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Carta ilol director

L'amenaça del "Skylab
Amic lector:
El "Skylab" és un producte tan inequívocament americà com el Winston, la

Ford, els "marines", la CIA, la Via. Flota o les bases a països estrangers. El
proppassat dimecres, el món va estar pendent de si li queia alguna cosa al cap.
El famós complex de culpa del qual ens parlà en Freud va funcionar plenament
la nit de dimarts i milers de persones somniaren que els queia quelcom al da-
munt. Al final no va passar res de greu. Foren somnis d'una nit d'estiu i restes
d'un artefacte al fons del mar.

Però, i si hagués passat? I si l'estació espacial hagués caigut sobre un ter-
ritori habitat? A hores d'ara tots estaríem posant en crisi l'aventura espacial i
sobretot el menyspreu de les grans potències —en aquest cas els Estats Units—
envers els altres països de la terra.

No vull seguir, però, per aquest camí. No es tracta de parar-nos en el Skylab
perquè en definitiva la possibilitat que ens caigués al damunt era mínima des
del punt de vista estadístic i si se'n va parlar tant és perquè els mitjans de co-
municació van trobar un tema que tallava l'avorrida monotonia informativa
de l'estiu. Crec que els Estats Units representen per a nosaltres tot un seguit
d'amenaces molt més greus que l'estació espacial. El mateix dia que aquesta
queia, un batalló de "marines" portava dos dies a territori de Costa Rica, dis-
fressats d"'humanitarisme democràtic" però que no té altre nom que "invasió
d'un territori estranger" i d'aquest tema els mitjans de comunicació en parla-
ren menys. Tampoc no es parlà de les multinacionals que utilitzen la mà d'o-
bra barata i s'apropien dels mercats dels països menys desenvolupats, o de la
CIA, que com demostra la història, ha fet i ha desfet règims quan ha convingut
als Estats Units, o de les bases que es convertiran en objectius bèl·lics priorita-
ris si algun dia esclata un conflicte a gran escala.

La propera amenaça de Skylab que se li presenta a l'Estat espanyol és l'en-
trada a l'OTAN, tema absolutament prioritari per als USA. Si el partit del go-
vern segueix amb aquest propòsit, un dia ens despertarem sense haver som-
niat que ens queia res al cap i ens trobarem ficats dins de l'Aliança Atlàntica.
Aparentment, no haurà passat res de greu, però haurem perdut la possibilitat
de ser neutrals enfront de les dues potències que es disputen el món. Els qui
portem passaport espanyol haurem passat de ser ciutadans del món a ser sol-
dats en potència.

Ben cordialment,

En aquest
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El tema autonòmic crema, Les declaracions del líder
nacionalista andalús, Alejandro Rojas-Marcos han aixecat
l'espectre del lerrouxisme. Polítics catalans i andalusos estan
d'acord en evitar enfrontaments inútils entre ambdues
nacionalitats. Però, a vegades, els fets i les declaracions resten
sotmesos a conjuntures polítiques contradictòries, que
cíclicament enfronten uns i altres.

Mentre José Acosta Sànchez, l'home
del PSA a casa nostra, argumenta els
punts de vista de la seva organització
sobre l'Estatut de Sau, Joan Ramos,
del PSUC, Àngel Perera de CDC i
Eduardo Martín del PSG, tots tres polí-
tics catalans nascuts a Andalusia, coin-
cideixen en dir no a Rojas Marcos.

"Si bé és possible la integració dels
ciutadans andalusos, coma tals ciuta-
dans a Catalunya i el País Basc, no és
possible, però, la integració en els po-
bles basc i català de la part del poble
andalús que hi resideix", deia Alejan-
dro Rojas-Marcos, secretari general
del Partit Socialista d'Andalusia, al
presentar el passat 23 de juny els punts
de desacord del seu grup parlamentari

pel que fa als projectes d'estatut basc i
català. "Un andalús serà català si ell
vol, no pel fet que visqui i treballi a
Catalunya. Pot haver-hi emigrats que
no se sentin catalans per molt que els
partits catalans li diguin que vostè és
català" manifestà el mateix dia el diri-
gent andalusista. Partint d'aquests
pressupostos el PSA presentà tres mo-

. tius de desacord amb els projectes au-
tonòmics.

José Acosta Sànchez fou protagonis-
ta d'una estranya maniobra el 15-J en
presentar-se pel Pacte Democràtic;
avui ho justifica dient que per defensar
la seva política són capaços de pactar
amb el diable. L'home del PSA a
Catalunya ha explicat a L'HORA les

discrepàncies amb el projecte català
malgrat que "la meva opinió sobre el
projecte és positiva, i crec en Unies ge-
nerals que és el primer pas cap a la
construcció d'un nou estat a Espa-
nya".

"No és català tot el que viu i
treballa a Catalunya"

En primer lloc Acosta Sànchez ratifi-
ca que el PSA no creu que sigui català
tot el que viu i treballa a Catalunya per
la qual cosa demana que en l'article sis
la condició política de catalans es doni
als qui tenen veïnatge civil a Catalu-
nya i no veïnatge administratiu com
diu el projecte. "D'alguna manera el
que volem dir el PSA és que la ciutada-
nia catalana no sigui automàtica ja que
sinó dóna la impressió que ve imposa-
da" diu José Acosta. En el fons rau
l'aspiració del PSA d'assolir que els an-
dalusos "amb voluntat de retorn al seu
país, és a dir, no integrats, i que pensen
en Andalusia, puguin votar a Andalu-
sia". A Catalunya actualment existei-
xen "immigrats integrats, i no inte-
grats, tot depèn d'una qüestió de vo-
luntat. Bàsicament és allò de tenir ga-
nes de tornar o no. Per això volem que
aquest home interessat encara pel seu
pals pugui exercir amb el seu vot la se-
va opinió sobre el seu futur i el futur de
la seva terra".

Tampoc no està d'acord el PSA amb
el redactat de l'article vuit segons José
Acosta, qui assenyala "proposem un
afegit on la Generalitat reconeixi, res-
pecti i doni suport a les cultures no au-
tòctones existents com a conseqüència
del fet migratori". Justament en defen-
sa de la cultura andalusa, així ho asse-
gura el PSA, el partit podria presentar-

"No tots els que viuen i treballem a Cataluniwalans>'-

^m • J'~ i' .j '..'

DE "SEftORITO" A PROFETA DE
L'ANDALUSISME

Alejandro Rojas-Marcos de la
Viesca és el nom complert del secre-
tari general del Partit Socialista
d'Andalusia, protagonista d'unes
declaracions polèmiques que han ai-
xecat una forta polseguera.

Els seus trenta-vuit anys de vida
arrenquen en una família de ter-
ratinents andalusos d'una forta tra-
dició monàrquica, i de dretes de tota
la vida. Un germà del seu avi fou vi-
cepresident del congrés de diputats i
fundador del partit "Liga Catòlica",
un altre fou militar i ajudant de
camp de l'infant Don Carlos. El jove
Alejandro Rojas-Marcos creia, ales-
hores, no ja en una monarquia tra-
dicional, sinó en que la reinstaura-
ció monàrquica de Don Juan era l'ú-
nica sortida a la dictadura franquis-
ta. Després evolucionà cap a altres
postulats polítics, fins l'actual alter-
nativa del PSA d'"andalucismo a ul-
tranza" que l'ha portat a fer críti-
ques desaforades a les autonomies
catalana i basca, i a posar, possible- s
ment, les arrels d'un nou ler-
rouxisme.

Alejandro Rojas-Marcos va néi-
xer a Sevilla. Casat, i separat des-
prés "amicalment", compta amb _
quatre fills.

Deu anys amb els jesuïtes

Després de deu anys amb els je-
suïtes, quan havia complert els dis-
set, començà a administrar una
granja cobrant cent-cinquanta pes-
setes al mes. Fent societat amb
l'encarregat de la granja, muntà
també un negoci de vaques. Rojas-
Marcos s'ha definit diferents vega-
des com un home que no li ha agra-
dat viure de renda, sinó de la seva
tasca. Mentrestant anava estudiant
la carrera de Dret. En acabar-la,
passa a treballar a Madrid, per en-
trar una mica més tard com a cap
d'organització de l'empresa "Anda-
luza de Cementes" en la qual la seva
família hi participava econòmica-
ment. Problemes amb la direcció el
feren plegar, i tornà a treballar en
un consulting a mitges entre Madrid
i Sevilla. ;...,.•'

Posteriorment, ara fa més de vuit
anys, començà a fer política com a
alliberat del grup "Compromiso Po-
lítico de Andalucía". Havia mamat
la política, com tants d'altres, en els
ambients universitaris. L'influencià
en gran manera la participació en

uns cursets de preparació de diri-
gents organitzats per l'HOAC. Aca-
bada la carrera, l'any 65,'formà-
amb Diego de los Santos, Juan Car-
los Aguilar i Luis Urunüela, alcalde
actual de Sevilla, entre d'altres el
grup "Compromiso Político de An-
dalucía". .

El grup partia d'un fervorós sen-
timent andalusista, i en el seu estu-
di, retrobà pel camí l'ideòleg del na-
cionalisme andalús Blas Infante.

Els homes del CPS maduraren la
idea de presentar Rojas-Marcos
com a regidor pel terç familiar a l'A-
juntament de Sevilla, i es decidiren,
en un intent de donar-se a conèixer
l'any 67. Arribada l'hora de la veri-
tat, sonà la flauta i l'elegiren, com el
mateix Rojas-Marcos reconeix. No
el coneixien, només coneixien el
cognom. Però tan sols durà un any
en l'escó municipal. La seva actitud
contestatària només feia que ser
obstruccionada i decidí la retirada.
També seria candidat a procurador

en Cortes, aquesta vegada sense la
mateixa sort.

D'altra banda, Alejandro Rojas-
Marcos ha estat detingut diverses
vegades. De la primera en va sortir
bé, de la segona li van caure tres a-
nys de desterrament de Sevilla per
dir que "Franco havia usurpat el po-
der legítim establert". Se'n va haver
d'anar a viure a Ecya.

Del CPS en neix l'Alianza Socia-
lista de Andalucía, que passarà a ser
el PSA, mort el dictador, ara fa qua-
tre anys, sempre amb Rojas-Marcos
entre els capdavanters. Durant la
transició fou representant de la seva
formació política a la Junta Demo-
cràtica i a la Federació de Partits
Socialistes.

Si del 15-J en sortí escaldat, a les
darreres legislatives ha col·locat
cinc homes a les Corts, jugant fort la
carta del nacionalisme. Alejandro
Rojas-Marcos fou elegit per Càdiz.
L'home porta un cognom amb tuf
terratinent, que ara és també el del
profeta de l'andalusisme. •
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Joan Ramos, comunista, diu que no a un retorn de Lerroux via PSA.

se a les primeres eleccions al Parla-
ment de Catalunya "això encara està
per definir, però és possible, ja que el
parlament haurà de tractar el tema de
les cultures no autòctones. Tinc por
que es potencií involuntàriament una
assimilació d'aquestes cultures en el
procés de catalanització, com una me-
na d'inèrcia assimilatòria. Crec que el
procés de catalanització ha d'arribar a
la fita sense danyar altres cultures".
No representaria un esforç molt gran
per al FSA endegar la màquina electo-
ral del partit a Catalunya, ja que s'ha
de tenir en compte que a casa nostra
com a Euskadi i Madrid existeixen nu-
clis organitzats d'aquesta formació po-
lítica.

El tercer punt de desacord es refe-
reix a la qüestió fiscal. "Hem demanat
que se suprimeixi la referència d'in-
gressos a la hisenda catalana pel que fa
al Fons de Compensació Interter-
rítorial perquè creiem que aquesta s'ha
de fer servir per als pobles subdesenvo-
lupats i que la seva regulació l'ha de
fer el congrés". Segons José Acosta
Sànchez que continua amb el tema,
"tampoc no estem d'acord que els béns
de l'estat afectes a matèries traspassa-

des passin a ser patrimoni de la Gene-
ralitat perquè són fruit dels impostos
de tots els espanyols". Les objeccions
serioses d'aquest capítol es dirigeixen a
l'article quaranta-quatre on s'esmenta
la participació en els impostos estatals
per part de la Generalitat, "no pel seu
esperit sinó pels seus criteris lligats a la
renda i a la població, nosaltres creiem
que això s'ha de discutir en el debat del
projecte que sobre el tema ha presentat
la UCD" esmenta José Acosta. Malgrat
les crítiques el PSA no compta amb cap
alternativa clara al respecte.

Desenterrar fantasmes

Per a la majoria dels polítics cata-
lans les declaracions d'Alejandro
Rojas-Marcos, ratificades ara per José
Acosta Sànchez, han estat una sorpre-
sa. El que va dir i la manera de dir-ho
han recordat certs fantasmes que hom
creia enterrats.

Àngel Perera, convergent, qualifica
aquestes declaracions com "oportunis-
tes, van destinades a guanyar popula-
ritat de la manera que sigui". Joan Ra-

mos, comunista, nega categòricament
que "els culpables de l'anguniosa si-
tuació que pateix Andalusia siguin les
altres nacionalitats de l'estat", com di-
gué Rojas-Marcos al congrés, mentre
oblidava esmentar "la burgesia nacio-
nal que ens explota a tots per un igual,
encara que utilitzi diferents mètodes
en les diferents nacionalitats i re-
gions". El capital andalús, recorda Àn-
gel Perera, membre d'USO i diputat per
CDC el 15-J, "no ha invertit en la seva
terra i en aquest sentit no podem fer un
paral·lelisme amb el capital català".
Però és Eduardo Martin, diputat socia-
lista, membre de la comissió constitu-
cional i redactor del text de Sau qui se
mostra més tallant a l'hora de comen-
tar les declaracions "la postura del
PSA és inacceptable".

Que la política del PSA es convertei-
xi en una política lerrouxista, i provo-
qui enfrontaments entre les nacionali-
tats andalusa i catalana és un perill
que la classe política catalana no està
disposada a córrer. D'una o altra ma-
nera els polítics catalans ho denuncien
explícitament.

Per Joan Ramos membre de l'execu-
tiu del PSUC i dirigent de CCOO "és
greu que alguns partits i concretament
el PSA, creïn una polèmica amb el pro-
blema autonòmic en termes d'enfron-
tament entre el poble català i el poble
andalús", ja que, aclareix, "el PSA que
es defineix com a socialista i naciona-
lista demana la factura del subdesen-
volupament andalús a les altres re-
gions i pobles de l'estat, sense adonar-
se que cal demanar la factura a la bur-
gesia andalusa. En la pràctica el PSA
esgrimeix uns arguments semblants als
que havia defensat fa uns anys Ler-
roux"

conviuen en el poble català és fer ler-
rouxisme".

No són els catalans els únics en aixe-
car la veu. El mateix PSOÉ andalús de-
nuncià en unes recents declaracions
"les postures lerrouxistes del PSA quan
rebutja la integració de l'emigrant an-
dalús en les comunitats basca i catala-
na". I també ho feu Santiago Carrillo
en una recent visita a Catalunya.

Una síntesi cultural sense
discriminacions

Una integració que a Catalunya s'es-
devé, com és natural, amb problemes,
que podrien qualificar-se de normals
en qualsevol realitat semblant a la ca-
talana. A més la pràctica política dels
partits catalans i democràtics demos-
tra que alguns d'aquests problemes són
de facturació artificial.

José Acosta Sdnchez, l'ho-
me del PSA a Catalunya.

També Àngel Perera parla de ler-
rouxisme "que pot ser d'esquerres i na-
cionalista, que no té obligatòriament
que ser de dretes. La política del PSA,
cas que la porti a terme, seria ler-
rouxista perquè dividiries cultures que

Àngel Perera, convergent, "les declaracions de Rojas-Marcos són
oportunistes,'. , '

Eduardo Martín insisteix en aquest
punt "els andalusos emigrats a Catalu-
nya són i tenen dret a ser catalans, per
això no han de constituir una comuni-
tat diferenciada. En la nova Catalu-
nya s'ha de produir una síntesi cultural
sense discriminacions".

Tot i que José Acosta nega que el
PSA "vagi a potenciar una comunitat
andalusa a Catalunya amb tot el que
això representa", assegura que "la se-
va obsessió per la cultura és una obses-
sió política", Àngel Perera recorda a
L'HORA unes declaracions que Rojas-
Marcos va fer per la ràdio, i en les
quals deia "que la cultura andalusa es-
tava patint un holocaust, respecte de la
catalana", i comenta el sentit de la fra-
se davant "les ressonàncies que té
aquesta paraula després de la sèrie de
televisió..."

"No hi ha ningú que pugui demos-
trar un acte d'insolidaritat amb una al-
tra cultura en l'autèntica política cata-
lana democràtica, una política que es
preocupa i pensa en la problemàtica
que representa la integració de les dife-
rents cultures a Catalunya" assenyala
el convergent Àngel Perera.

"L'amenaça" del PSA

José Acosta Sànchez recull l'amena-
ça d'Alejandro Rojas-Marcos, i diu que
si es presenten a les eleccions al Parla-
ment de Catalunya només serà amb
l'estricta finalitat de defensar els inte-
ressos culturals del poble andalús.

La resposta del socialista Eduardo
Martín a l'amenaça "rojas-marquista"
és contundent: "el nostre partit, el
PSC, usaria, en el cas que es fes efecti-
va la presència del PSA en les eleccions
al Parlament, de tota l'acció política
necessària en contra seva. La presèn-
cia electoral del PSA a Catalunya signi-



PERFIL DEL LERROUXISME

El segle XX començà a Catalu-
nya amb una classe obrera desman-
tellada per les disposicions governa-
mentals antiassociacionistes en el
marc del règim restauracionista. La
burgesia industrial intentà assolir
amb pactes l'hegemonia en la seva
àrea, incapaç d'assolir l'assalt a
l'estat central dominat per un vell
sector oligàrquic i una burgesia fi-
nancera sovint lligada a interessos

* foranis.
La classe obrera buscà una alter-

nativa i s'orientà cap el "Fartido
Republicano Radical Autonomista"
fundat a Santander l'any 1908. Ale-
jandro Lerroux fou el cap del movi-
ment. A Barcelona el conegueren
com "l'emperador del Paral·lel".

L'antimonarquisme, l'anticlerica-
lisme, i l'antimilitarisme foren l'eix
del seu difús programa polític. Les
revolucionaristes fiblades llançades
pels lerrouxistes en les pintoresques
"meriendas franternales" confor-
maren el marc del parany en el qual
caigué la classe obrera catalana. El
govern, adonant-se'n, finançà les
seves activitats buidant el "fondo de
los reptiles" del ministeri de gover-
nació.

La jugada era clara. Les activi-
tats de Lerroux a casa nostra ser-
vien a l'oligarquia dominant davant
del puixant catalanisme polític. Ai-
xecant la bandera de l'espa-
nyolisme contra el catalanisme, el
lerrouxisme intentà la desnaturalit-
zació del catalanisme lligant-lo als
interessos de la burgesia.

ficaria, sens dubte, un retrocés cap a la
dreta dels espais electorals".

Joan Ramos diu que "quan Rojas-
Marcos afirma que amb el FSA els inte-
ressos andalusos estarien més ben de-
fensats en el Parlament català, està
dient que el PSUC i el PSC no defensen
els interessos dels treballadors, la qual
cosa representa un acte de deshoneste-
dat política per part del mateix Hojas-
Marcos, i demostra que viu al marge
de la història immediata i de l'acció
dels partits d'esquerra. Uns partits, per
altra banda, que no s'han inhibit mai
del problema nacional, i que en aquests
moments representen, com s'ha vist en
les eleccions, a la majoria dels treballa-
dors de Catalunya".

Àngel Perera qualifica aquesta ame-
naça "paraula a la qual no podem do-
nar el seu sentit estricte, de paternalis-
me per part del PSA, com si els partits
democràtics de Catalunya no ho ha-

El greu resultat de la Setmana
Tràgica denotà ja la ir-
responsabilitat del lerrouxisme. Un
sector de la classe obrera catalana
inicià, a continuació, un procés de
discussió que endegà la CNT. Però
desenganyada per la demagògia ler-
rouxista es proclamà apolítica, i en-
frontada amb la burgesia nacional
rebutjà el catalanisme. El ler-
rouxisme no quedà, encara, fora de
combat.

Arribada la .república el ler-
rouxisme tornà a jugar fort la seva
carta aprofitant l'allau migratori
produït en les zones industrials ca-

'. talanes per les obres públiques de la
dictadura. Aquesta massa foragita-
da de la seva terra per la fam i per
unes condicions de treball esclavit-
zants foren el centre d'atenció del
lerrouxisme en l'intent d'impedir la
consolidació de l'autonomia catala-
na.

Jugaven amb foc i es van cremar.
Les masses immigrades cercaren
una sortida pròpia que els alliberés
de l'oligarquia espanyolista. Dos
factors jugaren un paper bàsic: la
correcta política de la Generalitat

guessin fet bé i només el PSA fos l'únic
capaç de fer-ho".

L'Estatut no discrimina

Sense dir-ho explícitament, sembla
que Rojas-Marcos apunta en les seves
declaracions que el projecte d'Estatut
marca diferències entre els catalans,
els d'origen i els d'adopció.

"No hi ha diferències o margina-

en el terreny cultural per als nous
catalans, i la posició de la CNT, que
si bé era de teòric apoliticisme, pac-
tà més d'una vegada amb l'ERC.

La victòria electoral de la dreta
l'any 1933 deixà als lerrouxistes
com a àrbitres de la política espa-
nyola. El gabinet presidit per Ale-
jandro Lerroux i integrat entre al-
tres per vuit radicals-lerrouxistes,
començà a governar el mes de de-
sembre, però no passarà del mes
d'abril del 1934.

El govern que va seguir, arribà
amb prou feines a octubre, i la crisi
donà de nou l'oportunitat a Alejan-
dro Lerroux de tornar a governar, i
aquesta vegada possibilitant en un
govern de majoria l'entrada dels ul-
tradretans de la CEDA a les tasques
de govern. Mentrestant a Europa,
els feixismes comencen a dominar.
L'entrada dels profeixistes de la CE-
DA al govern provocarà la revolta
obrera d'Astúries i l'aixecament de
la Generalitat.

Suspeses les institucions autonò-
miques i plenes les presons, el Ler-
rouxisme, amb la col·laboració de la
Lliga, aconseguí administrar
Catalunya, cosa que no havia pogut
fer electoralment. Però ofegat per
una onada d'escàndols financers i
contínues proves de corrupció, el
lerrouxisme perdé l'escassa credibi-
litat que li restava. Va dir adéu defi-
nitivament amb la victòria del Front
Popular l'any 1936 que recuperava
les institucions democràtiques
perdudes. a

cions amb les diferents cultures que
conviuen a Catalunya en el text de l'Es-
tatut" diu Àngel Perera, que afegeix
"la prova és que els partits catalans
que han participat en l'elaboració de
l'Estatut han estat votats massivament
per tot el poble de Catalunya".

Joan Ramos jutja durament el tema,
"en les intencions del PSA hi ha més
ambició electoral que altra cosa. Una
ullada, al Estatut de Sau demostra que
no es fa cap diferència entre catalans
de primera i de segona, sinó que l'Esta-
tut està fet en funció de la realitat de
Catalunya i sense cap tipus de discri-
minació, respecta fins i tot aquells ele-
ments culturals que porten altres po-
bles com l'andalús o l'extremeny, i que
enriqueixen a Catalunya".

Sorprenentment José Acosta Sàn-
chez hi està d'acord, malgrat tots els
desacords, "no crec que l'actual pro-
jecte discrimini a cap mena de ciutadà



Martín, un socialista català nascut a
íusia. •

català ni que s'estableixi diferències
entre els seus drets polítics".

Sembla contradictòria la presenta-
ció de certes esmenes per part del FSA,
que poden contribuir a retallar el text
de l'Estatut de Sau, perquè com diu
Eduardo Martín "només serà possible
una realitat autonòmica viva a Andalu-
sia, si aquesta es dóna igualment a
Catalunya i a la resta de l'estat. Els
parlamentaris del FSA incideixen, per
això mateix, de forma distorsionant en
el procés autonòmic i tenen un caràc-
ter regressiu".

Realment l'actitud del PSA és un es-
tira i arronsa constant, ja que mentre
presenten els motius de desacord, José
Acosta afirma que "nosaltres els anda-
lusistes estem interessats extraordinà-
riament en l'aprovació de l'Estatut, ja
que són l'avantguarda de les autono-
mies. El seu sostre serà enormement
significatiu, per això volem que sigui el

més alt possible, en principi simple-
ment per pures raons d'egoisme".

L'embolic es fa més gros quan el lí-
der andalusista explica "que volem
una autonomia que ens acosti autènti-
cament a l'autogovern, que permeti al
govern andalús afrontar el problema
de la terra. És a dir, poder tirar enda-
vant una reforma agrària autonòmica-
ment, ja que estatalment sempre ha
sortit malament". Per assolir això seria
necessari que l'administració central
deixés anar amples competències en
matèria de planificació econòmica "co-
sa que veiem difícil" reconeix José
Acosta.

L'entrellat de les repercussions polí-
tiques produïdes arran de les declara-
cions d'Alejandro Rojas-Marcos, deixa
una pregunta sense resposta: realment
què pretén Alejandro Rojas-Marcos?
Perquè una cosa resta clara, les auto-
nomies són el gran repte de la nova
democràcia. •



A LA RECERCA DE PODER

Tarradellas enforteix la
provisionalitat

PERE FONS

Mentre els partits polítics catalans, els uns amb més pudor, els altres
amb menys, afirmen unànimement que estan disposats a defensar

l'Estatut de Sau i expliquen que aquest és, ara com ara, el seu principal
objectiu, el president Tarradellas furga a Madrid per tal d'aconseguir

poders per la Generalitat pre-estatutària.
Uns poders que es concreten, fonamen-
talment, en fer efectius els traspassos
que fa temps van ser aprovats, en
aconseguir-ne de nous i, en fí, en la
possible capacitat de nomenar des de
Catalunya les autoritats de l'Adminis-
tració de l'Estat al nostre país.

Des de no pocs partits es valora ne-
gativament o amb indiferència el fet
del viatge presidencial. Eduard Martin
(PSC), per exemple, ha deixat clara la
diferència entre els contactes que duu
Tarradellas i els que ha mantingut el

president del Consell General basc, 6a-
raicoetxea. El català, a part que ha dit i
repetit que no tracta amb ningú el te-
ma de l'Estatut de Sau, no parla en
hom ni dels parlamentaris ni de'la po-
nència constitucional encarregada de
la qüestió de l'Estatut. El basc, en can-
vi, maniobra amb el suport implícit
dels uns i els altres. Fer cert que en
mitjans nacionalistes, de la direcció, es
creu que Suarez ha passat la pilota al
president basc per tal que aquest s'es-
pavili amb el tema de l'estatut i, con-

cretament, amb la finalitat que s'en-
tengui amb ETA. D'aquesta manera el
president del govern circumscriuria la
qüestió basca a Euskadi.

Però, tornant al desplaçament de
Tarradellas, els motius que addueix a
l'hora de justificar la seva actitud són
prou clars. Segons ell, Catalunya no
absorbirà, de cop i volta, tot el seguit
de traspassos que obtindrà gràcies a
l'Estatut, no els podrà pair. Convé que hi
hagi, d'entrada, un aprenentatge que
faci possible una administració real-



ment autònoma, no hipotecada per la
manca de rancionariàt o per la falta
d'experiència. Aquest rodatge vindrà
donat, essencialment, per l'exercici de
les competències que es traspassin a
Catalunya abans de l'Estatut.

Així doncs, no és gens estrany que
Tarradellas es faci fort al moment
d'obtenir noves transferències. L'home
té clar quin és el model.d'estat autonò-
mic que vol consolidar i quin és el camí
per arribar-hi. Un camí que passa per
un rodatge previ abans d'aconseguir
l'Estatut.

Aquest rellànçament dels traspassos
no es produeix únicament en el ter- .
reny de la comissió mixta Generalitat-
Estat, sinó que també es circumscriu a
l'àrea de la comissió mixta Generalitat-
diputacions. Els acords d'aquesta dar-
rera comissió són a Madrid des de fi-
nals del mes de març i, fins ara, ningú
no n'havia dit ni piu. Els traspassos"
aprovats, pel que respecta ales diputa-
cions, s'aniran fent efectius paulatina-
ment; sense presses. Més endavant es
produiran les valoracions. Ara bé: fins
quan durarà la Generalitat provisio-
nal? Trigarà gaire a aprovar-se l'Esta-
tut? Si ens atenim a les previsions que
efectua Tarradellas, bo i preparant i
enfortint la Generalitat provisional, i
les dels partits, tot abocant-se a l'ob-
tenció ràpida del text estatutari, els
caps no acaben de lligar.

Pel que respecta al nomenament
dels càrrecs de l'Administració de l'Es-
tat a Catalunya per part del President
de la Generalitat, es tracta, en certa
manera, d'ampliar els acords que Tar-
radellas obtingué l'abril de l'any pas-
sat. Gràcies a ells, el president de la
Generah'tat tenia la facultat de convo-
car els governadors civils de les quatre
províncies catalanes. Una facultat,
també val la pena dir-ho, que era més
teòrica que no pas real i que depenia
més de la bona entesa personal entre
president i governadors que no pas de
la força dels acords Tarradellas-
Suàrez. Així doncs, l'aspecte dels no-
menaments vindria a ser un pas més
en la trajectòria iniciada fa més d'un
any a Madrid i contribuiria també a
l'enfortiment de la Generalitat provi-
sional que Tarradellas pretén. Una Ge-
neralitat provisional, sigui dit de pas-
sada, que es concreta en ell fonamen-
talment.

Més d'un deu preguntar-se amb
quins drets, amb quines credencials
Tarradellas tracta el govern de tu a tu i
intenta aconseguir tot un seguit de co-
ses per damunt de la resta de comuni-
tats autonòmiques o preautonòmiques.
No fa massa dies, un diari concretava
a la perfecció aquest tema. El president
de la Generah'tat basa les seves peti-
cions en tres fets: la personalitat histò-

! Els contactes de Tarradellas amb les més altes instàncies de l'Estat van en la línia
d'aconseguir més traspassos. En la foto, amb FontaH, ministre d'Administració Ter-
ritorial.

rica de Catalunya, l'existència a
Catalunya d'un govern d'unitat, amb
discrepàncies però que funciona i en la
necessitat de dotar Catalunya d'unes
competències diferents a les dels altres
pobles, donades les realitats anteriors.

Hi ha, però, encara un altre fet que
Tarradellas deu haver esgrimit i que
els partits polítics insinuen per mitjà
dels seus principals dirigents. El procés
per la consecució de l'autonomia és

ben diferent entre Catalunya i EuzkadL
Si el procés català no culmina bé "vol-
drà dir que ens hem.equivocat i que
caldrà seguir una altra estratègia",
deia no fa gaire el secretari general del
PSUC, Antoni Gutiérrez. I, tal com ha
comentat el mateix Tarradellas,
Catalunya és una de les principals ga-
ranties de la democràcia. Esperem que
això, des de Madrid, es valori
oportunament •

GRUP D'INTEL·LECTUALS PER
L'AUTONOMIA

Els intel·lectuals reunits a Burgos en el simposium organitzat per la Unes-
co, sota el títol d'"Indústries de la cultura i models de societat" han signat
un manifest de suport a les autonomies. En el comunicat es diu, entre altres
coses:

"Sense ànim d'interferir-nos en els afers interns de l'Estat Espanyol i sen-
se ànim partidista manifestem (...):

1. La nostra preocupació i esperança per què es faci realitat la consoli-
dació de la democràcia a Espanya (...)

2. La nostra plena solidaritat amb Catalunya, Euzkadi i Galícia en
aquest momeiít en què estan sobre la taula els projectes d'autonomia, ex-
pressió d'autogovern que com a pobles els correspon (...) El dret a l'autode-
terminació és un dret inalterable dels pobles, internacionalment reconegut.

3. De la mateixa manera la nostra plena solidaritat amb la voluntat polí-
tica que en el seu dia expressin els altres pobles de l'Estat espanyol."

Signen el manifest, entre d'altres:
Vassilis Vassflikos, Robert Lafont, Armand i Michelle Mattelart, Giuseppe

Richeri, Bruno Podesta, Ben Manchost, Michel Simonot, Pierre Mouliner,
José Vidal Beneyto, Pablo Martí Zaro, Mestres Quadreny, Manuel Vàzquez
Montalbàn, Francesc Vicens, Jordi Font, Gonzalo Torrente Ballester, Ale-
xandre Cirici i Manuel Sanchis Guarner.



II
QUELCOM FLOTA EN L'AMBIENT

Hs "idus" de juliol
PEDRÓ ALTARES

L'hora tenia indubtables ressonàncies taurines, les cinc de la tarda i era
dilluns. Però la ponència no es va reunir. Altre cop les Corts, com en els temps

del consens, quedaven d'alguna manera relegades. Estem a Festiu i les
negociacions, com als restaurants, es porten "a dintre per la calor".

De manera que en un "lloc descone-
gut" van prosseguir les conversacions
entre UCD i el PNB que havien batut to-
tes les marques durant el cap de set-
mana amb sessions maratonianes en-
tre Suàrez i Garaikoetxea. Tots els
grups parlamentaris estigueren d'a-
cord en aquest "fer de menys" al Par-
lament, conscients de la gravetat del
tema. Tots menys don Blas Pinar. Men-
trestant, durant tota la setmana l'Ho-
norable Tarradellas, instal·lat a l'hotel
Palace on un matí hi hagué una ame-
naça de bomba, desplega una activitat
desbordant aparentment només de re-
lacions públiques amb l'Administració
Central.

El Congrés no es diverteix

Portem dues setmanes sense plens
parlamentaris. £1 tema de l'estatut
d'autonomia per a Euskadi ocupa tots
els pensaments i tots els esforços. Lò-
gic. No ho és tant, o almenys no ho
sembla, que quan arriben les grans
qüestions, aquestes es desplacin fora
del Palau de la Carrera de San Jeróni-
mo. Alguna cosa falla en aquest siste-
ma polític si els restaurants i els des-
patxos particulars són més idonis per a
resoldre els problemes que el propi
Parlament. En fi, el cas és que durant
tot el cap de setmana Suàrez i Garai-
koetxea es van veure diverses vegades
sols i sense testimonis durant hores i
hores. Els acords a què han arribat els
veurem durant la setmana en la redac-
ció de l'articulat L'un i l'altre tenen els
ulls fits en llurs respectives clienteles.
El PNB necessita dir que l'Estatut ha
estat "arrencat a Madrid". Suàrez
tranquil·litzar els poders "fàctics" als
quals durant setmanes s'ha intrnp-
quil·litzat amb la suposada anti-
inconstitucionalitat. Ambdós han des-
plegat molta més capacitat negociado-
ra de la que en principi semblaven ca-
paços. Garaikoetxea està movent
"quelcom més que comes" i Suàrez ce-
dint força més coses que les que dona-

ven a entendre els endiastrats "motius
de desacord". Sembla que el punt mà-
xim de "flexió" per part d'UCD és la
concessió dels concerts econòmics. Per
part del PNB reduir les cotes en els tres
punts de màxima conflictivitat en rela-
ció amb l'Administració Central de
l'Estat: educació, hisenda i policies au-
tòctones... '
. El cas és que les espases encara es-
tan amunt i a la ponència, i sobretot fo-
ra d'ella, les negociacions continuen.
Allò que ningú no entén és per què s'ha
esperat fins a última hora per a iniciar
conversacions i s'ha perdut tant de
temps gastant part de la pólvora en sal-
ves. Ara les presses estan més que so-
bradament justificades. Té raó el Presi-
dent de la ponència, Attard, quan diu

Garaikoetxea és la clau de la negociació.

que el temps és or. Però el seu partit,
UCD, és especialista en' deixar que el
temps passi inútilment per a afrontar
els problemes. Les jornades de La Mon-
cloa són ara altre cop esgotadores. Ga-

: raikoetxea ha sortit alguns dies, diu-
menge per exemple, prop de les cinc de
la matinada. Una curiosa manera de
treballar. D'altra banda, cada dia està
més clar que Suàrez fa i desfà pel seu
compte, sense gairebé comptar amb els
seus col·laboradors ni amb cap col·lec-
tiu. Ell i només ell, personifica aquests
dies el poder. En el si de la ponència, la
cosa està molt clara i no són infre-
qüents els silencis centristes quan no
semblen tenir instruccions concretes
del "jefe". Llur nivell d'autonomia
és mínim. Per això, en el fons, nin-

gú no pot estar optimista ni pessimista.
Falten dades que només estan al cap de
Suàrez... .

Allò que és clar, però, és que la im-
portància del moment històric que vi-
vim ha estat captada per tothom. Ens
estem jugant la democràcia en aquest
càlid mes de juliol madrileny. Això
tempera la crítica a la manera perso-
nalista com s'estan portant les negocia-
cions i que, una vegada més, el Parla-
ment faci un segon paper. Tots els mè-
todes, o gairebé, són bons si el resultat
és un estatut d'autonomia per a Euska-
di que sigui la primera pedra cap a la
normalització. Després vindrà el cata-
là. Si s'aconsegueixen els estatuts sen-
se retallar, aquesta democràcia haurà
fet un pas de gegant cap endavant. Per
això, encara que aquests dies el Con-
grés no es diverteixi i l'activitat es des-
placi cap a d'altres àmbits, tothom fa
els ulls grossos. Qui és primer, és pri-
mer semblen dir els polítics mentre es-
cruten les subtileses de la conjuntura.

Els idus de juliol
I mentre això passa al Palau de les

Corts, s'espera amb certa por i tremo-
lor el que pugui passar aquesta propera
setmana. Des de que va morir el dicta-
dor la setmana del 18 de juliol sempre
ha estat una efemèrides incòmoda per
a tothom. Extrema dreta i els foscos
grapes tenen en els passats estius llur
màxim punt d'inflexió a l'entorn d'a-
questa data. Aquest any, a més a més,

s'escorcollen fins a l'infinit les actituds
de les forces armades. És curiós veure
l'al·luvió de comentaris periodístics so-
bre la possibilitat d'involució. Hi ha
opinions per a tots els gustos. No em re-
fereixo només a la premsa d'extrema
dreta que és com una constant "invita-
ció al vals", sinó a tribunes molt més
moderades. Existeix una certa impal-
pable por. Seria absurd d'amagar-ho.
El tema del govern de coalició és un
guadiana que no para. Ningú no el vol
però ningú no gosa rebutjar-lo. La si-
tuació econòmica és desastrosa i són
diversos els factors que inicideixen en
aquesta temuda disminució turística
que sembla ser irreversible. I el turis-
me ha eixugat les llàgrimes d'aquest
país durant molts anys. El cas és que
entre unes coses i altres, una certa pal-
pable i difusa inquietud es filtra per tot
arreu. Hi ha qui diu que Suàrez mai no
ha estat tan segur com en aquests dies.
És possible. Però hi ha qui assegura
també el contrari. La veritat és que els
primers "cent dies de govern" no s'han
distingit ni per la fermesa ni per la de-
cisió. UCD porta mesos larvant una cri-
si molt forta que pot fer eclosió així que

passi l'estiu. Els distints sectors del
PSOE vetllen llurs armes a cop d'es-
crits i d'aspiracions de poder en la pre-
paració del seu congrés extraordinari.
Els comunistes no passen tampoc llur
millor moment i deixa una mica parat
la disminució de llur presència en la vi-
da pública...

En aquest context els endiastrats
"idus de juliol" són temuts per tothom,
i encara que ningú no sàpiga definir
exactament en què consisteixen. Però
es detecten per tot arreu. No es pot dir
que els propers dies hagin de ser deci-
sius en major o menor mesura que ho
foren els passats i ho seran els se-
güents. La democràcia ens l'estem ju-
gant cada dia. Hi ha alguna cosa, però,
que flota en l'ambient. Probablement
no tant fantasmes, com consciència de
certa fragilitat. De manera que en això
estem: auscultant l'atmosfera estiuen-
ca com meteoròlegs d'observatori, pro-
curant detectar les tempestes que solen
ser de molt ràpida formació i de resul-
tats gairebé sempre devastadors. Els
núvols negres són aquí: veurem aques-
ta setmana si es concentren o es
dispersen. •

.AVUI,
1OOO VEGADES

Queï "AVUI" és més que un diari,.
que ÏWUI"téun significat especial.

- peraCatalunya^
números, supenant-ix> tcfc,no cal que es digui;
ésunfet remarcaüe,té la seva importància

: com a suport pulllcit^
1000 números que ara ocmmeiMrmv

s'ha convertit, en un mitjà de comunicactó
moltranditfe a Catalunya

Amindem a l!Z0nnea3caa?aque només sigui.
perquè és més rendible.
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Pont »eri MARTA MATA

"Diu que anirem tan bé"
"Diu que anirem tan bé I" Fa vint

anys (vint anys) aquesta frase repetida
alegrement per un titella mentre es re-
partia una bona mà de garrotades a
l'escena, en una festa a l'escola on jo
treballava, feia riure les noies grans
que ja estaven en l'intríngulis. Era una
frase que, tot comentant les dificultats
que en aquell moment teníem tots els
que volíem fer una escola amb cara i
ulls, una companya repetia sovint a la
sala de professors. I a través d'ella les
noies grans feien la seva entrada a
l'antifranquisme i l'humor corres-
ponent. S'educava com es podia; ens
enteníem tots... gairebé.

Dic gairebé perquè en aquell mo-
ment ja el temps, i les imatges que hi
van lligades, podien jugar-te la passa-
da del malentès. En aquella escola, per
exemple, qui havia pogut conèixer di-
rectament l'Escola Pública dels anys
30, podia tenir certes dificultats d'en-
tesa, de fer-se entendre, de ser entès,
amb aquells que ja no havien conegut
altra escola que la del franquisme, en-
cara que uns i altres volguéssim
canviar-la radicalment.

No sempre ens entenem ara, o ens
volem, o ens podem entendre; el temps
i altres coses ens posen entrebancs.
Respecte al període franquista, a les
Corts la immensa majoria de nosaltres
no el podem oblidar, ni deixar de fer-hi
referència sovint. Aquesta referència,
és rebutjada, naturalment, per un sec-
tor amb més o menys cua de palla; pe-
rò sovint penso que dia vindrà, i potser
ja se'l sent caminar fora de les Corts,
que hi haurà gent que no tindrà ni en-

tendrà una referència basada en el co-
neixement directe del franquisme.

Però també aquest dia (tant de bo
que el vegem) ens exigeix a aquesta ge-
neració, a aquesta mena de gent que
som ara a les Corts, un doble treball: el
de fixació històrica del que fou el fran-
quisme, vísceres a part, i el de la neta
tensió cap al futur.

Les setmanes passades, temes ben
importants es debatien a l'hemicicle:
els desequilibris territorials, el patri-
moni sindical... i d'altres temes eren
ben presents en passadissos i despat-
xos, com ara els motius d'acord o de
desacord amb els textos dels estatuts ja
presentats.

De la tribuna a l'últim racó de les
vísceres, els records anaven en doina i
és comprensible: el centralisme, l'auto-
ritarisme, la grolleria, el "cerrilismo",
l'estat de força d'aquests darrers qua-
ranta anys expoliant d'homes Andalu-
sia, d'identitat Catalunya i el País
Basc, d'una cosa i altra Galícia, dels
seus mitjans de vida i de defensa la
classe treballadora, d'esperança políti-
ca els pobles que l'havien posada en el
seu Estatut... Tot això tornava a fer-se
sospitar en les no respostes o respostes
confoses, o clares respostes de des-
acord, del govern o del seu partit.

I ara hem començat el més especial
pejíode de vacances que ens poguem
imaginar: ponències, comissions, d'u-
na manera permanent se les hauran
amb els Estatuts; totes les comissions
funcionen amb les lleis pendents i de
tant en tant un Ple... Vacances!

Però ara, en el moment d'escriure-

ho em ve a la memòria una altra frase
de la mateixa companya escrita fa un
parell d'anys al final d'una llista de
greus problemes de la matemàtica que
acabava "off the record" amb el se-
güent comentari: "Tot menys suïcidar-
se". Una respectuosa secretària va
passar el paper a un meticulós impres-
sor i així va sortir al programa de l'Es-
cola d'Estiu el tem ari d'un curs de ma-
temàtica amb aquest insòlit colofó:
"Tot menys suïcidar-se!"

No em semblaria tan insòlit, i potser
més voluntarista, com a colofó d'a-
quest pont aeri. Sabent que en el pont
aeri un suïcidi, un abandó, pot portar
una catàstrofe col·lectiva, recordant
aquells temps que de cap de les mane-
res han de tornar, i, per damunt de tot,
veient ja pujar noves generacions, cal
que ho fem tot, tot, perquè coneguin
uns altres temps, no sols fugint de l'o-
pressió del passat, sinó contemplant,
preparant, fent el futur: el record i el
Nord, cada un en el seu lloc.

Per això en el moment de començar
aquestes especialíssimes vacances par-
lamentàries amb el substracte de la
discussió de l'Estatut, crec que cal de-
dicar aquest Pont Aeri i molt altres re-
cursos, a l'estudi, no dels "motivps de
desacuerdo" presentats amb criteris
centralistes del passat, sinó dels pro-
funds motius d'acord nostre amb l'Es-
tatut; i entre les dues frases glossades
cal triar la primera per fer un títol, pe-
rò explicant a fons el valor i la vigència
de l'una i l'altra a les noves genera-
cions que són les que realment tindran
i hauran de fer fruitar l'Estatut.

A cau d'orella

» El grup de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de
Barcelona havia preparat per si un cas un pla d'interven-
ció davant la hipotètica caiguda del Skylab, que no va fer
públic per a no intranquil·litzar els ciutadans.

« A finals d'any es posarà en funcionament la nova
depuradora d'aigües de Barcelona. Serà la depuradora
del Bogatell i depurarà diàriament el 78% de les aigües
que la comarca del Barcelonès llença al mar, és a dir uns
24 000 m3 l'hora. El funcionament de la depuradora re-
presentarà un cost d'l 500 000 pessetes diàries. La posta
en marxa depèn de les negociacions que s'estan portant a

terme amb la Delegació del Medi Ambient. .

» Segons les anàlisis del Laboratori Municipal la mà-
xima contaminació de les platges de Barcelona es situa
als voltants dels col·lectors. Les xifres són d'uns 20 000 a
30 000 gèrmens contaminants totals per gram de sorra.
Les malalties que produeixen són de diversos tipus: con-
juntivitis, fongs, dermatitis, etc. .

~ 9 És molt probable que Barcelona sigui nomenada la
capital de la lluita contra la contaminació del Mar
Mediterrani.



MES D'ONZE MILIONS DE FUGITIUS
DE LA INJUSTÍCIA

Dimensions mundials
de la tragèdia
MATEO MADRIDEJOS

£1 "poble flotant" d'Indoxina, fugit de la seva terra i
condemnat a morir en els joncs, és l'última anella de la cadena de
les innombrables catàstrofes causades per l'home.

El pavrós problema dels refugiats
d'Indoxina, després de mesos de dis-
cussions enutjoses i tragèdies innom-
brables, ha assolit una dimensió inter-
nacional que inquieta els poderosos de
la terra i pertorba la consciència dels
ciutadans instal·lats en la comoditat i
el conformisme. Encara que cal no xi-
frar gaires esperances en la conferèn-
cia internacional que es reunirà a Gi-
nebra, sota el patrocini de les Nacions
Unides, almenys cal suposar que una
negociació multilateral, acompanyada
d'una sensibilització de l'opinió públi-
ca, contribuirà a salvar milers de vides
que avui es debaten entre la fam, les
epidèmies, la persecució, la guerra i el
naufragi definitiu.

D'ençà que es va acabar la guerra
del Vietnam, el 1975, més de 500.000
vietnamites han abandonat llur país, la
distribució geogràfica dels quals és
com segueix: més de 200.000 als Es-
tats Units i la mateixa xifra a Xina; uns
50.000 a França, i uns 20.000 a Aus-
tràlia; 50.000 arribaren a Hong-Kong, i
uns 80.000 a Malàsia. Tailàndia, al seu
torn, compta amb quasi 300.000 refu-
giats, molts d'ells en camps de concen-
tració, dels quals uns 100.000 sónlao-
sians;~i la resta, cambodjans i alguns
milers de vietnamites.

Els damnats de la terra
El problema es plantej à en tota la se-

va cruesa quan Malàsia, Tailàndia i In-
donèsia, de manera concertada, co-
mençaren a rebutjar als refugiats. Les
mesures de disuassió van produir efec-
tes catastròfics, i quan l'exèrcit, com a
últim recurs, disparà contra els joncs
carregats de vietnamites famèlics, la
comunitat internacional, amb força in-
conseqüència, va començar a posar el
crit al cel. Només una visió hipòcrita
de la situació pot justificar els atacs
contra Tailàndia o Malàsia, països del
tercer món amb escassos recursos i
molt greus problemes, per negar-se a
rebre als refugiats que no trobaven asü

en d'altres països més pròspers i, per
descomptat, amb majors responsabili-
tats en els trenta anys de cataclisme in-
doxinès.

7 Quan les tropes malaies retornaren
al mar els bots, joncs i barcasses que
vari arribar a llurs costes, la premsa
anglosaxona encunyà una expressió
que immediatament tingué èxit: els re-
fugiats eren els "boat people", les
"gents del bot"; però hi ha una traduc-
ció menys descriptiva, potser més
exacta: "el poble flotant", els damnats
de la terra, segons l'expressió del mar-
tiniquès Frantz Fanon. Els refugiats in-
doxinesos, condemnats a morir al mar
o al camp de concentració, constituei-
xen, sobretot, les últimes legions dels
fugitius de la injustícia. Segons l'Alta
Comissaria de les Nacions Unides per
als Refugiats, actualment hi ha al món
uns cinc milions de refugiats, als quals
cal afegir uns altres cinc milions de
"persones desplaçades", és a dir, que
han passat una frontera internacional
a la recerca de seguretat per a llur vi-
da.

La situació a Àfrica i
Sudamènca

Si bé la situació dels refugiats indo-
xinesos és probablement la més deses-
perada, ni són els únics ni tan sols els
més nombrosos, com mostren també
les estadístiques de l'ONU. Àfrica és
actualment el continent amb major
nombre de refugiats, més de dos mi-
lions, dels quals prop d'un milió s'origi-
nà amb motiu del conflicte entre Etiò-
pia i Somàlia, l'any passat; més de
100.000 persones han fugit de
Zimbabwe-Rhodèsia, i unes 200.000
han abandonat el Zaire de Mobutu. En
segon lloc vénen els palestins, dels
quals gairebé dos milions es troben als
camps del Líban, Jordània, la zona de
Gaza i altres països àrabs. Segons els
funcionaris de l'ONU, aquest segle té la
primacia quant als desastres causats
per l'home, degut tant a la facilitat dels

Mentre no es restableixi la pau a Indoxina
l'èxode dels refugiats no es pot resoldre.

transports com a la creixent i a vega-
des invencible repugnància a viure so-
ta una dictadura.

La proliferació de les dictadures a
Sudamènca ha provocat un èxode sen-
se precedents. Uruguai ha perdut el 12
per cent de la seva població, uns
150.000 xilens han escapat a la repres-
sió de Pinochet i uns 100.000 argentins
s'han inslal·lat a Espanya en els últims
anys, encarà que només una minoria
hagi sol·licitat l'estatut de refugiats.
Uns 700.000 hondurenys, en fi, rugiren
de llur país per à refugiar-se a Nicara-
gua, i nombrosos nicaragüencs, acui-
tats per les bombes i les exaccions de
Somoza, s'adrecen en aquests mo-
ments a d'altres països de l'istme, so-
bretot Costa Rica. • . • ..

La impossible
"reconciliació nacional"

En el patètic èxode dels refugiats in-
doxinesos es donen cita diversos fac-
tors, principalment la guerra, el secta-
risme del règim polític vietnamita i els
problemes ètnics plantejats per les im-
portants minories d'origen xinès. Es
calcula que quasi el vuitanta per cent
dels fugits de Vietnam són ciutadans
vietnamites d'origen xinès, sobre els
quals s'han abatut els rigors de la xe-
nofòbia i els dràstics canvis introduïts
en el sistema econòmic. La política de
"clemència" i "reconciliació nacio-
nal", anunciada per les autoritats viet-
namites després de llur triomf de 1975,
ha estat substituïda progressivament
per les pressions de tota mena destina-
des a l'eliminació o expulsió dels poten-
cials adversaris, després del fracàs de
les anomenades campanyes de "reedu-
cació". D'altra banda, la guerra, les

Les mesures en favor dels refugiats han
d'anar acompanyades de pressions
internacionals.

calamitats naturals i les barreres eco-
nòmiques que s'oposen a la "recons-
trucció nacional" han fet aparèixer el
fantasma de la fam.

La guerra a Indoxina, que començà
fa més de trenta anys, està molt lluny
d'haver acabat. Un important cos ex-
pedicionari vietnamita han imposat un
règim de protectorat a Cambodja, però
les darreres notícies indiquen que els
guerrillers dels khmer rojos van perdre
una batalla amb la caiguda de Pnom
Penh, però no la guerra, i han obligat a
les unitats d'èlite vietnamites a
replegar-se a zones segures, entorn
dels nuclis urbans principals.

"Crida angoixosa"
La situació més tràgica afecta a la

frontera entre Tailàndia i Cambodja.

Els refugiats són políticament de dues
menes: els que fugen de l'exèrcit viet-
namita i els que no volen caure en
mans dels guerrillers khmer rojos que
actuen sota la direcció del règim depo-
sat de Pol Pot. I de l'altra banda de la
frontera, les baionetes de l'exèrcit de
Tailàndia, les autoritats del qual esgri-
meixen raons de seguretat nacional i
econòmiques de pes per a justificar llur
política de rebuig. L'última "crida an-
goixosa", llançada la setmana passada
pels refugiats cambodjans que no han
pogut entrar a Tailàndia, corrobora les
informacions sobre la situació límit en
què es troben milers i milers de perso-
nes "que no saben si viuran o moriran i
no tenen ni tan sols la força necessària
per a pensar".

Les grans potències tenen una gran
responsabilitat en el que passa, mal-
grat llur aparent o real indiferència. En
1 'ànim de tots estan encara les ter-
ribles ferides infligides a Vietnam per
l'exèrcit nordamericà durant almenys
dotze anys de guerra i bombardeig de
destrucció en massa. Com és sabut,
l'Administració Carter s'ha escudat en
pretextos polítics per a no concedir una
ajuda generosa que hauria contribuït a
atenuar les seqüeles del conflicte.

També és cert que el règim vietna-
mita, després de reunificar el país amb
el seu triomf militar, s'ha apartat del
prudent neutralisme practicat per Ho
Xi Minh, per a caure sota la creixent in-
fluència soviètica, i s'ha imposat a
Cambodja una aventura bèl·lica de
conseqüències imprevisibles. L'intent
"prusià" de reunificar Indoxina, amb
els suport soviètic, resulta intolerable
per a Xina, la qual manté les seves di-
visions a la frontera vietnamita, dispo-
sades a repetir 1'"operació de càstig"
del passat mes de febrer, com a respos-
ta a l'atac de les tropes d'Hanoi contra
Cambodja.

L'epopeia vietnamita contra l'impe-
rialisme nordamericà suscita ara senti-
ments contradictoris en l'esquerra eu-
ropea, que poden resumir-se en la se-
güent frase d'un dirigent socialista
francès: "La sol·licitud envers els que
fugen d'un règim comunista no tindrà
valor si va acompanyada de la indife-
rència respecte a les víctimes de l'im-
perialisme nordamericà i les dictadu-
res a les quals dóna suport". Allò que
no queda clar és si entre aquestes vícti-
mes s'inclouen als refugiats palestins
expulsats de llurs terres a partir de
1948.

Les responsabilitats de
Vietnam

Mentre no es restableixi la pau a In-
doxina, el problema dels refugiats no

podrà resoldre's, potser ni tan sols
atenuar-se. Les perspectives són força
obscures. Xina és favorable a una con-
ferència internacional sobre Indoxina,
en la qual, sens dubte, els vietnamites
serien acusats d'invadir Cambodja; pe-
rò Vietnam insisteix que una reunió in-
ternacional, patrocinada per l'ONU, ha
de limitarse a estudiar "els problemes
humanitaris". La situació es complica
perquè la representació internacional
de Cambodja correspon encara al rè-
gim caigut de Pol Pot, el qual compta
no sols amb el suport de Xina, sinó
també el de la majoria dels països no
alineats.

En aquestes circumstàncies, la prò-
xima reunió de Ginebra haurà de
proposar-se objectius limitats per tal
de pal·liar l'esgarrifosa situació dels
refugiats i alleujar la càrrega dels paï-
sos receptors. Ja que Vietnam es diu
disposat a deixar sortir almenys a deu
mil persones per mes, sembla obligat
adoptar les mesures adequades per or-
denar i canalitzar aquesta emigració
més o menys oficial cap als països occi-
dentals que estiguin disposats a acollir-
la. La Comunitat Econòmica Europea,
que ha suspès la seva ajuda a Vietnam
amb el pretext de pressionar en el pro-
blema dels refugiats, hauria de fer en-
rera en la seva decisió, doncs una sim-
ple millora de la situació alimentícia
podria dissuadir a molts dels candidats
a la fugida.

Naturalment, les mesures en favor
dels refugiats han d'anar acompa-
nyades de pressions internacionals so-
bre el règim d'Hanoi per a g^ligar-lo a
respectar eís drets més elementals dels
seus ciutadans i impedir-li que'enco-
breixi amb l'emigració "voluntària"
els efectes d'una política desastrosa
que es proposa eliminar o expulsar les
minories. Fins ara, les autoritats viet-
namites s'han negat a establir la distin-
ció entre l'emigració que podríem ano-
menar política, que afecta sobretot als
professionals i classes mitges de l'antic
Vietnam del Sud, que no troben lloc en
el règim comunista, i l'emigració forço-
sa o expulsió de les minories, sobretot
d'origen xinès. Per descomptat, l'ex-
pulsió va sempre acompanyada de la
confiscació dels béns dels expulsats, a
manera d'impost que s'afegeix a les al-
tres penalitats del desarrelament.

Els vietnamites estan demostrant la-
mentablement que lluir lluita heroica
contra l'imperialisme, en nom de la
salvació nacional, no els posà a cobert
de la pràctica comú de l'error i la
crueltat. Un règim edificat sobre tants
milions de cadàvers, al qual vàrem
creure curat del fanatisme, ens ofereix
ara una imatge brutalment allunyada
dels seus moments més sublims. •



AMB ESTATS UNITS DE FONS

Les servituds
d'Europa
JORDI GARCIA PETIT

Divendres, 22 de juny de 1979, els caps d'Estat i de govern
dels països comunitaris europeus acorden congelar llurs
importacions de petroli fins al 1985, mantenint-les a un sostre
igual o inferior al del 1978. D'altra banda decideixen —un cop
més, puix que ja havien decidit el mateix el 1973 i el 1974—
d'establir ràpidament el diàleg directe amb els països
productors de petroli, per tal de cercar una autonomia relativa
de la CEE en el proveïment de crus.

nistrament.
La realitat crua és que avui l'Europa

occidental té una enorme capacitat de
mal i de campanya electoral, perquè a
producció industrial —muntada ir-
racionalment, és cert, perd s'ha de par-
tir en l'anàlisi del que hi ha i no del que
hauria d'ésser, bo i considerant que en
aquesta situació s'hi troben comprome-
ses les masses treballadores europees-,
producció que cal alimentar i donar
sortida, però amb què i cap a on es allò
que està relativament fora del control
directe dels Estats europeus.

De fet, per a les classes en el poder
dels països de la CEE el desafiament
principal que tenen plantejat no és
disputar o compartir amb els Estats
Units l'hegemonia, sinó simplement po-
der mantenir els actuals nivells de pro-
ducció industrial, si no volen que la
conflictivitat social arribi a cotes en
què es vegin obligades a intentar "sor-
tides" neo-febdstes, amb totes les con-

Divendres, 29 de juny de 1979, els
set països més industrialitzats de l'Oc-
cident (quatre europeus, Estats Units,
Canadà i el Japó) acorden a la cimera
de Tokyo que els europeus s'atendran
al seu compromís comunitari i els al-
tres tres observaran les baixes de con-
sum d'energia previstes en el marc de
l'Agència Internacional de l'Energia,
controlada pels Estats Units, i que són
sensiblement menys estrictes que les
acceptades pels europeus.

Un cop més també, els Estats Units, i
aquesta vegada en col·lusió amb el Ja-
pó, aconsegueixen de lligar els euro-
peus a la seva política energètica en un
pla de dependència i d'inferioritat de
condicions, ço que equival a escanyar-
los pel punt més sensible.

Tot el llarg procés que arrenca
del 1971 amb la primera devaluació
del dòlar, és un seguit de confron-
tacions i recomposicions entre els
Estats Units i l'Europa comunitària, el
coneixement de les quals ha estat en
bona part escamotejat a l'opinió públi-
ca. És a dir, les contradiccions d'inte-
ressos entre aquests dos blocs econò-
mics no són presentades obertament
coma tals, perquè sobretot del cantó
dels governs europeus resulta obligat
mantenir la ficció de la unitat, de cara
a servar la cohesió ideològica interna
del sistema capitalista i amb ella les
actuals estructures, alhora que la sub-
ordinació als Estats Units en matèria
de defensa davant la Unió Soviètica
impedeix qualsevol autèntica afirma-
ció dels interessos europeus. - •

Les crítiques formulades ara per
Giscard d'Estaing ai pla energètic
nord-americà no desmenteixen aquest
plantejament; tenen un caràcter for-

Els Estats Units, juntament amb el Japó, estan lligant de mans als europeus.

l'hora de la veritat França ha passat
per l'adreçador com els altres.

El somni d'una certa burgesia nacio-
nal europea i dels seus tecnòcrates és
compartir amb els Estats Units l'hege-
monia mundial, però això vol dir com-
partir amb ells l'apropiació de matèries
primeres i els mercats on imposar pro-
ducte i capital, la qual cosa els Estats
Units énen demostrant a bastament
que no estan disposats a acceptar.

El redreçament de l'Europa occiden-
tal després de la desfeta de la segona
guerra mundial ha estat espectacular
en termes de creixement econòmic, so-
bre la base d'un sistema productiu i de
consum calcat del nord-americà, però
embastat amb agulles per la manca de
matèries primeres, i en primer lloc ide
productes energètics, i d'una política
autònoma per a garantir-ne el submi-

sequències que això portaria.
El que sembla clar és que en la dura

pròxima dècada s'hauran d'introduir
canvis importants en el sistema global
europeu, tant pel que fa a la dependèn-
cia envers els Estats Units —i una de les
línies de trencament d'aquesta passa,
en efecte, per la negociació directa dels
europeus amb els països fornidors de
matèries primeres— com de cara a la
reconversió de sectors industrials i a la
variació de modalitats de consum.

Això requereix necessàriament una
modificació de l'actual estratègia euro-
pea, que comporta donar pas a la parti-
cipació d'altres forces polítiques i so-
cials diferents de les que fins ara han
monopolitzat el poder i que estan pale-
sant una manifesta incapacitat per a
treure Europa d'una crisi cada cop més
aguda. •
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L'hora de la Formació Cultural Bàsica

A propòsit de les Segones Jorna-
des d'Educació Permanent d'Adults.
Quan fa dos anys, en nom de les lla-
vors non-nates oficialment (però
amb tres anys d'existència oficiosa)
Escoles d'Adults, peregrinàvem, de
Barcelona a Madrid, al Ministeri
d'Educació, perquè no continués
congelant el "cupó" de mestres d'a-
dults que encara era vigent per a
Barcelona (dels 71 mestres pressu-
postats a 1973 ja sols eren treba-
llant 35) s'ens donaven arguments
tant peregrins com aquests:

-"El règim franquista ha liquidat
per complert l'analfabetisme, per
tant no urgeix crear serveis de Edu-
cació d'Adults".

—"Les estadístiques del Pa-
dró/1975 (8 milions d'adults in-
fraescolaritzats, 3 milions d'analfa-
bets, a nivell d'estat; 1 758 562 in-
fraescolaritzats, 228 383 analfa-
bets, a Catalunya) mostren "símpto-
mes" (només "símptomes"?) que els
analfabets rebroten" (sic) però "pri-
mer són els nens"...

—"El fet que al pressupost de
creació de places escolars d'EGB
pactades a la Moncloa no s'explici-
ta, dins l'EGB, la partida d'educació
bàsica d'adults ens fa concloure que
ni els partits de l'oposició volen ara
aquest servei".

És lògic que en aquest context
tragicòmic a les Primeres Jornades
d'Educació d'Adults realitzades el
curs passat a Barcelona —amb re-
presentants de diferents nacionali-
tats amb similars o pitjors proble-
mes culturals—, no sols es va incidir
en qüestions metodològiques i de
continguts, sinó que clarament s'ex-
plicitaren els problemes polítics que
pressuposaven aquestes. La primera
victòria de les Escoles d'Adults de
Barcelona a principis del curs pas-
sat (recuperació de les 71 places ofi-
cials i acceptació de cursets com a
requisit d'ingrés a aquestes) feia
pensar que era posible afrontar col-
lectivament els problemes.

Ha estat, però, en el marc d'a-
questes SEGONES JORNADES D'E-

FRANCESC GARCIA DE HARO*

"Mestre. Membre del SEPT (Servei d'Educa-
ció Permanent dels Treballadors)

DUCACIÓ D'ADULTS dels passats 7-
8 i 9 de juny, que han pogut aplegar
a 200 participants de diverses co-
marques de Catalunya, dels sindi-
cats d'UGT, CCOO i Unió de Page-
sos, de diferents sectors (minusvà-
lids, tercera edat, emigració, món
gitano...) i de nacionalitats com ara
Andalusia, Castella, Euskadi, Galí-
cia i València, a on s'ha pogut expli-
citar el fil conductor de l'actual mo-
viment de les Escoles d'Adults.

Els dies d'aquestes jornades eren
dolents, per la natural acumulació
de problemes de fi de curs, però
bons quant a la conjuntura política:
• La Constitució, que reconeix el
dret "de tots" (no sols "de tots els
nens") a l'Educació Bàsica, és ja
aprovada i vigent.
• les eleccions locals, en les quals
els partits d'esquerra havien promès
atenció a l'educació d'adults, han
donat a aquests moltes regidories
d'ensenyament, cultura... .
• el debat estatutari està entrant
(?) a la recta final, i a l'Estatut es re-
coneix pel moment la competència
autonòmica de l'Educació Perma-
nent d'Adults.

El tema abordat en aquestes Jor-
nades han estat les Unies de fons glo-
bals i concretes d'una Programació
de la Formació Cultural Bàsica dels

Treballadors en el marc de l'Escola
Pública.

Diem línies de fons globals i con-
cretes a la vegada, car —amb les
"eines" municipis, sindicats, ens
autonòmics— volem intervenir:
- a l'APARELL EDUCATIU.
• com a treballadors de l'ense-
nyament d'adults volem a l'ensems
la professionalització de la nostra
feina i la renovació metodològica .
(estem experimentant el mètode in-
vestigatiu, la interdisciplinarietat i
el treball en equip). L'"especialitza-
ció" és el nostre instrument.
• com a treballadors en general,
volem "recuperar el nivell obligato-
ri', d'escolaritat en una Unia de "re-
cuperar la pròpia cultura treballa-
dora", empalmant amb les aporta-
cions autogestionades dels Ateneus
Populars i afrontant les noves coor-
denades d'aquesta societat immersa
en el capitalisme avançat i la tecno-
logia.
- a l'APARELL PRODUCTIU.
• amb l'aplicació a les empreses de
la "llicència pagada d'estudis", con-
veni 140 de l'OIT firmat per Espa-
nya fa un any i que entra en vigor el
proper 18 de setembre, volem inci-
dir en el "salari social", en la reduc-
ció d'horari i, en genral —amb els
instruments culturals adquirits— en
l'organització del treball.
-al MERCAT DE TREBALL.
• amb la probable distribució del
promès augment de places pel pro-
per curs, tenint en compte, de cara a
la seva reinserció, els sectors més
afectats per la crisi i l'atur: tèxtil,
construcció, metall, com també el
camp.- Ens acontentaríem en un pri-
mer curs amb experimentacions en
aquests diferents sectors, fent així
després irreversible el procés.

Poder utilitzar aquesta TRIBUNA
per recordar al lector de L'HORA,
ben. segur sensible als problemes
culturals i sensible al moment d'a-
profundiment de la democràcia en
què vivim, que encara cal que es
sensibilitzi més en el que fa referèn-
cia a la relació Formació Cultural
Bàsica - Aprofundiment de la Demo-
cràcia és, per tot el que hem dit fins
ara, si més no estimulant.



OVNIS

Els apòstols de la nova era
CARLES GÓMEZ ACÓZAR

En els passats dies se celebrà al Palau de Congressos de Montjuïc el
primer congrés mediterrani d'ufologia "OVNI". Malgrat l'escassa

afluència de públic habitual en aquest tipus de convencions, la
participació fou més gran del que s'esperava —més de tres-centes

persones. .
Quant a les ponències i comunica-

cions n'hi va haver per tots els gustos,
des del folklorisme visionari i messià-
nic fins a la participació d'autoritats en
la matèria. Amb tot, allò que quedà
clar, fou la manca de perspectiva i
l'impasse que pateix avui dia l'estudi
del fenomen OVNI.

L'evangeli dels nous déus

Està molt de moda parlar de la "cri-
si de fe" que pateix la nostra societat,
"fruit del materialisme ateu", segons
els il·luminats de torn. De fet sembla
més aviat que hi ha una "credulitis"
general aguda, doncs cada dia surt un
nou mesies que ve a salvar la humani-
tat —i, sobretot, aquelles ànimes esco-
llides que combreguin amb el seu
rotllo- de l'apocalipsi que immediata-
ment acabarà amb "aquests temps

borrascosos". I cap d'aquests "mesies"
no mor de gana al mig del carrer. Sinó,
que li diguin a en Moisès David, o als
capitostos dels "Testigos de Jehovà",
mormons, i swamis, gurus i maharishis
de tota mena, a part d'alguns líders po-
lítics que si fa o no fa...

El que passa és que hi ha una indi-
gestió d'informació de tota classe, de
vegades contradictòria o antitètica,
que bombardeja constantment a l'ho-
me del carrer mostrant-li, per una ban-
da, la falsetat de certes postures tradi-
cionals però sense donar-li cap altra
opció a curt termini.

Una de les formes més espectaculars
i recents d'aquest mesianisme és el fe-
nomen OVNI, en el qual hom atribueix
a aquests éssers extraterrestres poders
similars als dels déus arquetípics i, tan-
mateix, els identifica amb ells.

Segons les descripcions de testimo-
nis, alguns d'aquests éssers tindrien

una alçada de 1,90 cap amunt, de ca-
bells rossos, ulls clars, faccions harmò-
niques, intel·ligència molt evoluciona-
da i caràcter bondadós. .

D'altres tindrien una alçada com
d'un nen de deu anys, cap despropor-
cionadament gros, així com els ulls, i
similar intel·ligència i bondat que els
seus companys.

La tornada dels déus de foc

Com ja succeí en la història dels po-
bles americans que reberen als "con-
queridors" com als antics déus blancs
que les tradicions anunciaven, i què fa-
rien amb ells el més gran genocidi de la
història americana, esperem avui l'ar-
ribada dels nous déus que, segons Ma-
laquias, Nostradamus i el mateix Apo-
calipsi, vindran a la fi "d'aquest segle
obscur", quan començarà per als seus



elegits la nova era daurada, l'era d'A-
quari, Satwa Yuga.

I els mítics extraterrestres reunei-
xen les característiques necessàries
per a fer possible aquest fet: una intel-
ligència evolucionada, una tècnica més
enllà del que podríem imaginar i un po-
der suficient per engegar a qui es posi
per davant. Segons algunes revistes del
tema, el mateix Jimmy Carter ha par-
lat amb ells, d'aquí la bona voluntat
que estan posant els ianquis en la seva
política exterior (£l).

Els organitzadors del congrés, Anto-
ni Ribera i Francesc Rovatti, feren el
possible per tal d'aconseguir un nivell
coherent de qualitat al llarg de les dues
apretades jornades de convenció però,
on no n'hi ha, no en raja, i si no hi ha
proves ni dades no es poden, honrada-
ment, inventar. Malgrat les ponències
de l'italià Robert Finotti, que parlà dels
dossiers del Departament de Defensa
del seu país sobre la qüestió OVNI, i del
romanès Florís Gheorghita, enginyer
que proporcionà material gràfic de
dubtosa interpretació i molt mala qua-
litat —amb tot el més interessant—, les
altres ponències no varen aportar res
de nou sobre el tema.

Interruptor extret d'un OVNI, fet de
mercuri i cristall. En girar es connecta i
desconnecta contínuament.

Què en pensen els
organismes oficials?

Quelcom d'incomprensible en una
societat democràtica és que els orga-
nismes oficials no donin cap mena d'in-
formació sobre el problema. Recordo
haver llegit fa temps les declaracions
d'un general de l'exèrcit de l'aire dient
que, oficialment, no podia afirmar res,
però que particularment n'estava se-
gur de l'existència dels OVNIS.

Tanmateix una revista tan poc do-
nada a extravagàncies com l'ÈPOCA
italiana, publicà fa uns anys, un article
en el qual incloïa la conversa entre els
astronautes que per primera vegada
trepitjaven la lluna i el centre espacial
deHouston.Traduïmliteralment: "Im-
previstament la transmissió de ràdio és

pertorbada per estranyes interferèn-
cies. El centre de Houston mana als as-
tronautes que controlin els aparells.
Estan perfectament però les pertorba-
cions es repeteixen. Armstrong baixa i
s'allunya de la càpsula. "Què dimonis
és?", crida. Des de Houston pregunten
què succeeix. "Veig uns objectes enor-
mes", respon. "Déu meu, són unes al-
tres astronaus. Estan arrenglerades a
l'altra vora del cràter i m'estan mi-
rant". El diàleg no fou transmès per
l'àudio de TV però fou enregistrat per
diversos radiooients. Avui Armstrong ha
deixat l'aviació i refusa de respondre el
que se li demana sobre què va veure,
realment, el dia que caminà per la llu-
na". ]

Un vol charter des de
Ganímedes?

Encara si acceptem la presència de
naus extraterrestres amb els seus tri-
pulants corresponents, queden moltes
qüestions per aclarir. Una de les més
importants per als científics és com po-
den venir des de tan lluny? Quina for-
ma d'energia utilitzen?

L'enginyer Florís Gheorghita res-
pongué: "El fenomen UFO, s'emmarca
en un esquema còsmic més ampli de la
intel·ligència, i la manifestació dels
seus fenòmens es desenvolupa en una
física més àmplia, conforme a lleis físi-
ques desconegudes. Fer exemple, estic
plenament convençut de la mate-
ríalització-desmateríalització com un
dels aspectes que poden ser coneguts
pels físics moderns com l'efecte d'una
pèrdua de massa. Solament per la físi-
ca fonamental moderna es pot pene-
trar en la ufologia, per la física d'altres
formes d'energia".

Per altra banda, parlarem sobre el
tema amb un físic nuclear que vaig co-
nèixer fa uns anys i que afirma que té
contacte amb extraterrestres des dels
onze anys. Va néixer a Itàlia, té al vol-
tant de setanta anys i a casa seva hi ha
infinitat d'aparells construïts "segons
els consells" dels seus amics. Un d'a-
quests aparells —comprovat perso-
nalment— envelleix el vi el conyac en
qüestió de minuts com si fos de deu o
vint anys. Viu sol i quasi no es relacio-
na amb ningú. Segons aquest amic, les
naus extraterrestres es desplacen amb



energia centrífuga que acumulen com
nosaltres ho fem amb l'elèctrica.

La Verge de Fàtima
viatjava en OVNI

Una de les ponències més curioses
del congrés fou la presentada pel por-
tuguès Fausto Nunes Dias sobre el te-
ma: "Fàtima: encontres immediats a la
tercera fase", en la qual, basant-se en
els testimonis presencials dels "mira-
cles" i les declaracions dels tres nens,
dedueix la presència d'OVNIS.

Citem les paraules del vicari general
de Leiría, testic d'un dels "miracles":
"En el cel blau cap núvol. Aixeco els
ulls i guaito l'espai... Amb gran admi-
ració veig, clarament, un globus llumi-
nós que es movia de llevant a ponent,
lliscant, lentament i majestuosa, tra-
vessant l'espai... De cop, el globus, amb
la seva llum extraordinària, se sumi en
els nostres ulls".

L'informe del senyor* Nunes Dias
comprèn nombroses cites tretes dels lli-
bres que publicà la mateixa església ar-
ran dels fets de Fàtima, donant una al-
tra interpretació a allò que els ulls ig-
norants dels tres pastors veieren. Entre
el material hi ha diverses fotografies
dels fenòmens que, evidentment, pre-

Diverses personalitats asistents al Congrés. D'esquerra a dreta Florís Gheorghita, ingenier
romanes; Francesc Rouatti, president del comitè organitzador; Antonio Ribera, president
del congrés.

senten una gran semblança amb les re-
collides en altres aparicions d'OVNIS.

Un camí sense sortida

Quelcom que resultà evident a la fi
del congrés és la manca de perspectiva
de futur de la ufologia mentre els orga-
nismes estatals i oficials romanguin en
la seva posició marginal, sense cap me-
na de compromís o definició.

Resulta impossible per a qualsevol
investigador seriós amb els pobres mit-
jans al seu abast, d'aconseguir proves
fefaents d'aquest problema, sigui cap a
un o altre sentit. El cert és que no es
pot afirmar rotundament un sí o un no,
i això és, avui dia, inadmissible. Sols hi

ha una manera d'acabar amb els xer-
raires i els vividors i és donant a conèi-
xer les dades que tan gelosament guar-
den els organismes respectius. El més
trist de Ja qüestió és que aquesta postu-
ra del govern no sols es refereix al te-
ma OVNI, sinó també al nuclear, ordre
públic i el que vostè vulgui. Encara
continua havent-hi una inquisició eli-
tista que jutja el que hom està preparat
per a digerir i el que podria atemptar
contra uns interessos que no poden ser
més que els seus propis. La ciència és
patrimoni de tota la humanitat doncs
som tots els contribuents els que la pa-
guem i matenim, i tots en tenim el ma-
teix dret a fruir dels seus coneixe-
ments: Ja n'estem farts de pares de la
pàtria! u
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Catalunya
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TOMÀS CERVERA, JO PLEGO

Qui té por de "Chez
Tomàs" a Llafranc?
XAVIER FEBRES

Algú pot imaginar la Costa Brava sense un racó tan ple de vida
com Chez Tomàs, de Llafranc? Doncs sí, hi ha gent que pot
imaginar-ho. I s'han proposat de fer tancar Ghez Tomàs. Tancar
aquest establiment seria com fer una torre de pisos a Cala
S'Alguer, una estació de "Metro" al passeig de Cadaqués.

"Aquest hivern passat, que em van
fer tancar, me'n vaig anar a Calella.
Agafava Uenya, encenia la llar de foc a
Can Xicu (sort dels amics, sort d'en Xi-
cu plaet), m'hi feia un parell de butifar-
res, em prenia dos "carajillos" i cantà-
vem quatre havaneres. Hi vaig trobar
un calor que no he trobat mai a Lla-
franc. Aquí el mico se'm va morir de
fred i el lloro no sé on és. Jo sóc un bès-.
tia que em moriré aquí. Tant de bo
m'hagués trencat la cama el dia que vaig
arribar a Llafranc. Anna, tanca aquest
rotllo de r'Holocausto", collons, i posa
música de fons. Música de fons I I un
altre whiskiel". .

"Els pins i les pedres són el
cor d'en Tomàs"

I no obstant, ja hi han arribat a mit-
ges. Per primera vegada des de fa tret-
ze anys, Chez Tomàs va tancar tot l'hi-
vern passat. Amb l'arribada de la tem-
porada, ha tornat a obrir. Però només
una part de l'establiment: el restau-
rant. S'ha acabat el tros més viu de
Chez Tomàs: els racons per trobar's-hi
a qualsevol hora de la nit, per cantar,
per escoltar. Per estar-hi, que caram.

I s'ha acabat el lloro de Chez Tomàs,
el mico de Chez Tomàs, més populars
que molts personatges públics de la
contrada. El mico es va morir de fred i
de tristor, durant l'hivern de la tanca-
da. El lloro va desaparèixer. Robat?
Emmetzinat? Fet i fet: Qui té por de To-
màs Cervera?

"Em fan la vida impossible perquè
no és pot ser En Tomàs. M'han fotut el
mico, m'han fotut el lloro. Només que-
do jo. I jo, plego. Me fot fàstic Llafranc.
No, me fot fàstic la gent de Lafranc.
No, tampoc. Me fan fàstic la gent que
ve i no és de Llafranc, perquè els d'aquí
son macos. Però els que no en son, me
foten fàstic. He hagut de tancar tot
aquest hivern per culpa de quatre...,
per denúncies. Dues-centes denúncies
a la Guàrdia Civil i a l'Ajuntament, sis
a Sanitat, tres o quatre a Indústria, sis
a Madrid. Diuen que no tinc permisos,
que tenco tard, que fem soroll. Els
veïns? No, home, no. Això no són veïns,
són la gent de les torres dels voltants,
gent de torres. Si fossin veïns i visques-
sin aquí, no hi hauria cap problema. Jo
volia llogar les torres dels voltants per
solucionar el problema, però a mi no
me les volen llogar. Al Tomàs; no. Estic
tip de plets i de collonades. No es pot
ser en Tomàs. Jo, plego".

Amargat, i clar que si. Aferrat més
que mai al got de whiskie i al bastó,
amb la riallada (un "ja, ja, ja" constant
i personalíssim) cada vegada més apa-
gada. És la decadència. Però no pas la
seva, ca. La decadència d'una certa

idea de la Costa Brava, la de debò, en
lluita contra els venedors de ciment Quatre clients dels de sempre ani-
sense escrúpols. Plegar, en Tomàs? men Tomàs a buidar el pap. Sense es-
M'estranyaria. Estima massa. tridències, ni escarafalls. Amb gestos i •



En Tomàs amb la seva dona.

mirades d'afecció gairebé impercepti-
bles. Un d'ells, a mitja veu, entona la
coneguda havanera que ha estat dedi-
cada a Tomàs, des de fa anys. .

Vine Tomàs i deixa el whiskie tan
estimat,

Vine Tomàs, que t'esperen Calella i
Llafranc.

Els pins i les pedres són el cor d'En
Tomàs,

s'esperít és la terra que lluita amb el
mar.

"Fa disset anys que vaig obrir Chez
Tomàs, disset anys. Jo de fet sóc de
l'Alt Empordà, vinc de Port de la Selva.
Els meus pares hi tenien el "Cafè de los
Bienvenidos". Però quan la guerra van
bombardejar Port de la Selva, potser
perquè era un port. Moltes cases van
caure, i el nostre cafè també. Vam ha-
ver de plegar veles. El meu pare va
comprar un cafè a Palafrugell, el
"Sport bar". I d'aquí en vaig sortir cafe-
ter. Primer vaig estudiar cinc anys ae
dibuix amb el senyor Guitart de Pala-
frugell i escultura amb don Luís Pontís
Donnald, àlias Galtagrós perquè tenia
una galta deformada. El meu pare ens
va muntar un taller. Les meves escul-
tures les vaig regalar totes, no en tinc
cap. En queda una a la Biblioteca de
Palafrugell, si és que encara hi és. Però
en aquells temps els escultors estaven
molt mal pagats i com que el meu pare
va fotre el camp amb una dona a Amè-
rica, em vaig haver de dedicar a taver-
ner. Em vaig quedar amb el Sport Bar.
Una vegada van venir per allà una sè-
rie de futbolistes amb en Di Stefano i
en Kubala, quan feia poc que vivien a
Espanya. Mira, a en Kubala no li vaig

voler donar pa amb tomàquet perquè
no em va venir de gust, però a en Di
Stéfano li vaig regalar un llibre que es
deia "Costa Brava Show", d'en Xavier
Miserachs".

El Sport Bar va fer la seva època i es
va acabar com s'acostumen a acabar
les coses de Tomàs Cervera. Ves a sa-
ber com. Es va acabar i prou. En To-
màs congriava una altra dèria: Mada-
me Zozo. Aquell restaurant-bar sala de
ball no només va fer la seva època, sinó
que la va marcar. En un vell casalot,
en plena carretera, el lloc aparentment
més inhòspit. Però a Tomàs el cor li'n
deia.

Vine Tomàs i agafa'm la mà,
ensenya'm la cosa i ensenya'm el mar

ensenya'm els homes que t'han
estimat,

són homes que estimen el vostre
Empordà.

De "Madame Zozo" a
Carmen Amaya

"Quan vaig tenir la idea de "Mada-
me Zozo", van dir què em tornava
boig. Vaig estar tres dies i tres nits a
una cuneta, plantat davant la casa on
tenia idea d'instal·lar el local. La Guàr-
dia Civil va anar trobar la meva dona i
li van dir si jo estava bé del cap. Però
jo, plantat a la cuneta. I és que estava
comptant els cotxes que passaven... En
passaven molts. Vaig dir: aquest és el
lloc per a posar "Madame Zozo". Ni a
Palafrugell ni a Palamós. Aquí! En ple-
na carretera. Va venir el pintor Viola,

Tomàs, amb uns amics. Darrera el gitano de li:

en Xavier Corberó, La Chunga, en Mi-
serachs, què sé jo, érem trenta o qua-
ranta treballant-hi. Era la conya, vam
fer el "boom" de la Costa Brava. En
Lou Benett tocava l'orgue cada nit, la
Carmen Amaya ballava. No tornarà
mai més aquella època; ja ha passat.
De molts amics, només en van quedar
tres: el doctor Garcia, el doctor Puig-
vert i en Tomàs Cervera i de Coderch.
El "de" me l'he posat jo, tot i que a Ma-
drid no me'l volen donar. No tornarà
mai més aquella època".

Carmen Amaya, la Carmen Amaya
de Begur, va ser el gran amor d'En To-
màs. "Un amor d'aquí, diu posant-se la
mà al cor, i d'enlloc més". L'estimava
amb follia, sense límits, fins el punt de
vendre's Madame Zozo per pagar els
nombrosos deutes que Carmen deixà
en morir. En Tomàs li havia avalat crè-
dits bancaris. S'ho va vendre tot. Car-
men s'ho valia, i més si calgués. Car-
men, Carmen. Encara ara porta al coll
la seva medalla.
Només Tomàs sap on és la veritat,
et dóna el cor quan et dóna la mà,
et dóna l'essència d'un poble estimat,
perquè ell dóna la vida per l'Empordà.

"Ningú no ha escrit com era Carmen
Amaya de veritat; és una vergonya.
Era una.dona que et mirava i et despu-
llava, del tot. Ningú no n'ha escrit res.
Quan va venir a Begur no tenia ni un
duro, li vaig muntar el mas que li havia
comprat el seu home per 35.000 pesse-
tes. L'últim ball que va fer va ser amb
mi al castell de Begur. El vam il·lumi-
nar tot i no ho vam pagar perquè no te-
níem les 85.000 pessetes. Va venir el
governador, els alcaldes i tota la colla.
Ella es va morir a les nou del matí, al
seu mas. Al pis de dalt, els paios. A
baix, els gitanos grifats i jo amb ells.
Un dels de dalt em va dir: "Tomàs, és
morta". Si ja ho sé, li vaig fer. Ja ho sa-
bia. Va ser un enterrament molt bonic.
Mentre uns anaven a enterrar-la, els

altres anaven fotent tot el que hi havia
al mas per les finestres. Els matalassos,
els mobles, tot. Ho robaven tot. Jo en-
cara em vaig fer càrrec de la compa-
nyia de la Carmen i vaig instal·lar deu
o dotze persones a l'hotel d'una tieta
meva a Colera, que el tenia tancat a
l'hivern. Hi van estar molt temps pagant
jo i al final ho van fotre tot enlaire: ca-
dires, tot. Ara, els terrenys del voltant
del mas s'han venut en parcel·les, la
casa és de l'Ajuntament i està corcada.
A sobre, el seu home la va desenterrar i
se la va emportar a Santander. 0 sigui,
que ara ja no hi ha ni casa ni Carmen a

Begur. Posa-ho, posa-ho això: ara no
hi ha ni casa ni Carmen a Begur".

'Em volen fer fora1

Amb el que li va sobrar de la venda
de Madame Zozo, va posar Chez Tomàs
a Llafranc, fa disset anys.

"Em deien que a Llafranc s'hi estava
bé per estiuejar però no per fer-hi cap
negoci.

Va ser un èxit. I ara em volen fer fo-
ra quatre veïns, perquè no son veïns,
no viuen aquí. Un m'ha fotut la vinya,
l'altre no em pot veure perquè sóc en
Tomàs. És difícil de dir això, però no
em poden veure perquè sóc en Tomàs.
Mira, jo sóc dels "Amics de Llafranc" i
tant com visqui portaré l'arbre de Na-
dal que posem a la plaça. El faig venir
del Montseny, cada any. Després, or-
ganitzo l'arribada dels tres Reis amb
una barqueta il·luminada. L'Hotel Le-
vante dóna la coca, la xocolata la posa
Can Baldin de Palafrugell i venen tres-
centes criatures a fer la festa a casa a
Chez Tomàs. Abans, un escultor d'Olot
ens donava les figures i fèiem un pesse-
bre a la plaça i tot. L'any passat vaig
muntar l'homenatge a Fages de Cli-
ment, aquí, al Baix Empordà, jo que
vinc de l'Alt Empordà com el meu
amic, en Fages. Es van tornar a pensar
que estava boig, perquè a sobre ho vaig

voler fer a la platja de Ca L'Estreta,
l'últim refugi de la Costa Brava. Vaig
demanar els permisos a la Guàrdia Ci-
vil, a la Comandància dè marina i a
l'Ajuntament de Palamós. Em deien:
"Tomàs, que t'has tornat boig?". No,'
és aquí que s'ha de ferí Vam agafar un
grup d'artistes que ho entenien molt bé
i vam muntar l'obra de teatre "Les
Bruixes de Llers" a la platja. Ni cadires
ni res, tots a terra. Érem sis-centes per-
sones i tots ploràvem. Després ho vaig
tornar a fer a la platja de Llafranc.
Vaig treure'n una gran satisfacció, pe-
rò de pela ni una.. Sempre he estat pe-
lat, jo. Tinc molts deutes, però encara
tinc amics. En Xavier Cugat em volia
portar a fer feina al casino d'Eivissa, a
las Vegas i tot. Però no. Jo, me quedo.
Amb lloro o sense, amb mico o sense.
Jo, me quedo. (Els ulls se li humitegen
encara més que de costum, els llavis
dibuixen un rictus de dolor. Tomàs em-
passa gola avall una glopada de tristor.
Plora. Amaga la cara, s'eixuga els ulls.
Es refà). Jo, me quedo. I ara no
m'emprenyis més I"

Vina Tomàs i deixa el whiskie tan
estimat,

vine Tomàs que t'esperen Calella i
Llafranc.

Els pins i les pedres són el cor d'En
Tomàs,

s'esperit és la terra que lluita amb el
mar.

Vine Tomàs, vine Tomàs... •

Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

Maçanet de Cabrenys
A dalt de tot de la comarca de l'Alt Empordà, perdut

quasi bé, en els confins fronterers de Catalunya hi ha una
vila molt bella, envoltada d'un paisatge pletòric de vege-
tació i de bellesa, és el poblet de Maçanet de Cabrenys.

El poble de Maçanet és una població que es destacà per
la seva situació, envoltat per un ampli amfiteatre munta-
nyós que el separa de les venies terres franceses del Ros-
selló. Està situat a l'esquerra del riu Arnera, però un xic
apartat del seu curs fluvial.

Factors determinats d'aquest indret són el magnífic
paisatge que l'envolta —i em repeteixo—, el caire feréstec
de la vegetació i un darrer factor, que atany molt particu-
larment a la vila, la seva pulcritud. Per carrers i places
de Maçanet és difícil veure qualsevol mostra de brutícia o
deixadesa,.

Per a les persones amants de l'art és recomanable que
visitin l'església parroquial de Sant Martí de Tours, que
presideix la població, que conté una interessant porta la-
teral romànica.

Maçanet de Cabrenys, com molts altres pobles cata-
lans, també té la seva llegenda popular. Aquesta tracta de
"la maça d'en Rotlan".

Al bell mig de la plaça major de Maçanet hi ha planta-
da una gran barra de ferro que rep el nom "la maça d'en
Rotlan". Doncs bé, la llegenda conta que amb ella en Rot-

lan combatia als moros i que una vegada restà lliure el
pafs de l'amenaça dels sarraïns, aquest heroi, de caire
llegendari, la llaçà des de dalt de tot de la muntanya pro-
nunciant les següents paraules:

"On la maça d'en Rotlan caurà
Maçanet de Cabrenys serà".

I a partir d'ací el poble s'edificà al seu voltant. Cal dir,
que l'esmentada maça té una alçària de 6,34 metres, in-
cloent la part que està enterrada sota terra, i un gruix,
més o menys, de vint centímetres.

Per a la gent que li faci més gràcia donar un tomb pels
contorns del poble, poden anar fins el Roc de Fraussa o de
França, que amb una alçada de 1.418 metres domina les
rodalies de la regió.

Com anar-hi?

Se surt de Barcelona, bé per la carretera nacional N-II,
direcció a França, o bé per l'autopista, fins arribar a Port
de Molins, població aquesta que es troba una vegada pas-
sat Figueres. Aquí s'abandona la ruta principal per
endinsar-se per una carretera local que passa per Biure
d'Empordà i Darnius i que acaba, pràcticament, a Maça-
net de Cabrenys. I una vegada allà, bon cap de setmana.



La premsa està present al carrer.

LA PREMSA CATALANA

Perspectives i fiitur
JOSEP M.a FIGUERAS

Cal constatar, en primer terme i com ja és sabut, l'increment
que han pres les publicacions en català que s'han publicat arran
de la mort d'en Franco. Les grans realitzacions de premsa, des
dels dos diaris existents fins al naixement de la premsa general

especialitzada, setmanaris d'humor, d'esports, d'informació
general, etc. han hagut de veure la llum amb la desaparició del
qui fou el principal obstacle teòric per a la plena vida dels diaris i

revistes en la nostra llengua.

Antoni M. Güell i Modest Reixach
van publicar un interessant treball La
producció editorial a les àrees lingüísti-
ques restringides: el cas català, que va
publicar l'ICESB el 1978 dins el núme-
ro 12 de la seva publicació Perspectiva
Social i comentaven dins el capítol de
les recomanacions i conclusions que
cal:

Començar l'edició d'una revista set-
manal en forma de suplement domini-
cal del diari Avui.

Estudiar la viabilitat de tres típus de
publicacions periòdiques a nivell del
Principat: revista gràfica, revista d'hu-
mor, revista d'esports.

L'auge de publicacions catalanes de
tipus local, barris, comarcal... sugge-
reix la conveniència d'establir dife-
rents tipus de col·laboració entre
aquests i els diaris i revistes d'abast
més general.

Dreçar amb les revistes una espècie
d'elenc o anuari amb indicacions de les
seves principals característiques per
l'estil de Llibres en Català de l'INLE.

La dinàmica de la premsa
catalana

D'aquests cinc punts cal observar
com la pròpia dinàmica de la vida de la
premsa catalana ha solventat la seva
resolució. Així pel que fa referència als
tres tipus de publicacions periòdiques
cal observar l'existència de quatre re-
vistes humorístiques: La pipa d'en Roc
i £1 Cementiri (Mataró), El Dàtil (Gan-
dia) i Amb potes rosses (Barcelona),
d'esports, el naixement d'Esports Blau-
grana (Barcelona), etc. S'ha realitzat
també un anuari de la premsa catalana
actual amb motiu de l'exposició del
mateix que han organitzat òmnium,
Xarxa Cultural i la "Caixa", es treballa
en la coordinació dels esforços de la
premsa comarcal vers la realització del
Congrés de la Premsa Catalana. D'altra
banda problemes de caire global i eco-
nòmics impedeixen que el diari Avui
realitzi un suplement en color domini-
cal com els extraordinaris que ha fet

sobre Andorra, 1*11 de Setembre o Vo-
lem l'Estatut.

Mentre arriba la solució definitiva
per tots els mals de la premsa: la presa
del poder polític amb estatuts d'auto-
nomia i governs autonòmics per als
Països Catalans. Especialment greu és
però la situació al País Valencià i a les
Illes on no hi ha ni el nombre de publi-
cacions i lectors que al Principat. No
s'ha arribat encara a la situació dels ini-
cis de la dècada dels setanta quan els
diaris i revistes castellans iniciaven la
catalanització del contingut com a pas
previ per a la introducció del català de
manera progressiva a les seves pàgines
fins arribar a la premsa escrita total-
ment en català. Als països germans la
premsa no es troba encara ni a la pri-
mera etapa. Hi ha una absència gene-
ral de publicacions i un control de l'oli-
garquia que trava la lliure expressió i
l'ús periodístic de la nostra llengua.

Com molt bé assenyalen les conclu-
sions de l'àmbit dels Mitjans de Comu-
nicació dins el Projecte de Resolucions
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PSC, PSUC, CDC i ERC,
plegats en la lluita per l'Estatut

Els quatre partits catalans. PSC. PSUC. COC i ERC. des-
pré» d'una reunió d'alt nivell celebrada ahir a la tarda en
qu* coincidiren en la defensa total de l'Estatut de Sau.
«•nin posat d'acord a emprendre i Impulsar conjuntament
una astratègla de lluita política a tot nivell per tal de pres-
sionar favorablement per a Catalunya l'Inici de la negocla-
ctó de rEstatut a les Corts.

•apnuantanta data partit» PSC. Prepara? COlUa de
PSUC COC. I ERC. qua a» raunlran a j L Z t l I ^ ^
m sktsrda par tractar da la altua- «e iemore

• í ü ü " ! " " ™ ! ! ! ! ? * ! ? 1 * ^ ! ! ; "•** ****• attraunn» «an acor-
asontarsn da convocar la dalagada dar M H donar « H , , u p w 1 a u
sak «MU-wn parkmantana catalans MdaUva d"miatMctual», artlstu I Ira-
•ishaKda participaran la nagoda- baíador. da la cultura qua praparan
ca) <M protada da Sau a ka Coita. u n doeumant an dalansa da ITmtut
par s «ta raunM qua Hndrt «oc dl- da Sau. »W com dimpukar l'acdà
BartsjHnant. a porta tancada, a quo an al matauc sanw hs andajat al
ralmumanl d» Barcalona. mon asaodallu tfarrau dal pals. En

0 1 " '" '?."" * "* "X"11* * • * . ta matolia llnla. a'Informà qga aa
aws ar» continuació da ai oalabrada prspara una raunlò auloconvocada
daun» passat al rnipola. « n cdnd- „ . M ^ amnm d . catalunys an
• •MutamsnanladaMnsatoul « « « . M da rEstaM. I aa crat una
as rtsUM da Sau -com ans Mor- MbcomMU qua praparara k <M%-
«srw •onM.aMals dal PSC- «aa» 1*^,4 M prop» Onís da Sslanv

praaU ala la valaatal 1»,

' ta raunio llngué loc da quatra da
ta tarda a dos qtiaru da tal. a la w i
dal PSC I aU assiMnts a» Mmarsn a
rauntf tflfou» vmant. Hi participaran
Joan RavaMos. FaUp Lorda I JOMP
Varda pal PSC. Macià Alavad'a I
Joan Rlgol par CDC-Un.ó. Lopaz
Raimundo. Antoni Qutiarraf I Xavlar
Folch pal PSUC. I Jowp Fomas I Jo-
aap nahola par SRC.

D'alfa banda, anit també la qüaa-
HA da la nagociadò da l'Estatut va
aar motiu da duas altra* raunfont Al
mati. lou al comlla •K·cut'u oal
PSUC qui at raum par tal d'·n·Utt·r
la altuacio. m a Inlormat par Sota
Tura da la dlacuulA a la ponanda
comnponant dal projacta d*Estslut
batc. L'aiacullva dal PSUC
mamfaati la aava praocupadò Vi al
aantlt qua als problamat da baia

Van prandra racord da raur* Sintormi tamba dal» dilatant»
kdatagaottdalsvIM-l·Miparlaman- contada» amb altra» torça» pooo-
Mn·ainaMaaiaiO.oat·upoaarqua qua» I al» aoctalMa» propoiaran
• M I» «afla» o-lntaraanMr opi- tfa-pilar laa prtoma» rauniona a
Mon» I Woimaiiuii» aatra al prooH aquaua» toraa* amb lapraaantacM
a» Í*MttSót mm* la»» a la» |a «gul a nlval partamantari o munl-
Can·l·dap»rimpoalcl6eon|unta. etpal. soaa qua quadt an attedl.

Joan Reventós: el govern
atempta contra Catalunya

p*»s «gué ah» Joan NavanMa, prt-
mar aacratafl dal PSC an la ctoanda
«• k I Eaoda Juvana ÍUDu. oro>
MtadlparlaJSC.

pra»»an als motiu» da daaacord
d-UCO. no »1>an taaolt daspra» da ta
prlmara tadura dal ta«l

COC m reuneix amb FNC,
PSANlEatatCaialt

A la tarda, l i k i n d a COC. aa
calabra una taunlo sobra rotatut I
l'Orna da Satambra pto«Mi antra
aquast partit I FNC. PSAN I Fstat
CatalA. qua foran raprasanlata raa-
pactlvamant por Madà Alavadra.
Marc* OHar. Joan Tarabal I Ftancaac

Tarradellas a Madrid

Important entrevista
amb el ministre Fontàn

La vialta al mlmatra Fontan va aar la raaala aam
ahir al punt culminant da la lomada a?Ad«ilnlilmll Tatmarlat,
pomea dat praaldant Tarradallaa. an r»nlÉ«. I r imicl ajua aa» laa al pra-
la «ava aatada a MadrM qua avui la aldaat q«a ka aalal aoavldal
una aatmans qua va Mdar-aa. Bs »nlia»lalar »a amb ata aaRfeataada
traspasso» da •anal· pandant» »a- dals Eataa» Uns», la Uns» SavIMaa I
ran agWtzals I al pnMMant as raunlrt Fn>Ha.

al >i L padas» aaj qua a» H
Madrid (CnWcaaMaaaMaaaW I k ^ M · s a a l m a ^ l q i J l · · M .

aapacM. Aasaal Meaa4 - l la aa- iàliaraaVaaialMaiarMWÏianai

haaras paMa ala la tan . _ _ T .
dal prssid.ai T m r i ï l n . la amat j a . « t a t t « n akwaafa va aar M

aa»aar l«aal aos» atadisa a u M s I J a W aanat «a> ataaaa

Ponència de l'Estatut basc

UCD acceptarà els
concerts econòmics

Unió de Centre Democràtic acceptarà els concerts
econòmics malgrat que hi vol algunes rectificacions
tècniques, cosa que sembla obrir una via important
d'acord per a l'Estatut basc.

Treball
Acord immln·nt
ontralaUOT
ItaCEOE

as*» • dsNassf rcalaM da Sao.

k·tvkU-pB·idatamtelm·orgaiHv

Madrid (Dal noaM amlal sípiclsl
Pau Campal - Ek avanços 9n pro-

' fundltat qua aagons Anard s'havien

parmatra ahir. an manys tamp» da
toa altraa anann». quo »• dona» par
acabsda Is prlmara factura d'aquaat
as>t lagal. Par a la preilma salmana
quada la gagantma u » da trobar
fotmuias mimala» a tota» laa qüas-

Cat vaura. paro. par una part. si als
acords pomes podan tamr una con-

endo. I par r«tra si raaknant UCD

Uns quants diputat» no aon cana-

gun» baaco» I catalana.

• dur* la raunlò oraNr

'.ZZZ Reducció de l'enllumenat i
vklò aakrtsl I al protads cTaatau m m m

el marelme
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BINGO!
In

la premsa catalana cobreix avui els diferents àmbits.

del C.C.C. (Octubre de 1977) el futur de
la premsa catalana va lligat a la nor-
malització de la nostra societat. "Sense
institucions pròpies, sense l'oficialitat
de la llengua i sense unes mesures di-
nàmiques per potenciar la nostra
premsa, la normalització informativa
no serà possible".

Bàsicament i com s'ha dit des de
múltiples plataformes la nostra classe
burgesa no s'ha interessat d'una mane-
ra decidida per la cultura catalana,
quan s'han hagut de fer projectes d'a-
bast general —esmentant només diaris
des de l'Avui fins al Punt diari tot pas-
sant pel nonnat El Temps— ha estat
|[esforç col·lectiu que ha dut a terme
l'execució dels buits informatius.

De l'etapa voluntarista que arriba
fins ara, fins l'etapa professional que
cal, hi ha encara un bon camí a recór-
rer que ha de passar tot i l'aproximació

de les solucions car no hi ha solucions
provades per camins com els que es-
menta la ponència de Premsa en Català
del I Congrés de Periodistes Catalans
fet del 17 al 19 de Febrer de 1978 al
Palau de Congressos de Barcelona:

Cercar el lector.
Cercar rendibilitat.
Normalització total.
Suport dels diners públics.
Catalanitzar la premsa cultural.
Bona formació dels professionals.
En definitiva els aspectes de la pro-

fessionalització del mitjà, de l'empresa
van íntimament lligats amb el futur de
la premsa catalana. Només fent que la
gestió empresarial sigui positiva, que el
producte sigui ben atractiu i bo, que el
català sigui present d'una manera total
a la ràdio, la televisió, el carrer i la vi-
da oficial, aconseguirem la consolida-
ció de les nostres publicacions car. ultra

l'atomització comarcal i sectorial de
les revistes catalanes amb tiratges, en
general, que no ultrapassen els dos mi-
lers d'exemplars el salt que ha de fer la
premsa catalana és el salt de la socie-
tat catalana de la dependència a l'au-
tonomia.

Servitud i voluntarisme
Analitzada en conjunt la premsa ca-

talana actual (p.c.a.) té encara uns
greus defectes estructurals que es po-
den sintetitzar en dos mots: voluntaris-
me i servitud. Un voluntarisme que fa
defugir per les circumstàncies d'origen
i manteniment d'aquell professionalis-
me, que el mercat no permet llevat
d'uns pocs casos, d'altra banda, tan
necessari per la continuïtat, la màxima
difusió i el bon producte. I una servitud
envers l'entitat patrocinadora, el partit



o ens ideològic que hi ha darrera i el
capital que monopolitza el contingut.

Sortosament tant l'empenta i afany
dels capdavanters com el fet que hom
hagi considerat que "fer" premsa en
català no era "negoci" han fet que el
voluntarisme fos un semi-profes-
sionalisme i la servitud envers el capi-
tal diluïda en ser aquest d'aportacions
populars mínimes que han fet —Avui,
Mestral...— que els gestors no actuessin
com a propietaris sinó com a coordina-
dors i promotors.

Sembla, doncs, que aquests dos ele-
ments —la servitud i el voluntarisme—
Vistos des de dins de les publicacions
són la causa de la perenne crisi de la
p.c.a. però mai no podem perdre de
vista que són els elements externs en-
cara els qui entrebanquen la lliure i ne-
cessària expansió de la nostra premsa.
Així la manca de coordinació entre les
diverses editores de la premsa catala-
na, la manca d'un ensenyament mas-
siu i constant a tots nivells de la nostra
societat, la presència del català als
grans mitjans de comunicació d'una
manera habitual, del cinema a la tele-
visió passant per la ràdio, el poc poder
real de les nostres institucions secu-
lars, l'augment en l'ús del català al car-
rer, la vida oficial i comercial, als es-
pectacles i arreu, de les autopistes als
envasos de productes de consum.

No cal dubtar que de seguir el pro-
cés de recuperació nacional per uns ca-
mins d'enlairament i expansió obtin-
drem un marc de cultiu apropiat per al
ferm desenvolupament dels nostres
mitjans de comunicació escrits en cata-
là però els problemes interns seguiran
mentre no hi hagi un debat clarificador
a l'entorn dels mateixos. Als catalans, i
sense pontificar, a vegades ens perd la
xerramequería però d'altres l'acció i
cal que s'obri un diàleg sobre la p.c.a.,
cal que aquella primera reunió que es
feu sobre la premsa comarcal el febrer
al Casal de la Pau tingui una continuï-
tat, cal que entitats com l'Òmnium,
Xarxa i la "Caixa" que han potenciat
amb molt d'encert 1'"Exposició de
Premsa Catalana Actual" que porta ja
visitades dotze ciutats catalanes apro-
fundeixen la tasca d'ajuda a la nostra
premsa, cal que s'elaborí, en definitiva,
una teoria d'actuació perquè la premsa
catalana deixi de ser l'obra d'uns "so-
nats" per a ser el treball constant d'uns
professionals.

Com resoldre-ho? Òbviament un ser-
vidor no té, com ningú, la vareta que
permeti resoldre-ho. He fundat i enter-
rat unes quantes publicacions —des del
Tarotdequinze quan estudiava a l'Au-
tònoma fins a Conqueridors quan era
boy-scout a Valls tot passant per Amics
de St. Cugat, Mestral o el Butlletí de
Xarxa Cultural i aquests onze anys
d'estimar i treballar la premsa catala-

Les jornades de la crisi de la premsa celebrades l'hivern passat aclariren els diver-
sos vessants del problema.

Lapremsa catalana interessa a la nostra societat.

na m'han ensenyat que sigui quina si-
gui la fase que ens toca viure, anys de
resistència o anys de transició o anys
de normalització les nostres publica-
cions viuen només de la fe il·lusionada
i trencadissa d'uns homes i dones que
endeguen amb més pèrdues que benefi-
cis La Boira a Lleida o Joc Vell i Voltes
a Vilabella. Sense aquests peons anò-,
nims i heroics la p.c.a. seria un fantas-
ma del qual tots parlaríem però ningú
no hauria tocat.

Cap el Congrés de Premsa
Catalana

Encetar feines de promoció tangi-
bles i eficaces és allò que hem de fer.
Per això cal agrair a l'Avui que hagi

encetat una labor de difusió d'ell ma-
teix, que Gallca hagi enviat als 6.000
metges barcelonins una lletra amb 12
butlletins de subscripció per les princi-
pals revistes, que es mantingui i s'es-
tengui 1'"Exposició de Premsa Catala-
na Actual" que no resti només al Prin-
cipat i arribi a Perpinyà, a Ciutat de
Mallorca, al País Valencià, a París i
també a Madrid, que es creï una agèn-
cia informativa en català, que es po-
tenciï el futur Congrés de la Premsa
Catalana, que es creï un Secretariat de
Premsa per coordinar les gairebé 500
publicacions i efectuar esforços que les
ajudin a totes elles. Que hi hagi acció i
reflexió però sempre la voluntat no no-
més de resistir en moments de crisi i
trontoüament sinó de transformació,
de canvi, d'adaptació. Cal que la p.c.a.
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Sempre hi ha hagut premsa catalana.

deixi de ser com diria un ex-se-
minarista o un ex-disbauxat l'amant
per a convertir-se en la senyora. En el
centre de l'atenció i l'atracció. No en
una segona part. Sense aquests ele-
ments de prioritat la p.c.a. no podrà fer
el salt vers la normalitat fins que el

país i la societat hi arribin. I cal encara
una generació... D'aquell Institut Cata-
là de la Informació que sentíem parlar
al Congrés de Periodistes Catalans no
s'ha cantat ni gall ni gallina més, de les
resolucions de l'Àmbit de Premsa del
Congrés de Cultura Catalana ja n'es-

tem tips de "copiar" les conclusions
sense que es duguin a la pràctica. Per
aquesta raó cal aixecar un crit com
aquests coets de la revetlla de Sant
Joan que tot fent espetecs creen una
Flama que de punta a punta dels Països
Catalans ens encenen a tots plegats i
elaborar una síntesi freda i seriosa,
científica i desapassionada que perme-
ti a la p.c.a. sortir de l'atzucac en el,
qual es troba, d'aquest carreró sense
sortida que fa que quan 1'"heroi", l'he-
roic almogàver o la seva dona es can-
sen, tanquin la revista. Que la p.c.a. es-
devingui un fet amb cara i ulls no no-
més amb la boca per a cridar.

Des de l'HORA fem doncs una crida
vers la reflexió pública per tal que enti-
tats que han treballat per la normalit-
zació de la nostra premsa col·laborin i
endeguin un procés de clarificació en-
vers el tema que ens ocupa, que perio-
distes situats a l'Ajuntament de Barce-
lona, a l'Associació de la Premsa de
Barcelona o a la Facultat de Ciències
de la Informació encetin aquest camí
que ens ha de menar vers la celebració
del Congrés de la Premsa Catalana que
permetrà que els professionals de la
premsa discutim sobre la temàtica i
elaborem camins de sortida sense ha-
ver d'esperar que la societat s'hagi
transformat. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Nyunyes, Nyunyes, no anem bé
El Nyunyes va dir al Navarro, vols que et nyunyi amb

un nyunyó? No, de veritat, va passar que el Nyunyes li va
dir al president del Madrit, que es diu Carlos com abans
es deia Francisco i abans Manuel i abans Niceto, li va dir
el Nyunyes que si guanyaven era perquè els àrbitres se'ls
miraven amb bons ulls. - . • • • ,

El Carlos es va emprenyar com üna abella i va exigir
per fer les paus que el Nyunyes retirés el que havia dit. El
Nyunyes ho va retirar.

Aleshores el Carlos va dir que no n'hi havia prou de
retirar-ho. Naturaca.

Nyunyes, sabata, que no estàs bé? Per què ho havies de
retirar? Quod scripsi scripsi va dir Ponç Püat, i mira si els
dura la moma, al Ponç Püat i a la seva víctima, i tan
amics com són d'aleshores ençà. Nyunyes Nyunyes no
vas bé, si ell s'emprenya com una abella tu t'emprenyes
com un eixam, si ell exigeix que retiris el que has dit, tu
exigeixes que retiri l'exigència de retirar.

Això amb una mà. Amb l'altra, pessigolles a l'aixella
dels àrbitres. Nyunyes Nyunyes no anem bé, llegeixes
massa. Has mig llegit el doctor Jekyll i el míster Hyde, i
ara tu, Hyde de la construcció, t'estàs tornant un Jekyll
del futbol.

Qui et malaconsella? Duro allà on fa bot, Nyunyes, que
per això et van elegir a tu, perquè en la construcció les

engaltaves de cavall estant, dret a la feina; i no a aquests
Ueterucs demòcrates unitaris amb excel·lent impol·luta
consciència democràtica de tota la vida que demanen
permís per anar a pixar i pacten amb el coix del paper sà-
nic.

Mira Nyunyes que t'hi va el càrrec. Mira que perdràs
les properes eleccions, si et tornes bo i educat i retires el
que has dit, si fas el Montal, si fas el Narcís de Carreras,
si. fas l'Arifio.

Et van votar i et van elegir perquè guanyessis lligues
com has guanyat xamfrans, exactament igual i amb els
mateixos procediments.

I no tinguis por, gols són trumfos, les masses no et re-
trauran res de res si, pel procediment que sigui, els dones
gols, trumfos i copes; de la mateixa manera que les mas-
ses, les masses químicament pures, troben molt ben fets i
acabats —ho sabies, oi?— els pisos que, pel procediment
que sigui, construeixes.

Deixa't de comèdies, tu ets míster Hyde, per míster
Hyde et van votar i només com a míster Hyde pots triom-
far —cadascú és com és. I mata aquest fantasma literari
de doctor Jekyll, abans no et mati ell a tu i amb tu es mati
ell mateix, que seria un final literari. Desastrós per a la
democràcia que t'aguanta.

9SL
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Al jardí de l'Ateneu Barcelonès encara s'hi troba gent per a parlar una estona. Les tertúlies es
resisteixen a morir.

VAN DE BAIXA, PERÒ...

Les tertúlies no acaben de morir
FRANCESC VERDÚ

Les tertúlies estan

desapareixent, si és que no han

desaparegut ja de manera

pràcticament total. Ferò tothom

no s'hi resigna, sembla. La mort

de les tertúlies ha estat

últimament tema de

conferències, articles,

comentaris i fins i tot iniciatives

reparadores. Com a mínim, la

mort no passarà desapercebuda.

Els intents de revifar el tema de les
tertúlies o les tertúlies mateixes estan
carregats de bona voluntat, però man-
cats de les condicions bàsiques. Actual-
ment, la gent viu de manera molt més
atrafegada que en l'època florent de les
tertúlies, la televisió ha exterminat
molts impulsos extra-domiciliaris, que-
den pocs bars o locals públics que reu-
neixin alhora la condició de llocs de
reunió mínimament acollidora, l'inte-
rès per l'actualitat actual ha anat de
baixa, etc. El moribund té un diagnòs-
tic clar, però no s'acaba de morir.

"Van de baixa les persones que po-
drien participar en les tertúlies, no pas
les tertúlies", afirma el periodista Jo-
sep Maria Cadena, membre de la desa-

pareguda tertúlia dels col·leccionistes
que es va mantenir amb notable volada
entre el 1973 i el 1976 a la rebotiga de
Frederic Soler Pitarra, actualment res-
taurant. "Ara hi ha menys temps, me-
nys cafès, menys esperit, menys inte-
rès en la cosa col·lectiva, en parlar sen-
se trascendència però amb sentit comú
entre ciutadans que creuen que s'han
de fer coses o si més no comentar-les.
Però això són cicles", afegeix Cadena.

A l'Ateneu Barcelonès, bressol de les
més prestigioses tertúlies d'abans, la
música és la mateixa. Segons el secre-
tari de Relacions Culturals de l'entitat,
Carles Fisas, "les tertúlies estan desa-
pareixent perquè han deixat de tenir
dues coses indispensables: conversa-
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dors i un puntal de la tertúlia. Ara la
gent ja no sap conversar, sinó discutir.
Abans els intel·lectuals ja ho tenien tot
fet, treballaven al cafè de l'Ateneu o a
casa. Ara han de fer horari a l'editorial
planeta o a Plaza y Janés. No és el ma-
teix. Jo no hi veig futur, a les tertú-
lies".

I no obstant, subsisteixen. Carren-
quejant, sense l'esclat d'abans, de
manera molt inestable, però es resistei-
xen a morir. Fins i tot en surten de no-
ves, es multipliquen, tot i que modesta-
ment. Enfront del certificat de defun-
ció unànime, una primera recerca do-
cumental sobre les tertúlies contempo-
rànies a Barcelona (del 1939 ençà i les
actuals) ens ha permès de constatar
que n'hi ha hagut i segueix havent-n'hi
molt més que no sembla. Hi ha poquís-
sima documentació escrita sobre.les
tertúlies, degut a la seva estructura i
funcionament informals. Però els testi-
monis orals són nombrosos, tot i que

membres assidus els germans Gassó,
l'escriptor Joan Barat, Lluís Espinell
(actualment monjo a Montserrat), etc.,
amb participació esporàdica d'invitats
especials com ara el tertúlia empedreït
Josep Maria de Sagarra. La tertúlia del
Grup Estudi editava fins i tot amb mit-
jans de fortuna la revisteta Estimats
amics.

Van aparèixer en aquella època les
que organitzaven il·lustres dames lle-
traferides als seus domicilis amb finali-
tats de mecenatge, promoció cultural
o, simplement, per passar la tarda o la
soirée de la manera que més els abellia.
Allò que se'n diu la memòria col·lectiva
n'ha servat com a mínim quatre d'a-
questa mena. La de la senyora Maria
Planas de Rusinol al carrer Bruc-
Diagonal que va durar fins entrats els
anys 60 i en la qual es van arribar a or-
ganitzar jocs florals particulars amb
premis honorífics; la de la senyora
Muntades dels diumenges a.la tarda al

L'antic local dels 4 Gats fou seu d'una important tertúlia (Rusinol, Casas, Nonell...)
En la seva reobertura, les coses han canviat.

sovint imprecisos i difícilment verifica-
bles. ; - .

j,es tertúlies domiciliàries
de postguerra

Sembla que la primera tertúlia cata-
lana en rebrotar a Barcelona poc des-
prés de 1939 va ser l'anomenada Grup
Estudi, a causa del fet que els seus ter-
tulians es reunien a un estudi del car-
rer Sant Pau. Hi participaven com a

carrer Llúria (damunt l'antic cinema
Metropol); la de la senyora Amèrica
Caces de Coma al carrer Provença (to-
cant al cinema Montecarlo) i la de la
senyora Esther de Andreis a la seva
torre del carrer Ganduxer. Aquesta
última se celebrava els diumenges al
vespre amb sopar i ball quan s'esqueia,
i és recordada com una de les que gau-
dia de més possibilitats de fruïció no
necessàriament literària. Hi assistien,
entre d'altres, Marià Manent, Jordi

Rubió, Joan Estelrich, Carles Riba, Jo-
sep Maria de Sagarra, etc.

Mentre les tertúlies literàries catala-
nes de postguerra havien de tenir lloc
en domicilis particulars per raons de
seguretat o de discreció, las escadusse-
res compostes per parroquians caste-
llans es reunien a llocs públics com ara
El Trascacho (freqüentada, sembla,
per falangistes i militars més o menys
tocats per les Lletres), al Términus (hi
assistien César Gonzàlez Ruano, Àngel
Zúniga...), etc.

Les recances dels tertulians catalans
de postguerra pel que fa a reunir-se en
llocs públics estaven justificades, com
demostra la detenció massiva (a conse-
qüència d'una denúncia) dels inofen-
sius membres d'una tertúlia catalana
que tenia lloc durant els anys 40 a un
cafè de Sants per parlar de Joan Mara-
gall i altres temes poc més subversius.
En aquella ocasió, el comissari de poli-
cia Polo declarà a un dels detinguts:
"Però nombre, por Dios, no me metan
en problemas. Si quieren hablar de co-
sas catalanas, ipor qué no se hacen so-
cios del Ateneo? Allí nadie les va a de-
nunciar".

Al final de la dècada dels 40, els es-
criptors castellans de Barcelona van
donar vida a vàries tertúlies. La prime-
ra va ser segurament la que es reunia a
una casa particular del carrer Elisa,
amb l'assistència d'Ana Maria Matute,
Ramon Gil Novales, dos germans Goy-
tisolo, Joan Ramon MasoHver, etc. El 2
de febrer de 1951 es va celebrar la ses-
sió inaugural de la Tertúlia de los Vier-
nes del Túria amb lectures de poemes o
narracions pròpies a càrrec'de Juan-
Germàn Schroder, Carlos Barral, Juan
Goytisolo, etc, segons consta en el fu-
lletó editat per aquesta tertúlia. S'hi
arribà a celebrar un concurs del Cuen-
to del Viernes, dotat amb quinze pesse-
tes de premi i guanyat per Ana Maria
Matute. En van ser finalistes Juan
Goytisolo y John Richardsoh (fill d'Es-
ther de Andreis). -

Dels coldecionistes als
escriptors

En l'actual dècada dels 70, cal res-
saltar la tertúlia dels col·leccionistes,
iniciada l'any 1973 per onze amics lli-
gats per la fal·lera col·leccionisme. La
de Pitarra al carrer Avinyó, encara
conservada ara com rebotiga del res-
taurant que ocupa la finca. Entre els
onze fundadors s'hi comptaven els lli-
breters Marca, Millà i Valls, el col·lec-
cionista Joan Audet, l'antic herbolari
Grinyó, el periodista Josep Maria Ca-
dena, l'ex militar republicà Josep Ma-
ria Benet, etc. Cada mes editaven 15 •
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Els PEDROLO de Les Eines

"Ja era hora que el Premi d'Honor
de tes Lletres Catalanes el rebés
Manuel de Pedro\o".(E/iseu 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...

mm»
I De venda en llibreries.
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exemplars de bibliòfil del menú del so-
par (redactat en llenguatge pitarrià) i
al dors unes paraules de l'invitat de
torn. Entre els invitats hi van figurar
Antoni Tàpies, Joan Brossa, Grau Sala,
Miquel Coll i Alentorn, Ramon Ara-
mon, Pau Casals (representat pel seu
germà; el mestre va escriure una carta

| per a l'ocasió reproduïda al dors del
menú), Xavier Fàbregas, l'escultor
Granyé, Josep Maria Poblet, Pau Vila,
etc. Els invitats eren investits simbòli-
cament en l'Ordre dels Amics de Pitar-
ra mitjançant un medalló de bronze
amb un esmalt que reproduïa un gat i
la llegenda "Paga que és gata".

Les novissimes generacions de poe-
tes i escriptors es van incorporar tam-
bé a la tradició tertuliana. Els poetes
joves del grup Tarot de Quinze (Vicenç
Altaió, Jaume Creus, Lluís Urpinell, Jo-
sep M. Figueras, etc.) van animar du-
rant uns anys a partir del 1972 una
tertúlia que es van reunir primer al bar
Zuric i posteriorment al Bauma i al Ve-
lódromo.

Altres escriptors, amb majoria nar-
radors, s'hi van posar a partir del 1975
amb una tertúlia setmanal, domicilià-
ria i itinerant composta essencialment
pels integrants de Trencavel (signatura
col·lectiva al setmanari Canigó): Ma-
ria Antònia Oliver, Jaume Fuster,
Quim Soler, Oriol Pi de Cabanyes, Xa-
vier Bru de Sala, Pep Albanell, etc.

Totes aquestes tertúlies han desapa-
regut.

Encara en queden

Se n'han* mort moltes però n'han
nascut d'altres, tot i que el prestigi i la
volada de les tertúlies clàssiques s'as-
soleixi difícilment en l'actualitat.

Un cens de les que es reuneixen en
aquests moments a Barcelona és tan
aleatori i parcial com el que precedeix
sobre les dècades anteriors, sense cap
pretensió exhaustiva.

Al prestigiós centre de tertúlies del
bar de La Punyalada s'hi segueixen
reunint els dissabtes a la tarda sota
l'organització tàcita del col·leccionista
Gustau una sèrie d'amics com ara
Sempronio, Enric Jardí, l'escultor Vila-
domat, Jordi Curós, Frederic Lloveras,
etc.

Al Centre Comarcal Lleidatà (Plaça
Universitat) hi subsisteix una de les
tertúlies literàries catalanes amb més
llarga vida, que es reuneix des de fa 15
anys. S'anomena actualment Cafè dels
dissabtes i està regida per la vocal de
Cultura de l'entitat, la poetessa Rosa
Verdú. Aquesta tertúlia comença a les
set de la tarda i alguns dels par-
roquians ocasionals, com l'historiador i

gramàtic Joan Baptista Xurriguera, hi
fan cap després d'haver assistir a la
que comença a les quatre al bar Veld-
dromo formada per escriptors vete-
rans.

Els dimarts a les set de la tarda es
reuneix a La Cova del Drac la tertúlia
Poesia Viva amb poetes de totes les
edats, inclosos en el llibre "131 poetes
d'avui".

La Penya del Rallye es reuneix cada
dijous al bar del mateix nom (Bruc-
Diagonal) i aplega escriptors com to-
màs Roig i Llop, Octavi Saltor, Pere Vi-
ves Sarri, Esteve Busquets i Molas, etc.

Els Consells Populars de Cultura Ca-
talana del barri de Sant Antoni pro-
mouen els dimarts a dos quarts de vuit
del vespre la tertúlia literària que es
reuneix al restaurant Pa i Trago amb
força èxit de concurrència.

Els 4 Gats i VAteneu, ara

El celebèrrim bar de tertúlies d'Els 4
Gats en el qual quallà entre 1897 i
1903 una de les més famoses (Ramon
Casa, Santiago Rusinol, Pere Romeu,
Isidre Nonell, etc), ha reobert fa uns
mesos a l'edifici contigu del carrer
Montsió. Però el nom no fa la cosa i
l'actual local està molt lluny d'assolir
el prestigi i d'aplegar la concurrència
del d'abans. És una possibilitat
malaguanyada. L'actual bar ha donat
refugi a un grup "Amigos de la Tertú-
lia" que ha organitzat un seminari so-
bre tots els aspectes d'aquest fenomen
en decadència. En aquest seminari pú-
blic hi han intervingut o bé hi han d'in-
tervenir Maria Aurèlia Capmany, Jo-
sep Maria Carandell, Francesc Candel,
el crític de cinema Tomàs Delclos, els
psiquiatres Francesc Freixa i Lluís
Bach, els dibuixants Cesc, Perich i Tís-
ner; els cantants Pere Tàpies i Pi de la
Serra, etc. El seminari versa sobre "La
tertúlia cultural recreativa como me-
dio de comunicarien en el tíempo li-
bre".

Pel que fa a l'Ateneu, hi subsisteixen
tertúlies de manera molt migrada, om-
bra mínima d'allò que fou en aquest
terreny. Els dimarts i dijous s'hi troben
al vespre els membres d'una tertúlia de
gent gran encapçalada fa uns anys pel
poeta Joan Vinyoli. Als migdies s'hi
reuneixeix gairebé quotidianament du-
rant una estona la tertúlia informal
formada per Carles Fisa, el recrític Jo-
sep Palau, el llibreter Vancells, etc.

Però l'Ateneu tanca les portes a les
dotze de la nit, mesura anacrònica en
un lloc de reunió per antonomàsia. I
pensar que a l'Ateneu s'hi confegia
l'antic Be Negre durant tota la
nit... •



RECLASSIFICAR PRIORITATS

Crisi econòmica, tema clau
JOAQUIM MONELLS

De l'anàlisi de l'actual situació econòmica, de la seva evolució
en els darrers mesos i de les perspectives per als vinents, es
desprèn una conclusió prou clara: la necessitat indefugible de
reclassificar com a prioritari el tema de la crisi econòmica.

Aquesta reclassifïcació exigeix plan-
tejar simultàniament tres vessants
complementàries de l'anàlisi de la crisi
econòmica; primer, la formulació i la
quantificació dels paràmetres que la
defineixen i que permeten d'avaluar-
ne la gravetat; en segon lloc, la identi-
ficació i l'avaluació de les causes que
l'han provocada; i,*a partir d'ací, la
formulació de les línies d'actuació eco-
nòmica per a fer-li front. Paràmetres,
diagnòstic i teràpia: tres dimensions
d'anàlisi per enfrontar un problema
cada cop més seriós.

S'escau que els paràmetres de la cri-
si són identificables i —si calia— quanti-
ficables amb un luxe asiàtic de xifres.
Una taxa d'atur de les més elevades del
món occidental industrialitzat, el crei-
xement de la qual fa preveure una rà-
pida superació del 10%. Una taxa d'in-
flació que desbordava —ja abans dels
augments de preus de l'Abril— les ridí-
cules previsions governamentals per al
79, i que sobrepassarà fàcilment el
15%. Un creixement de la inversió pro-
ductiva invariablement negatiu des de
fa anys: no ens estem polint la riquesa
acumulada en el passat. Una taxa de
creixement econòmic que, en contra de
certes previsions governamentals ir-
responsablement optimistes, aquest a-
ny difícilment excedirà el 2 %, xifra
molt pròxima a una situació de
creixement-zero. I, finalment, procés
d'esfondrament massiu de petites i mit-
janes empreses i creixent penetració
d'empreses multinacionals en els prin-
cipals sectors de la nostra economia.

La identificació i la quantificació
d'aquests paràmetres esdevé particu-
larment important perquè permeten
d'arribar a tres conclusions: que ac-
tualment, i en comparació amb el pas-
sat, aquests paràmetres se situen a ni-
vells anormalment crítics; que han ex-
perimentat un procés d'agreujament
progressiu aquests darrers anys i que
les perspectives futures són d'un em-
pitjorament continuat i potser encara
més accelerat, sobretot després de l'ar-
teriosclerosi econòmica del govern, del
fracàs de la política antiinflacionària

ment del fenomen sindical i major for-
ça de les reivindicacions laborals. I in-
capacitat de les polítiques econòmiques
convencionals per fer front a la nova
situació, i dificultats per a formular-ne
de noves. ,,

La simple identificació d'aquests
factors permet de garantir que la crisi
no és unidimensional, no és conjuntu-
ral i no és simplement monetària.

UCD no ha sabut —o no ha volgut—
avaluar correctament els paràmetres
de la crisi econòmica. UCD no ha sabut
—o no ha volgut— formular un diagnòs-

L'economia provoca discussions, com aquesta
guanyar el premi de periodisme Mingote. En
Olarra.
de la UCD, dels increments recents i
bruscos dels preus del petroli i derivats
i de les magres perspectives econòmi-
ques a nivell internacional.

Quant al diagnòstic, la crisi econò-
mica actual no pot ésser atribuïda a
una causa única (augment del petroli o
dels costos salarials), sinó a la inter-
relació d'una multiplicitat de factors.
Esgotament d'un model de creixement
inaugurat a la darrera postguerra i ba-
sat en creixements exponencials del
comerç internacional i dels consums
privats —particularment béns dura-
dors. Desordre monetari internacional
provocat pels dèficits excessius de la
balança de pagaments nord-americana
i el consegüent allau incontrolat —i
inflacionari— de dòlars. Acceleració i
progressiva sofisticació del procés
d'automatització-electronització-compu-

, terització. Augments dels preus
energètics, en un context d'elevada de-
pendència de la indústria respecte a
l'abastiment petroler, així com dels
preus de les primeres matèries impor-
tades de països del Tercer Món, que
van adquirint una capacitat creixent
de contestació política. Procés de pèr-
dua de mercats colonials convencio-
nals, a causa de l'evolució de les lluites
d'alliberament nacional. Desenvolupa-

que, en la seva vessant fotogràfica va
el ring, Abril Martorell i el trànsfuga

tic seriós de les causes de la crisi. I
aquestes deficiències han conduït a
una actuació econòmica governamen-
tal caracteritzada per una sèrie acu-
mulativa d'errors. Els d'establir com a
única prioritat la lluita contra la infla-
ció, d'interpretar la política econòmica
com el recurs exclusiu a la política mo-
netària, l'actuació en matèria econò-
mica des d'una perspectiva estricta-
ment conjuntural, a curt termini i de
simple rectificació tècnica, la renúncia
a avançar-se als problemes, actuant
sempre massa tard quan aquests han
esdevingut ja immanejables, i d'ali-
mentar oficialment un optimisme arti-
ficial que contrasta amb l'experiència
quotidiana del personal que llegeix dia-
ris.

Dissenyar les línies d'actuació eco-
nòmica per fer front a la crisi, a partir
de la constatació de la gravetat dels
paràmetres de la crisi i d'un diagnòstic
clar de les causes que la provoquen, fó-
ra una tasca que mereixeria l'atenció
d'uns altres folis. La provada incapaci-
tat de la UCD per endegar aquesta tas-
ca i de presentar opcions amb un mí-
nim de credibilitat reclama, ara més
que mai, que els partits d'esquerra he-
gemonitzin el protagonisme de comen-
çar a escriure aquests folis. H
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PROMOCIÓ
Tots aquells subscriptors que

col·laborin amb la nostra campanya
de promoció obtindran interessants
i atractius obsequis. À 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.

,;v Vogurtera Braun.

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.



Hlanilla d'oros

Com -tes moneïes
del zoològic
MARIA ANTÒNIA OLIVER

He rebut un llibre, acabat de publi-
car a Alemanya, del professor Georg
Kremnitz, de la Universitat de Tübin-
gen. El títol del llibre és: Sprachen im
konflikt, theorie und praxis der katala-
nischen soziolinguisten. El llibre és una
antologia de textos de sociolingüistes
catalans, traduïts per Kremnitz i amb
una introducció seva.

Vaig conèixer el professor Kremnitz
a les Setmanes Catalanes de Berlín, a
les Jornades de Sociolingüística orga-
nitzades per la Universitat Lliure.
Kremnitz, (Jordi per als amics), va
substituir el professor Badia i Margarit
i ens va parlar de la situació de la llen-
gua i de la lingüística als Falsos Cata-
lans. Tots els catalans que eren pre-
sents, tant els qui hi presentàvem po-
nències com els qui ens escoltaven,
coincidírem en que el professor Badia
no hauria pogut tenir millor substitut.
Més encara, que Badia no ho hauria
pas fet millor. Més tard, parlant amb

Kremnitz, vaig notar que no tenia, jo,
la sensació de moneia de parc que tan-
tes vegades m'ha assaltat davant de
savis carregats de bona voluntat que es
dediquen a estudiar les nostres coses.
En Jordi Kremnitz estava perfecta-
ment assabentat, no només de temes
de sociolingüística catalana (molt més
que no pas jo), sinó de qüestions políti-
ques, literàries, culturals, geogràfi-
ques, etc. Tampoc no tenia aquella ac-
titud tan molesta d'alguns catalanòfils
per als quals tot el que és català és bo,
magnífic, meravellós, i que contemplen
el nostre pals com una joia rara, mag-
nífica, sense tara... com una peça està-
tica que cal guardar a un museu i con-
servar amb una campana de vidre. I, a
més, no mesclava ous amb cargols: dis-
tingia perfectament què és una minoria
nacional i què és una nació diguem-ne
d'àmbit restringit (i en aquest cas, tam-
bé oprimit). En el moment de fer com-
paraciones, posava els Països Catalans
al costat de Suècia, per exemple, i no al
costat de la colònia sueca que viu a
Finlàndia.
- M'agradaria saber sociolingüística i
alemany per comentar aquest llibre,
però com que no sé cap de les dues co-
ses, hauré de deixar la tasca per a al-
gun dels antologats. Però sí que vull
deixar constància de la seva publicació
i constatar que si l'actitud de Jordi
Kremnitz (i de molts altres que he tin-
gut el gust de conèixer: alemanys, an-
glesos, txecs, italians, etc.) es pogués
fer extensiva, per una banda als ena-
morats del nostre país que ens contem-
plen acrlticament i sentimentalment,
per una altra banda als qui ens con-
templen com si fóssim un "copito de
nieve", i sobretot a tants espanyols sa-
vis, potser ens estalviaríem publica-
cions tan increïbles, poc rigoroses i in-
sultants com aquesta parida gloriosa
del Ministerio de Cultura (en temps re-
cents de Pio Cabanillas), el Cuaderno
de Cultura extraordinari dedicat a
Catalunya, en el qual sembla que la
llengua catalana ha sorgit just ara de
terra com un bolet; on s'ignora, no no-
més que en un moment determinat de
la història hem tingut autonomia, sinó:

que fins i tot hem estat independents, i
altres coses tan garrafals com aquesta.

M'imagin en Jordi Kremnitz rebent
aquest engendre a la seva Universitat.
Quina serà la seva reacció? Podrà
contrarrestar la informació errònia i
oficial que conté el Cuaderno? Perquè
resulta que aquesta publicació serà en-
viada, pel que m'han dit, a les Univer-
sitats del món, segurament per demos-
trar que el Ministerio de Cultura també
es preocupa de nosaltres i, de passada,
per fer veure que tots plegats som uns
remugaires i uns cridaners i que no
n'hi ha per tant No és que el Cuademo
en qüestió digui això explícitament, pe-
rò la impressió que deixa és aquesta.

Sempre que he parlat amb estran-
gers que coneixen la nostra cultura (a
vegades molt més i millor que molts ca-
talans), o que tenen intenció i ganes de
conèixer-la, acabam parlant del ma-
teix: de la necessitat urgent i imperiosa
d'una projecció exterior del país, en
tots els seus aspectes. Però una projec-
ció ben emprogramada, amb mitjans, a
diversos nivells de comprensió i, sobre-
tot, institucionalitzada. El llibre de
Kremnitz és ja una projecció exterior
de la nostra cultura, i servirà al manco
perquè algunes persones sàpiguen que
la sociolingüística catalana és de lo mi-
lloret que hi ha actualment (i aquesta
floreta no la inventa una servidora), i
que el país dóna alguna cosa més que
un Tàpies o un Miró. Però el llibre de
Kremnitz és per a especialistes, i tot i
que podrà servir per desvetllar nous in-
teressos i a donar noves informacions i
coneixements, no sortirà mai d'un cer-
cle d'especialistes.

A més, no podem pretendre que si-
guin els de fora els qui ens facin la fei-
na. Ja sé que, qui més qui menys, des
de dins, també la fem sempre que en
tenim l'ocasió. Gent com Kremnitz
també la fan. Però això no basta ni per
començar. Cal institucionalitzar aques-
ta projecció si volem que no ens pre-
guntin més si el català és una llengua o
un dialecte, si es parla normalment al
carrer... si volem que, en anar a fora i
dir que som catalans no se'ns quedin
mirant com si fóssim micos escapats
d'un zoològic. . . -

Llavors serà quan llibres com "Spra-
chen im konflikt" podran donar el fruit
que l'esforç de fer-lo mereix.



JOAQUIM IBARZ

Quan l'Ebre
no és frontera
IGNASI RIERA

—^Català o aragonès?
-De la República Autònoma del Baix Cinca! Sempre he fet de

pont. Quan vivia a Saragossa era un dels lligams dels
intel·lectuals catalans amb l'Aragó. I ara, els amics d'"Andalàn"
em diuen l'ambaixador de l'Aragó a Catalunya. I "casa meva", és
sempre una mena de fonda, atapeïda d'amics aragonesos...

—Conta'm l'itinerari...

—Vaig néixer el 22 de maig del 1944
a Saidí (Zaidín), al Baix Cinca, i "pro-
víncia" d'Osca, una contrada pagesa
on sempre s'ha parlat el català. Als deu
anys els pares em col·loquen en un in-
ternat de capellans a Osca-capital.
Allà, més per qüestions futbolístiques
que per altres coses, començo a adver-
tir la força de l'anticatalanisme. Jo no
havia estat mai a Barcelona. Tenia 13
o 14 anys quan vaig anar-hi per prime-
ra vegada. Em va trasbalsar la com-
provació que aquella llengua que jo
parlava, i que tothom em feia creure
que era una parla vulgar, basta, ple-
beua, era parlada per gent seriosa.

—Continues estudiant...
.—A Osca vaig fer fins al PREU. Com

que tenia un oncle a l'Opus, m'envien a
la Universitat de Navarra, intern en el
Col·legi Major, on no tots eren de l'O-
pus.

Encara que te'n riguis, va ser un
alliberament. Del col·legi d'Osca van
estar a punt d'expulsar-me'n perquè no
freqüentava els sagraments. Vaig al·le-
gar que no m'entenia amb el confessor,
cosa que va permetre'm eixir dos dies
per setmana.

—De cap al periodisme...?
—No. Per raons de prestigi, el meu

pare vol que estudií medicina. Aguanto
un mes. I canvio a periodisme, on em
topo amb un ambient més liberal, més
obert. Teníem professors com l'Àngel
Benito. Del Col·legi Major van ex-
pulsar-me al segon any. No encaixa-
va en aquell ambient. No anava a les
tertúlies ni a Missa. La raó oficial que
van donar és que com "ya estaba sufï-
cientemente formado, tenia que ceder
mi plaza a otro".

—iCom i quan comences a fer de pe-
riodista?

—Acabo periodisme als 19 anys.
Vaig voluntari a la mili, a Saragossa. I
allà començo a treballar a "El Noticie-

ro" (nosaltres en dèiem "El Clericale-
ro"). El cardenal-arquebisbe Cantero
Cuadrado era un dels accionistes del
diari. Allà feia de tot. Treballava, co-
brant una misèria, de 15 a 16 hores
diàries. Però portava una doble vida.

Excepte amb la crònica internacional
(que va provocar investigacions de la
Brigada Politico Social), allà no podia
dir què pensava. En canvi, participava
activament amb els nuclis de resistèn-
cia anti-franquista a la Universitat, i
amb el grup "Teatro de Càmara de Za-
ragoza". No, jo no
sortia a l'escena.
M'encarregava de les
relacions públiques, de
demanar permissos,
etc. Recordo que vam
representar a l'Acadè-
mia General Militar El
barón de Moratín, amb
un muntatge molt
brechtià de J. A. Hor-
migón. El director de
1'"Acadèmia" era
Iniesta Cano. A la pri-
mera part de la repre-
sentació, la fredor
s'imposava. A la sego-
na, la senyora Iniesta
va aplaudir i alesho-
res tothom va escla-
tar.

—Quins contactes
teníeu amb els intel-
lectuals catalans?

"bela seva època a V"Arreu" es recorda, entre altres, el seu reporti
ge sobre el Sàhara.

—Molts, perquè Catalunya ens sem-
blava un ambient més obert, més libe-
ral. Vam fer anar a Saragossa en Rai-
mon, en Pi de la Serra, la Guillermina,
en Ricard Salvat, la Maria Aurèlia
Capmany, en Subirachs...

—El 68 deixes "El Noticiero"...
-M'expulsen d'"El Noticiero" 1

M'havia detingut la policia, l'abril del 68,

per fer fotos d'una manifestació obre-
ra. Quan vaig entrar a la Jefatura Su-
perior de Policia emmanillat, em topo
amb el tot Saragossa: es celebrava la
concessió d'una medalla al cap supe-
rior de policia. Tot i que em van deixar
anar a les poques hores, l'ordre telefò-
nica de Pío Cabanillas, braç dret de
Fraga Iribarne, va imposar l'expulsió
automàtica i inapel·lable del diari. Ai-

Joaquim Ibarz, un pont entre Aragó i
Catalunya.

xò va permetre'm anar a Londres via
París (on vaig ser testimoni d'excepció
dels fets de maig-juny del 68).

—Arribes a Barcelona...
—El novembre del 1969 entro a tre-

ballar al "Tele/eXpres", d'on encara no
m'he mogut. Aleshores n'era director
Manuel Ibànez Escofet. Al "Tele/eX-
pres" he fet de tot. Vaig començar a
treballar a les pàgines d'internacional,
que aleshores atorgaven al vespertí la
imatge de publicació més oberta.

-El teu nom va lligat també al
d'"Andalàn"... ..-. •

—"Andalàn" havia estat una vella
idea, d'ençà que vaig conèixer l'Eloy
Feraàndez Clemente i J. A. Labordeta.
La publicació arrenca, si no vaig er-
rat, l'any 1974. Des del començament,
jo vaig col·laborar-hi. .

—Què ha significat "Andalàn" per
l'aragonesisme?*

—Diria que ha creat el sentiment
d'aragonesisme. Mentre la consciència
del fet català arrenca de lluny, l'arago-
nesisme té unes bases més tòpiques,
marginals, fins que "Andalàn" comen-
ça a informar a fons sobre la realitat
aragonesa. I fixa't que ha estat un ele-
ment de comprensió i d'entesa entre
catalans i aragonesos. Fins i tot en

punts tan discutits com el del trasvas-
sament.

Joaquim Ibarz, que té cara de fut-
bolista holandès, d'orelles poderoses,
cap generalment amb poc cabell i uns
ulls sorneguers, petits i d'una gran vi-
vacitat, seu al darrera d'una taula molt
gran. Al periodisme hi ha fet de tot: di-
rector de la revista "Barca" al llarg de
deu anys, director també de "Primera
Plana", vinculat al projecte del malau-
rat "Arreu". De l'ofici li interessa tot.
Però, molt especialment, el carrer. Di-
rector rera director, ell demana poder
fer de redactor volant. D'ell recorda-
rem aquells reportatges a 1"'Arreu" so-
bre Pablo Porta, els de tema nuclear,
els reportatges sobre el Sàhara, espe-
cialment la visió de la Marxa Verda,
les entrevistes amb el Cruyff o els re-
portatges sobre la devastació que la
ENHER ha fet a Mequinença, pels
quals li ha estat interposada una que-
rella i una demanda de cinc milions
d'indemnització: "Sort que ara l'alca-
de és socialista. El d'abans era un
"funcionari" de la ENHER...", ens diu.

—Joaquim: tu et mous força. Detec-
tes un augment de l'anticatalanisme
fora de Catalunya?

-Força, en estat latent. En part es

pot deure (Eloy Fernàndez dixit) a la
inevitable enveja que "regions" més
pobres tenen de les que són més riques,
simplificant el problema i no fent-lo
passar per on veritablement hi ha la lí-
nia divisòria, que és l'explotació de
classe. On més he observat aquest sen-
timent és a l'Aragó, on fets com el pro-
jecte de trasvassament de l'Ebre han
estat molt manipulats, a través de gent
com don Hipólito Gómez de la Roces,
ara del P.A.R. (Partido Regionista Ara-
gonès) i abans president de la Diputa-
ció franquista de Saragossa, quan del
trasvassament només en parlaven gent
tan poc sospitosa de catalanisme com
don Gonzalo Fernàndez de la Mora,
aleshores al cap del MOP. Ja l'any
1975 vaig veure inscripcions a l'Aragó
que deien: "Fuera el capital catalàn, el
nuevo imperialismo".

- £ l l'Estatut...?
—Hem d'anar molt amb compte. I te-

nir molt de tacte a l'hora d'explicar
què significa l'Estatut de Catalunya, al-
trament la seva aprovació serà mani-
pulada pels demagogs anticatalans.
Fora de Catalunya, aquests demagogs
estan fent creure que l'autonomia de
Catalunya la pagaran els "pobles 0 re-
gions pobres" de la resta de l'Estat. És
un dels punts on l'esquerra de tot l'Es-
tat hauria de respondre amb més con-
tundència, fent créixer llaços solidaris.
Com, per exemple, aquell festival que
va tenir lloc a Barcelona a favor d"'An-
dalàn", quan tota la premsa aragonesa
silenciava l'agressió de què "Andalàn"
era objecte... pel delicte d'haver infor-
mat.

—El vot dels immigrants, £fora de
Catalunya? .

—És una bestiesa. El vot ha de ser
per resoldre els problemes d'on vius.
Votar aquí... no significa que hagis de
trencar amb totes les altres vincula-
cions, familiars, culturals, solidàries,
que et lliguen amb el teu país d'origen.

—£l de l'aragonès Jiménez Losantos?
—No he llegit Lo que queda de Espa-

sa . Només la resposta a la meva entre-
vista a la Maria Aurèlia Capmany.
Aquesta resposta, a part que manipula
molts dels elements del text publicat a
"Andalàn", i que és molt demagògica,
l'he trobada intel·lectualment molt bai-
xa, ja que es dedica més a l'insult per-
sonal que no a aclarir i debatre un te-
ma que és important. Ni la Maria Aurè-
lia ni jo no vam voler contestar, encara
que resultava molt fàcil la resposta.
L'error de base de Federico Jiménez
Losantos, a part del tema de l'opressió
sobre el castellà, és que parla del cata-
là com si la situació estigués a Catalu-
nya plenament normalitzada, quan
tots sabem que els que hi escriuen i
parlen en català són un percentatge
molt escàs encara. .

- 3 R



Cultura en joc JOSEP M. CARANDELL

Desencant general

Quan comença l'estiu arriben els
amics que al llarg de l'any viuen fo-
ra. Eduardo Mendoza vingué a pas-
sar uns dies des de Nova York: "Tan
animada com estava Barcelona fa
un parell d'anys!, ara fa pena. Enca-
ra que, a Estats Units, la vida intel-
lectual tampoc no es troba en el mi-
llor moment". Ve a casa, a pasar un
parell de dies, Itsuko Watanabe,
una japonesa que coneix el nostre
país i la nostra cultura quasi tan bé
com la pròpia: "Al Japó només te-
nen èxit actualment els escriptors
sensacionalistes. Els altres, els que
aspiren a més, estan desencantats.
La invasió dels països veïns pel Viet-
nam ha estat un cop fort". Amb ella
i Joaquim Marco me'n vaig anar a
Madrid; estàvem invitats pel PSOE
a un debat sobre "Canvi democràtic
i cultura" que es celebrà a l'Institut
Alemany el dia 7. Salvador Clotas
era un dels ortanitzadors; J.A. Gon-
zalez Casanova i J.M. Castellet ac-
tuaren com a ponents; entre el pú-
blic d'intel·lectuals vaig veure, a
més de Marco, a Lluís Goytisolo,
Xavier Rubert de Ventós, Marta Ma-
ta i Jaime Ferran —si és que aquest
es pot considerar d'aquí, doncs fa
molts anys que viu a Estats Units—,
Entre els peninsulars: Francisco
Ayala, Pedró Altares, CE. Ferreiro,
Grosso, A. Ferrés, Sorel i molts al-
tres, fins a vuitanta.

Nota comuna dels debats va ser
la paraula desencant: desencant
dels intel·lectuals respecte dels polí-
tics, de la gent respecte de la cultu-
ra, de tots en relació amb el govern,
amb TV, amb la cultura oficial, amb
la universitat. Desencant dels antics
lluitadors, dels idealistes, dels joves.
Desencant més considerable perquè
ara ja no existeix cap dictadura pa-

El desencant

tent. Ignacio Sotelo va fer una bona
anàlisi del desencant, potser seria
millor dir del desencís; de fet al
llarg del franquisme molts estàvem
encisats amb paraules com llibertat,
democràcia, revolució, cultura po-
pular i tot un seguit d'ideals. Els allí
reunits semblàvem com una família
Panero en gran.

Però Sotelo tenia raó: desencisar-
se és positiu. Darrera les paraules hi
ha els fets, aquests són els que
compten. A mi, personalment, no
m'agradava l'època de la meva jo-
ventut en què l'intel·lectual sabia
des de bon començament el que ha-
via de pensar, de fer, d'escriure, de
crear. Aquesta època m'interessa
més: tot es nou, res no és segur, els
discursos trontollen, les paraules no
copsen la realitat directament, no hi
ha "veritats com a punys", els
ideals més pregons s'han desinflat.
Don Quixot... Sancho Panza... M'a-
passiona aquest temps en el qual la
vida és més forta que la teoria, en
què anar a palpentes té més sentit
que dogmatizar. D'altres no s'hi tro-
ben còmodes en aquesta situació. Jo
em sento més creatiu que mai, em
diverteixo escoltant la gent i els seus
problemes i itineraris vitals insospi-
tables, frueixo contemplant els dub-
tes i contradiccions dels cons-
cients...

Existeix una antiga pugna entre
intel·lectuals i polítics, més encara
entre aquests i els creadors, els ar-
tistes. Ara, el polític intenta superar
el desencant; l'artista més aviat ha
de treure'n el suc d'aquest desencís.
Cioran, el filòsof, tenia molta raó en
dir que els encantats provoquen les
guerres, mentre que els desencisats
són pacífics. Per a ell els escèptics
són "la crema de la intel·lectuali-
tat". Jo, per la meva banda, no crec
que la gent sigui desencantada: està
encantada amb els diners, amb la
societat de consum, on la Cultura no
hi té cap lloc privilegiat. Per a mi la
cultura ha de tornar a ser funcional,
és a dir, ha de descobrir el malestar

de la gent entre el seu desig de pos-
sessió i la desil·lusió que la possessió
li. produeix. Aquí ha de treballar
avui la cultura, en aquest terreny,
descobrint-lo, manifestant-lo. Tam-
bé hi ha altres terrenys, és clar.

Els passotes

Amando de Miguel ha publicat un
bon llibre a Kairós: "Los narcisos",
que subtitula "Els radicalismo cul-
tural de los jóvenes". El tema del lli-
bre és també el desencant, els de-
sencant de la cultura, de la política,
de la vida pública, del treball, de la
moral puritana. Els "narcissos" no-
més estan encantats amb sí matei-
xos: llur cos, llur plaer immediat,
llurs sentiments; no accepten cul-
pes, volen ser nens per a sempre,
Peter-Pans eterns, són egoistes. Els
"passotes" són una branca principal
dels narcissos: "El pasota es una
bàrbara contracción de pasivo e
idiota, el que pasa de todo para que-
darse con su mera intimidad, sin
participar en la vida pública". El
passota es concentra en el jo, i "la
droga és la màxima expressió d'a-
questa necessitat". El passota
menysprea la cultura, els llibres, les
idees, les mediacions. Però el passo-
ta, diu molt bé de Miguel, viu en una
"torre de plàstic", en una torre arti-
ficialment creada, de consum.

Desencant, narcissisme, passotis-
me: una bona trinitat per a meditar.
La vida pública i la privada en pug-
na sorda, terrible. L'individu contra
la societat. El plaer contra la buro-
cràcia. És tan difícil, però, obtenir
plaer! És tan difícil ser un individu
autònom! Tot està ple de paranys.
Terrible i alhora apassionant. Què
hi tenen a dir els companys que col-
laboren a L'Hora?



Teatre

"Domus de
vianants del
ANTONI BARTOMEUS

Janas",
Teatre

Viatjant, investigant sobre cadascun
dels terrenys que trepitgen, buscant les
arrels capaces d'estimular una creati-
vitat el més autèntica possible, "Do-
mus de Janas" van pel món. Tot cami-
nant, van perfeccionant el camí del seu
teatre; i en aquest caminar (en la seva
recerca) "Domus de Janas" han estat a
Catalunya. Coneixen ja altres zones de
l'Estat: Andalusia, el País Basc, Ma-
drid. I parlen de les experiències fetes
en d'altres llocs: la Bretanya, Sarde-
nya, la Macedònia grega (a la iugosla-
va no els hi van deixar estar). Amb
pocs recursos busquen la reflexió. El
grup neix al voltant de Pierfranco Zap-
pareddu, que després de tres anys de
treball al costat d'Eugeni Barba i l'O-
din Teatret, va dedicar-se a muntar se-
minaris per tot Europa. A Florència,
l'any 75, es funda "Domus de Janas",
grup d'actors de diverses nacionalitats,
entre ells una noia basca, que han en-
tès el treball teatral més enllà de la
simple producció d'espectacles. I, no
obstant, aviat es concentren en el seu
primer espectacle, "Ritratto notturno
di un attore" (sobre la terrible dificul-
tat de fer-se entendre, sobre la solitud),
que no vam poder veure perquè, diuen,
és difícil a vegades muntar aquí coses
d'aquestes. I ens acusen d'interessar-
nos pels "best-sellers" i molt poc per la
investigació.

Amb una estètica contundent, no
són, però, esteticistes tal com ho ente-
nem nosaltres. S'adonen que la gesta-
ció d'un producte acabat ha de ser una'
cosa lenta, malgrat la impacient ten-
dència al treball fàcil i ràpid. El que els
fa il·lusió no és una sala on represen-
tar, sinó la forma de vida que porten,
perquè aquesta vida forma part del seu
concepte de teatre, perquè teatre,
diuen, ho són tantes coses...

Tot això ho explicava la gent de
"Domus de Janas" poc abans de co-
mençar una de les seves demostracions
a l'Institut del Teatre. Demostracions
no d'un espectacle, ni tan sols d'exerci-
cis per a un espectacle concret, sinó,
simplement, exercicis d'entrenament
d'actors. Demostracions de com es pot

personalitzar una certa forma de pre-
paració. Aquesta ha estat una de les se-
ves activitats aquí. Les altres, un semi-
nari sobre la formació sico-físico-vocal
de l'actor, i, la més espectacular, un ci-
cle de projeccions sobre didàctica tea-
tral que han anat desenrorllant en
l'Institut del Teatre i després en el Lliu-
re. Films produits per la RAI al voltant
del que ells qualifiquen com el retorn a
l'expressió física de l'actor. Les pel·lí-
cules estudiaven treballs de Grotowski,
de l'Odin Teatret, diversos muntatges
de Luca Ronconi, del Teatre Laboratori
de Wroclaw, d'Yves Lebreton, etc. El

resultat d'aquesta estada aquí els ha
semblat interessant; creuen haver im-
pressionat a molts, tot i que en alguns
detalls han trobat que el nostre am-
bient teatral és una mica "mundà".

I un objectiu final (és a dir, el real)
de totes aquestes activitats per aquests
topants: el seu pròxim espectacle. Li
estan donant voltes encara, però hom
diria que tenen les coses força aclari-
des. I si el primer intent, aquell "Ri-
tratto notturno..." tenia humors i estí-
muls de l'Espanya underground, se-
gons diuen, aquesta vegada les coses
aniran per un camí semblant. Però, a
més, pretenen incorporar gent del país
a l'espectacle. Actors sortits d'aquí. Si
voleu pensar en una mena dè proseli-
tisme, crec que podeu fer-ho. Quant a
les característiques d'aquest nou es-
pectacle que preparen ja per l'octubre
(i potser sí que aquest el veurem), no
volen donar massa explicacions; mas-
sa explicacions en públic, vull dir.
Tractarà, diuen, de la marginació me-
tropolitana. I asseguren que, malgrat
haver trobat per aquí molta d'aquesta
marginació, els ha semblat veure-hi a
l'entorn una certa humanitat. Deu ser
el bon temps, dic jo. •

Sense ésser esteticistes "Domus Jana" mantenen una estètica contundent.



Televisió

L'equipament tecnològic de
televisió a Catalunya
ELISABET GARCIA

Gaudir cada dia de dues hores -més
o menys— de televisió en català és ben
poc, però si tenim en compte els obsta-
cles que els diferents operadors de tele-
visió han hagut de superar, quasi hau-
ríem de dir que és molt. L'equipament
tecnològic està limitant —i en el futur
ho farà encara més— les possibilitats
de producció de programes a Barcelo-
na.

Aquí s'estan aprofitant màquines
electròniques que en altres països es
troben als museus de televisió; també
hi ha cameres que -bé o malament-
estan funcionant des de l'any 1962 i un
magnetoscopi que hem heredat del
"germà gran" —i ric— que fou l'estudi
del Passeig de La Habàna de Madrid.
Per acabar de complicar les coses, amb
la paulatina implantació del color en-
cara ens estem quedant més endar-
rera, doncs les noves tecnologies són
desconegudes a Barcelona. Així, per
fer el muntatge d'un programa en color

—el que es diu editar— s'ha d'anar a
Madrid. Tampoc no existeix en cap
dels estudis catalans una cadena pro-
fessional de cameres en color.

Si als greus problemes que comporta
una maquinària antiquada i extenuada
hi afegim la manca d'uns estudis que
responguin a les necessitats del nostre
país, podrem començar a adonar-nos
de la pobresa tecnològica de la televisió
a Catalunya. «

En aquests moments són quatre elso
estudis del Principat, tots instal·lats a§
Barcelona: Miramar, Hospitalet, Es-W

plugues 1 i Esplugues 2, però el fet que
cap d'ells hagués estat construït per a
exercir aquesta funció, fa desconfiar
força de les seves condicions.

I el cas és que ja el n Plà de Desen-
volupament preveia la necessitat d'uns
nous estudis a Barcelona. El que va
passar és que es deixava oberta la pos-
sibilitat de sustituir la seva construcció
per la de dos nous estudis a Prado del.

El panorama dels equipaments tècnics
de televisió a Catalunya és tristíssim.

Rey, dels quals hi havia un avantpro-
jecte fet, i es va decidir que era millor
l'alternativa al projecte que el mateix
projecte. No se sap si per atenuar re-
mordiments de consciència, però el cas
és que dos anys més tard —a 1975— va
ésser comprat un terreny a Sant Cugat

Encreuats n.° 22 JORDI FORTUNY

HORIZONTALS: 1-Última part del concert. 2-Estufa que fa aga-
far mandra a tothom qui està a la sala. 3-Home efeminat. Un ar-
ticle indefinit. 4-Clavar-lo a algú, és com donar-li un miquel. Dit
del minut que sembla molt més curt que els. altres. 5-
Confirmarà el que han fet les rates. 6-La part de cada costat del
buc d'una nau en què aquest s'estreny. Dues que consonen. Una
altra. 7-Dit de la claredat que hi ha alguna nit. Simbolitza un
metal·loide de pes atòmic 181. 8-Consonant. A casa només n'hi
ha quan plou. 9-Judas en cobrà trenta. Més de mig dau. 10-1 se-
rem. Cami estret entre horts» 11-Home aturat, condescendent
per badoqueria.

VERTICALS: 1-Pòquer de consonants. 2-Mides que hom pren
quan dorm. 3-El que fan els empresaris quan els obrers fan va-
ga. Bassa on es posen les pells a adobar. 4-El que li falta a qual-
sevol tic per a ser vell. No en té prou amb dos marits. 5-Es posa
entre dos que discuteixen i sovint rep de tots dos. Consonant. 6-
Mirar de fit a fit., al revés. Tísica, que està molt flaca. 7-És molt
atractiu, al revés. Amb les seves llavors els macrobiòtics es fan
gomasi. 8-Consonant. Vi que ha millorat estant a la bota, al re-
vés. Hi ha gent que en comptes de contestar amb una evasiva
contesten simplement això. 9-Munt d'enderrocs. Temps que a
un el deixen viure. 10-No li podreu fer un nus a la cua. Va ser a
Rússia fins al quinze. 11 -El que li falta al pes net per a ser brut.
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SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM 21

HORITZONTALS: 1-ralC. 2-Animàlcul. 3-Nusam. Upa. 4-
Fúmer. Om. N. 5-Serradures. 6-ireA. Ilota. 7-An. Granar. 8-
Borinot X.C. 9-Avisar. Sego. 10-Is. Dicotom. 11-O.A.
VERTICALS: 1-F. Ba. 2-Anusi. Oví. 3-Numeraris. 4-iserèniS. 5-
Marrà. Nadó. 6-Am. A. Gori. 7-RL. òdirT. C. 8-Acumula. Só. 9-
Cup. Ronxet. 10-Llaneta. Go. 11-Sarcoma.



del Vallés. En aquests moments el ter-
reny segueix essent un solar abando-
nat, sense que la presència de cap rajo-
la faci pensar que aviat deixarà
d'ésser-ho. '

Fel gue fa referència a la xarxa de
cobertura de TVE a Catalunya, hem de
dir que la primera cadena pot arribar
al 80% de la població, però el segon
programa ho fa a uns nivells molt més
baixos: segons va publicar la pròpia te-
levisió en "RTVE 1976, nuestro libro
del ano", la cobertura del UHF a Lleida
és de un 20 a un 40%, a Tarragona de
un 40 a un 60%, a Girona no arriba al
20% i a Barcelona sobrepassa el 80%.

Segons sembla, el problema de la se-
gona cadena a Girona ja hauria d'estar
solucionat, doncs RTVE va firmar un
contracte-exclusiva amb una empresa
privada -la firma NORTON- perquè
instal·lés l'emissora ja en l'any 1975,
però de moment encara no ho ha fet.
Tanmateix s'ho estan pensant molt...

Després de veure aquestes xifres
-pel que es veu inamovibles amb el pas
dels anys— potser val la pena de fer
una valoració de les repeticions de pro-
grames en català mitjançant la segona
cadena. Els horaris no són gens opor-
tuns, en això està casi tothom d'acord,
però si a més l'abast de la segona cade-
na és tan reduït potser seria el moment
de començar a exigir solucions.

Uns estudis que no havien d'ésser
estudis, unes màquines moribundes,
una segona cadena que no pot veure ni
la meitat de la població del Principat...
Aquest és el trist panorama de la in-
fraestructura tecnològica de RTVE a
Catalunya. •

Cinema
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de 7.30 a 19.30

Escriure de cinema (II)
"ARC VOLTAIC"
ANTONI KIRCHNER

Permeteu que tornem a parlar d'es-
criure de cinema. Amb data de l'Estiu
de 1977 sortia a Barcelona el primer
número de l'"Arc Voltaic". Sis pàgines
més plenes de textos que d'il·lustra-
cions. Es presentava, aquest "Full de
cinema", amb un editorial que volia
deixar les coses en el seu punt. Després
de qüestionar les tòpiques justifica-
cions que omplen els editorials dels pri-
mers números de les publicacions, afe-
gien: "sense voler situar-se al marge
de res —com no sigui al marge dels ca-
nals comercials—, l'única cosa que ha
de dir (L'Arc Voltaic) en relació als seus
objectius és que aquest tros de paper
s'ha de concebre com un espai obert en
el qual gairebé tot hi té cabuda perquè
en els moments en què vivim gairebé
res no té solidesa d'allò que és inqües-
tionable." I aleshores arribava el mo-
ment de justificar la intenció de l'equip
promotor: "La nostra intenció és crear
un espai on es pugui discursejar a pro-
pòsit d'un tema, tan entrecreuat i cas-
tigat pels diversos poders, com és el ci-
nema. Ni la Pàtria, ni la Lluita de Clas-
ses ni la Ciència en sortiran guanyant
ni perdent d'aquesta iniciativa".

Hom reconeix que no sap si n'ha sor-
tit guanyant o perdent la Pàtria o la
Lluita de Classes, el que és ben cert és
que els afeccionats al cinema en poden
gaudir de les pàgines d'aquest "Full de
cinema" del qual ja s'han publicat els
cinc primers números.

Com que del que es tracta és de
parlar-ne, repassem el contingut dels
cinc exemplars que composen, fins ara,
la col·lecció. Una petita història de
l'arc voltaic; un article presentant
"Una simple historia" de Marcel Ha-
noun; un estudi crític de "La ciutat
cremada" del qual apareixia la prime-
ra part; una entrevista amb en Jean
Marie Straub i Daniele Huillet; la re-
cerca de l'objectivitat critica i dos arti-
cles sobre militància en el cinema, for-
maven el contingut del primer número.
Ben mirat no calia justificar posicions
a l'editorial. Amb els textos ja quedava
prou clar per on anaven les emprem-
tes.

El següent numero va trigar prop de
sis mesos en sortir i el van presentar
doble, o sigui 2-3 amb data de tardor-
hivern 1977-78. S'obria amb "notes

ARC
VOLTAIC 5
Full de cinema
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dispersas a partir de un plano: el plano
73 de "Moses und Aron'VUn comenta-
ri dedicat al film "Entre la esperanzày
el fraude", una pel·lícula de militància
anarquista; una conversa amb la Cen-
tral del Curt i les dues segones parts de
dos treballs que continuaven del núme-
ro anterior: la conversa amb Straub-
Huillet i la crítica "in extenso" de "La
Ciutat cremada".

Passen altres sis mesos i el 4 veu la
llum amb data Primavera-Estiu 1978.
Es parla d'en Carl-Theodor Dreyer, de
cinema cubà, de "Bilbao" de Bigas Lu-
na, etc.

Quan es podia creure que l'"Arc Vol-
taic" havia acabat la seva cursa en tan
sols quatre números surt el cinquè (Pri-
mavera 1979) i, segons ens han dit,
amb ganes de continuar. En el número
5 hi podeu trobar una llarga conversa
amb en Carles Santos en la qual es
tracta de música i cinema; també es
parla amb en Joan Brossa i, entre al-
tres articles, n'hi ha un de molt curiós
que defensa la tesi que el film "Emma-
nuelle y Carol", d'Ignasi Farrés Iquino,
és una brillant representació de la cul-
tura catalana al cinema.

Escriure de cinema, però sense pres-
ses; sense que el redactor en cap en re-
clami cada setmana l'article, sense ha-
ver de copsar a allò que se'n diu "l'ac-
tualitat". Fins i tot, sense tenir ni tant
sols en compte la realitat d'uns lectors
que et llegeixen, quina sort! •



Música

El rock, la
marxa i
altres coses

JORDI GARCIA-SOLER

Tot i que ja han passat bastants dies
d'ençà que els fets es van produir, en-
cara continuo sense treure'm del magí
els incidents que van tenir lloc al con-
cert que Chick Corea i Herbie Hancok
protagonitzaren recentment a casa
nostra. Està clar que no van ser uns in-
cidents aparentment greus, però el fet
és que l'existència d'uns petits grups de
provocadors va posar seriosament en
perill el desenvolupament normal d'un
concert d'una importància extraordi-
nària. Està clar també que hom no pot
parlar pròpiament de violència, perquè
en definitiva no hi hagué autèntica vio-
lència física, però cal reconèixer que la
violència moral d'una actitud incívica

La "marxa" no pot ésser excusa per a pertorbar els concerts.

pertorbà l'actuació normal de dos ins-
trumentistes de gran vàlua musical i
féu pràcticament impossible l'audició
del concert a molts milers d'especta-
dors. I això sí que és greu, sobretot pel
que té de demostració d'un cert am-
bient que s'està creant darrerament al
nostre país al voltant de moltes de les
manifestacions musicals que s'hi orga-
nitzen.

No em vull referir només als fets
succeïts amb motiu del concert abans
esmentat. Setmanes enrera ja vaig es-
criure en aquesta mateixa secció sobre
la violència que tot sovint plana sobre
els concerts rockers i arriba a

dominar-ne l'atmosfera. Hi ha qui con-
fon sistemàticament una sessió rockera
amb una mera excusa per a desfermar
tot un seguit de sentiments continguts.
Amb aquesta excusa, i sempre amb el
crit que-exigeix "marxa!", d'un cert
temps ençà els qui solem assistir a les
vetllades musicals que s'organitzen pe-
riòdicament a casa nostra hem de su-
portar actituds inciviques absoluta-
ment intolerables per part de reduïts
sectors de pertorbadors, els quals no
solament atempten contra uns profes-
sionals que fan la seva tasca de dalt de
l'escenari estant, sinó també contra
la resta dels assistents al concert,

Astrologia ACCRUX

SALUT I ASTRES

Una de les aplicacions mes útils de l'astrologia tracta
de l'estudi, general i particular, de la relació entre'signes
i planetes, per una banda i la constitució física i el estat
de salut per l'altre. Això és possible per la constatació al
llarg del temps de les íntimes relacions entre els planetes i
les diverses funcions fisiològiques i, per l'adjudicació a
cada signe del Zodiac d'una part del cos.

A l'aixecar la carta natal de qualsevol persona, ja es
manifesten clarament els punts febles dins la constitució
física del nascut i també sobre quines parts del cos inci-
deixen, eésent així possible de vigilar aquestes qüestions i
reduir les possibilitats de manifestació de malalties al mí-
nim possible. Aquesta anàlisi dissortadament no pot, pe-
rò, evitaria manifestació de malalties, ja que la carta na-
tal només dóna la constitució bàsica i avisa dels punts
conflictius; i les crisis de salut vénen donades general-
ment per passatges —trànsits— de planetes malèfics sobre
els punts crítics de l'horòscop natal o per la formació
d'aspectes dolents amb aquests punts sensibles.

Els planetes més perillosos són els considerats tradicio-
nalment malèfics —Mart i Saturn— mal que segons la po-
sició en el cel natal qualsevol planeta pot adquirir aques-
ta qualitat i actuar de manera anàloga a la dels primera-
ment citats; encara que en general mai no seran tant vi-

rulents com els abans esmentats. Mart és un factor ener-
gètic però la seva acció és inflamatòria i gairebé sempre
dóna les crisis agudes de qualsevol mena, provocant la
malaltia en la part del cos dominada pel signe del Zodiac
on es trobi per trànsit o de naixement. Saturn en canvi
dóna depressió i anèmia, tendeix a endurir i paralitzar i
la seva acció és troba, gairebé sempre, en gran part de
malalties llargues i cròniques. Aleshores un trànsit d'a-
quests planetes sobre un punt sensible del tema natal serà
sempre conflictiu, Mart donarà febre o un atac inflama-
tori i anàlogament Saturn, provocarà un refredament,
baixa de to vital o un entorpiment considerable de la fun-
ció vital depenent del signe per on es produeixi el trànsit.

En canvi un trànsit dels planetes- benèfics sobre els
punts bons del tema natal donaran sempre una millora de
salut i un retorn de l'organisme a la seva normalitat— cas
de Venus i Júpiter. ' • -

Les malalties estacionals vénen normalment indicades
pel passatge del Sol pels diversos signes al llarg de l'any i
així segons les característiques de cada signe es dedueix
la "passa" que li correspon a cada mes; per exemple: mes
de gener —Sol a Aquari— grips, bronquitis... juny i juliol
—Sol a Cranc— problemes digestius, intoxicacions, etc...

Malgrat tot l'astrologia per si mateixa no cura, però sí
que pot ajudar a preveure èpoques dolentes i donar un
cop de mà al metge a l'hora de fer un diagnòstic.



la immensa majoria d'espectadors que
volen poder escoltar les actuacions
musicals en condicions normals.

La "marxa" mai no pot ser l'excusa
per a pertorbar els altres. En primer
Hoc, per un principi mínim de cor-
recció social, i sen segon lloc, perquè
cadascú pot tenir un concepte propi de
la "marxa" -personalment, per exem-
ple, frueixo molt més amb la "marxa"
de Chick Corea i Herbie Hancok que no
amb la d'Iggy Pop-, i ningú no està
obligat a assistir a un concert determi-
nat.

Tanmateix, allò que realment és més
greu és que els pertorbadors pretesa-
ment "marxosos" potser són el produc-
te d'una concepció molt precisa del fet
rocker, una concepció tot sovint auspi-
ciada per alguns dels comentaristes de
l'especialitat i que amaga un parany
evident, perquè al cap i a la fi és aque-
lla que vol fer del rock en particular, i
de la música en general, una mena de
vàlvula d'escapament de totes les frus-
tracions i repressions personals i col-
lectives, una vàlvula d'escapament
agressiva i violenta per poder "passar"
de tot, però que pot çonvertir-se en el
germen bàsic d'unes actituds agressi-
ves i violentes que no ens deixin "pas-
sar" de res. •

CULTURA L

Una cultura
en marxa
per atot
un poble

Carrer Ample, 35 Barcelona 2

El document de l'episcopat va córrer de mà en mà.

Religió

Intrigues i suspicàcies en
l'Església
JOSEP BIGORDÀ

És potser aquest un bon moment per
a prendre el pols de la Conferència dels
bisbes d'Espanya. Si faig aquesta indi-
cació, arran de la darrera assemblea
plenària, no és pas que pensi només en
el document sobre "matrimoni i famí-
lia", amb què ha culminat el ple epis-
copal.

Penso, més aviat, en les "circums-
tàncies" que han marcat l'itinerari d'a-
quest document, i penso també en al-
tres factors que, pel que sembla, co-
mencen a preocupar bastant dins el cli-
ma de relacions eclesiàstiques entre
Roma i la majoria episcopal espa-
nyola. És a dir, penso en el fet que Ro-
ma, la Roma eclesiàstica naturalment,
sembla predisposada a fer bastant de
cas de les intrigues que, des de la mort
del papa Montini, van teixint de mane-
ra ben calculada alguns sectors catò-
lics d'Espanya, enyorats de l'Església
preconciliar.

Heus ací alguns fils d'aquesta tra-
ma:

1. Quan, fa uns mesos, el text dels
bisbes espanyols sobre "Matrimoni i
família" anava i venia d'un costat a
l'altre, durant l'etapa de correccions i
de votacions, els comentaris que les re-
daccions d'EFE i d'EUROPA PRESS
afegien a la nova de torn foren sempre

de la mateixa inspiració o similar: "el
pensament dels bisbes espanyols
-venien a dir- no s'ajusta encara del tot
al pensament del papa Joan Pau II".

Sigui el que sigui, el text anà a parar
a Roma, i Roma ha imposat algunes
correccions.

Casualitat o no, el cert és que els res-
ponsables de la informació religiosa de
les esmentades agències, pertanyen o
estan molt lligats amb l'Opus Dei.

2. Hi ha constància que d'un temps
ença sovintegen els dossiers, amb càr-
rega de denúncia, que determinats sec-
tors catòlics del nostre país fan ar-
ribar a Roma, contra membres de l'e-
piscopat, representatius de les opcions
concUiars.

D'aquest fet en manifestà plena cer-
tesa el setmanari "Ecclesia", a mitjan
mes de maig, després de les audiències
que atorgà el Papa als cardenals Ta-
rancón i Jubany, de Madrid i Barcelo-
na, respectivament.

En relació amb aquestes denúncies,
hi ha constància també que alguns or-
ganismes de la Cúria Roamana han
reaccionat, enviant algun "monitum"
-avis, advertència- als bisbes al·ludits
per les denúncies. ; -

En alguns medis propers a l'episco-
pat, hom té la impressió, fonamentada, •



que es tracta gairebé d'una campanya
organitzada, de la que no en son es-
tranys determinats sectors de l'Opus Dei.

3. Una de les persones que se senten
singularment preocupades pel fet de
les denúncies, que no tenen altra moti-
vació que l'hostilitat a les reformes
conciliars i que l'afany de restaurar
èpoques precedents, i jpel fet de l'au-
diència que troben a Roma, és el nunci,
monsenyor Luigi Dadaglio. El qui hagi
llegit entre línies el seu missatge als
bisbes, en la sessió inaugural de la dar-
rera assemblea plenària (2.VIL79), s'a-
donarà que l'exhortació detallada a la
fidelitat i a la unitat no era perquè si.

D'altra banda, el nunci sembla ésser
ben conscient que els trets dirigits con-
tra determinats membres de l'episco-
pat, van, en definitiva, també contra la

seva persona, pel paper remarcable
que ha jugat, des de 1967 fins ara,
aconseguint un episcopat que, per les
seves actituds, ha fet oblidar en bona
mesura, l'episcopat que s'havia com-
promès tan fortament amb el franquis-
me.

Em limito de moment a indicar
aquests tres fils. No és cap trenca-
closques. És una contribució encami-
nada a entendre determinades reac-
cions de la jerarquia. Si el resultat és
que decideix donar satisfacció als dela-
tors, serà inevitable el-desconcert en
zones amples de la base de l'Església.

La solució hauria de trobar-la Ro-
ma, barrant el pas a les intrigues i a les
suspicàcies, que, malauradament, es-
devenen les "fidels" companyes de
qualsevol Restauració catòlica. •

Esports

Ens volien treure el
futbol de televisió
ENRIC BANERES

Com una bomba, o bé, si ho estimeu
més, com un "Skylab", va esclatar en-
mig de la gent la decisió dels clubs de
Primera Divisió de futbol de no avenir-
se a que fossin retransmesos més par-
tits per televisió. Fou com un cop baix
donat a les parts més nobles —i, si se'm
permet, més virils— de l'afeccionat. I
aral Mantenir l'Ifiigo i treure el futbol?
Però, que s'ha tornat boig el món...?

Així ho sembla. 0, millor, dit, ho
semblava, perquè ara la qüestió pinta
d'una altra manera. Almenys, després
que el Real Madrid hagi pres cura que
això de deixar el personal sense futbol
era tan impopular que podria tornar-se
contra els dirigents del propi futbol. "Si
la cosa popular és donar els partits per
televisió, fem una miqueta d'esquirols
davant la decisió presa entre tots els
presidents de Primera Divisió i tirem-
nos enrera", ha estat la darrera parau-
la dels madridistes. I s'han desdit: els
partits seran retransmesos des del
"Bernabeu", la qual cosa val a dir que
ho seran des de tots els camps de futbol
perquè la resta de dirigents dels altres
clubs serien prou beneïts de deixar que
fossin sols els madridistes a l'hora
d'aprofitar-se del mitjà televisiu per a
projectar llur imatge.

Es cert que el Madrid passa per uns
moments difícils i que, per primera ve-
gada a la seva història, els problemes
que hi han entre directius, tècnics i ju-
gadors travessen les parets dels seu es-

La manca dè futbol els diumenges pot
esdevenir un "desastre nacional" per
als afeccionats.

tadi. Per això ha tingut l'ull viu el pre-
sident De Carlos i ha pres una mida
que li tornarà al seu club part de la po-
pularitat i de la confiança perduda. La
badada dels altres, que han caigut en
aquesta ingènua pretensió —difícil de
mantenir davant de les pressions
populars— de negar-se a donar acollida
a les cameres de televisió, pot fer histò-
ria. Sobretot, pel que fa referència al
senyor Núnez, pare de la criatura.

En els darrers dies, després que es-
clatés la notícia que els clubs no volien

retransmetre partits, han sorgit moltes
interpretacions, gairebé totes contrà-
ries a la mesura presa pels clubs. El
que ningú no admet és que es posi com
a raó de pes d'aquesta posició el fet que
la retransmissió dels partits treu públic
als estadis. Això es contradictori amb
el fet que l'Hércules, el Rayo, el Sala-
manca i l'Atlètic de Madrid han fet es-
tadis nous d'ençà que es retransmeten
partits per televisió. És incompatible
amb l'evidència que el Betis, el Valèn-
cia, el Sevilla, el Saragossa, l'Espa-
nyol, Burgos i Gyón han ampliat la ca-
pacitat dels seus estadis. I encara ho és
més amb el fet que el propi Barca vol
ampliar el Camp Nou i que la Reial So-
cietat de San Sebastià en fa un de nou.

Hi ha una solució fàcil i messiànica
que també s'ha dit en aquests dies: que
els clubs es preocupin de millorar l'es-
pectacle i de rebaixar preus, que el pú-
blic ja hi anirà als camps, amb televisió
0 sense. Jo crec que també en aquest
aspecte —no el dels preus, que són de
vergonya— caiem una mica en elnega-
tivisme. Em sembla que el futbol que
s'ofereix en aquests moments a l'afec-
cionat espanyol té una qualitat mitja
bastant superior a la que tenia quan
aquests mastodòntics estadis eren sem-
pre plens de gom a gom. Em refereixo
no a l'època dels Kubala i Di Stéfano,
que no vull pasar per un heretge, però
si a la meitat dels anys seixantè.

És evident que la vinguda dels
Cruyff, Pereira, Breitner, . Kempes,
Bonhof, Carnevali, Neeskens, Stielike,
Brindisi i d'altres ha contribuït, i força,
a agreujar la càrrega econòmica dels
clubs. Però tampoc no hem de negar
que és gràcies a l'arribada d'aquesta
élite que la qualitat de futbol espanyol,
es digui el que es vulgui dir, ha millorat
1 molt. Per contra del que es pensava,
amb estrangers va arribar la selecció a
la fase final d'Argentina, cosa que no
havia passat, sense estrangers, als
mundials de Mèxic i d'Alemanya. Amb
estrangers, l'Atlètic de Madrid va és-
ser finalista de la Copa d'Europa i el
Barca ha guanyat la Recopa. Amb es-
trangers surten figures com Juanito,
Carrasco, potser Canito —ja ho
veurem— i d'altres.

Que els directius es preocupin de se-
guir millorant el futbol, que tampoc no
és tan desastrós com pretenen els ca-
tastrofístes i que ho ofereixin bé de
preu, que aquest seria l'èxit de qualse-
vol gestió directiva, oferir un futbol bo,
bonic i barat. Però que pretenguin apa-
gar l'ull màgic de la televisió, donant a
entendre que hi han vergonyes que és
millor que quedin a casa, no sembla
pas una visió masa dinàmica ni "agres-
siva" d'aquests dirigents que volen do-
nar a entendre que són tan lles-
tos. •



ler Concurs infantil L'HORA

UN AMOR INFANTIL

La mar blava i calmada
com els teus ulls petits i graciosos,
amb una mirada amable, sàvia i in-
tel·ligent.
Com el mar verd i blau,
dos colors que es fan un en ells.
La muntanya,
d'un color marró intens
de la terra llaurada per la naturale-
sa;
la pluja, les arrels, el sol, els vents...
Són... com els teus cabells.
Uns cabells que enamoren.
Recollits,
deixant la cara lliure d'ells,
per veure el teu nas,
com un conjunt de barques,
petit i graciós,
d'un color com la pell d'un infantó
acabat de néixer.
Quan miro la posta de sol,
d'un roig encès,
dirigeixo la vista a les roses planta-
des al meu jardí.
M'hi imagino
els teus llavis gustosos,
sols disposats a dir
paraules carinyoses,
amoroses,
i buscades sols per a mi.
Però amor meu, ;
he dit coses semblants a tu,
t'he comparat amb:

el mar,
les roses,
les muntanyes...
Però amor,
mai no trobaré res;
ni un paisatge,
ni un ésser vivent,
ni cap paraula que et pugui susti-
tuir,
no hi ha res amor
tan bonic
ni tan perfecte com tú.

Gerònima Maura - 11 anys
Barcelona EL GOS

Corre i corre, nerviós,
pels verds prats muntanyencs,
cercant conills, el gos,
per tots aquells terrenys.
De sobte...Pam! Un tret,
una llebre mor,
i el gos, que no és distret
i treballa de tot cor,
ja la va a buscar,
l'agafa amb les dents, ben fort,
la porta ací, és clar,
i torna a passejar per l'hort.

Lluís Caireta - 12 anys
Barcelona

Recordeu que l'adreça és Aribau
80 àtic 1.a, Barcelona-36, i que en
el sobre heu de posar "Concurs In-
fantil l'Hora".

i que

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
publicats tindran un lot de llibres i tots els tre-
balls que rebem, estiguin publicats o no, un
obsequi.



Bunyols de vent

ENCARA HI HA SENTIT DE L'HUMOR

L'affaire Neeskens encara porta
cua. La Jove Guàrdia Blaugrana ha
volgut immortalitzar-lo en les parets
dels carrers de Barcelona i ha triat
una frase sovint emprada pels grups
d'esquerra per reivindicar els morts

en la lluita. Encara que Neeskens
continua viu, per als afeccionats
"culés" ha mort dintre de l'equip,
del Barca. Tot un epitafi amb sentit
de l'humor, perquè suposo que no és
pas seriosament, aquesta pintada.

UN FEMINISME

ENEMIC DE

COSMÈTICS

Una dona amb inquietuds femi-
nistes tenia interès en inscriure's a
l'Associació Catalana de la Dona. Va
anar al sopar que aquesta organit-
zació va convocar en homenatge als
represaliats per l'Arandes de la TVE
entre els que s'hi troba la coneguda
escriptora Montserrat Roig, però a
la sortida encara tenia el dubte
d'apuntar-se o no com a sòcia. Un
fet circumstancial la va fer decidir.
Resulta que a la una de la matinada,
en el bar Mirame-lindo del Passeig
del Born, va coincidir en els lavabos
del bar amb la germana de la Roig,
que és membre directiva de l'orga-
nització que presideix Anna Merca-
dé, i que s'estava maquillant la ca-
ra. El detall femení de coqueteria no
li devia agradar perquè a la sortida
del bar va confessar a les amigues
que l'acompanyaven que ja havia
pres la decisió de no fer-se sòcia de
l'Associació Catalana de la Dona.
Era al·lèrgia als cosmètics.

LLIURE INTERPRETACIÓ
Tu lector, en mirar aquesta foto-

grafia què diries que fan aquestes
noies? Que lliguen, no? o intenten lli-
gar. Doncs segons l'agència Europa
Press: "la coqueteria femenina se
impuso momentos antes de iniciarse
las 24 horas motociclistas de Mont-
juïc ya que algunas muchachas que
estaban junto a los boxes aprove-
charon para ponerse màs guapas de
lo que siempre estan". Sense comen
taris.

SEMIR PREFERÍ NICARAGUA A RUIZ GIMÉNEZ

Agustí de Semir, actual regidor
de l'Ajuntament de Barcelona i ex-
fundador de l'Assemblea de Catalu-
nya, cristià de tota la vida, no va as-
sistir a cap dels dos actes que coinci-
dint en un mateix dia havien sol·lici-
tat la seva assistència. Tant els reu-
nits per a formar el Comitè Pro-
Estatut que provenien de l'antiga
Assemblea de Catalunya, com els
amics de Ruiz Giménez a qui se li
donava el "Memorial Juan XXM" a
Barcelona es van estranyar que el
voluminós Agustí de Semir no esti-
gués present ni a un ni a l'altre Hoc.
La raó de la seva absència era molt
senzilla. Aquell mateix dia s'havia
compromès a fer una xerrada sobre
Nicaragua (entre moltes altres co-
ses, Semir és un antic simpatitzant
sandinista) en el barri de Canyellas.
Moments abans d'anar-hi, però, va
dubtar. El seu amic democratacris-

tià Ruiz Giménez havia insistit molt
en que anés a l'entrega del memo-
rial. La decisió la va prendre en fun-
ció d'aquest raonament: "Segur que
Ruiz Giménez tindrà molta gent i en
canvi els de Canyellas només em te*
nen a mi".

L'AJUNTAMENT SOCIALISTA
El pànic perla caiguda del Skylab

sobre qualsevol punt de Catalunya
es va apoderar de molts sectors po-
pulars. Les notícies sobre les possi-
bles mesures de seguretat que altres
països havien previst va moure la
curiositat dels informadors barcelo-
nins per saber si l'Ajuntament de-
mocràtic pensava també adoptar al-
guna mesura en cas que la nau es-
pacial tingués l'acudit de caure so-
bre terres catalanes. En ser pregun-

MONTSERRAT NEBOT

PLANTES REGADES PER U N
ORDENADOR

La sofisticació dels cervells elec-
trònics arriba a límits increïbles, pe-
rò més increïbles són la procedència
d'algunes de les dades que s'han
d'introduir en els ordenadors per-
què aquests compleixin amb llur
obligació. A l'edifici de Banca Cata-
lana en la cruïlla de la Diagonal i
Carles HI de Barcelona, per contras-
tar la freda arquitectura supermo-
deraa de la construcció, s'hi han
plantat nombroses plantes al voltant
de cada finestra. Però com que la
banca té tots els avantatges de l'e-
lectronització, no podia faltaria me-
canització d'un fet tan natural com
el de regar les plantes. I no és només
la mecanització del fet de regar a
base de pluja artificial, sinó que la
necessitat d'aigua de les plantes
també està mecanitzada. I per més
inri la codificació per saber si és ne-
cessari o no el regatge, ve de Nord-
amèrica. Fins i tot els ianquis són qui
tenen controlat el clima barceloní.
Massa, no? O és la banca el que en
realitat volen controlar?

U'ORACIÓ
tat telefònicament un responsable
municipal, va contestar: Que quines
mesures hem pres? doncs resar per-
què no caigui aquí. La invocació a
aquesta pràctica religiosa es feia
pocs dies després que l'alcalde Ser-
ra canviés la decoració del seu des-
Patx de la Casa Gran treient els qua-
dres religiosos i posant-hi en el seu
lloc quadres de pintors catalans,
concretament del pintor Rusinol.

Fauna & flora JOSEP MARTÍ I GÓMEZ

Això s'acaba
Hi ha, certament, signes prodigiosos que indiquen que el món ha entrat,

en la seva fase final. Almenys allò que nosaltres coneixem com a món o, més
concretament, com Terra. Si més enllà estan vivint un Renaixement, és co-
sa difícil d'aventurar.

Quins són aquests signes de crisi definitiva, total? Vet aquí la crisi econò-
mica, el desencant de la joventut, la carrincloneria cultural, la mort de la
imaginació, l'ascens als llocs de responsabilitat dels grisos buròcrates... Hi
ha més coses, però.

Vostès s'han parat a pensar que la final de la Copa d'Europa de Campions
de Lliga tingué com a un dels finalistes un equip suec format pef tres bom-
bers, un llenyataire, un mestre d'escola i un parell d'executius? La crisi no
és només d'Occident. Els països de l'Est també estan immersos en ella i d'a-
quí ve la crisi global: fa anys, un equip de l'Est, format per sis coronels, qua-
tre diputats i un professor d'Educació física, hauria triturat els suecs com
en un simple passeig militar. Què es pot pensar d'una civilització que ha ele-
vat el futbol professional a l'olimp dels mites i és humiliada per tres bom-
bers, un llenyataire, un mestre d'escola i un parell de executius que, a més a
més, i això és la cosa greu, no tenien punyetera idea de què era jugar a fut-
bol? Només es pot pensar que és un signe prodigiós per a donar-nos a enten-
dre que això s'acaba.

Mirem el "Tour" de França, el de les èpiques gestes dels monstres del pe-
dal. Qui va de líder i té possibilitats de guanyar la més famosa de les voltes
ciclistes? Un holandès, Joop Zoetemelk, que al llarg de la seva ja extensa
carrera s'ha distingit sempre per ser un entossudit "xuclarroda" al qual
Luis Ocana va definir amb encert en una ocasió: "Zoetemelk mai no ha ha-
gut de girar la cara per veure qui el seguia: sempre ha tingut els ulls fits en
el cul dels nostres sellerons". Ara, en Zoetemelk que ja passa de llarg la
trentena, s'erigeix en líder d'una volta que en les grans èpoques del ciclisme
—Coppi o Bobet, Anquetil o Merckx, Bahamontes o Poblet— només ha estat a
l'abast dels superdotats. Si la Volta a França la pot guanyar un home inca-
paç de la gran gesta és que la Volta a França està condemnada a morir i si
la Volta a França mor cal reconèixer que els al·licients per a seguir vegetant
en aquesta terra arriben al mínim exigible. Zoetemelk: vet aquí l'encarnació
del signe prodigiós que se'ns envia per tal que siguem conscients que això
s'acaba.

Deixem l'esport i fixem-nos en els petits detalls: en una petita ciutat
d'Alemanya, per exemple. Heidelberg.

Un amic ens conta que grups de joves anaven diàriament a una font or-
namental situada davant de l'Ajuntament i s'hi banyaven els peus. L'Ajun-
tament no envià els guàrdies: envià un grup de tècnics que va posar una sè-
rie de barrots metàl·lics just a un centímetre per sota de l'aigua, cosa que
féu impossible que els joves seguíssim utilitzant la font com un succedani de
la romana de Trevi, només que sense mondçs a la font.

L'Ajuntament va seguir vigilant: observà que grups de hippies dormien
als bancs de ciment situats sota les marquesines de les parades de tramvia.
Tampoc no va enviar els guàrdies, l'Ajuntament astut: va enviar un grup
d'obrers que substituí els llargs bancs de ciment per funcionals sillons indi-
viduals, amb respatller aerodinàmic, corbes pronunciades i cavitat genero-
sa per la* zona glútia: ni un ésser humà és capaç de fer una becaina en

, aquell artilugi pensat únicament i exclussiva per a asseure's a esperar
el tramvia.

Es la tècnica de les noves societats avançades: deixem la llei, no la to-
quem. Als ciutadans, fem-los la punyeta per la via de les reformes basades
en la tècnica. És un altre signe del final: una revolució es pot fer per a recu-
perar unes llibertats però, qui es revolta i amb quina raó per uns barrots en
una font pública o uns sillons enlloc d'un banc de ciment?

I són fets que, com la victòria de Zoetemelk o el Malmòe en la final euro-
pea, contribueixen a l'avorriment. 0 sigui, que això s'acaba. Està claríssim.
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"NABÍ".
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Salut i paül

Vaig saludar amb alegria i
entusiasme la sortida det set-
manari de Catalunya. He llegit
amb fruïció els 20 números que
han sortit fins ara. Precisament
perquè m'agrada, avui us envio
aquesta rèplica que m'agradaria
que sortfs publicada a la vostra
revista:

No accepto de cap manera el
dogmatisme de l'Agustí Pons al
fer referència a l'obra de Nabf
de Josep Carner:

"...Ara, els més "enragés" no
admeten cap altra Interpreta-
ció del poema (s'entén de Nabf)
que no passi per les coordena-
des tot just apuntades per Fer-

rater en un brevíssim pròleg".
Per ampliar la meva protesta

ho faré amb la resposta a una
enquesta publicada l'any 1975,
sobre poesia, "Creieu que exis-
teix una poesia estrictament
cristiana?":

"Evident que si. Em remeto a
una polèmica recent. Consulteu
el "Destino", núms. 1870,
1874 i 1880.

Joan Fuster ho afirma en
parlar de Carles Riba en la seva.
magnifica "Literatura catalana'
contemporània". Edicions Cu-
rial, p. 205. Lamenta què els
crítics actuals hagin oblidat l'o-
bra mestra "Esbós de tres ora-
toris".

Assistim a un procés que fa
decantar la crítica cap a la lite-
ratura agnòstíca, omitint a grat-
cient tot el que sigui literatura

Un lector que passejava pel Casc Antic va quedar sorprès pel
sistema publicitari d'aquesta botiga. En Jordi Ivern ens ha en-
viat lafotografia en la qual podeu observar l'habilitat dels pro-
pietaris en fer rodolins per anunciar el seu producte, encara que
a vegades hagi de fer alguna que altra infracció ortogràfica. En
fï, ja podeu veure les virtuts de la mel, i l'energia aragonesa en
defensar-les. A 250 el "kilazo"!

religiosa.
Es que la poesia pel fet de

ser religiosa és menys poesia?
Hauríem de suprimir de la

nostra història els noms més
gloriosos com són Ramon Uull,
Bernat Metge, Ausias March,
Maragall, Carner, Verdaguer,
Costa i Uobera, etc.

Voldria manifestar també
aquí la meva disconformitat
amb la crítica de Gabriel Fer-
rater sobre el poema religiós
"Nabi". Des de quan "Nabí" de
Carner no té cap valor religiós?

Una crítica tendenciosa i par-
tidista que mutila d'entrada el
valor religiós d'una obra, pot f i -
gurar en una guia per llegir lite-
ratura i orientar el criteri de la
gent, com Guia de Literatura
Contemporània d'Edicions 62?

No hi havien altres estudis
més complerts com, per exem-
ple, el pròleg de Marià Manent
a les Obres completes de Car-
ner, el mateix de l'Albert Ma-
nent en la biografia: Josep Car-
ner i el noucentisme, o el de Jo-
sep M. Totosaus a Serra d'Or
incorporat al seu llibre "Creure
d'avui"?

Considero un escarni i una
blasfèmia que figurí en una obra
d'una autentitcitat com la de
Carner una crítica tan nefasta.
Qui ha protestat de tot això? O
és que hem perdut la sensibili-
tat?"

(Josep Grau i Colell, ANTO-
LOGIA, Zuric, 1975).

Crec que la llibertat d'expres-
sió és imprescindible per crear
una societat democràtica i fins i
tot socialista. El que no admetré
mai és la manipulació i tergiver-
sació de les persones, dels fets i
de les coses.

En espera de veure publicada
aquesta carta, us felicito per la
tasca informativa tan lloable
que aneu fent.

Josep M, Canals i Lamiel
Barcelona
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DILLUNS

Avui és la Festa Major d'u-
na colla de pobles: Albin-
yana i Calafell (Baix Pene-
dès), Alcoletge (Segrià), Alió,
comarca del Baix Camp, Car-
me (Anoia) i Llançà, de l'Alt
Empordà.

Al Grec-79, en lloc de tea-
tre, avui i demà hi haurà ac-
tuació de la Companyia Elèc-
trica Dharma. Hora: dos
quarts d'onze de la nit. Preu
popular: 200 pessetes.

De televisió només pot
salvar-se "Anna Karenina",
encara que a hores pèssimes,
i "Revista de cine" a UHF.

DIMARTS

Festa Major a Fonteta, de
la comarca del Baix Empor-
dà. Al Grec, noya actuació de
la Dharma.

A la Galeria Adrià (Consell
de Cent, 286) hi haurà encara
durant el mes de juliol aigua-
forts i collages de Guinovart.
A la Joan Prats, (Rbla.
Catalunya, 54), acrílics de
Jim Bird.

A televisió hi ha, com cada
dimarts, "Musical express" i
a la primera cadena, una sè-
rie que repassa els més famo-
sos detectius del món. Avui,
Nick Carter.

DIMECRES

Avui hi ha fira a Lloret de
Mar i festa major a Pratdip
(Baix Camp). Dintre de les se-
renates al Barri Gòtic, el Pati
de l'Hospital de la Santa Creu
és avui l'escenari per un reci-
tal d'A. Martín Regueiro, so-
prano, i C. Bracons de Colo-
mer al piano. Al Teatre Grec,
"Somni de Bagdad", de Jo-
sep M. Benet i Jornet, pel
grup U de Cuc. El circuit ca-
talà de televisió ens parlà
avui de Cinema de terror i
podreu sentir la Sinfonia del
Nou Món de Dvorak a la pri-
mera cadena, a les deu de la
nit. •

DIJOUS

El Teatre Grec torna a re-
petir avui "El Somni de Bag-
dad". A la Galeria Trece (R-

' bla. Catalunya, 49) s'exposen
les pintures de 1978-1979
d'Alfonso Costa. I recordeu
que a la Maeght (Montcada
25) hi ha l'exposició de Joan
Miró "Homenatge a Gaudí".

Al circuit català, avui, re-
posició de "Bala perduda". A



CONXITA SOCIAS

la cadena estatal i dintre
d'"Así es Hollywood" podreu
veure els desastres de "Vinie-
ron las lluvias", "Ave del Pa-
raíso", etc. S'acaba avui
també "Anna Karenina", l'a-
daptació de la novel·la de
Tolstoi.

DIVENDRES

Festa Major de Bagergue
(Vall d'Aran), La Riera de
Gaià (Tarragonès) i Palafru-
gell. Des d'avui fins el dia 24
hi haurà el Festival de Jazz
de San Sebastian (el XIV),
que compta amb la presència
dels músics catalans Música
Urbana, Jordi Sabates i Big
Band de Barcelona. D'estran-
gers vénen B.B. King, Woody
Herman i D ave Brubeck. El
Teatrí presenta al Grec-79 la
seva creació col·lectiva
"L'Espantu", que repetirà
demà.

El programa "Pantalla

abierta" el fa aquesta setma-
na Cambio 16, dirigit per Ar-
minàn i amb el tema Dones.
Comença un nou "Grandes
reia tos", biografíant a Mada-
me Curie. I a Cine Club, un
musical imprescindible de
Busby Berkeley: "For me and
my gal", interpretada per la
inoblidable Judy Garland i
per Gené Kelly.

DISSABTE '

Avui és la festa major de la
vila minera de Fígols. Al
Grec-79, es repeteix "L'Es-
pantu" d'El Teatrí. A Sant Vi-
cenç de Montalt, dintre del
seu Vè Festival actua l'Or-
questra del Conservatori de
Barcelona dirigida per Ed-
mon Colomer, amb la flautis-
ta Bàrbara Held.

A la tele, teniu un film d'a-
ventures acceptable a la tar-
da, "El hombre de Rio", i a la
nit un "thriller" poc distingit.

En canvi, La Clave ens sor-
prèn amb un film recentíssim
de Jerzy Kawalerowick (pas-
sà pel darrer festival de Ber-
lin) "La muerte de un presi-
dente", que recomanem sin-
cerament. El tema de col·lo-
qui és el defensor del poble.

DIUMENGE

En Sisa actua avui a la Po-
bla de Segur. Hi ha fira i festa
major a Arnes (Terra Alta) i
fira a Maçanet de la Selva.
Només Festa Major a una co-
lla de viles: Blancafort (Con-
ca de Barberà), La Nou de
Gaià i Bonastre (Tarra-
gonès), Corbera de Llobre-
gat, Esplugues, Masquefa (A-
noia), El Pont d'Armentera
(Alt Camp) i Pradell de la Tei-
xeta, al Priorat.

Última presentació de "La
danza de la Muerte" a les
Reials Drassanes, per la
Companyia de Dansa de Bar-

celona, amb Sílvia Munt en el
principal paper.

La colla Vella dels Xiquets
de Valls i els Castellers de Vi-
lafranca actuen avui a Els
Monjos del Penedès. I per als
menuts, teniu dintre del
Grec-79, "La Dragonera,', de
Jorge Díaz, representada pel
grup La Trepa. Al UHF, des-
taquem un film que represen-
tà un "nit" en el cinema
espanyol: "El jardin de las
delicias".

A MÉS a MÉS

...està força malament la
cartellera de l'estiu. Recor-
dant vells temps, la sessió de
deu duros de l'Alexis ens ofe-
reix "Help" i al Club Coliseu,
podreu veure Vanessa Red-
grave lluir-se en una gran in-
terpretació a "Agatha".
L'acompanya un altre "di-
ví": Dustin Hoffman. /

La paella pel mànec

AD cremat
No hi ha dubte que la festa de Sant Pere està molt ar-

relada en el món dels pescadors. A Vilanova' i la Geltrú és
la festa Major del barrí de Mar, i en el marc d'aquesta ce-
lebració, es ve fent d'ençà set anys un concurs força cu-
riós en el qual hi participen els pescadors vilanovins. Es
tracta del concurs d'All Cremat.

L'All Cremat és un plat mariner típicament. Estem se-
gurs que serà interessant per als nostres lectors saber
com es fa i hem anat a parlar amb els guanyadors del
concurs d'aquest any, Antoni Alvarez i Pere Rus, pesca-
dors ambdós. En primer lloc, els felicitem per la victòria,
segona consecutiva.

—Com es fa l'All Cremat?
Doncs mireu. Cal posar oli a la cassola i quan està

roent, llavors s'hi posen uns quants alls, oberts, pelats o
sense pelar, tant se val. Cal deixar que es torrí, que quedi
daurat i a continuació, afegir-hi tres o quatre tomàquets
tallats à trossos i pelats, i sofregir-ho ben bé. Tot seguit,
hi poseu una mica d'aigua i patates.

—Quina quantitat de patates?
—Un quilo, si fa no fa. Junt amb lès patates, també el

peix més dur: rap, rata... Mentre es va fent cal anar po-
sant aigua, però més aviat que no en sobrí, la justa per
què no quedi malament. Quan el peix dur ja és gairebé fet
s'hi posa el més tou, més fi: lluç, lligacames, peixota... i
deixar-ho, fins que estigui fet del tot.

—Quin temps cal per a fer aquest plat.
—Dons, tot plegat, una mitja hora.
—Quin és el secret de l'all cremat?
—Bé, m'havia oblidat de dir que de tant en tant, mentre

es fa, cal anar sacsejant la cassola. I sobretot, vetllar l'ai-
gua, que no en faltí però que no en sobri tampoc.

—Quina quantitat de peix es necessita?
—Un quilo i mig. Clar que com més quantitat, més bo és

el plat.

—Hi ha d'haver alguna proporció entre el peix dur i el
fi?

-No necessàriament. Cal dir també que el plat millora
amb més quantitat de peix fi.

Els altres pescadors vilanovins que han participat en el
concurs i els nombrosos assistents no paren de felicitar
els dos satisfets guanyadors. Un any més hauran passat
les festes dels pescadors vilanovins, que han tingut en
aquesta assolellada tarda de juny, entre el Pòsit Vell de
Vilanova i la blavor mediterrània una nova edició d'a-
quest concurs que ens ha ensenyat a fer un nou plat mari-
ner, Í



La Setmana a Televisió
CIRCUIT CATALÀ
PRIMERA CADENA:

DILLUNS, 16
13.30 • Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Revista

DIMARTS, 17
13.30 - Temps d'estiu
14.00 • Crònica
16.15 - Musical-express

DIMECRES, 18
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Cinema a l'abast: "El ci-
nema de terror"

DIJOUS, 19
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Recull d'èxits: "Bala per-
duda" Real. Esteve Duran

DIVENDRES, 20
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Vostè pregunta...

DISSABTE, 21
11.00 - Terra d'escudella: "La
cantant de la boca d'Or"

SEGONA CADENA:

DILLUNS, 17
23.00 - Crònica 2

DIMARTS, 17.
23.00 - Crònica 2

DIMECRES, 18
23.00 - Crònica 2

DIJOUS, 19
23.00 - Crònica 2

DIVENDRES, 20
23.00 - Crònica 2

CIRCUIT ESTATAL
PRIMERA CADENA:

DILLUNS, 16
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 - Podria haberse evitado:
"Puentes derrumbados"
19.01 - Un globo, dos globos, tres
globos: Investigación OVNI: "In-
cidente en la casa de muflecas"
20.00 - Un mundo para ellos
20.50 - Estudio estadio
21.30 - Telediario
22.05 - 300 millones
23.15 - Anna Karenina (Cap. VII)
00.10 - Ultimas noticias

DIMARTS, 17
14.30 - Gente hoy
15.00-Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 - Revista de toros
19.01 - Un globo, dos globos, tres
globos: El mundo de la música

Del 16 al 22
20.00 - Mi amigo el caballo:
"Guitarrista, caballo de la guar-
dià"
20.30 - Grandes detecti ves: "Mi-
sión secreta" Dir. Tony Flatt Int.
Renier Schone, Gregoire Arlan.
El protagonista avui és el detec-
tiu Nick Carter que investiga la
mort de diversos científics.
21.30 - Telediario
22.05 - Primera pàgina
23.15 - Anna Karenina (Cap.
vin)
00.10 - Ultimas noticias

DIMECRES, 18
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 - Vivir cada dia
19.01 - Un globo, dos globos, tres
globos - Los episodios: "El ladron
de espejismos" Dir. Jaime
Chàvarri
20.00 - Cine espanol - "Saeta del
ruisenor" Dir. Antonio del Amo
Int. Joselito, Sue Bless, Vicky La-
gos, Manolo Zarzo. Joselito va a
Amèrica para aconseguir diners
per curar una amiga seva cega.
Tornarà triomfant a Espanya.
21.30-Telediario
22.05 - Orquesta de RTVE: Sinfo-
nia núm. 9 "Del Nou Món", de
Dvorak
23.15 - Anna Karenina (Cap. DC)
00.10 - Ultimas noticias

DIJOUS, 19
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 tierra: "El
buitre negro" (I)
20.30 - Asi es Hollywood: "De-
sastres estilo Hollywood"
21.00 - Canciones de una vida:
Bonet de San Pedró
21.30 - Telediario
22.05 - Los Roper: "Trabajando
sin cobrar"
22.35 - Sombras de ayer. Episodi
núm. 7 .' -
23.00 - Anna Karenina (Cap. X)
00.10 - Ultimas noticias

DIVENDRES, 20
14.30 - Gente hoy
15.00 -Telediario
15.35 - Hora 15
15.55 -Los espectóculos
19.01 - Un globo, dos globos, tres
globos: El hidroavión de Bailey:
"El tigre apagado"
20.00 - Con ocho basta: "Autor,
autor"
21.00 - Màs vale prevenir: "Ejer-
cicio flsico"
21.30 - Telediario
22.05 - La segunda oportunidad:
"El mar"
22.20 - Pantalla abierta. Setma-
nari Cambio 16: "Mujeres" Dir.
Jaime de Armiüàn
23.15 - Grandes reia tos: "Marie
Curie". Nova sèrie sobre la cèle-

de juliol
bre científica polonesa, realitza-
da per la BBC.
00.10 - Ultimas noticias

DISSABTE, 21
13.01 - Torneo
14.00 - Tiempo libre
14.30 - El canto de un duro
15.00 - Noticias del sàbado
15.35 - Tarzan: "Tarzàn y la ciu-
dad de la brujeria"
16.05 - Primera sesión: "El hom-
bre de Río" Dir. Philippe de Bro-
ca Int. Jean Paul Belmondo,
Françoise Dorleac, Jean Servaix.
Després d'un robatori, els lladres
segresten una noia. El seu pro-
mès la rescatarà però les peripè-
cies segueixen...
17.55 - Aplauso
19.30 - La pantera rosa: "Sal-
m6n rosa"
20.00 - Los àngeles de Charlie:
"Àngel enamorado"
21.00 - Informe semanal
22.00 - Noticias del sàbado
22.30- Sàbado cine: "Péndulo"
Dir. George Shaeffer Int. George
Peppard, Jean Seberg, Richard
Kiley. Després d'un triomf pro-
fessional, un capità de policia
s'enfronta a l'assassinat de la se-
va dona, del qual és sospitós a
causa del seu temor que la morta
l'enganyava.
00.20 - Ultimas noticias

DIUMENGE, 22
10.31 - Hablamos
11.00 -El dia del Sefior
11.45 - Gente joven
12.30 - Sobre el terreno
14.00 - Siete días
15.00-Noticias del domingo
15.30 - Clàsicos familiares:
"Paul Bunyan." -
16.00 - Fantastico
19.30 - Dick Turpin: "Los rehe-
nes"
20.00 - 625 líneas
21.00 - Estrellas de la òpera: Al-
fredo Kraus
22.00 - Noticias del domingo
22.20 - Escrito en Amèrica: "Ro-
saura a las diez" de Marco Bene-
vi Dir. Josefina Molina. Int Ire-
ne G. Caba, Enriqueta Carballei-
ra, Joaquín Hinojosa, Francisco
Merino, Julieta Serrano.
23.20 - El regreso del Santo:
"Poppy Chain"
00.10 - Ultimas noticias

SEGONA CADENA:

DILLUNS, 16
20.01 - Redacción de hoché
20.37 - Polideportivo
21.00 - Revista de cine
22.20 - Màs allà
23.00 - Opinión pública

DIMARTS, 17
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Documental: "El Atica"

21.30 - Cafè concierto: Ricard F.
Iznaola (Guitarrista)
22.00 - Nakià: "Trampa de are-
na,'
23.00 - Tribuna econòmica

DIMECRES, 18
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Pop-grama. Inclou recital
de Jèthro Tull
22.00 - Imàgenes .
23.00 - Tribuna de la historia

DIJOUS, 19
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Encuentros con las letras
22.20 - Horizontes
23.00 - Tribuna de la cultura

DIVENDRES, 20
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Cine Club: "Por mi chica
y por mi" Dir. Busby Berkeley.
Int. Gené Kelly, Judy Garland,
George Murphy. Una parella de
ballarins i cantants estan a punt
de casar-se quan ell és mobilit-
zat. Per no anar a la guerra, es
fereix a la mà, però això el sepa-
ra de la seva dona.
23.00 - Tribuna internacional

DISSABTE, 21
15.31 - Novela. David Copper-
field. Caps. XIX, XX i XXI
17.00 - El perro de Flandes: "El
retrato de Aroa"
17.30 - Raices: "Escuela de Gra-
llas Pinche de Alonso"
18.00 - Voloeibol. Campionat
d'Europa: Espanya-Itàlia
19.30 - La clave - El defensor del
pueblo: "La muerte de un presi-
dente" Dir. Jerzy Kawalerowick.
A primers de segle, a Polònia
després d'una dictadura, es po-
sen en marxa les forces políti-
ques per trobar un president de-
mocràtic.

DIUMENGE, 22
15.31 - Pippi Calzaslargas: "Pip-
pi embarca en Moppetus"
16.00 - Los paladines: "Semilla
de escòria" (II)
16.30 - Barbapapa
17.00 - Los casos de Rockford:
"Por un puro accidente"
18.00 - Dibujos animados
18.30 - panorama musical
19.00 - Concierto: "Ifigenia en
Aulide" de Gluck. Sinfonia núm.
1 de Brahms
20.00 -. Filmoteca TV: "El jardln
de las delicias" Dir. Carlos Saura
Int. José L. López Vazquez,
Luchy Soto, Charo Soriano. Des-
prés d'un accident, un important
enginyer queda immobilitzat. La
seva família,.per retornar-lo, el
fa reviure la seva vida.
21.50 - La danza: "Christian
Uboldi"
22.30 - A fondo
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Números del 25 de juny al 31 de juliol

I si no vol viatjar, pot triar la segona opció.
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