.000 milions
de pessetes.

Aquest nivell de preus tindrà una
validesa de sis mesos, doncs els repre-
sentants de l'OPEP tornaran a reunir-
se a Caracas, en el pròxim mes de de-
sembre, per a estudiar altre cop la si-
tuació; però el comunicat conjunt pu-
blicat el 28 de juny a Ginebra deixa la
porta oberta per a una modificació pre-
matura dels preus "si el valor del dòlar
sofreix devaluacions superiors al 5 per
cent del seu valor actual", la qual cosa
es considera probable tenint en compte
la debilitat de la divisa nordamericana
i la tendència actual a l'alça.

Les conseqüències de les pujades de
preu dels crus són tan temibles com co-
negudes, ja que es tracta d'una prolon-
gació de la crisi oberta en 1973-74: re-
cessió, inflació, atur, augment constant

del cost de la vida. Els principals països
industrialitzats d'Occident acusen als
productors de mantenir una crisi que
afecta tothom i, sobretot, als països
més pobres, l'endeutament dels quals
creix sense parar; però els tècnics de
l'OPEP repliquen que els Estats del
món capitalista avançat no han adop-
tat mesures eficaces per reduir el con-
sum i contribuir al desenvolupament
del Tercer Món. Les deficiències del
sistema econòmic mundial, que tant
perjudiquen els països en vies de de-
senvolupament, han acabat per per-
suadir aquests que llur única esperan-
ça de salvació passa per la "cartelitza-
ció" de les matèries primes de què dis-
posen.

Fracassos en diversos
fronts

Els països industrialitzats han fra-
cassat en diversos fronts. L'Agència In-
ternacional de l'Energia (AIE), creada
el 1974, no va poder funcionar amb la
contundència que hauria desitjat
Henry Kissinger perquè alguns països
occidentals, començant per França,
van témer una guerra oberta amb els
països productors. La idea de la coope-
ració acabà per imposar-se, però la
Conferència sobre la cooperació econò-
mica mundial, coneguda per diàleg
Nord-Sud (països rics-països pobres),
celebrada a París el 1976, acabà en un
fiasco. La recerca d'altres fonts d'ener-
gia no ofereix, de moment,'resultats
encoratjadors; malgrat els progressos
de l'energia nuclear, el petroli segueix
representant més del 50 per cent del
consum d'energia del món occidental.
La referència continguda en el comuni-
cat de la reunió de Tokio sobre la con-
veniència d'accelerar els programes de
producció d'energia nuclear sembla
destinada a vèncer les resistències que
s'han multiplicat durant els darrers
mesos, ara que l'opinió pública serà
sotmesa als inconvenients derivats de
l'augment general del preu dels hidro-
carburs. L'energia nuclear representa
prop del 5 per cent de l'energia consu-
mida, però els programes de construc-
ció de centrals a tots els països han so-
fert importants retards, no només en
raó de problemes industrials i finan-
cers sinó també per l'oposició creixent
dels defensors de l'entorn.

La reunió de Tokio no trobà pal·lia-
tius per als mals que s'apropen. La po-
sició inicial dels països de la CEE, que
havia previst una congelació de les im-
portacions de petroli fins 1985, va ha-
ver de ser modificada per a què els Es-
tats Units i el Japó acceptessin el prin-
cipi d'una limitació de llurs importa-
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cions. Els presidents Carter i Giscard i
els primers ministres de Gran Breta-
nya, Alemanya Federal, Itàlia, Japó i
Canadà anunciaren amb èmfasi que
"la injustificada elevació del preu del
petroli" significarà un creixement més
lent, una més ràpida inflació i un des-
cens en el nivell de vida de tots els ciu-
tadans.

Aquestes promeses de penúria, suor
i llàgrimes no són hiperbòliques. L'A-
gència Internacional de l'Energia de-
clarà recentment que, a menys que es
produeixi un canvi radical de situació,
"els suministres d'energia no seran
prou per a un creixement econòmic

moderat" i un informe de la Comissió
executiva de la CEE advertí que ens di-
rigim vertiginosament cap a .un "de-
cenni d'austeritat". Com ha dit un co-
mentarista britànic, els reunits a Tokio
no han fet altra cosa que anunciar l'o-
bertura oficial de la "segona crisi ener-
gètica mundial".

Equivalent moral de
Vagressió

Què passarà ara? Com que disposem
del precedent de 1973-74, els vaticinis
no són difícils. Els països industrialit-
zats, que fonamentaren precisament
llur desenvolupament en els baixos
preus de l'energia es troben altre cop
en l'entrebanc. El camí clàssic, que fou
el seguit en l'anterior crisi, condueix
inexorablement cap a la recessió que
va acompanyada de l'atur i genera la
inestabilitat social i política. I/altre ca-
mí, més costerut però molt més prome-
tedor, implica una política coherent i
sistemàtica d'estalvi de les importa-
cions petrolífers, unida a la recerca de
fonts alternatives d'energia.

La lògica i fins i tot la lliçó no apresa
de 1974 suggereixen que els països in-
dustrialitzats poden conservar i diver-

sificar llurs fonts d'energia, reduint per
tant llur dependència de l'or negre pro-
cedent d'una zona políticament tan vo-
làtil com la del Pròxim Orient. L'expe-
riència demostra que, malauradament,
la recessió o reducció de l'activitat eco-
nòmica, que implica també un consum
més petit d'energia, resulta més fàcil
d'aplicar, encara que els seus costos
socials siguin molt elevats. Resta per
veure si les societats de l'Europa occi-
dental, fràgils malgrat el consumisme,
estan en condicions d'acceptar un nou
període de recessió.

Els Estats Units consumeixen més
petroli que Europa occidental i Japó
junts (uns 20 milions de barrils al dia).
Això vol dir que qualsevol solució con-
certada per a la crisi exigirà sacrificis
importants per part del ciutadà nord-
americà, però la veritat és que no hi ha
grans esperances que Jimmy Carter si-
gui l'home cridat a imposar un canvi
de mentalitat. La majoria dels nord-
americans, segons les últimes enquestes,
considera que la penúria energètica és
una conseqüència de les maniobres de
les grans companyies. La veritat, però,
és que llur consum desenfrenat és l'"e-
quivalent moral de l'agressió" sobre la
resta del món, i que com tota agressió,
pot desfermar la guerra. La guerra fre-
da, en qualsevol cas. •

Giscard, el nou "enfant terrible" de la reunió.



-Tribuna

Diada Internacional de la cooperació
D'ençà del 1923 els cooperadors

de tot el món afiliats a l'Aliança
Cooperativa Internacional —que
avui són 340 milions de famílies a
més de seixanta països- celebren el
primer dissabte del mes de juliol de
cada any la Diada de la Cooperació
Internacional: "una festa anual per
celebrar i propagaria cooperació i
demostrar a tot el món la solidaritat
de tots els cooperadors, l'eficàcia de
les seves organitzacions com a mitjà
d'emancipació econòmica, i garan-
tia d'una pau mundial". Simultània-
ment s'escolliren els colors de l'Arc
de Sant Marti com a símbol i bande-
ra de la Cooperació Internacional.

Tradicionalment a cada país, a
més de dedicar aquesta Diada a la
propaganda de la Cooperació, s'a-
profita també per a la reivindicació,
per part dels cooperadors llurs, de
totes aquelles reivindicacions que
els poden afectar a ells específica-
ment. Recordem que a casa nostra
el 1932 la festa assoli tota una set-
mana de durada, principalment de-
dicada a la propaganda de la inte-
gració o fusió de cooperatives, set-
mana que s'acabà amb una concen-
tració a l'Estadi de Montjuïc, presi-
dida pel President Macià que tingué
un gran ressò.

Val a dir, però que llavors els coo-
peradors —els catalans d'ençà del
1922 i els de tot l'estat espanyol
d'ençà del 1929— pertanyíem a
l'A.C.L, de la qual fórem eliminats
en acabar la guerra civil i establir-
se un règim de subordinació coope-
rativa a la Central Nacional Sindica-
lista mitjançant la legislació fran-
quista que resultà per a tots nosal-
tres separatista tota vegada que ser-
ví per a separar-nos del Moviment
Cooperatiu mundial, separació que
encara, dura perquè encara duren
les conseqüències d'aquella legisla-
ció.

Després, llargs anys de silenci en
la Diada de la Cooperació; aïllada-
ment algun cas de folklore estil Co-
ros y Danzas de Espana organitzat

"ALBERT PÉREZ BARÓ

Especialista en el tema de cooperatives,
del qual té escrits més de disset llibres, a
niés a més de nombrosos articles tant en
la premsa general com especialitzada
d'arreu del món.

pels cooperadors oficials, però tam-
bé algunes celebracions semi clan-
destines per part dels cooperadors
autèntics. Recentment en anys con-
secutius una benemèrita fundació
ha reprès la reivindicació dels inte-
ressos dels cooperadors amb sengles
Manifestos en aquesta Diada.

En aquesta Diada Internacional
de la Cooperació els cooperadors ca-
talans tenim forces problemes a re-
soldre, car s'han anat acumulant
durant quaranta anys i dar-
rerament hom està,.sembla, dispo-
sat a crear-ne de nous o agreujar els
existents i voldríem fer-ne una suc-
cinta relació.

En primer terme la recuperació
dels béns de més de cent cooperati-
ves de consum expoliades arran de
la guerra civil dels seus béns inmo-
bles, com per la resta ho foren altres
moltes entitats no precisament coo-
peratives: polítiques, sindicals, cul-
turals, etc. Però també dels béns
malbaratats per part dels successius
"jefes" de l'Obra Sindical de la pro-
víncia de Barcelona, com per exem-
ple "Productes Coop", l'Economia

Obrera i d'altres que en aquest mo-
ment no recordem.

En un altre ordre de coses la ne-
cessària anul·lació de la disposició
oficial feta fa vint anys establint els
Economatos Laborals a les grans
empreses, que ultra establir una dis-
criminació immoral entre els propis
treballadors i ajudar durant anys
del franquisme a esterilitzar qualse-
vol reivindicació salarial amb l'ex-
cusa que hom comprava a preu de
cost; ha representat una seriosa
competència no sols per a les coope-.
ratives ans també per al comerç pri-
vat. Val a dir que aquesta reivindi-
cació cooperatista hauria d'anar, lò-
gicament, acompanyada d'una ac-
ció paral·lela per part de les centrals
sindicals.

N'hi ha moltes altres de coses a
resoldre en el món de la Cooperació
de casa nostra: depuració de tot allò
que ostentant el nom de cooperativa
no sigui sinó una empresa amb afanys
especulatius; creació de federa-
cions específiques per cada branca
de cooperatives, com són ara de
consum, de treball en comú, de vi-
vendes, d'ensenyament, etc. tasca
que ha de recaure damunt les es-
patlles dels propis cooperadors, dels
autènticament cooperadors que en-
cara restin; una seriosa tasca
d'ensenyament dels principis coope-
ratius entre els propis cooperadors
que els han desconeguts durant qua-
ranta anys, etc:

Però sobre tot, i amb caràcter ur-
gent, la recuperació de la pròpia
personalitat del Moviment Coopera-
tiu català, de la seva independència
orgànica i ideològica, mitjançant la
congelació de totes les disposicions,
darrerament fetes o en preparació,
per part de l'administració central
tendents a interferir la posada en
pràctica del traspàs a la Generalitat
de les atribucions que li cor-
responen en matèria de legislació
cooperativa, i de l'aplicació al ter-
ritori català de la pròpia legislació,
al redós de la qual podria llavors
anar-se a la creació de les federa-
cions especifiques de les quals parlà-
vem abans, i recreació amb les ma-
teixes de la Confederació de Coope-
ratives de Catalunya que ja havíem
tingut;
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RACIONALITZAR L'ENSENYAMENT, UNA
TASCA PRIORITÀRIA

Mestres,
satisfaccions
i desencisos
ALBERT MORENO

La celebració, als locals de la Universitat Autònoma de
Bellaterra, de l'escola d'estiu de Rosa Sensat, ens ofereix
l'oportunitat de tractar, i d'alguna manera popularitzar, alguns
dels problemes que pateix l'ensenyament a Catalunya, i ja més
concretament els mestres. No pretenem tractar tots els problemes
existents, sinó simplement enunciar-ne alguns de més actualitat
que altres.

Donat que aquest any l'escola d'es-
tiu, és l'escola d'estiu de la Generalitat
de Catalunya, i el seu contingut i llen-
gua seran catalans, sembla lògic que el
primer aspecte que tractem sigui el del
català, a l'escola, i el futur de l'Escola
Catalana. Tema aquest últim que ha
sortit darrerament als diaris arran de
les esmenes que la UCD ha presentat al
projecte d'Estatut de Sau, i dins les
quals el tema de l'ensenyament ocupa
un lloc prioritari. Els cercles polítics
asseguren també que és un dels temes
en què la UCD donarà més batalla. En
definitiva el que s'està jugant és el con-
trol de l'ensenyament a Catalunya, i
per tant l'existència o no de l'Escola
Catalana.

El nucli "legal" de la discussió, rau
en l'expressió de "poders públics" de
l'article 27 de la Constitució espa-
nyola. De manera simplista podríem
dir que per la UCD, els poders públics
són els aparells de l'estat central, que
radiquen a Madrid, i que per tant són
èls únics que poden tenir competències
sobre el tema. Segons aquesta interpre-
tació, la Generalitat no seria un poder
públic, i per tant no podria tenir cap
mena de competències sobre l'ense-
nyament.

En el projecte d'Estatut, la interpre-
tació que es fa de l'article 27 és dife-

rent, i es diu literalment:
"Correspon a la Generalitat el com-

pliment de les obligacions que l'article
27 de la Constitució atorga als poders
públics i en particular la competència
exclusiva en matèria d'ensenyament,
eri tots els seus nivells, d'acord amb la
Constitució i el present Estatut" (art.
15).

Dues interpretacions contraposades
dins les quals no es veu posició inter-
mitja. En tot cas no cal veure el proble-
ma com una simple interpretació lega-
lista de la Constitució, sinó com un cla-
ríssim intent de la UCD, per evitar que
la Generalitat tingui el control de
l'ensenyament, i que per tant neixi a
Catalunya una veritable Escola Catala-
na, més nacionalista i progressista d'a-
llò que molts estómacs de la UCD estan
disposats a pair.

Paco Noy, director general d'Ense-
nyament de la Generalitat, ens afirma-
va que "la Generalitat vol ser el poder
en educació a Catalunya, sempre dins
el respecte a la Constitució".

Català a l'escola /

Malgrat tots aquests problemes, la i
Generalitat està realitzant una tasca
important per fer realitat el lema

I

De la discusió a les Corts de
l'Estatut depèn, en gran
part, el futur dels mestres.

aquell del "Català a l'escola", tema del
qual també hem parlat amb en Paco
Noy.

"El que s'ha fet fins ara ha estat la
primera posada en pràctica del decret
del 23 de juny, que responia a les aspi-
racions que la Generalitat havia fet pa-
leses. El nostre propòsit és que tots els
nens coneixin bé el català i el castellà
en sortir de l'EGB. L'any passat el per-
centatge d'alumnes que estudiaven ca-
talà era del 16 al 18%, aquest any
aquesta xifra ha passat al 72%. De to-
tes maneres no ens la podem prendre
de forma triomfalista perquè l'ense-
nyament del català no ha estat a tot ar-
reu d'òptima qualitat".

Segons sembla, els problemes més
grans que ha tingut la Generalitat han
estat la no contractació de tots els pro-
fessors disponibles per part del Minis-

teri, i que malgrat aquests haguessin
estat contractats, eren encara insufi-
cients per aconseguir que el 100% de
l'alumnat aprengués català.

"De fet van quedar pocs professors
sense contractar, una mica més de
cent, però el percentatge hauria passat
del 72 al 75%, només. Aquesta hauria
estat la xifra límit. Ara esperem el reci-
clatge de nous mestres, i les noves pro-
mocions que surten de les escoles de
formació de professorat".

Sobre les perspectives de l'any vi-
nent, Paco Noy es mostrava optimista,
encara que molt pendent de l'actuació
del Ministeri.

"Esperem que l'any vinent s'arribi
quasi al 90%, xifra amb la qual ens sen-
tiríem satisfets,^ i que en el termini de
dos anys tots els nens puguin aprendre
català sempre^ clar, que el ministeri
respongui i actuï de forma positiva,
perquè sinó totes aquestes perspectives
no serveixen per a res. De totes mane-
res és intenció de la Generalitat, posar
l'accent i els esforços en millorar la
qualitat de l'ensenyament".

Hores d'ara la" Generalitat, a través
de la Comissió Mixta que forma amb el
Ministeri d'Educació, discuteix i for-
mula els programes d'estudi, així com
tots els aspectes referents al reciclatge
dels mestres. El que no fa és contractar
mestres, tasca exclusiva del Ministeri.

De la discussió a les Corts del projec-
te d'Estatut, així com del resultat d'a-
questa discussió, depèn pràcticament
el futur de tots aquests problemes edu-
cacionals als quals hem fet esmena.

Les subvencions només
afavoreixen Vescola

privada

Un tema relativament poc conegut
entre la gent i també entre els mestres,
és el de les subvencions que el ministeri
ofereix a les escoles d'ensenyament ge-
neral bàsic, d'acord amb el projecte de
gratuïtat de l'ensenyament, tret a la
llum pública pel famós llibre blanc del
ministre Villar Palasí, i que recull de
nou la declaració programàtica del nou
equip ministerial que dirigeix Otero
Novas, un pèl més realista que aquella:

"No volem provocar les amargues
frustracions que van generar les opti-
mistes esperances de la Llei General
d'Educació".

Però en definitiva defensen la matei-
xa filosofia de treball que els ministres
anteriors, és a dir prioritat de l'escola
privada respecte la pública.

Les subvencions no són en síntesi
més que unes ajudes estatals destina-
des a les escoles privades que les de-
manin i que tinguin unes condicions
mínimes, tals com: 40 alumnes per
classe, biblioteca, pati, sala de profes-
sors, etc. Malgrat tot cal dir que la ma-
joria d'escoles subvencionades no reu-
neixen aquestes condicions mínimes.
Com a curiositat direm també que
pràcticament totes les escoles religio-
ses disposen de subvenció.

Hi ha tres tipus d'escoles subvencio-
nades, les que ho estan al 100%, les que
ho estan al 75% i les del 50%. Les dife-
rències entre elles fan referència a la
quantitat d'ajuda que dóna el ministeri
i a la quota mensual màxima que po-
den pagar els alumnes.

El tipus de subvenció el demanen els
mateixos empresaris, segons els benefi-
cis que en puguin treure. Així en el cas
de les escoles al 100%, la quota men-
sual bàsica no pot superar les 425
ptes., mentre que en el cas de les esco-
les subvencionades al 75%, aquesta és
de 1.500 ptes. Fent un ràpid càlcul
aritmètic veurem que el benefici és su-
perior en el segon cas, ja que per una
classe de 40 alumnes les quantitats re-
budes en concepte de mensualitats, so-
brepassen la diferència que hi ha entre
una ajuda ministerial i l'altra. Per re-
gla general a les escoles que tenen
molts alumnes per classe els convé una
subvenció parcial, mentre que les esco-
les amb pocs nens per classe, o que es-
tan en barris de gent treballadora que
no pot pagar segons quines quantitats,
prefereixen la subvenció total.

El nul control que existeix sobre les
subvencions, fa que els grans benefi- •
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ESCOLA D'ESTIU 1979

Fa catorze anys reprenia impuls
l'Escola d'Estiu, aquesta que ara ja
podem qualificar de típica institució
pedagògica catalana.

Durant aquest temps el nom de
l'Escola d'Estiu va començar a
passar-se colze a colze, gairebé en
una boca a boca de salvació de quel-
com que s'havia volgut matar i que
no havia volgut morir: l'escola cata-
lana.

Durant molts d'aquests anys l'Es-
cola d'Estiu ha estat quelcom d'únic
no sols per la represa de l'escola si-
nó per la represa de la consciència
en molts altres camps a Catalunya.

Cada any proposant nou treball
als mestres, de la clandestinitat a la
tolerància, de la contravenció a la
permissió, cada any l'Escola d'Estiu
anava creixent en abast i qualitat de
definició. Proclamadora de la Nova
Escola Pública Catalana el juliol del
1975, "Illa de llibertat" aquell juliol
del 1976, empenyent tossudament
el canvi, l'Escola d'Estiu s'ha con-
vertit en una gran institució no sols
professional sinó ciutadana.

Quan a partir de 1977, el canvi
ha corregut ja canals i noms propis
l'Escola d'Estiu ha aprofundit en el

MARTA MATA I GARRIGA
seu camp professional i ho ha fet
sense perdre el senyal d'identitat de
l'Escola d'Estiu: el del Servei a l'es-
cola del poble, servei en el qual
molts mestres aprenien d'implicar-
se durant aquests calorosos dies de
treball robats a les vacances.

Fa exactament deu anys, en
aquella tumultuosa Escola d'Estiu
del 1969 que s'anomenà "Alexan-
dre Galí" en homenatge a aquest
gran mestre que acabava de morir,
l'any de les bogeries que havien d'a-
cabar del "Teach in" i del "zoom",
començava una altra bogeria que no
té traces d'acabar pas, la de la co-
marcalització de l'Escola d'Estiu.

Diverses tardes els mestres es
reuniren per comarques per discutir
i començar a organitzar les Escoles
d'Estiu de les respectives contra-
des... i així comença aquesta gran
organització que enguany la Gene-
ralitat ha acollit: la de les onze Es-
coles d'Estiu escampades per
Catalunya. Escoles d'Estiu no orga-
nitzades de dalt a baix sinó fetes,
acollides i coordinades de baix a
dalt en un estil polític que voldríem
veure en tots els camps en què fos
possible.

ciaris siguin els empresaris del sector,
que no donen a conèixer com estan
obligats a fer, els comptes de la sub-
venció, i es queden en part de l'ajuda
pel seu benefici personal. És el cas dels
diners destinats a sustitucions, que no

es gasta en la seva totalitat, el de trien-
nis i antiguitat, ja que molts mestres
no la tenen, etc. '

Al pla oposat de totes aquestes aju-
des, l'escola pública es va convertint
cada cop més en un caos de propor-

En aquesta Escola d'Estiu del
1979, els mestres treballaran en el
tema general anomenat "Catalu-
nya a l'Escola" els continguts cata-
lans en els programes escolars. Com
en els anys trenta, esperem que el
seu treball sigui acollit per la Gene-
ralitat i convertit en programa de
treball. Però esperem molt més.

Esperem que l'any que ve, amb
l'Estatut aconseguit, la mateixa dis-
tribució de les Escoles d'Estiu per
tot Catalunya sigui un model i un
camí d'organització del sistema
educatiu, que voldríem adequat a
cada comarca. O conjunt de comar-
ques, com ara ja veiem necessari
adequar-hi els mestres en les seves
Escoles d'Estiu.

L'Escola d'Estiu del 1979 té tam-
bé uns altres lligams fora de Catalu-
nya. Més enljà de l'Ebre, onze Esco-
les d'Estiu més han obert i obriran
llurs portes. I el denominador comú
d'aquestes Escoles escampades per
la pell de brau i les illes és allò que,
ara fa catorze anys, ens va moure:
la implicació dels mestres en la re-
construcció de l'Escola del seu po-
ble. És a través de les Escoles d'Es-
tiu que s'està formulant quina cosa
ha de ser l'escola Aragonesa, l'Eus-
kera, la Gallega, la Valenciana, la
de les Illes, la Madrilenya, la Mur-
ciana, la Manxega, l'Extremenya,
l'Andalusa, la Canària... A tot arreu
hi ha mestres que han conegut el
servei de la nostra Escola d'Estiu a
Catalunya i l'han volgut fer també
al seu poble.

Ja només falta que els polítics
se'n convencin.

Per al ministeri tot són declaracions
de bones intencions. - •

cions gegantines i el problema dels
trasllats és una de les conseqüències.

Els trasllats

Cada any, el ministeri, normalment
al gener, convoca un concurs de tras-
llats, en el qual participen tant els gua-
nyadors d'oposicions com els mestres
que tenen l'accés directe. En aquest
concurs es divideix als sol·licitants en
dues categories: els consorts, i els vo-
luntaris, dins els quals trobarem també
als forçosos..

El consort és tota persona casada
amb una altra que sigui funcionari de
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l'Estat, i que per estar destinats en
llocs diferents, demani una plaça a la
mateixa població que l'altra. Els con-
sorts tenen prioritat absoluta sobre la
resta de sol·licitants.

Tant consorts com voluntaris, sol·li-
citen per ordre de preferència, una llis-
ta de 50 pobles. En el cas que no toqui
cap d'aquests 50 pobles demanats, el
voluntari es converteix en forçós (difí-
cilment li pot passar a un consort), i
passa a la situació anomenada com
"expectación de destino", que entre al-
tres coses vol dir que l'enviaran on vul-
guin.

L'ordre de preferència per als gua-
nyadors d'oposició, és el número que
van treure, i pels d'accés directe la
mitja de les notes. A més, hi ha uns
punts que s'atorguen per any de servei,
provisional o definitiu.

En el cas que el que demani trasllat,
sigui propietari definitiu d'una plaça,
pot sempre renunciar a la nova que li
donin, si no l'interessa. En el cas que
no sigui propietari, o estigui com a pro-
visional, no pot renunciar i està obligat
a acceptar la plaça que li correspon.

Tot aquest concurs es porta directa-
ment des de Madrid, i provoca entre
altres coses, que mestres de diferents
nacionalitats o regions s'intercanviïn,
de tal manera que els gallecs poden ve-

nir a Catalunya, mentre que alguns ca-
talans es veuen obligats a anar a Galí-
cia. Les conseqüències d'aquests tras-
llats forçosos són importants i perillo-
ses, tant pels mestres, com per les esco-
les i l'ensenyament en general.

Mesures alternatives a proposar, po-
dria ser que el concurs de trasllats es
fes a partir de les delegacions provin-
cials com es fa amb el concurs de pla-
ces provisionals, per mestres d'accés
directe o d'oposició, en el seu primer
any de docència.

Una altra mesura correctora, seria
la informació detallada de totes les es-
coles, per tal que els sol·licitants pu-
guin demanar places en escoles que
responguin als seus interessos profes-
sionals.

Desconeixem encara el nombre total
de mestres afectats pels trasllats a
Catalunya, i si finalment el problema
podrà ser resolt aquest mateix any, pe-
rò el que sembla evident és que la solu-
ció passa per un replantejament total
ideï sistema de concurs de places.

Se substituiran les
oposicions

Un dels elements més positius de la
declaració programàtica sobre política

educativa del ministre Otero Novas, és
l'apartat referent a les oposicions, que
en síntesi diu el següent:

"El sistema d'%ccés a la docència en
els centres públics, objecte de tantes
polèmiques en els darrers anys, serà
racionalitzat, substituint l'actual siste-
ma d'oposicions per unes escoles que
ho seran de selecció-formació i perfec-
cionament dels funcionaris docents. El
nou sistema serà per a tothom i només
les qualitats exigides per l'exercici de
la tasca docent, i se sotmetrà als prin-
cipis de mèrit, capacitat i publicitat, de
manera que la supressió de les oposi-
cions, no signifiqui rebaixar el nivell de
preparació dels nostres mestres, sinó al
contrari, un enriquiment del mateix,
obtingut de forma més racional".

Per ara això no deixa de ser una de-
claració de bones intencions, i haurem
d'esperar a la presentació a les Corts,
de la regulació d'aquestes noves for-
mes d'accés a la funció pública docent,
per analitzar més a fons l'alternativa
governamental a l'actual sistema d'o-
posicions.

Si més no, sembla ja positiu per si
mateix, aquest intent d'acabar amb les
oposicions, primer pas per, com es diu
a la declaració programàtica de políti-
ca educativa, racionalitzar tot l'aparell
educacional del nostre país. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

..K.4

Euskaditzar, europeïtzar

Així doncs, l'estratègia de fons, el pla per sortir del
franquisme i entrar en la normalitat desenvolupada —
Alemanya, França—, l'accés a Europa no consteix en la
legalització de pràcticament tots els partits, ni en la lega-
lització de pràcticament tots els sindicats, ni en l'accepta-
ció pràcticament de la descentralització, ni en la permis-
sió pràcticament total del material de pit-i-cul a quioscs i
cinemes, ni en la celebració d'eleccions pràcticament
sense tupinades, ni en la successió pràcticament impuni-
da de les vagues organitzades pels sindicats, ni en la lli-
bertat, pràcticament total perquè-diaris i revistes publi-
quin pràcticament tot allò que els qui els fan i els tenen
vulguin.

Queda encara algun detall igualment idiota per con-
cretar, com són ara el divorci, l'avortament, i on s'ha de
votar si allà on peixes o allí on neixes.

Detalls sense importància. L'estratègia de fons no pas-
sa per aquestes tàctiques, ni el pla per sortir de Franco i
entrar a Europa té aquests detalls com a línia principal,
correcta i justa.

L'estratègia de fons i el pla general del canvi, de la
transició cap a una societat normal, desenvolupada, ac-
tual consisteix a euskaditzar-nos. Consisteix a aplicar ar-

reu les mesures aplicades, que s'apliquen i que s'aplica-
ran a Euskadi.

Consisteix a desmanegar la indústria i el comerç per
substituir-los per la indústria i el comerç normals, desen-
volupats, vigents a Europa. Consisteix a desmanegar les
iniciatives de les classes treballadores per substituir-les
pels sindicats normals, desenvolupats, vigents a Europa.
Consisteix a desmanegar els moviments ciutadans, de
veïns, populars, culturals, artístics i substituir-los pels
normals, desenvolupats, vigents a Europa. Consisteix a
desmanegar la florida flora i la silvestre .fauna política,
rebel, revolucionària, inconforme, irracionalitzada per
substituir-les per la flora i la fauna, ben classificades i vi-
gilades, normals, desenvolupades i vigents a Europa.

Es van trobar amb Euskadi i ho han aprofitat per fer-ne
un laboratori de proves. Com a tal laboratori no els im-
porta que les proves no resultin del tot. Aplicada la tècni-
ca a terrenys menys abruptes la seva enorme esperança
és que els resulti molt millor —que els resulti. Aleshores
serem normals, desenvolupats, actuals, Alemanya, Fran-
ça.

S'hauria de decidir de trobar la manera de fotre'ls, de
salvar-nos, de moment. .
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LA COORDINADORA DE
LLOGATERS ENS ALERTA

Els lloguers poden
esclatar
MARIA JOSEFA ROMAN

La piyada dels lloguers pot significar dins de pocs mesos un
fort problema per als milers de persones que viuen en aquest
règim d'habitacle i una greu deterioració de l'economia
familiar. Llogar un pis llavors potser serà un privilegi.

Una vegada més el govern es mostra
ineficaç per a portar endavant una veri-
table política social de l'habitacle. Ara,
enlloc de donar una alternativa a la
crítica situació plantejada en aquest
terreny, pretén -com assenyalen tots
els indicis- donar llum verda a una llei
d'Arrendaments Urbans contrària als
interessos de les classes populars, vícti-
mes com sempre de l'especulació im-
mobiliària i l'arbitrarietat de l'Admi-
nistració. Segons es dedueix de la pro-
posta de l'esmentada llei, L.A.U., ela-
borada per la Cambra de la Propietat
Urbana, l'Associació de Promotors i
Constructors i el Col·legi d'Administra-
dors de Finques, les garanties de segu-
retat del llogater quedaran arran de
terra mentre els propietaris disposaran
d'àmplies facilitats per pujar lliure-
ment el lloguer. >

Una llei al marge dels
llogaters

És clar que la llei, tractada a l'etapa
ministerial Garrigues i aturada per les
eleccions legislatives, pretén liberalit-
zar els lloguers d'acord amb el mercat
de l'oferta i la demandà —com si de
mercaderies es tractés— sense cap ti-
pus de control i reduint les garanties
dels llogaters per continuar a la seva
casa; així es facilita la rescissió dels
contractes per part del propietari.

D'altra banda, cal assenyalar que
aquest projecte ha estat elaborat mar-
ginant els ciutadans, sense cap partici-
pació.

Malgrat el compromís formal del
darrer Ministeri amb la Coordinadora
de la Federació de Veïns de Barcelona,
l'informe de la reunió mantinguda en-
tre el Ministeri d'Obres Públiques i Ur-
banisme encara no ha arribat. Motiu
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pel qual la Coordinadora ha redactat
un escrit reclamant una definició pú-
blica dels dos Ministeris respecte d'a-
quest tema. Concretament, pel mes de
setembre. el programa legislatiu dels
governs contempla la discussió d'una
llei de protecció de l'habitacle.

Un futur gens esperançador

Donada aquesta realitat, la situació
que pot esdevenir és molt més que alar-
mant. Un nombre aproximat de sis-
cents mil pisos de lloguer a Barcelona i
província —en tot l'Estat, vora els tres
milions—, es veuran afectats per la no-
va reglamentació. "Si hi ha una explo-
sió als sectors més oprimits ja veurem
què passa a les zones altes" ens comen-
tava un membre de la Coordinadora de
Llogaters. ;

. I és que són molt diferents els llo-
guers que es donen al voltant del Casc
Antic que a la Diagonal o Pedralbes.
Però, no cal establir una separació tan
abismal per a conèixer l'índex dels llo-
guers a la nostra ciutat. Prenent com a
mostra diferents barris treballadors te-
nim: des de 300 pessetes al Districte V,
Casc Antic, La Ribera (contractes d'ar-

El projecte de llei ha estat fet d'esquena
als ciutadans. •

rendament de fa molts anys), els ac-
tuals lloguers a la zona són més alts,
fins les 15.000 - 16.000 a barris com
Horta, Sants, Poble Sec... En aquest
sentit, però, hi hauria molt a matisar.
No és el mateix pagar tres-centes pes-
setes per 40 metres habitables —Barri

NOMBRE

ESTAT ESPANYOL
BARNA I PROVÍNCIA

D'HABITACLES
En general
9.400.000
1.200.000

A nivell municipal el percentatge és:
De més de 50.000 hab.
De 10.000 a 50.000 h.
De 2.000 a 10.000 h.
De menys de 2.000 h.

53% lloguer
36%
29%
19%

De lloguer
3.000.000

600.000

Nota: Dates aproximades proporcionades per la Coordinadora de Llogaters. S'ha de garantir el dret de tot ciutadà a
restar al barris

Gòtic- que dues mil per un pis del Pas-
seig de Gracia o l'Eixampla, tenint en
compte que les condicions higièniques i
les comoditats dels primers són real-
ment deplorables.

La Coordinadora exigeix
• solucions

Són molt diferents els lloguers del Casc
Antic o de Pedralbes.

El control dels lloguers és un dels
quatre punts que la Coordinadora de-
mana a la nova L.A.U. És a dir, cal te-
nir presents uns elements bàsics a l'ho-
ra d'estipular la quantitat, elements
com: antigüetat, qualitat, superfície,
situació... i, a partir d'ací establir una
regla o norma que permeti ajustar
aquest coeficient. "En alguns casos
s'haurà de baixar, d'altres, pujar, però
marginant tots els aspectes subjectius
de "tret" dels lloguers'', ens comenta-
va un altre membre de la Coordinado-
ra.

La creació d'un fons d'ajut per aten-
dre situacions econòmiques molt dete-
riorades és l'altre punt plantejat. Es
considera necessari ja que si es mate-
rialitza aquesta L.A.U., els sectors més
oprimits -jubilats, pensionistes,
parats— es trobarien en una dramàtica
situació. La Coordinadora és de l'opi-
nió que mentre la qüestió de les pen-
sions no es normalitzi aquesta podria•

QUE OPINEN ELS ORGANISMES OFICIALS

"DE LA L.A.U., NO SE'N SAP RES"
Efectivament, aquesta ha estat la resposta dels dos estaments oficials en-

trevistats. Circumstància més que més demostrativa de com esporta d'a-
magada la llei de arrendaments. Cap dels dos organismes no ha volgut do-
nar a conèixer quina és la seva postura, "aquest tema es tracta a Madrid,
nosaltres no en sabem res". Resulta curiós, però, que havent participat a les
reunions amb el M.O.P.U. i el Ministeri de Justícia no es pugui respondre
del moment actual de la L.A.U. Cal assenyalar, que va ésser el mateix go-
vern qui al mes de novembre va informar d'aquestes entrevistes.

A la Cambra de la Propietat Urbana, mitjançant la seva Assessoria Jurí-
dica, vam aconseguir saber el curs legal que haurà de seguir la nova regla-
mentació, però de les perspectives i finalitats, res de res. "Des de fa temps
es venen realitzant estudis sobre el particular, però, com és natural, es des-
coneix el contingut del projecte defínitiu, el que encara no ha estat sotmès al
primer tràmit, l'aprovació del Consell de Ministres" es deia en una nota
proporcionada per l'Assessoria.

I, si a la Cambra el "desconeixement" era absolut, no em parlem del Col-
legi d'Administradors de Finques on, després de molts intents per tal de co-
nèixer la seva opinió respecte a la L.A.U., no ens van dir res. Altre cop se'ns
deia "nosaltres río sabem com està això, potser la Cambra de la Propietat
podria contestar-li". .

Uns i altres callen. Es passen mútuament el tema, sense definir-se. I si ca-
llen és evident que hi ha molt a dir.

Aquesta manda d'informació i la negativa a posar en clar els objectius
d'aquesta polèmica llei demostra que la intranquil·litat dels llogaters està
més que justificada. El silenci mai no aclareix res.
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iVo és el mateix pagar tres-centes pessetes al Barri Gòtic que dues mil al Passeig de
Gràcia.

ésser una primera mesura per pal·liar
el problema.

Els dos punts que resten incideixen

en la necessitat de garantir l'estabilitat
en el propi habitacle, el dret de tot ciu-
tadà a restar al seu barri i, per últim, la

defensa del patrimoni artístic, la res-
tauració d'edificis habitats i l'ajut eco-
nòmic, en el seu cas, als petits propie-
taris. .

Cal assenyalar per cloure que la
campanya popular promoguda per la
Coordinadora de Llogaters té com a fi-
nalitat fer força davant l'Administra-
ció per tal d'aconseguir "una LAU que
defensi i consideri els drets i situacions
dels llogaters, partint de la realitat ac-
tual, tant objectiva (situació del parc
d'habitacles), com subjectiva (situació
de les famílies que les ocupen). D'altra
banda, "aconseguir la consolidació de
la Coordinadora com a moviment amb
clara identitat de defensa dels lloga-
ters".

Paral·lelament a la recollida de fir-
mes per presentar a Madrid com a su-
port de la seva protestada la informa-
ció a tots els nivells, i a un acte massiu
a celebrar properament, la Coordina-
dora ha aconseguit l'adhesió de nou
partits polítics i tres centrals sindicals
després d'una taula rodona celebrada
el passat 28 de maig. Els partits parla-
mentaris s'han compromès a defensar
a les Corts els plantejaments de la
Coordinadora de Llogaters. •

Tot fent eamí ISIDRE AMBRÓS

El castell de Lluçà
La població de Lluçà, és, potser, la vila més important

de la comarca del mateix nom, el Lluçanès. Aquesta co-
marca forma un dels típics altiplans que conformen la re-
gió central de Catalunya. Es pot dir que des del comença-
ment dels altiplans, la Segarra, fins els que es troben a les
Guilleries, que quasi bé es pot dir que són els darreres, el
Lluçanès i el Moinàes configuren, per les seves caracterís-
tiques, unes comarques amb entitat pròpia.

La contrada del Lluçanès comença a aparèixer en la his-
tòria en el segle X. En un principi, tots aquells terrenys es-
taven dividits en termes feudals, essent-ne el més impor-
tant el castell de Lluçà, del qual més endavant en prendran
el nom tots els viaranys del voltant per a formar l'actual
comarca del Lluçanès.

Una de les fites més importants de tota la comarca lluça-
nenca és el castell de Lluçà, abans esmentat.

El castell de Lluçà, o millor dit, les restes del castell de
Lluçà estan situada dalt de tot d'un turó d'una alçària de
850 metres. La part que encara resta en peu és la que de
bell antuvi formava el mur de la banda nord-oest del cas-
tell, amb una altura de quatre o cinc metres i amb un fines-
tral bilobulat, que es creu que contenia una fina columna
en el centre. Es pensa que aquesta construcció data de fi-
nals del segle XUT o principis del XIV.

És molt possible, però, que una gran part de l'obra duta
a terme a finals del segle XIII, respongués a una reedifica-
ció del castell, car a finals del segle XIII, precisament, el
rei Pere II ordenà conquerir-lo, i desmantellar-lo, fet
aquest darrer que es produí després d'un llarg setge. Mal-
grat ésser desconegudes les causes que motivaren aquest
fet, es creu que fou degut a que en Bernat de la Portella i la
seva esposa Elisenda de Lluçà, matrimoni que aleshores

Capella del castell de Lluçà

senyorejava el castell, no volgueren retre vassallatge al
rei.

El fet més remarcable del castell de Lluçà potser és, pe-
rò, l'esglesiola rodona de Sant Vicenç, tant per la seva anti-
guitat i bellesa com pel seu estat de conservació. Està si-
tuada a dalt de tot del turó on hi ha el castell i a pocs me-
tres del que es suposa que fou la fortalesa.

D'aquesta església romànica només resta dir que és un
dels pocs models d'església romànica rotonda que hi ha tot
Catalunya.

26



.«ar.-*-» ••*-'

i rfWïf * n

:;^Mh

í'f\

CANTADA A CALELLA DE PALAFRUGELL

Les havaneres, un èxit
fora de mida

XAVIER FEBRES

Les havaneres traspuen un encís evanescent, indefinible. Amanera des,
retòriques, carrinclones, estan adquirint en aquests últims anys els seus

majors èxits. Massa èxit, diuen els havaneristes de tota la vida,
incomodats per l'allau de nouvinguts a un amor passional que no vol soroll

i, encara menys, aglomeracions.

Però la Costa Brava, ai las!, fa temps
que ha deixat de ser el redós presumta-
ment paradisíac de pescadors i tapers.
Ara manen els estiuejants i les immobi-
liàries, suposant que no domini la pla-
ga pitjor dels "tours operators". Sense
exagerar, però. Subsisteixen mal que
mal manifestacions d'amor a les coses
del terrer i al Port Bo de Calella de Pa-
lafrugell encara no hi han obert cap su-
cursal del Maddox, posem per cas i
sense intenció de cridar el mal temps.

La qüestió és que la tradicionalíssi-
ma Cantada d'Havaneras de Calella
que es celebrava des de 1966 cada pri-
mer dissabte d'agost obtingué l'any
passat un èxit de públic fora de mida.
No s'hi cabia; segons alguns allò era un
cafarnaum massa allunyat de l'esperit

casolà de les havaneres. Total, que
enguany s'ha trencat un costum conso-
lidat i laCantada ha estat fixada el pri-
mer dissabte de juliol.

Els autòctons segueixen despotri-
cant i no hi fa res el canvi de dates.
"On s'és vist, havaneres dalt d'un esce-
nari?. Les havaneres són per cantar en-
tre amics i ben poquets, al voltant d'u-
na taula amb un cremat. I prou! Ho han
transformat en un espectacle, en un
"show". La gentada ho omple tot i no
saben com parar-ho. Fins el Rei i tot
ve! Això son coses de la gent de Barce-
lona", diu en Tomàs Cervera, el perso-
natge de Chez Tomàs de Llafranc. Les
seves paraules serien fàcilment subs-
crites per molts costabravencs de tot
l'any.

Però l'Associació d'Amics de Calella,
presidida pel diputat ucedista i estiue-
jant de la localitat, Carles Sentís, man-
té uns altres criteris i tira endavant. La
Cantada ha de seguir i veurem si el
canvi de dates soluciona en el futur el
problema de l'afluència excessivament
massiva.

Com cada any, la comissió organit-
zadora es va posar en marxa a temps.
Tècnicament, calia tenir cura de tota
una sèrie d'aspectes materials (cadires,
sonorització, personal, escenaris, tan-
ques, etc), coses d'organització més la-
boriosa que no sembla. La Cantada
d'enguany tenia un pressupost pròxim
als tres quarts de milió de pessetes,
amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Palafrugell i de "La Caixa". •
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Comitè de control de la
puresa havanertstica

D'altra banda, la comissió organit-
zadora compta amb un comitè de savis
compost per tres tècnics assessors en
matèria de puresa havanerística. A
l'escenari del Port Bo no hi puja pas qui
vol ni s'hi canta qualsevol cosa.
• Aquesta secció de control de quali-

tat, amb regustos inquisitorials i tot si
cal, està formada per l'arquitecte i pri-
mer expert en havaneres Joan Pericot
(autor, entre d'altres, del llibre exhau-
rit "Calella de Palafrugell i les havane-
res"), pel veterà Ernest Morató i pel jo-
ve fitxatge Joaquim Llach.

En primeríssim lloc, les havaneres
han de ser en castellà. Qüestió de prin-
cipis. "Nosaltres som catalanistes com
els primers, diuen els tècnics assessors.
Però una havanera en català seria com
cantar una sardana en castellà. S'ha
de preservar l'autenticitat de les hava-
neres i no barrejar-hi altres coses com
ara cançons de taberna, cançons mari-
neres o com se'n digui".

Tolerància n'hi ha, és clar. Els cinc
grups que han intervingut en la Cantada
d'enguany estaven autoritzats pels or-
ganitzadors a incloure una peça en ca-
talà en el repertori de cinc cançons que
pertocava a cadascun.

La Cantada comença com és de cos-
tum amb la interpretació col·lectiva de
l'havanera més popular, que curiosa-
ment no és de les més tradicionals i an-
tigues. Es tracta, òbviament, d'El meu
avi, de l'ex coronel José Ortega Monas-
terio. El coronel Ortega es trobava fins
ara al si de l'Exèrcit en situació de dis-
ponible, després d'haver fet cinc mesos
de presó a Cadis, un mes i mig d'arrest
domiciliari i ser finalment amnistiat
l'any 1976 per presumta vinculació
amb la Unió Militar Democràtica
(UMD). El passat mes de febrer, però,
fou separat definitivament de l'Exèrcit.
A més de la lletra i música d'El meu
avi, Ortega Monasterio és autor d'una
havanera en basc (Bitxitxo), d'Adiós
hermano, etc.

Vénen o no vénen de la
Havana?

Però la majoria d'havaneres tenen
orígens incerts, sobretot les més velles
que són també les més celebrades pels
afeccionats. El gènere mateix de l'ha-
vanera va néixer de manera poc cone-
guda, tot i que els pares indiscutits són
els catalans que anaren a Cuba a finals
del segle passat. Segons Ernest Morató,
"el nom de l'havanera no està lligat en
absolut a la capital de Cuba; és fruit de

L'Havanera és un cant popular arreu dels Països Catalans.

la soledat d'alta mar. El nom d'hava-
nera se li va donar perquè els vaixells
tenien com destí final els ports cu-
bans. Però, repeteixo, l'havanera és un
cant netament mediterrani. I la prova
és que no es canta enlloc més, ni tan
sols a la mateixa La Havana".

Es canta, això si, arreu dels Països
Catalans. A Mallorca, per exemple,
se'n feien o se'n fan Manacor i a Fela-
nitx; el gènere hi ha estat estudiat per
Biel Majoral i per l'escriptor Llorenç
Capellà, l'avi del qual n'era composi-
tor. Sense oblidar, no cal dir-ho, el
"Concurs Nacional de Habaneras" que
se celebra cada agost des de 1955 a la
localitat alacantina de Torrevella.

Nestor Lujàn afirma en un dels po-
quissims estudis erudits que s'han fet
sobre la qüestió (el llibre "Àlbum de
habaneras", amb text de Lujàn, recopi-
lació de lletres i músiques de Xavier
Montsalvatge i dibuixos de Josep Ma

Prim; Editorial Barcelona SA, 1948),
que "L'havanera va ser en el seu ori-
gen una dansa cubana -Pedrell la de-
nomina contradansa antillana. Dansa
autòctona de Cuba amb notòria in-
fluència espanyola que es desenrotlla
sobre una fórmula rítmica constant:
compàs de 2/4 sobre el qual es desen-
volupa l'arabesc de la melodia. La fór-
mula completa es compon d'una curta

introducció i de diversos temes o estro-
fes de 8 a 16 compassos cantats amb la
música adient i un final. Aquest és l'en-
trellat clàssic de la havanera. Després
aquesta havanera es trasllada a Espa-
nya i durant un temps va ser una dan-
sa de moda; té d'altra banda l'especial
gràcia de ser l'única composició mun-
tada sobre un ritme binari que té el ca-
ràcter de balanceig. Aquestes especials
característiques li donen un accent
propi i tou i asseguren un èxit durable
a aquesta fórmula musical. Així doncs
l'havanera trenca fronteres i arriba a
Argentina on adopta un caràcter perti-
cular més sec i més directe. A Espanya
coneix una època d'èxit ininter-
romput; de dansa passa a ser simple
cançó i de la cançó a la sarsuela i a l'ò-
pera. Saint-Saèns escriu la seva cèle-
bre "Havanaise" inspirant-se en el seu
negligent ritme i també Fauré difumina
amb Uanguidesa una havanera molt fi-
na i distinguida. Ravel guarneix la se-
va primera obra titulant-la "Havane-
ra". Bizet escriu la conegudissima ha-
vanera de "Carmen" inspirant-se se-
gons és fama en una havanera del basc
Iradier, especialista del gènere. Rara
és' la sarsuela espanyola de finals de
segle que no tingui una havanera, la
qual passa a ser el número més enga-
xós de l'obra; de Gaztambide a Penella

es multipliquen les havaneres a les sar-
sueles, preses totes d'unà inspiració
popular. L'èxit de les havaneres és
aleshores total i així els compositors
menors no donen abast a escriure'n i el
públic no es cansa d'aprendre-les i
fruiries. I aquestes havaneres tan fa-
moses al seu dia són l'origen de les pre-
sents cançons.

Aquestes consideracions i acadèmi-
ques faran feredat a més d'un amant
de les havaneres, convençut que només
se n'havien criat des de sembre a Cale-
lla, Llafranc i poc més. En tot cas, és
evident que les havaneres de Calella i
la seva àrea d'influència tenen unes
característiques pròpies, portades pels
catalans que retornaren amb l'amor
del licor de canya i de les deliqüescents
mulates.

_ I que no hi faltin les
mulates! ~

Ah, les inefables mulates dels
catalano-indiansi Amb permís del pro-
visionalment difunt Be Negre, jo diria
que les havaneres per ser ben bones
han de tenir tres senyals: lànguides,
carrinclones i amb força mulates sen-
suals. Si no és així, hi perden,el toc en-
cisador.

Les exageracions retòriques, l'ama-
nerament ondulant, un lirisme car-
rincló i la sensualitat tropical més o
menys tòpica són ingredients tan indis-
pensables com el licor de canya del.
cremat.

I després, un llenguatge castellà ben
acatalanat. En el terreny de les catala-
nades havanerístiques poden trobar-
s'hi mil anècdotes. Serveixi de mostra
la de les "vranillas" d'una yellíssima i
popular havanera, El abanico, catala-
nada perfectament consolidada en to-
tes les versions: "Que un abanico sir-
ve/ £sabéis para qué?/ para cubrir el
rostro/de una linda mujer./ Y si con
disimulo sabéis mirar/ por entre las
VRANILLAS/del abanico veréis la
mar".

El periodista Jaume Pol Girbal conta
que el famós pescador Es Blau confo-
nia tranquil·lament en cantar "L'Em-
pordà" els serrats de les muntanyes
(que possiblement no havia vist mai)
amb els peixos serrans del seu mar. I
en comptes de començar la cançó
dient: "Cap a la part del Pirineu, vora
els serrats i arran del mar". Es Blau
deia amb tota sinceritat: "Cap a la part
del Pirineu, fora serrans d'arran del
mar"...

Tota una sèrie de pescadors i habi-
tants de les rodalies de Palafrugell han
passat a la història no escrita però in-
tensament viscuda i recordada pels
amants d'havaneres. Són noms perfec-
tament gravats en la memòria col·lecti-
va (petita col·lectivitat tanmateix) dels
havaneristes, com ara els d'en Sebastià
Morató, en Pepet Gilet, l'Hermós, Es
Blau, en Pacomiu, en Melio, en Tianet,
en Pere Ferrer o en Francesc Alsius, ca-
dascun lligat estretament a la pervi-
vència del gènere i de la seva puresa.

A la Cantada d'enguany no hi podien
faltar les havaneres mes clàssiques, re-
petides cada any si fa no fa: Lucero de
la manana, Allà en La Habana, Tecla,
Una nineta, La Paloma, Rosina, Adiós
mi península hermosa, La gavina, La
cana dulce, e tc , interpretades pels
cinc grups escollits: Terra endins (de
Girona), Baix Empordà (de Calella), La
Barretina (de Malgrat), Port Bo (de Ca-
lella) i Roses canta (de Roses).

Al final, respectant la tradició, el pú-,
lic i tots els intèrprets cantaren a cor
les delícies legendàries de La bella Lo-
la, la Lola més Lola de totes les Loles
que es fan i es desfan. Ni la de Marlène
Dietrich, ni la d'Anouk Aimée, ni la de
Vladimir Nabokov, ni l'espanyola "que
se va a los puertos" no tindran mai al
Port Bo l'encís i la rauxa de la Lola ha-
vanera que "cuando en la playa/su lin-
do talle/luciendo va/los marineros se
vuelven locos/y hasta el piloto pierde el
compàs". És ben veritat, si senyors. I
tant! .

editorial
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Els PEDROLO de Les Eines

"Ja era hora que el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes el rebés
Manuel de Pedrolo"./Eliseu Climent).
"Es. el primer novel·lista que rep
el Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes. L'exemplaritat de la tas-
ca cultural i cívica d'en Pedrolo
és un fet evident".(Maria Aurèlia
Capmany).

Tetralogia (LA TERRA PROHI-
BIDA) d'un retorn: la repressió
venç altre cop els vençuts, la nit
crema tot bri d'esperança, la terra
ha estat prohibida per als qui
l'anomenaven ""pàtria" al llarg dels
segles.

LA TERRA PROHIBIDA:

I. Les portes del passat
II. La paraula dels botxins
III. Les fronteres interiors
IV. La nit horitzontal

Milions d'ampolles buides
L'intent de muntar un grup revolu-
cionari català armat. Un mite pe-
drolià a les mans i al cervell d'un
grup d'éssers apassionats, tristos,
contradictoris...

mt«»
De venda en llibreries.
Distribueix: ITACA, S.A.

Delegació Barcelona: Aríbau, 228
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Tel.: 370 28 50 - MISLATA

Delegació Alacant: Río Túria, 2
Tel.: 28 36 65 - ALACANT

28 29



Tots aquells subscriptors que
col·laborin amb la nostra campanya
de promoció obtindran interessants
i atractius obsequis. A les butlletes de tots els

nous subscriptors de L'HORA
que feu hi haureu de fer cons-
tar el vostre número de subs-
criptor i els. vostres noms i
cognoms.

Si necesiteu butlletes de subs-
cripció les podreu trobar als locals
de l'HORA (c/ Aribau, 80 àtic 1"). o
bé demanar-nos-les per rebre-les
per correu.

Nosaltres portarem un
compte de tots els nous

subcriptors que
feu i a mesura que ho desitgeu podreu anar retirant els obsequis
que us pertoquin i que anunciarem properament.

A partir de la segona subscripció que aconseguiu, podreu co-
mençar a gaudir els interessants regals. En tenim per a tothom i
per a tots els gustos: discos, lots de llibres, rellotges, viatges,
equips de filmació, subscripcions gratuïtes per a regalar a qui vol-
gueu, etc. Animeu-vos, cal que tots participem en aquesta tasca.



TEMA A DEBAT

ís intel·lectuals i
els partits d'esquerra
SERGI VILAR

Entre els intel·lectuals i els nuclis dirigents dels partits
d'esquerra existeixen tensions. Fóra absurd voler ignorar aquests
problemes: tant més absurd quan els militants de l'esquerra som
els que més radical consciència de la realitat hem de tenir, perquè
sense conèixer a fons la realitat en el seu conjunt és impossible
transformar la realitat. .

Els problemes se centren principal-
ment en els intel·lectuals que estem es-
pecialitzats en les ciències humanes i
socials, i dit encara de forma més exac-
ta: en els qui, des de fa anys, desenvo-
lupem la teoria i l'anàlisi concreta de la
política.

Aquests problemes es plantegen en
tots els partits socialistes i comunistes.
Ara bé, tant a nivell de les terres ibèri-
ques, cbm a escala internacional, el
que ens demostren els fets és que són
més nombrosos i profunds els conflic-
tes entre els intel·lectuals comunistes i
la burocràcia dirigent del seu respectiu
partit que no entre els intel·lectuals so-
cialistes i el PSs. Això és lògic si hom
recorda que la militància en els PCs és
més rígida i disciplinada (en temps de
clandestinitat fins i tot és una discipli-
na militarista), i llur organització molt
més centralitzada, i concentrada que la
dels socialistes. Com és notori, jo vaig
viure aquesta disciplina durant uns
deu anys (1969-1978) al si de la estruc-
tura del PCE-PSUC, on segueixen fun-
cionant nombroses supervivències de
l'estil stalinista, i on s'expandeixen fe-
nòmens neostalinistes i tecnocràtics.

Encetar el problema

Jo parlo, doncs, d'allò que he cone-
gut directament i també de manera in-
directa (però prou íntima) en altres
PCs, principalment al PCF, on els prin-
cipals intel·lectuals —AltHusser, Labi-
ca, etc— estan en greu desacord amb
la camarilla de Georgès Marchais i per
això sé'n surten del PCF, o són expul-
sats o bé aïllats a l'interior del partit,
sense cap possibilitat de fer circular

llurs critiques pel conjunt de les orga-
nitzacions partidàries.

Escric, com deia, de la meva expe-
riència i a partir de les'meves recer-
ques sistemàtiques sobre el problema
de la burocràcia, investigacions que he

pogut fer en diversos països dits "so-
cialistes". Tanmateix, aquest article no
es pot considerar com una explicació
de la meva sortida del PSUC-PCE: cal
advertir això perquè hi ha massa gent
que acostuma a prendre la part pel tot.
Les raons per les quals vaig anar-me'n
del partit dels comunistes ja les vaig
posar en relleu fa temps en nombrosos
articles als diaris "Avui", "Mundo Dia-
rio", "El País", "Diario-16" i en dos
assaigs polítics publicats a "El Viejo
Topo". La primera sistematització a
fons d'aquestes raons la faig en el llibre
que acabo de publicar: "Crisis y nueva
política de la izquierda espanola". En
tot cas, una part d'aquestes raons ja va
quedar explicada en el meu llibre "Cu-
ba, socialismo y democràcia" (París,
1973): és a dir, en contra d'allò que fan
altres, com Claudín i Semprún, que es
van banyar en les aigües del stalinisme
durant anys i panys, i que només criti-
quen el PCE quan en són expulsats, jo
vaig exercir la crítica ja mentre era un
militant. I de fet vaig deixar d'ésser un
militant del PCE-PSUC, si no oficial-
ment sí íntimament, des del moment
(1972) en què vaig considerar que era
inútil fer més crítiques al si del partit
perquè aquestes crítiques no aconse-
guien transformar res, no milloraven
la democràcia interna, ans l'empitjora-

Els intel·lectuals sempre han estat presents a la política. En la foto, Maria Aurèlia
Capmany, Jordi Llimona i Alexandre Çirici en un acte polític.
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ven per l'aillament esmentat que so-
freix tot intel·lectual crític.

Però amb tot encara no faig més que
encetar el problema.

La qüestió del poder

La conflictivitat dels intel·lectuals
polítics al si dels FCs es troba estreta-
ment relacionada amb la qüestió del
poder: qui ocupa el poder, com funcio-
na i per quins objectius. Volguem-ho o
no, tenim una forta incidència en els
llocs i en les persones que ocupen uns o
uns altres nivells del sistema de po-
ders. Pels nombrosos articles que pu-
bliquem a la premsa, pels nostres lli-
bres, pel conjunt de la nostra influèn-
cia cultural en la societat, tenim una
repercussió important en les estructu-
res i en els funcionaments dels poders.
La nostra informació sobre els proble-
mes socio-econòmics i polítics és molt
semblant i a vegades fins i tot superior
a la informació que posseeixen els diri-
gents oficials dels partits. Amb l'avan-
tatge que, en diversos casos, la forma-
ció dels intel·lectuals és superior a la
dels dirigents: sobre tot superior a la
del tipus de dirigents, com March ais i
Carrillo, que segueixen fortament im-
pregnats dels esquemes de pensament
simplista propis del stalinisme.

Posseir tanta o a vegades més infor-
mació i formació (o sigui: capacitat per
a analitzar a fons els fets conjunturals i
estructurals) que els qui dirigeixen els
partits, significa que, de fet, aquests in-
tel·lectuals es converteixen en uns crí-
tics permanents de les febleses i dels
errors tàctics i estratègics dels partits.
Els dirigents tradicionals temen, explí-
citament o implícitament, la presència
prop dels nuclis de poder dels intel·lec-
tuals contestataris especialitzats en la

política, perquè els consideren seriosos
competidors pel poder. Ara bé, això és,
en part, una imputació sense fonament
en molts casos.

En primer lloc, cal tenir en compte
que l'intel·lectual que té vertadera-
ment ambicions de fer carrera política
se subordina ràpidament al grup que ja
ocupa el poder, i gradualment deixa
d'ésser un intel·lectual, és a dir, una
persona amb producció pròpia, amb
capacitat i voluntat de reflexió autòno-
ma (encara que integrada amb la dels
demés) i de fer crítiques respecte a tots
els problemes del seu coneixement. En
segon lloc, els intel·lectuals que abans
que res són intel·lectuals encara que
s'ocupin específicament de la política —
Althusser, Labica, Poulantzas, jo
mateix— no tenim cap ambició per a
ocupar llocs de poder en un partit o en
les seves delegacions parlamentàries,
municipals, etc. Si haguéssim volgut
ocupar places a la direcció dels partits,
ja les tindríem des de fa temps, al-
menys per la senzilla raó que fa molts
anys que som militants de l'esquerra,
hem estat en partits on només érem
unes poques desenes de persones, par-
tits que després han crescut fins a cen-
tenars de milers de militants.

El canvi del sistema de
poders

Insisteixo: és una imputació errònia
i fins i tot calumniosa que els vells diri-
gents comunistes diguin que els intel·-
lectuals dels qui ací parlem volen ocu-
par llocs de poder. Això és gairebé un
insult: perquè precisament en el centre
de la conflictivitat nostra respecte als
PCs es troba una nova concepció del
sistema de poders.

És absurda la por dels stalinistes a
que els prenguin les places de diri-
gents comunistes diguin que els intel-
volgut ni voldríem ocupar unes estruc-
tures que s'assemblen massa a les es-
tructures de poder capitalistes o són de
fet les mateixes encara que batejades
amb altres noms. Nosaltres ens plante-
gem sistemàticament, i amb tota l'au-
tenticitat que som capaços, el canvi
dels tradicionals sistemes de poders.
Perquè sense canviar les formes d'or-
ganització dels partits d'esquerra difí-
cilment es podrà construir una societat
nova, socialista.

No es podrà construir una societat
que substitueixi i superi el capitalisme
perquè l'estructura i el funcionament
dels PCs ja reprodueix al seu interior
algunes de les relacions d'explotació i
d'alienació típiques del mode de pro-
ducció capitalista. Les organitzacions
centralitzades, concentrades i jeràr-
quiques pròpies dels PCs calquen les
formes i els continguts de més llarga
tradició del capitalisme arcaic (divisió
del treball: uns (diuen que) pensen, els
altres són executors obedients; uns es
troben sempre a "dalt", els altres sem-
pre a la base, etc).

Aquest és un "model" d'organitza-
ció i de direcció de les forces polítiques
completament antiquat i àdhuc perni-
ciós per a l'alliberament del poble. És
un "model" per a la creació de noves
classes o de noves castes com podem
remarcar als països "socialistes".

Contra aquest tipus de poder hem de
crear un sistema de poders descentra-
litzats, desconcentrats, desjerarquit-
zats, distribuïts el màxim possible no
sols entre els militants dels partits ans
també entre la resta de la població: un
poder polític articulat amb els poders
socials i sota llur control permanent.
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Per a Mitterrand, la primera fase de la ruptura amb el capitalisme passa per l'aplicació ràpida de mesures que permetin iniciar una
economia socialista.

MITTERRAND-ROCARD

Dues concepcions
econòmiques al PSF
JOAQUIM MONELLS '

Un cop desmitifïcada l'aparatositat dels protagonismes
personals, la crisi oberta al darrer Congrés federal del FSOE va
donant pas a un replantejament de posicions i a un debat intern
en profunditat, un primer balanç del qual haurà d'ésser valorat
al Congrés, extraordinari convocat per a finals d'estiu.

Des de la perspectiva actual, sembla
que l'excessiu component ideològic,
inicialment plantejat amb una dosi
considerable d'improvisació, de super-
ficialitat i de guymolletisme —en certa
mesura tal vegada inconscient—, retro-
ba la dimensió que li és pròpia i estimu-
la un debat polític més seriós i reposat.
Fóra convenient, però, que la reclassi-
ficació de la discussió ideològica en un
lloc important però no exclusiu ni pro-
bablement prioritari, i la simultània
potenciació del debat polític fossin
completades per un debat econòmic in-
tern que, a causa potser de les exigèn-
cies de la transició política a la demo-
cràcia, sovint no ha rebut l'atenció que
objectivament es mereixia.

Tot i defugir correlacions estrictes o

extrapolacions mimètiques que foren
imperdonablement simplistes, el debat
d'envejable qualitat que actualment
s'està produint en el si del Partit Socia-
lista Francès pot constituir tanmateix
un context de referència particular-
ment valuós. Arran de la no-victòria de
les esquerres a França a les eleccions
de març-78, alguns sectors del PSF de-
cidiren de plantejar obertament un de-
bat —lògicament silenciat durant la
campanya electoral— que no es redueix
a una simple lluita d'ambicions perso-
nals (que hi són), sinó que afecta plena-
ment posicions polítiques i econòmi-
ques de fons.

Aquest debat intern gira al voltant
de tres eixos centrals, en relació als
quals es perfilen les dues posicions re-

presentades, d'una banda per Mitter-
rand, sovint sostingut pel CERES —ala
esquerra del PSF— i, d'una altra, per
Rocard, sovint amb el suport de Mau-
roy —número dos del Partit. El primer
fa referència a la política d'aliances, de
la qual ningú al PSF no en qüestiona —
de moment— el partner (el Partit Co-
munista); és objecte de debat, en canvi,
el procediment i el contingut d'aquesta
Unió d'Esquerres amb el PCF: enfront
de l'actitud Miterrand-CERES de man-
tenir la línia Epinay (l'actual), Rocard
propugna un replantejament de la
Unió, que ell valora negativament com
una "unió defensiva" del PSF amb el
PCF. El segon eix del debat se centra en
la mateixa concepció del Partit, en la
doble vessant d'estructura organitzati-
va i d'implantació social. En el terreny
de l'organització, el "basisme" i l'espe-
rit de direcció més col·legiada i menys
personalista de Rocard —en això coin-
cideix fins a cert punt amb el CERES—
s'enfrontan amb l'actitud de Mitter-
rand, que ha estat qualificada com a
més pròxima al centralisme democrà-
tic. Pel que fa a l'articulació del Partit
amb la societat francesa, l'alternativa
a la concepció més electoralista del
Partit que s'atribueix a Mitterrand fó-
ra, segons Rocard-Mauroy, un apro-
fundiment de la inserció del Partit en el
teixit social i una intensificació de la
participació en la lluita sindical...

Finalment, la tercera peça-clau del
debat versa sobre les diferents concep-
cions econòmiques en el si del Partit.
En un esforç evident de síntesi, els te-
mes centrals del debat econòmic poden



Per a Rocard —en el centre de la foto— una economia socialista és una economia
autogestionària i descentralitzada.

reduir-se a tres de prou específics i a
un altre de més genèric.

£1 primer tema fa referència a les di-
ferents lectures de l'objectiu de "ruptu-
ra amb el capitalisme", lectures diver-
gents quant a l'estratègia per a assolir
aquesta ruptura, tota vegada que l'ob-
jectiu en si és assumit per tots els sec-
tors del PSF. Per a la posició mitter-
randista, la ruptura s'entén com l'asso-
liment d'un punt de no-retorn, en els
primers mesos d'un govern d'esquer-
res, mitjançant l'aplicació ràpida i ir-
reversible de mesures que permetin
d'iniciar la construcció d'una econo-
mia socialista; la línia Rocard, en can-
vi, contempla la ruptura més aviat com
un procés llarg de transformacions
sòcio-econòmiques graduals i progres-
sives. Aquesta divergència d'interpre-
tacions esdevé especialment rellevant
perquè condiciona altres punts del de-
bat, com són l'estratègia del Partit i la
seva mateixa organització. En la mesu-
ra que la ruptura mitterrandista passa
per una actuació de política econòmica
brusca des del poder, l'estratègia
adient és essencialment "política", és a
dir, de conquesta del poder polític com
a plataforma indispensable d'actuació.
I aquesta "via política" de la ruptura
condiciona la necessitat d'un Partit de
caire electoralista que permeti arribar
al poder en condicions de màxima he-
gemonia. Des de l'angle rocardià, en
canvi, la consideració de la ruptura
com a procés llarg i gradual fa que
aquesta es contempli més aviat com el
resultat d'una "conquesta social"; i
aquesta "via social" de la ruptura exi-
geix fonamentalment un Partit ben in-
serit en el teixit social i en la lluita sin-
dical, encara que això suposi una me-
nor incidència electoral.

La política de nacionalitzacions i els
papers respectius del mercat i de la
planificació configuren el segon tema
del debat econòmic. Quant a la disjun-
tiva mercat-planifícació, les posicions

es polaritzen més aviat entre el CEBES,
d,un cantó, i Rocard de l'altre —amb
un Mitterrand potser un xic més ambi-
gu però probablement pròxim a les te-
sis rocardianes. En aquest terreny, en-
front d'un CERES molt més "planifica-
dor" en el sentit convencional del ter-
me, els altres dos dirigents són molt
més pròxims a una concepció segons la
qual el paper de la planificació fóra bà-
sicament la d'orientació i de rectifica-
ció, en un context de subsistència de
l'economia de mercat.

La política de nacionalitzacions és
un dels punts en què —si més no
aparentment— els criteris de Mitter-
rand-CERES i els de Rocard semblen
difícilment conciliables. Els primers
són marcadament estatistes —això es-
devé molt més accentuat encara en el
cas del CERES—, a partir de la consta-
tació que una economia industrialitza-
da i complexa com la francesa difícil-
ment pot prescindir d'una sèrie de na-
cionalitzacions centralitzades i orga-
nitzades segons esquemes metòdics
convencionals. En aquest aspecte, l'ac-
titud de Rocard és gairebé oposada, to-
ta vegada que interpreta una economia
socialista moderna com una economia
autogestionària i descentralitzada, en
la qual el rol econòmic de l'Administra-
ció Central no s'intensifica sinó que es
racionalitza i es redueix. Això respon,
de fet, al plantejament segons el qual
no cal que l'Estat detenti la propietat
de l'economia, sinó simplement que la
controli amb multiplicitat de fórmules
especifiques adequades a cada proble-
màtica concreta (molts han coincidit a
assenyalar l'empremta del maig-68 en
aquesta posició rocardiana).

El tercer tema, que les recents elec-
cions al Parlament Europeu estan re-
valoritzant, fa referència a l'espai eco-
nòmic rellevant per fer front a la crisi
econòmica i per endegar la construcció
socialista. En aquest cas, Rocard —i
clarament també Mauroy— defensen

que l'espai d'actuació econòmica futu-
ra és necessàriament Europa, mentre
que Mitterrand, tot i compartir el pro-
jecte europeu, sembla subjecte a les re-
ticències pròpies —molt més accentua-
des en el cas del CERES— del "nou na-
cionalisme" que es desenvolupa ac-
tualment a França.

Finalment, com a tema que convé no
situar al mateix nivell que els altres,
perquè a causa del seu caràcter genè-
ric els afecta a tots, cal esmentar el
concepte rocardià de "rigor econò-
mic". El debat sobre el "rigor econò-
mic" és delicat perquè —al meu
entendre— el concepte ha estat sovint, i
no necessàriament de manera interes-
sada, mal interpretat. Per a certs sec-
tors de l'esquerra francesa, la insistèn-
cia en el "rigor econòmic" ha estat
qualificada de mostra de desviació
dretana; perquè el concepte —o con-
ceptes semblants— ha estat tradicional-
ment utilitzat (i deformat) per la dreta.

Però si —des de l'esquerra— hom rei-
vindica el concepte, és precisament per
considerar un error històric el fet que
el "rigor econòmic" hagi estat patri-
moni exclusiu de la dreta. Històrica-
ment, les esquerres sempre s'han sentit
incòmodes davant les qüestions econò-
miques i financeres; com deia Lefranc,
els estats-majors de les esquerres s'han
nodrit majoritàriament "d'homes de la'
paraula" (de la ideologia, de la reflexió
abstracta) més que no pas "d'homes de
l'experiència pràctica". I la veritat és
que, en general, l'economia i les finan-
ces són —encara ara— el taló d'Aquil-
les de les esquerres. La defensa del "ri-
gor econòmic"- pretén probablement
mentalitzar respecte a aquest proble-
ma i intentar subsanar-lo. Costa de
creure que afinar el rigor de l'anàlisi
econòmic i dels continguts dels progra-
mes econòmics impliqui forçosament
una dretanització; com deia Jospin,
acostar-se a la realitat no vol dir
sotmetre'ns-hi. Si auto-imposar-se un
cert rigor econòmic pressuposa
infectar-se automàticament del virus
dretà, aleshores a l'esquerra només li
resta —per exclusió— la disbauxa eco-
nòmica. I en pla de disbauxa, cal ad-
metre que les de xampany, herba i sexe
són molt més plaents que les disbauxes
econòmiques, les quals solen portar no-
més maldecaps. .

Ruptura amb el sistema econòmic
actual, nacionalitzacions-planifícació-
mercat, espai econòmic europeu i "ri-
go'r econòmic". Quatre temes política-
ment delicats i tècnicament difícils. Pe-
rò —malauradament— quatre temes
ineludibles en un debat econòmic se-
riós. I —malauradament— per a qualse-
vol debat seriós, ací i ara, el compo-
nent econòmic esdevé indefugi-
ble. -
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Manilla d'oros

Defensa
del serial
TERESA PÀMIES

En els nostres cercles literaris i, es-
pecialment entre la "progressia", es fa
escarni dels serials radiofònics i edito-
rials, una befa que, de retop, recau so-
bre milions de "consumidors" del gè-
nere, majorment dones. Dones de les
capes populars per ésser més exacte.

No es una crítica del "contingut"
dels serials sinó de la forma mateixa.
Es una actitud que em sembla aristo-
cràtica. A partir d'un criteri elitista
d'origen social bàsicament burgès,
s'han atorgat "almoines" o s'ha con-
demnat formes d'expressió literària
sorgides d'estaments populars que no
tingueren accés a la Facultat de Filoso-
fia i Lletres on diuen que s'ensenyen els
mètodes per a assolir una cultura lite-
rària, una erudició que, tanmateix, no
podrà suplir a un talent natural. Així,
alguns dels homes i dones que escrivim
llibres sense haver passat per la Uni-
versitat, els publiquem i trobem milers
de lectors entre les capes populars, ens
veiem exclosos dels cercles literaris
instituïts. No se'ns hi fa una crítica que
ens ajudés a veure en la nostra obra
allò que ells hi veuen ó no hi veuen. No.
Senzillament se'ns ignora. Als cenacles
consagrats, en les publicacions doctes,
ni tan sols ens inclouen en la formal re-
lació d'escriptors puix que ens conside-
ren una altra cosa. Què? Tampoc no ho
diuen.

Amb el serial encara són més se-
nyors. El serial no és —segons ells— una
forma literària sinó una vulgaritat uti-
litzada per a embrutir, endormir, des-
polititzar, cretinitzar les masses de les
quals, naturalment, exclouen les capes
instruïdes culturalment immunitzades
-amb les corresponents vacunes
universitàries— contra el virus del se-
rial.

No s'han plantejat mai la indagació
dels valors literaris del serial i d'aquest
fenomen socio-literari. Si algú ho ha in-
tentat ha estat per a fer-hi frases engi-

Teresa Pàmies
nyoses sobre les llàgrimes de la porte-
ra, les frustracions de les mestresses de
casa i els sospirs malenconiosos de les
"tietes" de Joan Manuel Serrat. (Ah,
"La Tieta" serratina, quin serial!).

Bones bé: el serial, per entregues o
d'una .sola peca, té, en la literatura ca-
talana, una tradició que no s'ha seguit
per culpa de criteris elitistes. Deixo de
banda els "fulletins" del "Patufet"
amb els quals vam plorar tants adoles-
cents dels anys trenta tot aprenent-hi
el català. No. Jo no parlaré d'en Folch i
Torres, tan escarnit per la "progres-
sia" literària. Em referiré a històries
d'autors més "acceptats" i fins i tot es-
tudiats a la Facultat de Filosofia i Lle-
tres, històries tan fulletinesques (i fe-
ministes) com "Laura a la ciutat dels
Sants", "Pilar Prim"; o la "love-story
de Pous i Pagès, "La vida i la mort d'en
Jordi Fraginals". Quins serials radiofò-
nics farien aquestes grans novel·les ca-
talanes 1 El tema i la forma forneixen
tots els elements del serial, del bon se-
rial amb el qual s'atreu ir-
resistiblement l'atenció del gran pú-
blic, se l'emociona, se'l fa plorar a
dolls, se l'indigna, se l'instrueix i se'l
convida a opinar sobre conflictes
"reals com la vida mateixa"; Quin lè-
xic escrubddor el de Jordi i la seva esti-
mada: "Ella el mirà somrient, enamo-
rada. Eh Jordi hauria dit que els ulls de
la noia omplien de claredat les ombres
del capvespre.

—I tindràs coratge d'esperar-me tot
aquest temps? —preguntà— Són prop de
sis anys, Alberta. El pare no em darà
mai permís de casar-me, ja no cal dir-
ho. I fins que en tingui vint-i-cinc de
fets no em puc passar del seu consenti- '
ment.

—Sis anys no són vap eternitat, Jor-
di. Tots dos estem a la flor de la joven-
tut. I encara que fossin més, t'espera-
ria". ("La vida i la mort... pàg. 125).

Si, ja sé que avui, els joves, ja no te-
nen aquests problemes ni parlen aquest
lèxic. Tanmateix, llur sensibilitat no és
eixorca sinó altament receptiva als
drames de la vida que són eterns, els
de Romeo i Julieta en el llibre de Pous i
Pagès, els de Madame Bovary en "Lau-
ra i la ciutat dels Sants".

Miquel Llor no es proposà fer "femi-
nisme" i tanmateix escrigué, amb tots
els elements formals, del serial, una
obra subversiva contra el masclisme
arrelat en la burgesia rural de casa
nostra amb una força brutal. Laura-
Bovary tampoc no sabia que la seva
fou una rebel·lió feminista, encara que
s'aturés-al llindar, especialment a l'ho-
ra de l'amor. En descobrir que el marit
que l'havia "comprada" era un ani-
mal, Laura, descobreix la seva condi-
ció de dona.

"Coincidí aquesta pertorbació del
seu esperit amb un sentiment d'enuig a
la primera, de repugnància després, i
més tard, d'horror físic per en Tomàs
(el marit). Aquell home sense caràc-
ter... Si Laura hagués tingut la grande-
sa de saber sacrificar, com qualsevol
esposa normal, la pròpia independèn-
cia amb el fi de mantenir-se inflexible
en el deure que la tradició li imposava,
s'hauria anul·lat per reduir-se a mida
del gruix moral d'en Tomàs", (pàg.
139).

Faria un serial radiofònic tan apas-
sionant, pel públic de Sautier Casaseca,
com el més apassionant. D'això es trac-
taria al meu entendre: d'arrabassar-li
al Cassaseca i a la Tellado el públic po-
pular que han conquerit. I d'això no en
volen sentir parlar els nostres intel·lec-
tuals "destructors d'esquemes" o imi-
tadors dels escriptors incomprensibles,
no sempre genials.

Barcelona, 12 de juny de 1979 .
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ORIOL PI DE CABANYES

Dues o tres coses sobre
el desencís
XAVIER FEBRES

El fenomen del desencís que sembla caracteritzar en aquesta
primera etapa post-franquista alguns sectors fins fa poc ben
combatius resulta difícil de definir en les seves dimensions
concretes. El desencís es palpa, se'n parla, s'accepta com
innegablement existent, però no es planteja de manera clara. El
desencís, ara com ara, és un desconcert que impedeix d'actuar
sense convertir-se en una actuació diferent.

En la literatura catalana dels últims
decennis ben poc propensa a produir
obres amb impacte, Oriol Pi de Bana-
nyes obtingué als 22 anys un ressò in-
habitual amb la novella Oferiu flors
als rebels que fracassaren (Premi Pru-
denci Bertrana 1972) i confirmà el seu
lloc en la narrativa jove amb els tres
llibres posteriors (També les formigues,
Dylan, algun dia ploraran de solitud,
Esquiçalls d'una bandera i Novenari
d'ànimes). La seva adscripció ideològi-
ca clara en favor de l'alliberament na-
cional i de classe fou divulgada també
en articles periòdics a la premsa (l'úl-
tim, publicat al diari Avui amb el títol

9040

de 7.30 a 19.30

"Demanen comparses, rebutgen jo-
glars" el dia 13 de gener i prou comen-
tat posteriorment). Ara sembla estar en
un compàs d'espera en què ha optat
per no prodigar-se mitjançant els arti-
cles de diari.

"L'atonia que estem vivint és gene-
ral, a tot Europa. És un moment de
canvi i desconcert, ara. La gent és a ca-
sa, però no perquè hagi desertat. Està a
l'expectativa. Jo no he desertat del fu-
tur, però en aquests moments de des-
concert col·lectiu no crec que sigui
oportú plantejar qüestions de fons.
Hem d'assumir el fet que estem en un
moment de meditació, un moment lar-
vari, en un procés lent. Jo he arribat a
la conclusió que allò millor ara és fer
les coses ben fetes quan treballem S Í M
escrivim, tornar ai rigor i ai medJluc.
Crec que la gent jove ha de deixar les
aspiracions de les coses fàcils, treba-
llar molt i preparar-se. Després, l'obra
ja respondrà. Falta molta autoexigèn-
cia, pencar i preparar les coses a fons,
sense que sigui necessari per això ar-
ribar a un Neoclassicisme; és clar, a
l'imperi de la norma".

—Eugeni d'Ors, Guerau de Liost, Jo-
sep Carnar encara no tenien 30 anys
quan van enderrocar els modernistes
que els havien precedit per obrir camí
a un nou projecte cultural...

"És cert, però per què? Perquè al
sistema administratiu de l'època, amb
la Mancomunitat, li interessava la fun-
ció orgànica renovadora d'aquests in-
tel·lectuals, als quals va oferir un lloc
en l'àrea del poder cultural. La majoria
de nosaltres, per contra, ens hem posat
al servei dels qui ens han precedit, els

De moment, estem consumint l'espera

quals en certa manera ens han donat
oportunitats en la mesura que els ser-
via a ells i a la seva consolidació. I això
gairebé sempre sense plantejaments
previs per part dels qui tallen el bacallà
cultural, com d'inèrcia. Actualment, la
Generalitat o els partits polítics s'inte-
ressen més per l'eficàcia en altres ter-
renys que no pas en el de la cultura, el
qual els havia estat fins ara un cavall
de batalla. La gent de cultura cau so-
vint en la insubordinació, són perillo-
sos als ulls de gent més cauta com ara
els polítics. La qüestió, em sembla, és
que els polítics no tenen actualment
cap projecte cultural; els partits no han
jugat el paper de capdavanters de la
gent sinó que van a remolc de les aspi-
racions del ciutadà mitjà passablement
alienat. No l'arrosseguen, no el fan
avançar. Van tirant de beta, simple-
ment. Potser la situació del país no per-
met res més, potser és impossible for-
çar la màquina. Però anar tirant de be-
ta no és la solució."

—Què se n'ha fet de la presumpta
ruptura generacional en la literatura
catalana, des d'ara estant?
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"No s'ha produït, la ruptura genera-
cional. Va haver-hi intents molt ínfims
i superficials a partir del 69-70 incor-
porant la contracultura, la generació
"beat", el Maig 68, Bob Dylan, els

Beatles i companyia. Però a part d'in-

novar en alguns temes, jo com a mínim
sempre m'he sentit continuador de la
gent que m'ha precedit. No hi ha hagut
ruptura generacional perquè no ha po-
gut haver-hi "contestació" com als paï-
sos normalitzats. Si jo hagués estat de

París, probablement m'hauria car-
regat l'Acadèmia Francesa, el Premi
Goncourt, etc. Però aquí no m'he pogut
ni plantejar de carregar-me per carca
l'Institut d'Estudis Catalans. Ètica-
ment, no m'era parmès. Podia divergir
de les persones, però reconec els seus
mèrits i me'n sento solidari.

No tinc cap pressa
—El futur, és per demà?
"Cal que la situació maduri, o potser

que es podreixi. En tot cas, cal temps.
L'alternativa sortirà, perquè hi ha els
elements. De moment, estem consu-
mits en l'espera. Jo particularment no
tinc cap pressa. Vaig treballant. No es-
tem en la normalitat, hi ha una
situació anòmala i la resistència enca-
ra té una funció. És molt lamentable
l'actitud de la gent cansada, que torna
de tot. Espero no arribar-hi mai. El que
admiro més en aquesta qüestió és Pe-
drolo, que ha sapigut mantenir l'em-
penta creativa en tot moment malgrat
les grans dificultats amb les quals to-
pava. Ara, en general, els intel·lectuals
estan desconcertats, però hi ha dues
grans divisions. Per una banda, els in-
tel·lectuals orgànics al servei d'algun
partit o organització que tenen la cara
de combregar amb rodes de mou', anar
tirant de beta i no fer la seva funció
d'intel·lectual. D'una altra banda els
dispersos, emprenyats però que no
veuen la sortida, van a remolc de la si-
tuació i en alguns casos tenen por de
perdre les garrofes que els donen o que
esperen que els donaran. Hi ha tarima-
teix un ampli sector en què es palpa un
interès per trobar una alternativa. I
penso que trigarà més o menys, però
que l'alternativa o les alternatives ens
obriran un nou futur cultural." •

Llibres i novetats PERE ANGUERA

SALADRIGAS, ROBERT: 52
hores a través de la pell. Edi-
torial Selecta. Antílop, 21. 292
DS. ...

Primera edició íntegra de la novel·la que descriu el viatge, en tren i vai-
xell, d'una lleva de soldats de Barcelona a Melilla. Cinc joves de diversa
procedència ideològica i social fan el camí plegats. L'obra descriu llurs en-
frontaments, llur solidaritat i llurs reaccions davant el medi militar que els
envolta. Com a teló de fons hi ha la realitat del país i la de les terres que
travessen.

DALMAU, BERNABÉ: Fre-
guem amb la Bíblia. Publica-
cions de l'abadia de Montser-
rat. El gra de blat, 27. 124 ps.

Recull ordenat d'acord amb la situació dels llibres d'on procedeixen dins
la Bíblia, dels poemes salmòdics de l'antic i el nou testament. Els 74 textos
recollits i presentats tenen a part del seu interès eclesiàstic, una valor poèti-
ca que els situa dins les peces interessants de la literatura antiga.

JANER MANILA, GABRIEL:
Sexe i cultura a Mallorca: el
cançoner. Editorial Moll. 188
ps.

Suggestiu estudi sobre el cançoner popular mallorquí de temàtica eròtica
i/o escatològica, seguit de l'edició de les corrandes recollides i que fins ara
havien estat negligides pels folkloristes anteriors. Les cançons com asse-
nyala Maria Aurèlia Capmany en el pròleg són generalment un prodigi de
gràcia, concisió i creativitat.
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Cultura en joc JOSEP M. CARANDELL

Reus
Després de molts anys he tornat a

Reus, on vaig viure moltes tempora-
des al llarg de vint anys, i a la qual
dec tot el que sé del camp, dels pa-
gesos i dels homes a mig camí entre
l'agricultura i el comerç. La meva
imatgeria particular està plena de
les seves vinyes, avellaners, gar-
rofers i camps de verdures i frui-
ters; de masos, de magatzems i de
botigues; de gent terriblement tre-
balladora i d'imaginació barroca
que trobava un gran plaer en fer-se
passar per despistada i senzilla. Ga-
briel Ferrater deia, al seu "Poema,
inacabat", que "Reus, on he nascut,
—es delata com cas agut— d'ineficà-
cia econòmica". Això era cert als a-
nys quaranta, quan els monopolistes
reusencs dels "frutus secus", com
deia la gent, escanyava les iniciati-
ves populars. Però després de la re-
volta de botiguers i de pagesos, la
ciutat va realitzar un esforç admira-
ble que es traduí molt aviat en un
enriquiment visible a tots els in-
drets. Això Ferrater no ho va tenir
en compte, potser perquè ja no ha-
via tornat a la ciutat que des del se-
gle XVIII es comparava a si mateixa
amb París i Londres en la producció
de l'alcohol, segons explicava Vi-
cens Vives.

El Centre de Lectura i la seva Bi-
blioteca continua com abans, ara
amb dos mil socis, però amb la ma-
teixa atmosfera de recolliment,
d'estudi i de gatzara per part dels
adolescents. Com a soci, doncs mai
no ho he deixat de ser, encara que fa
anys que vaig marxar, rebo men-
sualment el programa d'actes del
Centre, un programa atapeït i atrac-
tiu. Em deien, però, que el recent
homenatge a Gabriel Ferrater va ser
tot un fracàs, perquè cap dels po-
nents —Barral, M.A. Capmany, Ser-
via, J.A. Goytisolo i algun altre— no
es varen presentar, potser degut a
enemistats entre ells. Tothom esti-
ma Gabriel i molts es planyen de
no haver-lo conegut en vida, tal vol-
ta és l'home amb més prestigi entre

els escriptors de l'època franquista;
tanmateix, pocs són els que fan l'es-
forç de conèixer les seves obres i ni
tan sols un homenatge al seu record
funciona com caldria. Em pregunto,
també, per quin motiu no acaben
d'aparèixer les seves obres comple-
tes. Els drets pertanyen, que jo sàpi-
ga, al seu germà Joan. Com és que
ell no lluita per a fer-les publicar?
Això em fa pensar en l'angoixós dia-
ri personal d'en Puig i Ferrater,
"Ressonàncies" (publicat per Ed.
62) en el qual parla amb entusiasme
dels germans, o dels familiars, que
lluiten per a fer publicar l'obra d'un
escriptor mort prematurament. Era
el seu problema quan escrivia con-
tra rellotge la seva ingent novel·la
"El pelegrí apassionat". No farà
Joan Ferrater el mateix pel seu ger-
mà? D'en Gabriel queden, a més, al-
guns llibres inèdits, sobre pintura,
per exemple, i molts textos sobre lin-
güística. És un fet, però, que aquest
país s'interessa més pel prestigi dels
noms que pel coneixement de les
obres. El meu amic Ramon Gomis,
que també és reusenc, com els Fer-
rater i Puig i Ferrater (aquest últim
només a mitges) ha recollit molt de
material sobre la vida de Gabriel:
trigarà molt en publicar la seva bio-
grafia? Recordo que fa uns anys en"
va publicar a Serra d'Or una petita
part.

A Reus vaig visitar l'Escola d'Art,
instal·lada a un antic convent de
monges del carrer del Vent. El di-
rector és el meu amic i gran grava-
dor Ramon Ferran, que actualment
és delegat de cultura, pel PSUC, a
l'ajuntament. Els seus professors
són la meva cosina Assumpta Rosés i
el seu marit Rufino Mesa. El nom de
l'Escola havia de ser el Tascó, sím-
bol d'allò que fa forat i obre noves
vies. A Tarragona, però, volien un
nom oficialesc i carca. Degut a això
l'escola s'ha quedat sense nom. És
però agradable, que aquells homes
abans quasi perseguits i marginats,
com en Ferran i l'Assumpta (que or-

ganitzava protestes i revoltes a l'Es-
cola de Belles Arts de Barcelona) ara
siguin capdevanters d'activitats a
plena llum. La seva escola, que de-
pèn de la Diputació, és magnifica,
amb uns mètodes vanguardistes que
de fet són recuperació de l'aprenen-
tatge natural. El Rufino m'explicà
com els alumnes aprenen a treballar
el fang: com fan els nens, partint del
joc per tal d'arribar a fer escultures
com un desenvolupament del desig i
del gust.

En Ferran em diu que vol intentar
de recuperar el Mas de Bové per la
ciutat, i crear allí un centre de cul-
tura. Aquell mas, amb el seu ex-
traordinari bosc, on jo vaig passar
la meva infantesa i adolescència, i
una part del qual es ocupat pel Bar-
ri Gaudí, de Ricard Bofill, ara és una
ombra trista d'allò que un dia va
ser. Com explicava Josep Maria
Fontana en un llibre sobre Reus,
aquesta ciutat va ser rodejada, a fi-
nals del segle passat, per un cinturó
de masos amb arquitectura de pa-
lauets, a càrrec de la burgesia as-
cendent. És lògic que l'expansió de
la ciutat n'hagi destruït alguns, però
seria una llàstima que la ciutat els
perdés tots, podent fer-los servir ara
com a parcs comunitaris, com a ins-
titucions diverses, com a centres
culturals.

Reus s'ha enriquit. Els carrers
són ara plens de cotxes. Els comer-
ços són de gran qualitat. Però
aquesta riquesa individual és des-
tructiva si no es veu complementa-
da per la riquesa pública: espais
verds, instal·lacions esportives, ins-
tituts d'ensenyament, biblioteques i
altres llocs de treball intel·lectual.
Cal corregir els versos de Ferrater
en el sentit que la ineficàcia econò-
mica es refereix a la ciutat comuni-

. tàriament considerada. Aquesta, i
no altra, ha d'ésser l'aspiració del
nou ajuntament.
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Música

La Sardà,
ara també en disc
JORDI GARCIA-SOLER

El gran èxit de critica i públic que
l'actriu Rosa Maria Sardà va assolir
amb l'interessant cicle d'emissions te-
levisives realitzat per Sergi Schaaf i es-
crit perTerenci Moix, ""Festa ambUo-
sa Maria Sardà", ha estat 4in dels pocs
fets del tot positius que han destacat de
tota la programació de JRTVE en Jlen-
gua catalana -una programació que,
val a dir-io, a desgrat de totes les man-
cances ja prou conegudes, continua te-
nint globalment im-mveU-mitjà 'sensi-
blement superior al de la resta de les
emissions de RTVE.

"Festa amb ^osa Maria Sardà" ha
estat un programa que, deixant de ban-
da els seus components específicament
televisius, i a interessat-el gran públic
perquè ha sabut connectar intel·ligent-
ment amb tota una tradició de l'humor
popülar-català, i-alhora na sabut re-
crear amb enginy i gràcia tot un món
musical, -el món dels espectacles del
Paral·lel de l'època de Josep Sanpere.
Tanmateix no 4s un secret per a ningú
que l'èxit de "Festa amb Rosa Maria
Sardà" Tau Fonamentalment en la per-
sonalitat artística d'aquesta actriu, les
dots interpretatives i histriòniques de
la qual són realment molt estimables.

"Festa amb -Rosa Maria Sardà" té
ara una continuïtat discogràfica d'allò

-més interessants través de l a publica-
ciódíun àlbumen elquairactriuinter-
preta algunes de les cançons que va
cantar en el programa.ís tracta d'una
pensada molt bona, perquè els trets ca-
racterístics del treball de la Sardà
transcendeixen ben àmpliament el que
sol ser la norma habituals, i les seves
interpretacions musicals son prou sug-
gestives, fins el punt que l'enregistra-
ment discogràfic té una entitat pròpia
inqüestionable.

Les cançons que "Rosa Maria Sardà
cantava a les "diverses emissions del
programa eren de i'autoria de Josep
Maria Mainat, €l company de l'actriu
des de fa alguns anys i que és d'allò
més popular com a component de la
"Rinca,-grup en el qual ha destacat pre-
cisament per la seva qualitat com a au-
tor de moltes de les cançons del con-
junL Josep Maria Mamat ia"estat l'im-
pulsor principal de la idea de donar
una continuïtat discogràfica a "Festa

La Sortia ens invita novament a participar a la seva festa.

amb Rosa Maria Sardà", i ha tingut
cura de la selecció de les cançons del
disc i de la seva edició. La selecció s'ha
centrat en onze de les tres dotzenes de
composicions que Rosa Maria ^ardà
interpretà a l llarg de les diverses emis-
sions de la sèrie, cercant sobretot que
«1 disc tingui una identitat pròpia, i
bandejant, en conseqüència, aquelles
cançons xpie a penes tenen justificació
fora del context del programa de televi-
sió corresponent. És així com la selec-
ció :finalTraniÏÏT>eces-CDm í?El^àtirde
Guinardó", "Ai, carnissera del meu
cor", "El Solé, també", "La striptesa

abnegada", "Si tu ma queires", "Ets
tu", ^ l i l aut i s ta de la banda'munici-
pal", "Les iaies", "És un ex-regidor",
"Iirona d'amor" i la versió catalana
de "Sin novedad, -sefiora baronesa".
En conjunt, una~moltrboiia selecció de
peces del genera més típicament hu-
Tnorístic dels espectacles "musicals ̂ ar-
-revistats, <iiiilixoni>ttxions üüib IÜS Jbr-
Tnes xabareteres -més solvents i amb
una dosi no gens desdenyable d'estil
trincaire, però tot això en la veu de Ro-
sa Maria Sardà, -que ~amb aquest -disc
ens invita novament a participar a la
seva festa. «
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Televisió

L'hora dels estatuts
JOSEP M.' BAGET i HERMS

Aquest mes de juliol, carregat de
tensions i de nervis, és d'una importàn-
cia cabdal dins del mitjà televisiu: la
decisió de endegar l'estudi i debat- de
l'Estatut de Ràdio i Televisió posseeix
una dimensió històrica car finalment
sortirem, bé o malament, de les tene-
bres dels autoritarismes i la ir-
responsabilitat per a entrar en un nou
període en el qual tindrem com a mí-
nim unes "regles de joc" que ens per-
metran d'analitzar les estructures i els
sistemes de radiotelevisió dea d'una
perspectiva més racional.

No volem caure en la ingenuïtat de
creure que rEstatutde-RTVE: pot solu-
cionar tots els problemes. Això no és
possible mentre el partit del govern pen-
si que qui posseeix la televisió posseeix
el poder. Però és ben cert que amb
aquest Estatut pot ésser molt més difí-
cil continuar les pràctiques antidemo-

cràtiques que avui són tan freqüents a
TVE amb les conseqüències que tots
coneixem i patim. L'Estatut no pot re-
soldre cap problema, si les forces sa-
cials del país no prenen consciència de
la importància d'aquest fet i analitzen
totes les possibilitats teòriques que ofe-
reix aquesta nova eina de treball.

Els professionals del mitjà —els veri-
tables professionals, s'entén— són qui
millor coneixen la importància de l'Es-
tatut car han estat molts- anys dema-
nant \SL racionalització de les estructu-
res, els sistemes de treball i de produc-
ció, etc. No cal subratllar que. l'Estatut
proposat per UCD significa la perpe-
tuació dels sistemes de censura i de do-
mini del govern - i no de l'Estat— dins
del mitjà televisiu, però ha d'admetre
procediment correctors que fins ara no
existien. I els professionals del mitjà
són els qui han sofert amb totes les se-
ves conseqüències aquesta situació en

Teatre

El partit del govern pensa que posseint la tdeMposseeix el poder.

la qual la voluntat personal d'un direc-
tor nomenat digitalment era més~ forta
que totes les pressions' de l'opinió públi-
ca. S'ha dit sovint, i és ben cert, que el
franquisme. no_ havia mort a. TVE.; la
promulgació de l'Estatut pot ésser la
seva acta de defunció tot i que ara tin-
drem una televisió ucedista amb un di-
rector general nomenat pel govern i
per un període de cinc anys —tot un
contrasentit puix que els governs són
elegits per períodes de quatre anys...

Es l'hora de lJEstatut d'Autonomia

Encreuats

HORITZONTALS: I: Si no ho veieu clar és que està desordenat.
2: Animal prou petit per instal·lar-se al cul. 3: Si no teniu pa-
ciència no el desfareu. La gent d'aquesta manera són d'impor-
tància. 4: Verb usat familiarment en lloc de fotre. Arbre gran de
nom ben curt. Consonant. 5: Hi ha qui en té el cap ple. 6: Hi ha
un pont molt famós que ho és, al revés. Fregava els plats que
embrutaven els lacedemonis. 7: El que li manca a ella per a te-
nir forma de cèrcol. Produir el que ha de produir un cereal. 8:
Vola fent molt de brogit Deu. Deu vegades més. 9: Advertir als
avis. Peu de blat molta. 10: Mitja divinitat egípcia. Que es divi-
deix en dues parts. 11: Vocal. Una altra.
VERTICALS: 1: Consonant. Símbol de un alcalinoterri. 2: Faci
un nns-ala-cua. És cosa dr'ovellesi 3: Hthaprofessors deia Unt
versitat que no ho són. 4: Pronunciació de dues vocals juntes tí-
pica de Sinera, al revés. 5: Es rento menys del que s'embruta.
Acaba d'arribar i no sap el que li espera. 6: Mig amic. Vocal. Re-
petit, es canta als funerals. 7: Dues que consonen. EI primer se-
go que surt de la farina, al revés. Consonant. 8: Aplega molt de
menjar per a la mula. El capten les orelles. 9: On va a parar el
suc de raïm per a fer-ne vi. Ronc d'una persona adormida. 10:
Llana que encara que sigui petita no es bruta. Així van els an-
glesos. 11: Escrecència carnosa maligna que acaba en coma.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS N* 20

HORITZONTALS: 1: Curt. 2: Anècdotes. 3: Oligarca. A. 4: Cova.
atneR. 5: areloC. Gual. 6: Miri. osirgA. 7: Esmenes. Oi. 8: s.
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Anit. Esc. 9: Arramassa. 10: Paó. Osca. I I : I. Cicló.
VERTICALS: 1: Ocam. 2: Calories. 3:Univers. Api. 4: Regalima-
ria. 5: tcA. O. Enroc. 6: Draconià. I. 7: Oct setmoC. 8: tangiS.
ASL. 9: E. euR. Escó. 10: Saragossa. 11: Laica.

tanmateix i és tal vegada el moment de
fer-se ressò de la frustració i la inquie-
tud del poble català davant de l'actitud
del partit del govern que vol deixar
convertides les autonomies en una
qüestió de senyeres i sardanes. Aques-
ta actitud no pot sorprendre a tots els
qui havíem llegit les "competències"
de les comunitats autonòmiques en
matèria de ràdio i televisió. Unes com-
petències reduïdes a nivells ridículs i
tenyides d'un centralisme absolut i
d'una manca de confiança palesa en
aquestes comunitats i llurs represen-
tants legítims.

L'autonomia úe la nostra -televisió
va lligada molt estretament a l'autono-
mia política i no pot concebre's l'una
^ense4%ltra. Un-tenitori políticament
autònomjio pot capir-se-avui sense *ms
mitjans de comunicació propis i inde-
pendents. En aquest sentit TEstatut de
RTVE topa frontalment amb les exi-
gències de les comunitats autonòmi-
ques i deixa les xoses pitjor de com
són avui (i consti que ja és ben difícil
que la situació de RTVE pugui enpitjo-
rar a casaTiostra...).

Ateses aquestes circumstàncies, què
cal esperar de la promulgació de l'Es-
tatut de RTVE i fins i totTie TEstatut
d'Autonomia? Si no es treballa a fons en
la redacció dels articles, no cal
esperar-ne molt, gairebé res; si hom
lluita amb fermesa i la negociació
-inevitable— es fa sense por i amb plena
responsabilitat, cal esperar un text mí-
nimament vàlid, com dèiem, per a co-
mençar a treballar. I~cal pensar ten-
mateix que els interlocutors ja no seran
els mateixos, la qual cosa, lïen mirat,
no és pas una migrada compensació.
Amb l'Estatut de RTVE es tanca tot un
període de la història de la televisió.
L'ahir i el-demà de la-televisió es "tro-
ben justament ~en aquest punt "conver-
gent de l'Estatut Des d'ara, bon vent i
barca nova. m

Un altre desafiament,
si us plau
ANTONI BERTOMEÜS

Serà l'inici de la seva quarta tempo-
rada. I, si no m'he descomptat, deurà
ser el seu dotzè muntatge. Serà "Les
tres germanes", serà un Txékhov i,
sense cap mena de dubte, serà un nou
desafiament del Teatre Lliure. Un de-
safiament a tres bandes, almenys: al
propi grup, al seu públic, i a tots ehs qui
estan trobant pegues a la seva trajectò-
ria. Caldrà veure qui en surt menys
mal parat. No pot ser, doncs, més opor-
tú un muntatge com aquest. En un mo-
ment en què el Lliure és qüestionat
obertament i quan el grup s'hi torna
sense defugir la polèmica, aquesta
obra no fa sinó demostrar que el debat
pottamtinuar: més a favor de Ixrts.

Estructurat a la italiana (amb corti-
nes i tot, que ja és dir), l'esforç del
muntatge sembla concentrat a desta-
car els trets més desencantat» d'uns
personatges complexos però sense jocs
amagats, tot preparant la tragèdia fi-
nal que no aconseguirà ofegar del tot
l'esperança. Perquè, ja^e sap, a Txé-
Ikhov sempre hi ha una esperança. La
versió^le Joan Oliver garantia la quali-
tat del text i la perfecció dels diàlegs.
La feina-era per fer funcionar l'obra,

—llarga, literària i -sovint ~densa. Lluís
Pasqual sembla tenir pocs dubtes pel
que fa al contingut i els personatges, i
accentua el caire perfeccionista tal i
com sol fer-ho la casa. El resultat és un
producte escrupolós, exigent, dida que
delicat. Des d'un punt de vista més
subjectiu, afegiria que potser hi falta
pols i hi sobra plorera. Les pinzellades
d'humor, introduïdes per personatges

- més o menys caricaturescs, no resolen
gran cosa.

En primer lloc, doncs, desafiament
al grup mateix. Mentre tothom sembla
preguntar-se què és un "estable", molt
preocupats per esbrinar si aquest "es-
table" és prou estable i si és aquest
"estable" el que s'ha d'ajudar a estabi-
litzar, aquí hi ha un altre treball. Cap
concessió. Feina rigorosa. Minuciositat
aprova de Txékhov. El Lliure, que tan-
tes vegades s'ha definit com a grup de
treball, continua treballant amb ambi-
ció malgrat que les condicions, ara ja
se sap, no són especialment envejables.
I malgrat aquestamena d'obligacióiie
ser sempre els millors. La quarta tem-
porada pot començar.

En segon lloc, desafiament al públic
(més de trenta-quatre mil entrades al

llarg de la darrera temporada). Allò de
la fidelitat està molt bé, però hi taquilla
demostra que hi ha unes fidelitats més
fidels que altres. Sense »nnr més lluny,
sortim d'una temporada amb un
èxit important "La bella Helena", i amb
un espectacle que la gent no ha seguit,
"Amb vidres a la sang". L'acollida que
han trobat "La irit de les tríbades" i
"Abraham i Samuel" deu poder
considerar-se normal, assenyalant la
mitjana que pot esperar-se d'aquest
públic que tothom considera —ells
també— que és el seu públic. Atenció,
però, perquè potser no sempre la de-
manda serà rígida i, en tot cas, seria
perillós repenjar-se en fidelitats més o
menys provades fins ara. Qui sap, per
exemple, l'efecte que l'actual polèmica
pot tenir sobre el públic. S'ha vist com
qüestions "externes" afectaven als re-
sultats d'una obra, ja fos a favor o en
contra; és impossible de saber si aques-
ta mena d'afer Lliure que ara és al car-

. rer afectarà o no els resultats de la prò-
xima temporada. En tot cas, cal no me-
nysprear^lfactor^icològic en les coses
del teatre. Fel que fa a la proposta con-
creta -de "Les tres germanes"., la
Txnnpanyia vol ser exigent amb el pú-
blic. Deixant de-banda-que^és el quart
Txékhov de l'any a Barcelona, cosa
que al setembre serà molt més accesso-
ri que ara, l'espectacle atreurà, sobre-
tot, als amants del teatre refinat,-ten-
dència ben reconeguda en el conjunt
d'espectadors habituals del Lliure. Dn
teatre refinat que, d'altra banda, dura.
tres hores i mitja. Evidentment, no hi
ha cap mena de degradació respecte
als treballs anteriors; només cal veure
si el públic ho entendrà així. La quarta
temporada pot començar.

I, en tercer lloc, desafiament als
seus antagonistes en la polèmica. En
aquest aspecte "Les tres germanes" no
fa sinó mantenir les coses tal i com es-
taven, la qual cosa ve a ser una mena
de reafirmació de la posició mantingu-
da per la companyia del Lliure. Res no
ha canviat Som davant d'una obra
traduïda; no és, doncs, un producte de
la nostra cultura. Som, d'altra banda,
davant d'un muntatge acurat, absolu-
tament digne i professional, en la més
ortodoxa "^TíniaTJiuré". Xa polèmica,
doncs, pot continuar. I, evidentment
la quarta temporada pot començar.

40



Cinema

Escriure de cinema
ANTONI KFRCHNER

Escriure de cinema, per què? De la
crítica hi ha qui n'ha fet un modus vi-
vendi, n'hi ha qui hi creu com una pro-
fessió; l'escriptor cubà. Gufllermo Ca-
brera Infanta va: titular un llibre que
reunia les critiques que havia escrit i
publicat anys abans com "Un oficio del
sigla 20". Evidentment la crítica cine-
matogràfica, entesa com un ofici, (mol-
tes vegades caldria dir que és un sacri-
fici), és una professió moderna. Però no
hi falten els que ho fan sense creure-hi,
com si s'hagués de complir un atavisme-
que permet criticar unr art que, a la
vegada, és també un producte comer-
cial, en rotund desavantatge envers al-
tres tipus de productes que són oferts a
la demanda pública sense cap mena de
crítica.

El crític de cinema és un especialis-
ta, diuen. En primer Hoc se suposa que
és un bon afeccionat al cinema. Afirma-
ció que no tothom pot emprar perquè hi
ha mitjans der comunicació com la Rà-
dio i els diaris que no sempre contrac-
ten: els: serveis:depersones documenta-
des i afeccionades; hi han casos, pre-
sents en la nomenada "crítica de Far-
celona" de periodistes qae exerceixen
de crítics com podríem fer-ho de co-
mentaristes internacionals.

Hi ha, també, una possible subclassi-
ficació dels crítics o de la crítica segons
diversos mitjans de comunicació. Re-
sulta evident que no es pot: emprar eh
mateix llenguatge escrivint perturset-
manari com si s'escriu per un diari.
Aquest mateix article, en principi, no
tindria un lloc dins les pàgines d'espec-
tacles d'un diari (i potser tampoc a tes
de L'HORA...}. Cada mitjà1 comporta
uns nivells i fins i tot uns signes d'ex-
pressió que el crític, com qualsevol al-
tre especialista o comentarista té en
compte^

Uir comentari, una crítica de cine-
ma, espot escriure de moltes maneres.
En contemplarem unes poques. S'escriu
una criticar .siiujilfíment explicant. aL
Iector=futnr espectador què-s'ha-vist- a-
la pantalla en un primer nivell de lec-
tura, é&stàÍFï com-aqueli querexpliear
una narració. Abans d'acabar es diu si
els actors ho han fet bé o malament i ja
està.

La crítica d'un diari, i la d'un setma-
nari si es parla d'una pel·lícula, al nos-
tre entendre hauria d'oferir als lectors
un segon nivell de lectura que analizés

Jean Louis Bory, escollí la seva mort.
què s?ha dit amb aquella pel·lícula,
sense que fos necesari explicar allò que
hi pasa. És més, comentant el que pot
dir un autor amb la seva obra cinema-
togràfica, es pot comprendre perfecta-
ment la trama de l'argument del film.
Més encara, s'ha de situar al futur es-
pectador dins de les constants històri-
ques si la història ho precisa i a l'obra
dins de la filmografia del seu autor.

De tant en tant es mor un: crític de
cinema. Hom creu que la mort del crí-
tic: es:va:produrntde: mica errmica ca-
da vegada qu& veu una pel·lícula infa-
me. Això vol dir que cada dia els crítics
es moren una mica. Però n'hi ha que
ens deixen brutalment, sense cap expli-
cació. L'altre- dia, a l'obrir les pàgines
de Le Nouvel Observateur, l'editorial
estaba dedicada a en Jean-Louis Bory.
Un dels crítics més influents de França,
tretze, anys. signant-la, rúbrica. de.ciner
ma- a les pàgines del N.O.

No era sols un crític, era també un
escriptor i un crític IiterarL UÍL hame_
que havia assumit la seva homosexua-
litat i que estimava el cinemff. Vivia1 a
la plaça de Saint-André-des-Arts, a Pa-
rís, o sigui, vivia al bell mig" del centre
de les sales d'art i d'assaig. Mentre no-
saltres patíem la censura franquista i
tot ?»}<> que no. es podia, veure, a casaho
havíem de veure-a la Catalunya Nordo
bè a Faris, les critiques del N.O;, d'en
Jean-Louis Fory, eren una anticipació,
pro fpfpfffTTTfrt ( per entendre- per oït es
movien- els corrents cinematogràfics.
Va publicar el recult de critiques sorti-
des a les pàginesr del·Ni.Oí,. i óVaquellar
no menys mítica publicació que es deia
"Arts et Loisirs" en quatre volums de
butxaca. A Cannes i a Venècia era una
figura ben coneguda.

Un crític s'ha mort, ell mateix ha es-
collit la seva mort. D'altres es moren,
mica en mica, cada dia»

Religió

Uns acords
d'abast
maximaüsta
JOSEP BIGORDÀ

L'episcopat espanyol, en la darrera
assemblea plenària, ha volgut definir
una mica més el model de presència
que> segons àraen> pensen i volen, ha
dê  tenir l'Església^ dins la societat.

Elpíantejament d'aquesttema venia
suggerit per la signatura dels acords
entre el Vaticà i el Govern espanyol
que, tan bon punt siguin ratificats,
substituiran l'instrument jurídic del
Concordat de 1953.

"Si la base del Concordat — digué el
cardenal Tarancón en el discurs d'i-
nauguració del plè episcopal— era la
confessionalitat de l'Estat que donava
a l'Església catòlica un caràcter de sin-
gularitat, gairebé podríem dir d'exclu-
sivitat, entre les confessions religioses,
en aquests Acords el punt de partença
és la independència de les dues socie-
tats i l'acceptació: plena deFprmcipi-de
llibertat religiosa que no permet la dis-
criminació religiosa ert l'ordenament
civil. EI mnr enfocament quer prenen les
relacions Església-Estat comporta una
presència distinta de .l'Església en la
societat i en el context de la vida del
nostre poble".

El marc, doncs, on vindrà configura-
da la presència de l'Església "en el
context del nostre poble", restructu-
ren^. d:una^bandav la filosofia pròpia
dels principis d'independència i de lli-
bertat religiosa, i, de l'altra, el contin-
gut̂  concret dels Acords^

Des d'aquesta perspectiva, el pano-
rama de les relacions de l'Església amb
ía societat es manifesta sensiblement
diferenciat d'aquell que va temrvígètr-
cia durant l'època franquista. Això no
vol dh-, però, que s'assembli gaire al
sistema de relacions que va voler im-
plantar la II República-, seguint els mò-
duls d'una- separació total, tenyida
d'hostilitat mútua. No es tracta, doncs,
ni de la- reproducció- det model dels
darrers 4CF anys, ni tampoc del retorn
al model institucionalitzat amb la II
República-.

Més aviat hom podria dir que el nou
panorama —determinat probablement
pels mateixos condicionaments de la
"reforma" política— presenta alguns
aspectes que fan recordar l'època fran-
quista, i d'altres que poden fer imagi-
nanin sistema~de~separaci6. Enrerprr-
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mer capítol hi podrien figurar els aven-
tatges que dels Acords deriven per a
l'Església* i en el segon la reiterada in-
dependència entre les dues entitats,
Església i Estat.

Es evident que les possibilitats d'a-
plicació dels principis establerts en
l'article 6 de la Constitució eren molt
diverses. I, per tant, la política religio-
sa a bastir sobre aquestes possibilitats
podia oferir models ben diferents. Fer
exemple: era possible d'adoptar una
política religiosa de signe "minimalis-
ta", atorgant a l'Església el mínim
marcat per la Constitució; i era possi-
ble també una aplicació de signe "ma-
ximalista", que fes el màxim de con-
cessions previstes o previsibles en el
text constitucional.

D'aquestes possibilitats, els Acords
suposen una neta opció a favor d'unes
aplicacions maximalistes.

Les reserves, més o menys intenses,
que determinats sectors, fins i tot catò-
lics, oposen a la direcció amb què volen
marcar-els bisbes la presència de l'es-
glésia en la societat, giren sobretot en-
torn de dos punts. Primer: com no
adonar-se que el "maximalisme" dels
Acords lliga l'Església més amb el po-
der executiu — d*UCD— que no pas amb
el parer majoritari del Parlament i amb
el pensament del poble? Segon: com no
preveure que, des d'aquests pressupò-
sits, la veu profètica de l'Església fàcil-
ment s'encallarà només amb la defen-
sa dels propis "interessos"? H

Art

A l'entorn de performances
ALEXANDRE CIRICI

Pa pocs dies parlàvem des d'aques-
tes pàgines d'una important perfor-
mança de Jordi Benito a la Fundació
Miró. El tema ha tingut la virtut de tro-
bar una ressonància contradictòria en
l'òrbita de la realitat de la cultura hu-
mana i en la de la culturalització. Des
del punt de vista de la conducta, cal la-
mentar l'ostracisme per inconsciència
dels nostres conciutadans que només
es presentaren en una minoria insigni-
ficant a veure-la. Des del punt de vista
de la cultura, cal prendre nota de la
reacció interessadíssima de tots
aquells que, a posteriori, en tenen notí-
cies, uns per entusiasmar-se, altres per
a indignar-se, tan lluny els uns com els
altres de la indiferència.

La primera conseqüència d'aquest
contrast entre conducta i cultura ens
sembla que és veure clar que hi ha, a
casa nostra, una falla en els mitjans de
comunicació. La gent no sap quines
són, ni on ni quan, moltes coses inte-
ressants. No sap ni tan sols que són in-
teressants. Això m'incita, ara que en-
trem en la calma de l'estiu, sense ur-
gències, a parlar del tema general de

—les performarices, aquesta activitat ar-

tística de la qual acaba de dir el profes-
sor de la •universitat de New York, Gre-
gory Battcock, a les "Jornades Inter-
disciplinàries d'Art Corporal i Perfor-
mances" del Centre Pompidou que, se-
gons ell ho veu, constitueix una possi-
bilitat extraordinària de desenvolupa-
ment cap al futur. Per a ell, les perfor-
mances trenquen del tot la tradició de
l'art modern, que havia estat reduït a
"línies i colors posats en un cert or-
dre", i constitueixen un començament.
Un començament que ell compara amb
l'etapa de tants de pobles incontami-
nats, que amb les pintures i els tatuat-
ges del propi cos, i amb els cerimonials,
creen tot l'equipament comunicatiu
que dóna consistència a les col·lectivi-
tats humanes. Battcock veu en el pre-
domini de les performances i de l'art
del cos una substitució de la plàstica de
les formes i de la representació per una
comunicació nova buscada en l'energia
i la realitat vivent.

Davant d'aquesta realitat-realitat
empal·lideixen àdhuc les formes efi-
cients que l'han precedida i s'hi han
acostat, com el Teatre de la Crueltat
d'Artaud, el Living de Beck i Matina o

Astrologia ACCRUX

És bell, l'estiu?
L'estiu és considerat actualment com l'època de l'any

més hona. Sens dubte aquesta valoració gaudeix de pode-
roses raons que l'avalen, sobretot en l'època que vivim.
Les vacances, la platja* l'esbarjo i el lleure que acostumen
a ^ignifivar per a tothom aquesta estació ^ón uns motius
excel·lents per a festejar-la i desitjar-la. Per altra banda,
la diversitat, riquesa i plenitud dels Jruits del camp, la
plenitud de la natura que l'acompanya, en fi, l'espectacle
de riquesa i esplendor que comporta venen a reafirmar
rotundament aquest caràcter. JSns ilotles dites populars,
com aquella tan famosa: "A l'estiu tota cuca viu" ens hi
representen com a època privilegiada.

L'estiu, que s'inicia per Sant Joan cau dins la part des-
cendent de l'any i el seu caràcter, Huny de resplendor que
ü atribuïm, seria més aviat malèfic i desfavorable. Això
es veuria confirmat pel nom mateix que rep el Solstici
d'estiu: ""Porta dels homes". Aquesta noció si la compa-
rem amb la de "Porta dels déus" —que és el nom que rep
l'altre Solstici, el d'hivern— deixa veure el seu caràcter
"inferior" i més aviat degradat respecte Taltre. Cal doncs
entendre com una contradicció aquest fet?

Realment, per anar penetrant l'esquema de pensament
que caracteritza el saber tradicional —i l'astrologia com a
part d'aquest saber— cal acostumar-se a pensar els fets
com a integrats en una oscil·lació permanent, una mena

de fluix-refluix que tendeix a la totalització, a la unitat.
En altres paraules ésel que expressa «1 taoïsme per mitjà
del Ymg-Yang. Dins d'aquesta perspectiva s'imposa com
evident que allò que ha arribat al seu màxim (solstici
d'estiu, el dia més llarg de l'any) no pot fer altre cosa que
minvar, i al revés; el que ha arribat al seu mínim (solscici
d'hivern, el dia més curt de l'any) no pot fer res més que
créixer.

Un cop més la litúrgia cristiana recull aquesta visió
tradicional del temps. Pel Solstici d'estiu hom celebra
Sant Joan Baptista, el mateix que va dir: "Ell (el Crist)
convé que creixi, i jo que disminueixi" (Sant JoanHI, 30).
Es curiós comprovar que el natalici de Crist es celebra
molt aprop del solstici d'hivern i dóna a aquesta irase, ul-
tra el seu valor inicial en el text evangèlic, un altre que
s'adapta plenament al simbolisme SolsticiaL

Són moltes i molt interessants les implicacions d'a-
quest simbolisme. Però per tal de retornar a l'origen del
que avui ens ocupa podríem dir que l'estiurmalgrat elsen
caràcter festiu i rialler és im temps de caiguda i decadèn-
cia, mentre que l'hivern, bó i el seu aspecte fred i desolat
és temps d'esperança i creixement.

Benentès, això no priva de que disfrutem al niàxim les
notres ben merescudes vacances... si és que la puja de la
benzina no ve a fer-nos la guitza. Bones vacancesl
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Esports

La performance de Jordi Benito.

el Laboratori dtrGrotowsky, que posa-
ven entre la vidareal i la seva manifes-
tació sensible la pantalla d'un entrena-
ment-tècnic a través d'assaigs i cor-
reccions:

AbrahanLMoleadescrigué la. perfor-
msncs coni uns sensualització de l'en-
torn^que_téLunaJbrça que cap mitjà de
comunicació ni cap obra d'art externa
a l'home no-pot transmetre, car el cos,
la vida humana real tenen una "densi-
tat", una emoció pel fet d'ésser "mani-
pulables", que ni els escrits, ni les foto-
grafies ni la pintura no poden obtenir.

Hi hagué, evidentment, l'expansió
de pensaments diversos. La polonesa
Ursula Czartoryska hi veié positiva-
ment el poder que té la perfbnnança,
d'ésser com una ruptura d'aparador
que permet la tria i l'apropiació eròtica
dels- béns fins llavors preservats dar-
rera d'un vidre, però objectà que en
aquesta ruptura l'espectador no és lliu-
re, perquè la presència corporal de
l'artista, a la performança, exerceix
una coacció sobre els espectadors.

Una altra objecció fou la de Dan
Bloch, del Museu d'Art Modern de la
Ciutat de Paris, que acusà el cos humà
de no haver sabut constituir un llen-
guatge i necessitar de mitjans de comu-
nicació com el-vídeo-, la- fotografia-o et
text escrit.

El fet és-que-des dels darrers anys
seixanta la performança, concebuda
com una acció realitzada per l'artista
ell mateix, amb un entorn, de persones i
objectes determinats, ha pres un im-
portant protagonisme entre les activi-
tats artístiques amb capacitat d'impac-
te. •

L'Estiu,

temps d'esports
ENRIC BANERES

L'estiu és l'estació de l'any en la
qual l'home busca un contacte més es-
tret amb la natura, la qual cosa permet
la pràctica d'alguns esports que roma-
nen adormits la resta de l'any. Durant
l'hivern, l'esport es reclou en les ciu-
tats —excepció feta de 1'esqut— i e s
practica-en I'interioi-de-pistes més^o
menys acondicionades o de camps de
futbol opistes-de tenis; A restiuri'es^
port trenca elsseugimirsurbansi mar^
xa a la recerca del contacte directe
amb la natura. En els esports especta-
cle: cobrem t>ríorítrt>r em aquesta època
l'atletisme, el ciclisme, el tenis, tota
mena de regates i les competicions de
motor. Entre: els esports per a la pràcti-
ca massiva, la gamma és varíadíssimar
la pesca, el muntanyisme, els esports
nàutics, la caça, el tenis, el golf —per
als més privilegiats— i la modesta pe-
tanca que es pot practicar a qualsevol
edat i en qualsevol part on hi hagi un
rectangle de només 1 0 x 3 metres lliu-
res.

Però l'estiu és també, en certa ma-
nera, l'epoca de la gran frustració es-
portiva. Els esports nàutics, per exem-
ple, estan realment a l'abast del ciuta-
dà mig en un dels estats europeus que
té un litoral més extens? Realment, no.
Els clubs nàutics i marítims segueixen
essent vedats tancats, cercles de "bona
societat" on aconseguir relacions co-
mercials o on la filla pot trobar un xicot
que K convingui. La gent normal
—normal de butxaca— carn a molt pot
passejar durant les seves vacances pels
molls d'aquests clubs i admirar la so-
fisticació de les noves motores o el luxe
dels iots.

És cert que-han existit alguns intents
de popularització de la vela. La creació
de la-classe "optimist" pera nois entre,
els 9 i els 13 anys, x la proliferació de
cursets suspidats per alguns clubs, ha
contribuit a què un contingent més
gran de la població tingués accés a la
vela. Però les estructures —i no m'agra-
da fer servir aquesta paraula sovint
tan demagògica— segueixen-dificultant

la pràctica de la vela. Es té el convenci-
ment que la vela és un esport car, i
s'accepta aquesta falsedat, quan exis-
teixen nombroses varietats d'embarca-
cions—els modestos~"vauriens", "sni-
pes", "420", que costen molt menys
que una moto mitjana de "trial" i la se-
va pràctica és molt més saludable i
menys contaminant.

Cat que-la vela-es-tregur ehseu tabú,
aquest-tabúque4'esqufrel·temsjahan
trencar fa anys. La vela segueix essent
cara. La vela segueix essent minorità-
ria i elitista perquè així ha volemelsqui
la manegem L'aparicic^deL "Wíndsur-
fíng", aquesta senzilla embarcació que

fcJ iA flinh iin-pnl i ima
ibl

p
vela í que és relativament assequible
en el seu maneig i en el seu preu, pot
servir també, conl·l·"optiinist", per a
que la gent venci el seu complexe de
ficar-se al mar amb una embarcació.

Un altre esport estiuenc, aquest d'ai-
gua dolça, és el piragúisme que es
practica en els furients rius pirenencs,
sobretot al Segre i al Noguera Pallare-
sa. En aquest cas, les condicions són
més favorables per a que els afeccio-
nats o neòfits s'apropin a aquest esport
apassionat. No és estrany veure en els
càmpings del Pallars l'Urgellet i fins i
tot a la Cerdanya canoes varades al
costat de les tendes o esforçats remers
competint en el repart dels rius amb els
pescadors de canya. El piragúisme és
un esport increïble per a tots aquells
que estimen el descobriment de noves
sensacions en contacte directe amb la
natura més agrest.

La pesca, el tems practicat en les ur-
banitzacions que han parcel·lat tota la
nostra- costa-, l'ejieufsiouisine-i la caça>
encara que em aquest cas cal allunyar-
se fins l'Aragó o Castella, són- els es-
ports que cal practicar a l'estiu. No es-
taria, de més que tots ens imposéssim»
com una obligació complementària per
a les nostres vacances, el practicar
almenys un esport de forma continua-
da. El nostre cos i el nostre esperit ens
ho agrairan^, m



ler Concurs infantil

L'HORA

SANT JORDI

Sant Jordi, antic cavaller,
fou un gran aventurer.
Un cop, quan veié l'aranya,
amb j'espasa li clavà castanya;
Sant Jordi ho aconseguí,
doncs l'aranya va morir.
Se li fan molts homenatges
i es patró de molts paisatges:
de Catalunya i Anglaterra,
és patró de tota terra.
Però a mi ningú TIO m'enganya,
jo he ^natat Tnésnd'una aranya.

Lluís Caireta - 1 2 anys
-Barcelona

EL HEU.ÜTGE DE PARET

Dins d'aquella habitació
tota humida i polvorent
hi havia un rellotge vell
xjue era de l'avi Torrent.
A les dues mai no tocava
devia estar espatllat
en canvi a la matinada
t^agafava mal-de cap.
Un dia, quan passejava,
el vaig sentir rondinar
Oingl Dong! deia tot rient
en vaig girar 1 va callar
Voleu .saber la veritat
del rellotge del meu avi?
-Si us ho dic no us ho creureu I
TEra d'or~d'aquell lluent
i de fusta de pi negre,
alt, gruixut i molt pesat
un rellotge molt bonic
un rellotge de veritat

Ester Castells - 13 anys
Barcelona

Els premis són força interessants i en tenim per a tots. Els
tres primers premis tindran: Una tenda de campanya, un lot de
llibres i una subscripció a la nostra revista. Tots els treballs pu-
blicats tindran un lot de llibres i tots «Is treballs querebem,-es-
tiguin publicats o no, un obsequi. .
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Bunyols de vent

DEU SETMANES

D'ENTRENAMENT

SEXUAL

Renoi, quin entrenament més
llarg que pregonen els qui organit-
zen una orgia sexual de quatre dies
de duració! Resulta que segons l'oc-
taveta repartida per les Rambles
barcelonines* per poder formar part
d'aquest privilegiat grup orgiastices
necessita ni més ni menys que deu
setmanes d'entrenament. Perd ben
llegit, resulta que l'entrenament en
l'èxit com ells pregonen no és-pas un
entrenament- pràctic- sinó. que és a
base de sentir xerrades i —com no—
mitjançant el pagament de la ins-
cripció. No hi falta tampoc ei culte
foii nwsrlfst.ar rinnrs resulta
que una de les condicions per l'a-
nunciada orgia- és que- s'hi apuntin-
el doble d,homes que de dones. I
d'això en diran progressisme!

TRANSCRIPCIÓ

DE

L'OCTAVETA

ORGIA SEXUAL
Cuatro dias de dnración

Organizada por el ENTRENAMIENTO
EN EL EXTTO

Condiciones:
1.- Realizar el ENTRENAMIENTO EN

EL EXTTO, de duración de DÍEZ SE-
MANAS

2;- Doble número de varones que* de
hembras

3.- Tal com* ei ENTRENAMIENTO EN
EL EXi'i'O proponff-en so priucipio-
de oro: La vida es ira encadena-
miento de fantastas->-solo-la-realga>
ción de todas sns fantasías puede
llevar al bombre al descubrimiento
de si nrismo. La ORGIA pretende
crear la situadón para que a nhrel
individual y de grapo se realicen to-
das y cada una de las fantasías se-
xuales, recuperando tras eüas el
placer salvaje del sexo . )

4.- Se realizara en Septíembre
ENTRENAMIENTO EN EL EXTTO

A FIGUERES S'ACAVEN LES AMETLLES

A Figueres l'affaire del canvi de
nom de la Plaça de Gala i Salvador
Dali encara és motiu de-conversa. El
rumor que multarien al fíguerenc
que anomenés públicament l'esmen-
tadaplaçacama "plaça deLTeatrel' _
publicat satfricament al setmanari
homònim de l'Alt Empordà-"Hora_
Nova", va donar pas a la dimissió
del primer alcalde democràtic Josep
Ametlla, de la seva militància en el
PSC i de retruc del càrrec de batlle.
Els habitants de Figueres, sense per-
dre el sentit deThumor van capgi-
rar una frase-qua en-els dies poste-
riors a les eleccions s'havia dir molt:
El "tenim Ametlles per temps" va
prendre la forma de 'Vacaven les
ametlles". La tradició gastronòmica
dels catalans en general i dels figue-
rencs en particular ha quedat un
cop més evidenciada.

ELS COL·LABORADORS ÍNTIMS DE TARRADELLAS RESPIREN

Quan el president Tarradellas va
emprendre viatge- a Madrid, —un
viatge anunciat des de fa més de dos
mesos i que havia estat suspès se-
gons la versió oficial per una lleuge-

ra grip del President— els seus més
directes col·laboradors van respirar
en el Palau de la Generalitat. Però el
fet de la funció fisiològica d'empas-
sar i expel·lir aire1 no va ser aquesta
vegada una pura metàfora sinònim
d'estar tranquil, sinó que va ser una
realitat doncs amb la por de
refredar-se, el president Tar-
radellas té manat que en el seu des-
patx les finestres romangion tanca-
des per" evitar- els corrents d'aire i
cada vegada que algun col·labora-
dor ha de despatxar amb Tar-
radellas sua, en els mesos d'estiu, la
"gota gorda".

ÇATAT.À

En l'avió que fa el vol regular
Dinamarca-Suècia un nen d'uns
dotze anys que havia viatjat des de
Barcelona i que parlava el castellà i
el suec, intentava explicar al seu on-
cle —amb pinta de suec però que en-
tenia el castellà— el significat de la
frase "ja sóc aquí". A l'anomenar al



MONTSERRAT NEBOï

"GAMBIO" POTSER
NECESSITA UN CANVI

La portada dei - setmanari
Cambio-16 de 8 de juliol és un gali-
maties. No solament el titular és
confusionari "IQue vienen los fede-
ralesl" (?), «nó que el dibuix és, a
més, erroni Fel que sembla no hi ha
manera que els dibuixants madrile-
nys sàpiguen que la bandera catala-
na no és un conjunt de ratlles gro-
gues i vermelles, sinó que són quatre
les barres vermelles y sobre groc i
amb una tradició molt significativa.
Però no és només aquest l'error grà-
fic d'aquesta portada. Des de quan
la bandera espanyola —la
monàrquica— representà una nacio-
nalitat que pretengui ésser federal
dins l'Estat espanyol? Potser Suà-
rez, que sembla el portador de la
bandera en el dibuix enslio podria
aclarir.'

cambioïQue menen

president Tarradellas i davant la
demostració d'ignorància de l'oncle
el nano va afegir: —Es el presidente
de Cataluna, es como si fuera el Car-
ter catalàn". L'oncle, que segura-
ment no entenia la política catalana
però si que tenia un coneixement de
la importància d'un president d'Es-
tats Units va comentar: "No seré
tanto".

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Una societat violenta

Alegrem-nos: també en qüestió d'atracaments estem allò que es diu en el
"xankxng" de països avançats. L'atracament amb ostatges no està a l'abast
sinó dels països industrialitzats. Lloat sia el Senyor.

També pel que fa referència a insensibilitat estem a bon nivell, si hem de
jutjar per les coses escrites en alguns diaris: "El gran carnaval", de Billy
Wüder, no sembla que arribés a aquests punts, excepte que allà hi havia
més paradetes ambulants de venda de Coca-Cola i entrepans però cal tenir
en compte que Estats TJnits és Estats Units. .

Després d'haver estat mitja dotzena d'anys fent informació diària al Pa-
lau de Justícia estic en condicions d'afirmar que un vell tipus de delinqüèn-
cia ha mort ja per sempre i cal sentir que hagi estat aixíren^veurexom han
sortit ̂ ls epígons.

La delinqüència de la picaresca, de l'habilitat als dits de la mà del carte-
rista, de l'enredada forjada amb dosis increïbles de parola i de psicologia
sobre la personalitat de l'enredat, kaput. Cap delinqüència no és agradable,
encara que un sector ampli de la societat es mostri molt còmode amb la se-
va presència a condició de no ̂ er-ne l'afectat: la delinqüència permet
dedicar-se a obres de j^empció,-permet llegir histories sucoses als diaris,
permet sentir-se part sana de la societat, permet determinades explota-
cions, permet, en fi, exercir una actitud repressiva amb la qual calmar la li-
bido si en aquell moment TIO ni ha altra cosa a mà.

I aquesta delinqüència —la de la picaresca .del "tocomocho" oJ'estampe-
ta; la del carterista hàbil; la de l'hàbil imitador de firmes amb les quals co-
brar talons; la del senyor elegant capaç de desvalisar a punta de bones pa-
raules les millors peces d'una joieria— ha estat la delinqüència d'aquest país
al llarg de moltes dècades. Ha estat la delinqüència simpàtica de la qual
abans parlàvem, capaç d'arribar a pactes amb la policia, de commoure's

dels ciutadans als tonals arfllifli/an de timar, d ̂ indignar-se
' d' l fui l ' f i i i l è i d io g

quan després d'anys d'ensenyar al fui l'ofici i la tècnica de carterista,
aquest decideix no seguir el treball del pare i acaba per ingressar en un banc
"on el treball és més segur"...

Imo ha existit transició: de sobte, s'ha passat a una delinqüència violen-
ta, una delinqüència que com diria un vell carterista que fou orgull i exem-
ple detot bon professional ~ja no respecta res". Què ha passat? Com ŝ ha es-
devingut això? Quèirassa en aquest país que fins i tot un grup de persones
alienes al contenciós entren a jugar el paper d'ostatges? Per què es viuen es-
ngnes <fo Ifl T^aKtsit i Hg In ficrin nnrn'aTnRrír.ana O-dels grans "gangs" fran-
cesos?

No se sap. Tot són teories. Hom parla de la marginació, de la manca de
treball, de l'excés de drogues fortes, de l'absència de sortides per a una me-
na d'homes... Potser tot sigui més senzul i la realitat és que aquesta és una
societat violenta i crispada que ja fa molt temps va perdre el seu somriure i
no acaba de trobar la concreció dels seus somnis.

D'aquesta societat, uns prenen unes pistoles i retenen uns rehens; d'al-
tres es queden al carrer esbargint-se amb la pel·lícula que la vida real portà
fins a la monotonia de llurs cantonades grises i els permeté per unes quan-
tes hores sortir del Gran Habitacle de la Televisió Caixa Tonta. A la fi, tan
violents els uns mm «Is altres, t»n fniflft·«ts ftls n ns com els altres, fam lluny
de comprendre els uns com els altres.

Em quedo amb el vell Manco Pistoles, carterista de luxe, que fa anys, els
seus dits ja amb artrosi, va arribarà l'últim pacte amb la policia: el tanca-
rien a la presó a l'hivern, per estar calent, i el deixarien sortir a la primave-
ra. També això s'acabà, però:

—Jft ní a la pn»sn pot fíStflr 1"! calent,., —raona P! Manco Pistoles.
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Cartes a L'HORA!
Lleure Otnre

ACLARIMENT A UNA
ACLARACIÓ

Senyor director.
Referent a la reproducció

parcial a la secció "BUNYOLS
DE VENT" d'una carta d'ús in-
tern de (ASSOCIACIÓ CATA-
LANA DE LA DONA. em per-
meto fer uns petits aclariments
a l'adoració (sic) esmentada.

El dèficit endèmic que pateix
la nostra Associació (que és.
per altra banda, un dels proble-
mes que tenen moltes altres or-
ganitzacions que no disposen
de més- capital que l'esforç, per-
sonal i et sacrifici de. llurs asso-
ciades) en obliga a primfilar
molt les despeses i per això
procurem sempre: que els co-
municats d'ordre intern que
han d'estar redactats en català i
castellà per raons òbvies, ens
càpiguen sempre en UNA SO-
LA CARA d'un sol full. ja que
imprimir per les dues cares sig-
nifica una doble despesa.

Per aquesta raó, i per cap al-
tra, la Junta Permanent va de-
cidir enviar la carta que ens
ocupa només en castellà, no
fos cas que alguna associada
pogués impugnar les eleccions
del dia 3 de juliol per antiesta-
tutàries o per qualsevulla altra
raó, atès el primmirades que
sort algunes en qüestions i el
fàcil que resulta crear proble-
mes quan es tenen ganes de
buscar tres peus al gat. .

l i prego, doncs, senyor di-
rector, que publiqui aquest
aclariment en algun racó de
L'HORA com a simple tràmit de
puntuaiització i aprofito de pas-
sada per donar les gràcies a la-
senyoreta Nebot per l'interès
que últimament demostra pels-
nostres problemes interns, cosa
sempre d'agrair err una perio-
dista de tan acurada ploma.

R/Tolt atentament;
Montserrat Cases i Ptons

Barcelona

FESTES CULTURALS
"POMPEU FABRA"

Distingit senyor director:
Ens plau trametre adjunt un

exemplar det cartell de Premis

del Concurs Literari convocat
amb motiu de les Xlenes. Fes-
tes Populars de Cultura Pom-
peu Fabra, les quals se celebra-
ran enguany a Mallorca, els
dies 12, 13 i 14 d'octubre, or-
ganitzades per l'Obra Cultural
Balear.

Nosaltres, som del parer que
ha de ser d'interès pels vostres
lectors tenir coneixença d'a-
questa convocatòria, i és per ai-
xò que us preguem que vulgueu
donar-hi publicitat a la publica-
ció de la vostra digna direcció.

Tot donant-vos tes gràcies a
la bestreta, us saludem molt
cordialment.

Secretariat Permanent
de les Festes Populars

de Cultura Pompeu Fabra"
Josep Oriol PanyeHa

Les "festes populars de Cul-
tura "Pompeu Fabra" estaran
dedicades a Antoni M. Alcover,
a Marian Aguiló i a la comme-
moració del 750è aniversari de
la conquesta de Mallorca.

CONCURS LITERARI

Premi "Jaume I", dotat amb
100.000 pts. i destinat a un as-
saig- sobre algun aspecte d'his-
tòria política, cultural o literària
dels països de llengua catalana.

Jurat: Manuel Sanchis Guar-
ner, Joan Triadú, Gregori Mur.
Damià Ferrà-Ponç i Josep
Amengual Batlle.

Premi "Marian Aguiló" dotat
amb 50.000 Pts. i destinat a un
recull de-poemes.

Jurat: Josep M. Llompart,
Jaume Vidal Alcover, Vicent
Andrés. Estellés, Uorenç Moya,
Gilabert i Miquel Bauçà Rosse-
lló.

Premi "Mn. Antoni M^ Alco-
ver" dotat amb 50.000 Pts. í
destinat- a un llibre de nar-
racions.

Jurat: Miquel Àngel Riera,
Gabriel Barceló Bover, Gabriel
Janer Manila, Llorenç Capellà í
Antoni Serra.

Premi "Cavall Fort", dotat
amb_ 15.000 pts. a l millor- recull
d'un mínim de cinc narracions o
articles" de* divulgació' per a~in-
fantS; com els- que apareixen
normalment a la revista patro-
cinadora del premi.

Jurat: Albert Jané, Joaquim
Carbó, Miquef Adrover, Guillem
Cabrer i Ramon Bassa.

Normes:
Els treballs han d'ésser es-

crits en català. Caf enviar^ne

cinc còpies mecanografiades a
doble espai i per una sola cara
del full. El termini de recepció
d'originals acaba el dia 15 de
setembre de 1979. Les obres,
que hauran de dur el nonrr sen-
cer i adreça, cal enviar-les a l'G-
BRA CULTURAL BALEAR (Car-
rer Impremta, 1; Palma de Ma-
llorca). Els autors que vulguin
figurar amb pseudònim hauran
d'indicar-ho expressament.

NO ROTUND AL NU
A LES PLATGES

Senyor director:
' M'he quedat molt parada err
veure el reportatge sobre plat-
ges nudistes al número 18 de la
seva revista. Sobretot, per l'e-
xagerada proliferació de foto-
grafies "il·lustratives" del tema.
No puc dir res de l'article, ja
què no opina sobre el nudisme
encara que té un cert tuf de ser-
hi favorable^ El que vull és ma-
nifestar la meva- opinió.

Estic molt preocupada. Tinc
filles jovenetes i començo a
pensar que potser no les deixa-
ré anar soles a mar si han de
trobar-se amtr gent despullada;
Ja és prou desagradable l'ona-
da pornogràfica que ens en-
vaeix a llibres, revistes i espec-
tacles; però almenys qui els va
a veure pren una decisió i li
costa uns diners. Però a la plat-
ja! Sense altra opció que veure
aquesta colla depoca-soltes in-
decents sense el mínim sentit
morat! Ben segur que hi haurà,
qui farà negoci amb aquestes
coses, A més> crec que-tot això
del naturisme i de que si es sa i
no sé què més és una engalipa-
da per a babaus i que no amaga
altra-cosa-que les ganes de
veure allò que ha d'estar a co-
bert-

Francament, les fotografies
d'una revista- tan digna com
L'HORA- en aquell article- em-
semblen excessives i voldria no
tenir que preocupat-me de revi-
sar et número cada setmana
abans de deixar-lo als meus fills
amb la consciència tranquil·la.

Atentament

Engràcia Camps
Altafulla' -

DILLUNS

Avui hi ha fira a Espar-
raguera. Coincideixen fira i
Festa Major a Arenys de Mar
i també teniu Festa Major a
Cunit (Baix Penedès) i a Lliçà
de Vall, comarca del Vallès
Oriental.

Comença avui la tempora-
da de teatre "Grec-79". Avui
i demà, úna interessant repo-
sició: "Antígona", de Salva-
dor Espríu, representada pel
Teatre d'Hort». A Premiar d&
Dalt, actua Rocky Muntano-
la.

A televfsiG tindreu avui el
segott-episodliü-'Anna Kare-
nina", versió de la BBC de
l'obra-de Tolstoi. Un vot de
confiançau a aquest nou
' 'granri es relatosl! anglès^

DIMARTS

Tenim Festa- Major a
Campdevànol, comarca del
Ripollès, a Premià de Mar
(Maresme) i a Vallfogona.

Al circuit català i seguint
la tònica de reposicions,
' 'Quarr tornis- a Son Puigrós"
a Lletres catalanes. Al circuit
estatal, una nova sèrie de-de-
tectius. EI protagonista és el
cèlebre personatge" creat per
Sir Athur Corran Doyfe; Sher-
lock (Elemental...) Holmes.
Podeu també anar a la Gale-
ria Dau al Set, on hi ha l'Ex-
posició d'Estiu de mestres-del
dibuix, del gravat i la pintura
catalana.

DIMECRES

Festa Major a l a Granada
(Alt Penedès^ Pallejà, comar-
ca del Baix Llobregat,. Súria
(Bages) i Vilaverd, a la Conca
de Barberà. Dins del cicle de
Serenates al Barri Gòtic, avui
a les 22 h. el patí de l'Hospi-
tal de la Santa Creu, concert
de Néstor Eidler, violf i Car-
me Poeh, piano. Dintre- del
"Grec", avui "Canigó" la
magna obra de" Jacint Verdtr-
guen rpfM vsynt̂ rtgt- jwH Teatnt
Popular de Barcelona.

EÍ western protagonitza
avui "Cinema at'abast" effel·
circuit català, i a "Cine espa-
nol" teniu film de Forqué:
"La vil seducción". A Pop-
grama, actuació de Jethro
Tull.



<3ONX£TA SGCÍAS

DIJOUS

Avui és la festa major de
Roquetes, a la comarca del
Tarragonès. A més a més ala
tele, i dintre de "Recull d'è-
xits (més reposicions) podreu
tornar a veure el recital de
Joan Manuel Serrat realitzat
per en Lluïs M. Güell.

Pel que fa al circuit esta-
tal, teniu les "foxies" a "Así
es Hollywood", un nou episo-
di d'"El nombre y la tierra" i
els inefables Roper.

DIVENDRES .

Cal destacar avui una im-
portantfssima actuació a la
plaça de braus de Las Are-
nas. A la primera part hi serà

el grup Weather Raport. A la
segona, el grup que dirigeix
Jeff Beck a la guitarra i Stan-
ley Clarke al baix. No us ho
perdeu.
~ A la caixa tonta, retrans-
missió de Copa Davis a la
tarda, amb Anglaterra-Espa-
nya. A "Pantalla abierta", a
la nit. el diari polonès Trybu-
na Ludu.

DISSABTE

Avui actua en Sisa a Santa
Maria de Corcó. A la Galeria
d'Art d'El Corte Inglés, a la
Diagonal, acaba avui l'expo-
sició d'olis originals de Fer-
min Colomer. Durant el mes
de juliol, a la Sala Gaudi, tin-
dreu l'exposició Art 10'79
Basilea.

A televisió cal que desta-
quem a la nit "Un lugar en el
sol", sòlid melodrama dirigit
per George Stevens i inter-
pretat pel mai no oblidat
Monty Clift. Tindreu tenis a
UHF i caldrà que esteu atents
a La Clave, ja que ignorem
tema i film.

DIUMENGE

És fira a Lleida i hi ha Fes-
ta Major a Torredembarra,
comarca del Tarragonès. A
la tele, podreu seguir la ter-
cera part de l'Anglaterra-
Espanya de Copa Davis a
"Sobre el terreno", i tindreu
un curiós film a Filmoteca
TV "Silvando en la oscuri-
dad", on hi apareix el veterà
Conrad Veidt.

A MÉS AMÉS

La cartellera en temps
d'estiu és més aviat fluixa. A
la Cúpula Venus s'ha estre-
nat l'espectacle de cabaret
"Muts i a la gàbia", de Joan
Gimeno. Pel que fa a cinema,
la cosa és encara més trista.
Un Bergman ranci al Pubtí-2
"Noche de circo". A l'Ara,
que ha començat a l'estiu
una sèrie de programes do-
bles, el primer està tenint un
èxit remarcable. Es tracta de
"Lenny" i "Midnight cow-
boy. A la sessió de 10 duros
de l'Alexis, és a dir a la nit,
una reposició dels estimats
Beatles, de la mà d'en Lester:
"Help!". I si voleu veure la
música dels inoblidables ai-
gualideta, aneu a veure la
versió que en fan els Bee
Gees i Frampton a "Ser-
geant's Pepper", cinemes Co-
liseum, Balanà i Rio..

La paella pel mànec

SoufHé de formatge Cantal
L'Auvergne és una bella regió, amb valls verdes i rius

serpentejants, situada gairebé al cor de França. Gaudeix
d'una acurada gastronomia i ha arribat a un alt punt en
la fabricació de formatges, com d'altra banda, és usual a
tota "França. Dus xlels^formatges més destacats són el
Cantal i el Blau d'Auvergne. £1 Cantal és el més antic, ja
que Plini el Vell ja en parlava fa 2000 anys.

Aprofitant un viatge que L'HORA ba fet a aquest país
"verd i blanc", oferim avui una primera mostra dels plats
que hom pot preparar a_base del formatges de l'Auverg-
ne, de delicada gastronomia i que estem segurs que com-
plaurà als nostres lectors.

—Com es fa?
—Bé, en primer lloc cal preparar una salsa bexamel

amb 70 grams de mantega que cal fer fondre en una cas-
sola. Afegiu-hi 60 grams de farina i barregeu-ho fins que
tingueu una pasta homogènia. Poseu-hi mig litre de Uet
freda, harregeu-ho una vegada més i assaoneu amb sal,
pebre, i una mica de nou moscada. .

A continuació d'això, i fora del foc, incorporeu-hi qua-
tre rovells d'ou i 150 grams de formatge Cantal ratllat. A
part, les quatre clares d'ou les haureu üatudes fins a punt
de neu, ben lligat, i les afegiu al preparat.

—Què més cal fer? .
—Cal preparar un motlle de soufflé per «nnr al forn i

untar-lo de mantega. Aquí hi poseu el preparat fins a dos
terços de l'alçada, si fa no fa. A continuació, el poseu al
forn. .

—A quina temperatura s'ha de fer?
—A forn moderat, mitjà, i a poc a poc, a fi que el soufflé

quedi ben pujat i quedi bé.
-rQuanta estona s'hi ha d'estar?

entre 25 i 30 minuts de cocció.

—Es pot fer aquest plat amb alguna altra mena de for-
matge?

—Sí, també podeu fer-lo amb BI formatge Blau d'Au-
vergne, només que amb 100 grams i desfet, enlloc de com
hem dit abans.

Des de les muntanyes de Cantal, de l'Aubrac i de Gé-
vaudan, des d'aquest país curull de vestigis històrics, de
fonts i rieres, de llacs i de planes, de neu i calma a l'hi-
vern, vet aquí una de tantes variants de plats que amb
formatge es poden fer a la cuina francesa, de fama reco-
neguda mundialment; i en la qual el Cantal de rAuvergne
és un degà milenari i una figura de primer ordre. Bon
profit als qui podreu tastar aquest deliciós platí
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La Setmana a Televisió

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA:
DILLUNS, 9
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Revista

DIMARTS, 10
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
161.15 - Lletres catalanes:
"Quan tornis a Son Puigrós"
de Guillem Frontera. Dir.
Lluís M. Güell. Int. Margaluz,
Biel Moll, Xesc Forteza.

DIMECRES, II
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
L6.15 - Cinema a l'abast: "El
westenr"

DIJOUS, 12
13.30 - Temps, d'estiu
14,00 - Crònica
16-1;15— ReculL d'èxits: Joan.
Manuel Serrat

DIVENDRES, 13-
13.3Q - Temps-d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Vostè1 pregunta...

DISSABTE, 14
11.OC - Terra-d'escudella:
"Alícia en terra de~ merave-
lles"

SEGONA CADENA:
DILLUNS, 9
23.00 - Crònica 2

DIMARTS, 10;
23.00 - Crònica 2

DIMECRES, 11
23.00 - Crònica 2

DIJOUS, 12
23.00 - Crònica 2

DIVENDRES, 13
23.00 - Crònica 2

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA:
DILLUNS, »
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15:35"- Hora I5~
15.55"- Podria habeise evilu-
dot ' XíOS" ninos dd Aberfan '̂
19.01 - Un globo, dos globos,
ties globosi ti

' d d
g g

OVNI: 'Inddente-submarino"
20.00 - Un mundo para ellos
20.50 - Estudio estadio
21.30 - Telediario
22.05 - 300 miHones
23.15 - Anna Karenina (n)
00.10 - Ultímas noticias

Del 9 al 15 de juliol
DIMARTS, 10
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 - Revista de toros
19.01 - Un globo, dos globos,
tres globos: EI mundo de la
música
20.00 - Mi amigo el caballo:
"El caballo y el nino"
20.30 - Los grandes detecti-
ves: "El signo de los cuatro"
21.30 - Telediario
22.05 - Primera pàgina
23.15 - Anna Karenina (III)
00.10 - Ultimas noticias

DIMECRES, 11
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 - Vivir cada día
19.01 - Un globo, dos globos,
tres globos - Los episodios:
"El río sin nombre"
19.30 - Cine espaftol: "La vil
seducción". Dir. José M.§
Forqué: Ini- Analía Gadé,
Fernando F. Gómez, José Sa-
zatornil.
21.30-- Telediario-
22.05 - Orquesta sinfónica de
RTVE: "Egmont" de Beetbor
ven, "Introducción y Taran-
tela" í "Aires bohemios." de
Sarasate i "EI amor brujo"
de Falla
23.15 - Anna Karenina (IV)
00.10 - Ultimas noticias

DIJOUS, 12
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 -Hora 15
15.55 - Cafè de redacción
19.01 - Un globo, dos globos,
tres globos: La mansión de
los Plaff
20.00 - El nombre y la tier-
ra: "La isla de los alcatra-
ces"
20.37 - Asf es Holíywood:
"Las chicas de la Fox"
21.00 - Canciones de una vi-
da: Edel Barber
21.30 - Telediario
22.05 - Los Roperrr"Hay que
ducharse"
22.30 - Sombras de ayer
23vl5Lr. Anna.KareninaUV)
00.10 -Ultimas noticias

DIVENDRES, 13
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 - Los espectéculos
16.20 - Tenis. Copa Davis:
Anglaterra-Espanya
19.01 - Un globo, dos globos,
tres globos - EI hidroavión de
Bailey: "La búsqueda"

20.00 - Con ocho basta:
"Cumpleanos de papà"
21.00 - Màs vale prevenir:
"Tabaquismo"
21.30 - Telediario
22.05 - La segunda oportuni-
dad
22.20 - Pantalla abierta. Dia-
rio "Trybuna Ludu" de Var-
sòvia
23.15 - Anna Karenina (VI)
00.10 - Ultimas noticias
DISSABTE, 14
13.01 - Torneo
14.00 - Tiempo libre
14.30 - El canto de un duro
15.00 - Noticias del sàbado
15.30 - Tarzàn: "Tarzàn y el
cementerio de elefantes"
16.05 - Primera sesión: "Es-
cuadrilla heroica". Dir. An-
drew Morton. Int. Van John-
son; Walter Pidgeon, Dewey-
Martin
17745"- Aplausa
19:30 - Erase una vez el nom-
bre: "Erase una vez... la tier-
ra. iY manana?"
20.00 - Los àngeles de Char-
lie: "Circo de terror"
21.00 - Informe semanal
22.00 - Noticias del sabado
22.30 - Sàbado cine: "Un m-
gar ea el soL". Dir. George
Stevens. Int. Montgómery
Clift, Eüzabetb-Taylor^-She^
lley Winters, Anne Revere
00.45 - Ultimas noticias
DIUMENGE, 15
10.31 - Hablamos
11.00 - El día del senor
11.45 - Gente joven
12.30 - Sobre el terreno
14.00 - Siete días
15.00 - Noticias del domingo
15.35 - Clàsícos famüiares:
"La bella durmiente del bos-
que"
16.00 - Fantàstico
19.30 - Dick Turpin: "El im-
postor"
20.00 - 625 lineas
21.00 - EstreUas de la òpera:
Angeles Gulin
22.00 - Noticias del domingo
22.20 - Escrito ea Amèrica:
"Cavar un foso" d'Adolfo
Bioy Casares. Dir. Luis Enci-
so. Int. Cecilia Roth, Fernan-
do Sotuela
23.20 - ELregresa del Santo:
"El juega de Judas"
00.12 - Ultimas noticias
SEGONA CADENA:
DILLUNS, 9
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportívo
21.00 - Revista de cine
22.20 - Mas allà
23.00 - Opinión pública'

DIMARTS, 10
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Documental: "El an-
tiguo Egipto"
21.30 - Recital: "Octeto de
París" (1)
22.05 - Nakia: "La presa"
23.00 - Tribuna econòmica

DIMECRES, II '
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Pop-grama: Jethro
Tull
22.05 - Imàgenes
23.00 - Tribuna de la historia

DIJOUS, 12
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportívo
2I.0O~- Encuentros con las Ie-
tras
22.20 - Horizontes
23.00 - Tribuna de la cultura

DIVENDRES; 13
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportívo
21.00 - Cine clubr "Barca de
noche- hacia Dublínl'. Dir.
Laurence l·luntingtoiu InL
Robert Newton, Raymond
LovettV HprhBit Lom
23:00" - Tribuna" internacio-
nal

DISSABTE, 14-
15.31 - Novela: David Cop-
perfïeld. Caps. XVI, XVII i
XVIII .
17.00 - El perra de Flandes:
"El cumpleanos de Aroa"
17.30 - Raíces: "Bolantes de
Valcarlos"
18.00 - Tenis. Copa Davis
19.30 - La clave

DIUMENGE, 15
15.36 - Pippi Calzaslargas:
"Pippi se marcha de Villa
Kunterpunt"
16.00 - Los paladines: "Semi-
Ila de escòria" (I)
16.30 - Barbapapa
17.QG_ - Los casos de Roek-
fordr "Contragambito"
18.00 - Dibujos animados
18.30 - Panorama musical
19.0O - Conderto: Sonata a
Quatre núm. 3 de Rossinf í
Co SslrÉTipera viuirrorques
de Mozart
20.00 - Filmoteca TV: "Sü-
bando en la oscuridad". Dir;
Sylvian Simón. Int. Red Skel-
ton, Ann Rutherford, Conrad
Veidt
21.50 - La danza: "Madame
Linvob" (fragments)
22.30 - A fondo
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Certificats de Dipòsit Bankinter

Una manera racional d estalviar
Estalviar mitjançant els Certificats

de Dipòsit Bankinter és una manera
d'estalviar fent servir el cap.

Els Certificats de Dipòsit
Bankinter estan pensats especialment
perquè els diners que estalvieu
produeixin el màxim possible de
benefici amb el.màxim de facilitats.

Es la fórmula ideal per a

aconseguir una rendabilitat més gran
per als vostres diners, i a més cobrant
els interessos trimestralment.

Afegiu-hi la confiança que dóna
el recolzament d'un Banc com
Bankinter. Un dels més grans Bancs
Industrials del país.

I amb un aventatge important: la
possibilitat de recuperar els diners

immediatament. Sense cap despesa
especial. Còmodament.

Ja ho sabeu: tot aquell diner
immòbil que no sabeu quan heu de
fer servir, convertiu-lo en Certificats
de Dipòsit Bankinter.

Serà un diner ben guardat, més
rendable, i sempre el podreu tenir a
l'abast.

BANKINTER
Un Banc del nostre temps.

Sucursal Principal:
Diagonal, 509. Tel. 322 2212
Agència Urbana núm. 1:
Balmes, 413 - 415. Tel. 211 06 62
Agència Urbana núm. 2:
Rambla, 72. Tel. 302 70 51
Agència Urbana núm. 3:
Avda. de Gaudf, 69. Tel. 348 03 33

Si voleu informació, adreceu-vos a Barcelona a:

Agència Urbana núm. 4:
Rambla Catalunya, 127. Tel. 228 27 08 i 217 17 51
Agència Urbana núm. 5:
Passeig de Fabra i Puig, 67. Tel. 351 43 11
Agència Urbana núm. 6:
Avda. José Antonio, 529. Tel. 254 62 66
Agència Urbana núm. 7:
Plaça Tetuàn, 5. Tel. 226 43 0.1, 02, 03 i 04

Hospitalet de Llobregat (Barcelona):
Rambla de Justo Oliveras, 61. Tel. 337 77 00 i 337 70 54
Badalona (Barcelona):
Avda. de Martín Pujol, 195. Tel. 389 13 00
Vic (Barcelona):
Passeig de José Antonio, 11. Tel. 889 21 95
A Lleida, adreceu-vos a:
Plaça de Catalunya, 12. Tel. 22 69 40


