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Carta clt»l director

Popularitzar PEstatut
Amic lector:

Sí, ja tenim l'Estatut. Un cop més el poble de Catalunya torna a recuperar
l'esperança en el seu futur. Un cop més som posseïdors d'aquesta eina tan pre-
ciada que ens obra la possibilitat de l'autogovern i, per tant, de poder elegir el
nostre Parlament, fer les nostres pròpies lleis, conservar i enfortir la nostra
cultura, ensenyar en català i el català a les nostres escoles, tenir la nostra prò-
pia televisió i tantes coses més, totes fonamentals per al desenvolupament de
la nostra societat.

Sí, tenim totes aquestes coses escrites a l'Estatut. Ara cal fer-les realitat, cal
que el traspàs de competències s'agilitzi, i que aquesta ampolla buida que és
l'Estatut es vagi omplint de líquid fins a vessar si cal.

No faltaran veus que diguin que aquest Estatut no els satisfà plenament, ja
que s'ha retocat el text inicial. S'equivoquen; el text inicial s'ha retocat, és ve-
ritat, però els canvis introduïts en l'Estatut de Sau no modifiquen d'una forma
substancial l'esperit del text redactat pels nostres parlamentaris.

D'altra banda, malgrat aquests retocs el text aprovat és superior en nivell
autonòmic a l'Estatut republicà de 1932, ja que l'Estatut de Núria va tornar a
Catalunya amb quasi bé la meitat dels articles retallats. I això s'ha de saber, el
text de Sau ha estat tan sols retocat en alguns aspectes, prevalent per sobre de
tot l'esperit de solidaritat entre les nacionalitats i els pobles de l'Estat espa-
nyol.

Després de l'aprovació ens queda una feina fonamental a fer sota el meu
punt de vista, que és la popularització de l'Estatut entre tots els ciutadans de
Catalunya. Que tothom conegui quins són els seus drets i els seus deures i, so-
bretot, que ningú no pensi que l'Estatut és un element discriminatori. Els cata-
lans, tots els qui vivim i treballem a Catalunya, tenim des d'ara l'eina de re-
construcció i reidentificació nacional del nostre pais: l'Estatut.

BEN CORDIALMENT

En aquest

PERE ORIOL COSTA
Director
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CAMÍ OBERT A L'ESPERANÇA

Estatut!
KHANCKSC KAIGKS i JOAN CATÀ

En el procés de recuperació de les llibertats democràtiques el poble de Catalu-
nya retroba les seves institucions d'autogovern.

Catalunya, en exercici del dret a l'autonomia que la Constitució reconeix i ga-
ranteix a les nacionalitats i regions que integren Espanya, manifesta la seva vo-
luntat de constituir-se en comunitat autònoma.

En aquesta hora solemne en què Catalunya retroba la seva llibertat cal retre
homenatge a tots els homes i dones que han contribuït a fer-ho possible.

El present Estatut és l'expressió de la identitat col·lectiva de Catalunya i defi-
neix les seves institucions i les seves relacions amb les altres nacionalitats i re-
gions. Aquesta solidaritat és la garantia de l'autèntica unitat de tots els pobles
d'Espanya.

El poble català proclama com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la
llibertat, la justícia i la igualtat i manifesta la seva voluntat d'avançar per una via
de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els qui viuen i treba-
lle a Catalunya.

La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat
el lligam amb una història d'afirmació y respecte dels drets fonamentals i lliber-
tats públiques de la persona i dels pobles, història que homes i dones de Catalu-
nya volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d'una societat demo-
cràtica avançada.

Per fidelitat a aquests principis i per fer realitat el dret inalienable de Catalu-
nya a l'autogovern, els-parlamentaris catalans aproven, la comissió constitucio-
nal dictamina, el poble català referma i les Corts general ratifiquen aquest Esta-
tut.

El preàmbul de l'Estatut de Catalu-
nya, com la resta de l'avantprojecte,
rebia el vist-i-plau de la ponència di-
marts set d'agost. Es donava així ja el
pas definitiu vers l'assoliment de l'ob-
jectiu pel qual el poble de Catalunya ha
lluitat durant tant de temps.

Fer una cronologia de la discussió de
l'Estatut fins aquell moment comptaria
amb la dificultat de cercar-li una data
d'inici concreta. De fet, després de la
implantació del franquisme a casa nos-
tra acabada la guerra, i l'abolició de
l'Estatut que comportà, començà im-
mediatament la lluita per la recupera-
ció de la identitat perduda. Durant
molts anys els afanys d'alliberament
del nostre poble van anar fent-se pale-
sos a través de múltiples activitats que,
de vegades, es limitaven a l'empu-
nyament de la nostra senyera i, d'al-
tres, a la convocatòria de multitudinà-
ries manifestacions. Fou l'Assemblea
de Catalunya la qui, engegada el no-
vembre del 71, concretava les aspira-
cions unitàries de tot el nostre poble en
tres mots: Llibertat, Amnistia i Estatut
d'Autonomia. Els partits polítics que
recolliren aquestes tres reivindicacions
triomfaren aclaparadorament en les

primeres eleccions del postfranquisme,
el quinze de juny del 77. Un any clavat
després, a proposta de la coalició sena-
torial unitària Entesa dels Catalans, es
reunien a Madrid, al Palau de les
Corts, els parlamentaris catalans per a
decidir el camí a seguir per elaborar
l'Estatut. Un any i escaig després la co-
missió constitucional del Congrés de
diputats a Madrid es reunia amb els re-
presentants catalans i aprovava el text
de l'Estatut, fins aleshores anomenat
de Sau, ja que en el parador del pantà
de Sau es perfilà l'Estatut preparat pels
parlamentaris catalans. No ha estat,
doncs, un camí curt el que ens ha dut a
la situació actual. Ha estat un camí
llarg i complex, no exempt d'entre-
bancs de tota mena, dels quals els mo-
tius de desacord de la UCD a la ponèn-
cia n'han estat la darrera mostra. S'en-
tén, així, l'emoció dels parlamentaris
catalans, especialment dels membres
de la Comissió del 21, que des de Ma-
drid esta-nt seguiren els estira i ar-
ronsa darrers i les successives fluctua-
cions en la negociació que van cloure's
amb el redactat final.

Quantes coses no han passat en tots
aquests anys de lluita? Com en tot pro-

Desprès
de la lab
ariosa
negocia-
ció els
catalans
reberen
els parla
mentaris

cés dialèctic, hi ha hagut qui s'ha des-
penjat a mig camí, qui s'hi ha afegit a
darrera hora, i encara resta per veure
què passarà en el que, malgrat tot, en-
cara està per fer. Però, en síntesi, la
gran majoria del poble català és rera
els partits polítics que han elaborat
l'Estatut aprovat aquests dies. Estatut
que en el seu article primer ens defi-
neix Catalunya. "Catalunya, com a na-
cionalitat i per a accedir al seux auto-
govern, diu l'Estatut, es constitueix en
comunitat autònoma d'acord amb la
Constitució i amb ei present Estatut,
que és la seva norma institucional bàsi-
ca". El mateix article ens definirà en
els seus dos següents apartats la Gene-
ralitat com "la institució en què s'orga-
nitza políticament l'autogovern de
Catalunya" i ens dirà que els seus po-
ders "emanen de la Constitució, del
present Estatut i del poble". No és difí-
cil restar satisfet davant un redactat
com aquest.

Més complicacions porta el debat
d'altres punts, si bé, com és sabut, la
postura comuna dels grups catalans
majoritaris en el ventall polític actual
consideren acceptable el conjunt de
l'Estatut. El tema de la llengua del nos-
tre país, que fou un dels articles imme-
diatament aparcats per la UCD, enso-
pegà d'entrada a la ponència que, en
canvi, acabà per aprovar-lo tal com es-
tava redactat en el text de Sau; és a
dir: "La llengua pròpia de Catalunya és
el català. L'idioma català és l'oficial a
Catalunya així com també ho és el cas-
tellà, oficial a tot l'Estat espanyol. La

Generalitat garantirà l,ús normal i ofi-
cial d'ambdós idiomes, prendrà les me-
sures necessàries per tal de assegurar
llur coneixement i crearà les condi-
cions que permetin d'arribar a llur
igualtat plena quant als drets i deures
dels ciutadans de Catalunya. La parla
aranesa serà objecte d'ensenyament i
d'especial respecte i atenció". Però els
temes que van portar més cua van ser
els relatius a les competències de la Ge-
neralitat en matèria d'ensenyament i
cultura, la forma com havia de sufra-
gar les despeses, és a dir, tot l'apartat.
referent a la hisenda de la Generalitat
i, a la fi, el sistema d'elecció utilitzat en .
la primera contesa electoral després
d'haver-se aprovat l'Estatut.

Curiosament, pel que fa referència
als temes judicial i d'ordre públic, l'a-.
cord a la ponència entre els parlamen-
taris catalans i els representants de
l'Estat fou força ràpid. Probablement,
el precedent de l'Estatut basc fou un
element decisiu a l'hora de redactar
aquests articles que, d'entrada, hom
considerava dels més conflictius. Pel
que fa a la possiblitat de crear una poli-
cia autònoma ens trobem amb la repe-
tició de l'Estatut de Gernika. Així,
"correspondrà a la Generalitat la pro-
tecció de persones i béns i el manteni-
ment de l'ordre públic, la vigilància i
protecció dels edifcis i instal·lacions de
la Generalitat, la coordinació de locals,
i podrà crear una policia pròpia en el
marc del que disposi una llei orgànica
elaborada a aquest respecte". De la
mateixa forma que en el cas basc, es •



foan Reventós i Crpqori Lópp?
Il·iimuníin rebuts a Catalunya
desprès de l'aprovació de l'Estatut

ELS PARTITS DEL NO AL SI

Deixant de costat les veus discordants que per la dreta consideraran el
redactat definitiu excessivament autonòmic, hi ha partits que el consideren
excessivament reduït per als interessos de Catalunya.

"El si no el donarem", ens digué en Jordi Moners, del Partit Socialista
d'Alliberament Nacional. Encara, però, no han pres la decisió d'optar pel no
o per l'abstenció en el referèndum popular que s'apropa.

"Fins a finals de mes no se sabrà la postura oficial del Bloc Català dels
Treballadors; el que és evident és que el sí està descartat", ens afirmà en
Josep Maria Alujà, del comitè executiu d'aquest partit, membre del Bloc
d'Esquerra d'Alliberament Nacional (BEAN). "El BEAN és més radical en
aquestes qüestions que el Bloc Català de Treballadors però les seves opcions
definitives coincidiran", afegí 1,Alujà.

En el seu rebuig quant a adoptar una postura afirmativa davant l'Estatut
coincideixen amb els esmentats grups independentistes d'altres partits
d'esquerra radical. La Lliga Comunista Revolucionària, a través del mem-
bre del seu Comitè Executiu, en Joaquim Nieto, ens explicava també la seva
posició. "El rebuig és segur, ens deia, però probablement la postura definiti-
va no es decidirà fins a finals de setembre, que tenim un nou Congrés del
partit".

La postura més clara és l'adoptada pel Moviment Comunista de Catalu-
nya, que optarà per l'abstenció. "La decisió presa pel Comitè Nacional, en
reunió celebrada el 5 d'agost, és d'abstenir-nos", ens confirmà na Maria
Izarra, de l'executiva del MC.

1 Aquest són, en resum, els partits que prendran una opció crítica davant
el referèndum de l'Estatut. D'altres, que enprincipi podien afegir-s'hi, sem-
bla que hi donaran també el vist-i-plau. És el cas del Front Nacional de
Catalunya, que anunciava el seu suport a l'Estatut, si bé fonts properes a
aquest partit no creien que tots els seus militants respectessin la disciplina
de vot.

Insatisfets pels mateixos temes que els partits majoritaris consideren ben
resolts, les seves afirmacions poden sonar molt agressives, com quan en
Jordi Moners ens digué que "l'Estatut consolida l'Estat espanyol i obre el
camí cap a la destrucció de les realitats nacionals". Tanmateix són cons-
cients del testimonialisme de la seva posició, però això no els fa por. Seguint
amb paraules del dirigent del PSAN: "Si votéssim que sí no es voldria reco-
nèixer quina és la nostra part en el resultat Final". El no i l'abstenció, però,
no tenen gaire possibilitats d'assolir una part seriosa en el referèndum que
s'apropa.

crearà una Junta de Seguretat creada
per representants del govern de l'Estat
i de la Generalitat que coordinarà l'ac-
tuació d'ambdues policies i, idèntica-
ment a la solució adoptada envers la
policia autònoma basca, els seus caps
seran designats d'entre caps i oficials
de les Forces Armades i de les forces i
cossos de seguretat de l'Estat. El Go-
vern de l'Estat només podrà intervenir
en el manteniment de l'ordre interior a
Catalunya a requeriment de la Genera-
litat o quan, per pròpia iniciativa, con-
sideri que està greument compromès
l'interès general de l'Estat".
En ambdós casos, però, caldrà l'apro-
vació per majoria absoluta del Senat,
escoltada la Junta de Seguretat i el re-
queriment previ al president de la Ge-
neralitat. Comparant l'Estatut de Sau
amb el redactat que hem sintetitzat"
hom veu clarament que aquest és un
article amb determinats retocs que no
l'allunyen, però, excessivament del
text originari i que, per tant, el fan ac-
ceptable en el context de la construcció
d'una Catalunya autònoma. Quelcom
de semblant caldria dir en el cas de
l'Administració de la Justícia, tema en
què el redactat ens remet a una nova
llei orgànica encara per elaborar i que
reconeix l'existència d'un Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya que
culminarà els processos judicials al
nostre país.

Tampoc en el tema de les competèn-
cies de la Generalitat es produïren ex-
cessives discrepàncies, de vegades més
centrades en l'entossudiment del presi-
dent Suàrez a voler protagonitzar el
debat que en la discussió dels aspectes
conflictius. Solament la competència
en matèria d'ensenyament va donar
lloc a fortes diferències que es resol-
gueren amb el canvi d'una paraula que
donarà lloc a importants polèmiques
durant aquests dies. Alia on deia com-
petència "exclusiva" de la Generalitat,



TELS POLÍTICS
CATALANS,
SATISFETS
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El nivell autonòmic del projecte
d'Estatut d'Autonomia de Sau es
manté substancialment en el text
aprovat finalment a Madrid pels
parlamentaris. Aquesta és la conclu-
sió més clara de les paraules dels
caps de fila de les formacions políti-
ques catalanes que han negociat
l'Estatut.

Fins i tot assenyalaren que era
"un Estatut millor que el de 1932".
En definitiva "és un bon Estatut per
a Catalunya".

JOAN REVENTÓS (PSC)

Per al secretari general del Partit
dels Socialistes de Catalunya, Joan
Reventós, el projecte "hauria estat
aprovat, sens dubte, per aquells ho-
mes que l'any 31 aprovaren un altre
Estatut d'Autonomia, el de la Repú-
blica, Macià, Companys, i pel meu
avi Jaume Carner".

Després de mostrar la seva sor-
presa per les informacions que han
circulat en els mitjans polítics sobre
les discrepàncies entre els diferents
partits de la delegació catalana,
"cal informar correctament i dir
que ens hem mantingut units en tot
moment en aquesta negociació que
ha estat força complexa", Joan Re-
ventós ha assenyalat: "penso que
aquest Estatut és millor que el del
32".

Així mateix reconegué que hi ha-
via hagut forces dificultats en la ne-
gociació. "Cal tenir en compte
—afegí— que vivim a l'Estat més
centralitzat d'Europa".

GREGORI LÓPEZ RAIMUNDO
(PSUC)

El text de Sau no ha estat retallat,
ni desnaturalitzat, malgrat que hi
hagi variacions importants que no
suposen una modificació substan-
cial del projecte", ha manifestat
Gregori López Raimundo, president
del Partit Socialista Unificat de
Catalunya.

El president dels comunistes ca-
talans ha asseverat que "natural-
ment, l'Estatut no és per si mateix el
text d'una solució miraculosa de cap
problema, però sí que és un instru-
ment per a abordar qüestions que el
poble de Catalunya i el conjunt dels
pobles d'Espanya tenen avui plante-
jades, per la qual cosa es pot consi-
derar l'aprovació d'aquest Estatut
com un important pas endavant".

Gregori López Raimundo afirmà
que "si no s,hagués resolt favorable-
ment la recuperació de l'autogo-
vern, en definitiva la instauració del
règim de les autonomies que preveu
la Constitució, la democràcia que
s'està instaurant tindria un futur
molt negre".

JORDI PUJOL (CDC)

El secretari general de Conver-
gència Democràtica de Catalunya,
Jordi Pujol, creu que l'Estatut "re-
presenta per als catalans una eina
de treball col·lectiu, no només polí-
tic, sinó també cultural, econòmic i
lingüístic".

"És un bon Estatut, sobretot per-
què cobreix aquells aspectes que són
decisius des del punt de vista de la
identitat col·lectiva catalana i ens
dóna les competències suficients per
poder portar a terme un treball cen-
trat en els temes concrets que afec-
ten el nostre viure quotidià, de for-
ma positiva i no limitada".

Jordi Pujol va tenir molt clar des
d'un començament que hi havia dis-

cussions que es farien fora de la po-
nència "hem de pensar que aquest
tipus de discussions es fan així aquí
i arreu del món". La posició més in-
transigent dels convergents ha estat
en l'apartat de cultura, segons re-
marcà el líder convergent.

CARLES SENTÍS (UCD)

Las paraules de l'home dels cen-
tristes, Carles Sentís, que entrà en
les tasques negociadores a darrera
hora per parlar del tema de les cir-
cumscripcions electorals, també
han remarcat que "la negociació ha
estat maratoniana, malgrat tot ha
acabat bé".

Del tema electoral no es mostra,
Carles Sentís, gaire satisfet, però de
tota manera "millora la situació en
donar accés a les comarques".

HERIBERT BARRERA (ERC)

Heribert Barrera, secretari gene-
ral d'Esquerra Republicana de
Catalunya, no ho veié gaire clar. El
líder de l'històric partit manifestà
que, si bé "en faig una valoració
molt negativa, perquè no crec que
sigui el que Catalunya reclamava i
el que jo hauria esperat", a l'hora
del referèndum sobre el tema la se-
va formació política donarà el sí.

La culpa de tot la té "la feblesa
dels negociadors", segons Heribert
Barrera. De tota manera remarca
que ara "no es tracta de lamentar-
se sinó de treballar i treure el mà-
xim partit del que se'ns reconeix".

ara diu competència "plena" i compta
amb la possibilitat que l'Estat pugui
crear centres docents a Catalunya amb
una estranya contrapartida, discutida

per alguns sectors del propi ense-
nyament català, com és la possibilitat
de la Generalitat de crear centres fora
de Catalunya. Amb tot, les possibilitats

que obre l'Estatut són enormes i no tar-
darem a veure, esperem, les primeres
concrecions de la que ha de ser la nova
escola catalana. El rebaixament de •



SI ES REPETÍS L'1-M

Segurament serà, el mes de febrer, el mes de les prime-
res eleccions al Parlament de Catalunya després d'una
colla d'anys. Un dels temes més peluts en les negocia-
cions autonòmiques era l'escull de les circumscripcions
electorals. Mentre la dreta pugnava per primar el vot ru-
ral, l'esquerra jugava la carta d'un home un vot.

Des del mateix inici de les negociacions a Sau ja el te-
ma fou polèmic, i ho ha estat fins al final. Es va començar
per les províncies, després es buscà una altra fórmula da-
vant la pressió exercida perquè les circumscripcions fos-
sin les comarques, i els partits es decidiren per les vegue-
ries o regions de la divisió territorial de la Generalitat re-
publicana.

A Madrid, després d'un piló d'estires i arronses, s'ha
tornat a les províncies, amb una prima a les tres provín-
cies menys poblades de Catalunya que de tota manera no
ha satisfet els ucedistes de Lleida.

L'acord final sobre la transitòria quarta, referent a les
circumscripcions electorals, fou un fet a les cinc de la ma-
tinada del dimarts dia set d'agost. L'acord deixa un Par-
lament de 135 diputats repartits així: 85 per Girona i 15
per Lleida. Això pressuposa, si es parteix dels resultats de
l'1-M (veure requadre) que la correlació de forces al Par-
lament seria aquesta: 45 diputats pel PSC, 32 diputats
per UCD, 25 pel PSUC, 25 per CiU, 5 per ERC i 3 per CD.

Aquest retorn a la proposta inicial de Sau prima les zo-
nes menys poblades perquè el 27% de població, les tres
províncies (Girona, Tarragona i Lleida), elegiran el 37%
dels diputats d'aquest primer Parlament. Mentre el 73%
de la població restant només elegirà un 63% dels diputats.

El sistema electoral elegit és proporcional, però la
transformació dels vots en diputats es farà segons la re-
gla d'Hondt. A més serà necessari assolir el tres per cent
dels vots emesos per aspirar a un escó.

En definitiva, amb el sistema acordat i segons els re-
sultats de l'1-M, els centristes són els que hi surten gua-
nyant més. La relació entre vots i diputats dóna un 4,6%
de guanys a la UCD, un 4% per als socialistes, un 2,4 per
als convergents i un 1,4 per als comunistes. Les minories,
indubtablement, són les més perjudicades, sobretot algu-
na formació política, ara extraparlamentària, amb aspi-
racions de tenir diputat al Parlament.

Segons les dades aconseguides per L'HORA, si s'ha-

gués escollit el sistema de vegueries la distribució d'es-
cons en el futur Parlam nt hauria quedat així: 47 diputats
socialistes, 33 per als ucedistes, 28 per alà comunistes,
26 per als convergents, 8 per a l'ERC i 6 per a CD, la qual
cosa donava un Parlament de 148 diputats. Cabia, així
mateix, la possibilitat que el nou PTC, unió de l'antic PTC
i l'ORT, pogués assolir un diputat si superava e tres per
cent fatídic.

Però realment els escons es comptaran segons l'altre
sistema abans esmentat, i a més els vots de l'1-M no te-
nen perquè ser els mateixos que a les primeres eleccions
al Parlament, amb la qual cosa tot pot canviar.

L'UCD volia trenta diputats per Lleida

La distribució d'escons per províncies es pot veure en
el requadre adjunt. El pes de Barcelona és fort, però que-
da clar que on assoleix els més grans rèdits la UCD és a
les altres circumpscripcions, sobretot a Lleida. Justament
els ucedistes lleidatans han estat els que més s'han oposat
a la solució adoptada, ja que ells volien que el nombre de
diputats de la seva circumscripció fos de trenta, xifra
amb la qual ningú no va estar d'acord.

Una distribució del Parlament com la configurada se-
gons els resultats de l'1-M no dóna gaires possibles com-
binacions de govern. Tal i com marca el projecte, el Par-
lament haurà d'elegir un president de la Generalitat que
ha de comptar amb la majoria absoluta dels vots dels
parlamentaris, exactament 73.

Sembla difícil que el PSC no participi en el primer go-
vern. L'única possibilitat d'això la donaria un pacte gai-
rebé impossible entre CiU i UCD que comptés amb l'abs-

tenció del PSUC o del propi PSC. Això es impossible, per la
qual cosa tota solució de govern ha de partir de l'existèn-
cia en aquest del PSC. El PSC podria pactar amb Conver-
gència, però li mancarien tres vots que bé podria aportar
l'ERC. Així l'oposició quedaria per al PSUC i la UCD. Una
altra solució seria substituirCiU per PSUC i deixar a l'o-
posició a UCD i CiU. Ambdues solucions semblen difícils.
Una altra seria un pacte tripartit entre PSC, PSUC i CiU
que superaria la majoria de molt, o bé quelcom que es ru-
moreja, un govern d'unitat semblant a l'actual de la Ge-
neralitat, en el qual l'única formació que quedaria al
marge seria CD, i algun possible partit per l'esquerra que
esgarrapés algun diputat. El que si que queda clar és que
el primer govern de la Generalitat només podrà assolir-se
per la via del pacte; un sol partit no podrà governar.

plantejaments que representa aquest
nou redactat és compensat, segons els
negociadors catalans, pel favorable
text relatiu a l'exclusivitat de les com-
petències de la Generalitat en matèria
de cultura i la possibilitat de crear un
tercer canal de televisió autònom.
Aquest tercer canal de televisió és, per
a molts, com una perla de valor incal-
culable. No és d'estranyar. La televisió
ha jugat un paper cabdal en totes les
eleccions fins ara celebrades. Aviat el
jugarà també en les nostres eleccions.
El que és evident, això si, és que a les
primeres eleccions al Parlament de
Catalunya encara no funcionarà
aquest tercer canal, que requerirà uns
tres anys per a engegar-se.

La Hisenda de la Generalitat i el sis-
tema electoral per al primer Parlament
de Catalunya van ser els dos temes
darrers a ésser consensuats. Pel que fa
al primer, s'arribà a l'acord que l.Estat
garantiria la finançació dels serveis
que s'anessin transferint i què quan
s'acompletessin aquests traspassos, o
sis anys després d'aprovar-se l'Estatut,
la participació anual en els ingressos
de l'Estat es negociarà sobre la base
dels coeficients de població i esforç fis-
cal, la quantitat que equivalgui als ser-
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veis traspassats i el principi de solida-
ritat interregional. Cal dir que el patri-
moni de la Generalitat estarà format
pels impostos que vulgui establir, pels
cedits per l'Estat del patrimoni net,
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transmissions patrimonials, succes-
sions i donacions i del luxe, per la par-
ticipació en impostos estatals incloent-
hi els monopolis fiscals i un seguit de
factors que arriben a un total de dotze.

Tant l'Ernest Lluch com en Ramon
Trias, que negociaren conjuntament
aquest aspecte de l'Estatut, valoraven
positivament els acords esmentats que,
per la complexitat del tema, caldrà ex-
plicar amb força deteniment en altre
moment.

En conjunt, doncs, un Estatut que
sense ser el de Sau s'hi assembla força.
Un Estatut que obre el camí de l'espe-
rança. Una esperança que encara té
força temps per anar-se confirmant o
no en realitats. Després del tràmit de la
Comissió, el poble de Catalunya ha de
refrendar l'Estatut. Aquest refrenda-
ment segur vindrà seguit del no menys
segur vist-i-plau de les Corts i la ratifi-
cació del Rei. Quinze dies per a convo-
car les eleccions al Parlament i
quaranta-cinc per a celebrar-les seran
els passos que caldran per a col·locar
en la presidència de la Generalitat al
successor en la legalitat de l'home que
hagué d'abandonar-la, per la força de
les armes, l'any 39.

L'any 80, per la força de la raó, l'Es-
tatut de Catalunya haurà donat el seu
primer fruit. En caldran encara molts
més. El camí obert a l'esperança de la
reconstrucció nacional de Catalunya,
però, s'anirà omplint de realitats. • •. -



L'ESTATUT APROVAT A MADRID

Millor que el
de la República

ALBERT GARRIDO

Catalunya tindrà Estatut la propera tardor. Tres setmanes de
negociacions, d'optimismes i de pessimismes, de polítiques i de

tècniques han donat a llum un text que recull bona part de
l'esperit de Sau i que serveix perquè Catalunya recuperi la seva

identitat política. Com hom podia preveure, ni el projecte
presentat pels parlamentaris catalans no s'ha quedat com era ni
el govern no ha prescindit de tota mena d'estratagemes per a dur
l'aigua cap al seu molí. Tot amb tot, hom pot dir sense massa por

a equivocar-se que el text dictaminat per la ponència és
substancialment millor que el de 1932.

Des de la matinada del tres al quatre
d'agost va ser clar que l'acord total era
segur. Unes hores abans s'havien en-
trevistat amb el president Suàrez els lí-
ders catalans Joan Reventós (PSC),
Jordi Pujol (CDC) i Gregori López Rai-
mundo (PSUC). La serenitat amb què
els caps de fila plantejaren al cap de
l'executiu els seus punts de vista, la se-
va disposició, fins i tot, a deixar-ho tot
per a setembre, varen situar Suàrez
davant la disjuntiva de confirmar amb
els fets que, en el cas basc, les presses
no havien estat el resultat de la pressió
de les metralladores, o bé de demos-
trar, també amb els fets, que el camí dê
les autonomies és el que ha triat la*
UCD. I, en aquest punt, els catalans de-
tectaren que la UCD volia l'acord, que

el govern no volia afrontar, ni veia com
capitalitzar-lo, el dramatisme generat
per un eventual ajornament de les dis-
cussions fins a setembre, amb un dicta-
ment de la ponència que recollís motius
de desacord en temes fonamentals.

El pragmatisme de la UCD —a cadas-
cú allò que és seu— i l'acurada prepa-
ració del tema feta pels partits catalans
van permetre d'afrontar els darrers
dies de negociacions com el que eren:
una qüestió d'estat.

Tot el que s'ha fet en la darrera set-
mana de converses, tant quan hom ha
anat a La Moncloa com quan hom ha
negociat fins a l'albada a la seu del Mi-
nisteri de la Presidència, ha estat fruit
de la consciència dels uns i els altres
que la resolució del cas català era ina-

L'aprovació de l'Estatut es va celebrar amb xam

jornable i que l'única manera de
capitalitzar-lo segons els interessos
particulars de cada partit era fer-ho
amb promptitud i sense greus altera-
cions sobre el text original. Un Estatut
negociat tard, malament i amb carèn-
cies importants no hauria pogut ser ca-
pitalitzat pel partit del govern, ja d'ell
mateix prou malparat a Catalunya. Un
Estatut sense continguts, sense futur,
hauria deixat desarmades les grans
forces polítiques catalanes que, en fun-
ció de resultats en principi no concre-
tats, van anar canviant de tàctica a
mesura que avançava el debat davant
els ulls astorats dels ciutadans.

Capitalitzar requeria uns resultats
presentables que han estat assolits. El
president Suàrez, que serà a la jornada
d'arovacions del text a la Comissió, po-
drà millorar la posició dels Centristes
de Cataluya, i els partits catalans, per
la seva banda, podran argumentar, no
sense raó, que ha estat aconseguit tot
el que era possible d'aconseguir i no
menys, que va ser un encert tàctic que
es neguessin d'entrada a peregrinar
fins a La Moncloa, i que quan hi van
anar va ser des d'una posició notable-
ment reforçada per la unitat després
dels moviments unilaterals de primera
hora de socialistes i convergents.

ny, naturalment català

Més enllà de tot això hi ha el contin-
gut del text aprovat. Comencem dient
que, en relació a l'Estatut de Sau, han
estat introduïdes moltes modificacions,
han estat canviats articles, han estat
suprimits para grafs i se n'han afegit
de nous, però al final el resultat és ac-
ceptablement bo. Si algú va pensar que
restaria com era, que hom no hi tocaria
una coma, ignorava que negociar vol
dir sempre transacció. Si algú es pen-
sava que la UCD no imposaria cap dels
seus criteris, ignorava que el fet de go-
vernar reforça mil vegades la posició
negociadora- d'una de les parts» Però si
algú es pensava que tan sols s'aconse-
guiria una caricatura d'Estatut, es va
equivocar per tirar massa alt. L'Esta-
tut aprovat és substancialment millor
que el de 1932, algunes de les seves
competències milloren el contingut del
projecte de Sau, d'altees el deixen com
era, amb la mateixa redacció o amb
una de diferent, i, finalment, d'altres,
molt poques, redueixen el marc auto-
nòmic dibuixat pels legisladors cata-
lans.

En quatre temes tan importants com
la llengua, la cultura, l'ensenyament i
la televisió, el projecte ha assolit unes
fites que són més que acceptables. Hom
podrà adduir que, en el cas de l'ense-

mon Trias Fargas—, ha estat acordada
una fórmula provisional de finança-
ment en funció del cost real dels ser-
veis traspassats, i hom ha deixat la
porta oberta a unes negociacions quan
hagin estat completades les transferèn-
cies, d'aqui a sis anys, negociacions
destinades a aconseguir un sistema de
finançament en el qual siguin ponde-
rats alhora l'índex de població, l'esforç
fiscal i la relació entre la renta espa-
nyola i la catalana. Aquest no és, evi-
dentment, el millor dels sistemes, so-
bretot perquè els catalans volien esta-
blir des del primer moment la fórmula
a aplicar dintre de sis anys, però tots
els negociadors coincideixen que el me-
canisme consesuat, completat pels im-
postos cedits, és infinitament millor
que el tipus de finançament que va ser
obtingut durant la República.

Falta examinar, per acabar, el tema
electoral. Els representants dels Cen-
tristes de Catalunya, que, excepció feta
d'Anton Canyellas, han estat els verita-
bles convidats de pedra de la negocia-
ció, es mobilitzaren a darrera hora a la
recerca del vot perdut. Al final, el siste-,
ma electoral aprovat ha agradat a tot-
hom menys als díscols parlamentaris
ucedistes de Lleida, entestats a fer pre-
valdré de manera absurda el vot rural.
Com es diu en aquestes mateixes pla-

nyament, ha estat canviada totalment
la filosofia de l'article, però això ho po-
dem contraposar al fet que, d'entrada,
la Generalitat rebrà com a transferèn-
cia la totalitat de serveis que ara cor-
responen a les Delegacions Provincials
del Ministeri de Cultura. No ha estat
possible de precisar, tanmateix, fins on
arriba la potestat de l'Estat d'obrir i
dotar centres d'ensenyament a Catalu-
nya, però en qualsevol cas aquests cen-
tres passaran a dependre de la Genera-
litat en el moment que comencin a fun-
cionar.

Pel que fa a la llengua i la cultura,
no hi ha objecció vàlida. En un cas,
perquè l'article segueix com a Sau; en
l'altre, perquè la cultura en tots els
seus àmbits ha esdevingut competèn-
cia exclusiva. Quant a la televisió, la
potenciació del segon canal i la possibi-
litat de crear-ne un altre obren la porta
a una ampla difusió de la programació
catalana.

Allà on les coses han estat realment
dures ha estat en el tema financer. Des
del primer moment hom va veure que
les negociacions en aquest punt durien
cua, i n'han dut. Després de llargues
discussions entre els experts del Minis-
teri d'Hisenda i els economistes cata-
lans —especialment Ernest Lluch i Ra-
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nes, el sistema provincial millora ex-
traordinàriament la posició centrista,
però els esmentats parlamentaris, en
un autèntic sarampió comarcalista, no
estan satisfets amb el que s'ha assolit i
volen que la seva executiva decidexi si
cal abonar l'Estatut o no. Mentre deci-
deixen, Manuel de Sàrraga deu estar
considerant la possibilitat de dimitir, si
és que recorda que no fa gaire mesos
anuncià la seva sortida pel fòrum amb
una campanya en contra de l'Estatut si
no hi havia vot comarcal. Què hi voleu
fer. Hi ha gent per a tot. •
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Massa bales perdudes a la nostra societat

L'ALCALDE D^ABRERA FERIT PER UN
GUARDIA CIVIL

Una bala
contra la democràcia

"M'han disparat un tret",
digué l'alcalde d'Abrera deixant
caure l'aparell telefònic. A
l'altre costat de la línia, el tinent
coronel de la Guàrdia Civil es
quedava sense interlocutor. José
Real Jiménez, número d'aquest
cos, acabava de ferir la feble
democràcia a Catalunya en el
cos del comunista Manel López.

r
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FRANCESC PLANAS

Mentre l'Estatut de Sau era discutit
a les Corts de Madrid, Catalunya veié
com les relacions entre els organismes
estatals i els autònoms s'agriaven.
L'actitud del governador civil de Bar-
celona, en Josep Maria Belloch, de no
voler presentar-se en el lloc dels esde-
veniments, crispà els ànims dels homes
i dones del Baix Llobregat, que van ha-
ver de pair la impotència que els repre-
sentà veure el diferent tracte que rebia
el primer batlle democràtic envers els

seus antecessors. Mentre tots els con-
sistoris democràtics de la zona amb els
seus representants —el de Barcelona
inclòs—es desplaçaven, tan bon punt
van assabentar-se dels incidents, a
Abrera i a l'hospital de la Residència
dels Prínceps d'Espanya, el governa-
dor civil convocà tres alcaldes del Baix
Llobregat al seu despatx, fent excla-
mar als membres de l'assemblea con-
vocada arran dels fets: "Que vingui el
governador".



Quan aparegué una nota oficial de
Govern Civil explicant els fets des del
seu punt de vista, la mala maror es
mantigué al Baix Llobregat, car hom
considerà que no s'ajustava adequada-
ment a la realitat. El número de la
Guàrdia Civil responsable del tret era
arrestat i se li obria un expedient, l'al-
calde sortia de l'estat de gravetat però
l'amenaça d'una paràlisi d'ambdues
cames l'envoltava, i l'empresa K-
Mobel semblava arribar a un acord
amb els seus treballadors. El dia 30 de
juliol es produïa aquest sobtat incident.
Aproximadament una setmana més
tard, l'Ajuntament d'Abrera interposa-
va querella criminal contra els respon-
sables. Era la primera topada forta en-
tre les institucions autònomes i esta-
tals. Mal presagi per a un futur que es
preveu d'habitual convivència entre
unes i altres.

Violència contra solidaritat

En efecte, tal i com es prefigura l'Es-
tatut de Catalunya, els propers anys se-
ran d'un contacte continuat entre els
organismes estatals i els de la Generali-
tat. Les paraules convivència i solidari-
tat seran les protagonistes del futur im-
mediat. Les relacions entre Catalunya,
l'Estat i la resta de pobles d'Espanya
aniran configurant el marc on haurem
de viure. En aquest sentit, i en la ma-
teixa tònica violenta, cal esmentar la
col·locació de dues bombes, a Sitges i
Salou, per la branca armada de l'orga-
nització independentista basca ETA
político-militar. La prou desprestigiada
organització, després de l'absurda
massacre de Madrid del 29 de juliol,
anunciava el seu abandó de la lluita ar-
mada contra el turisme i com a prova
de força darrera donava a conèixer la
localització de tres bombes d'un seguit
d'onze repartides per tot l'Estat, de les
quals només havien pogut desactivar
vuit. En la justificació de l'aturament
de la seva campanya de bombes als in-
drets d'estiueig, ETA p-m digué que el
govern les utilitzava en el seu profit. A
Sitges i Salou tothom coincidia que, fos
quin fos l'objectiu perseguit per l'orga-
nització basca, la seva actuació, en po-
sar en perill la vida dels ciutadans amb
la sola culpa de ser sitgetans o sa-
louencs, no havia aixecat altra senti-
ment que el de repulsa i, per conse-
güent, contrari a la independència bas-
ca defensada pels poli-milis. No creiem
que la millor forma d'assolir la inde-
pendència del País Basc sigui declarar
la guerra, guanyar-se l'antipatia de
tots els pobles de l'Estat. Potser, però,

sigui aquesta la tàctica d'ETA p-m.
Potser, també per això, després de la
pèrdua total de credibilitat d'ETA mili-
tar, ara la branca político-militar d'E-
TA ha caigut en la mateixa pendent de
desprestigi.

El darrer brot violent amb què s'en-
cetava el mes d'agost a Catalunya te-
nia com a protagonista un escamot de
caràcter llibertari, el darrer atemptat
del qual acabà amb la vida del vigilant
jurat de l'empresa Esabe Express, An-
toni Collado. L'actuació policial poste-
rior clogué amb la detenció de dotze
persones, acusades sis d'elles d'haver
participat, en diversos graus, en quinze
atracaments i en l'ocasionament de
dues morts. Els altres sis empresonats

eren en principi nacionalistes radicals
que, segons sembla, van rebre la co-
manda dels primers d'ajudar-los a fu-
gir. Tres d'aquests nacionalistes radi-
cals eren membres del Front Nacional
de Catalunya, partit legalitzat que s'ha
trobat així en una complicada situació.

La feble democràcia passà a Catalu-
nya moments difícils mentre a Madrid
enllestien l'estatut. ETA p-m ha dit que
aturarà la seva campanya contra el tu-
risme.
Esperem que també s'aturi el procés de
deteriorament de les institucions de
l'Estat i de la Generalitat que la bala a
la columna vertebral del primer alcal-
de democràtic d'Abrera ha contribuït a
empitjorar. •

AVUI,
1000 VEGADES

AVTJI
Que ï "AVUI" és més que un diari,

que l'AVUI' té un significat especial
peraCatalunya^és quelcom que aL cap de 1000
números, superant-ho tot, no cal que es digui;
és un fet remarcable, té la seva importància

Però és per això precisament que í "AVUI",
com a suport publicitari, durant aquests
1000 números que ara commemorem^

s'ha convertit en un mitjà de comunicació
molt rendible a Catalunya.

13



ENCARA QUEDEN RACONS

La Costa Brava, paradís parad
Quan Pere 0. Costa,

director d'aquesta
publicació, va parlar-me
d'un reportatge equivalent
a una mena de guia secreta
de la Costa Brava, dels seus
racons verges, dels indrets
que no freqüenten els
turistes, els restaurants poc
coneguts de menjars
casolans, de la màgia que
pogués encara subsistir a la
grollera destrossa del
paisatge, víctima d'una
disbauxa urbanística
toixarruda i salvatge, la
resposta va sortir-me
espontània, entre resignada
i compungida: "Pere —vaig
dir-li—, a la Costa ja no hi
ha cap secret: tot és a la
vista".

Avui ha esdevingut ja un fet que l'es-
peculació ha guanyat, pam a pam, a la
terra brava de llavors, la lluita cruenta
i desigual que durant mes de vint anys
han sostingut, per un costat, aquest
paisatge, indefens i mancat de rera-
guarda, per l'altre, a la manera d'una
tropa la força d'un capital portada al
seu punt mes sòrdid i esfereïdor, la se-
va demostració més empobridora i in-
civilitzada.

Ara la Costa Brava, excepció feta
d'un grapat d'indrets, que no se sap del
cert per quina mena de miracle roma-
nen com aleshores —com quan les bar-
ques tornaven de matinada a les plat-
ges de Cadaqués, Tamariu, Calella, Pa-
lamós, l'Estartit, i el xup-xup dels seus
motors eren quasi l'unica remor que
provinent de mar endins, se sentia du-
rant el dia, com quan es podien veure
els sars, els pagells i els llongos,
bellugant-se a penes, arribar fins a la
platja, com quan la pinassa que feia
caure dels arbres, roques avall, el gar-
bí, arribava fins a l'aigua, transparent,
freda, inofensiva, una aigua que tant
sols tenia gust de mar. Ara, deia, la
nostra costa no és ja més enllà d'un
manyoc d'edificis de proporcions insò-
lites, mal girbats, barroers, el nostre

mar, que ens aseguren que ja no es re-
cuperarà d'aquesta escopinada al seu
voltant, una bassa pudent, contamina-
da, que encara reflecteix, quan bufa la
tramuntana en els dies clars i freds de
l'hivern, trosos d'aquella costa de què
em parlava Pere O. Costa, Uampades
del paisatge brau que li robaren en
combat injust i mesquí.

De res no serviria allargar aquesta
lletania melangiosa i nostàlgica, parlar
d'una Costa Brava que va ésser i ja no
és: els pins que arribaven fins a l'aigua
qui sap on paren, als sars han fugit
d'arran de la platja i cal atrapar-los
mar endins on han fugit, els pocs que
resten, esporuguits: "voltel's", que di-
ria en Guillermo, en "Blau", un dels
pocs pescadors —encara que els íntims
en dubtin— supervivents a la desfeta,
que encara viu, resistint el pas dels es-
tius, ara quasi cec, però, a Calella de
Palafrugell, i no viu a la casa dels pa-
res sinó darrera d'un petit supermercat
que la família va posar no fa gaire, i
encara deia, no fa pas massa, quan la
vista li ho permetia, tot contemplant la
compassada destrucció de la platja de
Llafranc: "Mare de Déu del Carme,
Déu hi faci més que nosaltres...{quina
colla de ximples!',
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En Marcelino Pagès, de Palafrugell,

el León, el pescador i barquer, l'avi Ne-
gre, de l'Hotel Terramar, a Llafranc, la
mare del germans Bisbe i tanta gent
que varen estimar la Costa han mort,
uns darrera els altres, poc a poc, sense
fer soroll, mentre la costa s'anava con-
vertint en un "Paraíso de la diversión y
el turismo" -hom pensa encara en el
paradís perdut-, les seves platges en
aparcaments de motors "relàmpago"
que empudeguen les aigües i ataconen
el cervell, la majoria dels restaurants
en "xiringuitos" i fondes típiques d'on
ragen 30 paelles a l'hora. Però les boi-
tes, i ah, les boitesl, han substituït les
vetllades d'havaneres i cremats de lla-
vors i mobilitzen el turisme que, durant
tota la nit, travessa de cap a cap la Cos-
ta Brava, a fi de descobrir-hi l'últim
cau, la darrera troballa, desvetllar el
darrer secret.

Parlarem, doncs, d'aquesta costa, —i
creu que ho sento ,Pere—, intentant sal-
var el que en queda de decent, de dig-
ne, de bell.

Les platges

Des de Cadaqués a Lloret i Blanes,
per banyar-se en condicions, el més re-
comanable es proveir-se d'una barca i
buscar les cales on tan sols s'arriba per
mar. A Cadaqués, una de les poques
platges del poble que solen freqüentar.
els visitants es la del Llané Petit, al cos-
tat mateix de l'Hostal de mar. Mes en-
llà, la platja de la Conca, on els dies de
tramuntana hom hi està arrecerat i
tranquil. Tirant cap a la banda nord,
amb cotxe o barca, val la pena d'ar-
rivar al Cap de Creus, on encara els
uns no jeuen al costat dels altres i l'ai-
gua hi és neta, quasi quasi transparent;
la brutícia, com en certs casos les pro-
fessons, hom tem que vagi per dintre,
però l'engany és de vegades benèvol,
pietós; També el Port de la Selva, in-
dret on la gent viu dedicada al mar,
l'assumpte manté les formes elemen-
tals, que permeten no sentir picors per
tot el cos abants de la primera remulla-
da.

A la badia de Roses, plena de gom a
gom, resten llocs encara amables i
tranquils. Cala Montjoy, per exemple,
a 7 quilòmetres de l'aglomeració urba-
na, uns quants hi disfruten encara

d'uns banys plàcids, lluny de l'enre-
nou.

La platja de Pals, donada la seva ge-
nerosa extensió, com també les d'Em-
púries i Sant Pere Pescador, la munió
no hi es tan notòria, el que fa que enca-
ra puguin mantenir-se les distàncies,
en el pitjor sentit de la paraula. Aigua
Blava, Tamariu, Llafranc i Calella, allà
cadascú, les platges a l'hivern conser-
ven encara el seu encant, excepció feta
de la de Llafranc, que uns quants se-
nyorasos de l'Opus Dei varen decidir
de convertir un bon dia en "puerto re-
creativo" per a guardar a penes mitja
dotzena de "fora bordes" que havien
comprat de segona mà, feta la primera
pela, i que era se'n van a Menorca a
empastifar aquell tros de Mediterrani,
"porque, oye, esto no hay quien lo re-
sista el agua apesta a gasolina, menu-
da porqueria..." A vegades hi afegei-
xen un parell d'"oyes" més, va com va.

A Calella de Palafrugell les platges
han mantingut l'encís de sempre, el
que passa es que a l'estiu hi ha més
caps que barrets i, o bé s'organitzen
torns o bé hom s'arrisca a morir escla-
fat sota la panxada d,un germànic cor-
pulent o d'un robust de Perpinyà.

Més val no parlar de La Fosca i Pa-
lamós. I pel que fa les platges de Lloret,
Tossa i Blanes, com ja s'ha dit més
amunt, tot es qüestió de tenir cotxe o
barca i buscar les petites cales rocoses
dels Voltants, que és impossible
d'esmertar-les una a una, però que en-
cara hi són us en dono paraula.

La teca, què, on i quan

Varen arribar els francesos del sud
de França i els Alemanys, amén de l'in-
terès que repentinament varen desper- •
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tar les platges de la Costa Brava als ca-
talans de tota la vida que, fins alesho-
res eren partidaris del Montseny, Vila-
drau i Matadepera. El dret a gaudir
d'aquell petit paradís, tan retallat, tan
ben fet, era de tothom, però va resultar
que, una vegada tots instal·lats en el
petit territori, poc poblat, que va des de
la frontera francesa a Blanes, les po-
ques fondes i comptats hotels existents
havien d'alimentar una multitud que
creixia desproporcionadament i que, a
més a més, havien sentit -el dit asse-
nyala ara als estrangers—, com de ba-
rat resultava això de la manduca a
Catalunya. I vinga peix, regalat quasi,
que els quatre hotels i la miçja dotzena
de diguem-ne restaurants cuinaven a
la manera de la costa: "suquets" a do-
jo, molls, llobarros, meros i rascasses
cuits sobre les brases, torrades amb oh'
"ben fregades amb una dent d'all i una
anxova", i allò era viure.

Ara ja no cal dir, entre altres coses
perquè tothom ho sap, el que ha succeït
amb el peix de la costa: un luxe que
tant sols una minoria es pot permetre.
Però encara n'hi ha, de molls i rascas-
ses, i val la pena despendre's d'una
part de la paga a qualsevol parada de
peix que mereixi garanties, quan ar-
riben les barques, al capvespre.

Encara hi ha plats mariners, restau-

rants seriosos on, dia dia, intenten
superar-se, i dic, més, en aquests mo-
ments la cuina empordanesa, con la
major part de les cuines a dites regio-
nals d'arreu de l'Estat espanyol, més
enllà de recuperar-se de l'atabalament
que va provocar la invasió del turisme,

inicien una etapa de superació, imagi-
nativa, nova, aportant a la cuina de
llavors nous al·licients, tornant als ali-
ments provinents del mar i de la terra
aquell gust, el propi, que amb el pas
dels anys havíem quasi oblidat. Es per
això que citarem ara una seleció dels
millors,, atenent als establiments i llocs
on la cuina empordanesa torna a fer
els honors al seu prestigi i al seu nom.

Plats típics empordanesos i
bon peix

Les bones, gustoses i gruxudes anxo-
ves de la costa, podeu demanar-les a la
Galiota de Cadaqués, i a qualsevol es-
tabliment del ram de l'Escala, com pot
ésser, per exemple, el Club Nàutic, on
durant les èpoques de poca aglomera-
ció resulta altament tonificant —quasi
quasi un pecat— mejar-les a la ter-
rassa, sobre el mar, mentre es cou la
paella, el suquet o el peix del dia fet a
la brasa; hom acaba per oblidar el la-
mentable espectacle de les urbanitza-
cions que s'han edificat el voltant, so-
bretot si acompanya les anxoves d'un
vi blanc, ben fred, o un Rioja, sentint-
ho molt, refrescat. La Galiota ha per-
dut, què hi farem, però encara la Pepi-
ta se'n surt airosa quan proposa una
peça de peix fresc cuit al forn amb her-
bes o uns taps de Cadaqués. Sempre
queda el recurs d'oblidar per unes ho-
res el mar i arribar fins a Figueres, per
demanar-li a en Josep Mercader —si no
és a primera hora cal prevenir l'Àngel,
el maitre, a fi de reservar una taula—
un bon bacallà, el més exquisit que per-
sonalment he pogut trobar a Catalu-
nya, fet a la brasa i acabat de coure al
forn sobre un llit d'espinacs, cobert tot
plegat amb una salsa —aquí hi ha el se-
cret de mestre Mercader— lleugera-
ment perfumada amb l'all. I qualsevol
cosa que li demaneu o que, millor dit,
aquell dia precís ell us recomani. Les
digestions, després de menjar a l'Hotel
Empordà, a més a més, no se us faran
mai pesades, sobretot si demaneu, per
acabar, un sprbet de menta, tota una
troballa. En Duran, també a Figueres,
no ha entrat encara de ple a cultivar
aquesta "nouvelle cuisine" o nova cui-
na, obra genial dels francesos; la cuina
d'en Duran segueix els cànons clàssics,
encara que de tant en tant es permeti
alguna alegria. Potser massa cuina
francesa —i vull dir de la vella escola—,
un xic embafadora i barroca; el rap al
allioli hi és, però, prou bo, així com les
cloïsses, especialitat de la casa.

Més avall, a Tossa, "El Bulli", s'em-
porta la palma, i més que aquest agra-
dable restaurant ubicat a cala Mont-
jpy, el seu cuiner, Louis Neichel, deixe-

ble d'Alain Chapel, un dels primers cui-
ners de França. Amanida d'anous i foie
gras, la muselina de fetges de gallina
amb crema de crancs i les sardines de
roses marinades són els plats, a la me-
va manera de veurer, mes reeixits, en-
cara que qualsevol suggerencia del dia
sigui mereixedora de tota confiança.

Arribant a Palafrugell i les seves
platges, cal fer menció d'un restaurant
que, encara que no consti en les repu-
tades guies franceses "Gault et Mi-
llaud" i "Michelin", ha estat diverses
vegades motiu d'elogi a la premsa es-
pecialitzada local, en la qual tinc l'ho-
nor de poder dir que vaig ésser la pri-
mera a aixecar la llebre, ara ja fa un
quants anys. Es tracta de l'Hostal Gyp-
sele, a Palafrugell. El "rom al forn",
per a molts desconegut, és cuina al
Gypsele de manere insuperable, l'ar-
ròs negre, l'arròs amb mongetes i baca-
llà, l'olla amb escòrpora i les galtes de
porc fetes a la brasa, són plats que
estranyament arreu poden ésser mes
reeixits que en aquest local sense pre-
tensions, que cuida la veritable cuina
empordanesa amb un afany de supera-
ció que creix cada any.

Poca cosa a Tamariu, Llafranc i Ca-
lella, a excepció de can Batlle, racó
entranyable de Calella de Palafrugell,
on encara s'hi va, com sempre malgrat
no sigui per qüestions purament gas-
tronòmiques. I él Reig, també a Pala-
frugell, que manté la cuina típica popu-
lar, sense presentar mai innovacions a
la carta, però mantenint sempre, com a
garantia, la qualitat dels productes,
que ja és dir.

A Palamós, la bona cuina, que no de
primera, —em refereixo a la
gastronòmica—, tant la Maria de Cada-
qués com el Xivarri, els entremesos de
peix en el primer i l'arròs negre en el
darrer, són encara molt respectables. A
l'Hotel Trias encara es fan bé les coses,
sobretot si hom té la precaució
d'encarregar plats que no constin en el
menú del dia; cuina conservadora, per
rò molt per damunt de la mitjania. Un
detall desconegut per la majoria es que
l'Hotel Trias —diu Josep Colomer,
l'amo— va ésser el primer indret de la
costa on va servir-se al públic la 11 gos-
ta amb pollastre, particular que discu-
teixen cada estiu els de Calella de Pala-
frugell, que també diuen que són els
peoners d'aquest plat. • ,

Cap a l'interior, el Bonay, a Perata-
llada, ha guanyat un gran renom mer-
cès a l'oca amb naps, plat deliciós i que
allà hi cuinen a la perfecció, quasi.

I la nova cuina de La Gavina, a S'A-
garó, que comença a fer fer quilòme-
tres a alguns gastrònoms: La Gavina,
on, si no tots tenim la sort poder-hi ve-
nir uns dies, sí, almenys, ens queda el
recurs de dinar-hi o sopar-hi alguna

16



vegada, encara que molt de tant en
tant, en un dels seus esplèndids menja-
dors. Se'n resentirà, sense cap dubte la
butxaca, però tant el tracte agradable
del personal com la bona cuina que ara
podeu trobar-hi, les precioses vaixe-
lles, els vins i l'espectacle dels miliona-
ris que hi viuen, excepcionalment ben
educats, us faran oblidar aquest la-
mentable detall. Penseu, quan s'apropi
el maitre, en el suquet de gallina, el ba-
callà a la llauna, la sípia amb pèsols i
l'arròs a la marinera, dels més serio-
sos. A la Taverna del Mar, mes asequi-
ble, hi podeu trobar l'amanida taverna,
un bon suquet i un força digne conill
amb samfaina.

A S. Feliu de Guíxols, la tria és senzi-
lla: Eldorado Petit del qual s'encar-
rega Lluís Cruaftas, és sens dubte el
que de millor hi ha a la zona; dedicat a
la cuina francesa i a la catalana: les
groines, quan n'és l'època, els popets i
calamarsets diminuts, la caldereta de
marisc, les crepes de nous, etcètera,
deixaran un record memorable en el
gounnet més exigent S'Adolitx, també
a S. Feliu de Guíxols, és un restaurant

agradable que cuida la cuina, a condi-
ció d'evitar els plats massa complicats;
podeu demanar-hi la molt recomana-
ble orada a la sal, la sopa de peix, l'es-
patlla de cabrit al forn.

I tot baixant, en el trajecte que va de
Girona a Sant Feliu, les Panolles acon-
segueixen tanmateix, dintre del seu
classicisme, mantenir una cuina elabo-
rada i de qualitat, on fins i tot hi són
elaborats uns excel·lents plats de caça,
quan n'és l'hora.

i ja per acabar, el Trull, a Lloret, no
massa innovador ni imaginatiu però
segur, ofereix unes "espardenyes" per
llepar-se'n els dits i un llobarro al forn
per sucar-hi pa. I el Bahia, a Tossa,
considerat com un dels millors restau-
rants de la Costa, que manté encara la
típica cuina tossenca; no oblideu el
simi-tomba, els molls amb all i julivert,
els calamars farcits de Tossa, etcètera.

Tanca la porta de la Costa Brava —o
bé l'obre, tot depèn— Can Pou, o Casa
Pou, restaurant molt conegut a Vidre-
res i fins més- enllà. Després de 70
anys de vida, manté el seu tradicional
prestigi, els embotits fora de sèrie, la

vedella amb bolets, els peus de porc,
deixant un regust a la boca i al pensa-
ment de la Costa Brava d'anys enrera,
la que, malgrat tot, serà la nostra per
sempre. ; •.. .-,.

À cau d*orella

De manera estrictament confiden-
cial, uns quants racons, alguna sugge-
rència, un grapat de noms, però a cau
d'orella, dirigits als iniciats solament.

La millor paella de la Costa podreu
menjar-la a l'Hotel Ampurias, dit "El
Gambo", ubicat entre les runes; al'
Gambo hi trobareu també totes les es-
pecialitats de peix que cuinen els ger-
mans Paradís, sobretot el petit, i l'in-
dret és bonic, simpàtic, no gens estirat.
A Calella de Palafrugell s'ha inaugurat
una pizzeria que fa competència a la de
Llafranc, on també hi ha enguany una
novetat, un nou restaurant que ha
obert la família Burguete, la mare, el
fill i la filla, que ofereixen una cuina
catalana feta amb bona voluntat per
un matrimoni empordanès, i on es co-
mença a trovar tota la crema de la cos-
ta. "La Marinada", que així es deia ja
l'establiment, és el nom del restaurant.
A Calella de Palafrugell, al "Rem", en
Miracielos —no li digueu així perquè
sembla que no li agrada massa—, a
l'arribada us proposarà tota classe de
peixos frescos. A la Bisbal, "La Mar-
queta", darrera l'església, fa cuina ca-
talana típica a preus raonables, encara
que uns quants opinen que això era
abans; el Gall Blanc apunta un xic més
amunt. El Bam-Bam, self-service de
qualitat a l'Hotel Alga de Calella, d'on
és també recomanable la cuina casola-
na de l'Hotel Garbí.
; Una copeta animada i en ple am-
bient podreu prendre-la al Bistrot o a
l'Hostal, del Cadaqués, o bé a qualsevol
dels petits bars instal·lats al costat de
l'aigua al Port de la Selva. A Llafranc
hi trobareu el bo i el millor de la colò-
nia, i, al Poc a Poc, hi menjareu sempre
plats lleugers, tipus snack, ben fets, a
qualsevol hora. També a Calella, el Pa-
let, el de més solera, just al costat del
bar "La vela", que competeix amb el
primer, i la terrassa del Batlle, prestigi
i antiguitat. I ChezThomas, on l'entra-
nyable Tomàs Cervera resisteix encara
atacs d'una i altra banda; Chez Tho-
mas, l'únic establiment deia costa que
romania obert durant tota la nit estiu i
hivern, ha tancat la boïte, triomf d'un
veïnat que esperem que deixarà d'una
vegada en pau al Tomàs, al lloro i a
tots els que pensen continuar menjant
torrades amb tomàquet i costelles fins
ben entrada la nit. I l'Hotel Llafranc, el
gitano inclòs, i el King d'Aigua Blava,
el lloc més en el rotllo i selecte... •
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Tribuna

L'Estatut "promociona" la dona
En termes generals, el text de

l'Estatut es pot considerar com a
força correcte des de tots els angles;
una obra jurídica molt notable. Per
contra, de forma incomprensible,
entre les seves competències hom hi
inclou la "Promoció deia dona", co-
sa estranya donada la categoria dels
experts que, particularment en Dret
Públic, integraren el grup de parla-
mentaris catalans encarregats de la
seva redacció.

Personalment he estat sempre un
ferm convençut de la igualtat de
drets de tot ordre entre l'home i la
dona. Quan ha sorgit l'oportunitat
per a manifestar-me —tan professio-
nalment com políticament— no he
dubtat mai a exterioritzarho. He
cregut necessari de recordar-ho,
abans d'entrar en el tema, a fi i efec-
te que la meva opinió, encara que
solament a nivell tècnic, no es pren-
grés en sentit divers del meu propò-
sit.

L'article 14 de la Constitució
Espanyola diu textualment: "Los
Ksparïoles son iguales ante la Ley,
sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de naci
miento, raza, SEXO, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social".

A l'Article 8 de l'Estatut de Sau es
consignava:

" 1 . Els ciutadans de Catalunya
són titulars de drets i deures fona-
mentals establerts a la Constitució.
2. Correspon a la Generalitat, com a
poder públic, promoure les condi-
cions per tal que la llibertat i la
igualtat de l'individu i dels grups en
què s'integra siguin reals i efectives,
remoure els obstacles que impidei-
xin o dificultin llur plenitud i facili-
tar la participació de tots el ciuta-
dans en la vida política, econòmica,
cultural i social".

He procurat a la vegada d'il-
lustrar-me en el coneixement del
Dret Constitucional comparat, tant
a nivell de l'Estat com en el dels àm-
bits territorials, especialment en les
darreres constitucions de caire més
progressista, i enlloc no he trobat
antecedents d'aquesta naturalesa,
àdhuc a la vella democràcia angle-
sa, on el costum preval sobre la llei
escrita, pràcticament inexistent en

^Senador per Tarragona del PSC-PSOE

matèria constitucional, i on el femi-
nisme té arrels importants, tradicio-
nalment conegudes per mitjà de les
sufragistes, que tan d'enrenou van
moure a començaments de segle.

Últimament, tenim l'Estatut de
Gernika, en bona part calcat del
nostre, i malgrat això, enlloc no tro-
bem una competència tan inoperant
com innecessària. I en Dret, hom
diu que tot allò innecessari sobra.

Es comprèn, doncs, en contra del
lloable esperit que va informar el re-
dactat, que la dita competència
—naturalment sense cercar-ho —
constitueixi una discriminació tan
vexatòria de la dona que fa estrany
que els grups feministes no hagin
posat el crit al cel.

Promoció vol dir, segons el Dic-
cionari Fabra: "Acció de promoure
a una dignitat, a un grau; especial-
ment elevació simultània de dife-
rents persones a un grau, a una dig-
nitat".

I la dona no pot pas aspirar a és-
ser promocionada sense el tàcit re-
coneixement de la seva impotència
per a assolir allò que per dret li cor-
respon. I si aquets drets li són reco-
neguts, no es tracta més que de fer-
los valer o en cas contrari, de fer-ne
l'acció reivindicativa oportuna, sen-
se que sigui necessari d'incloure-ho
en les competències de la Generali-
tat, com si es tractés d'un problema
d'assistència social.

El mateix problema va suscitar-
se en els anys que seguiren a l'Esta-
tut del 32, i el Parlament català va
iniciar una legislació, com ens deia
el company Josep Andreu Abelló, de
les més avançades d'Europa, que

ben segur hauria arribat molt lluny
de no quedar interrompudes les se-
ves funcions. Que consti, a la vega-
da, que a l'Estatut del 32 no hi era
pas, aquesta competència.

Mantenir la idea de la promoció
de la dona com un dret constitucio-
nal, acceptant que per a nosaltres,'
catalans, l'Estatut ha de tenir cate-
goria de Constitució, seria un tant
com promoure tota mena de comen-
taris d'allò més irònics, no gaire fa-
vorables a un poble com el nostre,
capdavanter de totes les llibertats.

Nosaltres, sense necessitat d'a-
questa "originalitat", donat que al
propi Estatut, com he indicat, tenim
la fórmula, però sense errar el camí,
i si més no, dintre de l'Estatut de Rè-
gim Interior o de la Constitució Ca-
talana —de l'apel·latiu ja en
parlarem— tindrem el camí obert,
tècnicament obert i en forma molt
més jurídica que no la d'institucio-
nalitzar la qüestió, como si de me-
nors o de minusvàlids es tractés,
que personalment tampoc no crec
que fós el lloc més adequat. Per és-
ser més exacte, fa la impressió de la
zona d'un protectorat en règim de

• desevolupament.
Peronalment preferiria, i tindria

gran satisfacció a fer-ho, d'elegir
una Presidenta per a Catalunya, que
amb la Constitución i amb l'Estatut
en projecte és perfectament possi-
ble, com a qualsevol dels països pro-
gresistes del món, que no elegir una
dona prèviament promocionada.

Per acabar, vull repetir, una ve-
gada més, que estic al costat de les
dones que lluiten per l'absoluta
igualtat de drets a tots els nivells,
però en desacord amb la inclusió
d'aqueixa competència per
considerar-la oposada a l'esperit
d'un poble com el Català, en el qual
els juristes més prestigiosos han es-
tat sempre en aquesta línia, i que
quan ja hem assolit l'Estatut i segui-
dament el Parlament, on aquestes
qüestions i d'altres es podran plan-
tejar per la via del dret, del reconei-
xement públic, passant sota l'arc del
triomf com la victòria d'un Poble
per mitjà de les seves institucions,
que ens han de ser comuns a dones i
a homes, i no com una generosa
concessió.

No hem de "promocionar" La do-
na sinó reconèixer els seus drets.
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Pont aeri MARTA MATA

Perles i rocs autonòmics
La darrera setmana de juliol ha estat tina setmana de sessió contínua al Congrés.

S'hi ha fet de tot i variat, amb cinc centres d'interès i un teló de fons.
Els centres d'interès han estat:
ler. El Tribunal Constitucional, que ha partit el vot de la Cambra en la primera

llei orgànica. UCD se n'ha sortit retardant la votació i amb els vots del PNB i de CiU.
2on. La Reforma Penitenciària, que ha unit la Cambra al voltant de la feina ar-

riscada i ben feta d'en Garcia Valdés i dels juristes de tots els grups.
3er. L'ensenyament de la Constitució a BUP i FP..., una llei que UCD i CD han per-

filat per tal de reconèixer els drets acadèmics dels antics professors de Falange, i
que ha sortit amb el vot d'aquests dos grups més els del PNB i CiU.

4rt. La llei sobre l'impost de luxe, en la discussió de la qual en Trias ha defensat la
conveniència que els empresaris vulguin guanyar diners, encara que sigui fent pres-
sió per aminorar els impostos, com a solució per a l'atur. Aplaudiments i felicita-
cions de la gent de UCD.

5è. El PEN o Plan Energético Nacional.
Mentre es discutia aquest Pla vaig començar a formular-me amb més angúnia

que mai com funciona un teló de fons: el teló de fons dels Estatuts d'Autonomia,
aquestes perles que treballosament van fabricant-se i passant tots els esculls, capa a
capa, com les perles vertaderes. L'Estatut basc ja ha passat pel Congrés; el català
acaba de sortir aquesta setmana. I el teló de fons funciona d'una manera desigual i
fins contradictòria: perles i rocs autonòmics. , ,

Exemples:
-Durant el debat del PEN, Txiki Benegas, del Partit Socialista d'Euskadi, defensa

la paralització de les obres de la central nuclear de Lemóniz, amb arguments ir-
refutables després de l'accident nuclear de Harrisburg. Parla de la vida o la mort
d'un milió de bascos; també parla d'una inversió fa feta de setanta mil milions de
pessetes; i de la que queda per fer, al voltant de quaranta mil. El servei i els beneficis
són incalculables i algú deu estar-los calculant, però la catàstrofe ja està calculada.

A la sala hi queden quaranta diputats socialistes, trenta centriestes, vuit comunis-
tes, quatre de Coalició Democràtica, tres de Minoria Catalana, tres del Grup Mixt i
cap del grup del PNB.

Molts dels diputats són al bar i entraran a la sala quan els cridin per votar, però
els del PNB, que van venir volant per votar pel Tribunal Constitucional, tornen a ser
a Euskadi, treballant per l'Estatut. Que es tracti de la vida o la mort d'un milió de
bascos no deu tenir tanta importància. Alemenys així també ho pensa UCD.

—Aviat començaran les votacions. Els rengles dels dos gran partits "centralistes",
UCD i PSOE, van omplint-se. Els d'UCD van per ordre alfabètic de províncies. Així,
els Centristes de Catalunya estan ben distribuïts: al tercer rengle els de la provincià
de Barcelona, al quart els de la provincià de Gerona, al cinquè els de la provincià de
Lérida (y, ai! m'equivocava) i al setè rengle els de la provincià de Tarragona. (AhI, i
si no m equivoco són partidaris de les comarques).

Als bancs socialistes hi ha tres grups parlamentaris: el de Socialistes d'Euskadi,
molt reduït, amb en Txiki Benegas al davant... se'l veu apesarat per una responsabi-
litat gran i molt sol, ja ho hem dit; el de Socialistes de Catalunya, el de la majoria ca-
talana, el mes nombrós de tots els de nacionalitat (variat i divertit, mal m'està dir-
ho), clarament diferenciat i amb les mans més poderoses i lliures en la discussió de
l'Estatut. El de Socialistas del Congreso té un centenar de diputats que seuen agru-
pats per regions autònomes, des dels grups dels andalusos al grup dels valencians.
Hi ha una certa diferència entre la concepció "centralista" d'UCD i la dels socialis-
tes; em sembla que aquests en deien ja fa cent anys "federalisme". L'altre grup
d'esquerra, el Comunista, té molt clar i ho diu, que és el grup del PCE-PSUC, des de
la placa de llautó del grup parlamentari, a la formulació pública precisament aques-
ta setmana, passant per una actuació preeminent dels catalans en el grup; el treball
per l'Estatut d'Autonomia català hi és molt clar.

—Hi ha uns altres grups definits pel seu àmbit territorial: la Minoria Catalana de
CiU, minoria al Congrés i a Catalunya, la Minoria Basca, més nombrosa i majoria a
Euskadi, però que és difícil de veure en aquesta legislatura (apareix i desapareix se-
gons unes conveniències que no queden massa clares) i la minoria, minoria Andalu-
cista.

Denominador comú d'aquests tres grups al Congrés són els seus sorprenents vots
al costat d'UCD, que de tant en tant cauen com a rocs a l'hemicicle.

i Com és possible que el grup andalusista donés el vot de confiança a en Suàrez i
que la Minoria Catalana s'abstingués? i Com és possible que en Suàrez pogués fer
sortir un Tribunal Constitucional, possiblement anticonstitucional, i les decisions del
qual pesaran molt damunt les autonomies, amb els vots de les minories basca i cata-
lana? .

No hi ha dubte que hi ha dues concepcions de les negociacions per als estatuts
aquí... ii potser dues concepcions dels Estatuts? Perles i rocs autonòmics d'aquest
estiu del 79 hauran de continuar fent-se i estudiant-se durant molt de temps. Que
tots plegats ho puguem veure.

\ cau
d'orella

Malgrat les seves continuades quei-
xes, molts empresaris no pateixen
massa els efectes de l'actual crisi
econòmica. Aquest deu ser el cas de
l'amo de l'empresa Roca Radiadors
que actualment s'està construint un
xalet en un petit poble del Baix Em-
pordà. Tota manera, segueixen ex-
portant maldecaps. Només iniciar la
construcció del xalet s'ha enfrontat
amb els seus veïns per interrompre
un viarany del poble. És el destí de
segons quins empresaris. •

L'Ajuntament de Barcelona va de
sorpresa en sorpresa obrint els ca-
laixos de la Casa Gran. Dos notes
més: el districte XII té censats
16.000 jubilats i, en canvi, s'han re-
partit 24.000 carnets especials per a
jubilats. D'altra banda, els passes
que s'havien de proporcionar als mi-
litars perquè gaudissin d'avantatges
en els transports públics estaven cir-
cumscrits a les categories de sergent
cap amunt. •

Curiosament, degut a les mancances
econòmiques dels nous consistoris
democràtics s'han produït situa-
cions divertides. Així l'Ajuntament
de Barcelona s'ha trobat amb la do-
lorosa sorpresa que deu 1500 mi-
lions de pessetes a la Corporació
Metropolitana de Barcelona mentre
la resta de petits ajuntaments que
composen la CMB només deuen 150
milions entre tots. L'alcalde de Bar-
celona, en Narcís Serra, ha comuni-
cat al president de la CMB, en Nar-
cís Serra, que li faria efectiu el pa-
gament del deute abans de finals
d'aquest any. •

• t • •

L'Antoni Gutiérrez Díaz estava molt
enfadat l'altra dia a Madrid perquè
algú li havia pres la cartera on por-
tava importants documents. Així ho
comentaven alguns diaris. El que no
comentaven era que els documents
esmentats eren els càlculs fets pels
assessors comunistes dels diferents
resultats que donaven els sistemes
d'elecció del primer Parlament de
Catalunya. I clar, sense aquests do-
cuments la negociació no podia pas
anar massa bé. Fonts ben informa-
des, però, diuen que no ha estat
aquesta la raó de que els comunistes
no hagin acabat estant massa satis-
fets del sistema finalment pactat. •
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PREMIS i REGALS
PER ALS NOSTRES

SUBSCRIPTORS
A mesura que aneu fent subscriptors anireu rebent el BONS que pertoquin. En el cas que n o «Is vulgueu
acumular podreu anar retirant els obsequis que us corresponguin pel valor dels BONS que posseTu.

BONS

UN (1)
TRES (3)
CINC (5)
DEU (10)
QUINZE (15)
-VINT4-CINC (25)

PREMIS

Un disc o cassette del mercat actual a triar. .
Iogurtera BRAUN o Molinet de cafè BRAUN.
Citromàtic BRAUN o Ganivet elèctric BRAUN. .
Joc encenedor i Cendrers BRAUN o Geladora BRAUN.
Màquina fotografiar o rellotge polsera o lot (fiscos EDIGSA o lot llibres LAIA.
-Un viatge-Ruta J^omànica ^e-Catalunya-per-a-dues-persones.

PER UNA SUBSCRIPCIÓ D'UN ANY CORRESPON UN BÓ
PER DUES SUBSCRIPCIONS DE MIG ANY CORRESPONDRÀ UN BÓ



UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Onze anys de cultura catalana popular

MONTSERRAT RADIGALES

Al cor de la Catalunya Nord, a la co-
marca del Conflent, prop del Canigó i
més a prop encara del monestir de Sant
Miquel de Cuixa, la vila de Prada ha
estat al llarg de deu anys punt de tro-
bada de gent procedent de tots els Paï-
sos Catalans. Ha estat escenari d'una
experiència singular: la Universitat Ca-
talana d'Estiu. :, . ;

És oberta a tothom. No importa edat,
ni sexe. No s'hi demana cap títol; no
cal haver cursat uns determinats estu-
dis. En acabar, no se us farà tampoc
cap examen ni se us lliurarà cap diplo-

ma. I, tanmateix, podreu gaudir de les
ensenyances i la participació dels mi-
llors especialistes en cada matèria, en
un ambient obert de diàleg i participa-
ció. De convivència. ,

Per a la UCE ha arribat el seu onzè
estiu. El proper dia 16 d'agost i fins al
26 tornarà a obrir les portes. Onze a-
nys d'activitat ininterrompuda són ja
en si un balanç lloable. Onzè
any però dissetena edició ja que, en el
temps de màxima ebullició i inquietud
política, quan la UCE va exercir, un a
funció supletòria en aquest terreny —

els darrers anys del franquisme i els
primers de la transició—, se n'hi van
arribar a fer dues i fins i tot tres tonga-
des. Certament, la UCE ha passat per
circumstàncies diverses, com un reflex
dels períodes que ens tocava de viure.
Va néixer el 1969. Aquell any es trac-
tava només d'uns debats i estudis so-
bre la problemàtica rossellonesa. Des-
prés s'hi van anar ampliant els temes i
els centres d'interès d'abast a tots els
Països Catalans. Durant molt de temps
i per circumstàncies òbies, la UCE es-
devingué un fòrum polític impossible
en aquest costat de la frontera. Fronte- •
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ra que creuà el 1976, tot just desapare-
gut el general Franco, quan massa co-
ses eren encara "il·legals", per bé que
tolerades, i se'n féu una tongada a Vic
que no fou mancada de dificultats.
Ara, passat el "boom" polític però sen-
se deixar d'estar alerta del que passa,
sobretot en aquests moments de dis-
cussió de l'Estatut de Catalunya, la
UCE com tantes altres coses potser re-
troba la seva pròpia condició.

En català, si us plau
Siguin quines siguin les circumstàn-

cies, la UCE ha mantingut sempre unes
característiques constants. Ha facilitat
la trobada i la coneixença, les relacions
amistoses en definitiva, entre ciuta-
dans de tots i cadascun dels Països Ca-
talans, i l'intercanvi d'informació de
les respectives problemàtiques. Ha es-
brinat una nova concepció de la funció
universitària, incorporant-hi, amb
afany crític, aquelles matèries que no
es donen habitualment als centres
d'ensenyament però que són vives en
la nostra realitat social o simplement
d'interès culturals: del fet nacional a
l'antropologia sexual, de ecologia a la
problemàtica de la dona, de l'agricul-
tura a la dansa, passant pel cinema i el
teatre. Sense que hi manquin la llen-
gua, la literatura, la història, l'econo-
mia política, la matemàtica, etc. I, so-
bretot, ha estat testimoni constant i viu
que pot ser perfectament normal i
usual la docència d'aquestes matèries
en català i des d'una perspectiva cata-
lana. Quan Adolfo Suàrez feia aquelles
cèlebres declaracions a Paris-Match, a
la UCE ja feia anys que s'hi donava
química en català.

Se'ns acaba el país?
L'Estructura de la UCE es presenta

enguany similar a la d'edicions ante-
riors: al matí, funcionament de les sec-
cions (divuit en total); a la tarda activi-
tats d'extensió cultural: visites d'inte-
rès artístic i arquitectònic, audiovi-
suals, taules rodones i debats, etc. Al
vespre, espectacles. Aquest any, però,
s'hi incorpora un nou element: el fun-
cionament de cinc grups de treball que,
fent referència al tema general —"Un
país que se'ns acaba?"— tractaran dels
següents aspectes: "Ecologia dels Paï-
sos Catalans", "El patrimoni cultural",
"Mercat Comú, Multinacionals i mi-
gració", "Problemàtica de la dóna",
"L'ensenyament als Països Catalans".

Però "Un país que se'ns acaba?" no
és potser un lema un xic catastròfic i
dramatizador?. Li ho preguntem al
coordinador general de la UCE, Joan
Anné.

—Potser és catastrofista, però cal do-

Ma Aurèlia Campany participarà en "Novel·la i televisió".

nar un crit d'atenció. Que sigui un te-
ma de debat. El lema va amb inter-
rogant i vol ser una pregunta provoca-
tiva: provocar el diàleg, la discussió, la
mobilització de cara al país. Que la
gent no vegi tant la TV i surti de casa.
Abans hom feia una conferència i s'om-
plia de gom a gom. Ara no. Molta gent
es pensa que està tot guanyat. I això és
molt perillós. No volem ser catastrofis-
tes; jo mateix penso que no hi ha res
perdut, però no podem badar.

—Quan dieu el "país" us referiu als
Països Catalans...

—Ens referim a la nostra cultura i la
nostra identitat com a poble, que és un
concepte més ampli que el de Països
Catalans perquè som conscients que
cada país català té un procés i un ritme
de creixement diferent.

—Com tantes altres institucions, la
UCE ha tingut una funció de substitu-
ció, de portar a terme allò que pertoca-
va a altres entitats. Continua vigent la
seva funció?

—L'any passat això, ja es deia, i sem-
bla que havia de canviar. Enguany, i
vistes com estan les coses, ens adonem
que cada vegada la UCE té més funció.
La cultura catalana no està ni de bon
tros en situació de normalitat i mentre
això sigui així Prada continuarà. La
UCE ha de fer de testimoni de la des-
normalització dels Països Catalans,
desnormalització tant cultural com po-
lítica. Un exemple; la Constitució pro-
hibeix la federació dels Països Cata-
lans, encara que permet acords pun-
tuals que creiem que s'han d'endegar.
Però fins que no hi hagi comunitats au-

tònomes no hi ha acords possibles i
com que els estatuts al País Valencià i
les Illes van per llarg...

Ni cinc de calaix
Parlem de diners. La inscripció cos-

ta cent trenta francs i les despenses
d'estada a pensió completa cinc-cents
francs. En total, doncs, unes deu mil
pessetes.

—No és car, però com que no volem
que això pugui ser un obstacle perquè
es tracta de fer veritablement cultura
popular, aquest any diverses entitats hi
concedeixen ajuts econòmics o beques:
la Fundació Roca Gales, la Fundació
Bofill, Barcelona Centre de Dis-
seny, Òmnium Cultural de Vic, la Jo-
ventut Excursionista de Barcelona,
Amics de la UCE... L'Ajuntament de Gi-
rona hi fa també una important aporta-
ció. Seria bo que cada ajuntament de
més de cinc mil habitants oferís algun
tipus d'ajuts als seus conciutadans.

—Això de cara als participants. Però,
amb les taxes d'inscripció, la UCE co-
breix el seu pressupost?

—Tradicionalment els professors
han vingut sense cobrar ni cinc. Però
és que l'any passat a més a més van
haver-se de pagar l'estada! Al final els
vam retornar només una petita part,
crec que cent cinquanta francs. Això
que vam tenir un ajut de la Caixa que
enguany serà superior. I la Caixa d'Es-
talvis de Sabadell ens finançarà un
butlletí trimestral d'Amics de la UCE.

La creació d'aquesta entitat es va
començar a posar en marxa ara fa un
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any o una mica més. Fins ara la UCE
ha funcionat sota l'auspici del GREC
(Grup Rosellonès d'Estudis Catalans),
donat que la 'situació política a l'Estat
espanyol no permetia que cap institu-
ció ni persona de l'interior se'n fes càr-
rec.

—L'any passat vam constituir una
gestora per endegar la creació d'Amics
de la UCE. El procés ha estat llarg per-
què volíem que la presidència fos cada
any o cada dos anys rotativa amb re-
presentants de cadascun dels Països
Catalans. Fets els estatuts va resultar
que, com que els de la Catalunya Nord
administrativament pertanyen a un al-
tre Estat no poden ser-hi. Hem hagut
de tornar a fer els estatuts i hi figura
que hi seran com a observadors. Espe-
rem que ara ens els aprovaran aviat.

—A part de l'organtizació de la UCE,
quina serà la tasca d'aquesta entitat?

—Promoure cursets de cultura cata-
lana popular arreu dels Països Cata-
lans i, si cal, anar a informar de la nos-

tra realitat a tot l'Estat espanyol. Algu-
nes entitats de crèdit ja ens han dit de
finançar cursos de cultura popular a
l'hivern. El Centre de Lectura de Reus
té interès a fer una edició de la UCE a
la capital del Baix Camp. Havíem par-
lat de fer-ne una al País Valencià, però
tal com estan les coses seria una provo-
cació que faria més mal que bé als ob-
jectius que perseguim.

Aquesta tasca cultural de divulgació
continua en el fons essent de suplència.
No correspondria potser a la universi-
tat "normal", a les institucions autonò-
miques...?

—Hem tingut converses amb el Con-
sell Interuniversitari. Però la universi-
tat "normal" —oficial— sempre té un
caire més burocratitzat. Amb la Gene-
ralitat hi hem tingut contactes i s'ho
mira amb molta simpatia, però la UCE
té un abast de Països Catalns i la Gene-
ralitat només del Principat. De totes
formes ens oferim a la Generalitat per
treballar la cultura popular catalana al

Principat, com els valencians i els de
les Illes ho faran a les seves institu-
cions.

Club Ramon Muntaner, Amics de la
UCE... Sembla que hi ha una revifalla
de la qüestió Països Catalans que es
constata amb l'aparició d'entitats que
se'n reclamen. No hi haurà punts d'in-
terferència o superposició?

El Club Ramon Muntaner potser té
un caire més polític i Amics de la UCE
és més cultural o de cultura política. A
més, nosaltres portem una trajectòria
de deu anys. De fet només hi ha quatre,
entitats que abastin tots els Països Ca-
talans: el que queda del Congrés de
Cultura Catalana, l'Institut d'Estudis
Catalans, el Club Ramon Muntaner i
nosaltres. I ben mirat en som poques.

I, abans d'acomiadar-nos, Joan An-
né encara insisteix: "Cal fer cultura
catalana popular. Correm el perill de
tenir una cultura de ghetto o d'èlite i
que les classes populars se'n distan-
ciïn". •

Porta dels» Bergants RAMON BARNILS

EI Pere Sad estrena pis

I ja era hora. Vivia fins ara en un forat del carrer de
Cerdanya que tenia la televisió al corredor, de manera
que veies el telediari torçat. Veure el telediari i amb el
coll torçat, massa per a un dirigent de Comissions.

Així, doncs; el Pere Sad va decidir de prescindir del llo-
guer històric d'unes dotzenes de duros, i passar a un pis
gran i vell, encara que ara pagui uns centenars de duros.
Mil, potser.

El pis té un jardí que s'enfila muntanya amunt.
—Au Maria Pere, això semblen els jardins penjants de

la Babilònia.
—Beu i calla, tòtil.
-El Pere Sad va decidir de fer una festassa per cele-

brar el canvi de pis. Va ser un dissabte i érem una seixan-
tena, i encara se'n parla. S,hi van consumir trenta-set
ampolles de xampany, vuit litres de moscatell, tres de xe-
rès sec —aportació de convidats— i dues unces d'herbas-
sa.

—De quinze mil no em baixa la broma.
—Tu rai, que fas hores.
—Més que no un rellotge.
A la festa, que encara fa parlar, hi havia la dona del di-

rector de la fàbrica, que anava amb rar vestit estampat,
collaret i sabates, de taló, i que se'n va anar de seguida
perquè té Fnome treballant a l'estranger. N'hi havia tam-
bé un de Girona que és molt polític i que es casa amb una
noia del poble. Després hi havia els veïns - e l papa, la ma-
ma i la nena—, que s'ho van passar d'allò més bé i que ho
sabien tot del pis;

-Veu aquestes llaunes, vostè? Són per les serps, que
baixen ara a l'estiu muntanya avall, i amb la llauna es re-
cullen i no passen endins.

—Algun escurçó hi deu haver...
—Ni un, home, on hi ha serps no hi ha escurçons, bé ho

diuen. .-
Era prohibit parlar de política, pel mateix Pere, que no

va parar de parlar-ne.
—He entrat i sortit dues vegades del pessaú.
—Estàs massa a l'esquerra, per a nosaltres, —diu el del

partídu.
La vella ona d'erotisme s'enfila Catalunya endins. A la

festa, com a qualsevol festa de qualsevol extraradi, s'hi
van perdre unes calces.

—No cardis. •
—No, jo no. Tho juro.
—Mentider. I no les ha reclamades ningú?
-Ja m'agradaria, serpeta.
Molt bé. També als jardins de Babilònia s'hi va saltar i

riure, de manera que l'endemà, de l'altra banda del car-
rer estant encara s'hi veia alguna ampolla de xampany.

Un de molt polititzat va acabar la festa enduent-se'n
un grapat de llibres de ciència ficció, per llegir-los al riu.
A quarts de vuit les vuit van retirar els darrers, A les natr
la mestressa, la dona del Pere Sad, que fins fa poc llegia
la "Soli", ja escombrava el carrer.

-De menjar, en canvi, en va sobrar.
—No-pot ser.
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XAVIER FEBRES Adéu,
esquerra galàctica

Les llengües viperines
generalment ben informades
diuen que Jaume Sisa s'ha
desdit de l'esquerra galàctica.
Diuen que se li ha esfondrat el
seu món de surrealisme i
fantasia, que ha perdut la
innocència i es troba immers en
un desconcert sense alternativa.
Fet i fet, s'ha estimat més tirar
pel dret: intentar de fer-se
famós, tenir fans i vendre molts
discos. I ha gravat La Màgia de
l'Estudiant amb l'arranjador de
Joan Manuel Serrat —Josep Ma

Bardají—, engatjant-se en una
música molt més comercial
d'orquestra d'envelat. Adéu la
música progressiva. De Frank
Zappa del Poble Sec a Frank
Sinatra d'estraperlo.

—Tu, és veritat, tot això?
—Reconec que la concepció de l'úl-

tim disc és molt diferent a la dels ante-
riors. Això és casual en un 50% i per-
fectament conscient en un altre 50%.
Casual perquè jo mai no sé com serà un
disc en el moment de començar a
treballar-hi, hi ha marges d'improvisa-
ció i incorporacions d'últim moment
Jo no esperava que el resultat final de
"La Màgia de l'Estudiant" fos tan
magnificent, amb tanta volada instru-
mental. L' altre 50% de conscient ve do-
nat per les ganes que tenia de fer un
disc amb unes coordenades molt pro-
fessionals, tot corrent el risc de caure
en l'asèpsia o de desvirtuar les meves
intencions. No crec que aquest disc si-
gui finalment ni millor ni pitjor que els
altres. És un més i encara en faré molts

més. Ha estat una experiència interes-
sant. Per primera vegada he treballat
amb músics professionals, amb un
pressupost i uns mitjans amplis per a
fer el que jo volgués. Ha quedat digne i
correcte.

—També diuen que has llençat con a
draps bruts els músics amb els quals
havies fet tot el teu camí (Dolors Palau
a la flauta, Xavier Riba al violí, etc).
Que ells havien fet les maquetes prè-
vies d'aquest disc i tu te'n vas apropiar
per donar-les a l'arranjador d'en Ser-
rat i perquè et fes una feineta ben con-
vencional. Ja ho veus, es diuen moltes
coses.

—Vaig arribar a un punt de saturació
amb els meus músics d'abans. Per
qüestions personals, econòmiques i de
moltes menes ja no podíem continuar
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Jo de fet no sóc músic. Ni tan sols sóc
cantant. Sóc ambientador, un melo-
dista ambientador. Tenia ganes de
moure'm en escena, de sentir al dar-
rera una guitarra elèctrica... En defi-
nitiva, això que es diu tenir més
marxa.

està fet. No és un camí irreversible ni
una desviació de res.

—Per un cantó abandones en el nou
disc les lletres fantàstiques d'abans i
les músiques bucòliques basades en la
flauta i el violí. Però per un altre cantó,
quan actues en directe interpretes les
cançons del disc acompanyat per un
conjunt netament punk (Melodrama) i
fent de cantant agressiu, amb trenca-
ment de micros, rebolcades per terra i
companyia. Com es menja, tot plegat?

—A part de la gravació del disc, ne-
cessitava un conjunt per actuar en di-
recte, i vaig tenir la sort de trobar
aquest grupet que es diu "Melodrama"
i que ja funcionava. A mi m'hauria fet
molta mandra de formar un grup nou i
ells ja estaven organitzats en una línia,
un rotllo i una estètica molt definides.
£1 que han fet és, diguéssim, adaptar el
seu estil al meu. Els meus músics d'a-
bans no eren realment un conjunt, sinó

junts. Això va coincidir amb l'elabora-
ció del nou disc i vaig decidir de pres-
cindir dels músics anteriors i fer feina
amb professionals. Correspon a una
etapa del meu procés. Vulgues que no,
cada vegada et vas professionalitzant
més, aplicant més rigor. No descarto
de tornar amb els músics d'abans, tre-
ballar de manera més espontània i
menys meticulosa en el sentit d'impro-
visació. Però jo necessitava fer aquest
nou tipus de disc. Si no, me n'hauria
quedat sempre amb les ganes. Ara ja

un grup d'individualitats. Els d'ara són
realment un conjunt.

—Quins motius t'han portat a aquest
canvi?

—Doncs perquè jo de fet no sóc mú-
sic. Sóc ambientador, un metodista
ambientador. Ni tan sols sóc cantant.
El meu terreny és entonar melodies,
donar clima. Tenia ganes de moure'm
en escena, de sentir al darrera una
guitarra elèctrica... En definitiva, això
que es diu tenir més marxa. Els músics
d'abans eren excessivament melòdics,

a part dels problemes que podia haver-
hi entre nosaltres. Ells eren músics
d'acompanyament, no de base. Jo ne-
cessitava un altre tipus de so. Però, fi-
nalment, no sé molt bé el que faig ara
ni el que faré l'any vinent. Sempre he
estat així. Això em permet de mantener
una certa frescor i la il·lusió de fer co-
ses noves'.'. .

—Jo diria que és precisament la il·lu-
sió allò que t'ha fet figa...

—Fa deu anys que estic cantant. He
fet cinc discos grans, he fet feina amb
Música Dispersa i amb l'Orquestra Pla-
teria. I és cert que arriba un moment
en què no pots seguir fent les coses per
pura il·lusió. Has d'incorporar factors
materials, econòmics, de supervivèn-
cia i d'evolució tècnica. De riquesa, en
definitiva. Això que se'n diu experièn-
cia ho has d'anar incorporant. L'expe-
riència, per força, sempre mata una
mica l'espontaneïtat, et notes més can-
sat. Però jo entenc igualment bé un
amor etern que un seguit d'aventures
sense noció de cosa definitiva.

—Vols dir que el teu públic et seguirà
en la nova via?

—Jo crec que tinc un públic de hip-
pies passats de moda i n'estic ben can-
sat. Els trobo ingenus i de molt poc in-
terès. El nou tipus de públic meu seria
tot el que no fos això, no puc precisar-
ho més. Ahir parlava al Teatre Grec
amb un dels qui porta "Antaviana", i
em deia que el públic de teatre no es
cola i el de música sí. Quan fan teatre
al Grec, no es cola ni una sola persona.
Però als recitals de música a qualsevol
lloc, la gent està disposada a jugar-se
el físic per tal d'entrar sense pagar. I
no pas pel preu de l'entrada, sinó per
l'emoció de no pagar, com si el músic
no hagués de viure de la seva feina. Úl-
timament m'indigna molt que la gent
es coli. En definitiva, he arribat a la
conclusió que ei roc és avui una droga
encara més perfecta que la televisió, .
perquè encara no està identificada com
a tal.

—Tens més necessitat de peles que
abans, suposo.

—Jo sempre he dit que vull ser milio-
nari. No tinc manies. M'agradaria te-
nir, per exemple, un petit estudi de gra-
vació, la infrastructura d'un grup mu-
sical, canviar de casa, etc. Però un
equip de so val un milió i mig de peles,
un equip de llum val un altre milió i
mig, una camioneta val un milió... És
molta pela i jo em segueixo movent a
nivells molts discrets. No m'he fet ric.
El màxim que he aconseguit és viure
com un executiu de La Caixa ben ins-
tal·lat, i a través de la música, que és la
meva feina. No es tracta només de gua-
nyar diners, sinó de poder fer les coses
d'una altra manera. Per exemple, fa
poc vaig veure el grup "Smash" al Ze- •

25



leste i em va agradar molt l'actuació.
No per la música que feien —era molt
vulgar, la típica música enrotllada de
fa 10 anys—, sinó per l'actitud jove,
fresca, vital que demostraven. S'ho
passaven bé tocant. Contrastaven amb
l'ambient molt més desenganyat però
potser també més madur que es respira
a Catalunya. Aquí quasi ningú ja no es
creu res. Estem una mica cansats, vet
aquí l'expressió correcta. S'aprecia a
tots nivells. Fa cinc anys encara po-
diem creure que servia d'alguna cosa
el que estàvem fent, introduint valors
nous, etc. Ara, cada vegada costa més
de creure-ho. ^

—Ara ja no diries de manera sincera
"Benvinguts, passeu, passeu. Casa me-
va és casa vostra, si és que hi ha cases
d'algú"?

—Les cançons només són un moment
de la pròpia vida i després es desente-
nen de qui les ha fetes. Aquesta és una
bona cançó i segueix essent vàlida,
com ho era fa cinc anys i ho serà d'aquí
cinc més. Però s'ha fet gran i camina
sola. Ara ja no la faria. Quan la canto,
me la crec com qualsevol altra, partint
de la base que totes les cançons són
mentida, com les pel·lícules, ja se sap.
. -La teva casa discogràfica està in-

tentant promocionar-te molt, última-
ment. També forma part del teu canvi.

—Penso que els empresaris, els ma-
nagers, els productors, tenen l'obliga-
ció de timar tant com puguin a l'artis-
ta. I l'obligació de l'artista és no
deixar-se timar. Aquesta és la dialècti-
ca. Jo m'estimo més tractar amb un
mafiós amb un cigar a la boca que no
pas amb un amiguet que s'està fumant
un porro i pretén ser un manager amb
bona voluntat, perquè amb aquests
sempre acabes perdent l'amistat i els
diners. Val més no crear confusions. Jo
entenc molt bé, per exemple, un polític
com en Carrillo, pragmàtic, intel·li-
gent, de gran categoria, sense manies
per pactar amb el sistema, a part que
ell també és el sistema tot i estar a l'o-
posició del govern. L'entenc molt bé
perquè juga clar.

—Et fa gaire il·lusió, a tu, de veure
arribar l'Estatut?

—No, no me'n fa gaire. Trobo que la
política només és un espectacle interes-
sant des del punt de vista sentimental,
que la gent s'emocioni i tot això.-Però
l'Estatut no em fa gaire il·lusió. Tal
com estan les coses, potser no canviarà
absolutament res. Seguiran manant els
de sempre. Aquest país només es nor-
malitzarà quan passin tres coses: que
bl hagi una televisió en català, que els
policies siguin catalans i la tercera...,
no me'n4·ecordo^araT4uxò, que hinagi
pornografia en català. La resta son
ximpleries. La resta és política. L'ideal
seria que el President de la Generalitat

Aquest país només es
normalitzarà quan
passin tres coses: que
hi hagi una televisió
en català, que els po-
lítics siguin catalans i
la tercera... no me'n
recordo, ara, això,
que hi hagi pornogra-
fia en català.

fos el senyor Benet, que fa cara d,aus-
ter, de no menjar gaire, i té pinta de
president històric.

—Noi, encara t'assenyalaran com
submarí del PSDC, -ara...

-No soc submarí del PSUC. En tot
cas, hatisraf de l,esqnerra galàctica. I
tingues en compte que un batiscaf bai-
xa molt més que un submarí. Baixa fins
a 10.000 metres, i a aquesta fondària

hi ha animals monstruosos i estra-
nyíssims. La política ho taca tot. Els
cantants fan política, els capellans fan
política..., i el que és poc interessant és
que la fan amb els mateixos-recursos
que els polítics professionals. A mi tot
el que sigui vocació col·lectiva, de mas-
sa, de poble, de nació, se m'escapa. El
nivell de barri és el màxim que puc en-
tendre. I encara. •
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1 e r Concurs Infantil L'HORA

La fulla

Quant haurem
d'esperar

Hi havia una vegada una fulla que vivia en un formós roure i es sentia
molt desgraciada, perquò era petita i molt dèbil, i fins i tot els cargols s'hi
veien amb. cor i li havien fet malbé la part dreta.

Un dia un cargol petitet i bastant xafarder, volgué donar-li una mossega-
deta, perquè tenia molta gana i ella estava distreta. Però la fulla se'n va ado-
nar i s'enfadà molt:

—Desvergonyit, mira que atacar-me a traïció I
—Oh! Perdoni, senyora fulla, jo no fi volia fer mal, el que passa és que tinc

mòlta gana.,
La fulla en veure que el cargol envermellia, el perdonà dient-li:
—Crec que he estat una mica brusca, però com que tots els cargols inten-

ten mossegar-me tan sols per fer-me malbé, em creia que tu també.
La fulla baixà els ulls i afegí:
—Si tanta gana tens, pots mossegar-me una mica.
I així la fulla va fer Una bona obra deixant que mengés el cargol, per la

qual cosa, al cap d'uns dies, se li aparegué la fada de les fulles dient-li:
—Has fet una bona acció i per això et premiaré, seràs la més bella de les

fulles. • -
La fulla es posà molt contenta perquè la seva bellesa superava la de les

seves companyes i només sentia per elles menyspreu i fins i tot, el petit car-
gol al qual un dia deixà menjar, li semblava insignificant.

Per tot això, no és gens estrany que la fada de les fulles se li tornés a apa-
rèixer amb cara molt enfadada.

—M'he estat fixant en tu i no m'ha agradat gens la teva conducta. Has
menyspreat les teves companyes i el cargol i ara he de destruir-te.

La fulla pregà i pregà, però ja era massa tard. La fada havia enviat la tar-
dor perquè amb els seus vents freds i les pluges, s'emportés la fulla.

SÍLVIA MUNOZ NAVARRO - 11 ANYS
VILADECANS

Quantes vegades tindrem a la mà
la maleïda arma!
Quantes vegades més tindrem a la

porta
la radiactivitat.
Quantes vegades més tindrem les

mans
agafades per la cadena del tirà.
Quantes vegades més no podrem par-

lar
-com-el vent.
Això -pregumtem germà,
de les veritats amagades,
dels empresonats teatrals...
Quant haurem d'esperar
perquè el món sigui del tot civilitzat

JAUME SANS VELLVEHÍ
12ATÏYS
CALELLA



L MINISTERI D'INDÚSTRIA HA ;GON€E0

La Delegació del Ministeri d'Indústria a Barcelona ha
atorgat un permís per investigar l'existència de
minerals de ferro i quars dins de la ciutat de Barcelona.
Es tracta d'una finca de 42 hectàrees de superfície que
pertany a l'Ajuntament de Barcelona.

Que el Ministeri d'Indústria
concedbri llicència per investigar al
voltant de l'existència d'aquests o
d'altres minerals, no té res d'insòlit. El
que dóna interès al cas és la
cirumstància que hi hagi algú disposat
a imaginar-se una instal·lació minera
la ciutat de Barcelona, concretament a
la muntanya del Tibidabo, a dues
passes com aquell qui diu de la Plaça
Lesseps, i al costat de les "Llars
Mundet".

Qui pretén tot això és Jaume
Vendrell Torrents, un home de 60 a-
nys, natural de l'Ordal, on explota una
pedrera de material de construcció i
margenada. Jaume Vendrell és, també,
arrendatari del "Bosc Gausachs",
finca situada al Nord de les "Llars
Mundet", on té també una altra

pedrera. En aquest segon terreny és on
hom porta a terme les pressumptes
' 'investigacions".

Uns alemanys misteriosos

Segons va poder saber L'HORA de
fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el
Bosc —batejat "Bosch" per la Secció de
Mines del Ministeri d'Indústria— Gau-
sachs era propietat de l'empresa "Aleix
S.A.,' fins que, fa uns 7 anys, va ser ve-
nut a l'Ajuntament, arran del Pla Ge-
neral Metropolità d'Ordenació Urbana,
encara vigent, que el declarà parc na-
tural. Des d'abans de passar a mans
municipals, el Sr. Vendrell n'era ar-
rendatari.

Jaume Vendrell no va plantejar-se la
composició del subsòl d'aquella finca
fins que un home vell va explicar-li una
història que va arribar a excitar la se-
va curiositat: al voltant dels anys
1915-20, aquella zona estava ocupada
per uns alemanys que va excavar una
petita galeria. El misteri, però, era ab-
solut, car ningú no sabia què hi treien
ni on anava a parar el mineral. La rea-
litat dóna suport d'alguna manera a
aquesta història. Fa uns anys, Jaume
Vendrell va trobar el "forat" i el va po-
sar en condicions, però no va trobar-hi
res d'interessant. Els alemanys, sens
dubte, no van trobar més que un petit
filó de no se sap quina cosa.

La recerca, però, seguia endavant.
Un mineral aparentment dels que hi
havia a la pedrera va sortir un dia.
Jaume Vendrell anà a l'organisme cor-,
responent de la Universitat de Barcelo-
na, per tal que l'informessin sobre la
seva composició. La resposta va ser
molt poc concreta, a causa d'un proble-
ma d'insuficiència de mitjans per a fer
una anàlisi rigorosa. Va haver-hi qui li
va recomanar d'adreçar-se als angle-
sos, però ell va preferir trametre aque-
lles mostres a Berlín, a la multinacio-
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nal alemanya "Siemens". La resposta
indicava l'existència d'una varietat no
explotable de titani (emprat en la in-
dústria aerospacial), i suggeria la pos-
sibilitat de fer més investigacions per
tal de veure si podia existir algun altre
metall de la família del titani, com ara
el cerconi, el neodi, o, molt especial-
ment, l'escandi, un metall molt preciat
per les seves aplicacions en la tecnolo-
gia del "raig Lasser".

Ojecüu, l'escandi

La declaració formal sobre investi-
gacions de minerals de ferro i quars,
doncs, no és més que una cortina de
fum rera la qual s'amaga una llu-
nyana possibilitat de trobar aquest mi-
neral tan apreciat —l'escandi—, i un de-
sig encara molt més llunyà d'obtenir
un permís d'explotació al qual tothom
s'oposaria, en un moment en què enca-
ra resta viu el record del desastre que
han patit les terres d'Osona per causa
d'un suposat jaciment d'urani que, més
tard, hom ha comprovat que no era ex-
plotable.

Per tots aquests motius, a més de la
impossibilitat de poder fer-se càrrec de
les inversions necessàries per a fer una

bona investigació, Jaume Vendrell no
era massa propici a parlar de l'afer,
malgrat que en tot moment —almenys
això va semblar— va respondre a les
nostres preguntes. "No n'haig de treu-
re cap benefici, d'aquesta entrevista",
ens deia mentre refusava ésser foto-
grafiat, "no sigui cas que em confon-
guin amb un d'aquests terroristes". Les
grans empreses i els bancs tampoc no li
han fet cas. "Quan vas a oferir una co-
sa, es pensen que els vols enganyar",
comenta.

Ateses les cirumstàncies, ningú no
té, probablement, por d'aquesta inicia-
tiva, que topa frontalment amb la llei.
L'únic que pot tremolar en aquest cas
és el propi Jaume Vendrell, que tem
que la publicitat donada a aquest afer
per alguns mitjans informatius pugui
contribuir a accelerar la seva sortida
de la finca, el lloguer de la qual no ac-
cepta l'Ajuntament des de fa uns dos
anys, que ja li ha tramès instruccions
per al desallotjament del bosc esmen-
tat. •

Cada cosa a la seva hora:
Al moment d assaborir els millors formatges,
patés i vins, apropeu vos a

ESPECIALITATS
Formatges: Tupí

Serrat d'ovella,
entre {l'altres

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patés

Horari Botiga: Matins de 2/4 10 a 2/4 3
Tardes de 5 a 2/4 10

Degustació: Cada vespre de 9 a 12

Muntaner, 477 - Barcelona-21
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EL PROJECTE JA SUBHASTAT DE PALAMÓS

L'ampliació del port hipoteca
la Costa Brava

JOAN CATÀ

Si en el port de Palamós
s'inicien les obres d'ampliació
del moll comercial, pot canviar,
no sols la imatge d'un poble, sinó
fins i tot la de la Costa Brava.
Aquest perill ha estat delatat per
l'Associació Empordanesa
d'Amics del País, que vol que la
costa continuï essent brava.

La història es llarga, però l'actual
projecte d'ampliació del port de Pala-
mós ve marcat per una sèrie de pres-
sions a alts nivells, fins i tot a nivell
multinacional, segons es desprèn de les
afirmacions de Josep Ma Baygual,
membre de l'Associació Empordanesa
d'Amics del País, i Josep Ma Altimiras,
home- de l'Associació Pro-sector Marí-
tim del Baix Empordà. Ambdues enti-
tats s'oposen totalment a la construc-
ció dels nous molls, i deixen de costat
la solució proposada per tots els sectors
interessats en el port, integrats en la
Comissió "Opcions del Port de Pala-
mós". Fa dies, també diferents partits
manifestaren el seu desacord amb la

transformació del port general de Pala-
mós en un port comercial. Transforma-
ció que si no s'atura aviat, no serà pos-
sible perquè les obres començaran din-
tre de pocs mesos.

Cercar alternatives

"No volem practicar més la política
del no continu, sinó plantejar alternati-
ves vàlides", explica Josep M* Bay-
guaL "Peraixò volem celebrarà Pala-
mós, segurament a la primera quinze-
na de setembre, un súnpòsiunL sobre el



desenvolupament de la Costa Brava i la
seva reordenació futura, així com un
estudi en profunditat de les seves re-
percussions de tot l'afer de Palamós.
Ho fem perquè no ho fan les entitats lo-
cals ni els organismes oficials. En
aquests moments costa molt fer definir
la gent i ningú no es vol mullar el cul.
S'ha d'anar cap a un pla general d'or-
denació de la Costa Brava, per evitar
que haguem de lluitar contra fets con-
sumats". Aquesta alternativa podria
passar possiblement per establir aquest
pla general de la Costa Brava, basat no
només en el turisme estiuenc, sinó tam-
bé en l'endegament d'una indústria
complementària que no contamini, així
com en la promoció de l'àmbit cultural,
potenciant la creació d'una universitat
catalana d'estiu. .

No al moll per a
transatlàntics

La Cambra de Comerç i Indústria de
Girona, Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Palamós, la Diputació
Provincial de Girona i els Centres d'Ini-
ciatives de Turisme de Girona i Pala-
mós van veure rebutjada la seva peti-
ció d'ampliació del moll adossat al dic
de redós del port de Palamós l'any 69.
La denegació, signada pel Ministeri
d'Obres Públiques* assenyalava "un
moll per a transatlàntics, que és l'obra
la construcció de la qual se solicita, no-
més pot ser contemplada en el seu as-
pecte potencial" ja que no existeixen
"antecedents bàsics, ni estadístiques',
en què fonamentar la demanda, per la
qual cosa les raons del no eren clares.
A més, afegia "prop de Palamós hi ha
Barcelona, amb bones connexions ter-
restres, (...) que evidentment compleix
aquesta funció". El tema quedà relati-
vament mort.

A començaments del 77 revifà l'as-
sumpte la constitució per disposició del
governador civil de Girona de la Co-
missió "Opcicns del Port de Palamós",
integrada inicialment per Miguel Gó-
mez, delegat del MOP, Carlos Sànchez,
director del grup de ports, Antonio
Gonzàlez, cap de sector de marina,
Juan Rutllant, president de la Cambra
de Palamós, Luciano Vergara, vice-
president de la mateixa Cambra, Fran-
cisco Fernàndez, alcalde de Palamós,
Amadeo García, cap de la Confraria de
Pescadors, Edelmiro Salisch, secretari
de la Confraria, Enrique Comas, presi-
dent del Club Nàutic, Manuel Albalat,

A la part superior el port segons l'adminis-
tració, a sota la proposta aprovada pels di-
ferents estaments palamosins.

secretari del club de vela, i Fèlix Ribe-
ra pels consignataris.

Aquests homes signaren un acord,
en el qual l'ampliació del port compor-
tava la construcció d'una dàrsena pes-
quera de tres hectàrees i mitja, d'una
prolongació del moll de quatre-cents
metres, que en una segona fase podria
arribar a nou-cents, i una dàrsena de
més de dues hectàrees per al sector es-
portiu, amb la qual cosa podrien
albergar-se unes tres-centes embarca-
cions a part de les de tipus lleuger que
quedessin a terra.

Sí a la pesca per afavorir
una multinacional

Però l'administració desestimà
aquest projecte que, a més de gaudir
d'un reconeixement tècnic, tenia tam-
bé l'acceptació dels diferents sectors
afectats.

Sota el nom de "Projecte de Dàrsena
Pesquera en el port de Palamós", el
Ministeri d'Obres Públiques i Urbanis-
me aprovà tècnicament un altre pro-
jecte que, malgrat el seu nom pesquer,
representa un benefici per al moll co-
mercial. Molt més clar quan l'adminis-
tració resolgué que en el preceptiu pro-
grama de treball previ havia de
constar-hi l'endegament de les obres

per a l'espigó sud, és a dir, per al moll
comercial.

El MOPU, per tirar endavant i justi-
ficar la subhasta de les obres, es recol-
zà en el "clarivident, raonat i minu-
ciós" informe de la Cambra de Comerç
de Girona favorable al projecte, quan a
Palamós també n'hi ha una que no va
dir ni piu. Justament la Cambra gironi-
na tenia com a vocal cooperador el de-
legat provincial del ministeri que d'a-
questa manera jugava a dues bandes.

La resolució del MOPU comptava
amb el vist-i-plau de la Direcció Gene:
ral de Ports i la Comandància de Mari-
na de Barcelona. Així mateix l'escrit
ministerial remarcava que de les divuit
impugnacions fetes durant el període
d'informació pública, dotze venien a
dir el mateix. Aquesta dotzena d'al·le-
gacions sintonitzaven amb la postura
del Club Nàutic Costa Brava d'allargar
el moll esportiu. També la Delegació
Provincial de Turisme afirmava que el
projecte afavoria el comerç en detri-
ment del turisme en la seva impugna-
ció. Igualment el MOPU esmentava
que "altres escrits que a primera vista
semblen d'oposició resulten mancar
d'aquest caràcter una vegada analit-
zats, i només evidencien la confusió pa-
tida pels seus signants", com el de
CDC, l'Ajuntament de Palamós i la
Confraria de Pescadors. L,excusa de
l'administració continuava essent els •
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pescadors "el caràcter anguniós del
problema del sector pesquer, unànime-
ment reconegut fins i tot pels impugna-
dors del pla general, fa inajornable la
seva construcció".

Enganyifa als pescadors de
Palamós

L'inici de les obres pel moll comer-
cial deixa clar, segons l'Associació Em-
pordanesa d'Amics del País, que el pro-
jecte "és una enganyifa al sector pes-
quer i un perjudici per al sector espor-
tiu, puntal del nostre turisme". Aques-
ta entitat expressa la seva protesta per-
què "amb càrrec al pressupost públic,
que es patrimoni de tots, se sufraguin
unes obres destinades a beneficiar
principalment l,empresa "Merzario Li-
nes" i el seu consignatari Fèlix Ribera,
i més quan aquests interessos són con-

traris a la gran majoria de palamo-
sins". També el nou consistori demo-
cràtic, en una sessió plenària celebra-
da pel maig d'enguany, s'oposà a co-
mençar les obres per al moll sud.

El port es convertirà en el tercer
port comercial de Catalunya al costat
dels de Tarragona i Barcelona. "No
creiem que sigui Palamós el lloc més
adient per a instal·lar-lo, i a més estem
convençuts que a Catalunya no li fa
falta un tercer port comercial". Les
dues entitats empordaneses estan se-
gures que en tot l'afer "hi estan jugant
fort una colla d'interessos polítics i
econòmics de caràcter internacional".
A més de la presència de la multinacio-
nal "Merzario", s'ha de tenir em
compte l'endegament de les obres quan
l'administració francesa està treba-
llant per tancar els principals ports co-
mercials de la Costa Blava per evitar la
contaminació.

La xarxa viària no aguanta

Actualment, sense la polèmica am-
pliació, el tràfic de containers repre-
senta carregar i descarregar un vaixell
diari en els moments de més feina, la
qual cosa implica una saturació de l'es-
tructura viària de la població. La xarxa
viària no està en condicions de supor-
tar el trànsit de camions TIR. L'aug-

ment del trànsit portuari pot portar
també més contaminació, que, segons
Josep M° Baygual, podria afectar la
costa entre Sant Feliu de Guíxols i l'Es-
cala.

Els containers que es carreguen a
Palamós no són destinats a la indústria
nacional sinó que s'usen per al comerç
entre països europeus i l'Orient Mitjà.
Una important factoria palamosina no
embarca a Palamós des de l'aparició
dels containers, sinó que els seus aca-
bats els exporta des de Barcelona. Fins
i tot sembla que les característiques del
moll de Palamós possibilitarien el trà-
fic de mercaderies que no superarien el
control d'un port comercial més impor-
tant. Així mateix s'ha assenyalat a
L'HORA que "de tota manera no hi ha
proves de tot això".

Els representants de les dues enti-
tats empordaneses carreguen les tintes
també contra la inexacta informació
facilitada pel director general de Ports
i Costes, Carlos Martines Cebolla, al
ministre sobre el pla d'execució del
port. A aquest home se li atribueixen
unes polèmiques paraules: "amb el
projecte de moll comercial, els de Pala-
mós pagareu la vostra oposició als di-
pòsits de la CAMPSA i a les sitges de ci-
ment".

Palamós evità els dipòsits d'or negre
i or gris. Ara vol evitar que l'or de les
multinacionals imposi la seva llei. •

Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

La vall del Cardós
La vall del Cardós és una més dins les innombrables

valls que es deconeixen i que formen la ja de per si poc co-
neguda comarca del Pallars.

Aquesta vall limita, septentrionalment, amb el departa-
ment francès de l'Ariège, servint de frontera el massís del
Montroig, de 2.864 metres d'alçària, a l'oest, que amb la
seva presència seprara un país de l'altre. Per l'est i el sud,
a més a més, és en contacte amb la veïna vall Ferrera, que
amb l'altívola mola de la Pica d'Estats, de 3.141 metres
d'altitud —punt culminant de Catalunya—, li treu la poca
coneixença existent sobre aquestes terres pallareses.

En definitiva, es pot dir que la vall del Cardós és una ex-
cel·lent regió per a fruir d'unes vacances, tant des del punt
de vista muntanyenc com del paisatgístic, o de l'artístic i
arqueològic. Car és tranquil·la, feréstega; és, en definitiva,
atractiva. , > .

Al marge de les innombrables ascensions que es poden
dur a terme per aquests paratges, hi ha tota una munió
d'esglesioles i ermites romàniques que val la pena visitar,
puix s'ha de tenir en compte que aquesta vall, juntament
amb la veïna vall Ferrera, conté un conjunt arquitectònic
pre-romànic i visigòtic que es pot qualificar d'únic en tot el
Pirineu. Un exemple d'això és la interesantíssima esglesio-
la visigòtica de Santa Eulàlia de Manso de Serra, que cor-
respon a un "manso" visigòtic, hereu de les "villas" roma-

nes, encara que amb unes proporcions molt més modestes i
sense tant de luxe, Posteriorment, en plena època del ro-
mànic, segle XI, se li afegí un absis semicircular sense cap
mena de decoració. En el mur occidental s'observa una in-
teresant decoració "d'opus spicatum". La portalada, situa-
da en el vessant sud, està treballada d'una forma admira-
ble, a base de grans carreus de pedra granítica molt blanca
i d'un granulat molt fi.

En el seu interior es conserva un petit retaule renaixen-
tista de talla i pintura que són una mostra excel·lent de
l'artesania popular d'aquells temps.

COM ANAR-HI?

Se surt de Barcelona o bé per autopista o bé per la car-
retera nacional N-II, fins arribar a Lleida, a partir d'allà se
segueix la carretera comarcal CC-147 fins a la població de
Llavorsí, tot passant abans per Balaguer, Tremp, la Pobla
de Segur i Sort. Una vegada a Llavorsí se seguiran les indi-
cacions que hom desitgi per tal d'assolir la vila o l'indret
escollit per a passar-hi el cap de setmana, car a partir d'a-
llí comença la separació entre la vall del Cardós i la vall
Ferrera.

Bon cap de setmana!
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RELACIONS LABORALS

Som encara
menors d'edat?

ISIDOR BOIX

Quan podia semblar que els
acords UGT-CEOE, a pesar dels
importants problemes que
plantejaven i les preocupacions
que suscitaven, a les quals ja ens
vam referir a L'HORA,
desbloquejaven almenys les vies
d'una necessària negociació i,
per tant, apuntaven cap a una
certa maduresa patronal i
sindical, i indirectament
governamental, diverses dades
d'aquests darrers dies semblen
assenyalar que els símptomes
d'immaduresa, o ineptitud, són
considerables.

Després de setmanes parlant de la
necessària revisió semestral dels sala-,
ris com a conseqüència del rotund fra-
càs del govern UCD en les seves previ-
sions d'inflació, Abril Martorell es des-
penja amb un altre Reial Decret Llei,
perillós succedani de la negociació so-
cial i parlamentaria. La revisió màxi-
ma, "autoritzada" o "recomanada",
de 1'1,796, amb una inflació oficial del
7,3% en el primer semestre, i una pre-
visió de més del 12% per al segon (se-
gons l'informe confidencial, filtrat i no
desmentit, del Ministeri d'Hisenda), no
sembla aquesta la millor forma d'abor-
dar la negociació col·lectiva de la pro-
pera tardor i accentua el que s'està
produint des del poderadquisitiu dels
salaris.

Això podria ser assumit en un o un
altre grau-pels treballadors, en una rei-
terada mostra de la seva responsabili-
tat com a classe, si es desenvolupessin
negociacions responsables amb la pa-
tronal i el govern sobre tots els temes
relatius a les condicions de treball. Pe-
rò no és així.

L'espectacle a l'entorn de l'anome-
nat "Estatut dels* Treballadors', és la-

Els acords UGT-CEOE desbloquegen les vies d'una necessària negociació

mentable. I no només pel que fa a l,ac-
titud del govern. Resulta si més no cu-
riosa la gairebé nul·la publicitat dona-
da al text que es discutirà al parla-
ment. UCD ja va lliurar oficialment el
seu projecte, que ha estat publicat al
butlletí de les Corts. I el dia 9 d'agost
va acabar el termini de presentació
d'esmenes. No han estat fetes públi-
ques, no han estat difoses, les esmenes
que hagin pogut presentar o propiciar
els sindicats, és a dir, els objectius a
l'entorn dels quals se suposa que hau-
rien de cridar a la mobilització dels tre-
balladors. Curiosament, o potser no
tant, només ha sortit publicat un arti-
cle del conegut advocat laboralista Al-
bert Pina en el qual denuncia els greus
retrocessos que, en concret, suposaria
l'aprovació del text d'UCD. Text que,
en referir-se a les relacions individuals
de treball, a la negociació col·lectiva,
als conflictes col·lectius i al locaut em-
presarial, condiciona ja la regulació de
la vaga, per més que aquesta darrera
haurà de ser objecte d'una altra llei,
per a la qual UCD té també preparat el
seu projecte.

Si seguim suposant que la força par-
lamentària de l'esquerra no resideix

-només en la seva habilitat dialèctica,
sinó en la seva capacitat per a suscitar
el suport popular a l'entorn de les seves
propostes, vol dir que anem ja amb un
retard notable.

Els empresaris sí que han dit què vo-
len, com volen endurir encara més «1
text ucedista. Sembla com si el govern i
la patronal es dediquessin a desmentir
sistemàticament les seves pomposes
afirmacions a través de les seves pro-
postes concretes, amb l'única pretensió

d'enfortir l'autoritarisme a les empre-
ses, a les relacions laborals, sense po-
tenciar mai els canals de negociació,
d'intervenció, i per tant de cor-
responsabilització, dels treballadors.

En aquest panorama no acaba de
quedar clara la situació de la tan es-
mentada, però poc practicada, unitat
de l'acció sindical. Ni a l'entorn del te-
ma de la revisió semestral dels salaris,
ni en algunes vagues importants i d'al-
tres accions obreres que s,estan desen-
volupant aquests dies, com són la nego-
ciació del conveni de gasolineres, les
vagues de les mines de León, o les ac-
cions camperoles propiciades per la
COAG i la Unió de Pagesos.

En tot cas no sembla, per sort, que
això de la minoria d'edat calgui
aplicar-ho a la classe obrera, com es
desprèn de multitud de símptomes.
Combativitat que cal no idealitzar ni
convertir en tòpic, però sí saber-la de-
tectar en cada acció i moment A més
de les accions ja assenyalades, em
semblen especialment significatives les
mobilitzacions solidàries que reflectei-
xen una especial i molt viva sensibilitat
de classe en els treballadors. Després
de vagues generals com la de València,
aquests dies s'han produït aturs, con-
centracions i marxes en protesta per
les greus ferides sofertes, com a conse-
qüència d'un tir de la Guàrdia Civil,
per l'alcalde d'Abrera precisament
quan feia de mitjancer en un conflicte
laboral. Accions en les quals és molt in-
teressant d'observar la presència d'al-
caldes 1 regidors democràtics encapça-
lant manifestacions obreres.

De tot plegat caldrà tornar-ne a par-
lar a la tardor. •
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Manilla d'oros

Carles Riba
en el record
MARIA AURÈLIA CAPMANY

El record et fa males passa-
des. Hi ha coses que s'esdevin-
gueren abans d'ahir i et semblen
remotes i d'altres que han que-
dat com una aura, com un clima
que et segueix allà on vagis. Les
persones integren, poblen
aquests records, i et sembla que
mai no has deixat de sentir-les

parlar. Altres vegades la matei-
xa història que has viscut no
correspon a les dades que el ca-
lendari et subministra. Així, per
exemple, em costa de creure que
la mort de Carles Riba es produís
ara fa vint anys, just al final de
la dècada dels 50. Havia ocupat
tant d'espai a la nostra vida col-
lectiva d'aquells anys que em
sembla impossible que no ha-
gués continuat vivint a la dèca-
da dels seixanta tan plena de pe-
tits triomfs i de grans i abun-
dants angoixes. Em sembla que
el seu esperit fonamentalment
gratifïcador era encara amb no-
saltres en aquelles contradictò-
ries eufòries que van seguir a la
nova llei de premsa.

Una cosa sí recordo, i és el do-
lor que la certesa de la seva mort
em produïa. Llavors em vaig
adonar que allò que jo reclama-
va d'aquell home d'una probitat
exemplar, d'un rigor de tota de-
fallença, d'una dedicació tal a
l'exercici de la vida literària que
no podies imaginar d'ell altra
forma de vida que la que es ves-
sa en les lletres, era la seva pre-
sència, la seva veu, la seva auto-
ritat.

Jo vaig ser alumna del Dr. Ri-
ba, no pas deixeble. Me'n sepa-
raven massa coses perquè li po-
gués dir simplement: mestre.
Me'n separava una visió de la
matèria literària, el gust per les
paraules, el combat en el món;
potser seria més senzill reduir-
ho, en la mesura que això vulgui
dir alguna cosa: una ideologia
estètica. Però vaig conèixer el
que volia dir el seu mestratge,
tan generós que fins i tot quan
pressentia una lleu disconformi-
tat, tan sensible era a l'adhesió i

al refús, abocava tot el seu ba-
gatge riquíssim sense recels.

Hi ha una imatge de Carles
Riba que se superposa en el re-
cord de la seva absència: El Pro-
fessor de grec en el breu temps
de l'Autònoma que em va ser
permès de viure. Era el curs
1937-38, era la ciutat bombar-
dejada i fosca, amb les aules que
s'anaven buidant dels homes
que se n'anaven al front, amb les
alarmes que ens feien deixar el
diàleg amb el professor a mig
dir, amb la carestia de pa que
convertia en simbòlics els bere-
nars de professorat i alumnes. El
Dr. Riba no va fallar mai a l'au-
la, no el va desviar de la seva
trajectòria ni una amenaça de
bomba, ni el fred, ni la renúncia
als aliments acostumats, ni l'hu-
mor tètric que anava creixent a
mesura que la guerra es perdia i
tots, tots ho sabíem. La impres-
sió que el seu exili, que tants exi-
lis, ens va deixar es superposa a
la buidor de l'exili definitiu.

En temps de tantes disercions,
de tants puerils i neuròtics de-
sencisos, de tanta superficial va-
nitat, la manera de viure, de
pensar, d'actuar, de llegir i d'es-
criure del Dr. Carles Riba esdevé
una mena de desafiament. Algú
explicava que el van haver de
convèncer perquè se n'anés a
l'exili; Ell, magnífica i clara in-
tel·ligència, no entenia que la
probitat fos un delicte, que la se-
va conducta pogués ser perse-
guida, com ho va ser. M'imagino
que a les portes del gran exili de-
via sentir la mateixa sorpresa i
recança per la molta feina que li
quedava a fer, pel sentit del deu-
re de seguir, a contra corrent,
entre nosaltres. •
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CARBONELL, ESPADALER, LLOVET i TAYADELLÀ

Opinions sobre la literatura cata
MIQUEL ALZUETA

Acaba de sortir un llibre de l'editorial Edhasa amb el títol, "Literatura catalana, dels inicis
als nostres dies". Sens dubte la seva sortida ha causat interès, donat que no hi ha en el mercat
català gaires llibres que puguin servir per analitzar i comprendre la nostra literatura.
Opinions a favor i opinions en contra han fet del llibre un objecte polèmic. Els seus autors
expliquen el mètode seguit, el criteri de selecció/ la seva visió del que ha estat i és la nostra
literatura.

Quatre especialitats
diferents

—Antoni Carbonell és un home dedi-
cat al món del teatre, Antònia Tayade-
lla especialista en segle XIX, A. Espa-
daler en medieval i Jordi Llovet en es-
tètica i crítica literària. Aquestes qua-
tre especialitats han confluït en l'elabo-
ració del llibre, malgrat que l'elabora-
ció de tots els capítols ha estat conjun-
ta en tot moment.

A.E.: Des del dia que es va decidir
fer el llibre (pel juliol de l'any passat)
fins que va estar acabat tots vam fer de

—D'entrada dir que el llibre és aquí,
la "Literatura catalana, dels inicis als
nostres dies" ha vist ja la llum. Antoni
Carbonell, Anton M. Espadaler, Jordi
Llovet i Antònia Tayadella han dut a
terme el treball de fer-lo sortir; £con-
tents?

A. ESPADALER: Es pot dir que enca-
ra no ho sabem, no hem llegit encara el
resultat i encara és precipitat donar
una resposta a això.

—El procés de realització ha estat
llarg, £quin criteri heu seguit per fer-
lo?

A.E.: Això eren uns cursos per cor-
respondència que vam fer amb la Dipu-
tació durant tres anys. Aquelles lliçons
composen, més o menys, cada capítol
del llibre, revisats, posats al dia, més
comentats, etc. El curs estava dedicat
a mestres i es composava de llengua, li-
teratura i història, i va ésser l'editorial
la que ens va proposar d'editar-ho. En
els cursos hi participava també l'Enric
Gallen, que no surt al llibre ja que no
va poder treballar-hi. La idea nostra
era la de proporcionar al lector la ne-
cessària informació perquè s'interessés
per la lectura. Per a nosaltres el més
important són els suggeriments cara a
la lectura que hi ha a cada capítol del
llibre.

A. TAYADELLA: EI criteri de selec-
ció va anar molt dirigit cara a interes-
sar al lector i que fos ell qui decidís per
les seves obres i els seus autors.

Ai CARBONELL: Potser per això el
llibre'no es un manual convencional ni
hi ha dades rera dades, sinó que més
aviat hem volgut fer algunes valora-
cions, algunes línies generals, etc. És
evident que, en no ser un manual i no
voler donar tots els fets, ni donar totes
les opinions sobre tots els: autors possi-
bles, M ha oblits, però.~En el darrer
capítol del llibre, el més contemporani,
és on més fàcilment hi haurà la falta

d'alguns noms, però nosaltres, més que
esmentar-los tots, hem cregut interes-
sant de dir les constants que han origi-
nat l'existència d'aquests determinats
noms...

Una experiència
divertida

—La vostra entrada en el món edito-
rial sembla que ha estat molt puntual,
sense gaires possibilitats que es repe-
teixi una cosa com aquesta..

A.E.: En principi es difícil que es do-
ni una oportunitat com aquesta de nou,
sobretot degut al fet que nosaltres to-
quem coses molt diferents. Però això
mai no se sap. De totes maneres l'expe- jgm$ma^.
riència ha estat molt divertida, potser "||§^ï$&k
per això estaria bé de repetir-la.

—Dins el context del llibre, el segle
XX és el que més importància té, mal-
grat que la selecció que heu fet no dei-
xa de ser molt dura.

A.T.: Una de les coses que preteníem
era interessar el lector, i per això vam
ampliar la part del que. avui tenim, al-
hora que creiem que es la que més pot
lligar amb la sensibilitat del lector d'a-
vui.

AJS.: Sí, hem intentat també de do-
nar una impressió global del que ha es-
tat l'element de creació de la llengua li-
tarària dels nostres dies. Aquf hem cre-
gut més important parlar* d'un Josep
Carner que d'altres autors de la seva
època i, potser, de la seva importància.
D'aquí les diferències quant al nombre
de pàgines que algú ens ha remarcat

A.C.: Nosaltres no hem anat amb el
regle a la mà: et l'hora de ftarei IHhre»
Hem cregut que- era més- important po-
sar la nostra opinió lliurement expres-
sada que fer un manuaL

tot, amb la idea que totes les opinions
sortissin contrastades i no fos tan sols
l'especialista en una cosa el que fes tot
el capítol.

—Es evident que calen avui llibres
com el vostre cara a omplir un buit real
en la formació de molta gent que no ha
tingut accés a l'estudi d'aquestes matè-
ries a fons. i Creieu que el vostre llibre
ve a omplir aquest buit?

A.E.: Home, tant com omplir un
buit, potser és dir molt...

A.C.: La tesi del darrer capítol es
fruit de la manca de comentaris sobre
la literatura catalana més contemporà-
nia, i nosaltres n'hem volgut fer un, un
més, però no amb esperit dogmàtic si-
nó com a element de treball per el fu-
tur.

A.E.: El que sí cal dir és que les ven-
des del llibre (ara ja és a punt de sortir
la segona edició) demostren que hi ha-
via un buit i que el nostre llibre, en cer-
ta mesura compleix una funció.

A.T.: Potser molta gent ha interpre-
tat que ha sortit a la venda "el llibre de
la literatura catalana", però la realitat
no és aquesta, no és un manual, sinó
una opinió personal d'una determina-
da gent que el firma.

Una visió negativa

i es veu la literatura catalana
després de fer una anàlisi-comentari
de la seva evolució, de la denúncia del
seu moment actual, de veure la seva
radiografia completa...?

A.T.: Jo veig que l'època medieval

va donar un altíssim nivell de qualitat
en la nostra literatura, nivell que des-
prés es trenca amb molts alts i baixos a
partir del segle XVI, i que tan sols un
Carner, un Riba, donen de nou el nivell
que després es torna a trencar...

A.E.: El drama de la literatura cata-
lana actual ve donat per la pèrdua ab-
soluta del nostre passat medieval. Com
s'edifica el món contemporani?, com es
supera el gran trencament? Per a mi s'-
hauria de fer sobre Carner i Verda-
guer, cosa que sembla que ha estat
oblidada.

A.C.: Ara, però jo crec que estem en-
un bon moment, que podem escollir
nous models, crear-ne de propis i
normalitzar-los.

—El veieu pobre, en general, el món
literari actual?

A.C.: Pobre no, potser dependent del
que es fa fora, anacrònic amb les mos-
tres que es prenen com a exemple, molt
desfasat. Tot això té una justificació, és
clar, però el fet és aquest.

—Aquesta "Literatura catalana"
aplega autors i textos fins a 1978, i el
llibre fa un tractament molt especial
del tema de la novel·la, que es tracta
molt àmpliament, molt per sobre del de
la poesia, malgrat les deficiències ge-
nerals que tot ell pot tenir. Sens dubte
la selecció d'autors es una cosa força
difícil de realitzar i, sempre, molt com-
promesa. Potser per això indiquen que
"podíem haver decidit plegar en el se-
gle passat i dir "fins aquí hem arribat,
la guerra comença!", però vam decidir
continuar, sense assentar càtedra, no-
més expressant les nostres opinions.
Per això el creiem vàlid". •
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Llibres I novetats PERE ANGUERA

PUIGJANER, JOSEP MARIA:
Lletres apassionades a l'hora
de l'alba. Publicacions de l'a-
badia de Montserrat. Bibliote-
ca Serra d'or, 22, 116 pàgs.

Onze cartes a altres tants sectors de la societat catalana, abraçant gairebé
tots els seus graons, fent una anàlisi del passat i del present per tal de poder
treballar conjuntament pel futur, un cop tots desperts dels quaranta anys de
son que tot just es comença a trencar. El llibre escrit amb apassionament és
un bon document sobre el moment actual català.

POMAR, JAUME: Història
personal. Editorial Moll. La
Balenguera, 21. 92 pàgs.

Un dens i llarg recull de poemes d'arrel autobiogràfica, que supera àmplia-
ment el cas o la motivació personal per passar a esdevenir la història i el
signe de tota una generació irada i combativa contra l'opressió social i polí-
tica del nostre país. En definitiva, un llibre impressionant i suggestiu.

BOSCH DE LA TRINXERIA,
CARLES: L'hereu Noradell.
Les millors obres de la litera-
tura catalana, 17. 190 pàgs.

La recuperació d'una novel·la d'un autor de la renaixença fins avui bastant
oblidat. La novel·la planteja els principals problemes del món rural català
de finals del XIX, el caciquisme, l'aparició de la fil·loxera, l'usura... és a dir,
la situació d'un món en crisi social, econòmica i política. L'autor s'ho mira
tot, evidentment des d'una òptica tradicional i aristocràtica.

BESTARD i COMAS, JOAN:
Món d'avui i fe cristiana. Pu-
blicacions de l'abadia de
Montserrat. Saurí 46. 143 ps.

Un estudi de sociologia del fet religiós avui, fent amb un gran rigor científic
i sense cap mena d'apassionament sobre els problemes tractats, que pot ser
de molta utilitat per la millor comprensió del fenomen. El llibre va destinat
sobre tot als educadors.



Cultura en joc JOSEP Ma CARANDELL

Marcuse
Els anys seixanta

Scott Fitzgerald va escriure un
conte en el qual apareix un home
que, després d'haver viscut intensa-
ment la dècada dels vint —els "roa-
ring twenties", els bojos i daurats
anys vint—, passa pels anys trenta
com una ombra, sense adonar-se'n,
com si ja fos mort. Aquesta impres-
sió en el nivell de la sensibilitat ha
estat també freqüent pel que fa als
que vàrem viure els exaltats anys
seixanta i, seguidament, els grisos
setanta, malgrat haver-los viscut els
espanyols sota el franquisme mori-
bund i amb la democràcia naixent
els uns i els altres. Els seixanta fo-
ren anys explosius, rebels, plens de.
novetats, propicis a la imaginació;
anys juvenils, llibertaris, alegres,
rics. Per contra, els setanta han es-
tat i són encara anys assenyats, cen-
trípets, realistes, escèptics, pobres.
No recordaré, una vegada més,
quins foren els esdeveniments de tot
ordre que caracteritzaren els anys
seixanta en els terrenys del pensa-
ment, de la moda, de l'art, de la po-
lítica; és suficient recordar els seus
trets principals, abans esmentats, i
destacar un fet que sembla decisiu
ara que parlem de la mort de Mar-
cuse: la presència, en aquella dèca-
da, d'un notable nombre de "gurus"
intel·lectuals o religiosos, com el
mateix Marcuse. Nord-Amèrica do-
nà en aquells anys molts "conduc-
tors" de multituds, alguns d'ells
americans, però molts d'altres eren
provinents d'Europa o de l'Orient i
trobaren a Amèrica els adequats
medis de difusió per als seus ense-
nyaments.

S'ha dit i repetit moltes vegades
que la fama de Marcuse en aquell
temps —del 67 al 70— no responia a
un coneixement seriós de les seves
doctrines; que els contestataris par-
laven d'ell sense haver-lo llegit. Ai-
xò és cert. Però no exclou el fet d'u-
na profunda afinitat entre el pensa-
ment del teòric germano-nord-

americà i els revoltats d'Amèrica i
d'Europa en aquell temps d'optimis-
me utòpic.

Marcuse i l'Eros

Marcuse, que, com els seus
companys alemanys de generació
—Bloch, Benjamin, Adorno...—, va
començar com a marxista ortodox i
formà part del partit social-
demòcrata alemany, aleshores revo-
lucionari, deixà aquest partit, dece-
but quan la social-democràcia, aca-
bada la primera guerra mundial, va
reprimir la revolució obrera. I es va
convertir en un típic intel·lectual:
suspicaç respecte a tota política
concretada en partits, fossin occi-
dentals o soviètics; era el temps en
què els comunistes alemanys no sa-
beren fer front al naixent feixisme, i
en què a l'URSS s'imposava la gro-
lleria estaliniana sobre la nova lli-
bertat instaurada per la revolució
russa. Marcuse no va deixar de ser
marxista, però, ans va intentar de
donar al marxisme nova vida i ac-
tualitat amb els ferments de la feno-
menologia i l'existencialisme.

Marcuse començà la seva tasca
de notable pensador en els anys
trenta, quan ja era a l'exili i quan la
"e" del seu nom es perdia, primer a
França, després a Nord-Amèrica,
tot formant part de l'anomenada Es-
cola de Franckfurt que capitaneja-
ven Adorno i Horkheimer, i que tin-
gué com a principal objecte l'estudi
del feixisme i de la personalitat au-
toritària, dins el marc de la "critica
negativa".

Però, com Reich i com Fromm,
Marcuse no va donar tota la seva
amplària com a pensador fins al
"redescobriment" de Freud. L'any
55 publicava, als USA i en anglès,
"Eros i Civilització", que deu tant a
Marx com a Freud.

Aquest seria el llibre de capçalera
de molts de la New Left dels anys
seixanta, de molts que ja no espera-
ven la revolta en favor de la llibertat
de mans del proletariat —integrat en

el sistema a les societats més
desenvolupades—, sinó d'intel·lec-
tuals i marginats que eren capaços
de descobrir críticament o visceral-
ment la mort del plaer sota l'orga-
nització del principi de rendiment,
propi del capitalisme i del sovietis-
me. Perquè ara, deia Marcuse i ho
sentien molts a la seva pell, els ma-
teixos processos psíquics s'havien
convertit en objectes de la política:
perquè la vida privada, abans lliure
del poder de l'Estat, ara estava
amenaçada de ser absorbida per
aquest darrer. Fins ara, l'Estat con-
trolava els instints; ara volia contro-
lar la consciència.

El poderós pensament marcusià
anà dirigit a cercar un nou model de
societat en el. qual el principi de ren-
diment no asfixiés el principi del
plaer. Es tractava de crear una so-
cietat utòpica en la qual el desig fos
el fonament de la vida individual i
social. Era, però, una utopia anti-
autòpica, en el sentit que si l'utopia
platònica o dels socialistes utòpics
era un ideal inabastable, la de Mar-
cuse era "tòpica", localitzable i rea-
litzable, degut precisament al fet
que la societat regida pel principi
del rendiment havia fet possible la
creació d'una societat rica en què el
desig podia triomfar sobre la repres-
sió. Aquí radicava l'afinitat entre el
pensament de Marcuse i el dels es-
tudiants i marginats que, en aquells
anys, es revoltaren contra el Siste-
ma. L'optimisme marcusià .—que es
transformà en pesimisme en "L'ho-
me uni-dimensional"— era germà de
l'optimisme dels qui veieren en la ri-
quesa exultant de l'Amèrica —però
també de l'Europa— dels seixanta,
la plataforma per a un canvi quali-
tatiu. Avui, en plena crisi econòmi-
ca, aquella perspectiva ha desapa-
regut i, per tant, Marcuse ha
"mort". A qui va viure l'entusiasme
de l'època i es va excitar amb les
propostes marcusianes, ara li suc-
ceeix com al personatge de Scott
Fitzgerald de qui parlava al princi-
pi: que passa pels setanta sense
adonar-se 'n, que passa i passa i pas-
s à ; » '.'•'.•:' ' : : : ' ' • ••'•'
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Cinema

La Catalunya
oficial
no se'n preocupa
PERE FAGES

Una de les competències de la Gene-
ralitat, una vegada obtingut l'Estatut,
correspon al capítol d'espectacles, i so-
ta diferent epígraf es fa esment del es-
plai: sense dubte per tant, el cinema —i
el cinema català, és clar— seran de
competència autonòmica.

Ja sabem que les urgències i les prio-
ritats son moltes, però no és menys cert
que en tant les transferències no és
produeixen i que el procés d'obtenció
de l'autonomia no es perfeccioni en
una sèrie de terrenys, la Generalitat és
mou i pren posicions o com a mínim
inicia una tasca prèvia per assenyalar
si més no línies de treball.

Aquest és el cas del teatre i de la te-
levisió per exemple. A més pel que fa al
teatre, la seva problemàtica és contem-
plada d'altres institucions estant. Les
ajudes i preocupacions per el teatre
semblen ocupar bona part de l'activitat
cultural de l'Ajuntament de Barcelona
i d'altres viles del pais. Entitats priva-
des i públiques de crèdit financien
campanyes d'extensió del teatre a
Catalunya. I tot això, no cal dir-ho és
d'alio més loable. Però tampoc no és
d'estranyar que aquells que estem vin-
culats per ofici i dedicació a un altre
sector de la vida cultural com és el ci-
nema, sentim una preocupació crei-
xent perquè no passi amb el cinema el
que sempre ha passat: que es consideri
com el parent pobre (parlo sempre din-
tre d,una perspectiva que contempla el
fet cultural).

Ara per ara, els símptomes son in-
quietants. La Conselleria de Cultura, en
relació al tema no ha passat de mante-
nir uns contactes estantissos amb
grups i persones i de designar Miquel
Porter com a membre d'un consell as-
sessor fins avui sembla d'una textura
un tant fantasmal.

De l'Ajuntament estant —del nou
Ajuntament vull dir- les preocupa-
cions pel cinema, de moment, es con-
creten en una circunspecció prou preo-
cupant en torn al Noticiari Català, la
vida i futur del qual són plens d'incer-
tesa. Que nosaltres sapiguem no hi ha
altres iniciatives en curs, ni aquelles

més elementals com ara plantejar-se
una subvenció a la meritòria tasca de
la Filmoteca, o bé pensar que les
campanyes de extensió cultural, de fes-
tes als barris, haurien de comptar amb
la presència del cinema.

Al suprimir-se el projecte de difusió i
doblatge de films al català per TVE,
fent marxa enrera d'un migrat projecte
normalitzador no s'han sentit altres
veus de protesta que la dels especialis-
tes. Ni les institucions, ni els partits, ni
allò que ens hem avesat a anomenar
com "personalitats de la cultura" han
dit un mot.

En aquests moments per exemple, el
Ministeri de Cultura inicia una acció
tendent al redreçament de la producció
cinematogràfica espanyola, amb una
injecció de mil tres-cents milions de
pessetes per adaptar al cinema un se-
guit d'obres literàries aptes per a la se-

va difusió cinematogràfica i televisiva,
i Qui reclamarà que una part d'aquest
fons sigui per estimular la producció
catalana? Sembla evident que de
Catalunya estant s'hauria d'intervenir,
si més nò, a nivell d'opinió pública per
encetar un debat seriós i que obri unes
perspectives de treball possible.

En principi les soles referències vàli-
des, tant perquè la seva elaboració fou
colectiva, com perquè foren assumides
per tothom, son les conclusions del
Congrés de Cultura Catalana.

Cal això sí, que si no podem
realitzar-les, es faci com a mínim un
gest que denoti la voluntat de redreçar
la situació quan sigui possible. Avui per
avui, es pot afirmar sense temeritat
que la Catalunya oficial, no té entre les
seves preocupacions, la de la recons-
trucció i pervivència del cinema cata-
là. •
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Teatre

De la fantasia
a la
anècdota
ANTONI BERTOMEUS

Com que cal aplicar alguna lògica, jo
em quedo amb aquella que parteix de
la base que els quatre punts cardinals
són tres: nord i sud. Potser sigui aques-
ta una manera d'explicar la trajectò-
ria, d'altra banda no gens sorprenent,
d'aquest espectacle que amb el nom
d'"Antaviana" ha estat una de les
crestes de la temporada teatral al nos-
tre país. Vull dir que l'explicació no és
tan difícil, encara que hi hagi molt d'a-
típic en aquest cas. Perquè els mil se-
crets que sembla amagar l'espectacle i
les mil raons perquè el públic se li hagi
lliurat com ho ha fet, no són ni mil se-
crets ni mil raons. Hi ha la imaginació
d'uns textos insòlits en el teatre, que s'-
han revelat especialment atractius per
a l'espectador, i hi ha la fantasia i la
sensibilitat dels qui han sabut conver-
tir aquests textos (aquests contes) en
un espectacle ambiciós per la seva apa-
rent simplicitat. Sense perdre de vista,
ni per massa ni per poc, l'esperit i el
perquè de la literatura de Pere Calders.
La intesi d'aquestes condicions és el se-
cret i la raó. I essent així de senzill, no
hi ha dubte que és tot un descobriment.

El grup Dagoll-Dagom ha aconseguit
un espectacle tan subtil, tan melangiós
i de vegades tan cruel com calia a uns
contes subtils, melangiosos i de vega-
des cruels.

La revisió d'"Antaviana" en la tem-
porada del Grec era gairebé obligada,
vistos els criteris que han orientat la
programació de la la campanya. El que
no estava tan clar era si l'obra donava
per més, a Barcelona. La massiva as-
sistència al recinte de Montjuic (el dar-
rer dia va quedar-se molta gent fora)
ha estat tota una resposta: una bona
part del públic anava justament a revi-
sar l'espectacle, amb una predisposició
que s'intuia ja abans de començar.
Després va resultar que el marc obria
noves perspectives. La disposició del
reduït escenari al damunt de la pedra i
enmig de l'amplitud de la graderia, li
donava talment la imatge de capsa mà-
gica capaç per a totes les fantasies.
Aquesta circumstància, de passada,

ressaltava l'aire de faràndula que la
companyia ha volgut donar al conjunt
del seu treball. La imaginació de tots
plegats, doncs, quedava perfectament
valorada, i la fantasia hi acudia.

Punt i seguit en la programació, i
ens etziben "Insecta Spectacula".. Que
ja està bé, però el cop no acaba de re-
sultar. Quan el grup "Abrakadabra"
(originàriament format per israelians
residents a Londres) apareix al Grec, ja
ha tingut temps d'explicar la seva for-

ma de treballar i de viure. De manera
que ja sabem que la seva vida en comú
dins d'una camioneta és un caos, i que
per a ells el teatre és una pura anar-
quia. El que de tendenciós té lligar
anarquia i caos va per compte d'ells,
evidentment. Aleshores ens trobem da-
vant d'un espectacle amb molt de
clown, una mica de mim i gotetes de
circ, que pretén ser un assaig sobre la
convivència i que s'esforça en aparen-
tar espontaneitat, tot repenjant-se en
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els sons més o menys onomatopeics
d'un violi que no calla. De cap a peus,
teatre de carrer. Un tipus de treball
que el mateix grup ja havia portat a
Barcelona temps enrera, però que
aquesta vegada, al Grec, ha fet aigües
per diverses bandes provocant, en al-
guns moments, més cansament que in-
terès. L'exagerat protagonisme que
prenen els nens (dos, per falta d'un,
que a més es permeten de ser imperti-
nents) és un recurs massa fàcil si el que
es pretenia era demostrar creativitat.
Les troballes, més plàstiques que altra
cosa, són molt poques. Alguns elements
semblen voler compondre una mena de
"Merma" barat però, en conjunt, l'e-
fecte és el d'un espectacle fora de lloc
que quedarà com a anècdota dins del
conjunt d'aquest "Grec-79".

I així comença ja la segona meitat
de la campanya. Quan escric queden
encara per passar pel Grec les actua-
cions de Núria Espert, Els Joglars, Els
Comediants i el "Hamlet", i la impres-
sió que es recull és força positiva pel
que fa a l'acollida que va tenint el cicle.
La premsa ja ha publicat algunes da-
des, però val més no entretenir-s'hi ara
i esperar que la història s'acabi. Una
historia que, per cert, no podrà comp-
tar, com ja s'ha anunciat, amb la pre-
sentació de 1'"Odissea', dels Joglars,
que serà substituïda per "M-7 Catalò-
nia". Llàstima, perquè tal com van les
coses aquesta "Odissea" hauria estat,
segurament, allò que en diuen el pi-
nyol. •

Religió

Montserrat
i la cultura
JOSEP BIGORDÀ

Amb un ritme periòdic, Josep Mas-
sot i Muntaner va servint als lectors
apassionats o senzillament interessats
por la història de la Catalunya contem-
porània uns bons plecs de documenta-
ció. Amb el treball d'aquesta monjo
montserratí es va enriquint de manera
progressiva la possibilitat de conèixer
ben a fons el paper que ha jugat, positi-

vament o negativament, l'Església en
el desplegament de la cultura catalana.

D'altra banda, hom sap sobrada-
ment que al seguit d'aportacions docu-
mentals, de valor incontestable, Josep
Massot hi afegeix el pes del seu propi
judici. Amb una capacitat de síntesi ve-
ritablement envejable, acostuma a di-
buixar els trets més decisius d'un per-
sonatge, d'un fet, d'una circumstància
hitòrica.

D'aquest historiador, tan jove com
remarcable, el lector coneixia ben se-
gur algunes produccions: "Aproxima-
ció a la història religiosa de la Catalu-
nya contemporània" (Montserrat,
1973), "L'Església catalana al segle
XX" (Barcelona 1975), "L'Església ca-
talana entre la guerra i la postguerra"
(Barcelona 1978), "Evolució de l'Esglé-
sia catalana durant el segle XX"
(Montserrat 1977), etc.

Ara acaba d'aparèixer un nou volum
del mateix autor, editat a les Publica-
cions de l'Abadia de Montserrat, dins
de la Biblioteca Serra d'Or. El títol del
llibre és: "Els creadors del Montserrat
modern - Cent anys de servei a la cul-
tura catalana".

Josep Massot i Muntaner escriu
aquest text, de prop de tres-centes pà-
gines, amb motiu d'un esdeveniment
commemoratiu: "Els pròxims anys
1980 i 1981 —diu l'autor en el pròleg-
celebrarem el centenari de les festes
del Mil·lenari de la suposada troballa
de la Mare de Déu de Montserrat i de
la seva coronació pontifícia i la seva
proclamació com a Patrona de Catalu-
nya. A part llur valor religiós, aquestes
festes (...) representaren la incorpora-
ció definitiva de Montserrat, com a
monestir i com a santuari, a la cultura
catalana".

El servei a la cultura catalana fet
des de Montserrat és el comú denomi-
nador del llibre. I des d'aquesta pers-
pectiva, Josep Massot estudia, amb
simpatia, naturalment, però també
amb esperit crític, les figures dels
abats que han presidit la vida de
Montserrat des de mitjan segle XLX
fins ara, llevat de Dom Cassià M. Just,
l'abat actual. Es tracta, doncs, d'una
aproximació a les figures de Miquel
Muntadas ("restaurador de Montser-
rat"), de Josep Deaé ("obra de consoli-
dació"), d'Antoni M. Marcet ("impul-
sor de cultura" i "home de país"),
d'Aureli M. Escaire ("abat de Catalu-
nya"), de Gabriel M. Brasó ("entre la
política i la cultura"), i de Pere Celestí
Gusi ("o el final d'una època").

L'autor d'aquesta obra és ben cons-
cient que la història, de Montserrat no
ha estat feta només pels seus abats. Per
això, de tant en tant, el text destaca el
protagonisme que d'altres monjos han
representat al llarg d'aquesta hitòria:
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el cardenal Albareda, l'abat Sunyol, el
pare Ubach, els pares Ferrer i David
Pujol, etc.

Les dues figures que ocupen un espai
més extens en l'obra de Josep Massot
son les de l'abat Marcet —li dedica dos
capítols— i de l'abat Escarré. El capítol
que tracta de l'abat Brasó, tot i ser bas-
tant breu, tanmateix el considero ben
decisiu per a conèixer amb més exacti-
tud el seu rol i la seva persona en unes
circumstàncies extremament comple-
xes, dins i fora del monestir, i per tro-
bar una de les claus amb què caldrà
llegir moltes • de les vicissituds del
Montserrat més proper als nostres
dies. :

Escarré i Brasó —el llibre, per raons
òbvies, no toca la figura de l'abat
actual— són evidentment els pols més
atractius per al lector de les aventures
de la postguerra espanyola. Els capí-
tols que els dedica el monjo Josep Mas-
sot em semblen prou descarregats d'à-
nim mitiflcador i de tarannà simplifi-
cador com per a poder generar unes
imatges més apropades a la realitat. En
acabar la lectura, hom nota que els co-
neixements sobre aquests homes tor-
nen a entrar en ebullició, però esdeve-
nen més aptes per a tocar les persones,
sense mites i sense simplificacions.

CULTURAL

Una cultura
e n m a r x a ••••.
per atot
un poble

Carrer Ample, 35 Barcelona 2

Televisió

La "nova"
• r

programació
del circuit
català
JOSEP Ma BAGET

S'ha donat a conèixer, abans del pa-
rèntesi estiuenc del mes d'agost, la pro-
gramació de l'anomenat circuit català
que començarà a emetre's des del mes
d'octubre... si les circumstàncies objec-
tives (els Estatuts d'autonomia i de RT-
VE, per entendre'ns) no aconsellen
canvis més substancials a tots els ni-
vells. És aquest fet el que explica tal
vegada la timidesa dels canvis, que
hom pot copsar en una primera ava-
luació general. És ben cert que s'ha
modificat el títol d'alguns espais (una
vella tècnica molt emprada en els
anys de la televisió franquista per RT-
VE), però no veiem quines poden ésser
les diferències entre "Cita a mitja tar-
da" i "Entre nosaltres", o què vol dir
que "Terra d'escudella" prengui ara el
títol de "Quitxalla". I el mateix es pot
dir de "Català amb nosaltres" que des
del mes d'octubre s'anomena "Lliçons
de català".

Veritables novetats n'hi ha ben po-
ques. Si la salut, sempre un xic malme-

nada, del nostre gran actor Joan Capri
ho permet, tindrem una sèrie dramàti-
ca força simpàtica: "Doctor Caparrós,
medicina general", escrita per en Jau-
me Ministral i Masia, ,un autor que co-
neix molt bé el tarannà d'en Capri.
S'enceta també un nou espai de tipus
més o menys informatiu: "El món en
català", editat i escrit per Baltasar
Porcel, que vol apropar-nos a fets i pro-
blemes internacionals que ell ha cone-
gut o coneix mitjançant els seus fre-
qüents viatges. "Cantem" és una apor-
tació a la programació musical, amb
l'actuació d'intèrprets de la "cançó" i
d'altres, que segueix, d'una certa ma-
nera, els "especials" dedicats a Rai-
mon, Joan Manuel Serrat, etc.

La sèrie d"'històries", que començà
ben malament amb la dedicada a l'es-
port català, tindrà una continuació
amb la "Història del cinema a Catalu-
nya", editada i escrita pel nostre
company i amic a les tasques crítiques
Joan Francesc de Lasa. Sembla ser que
ara com ara s'emetran dotze progra-
mes dedicats als "peoners", deixant
per a més endavant el cinema sonor,
els anys de la República i la postguer-
ra, etc., sens dubte més conflictius.
Hom pot tancar la galeria de "nove-
tats" amb la incorporació de "Novel -
la", un espai dramàtic en el qual col·la-
boren notables escriptors catalans, si-
gui com adaptadors o com a autors,
etc, gairebé tots ells vinculats a TVE,
mitjançant altres programes, com és el
cas de Baltasar Porcel, Ma Aurèlia
Capmany, Robert Saladrigas, Terenci
Moix, etc. Es tracta per tant d'una no-
vetat relativa.
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Un fet que pot provocar polèmiques i
tal vegada astorament és la supressió
de les repeticions al canal UHF, que
permetien als espectadors més interes-
sats de veure els programes de la tar-
da, d'accés molt difícil als espectadors
que treballen (que són la majoria). No
fa massa setmanes, en aquestes matei-
xes planes Elisabet Garcia assenyalà
les grans limitacions d'audiència de
l'UHF, agreujades amb la competència
gairebé ferotge que suposen els "Gran-
des relatos" al Primer Programa. Fins i
tot reconeixent aquestes limitacions,
cal pensar que les repeticions tenien
una funció positiva, car aquells espec-
tadors catalans que volien veure real-
ment els programes, podien fer-ho. Ara
aquesta oportunitat els és negada de-
gut, segons diu RTVE en el seu informe
explicatiu, a la necessitat de tancar les
emissions abans de mitjanit. £És tant
important el consum d'energia d'un 5 o

10% de la audiència catalana, tirant
molt llarg, com per a justificar aques-
tes mesures? Ho dubtem.

Un fet significatiu és potser la incor-
poració de Joan Albert Argeric com a
editor de l'espai "Crònica" que, com
tots sabem, ha passat per un període de
crisi des de l'acomiadament d'en Ri-
card Fernàndez Déu i la dimissió de
Joan Vila Foruny, que l'havia substi-
tuït. I, a un nivell més frívol, diguem
que Mònica Randall s'incorpora com a
presentadora d'"Escenari" i que Tere-
sa Gimpera, que s'encarregava fins ara
d'aquesta tasca, es trasllada a "Entre
nosaltres", el "nou" espai femení
abans esmentat. Heus ací breument re-
sumida la programació catalana que
ens proposa l'actual direcció de RTVE
a Barcelona. Una programació que vin-
drà després de l'Estatut d'Autonomia,
després de l'Estatut de RTVE, després
de... •
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Astrologia ACCRUX

Astrologia i urbanisme
La construcció i l'ordenament d'un poble o d'una

ciutat ha obeït sempre criteris estrictes i mai no ha
estat deixada a mans de la improvisació o l'atzar. Si
modernament la tasca de construir i urbanitzar res-
pon a la necessitat de resoldre problemes de comuni-
cació, abast, salubritat i, en definitiva, a factors tèc-
nics i socials que reflecteixen el nus de les nostres
preocupacions més sentides, en altres èpoques i al-
tres civilitzacions la ciutat reflectia acuradament la
concepció del món i de l'espai que aquella cultura
posseïa. En aquest sentit, cal entendre l'organització
d'una ciutat tradicional com la reproducció, en petita
escala, de la concepció cosmològica que els seus
habitants-constructors tenien.

Ja en altres articles hem fet veure com el Zodíac és
una forma gairebé universal de representació del
cosmos, i així no pot sorprendre que aquest hagi estat
el patró adoptat per a construir moltes ciutats. No es
fa difícil de trobar abundants exemples d'això que
diem, i ens interessa resaltar el fet que aquests exem-
ples, que relacionen el plànol ideal d'una ciutat amb
la forma zodiacal, els trobem des de la civilització ro-
mana a la hindú passant per la jueva, per citar al-
guns exemples clars.

El primer curs que cal destacar en una ciutat és la
seva orientació, és a dir, la relació que estableix amb
l'espai. Totes les ciutats es construïren segons una
orientació molt precisa. Per exemple, els romans, se-
guint un rite heredat dels etruscs, orientaven les se-
ves ciutats per mitjà de dos eixos ortogonals, un que
anava de Nord a Sud i un altre d'Est a Oest, punts
que quedaven assenyalats per les quatre portes cor-
responents que a més a més representaven les quatre
estacions de l'any: la porta Nord el solstici d'hivern
(Capricorn), la Sud el d'estiu (Cranc), la porta Est l'e-
quinocci de Primavera (Àries) i la Oest de la Tardor
(Balança).

Així com aquests quatre punts divideixen el cicle
anual en quatre estacions, els eixos així formats divi-
dien la ciutat en quatre barris o "quarters', (en fran-
cès "quartier", que encara ara significa barri i ens
recorda l'origen del mot en aquest primigènia divisió
de la ciutat). En aquesta divisió en quarters s'hi so-
breposava una altra en "Tribus", és a dir, ternària
(tribu és un derivat de tres), que juntament amb les
quatre "cúries" repartides en els quatre barris o
quarters donaven una divisió definitiva duoderària,
exactament com el Zodíac.

També les dotze tribus d'Israel acampaven for-
mant quatre grups de tres tribus, amb el Tabernacle i
els levites, sacerdots seus, enmig, i amb la Tribu de
Judà a l'Est, a la banda on sortia el sol, la qual cosa
subratllava el seu caràcter reial per la relació simbò-
lica que existeix entre el Sol (signe del Lleó) i la reia-
lesa. La disposició del campament dels Hebreus feta
a la Biblia s'ajusta a aquest sistema de disposició Zo-
diacal que confirma, d'altra banda, la cor-
respondència simbòlica entre les dotze tribus i els
dotze signes del Zodíac.

A l'índia, on el sistema de castes ha permès que
arribés fins avui l'antiga organització, les funcions
socials de cadascuna d'elles estan clarament delimi-
tades i en plena correspondència amb la seva ubica-
ció a la ciutat, també dividida en quarters. El cas de
l.índia ens fa pensar en la possibilitat que a les nos-
tres antigues ciutats cada barri o quarter es dedigués
a ocupacions o oficis diversos que correspondrien al
caràcter del signe Zodiacal que els pertoqués segons
la seva ubicació en el plànol ideal de la ciutat. No se-
ria dolent que s'investigués això a fons. Potser seria
un element més de coneixement i de valoració envers
els barris i pobles i ajudaria a respectar el nostre pa-
trimoni artístic i cultural.
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Música

Què passa amb el jazz
a Catalunya

JORDI GARCIA SOLER

Amb la desaparició, la temporada
passada, del Festival Internacional de
Jazz de Barcelona, la ja gairebé endè-
mica crisi de l'afecció jazzística al nos-
tre país esdevingué un fet clar i evi-
dent. Catalunya, que de molts anys en-
çà compta amb una afecció més que
considerable per a les manifestacions
jazzístiques de tota mena, travessa des
de fa temps una situació estranya en
aquest terreny, en la qual únicament
els esforços benemèrits i entusiastes
d'alguns grups d'afeccionats —la gent
de la Cava de Jazz de Terrassa, per
tants motius mereixedora dels més
grans elogis, i també la gent de la Cova
del Drac de Barcelona— fan possible
l'existència d'uns petits reductes òn el

" conreu de l'afecció al jazz és encara
una pràctica quotidiana.

La desaparició ben recent de Satch-
mo Jazz-Cava, el local barceloní que al
llarg de tota la temporada passada va
mantenir permanentment una progra-
mació jazzística d'un interès franca-
ment estimable, posa novament en
qüestió l'existència d'aquest problema.
Tot i que la desaparició recent d'aquest
local ha coincidit pràcticament amb la
inauguració d'una nova cava de jazz —
1.800, al carrer del Pi—, el fet incontro-
vertible és que la situació del jazz al
nostre país és de les que fan plorar,
perquè a desgrat de l'existència d'una
afecció força nombrosa no hi ha els ca-
nals mínims perquè aquesta afecció
pugui desenvolupar-se d'una manera
lògica i normal.

La tradició jazzística al país és prou
coneguda i té unes arrels ben sòlides,

Esports
La natació
espanyola
quasi s'ofega
PERE BOIX

Els 69 Campionats d'Espanya de
Natació van cloure's a la piscina nova
del Club Natació Montjuïc amb el ba-
lanç de set records absoluts d'Espa-
nya i deu dels campionats. Na Natàlia
Mas, "l'enfant terrible" de la natació
espanyola, i en Rafel Escalas es van
endur la majoria dels èxits de la com-
petició acumulant cinc dels set topes
absoluts assolits. La resta ha fluctuat
en els marges de la ja habitual mitjania
d'aquest esport a l'Estat espanyol. Una
de les poques "figures" de la natació,
en David López Zubero, no va poder és-
ser present a Montjuic i no va poder
defendre els seus set títols la qual cosa
encara rebaixa el nivell dels campio-
nats.

Però a l'hora de reflexionar sobre el
desenvolupament d'una d'aquestes
competicions ens vé sempre al cap la
trista comparació entre les marques
assolides pels nostres nadadors i nada-
dores i els obtinguts pels esportistes

Encreuats n°25 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1-Vocal. Lloa Déu, al revés. Cent. Con-
sonant doblada. 2-Estafa pròpia dels adults. 3-Sovint es
fa pesada. Comença a ploure. 4-A moltes invitacions va
just davant de l'intransferible. Pronominal. 5-Mancada
de polidesa. Preu estipulat pel lloguer d'una nau, al revés.
6-Vocal. Altre. A l'epitafi. Escatimat sense escata. 7-
Passeu-les pel sedàs fi. 8-Dit dels mestres que sont tan pe-
tits que n'hi ha a milers. 9-Clar! el clor. Vocal. Indica fàs-
tic. 10-No està malalt, ni és brut, i és una peça teatral.
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VERTICALS: 1-Poda de qualsevol manera. Consonant. 2-
Tics que tenen tots els que segueixen un règim alimentíci.
3-A1 bell mig del pit. Aquí, no. 4-De les seves flors se'n fa
un parfum molt estimat. Vocal. 5-Si és brava, és catala-
na, al revés. Fa resar els mahometans. 7-Això respiren els
anglesos, al revés. Així vol. el bistec la Maria. 8-Argila
blanca emprada per a fer porcellana. Orgull, tarannà al-
tiu. 9-Consonant. Morades. 10-Plomes que es donen en
acabar un curset. 11-A més de no ser bons són lents.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS N° 24 ,

HORITZONTALS: 1-MPN. S. 2-Cariàtides. 3-Docents. ED.
4-adasoR. tsaB. 5-Obstinats. 6-anrU. Barrut. 7-Nyap. U.
toF. 8-S. Oliban. 10-Acanalar. 11-ranA.
VERTICALS: 1-Da. AN. 2-Es cullen de genollons. A. 3-
Macabra. AC. 4-Pressuposar. 5-Ninot. Lona. 6-
Atribuiran. 7-Ts.Na.Bela. 8-1. Tartana. 9-Destronar. 10-
sedasuF. M. 11-S.B.T.
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d'altes països, que superen de llarg les
primeres. Precisament, mentre es cele-
braven els .campionats d'Espanya, la
nadadora alemanya Petra Schneider
batia el rècord d'Europa en la distàn-
cia de 200 metres estils aconseguint
una marca de 2'14"51. El record mun-
dial en aquesta distància el posseiex
una nordamericana, Tracy Calulkinf,
amb el temps de 2'14"O7.1 si volem es-
tablir comparacions amb els nostres
temps, serà suficient en assenyalar que
la triomfadora de l'esmentada prova a
Montjuic, l'Armengol, va fer-ho en
2'27"45. La distància entre els dos-
cronos és evident. No és, doncs, mal
moment per a començar a pensar el
perquè d'aquestes distàncies tant
grans.

Hom atribueix sovint la culpa a les
hormones masculines que, diuen, pre-
nen les noies estrangeres per a assolir
millors marques. L'argument, però, no
és massa bo ja que els nadadors espa-
nyols no obtenen resultats gaire més
satisfactoris. No seria millor pensar em
raons molt més immediates? Anotem
una possible pista: Moltes de les pisci-
nes municipals de Barcelona estan ar-
rendades per quantitats irrisòries a
clubs privats que després fan un bon
negoci cobrant elevades quotes als seus
socis. La forma més fàcil per a aconse-
guir bons nadadors és no fer-los-hi difí-
cil la pràctica de la natació.

que han estat capaces de superar àd-
huc les escomeses més absurdes, com
ara les de la desaparició absoluta i ra-
dical del jazz de les emissions musicals
de la televisió, en les quals "Jazz vivo"
havia assolit un prestigi considerable
al llarg dels anys. Aquesta manca de
col·laboració en la divulgació del jazz
per part de la televisió, unida a un de-
sinterès evident de la gran majoria de
les emisores radiofòniques, és una de
les causes profundes de la manca de
difusió del fet jazzístic entre les noves
generacions. Si afegim que cap orga-
nisme oficial o institució pública no
aporta subvencions d'una entitat míni-
ma a les manifestacions jazzistiques,
comprendren tot seguit que el panora-
ma de l'afecció al jazz sigui a hores
d'ara desolador a casa nostra.

Tanmateix està clar que l'afecció
continua existint, per bé que cada ve-
gada més reduïda a cenacles d'iniciats,
autosuficients i amb poc contacte amb
les noves generacions. Només a partir
d'aquests cenacles, amb una política
agosarada i valenta de divulgació del
jazz a tots els nivells —i, per tant, amb
el suport que les institucions públiques
haurien d'atorgar a una iniciativa cul-
tural d'aquestes característiques—, l'a-
fecció jazzística catalana tornarà a te-
nir la vitalitat i la força d'anys enrera.

SERVEIS FINANCERS

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

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

Partim de la vostra situació personal per seleccionar entre:

Certificats de dipòsit — Obligacions
Bons de caixa — Accions — Etc.

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

SERVEIS CENTRALS: Còrsega, 301. ent. 1 • Barcelona (8) .
Tèlex 50537 FNCG - E. - Tels. 218 04 00 - 218 06 55
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Bunyols de vent

SERRA NO VOL
PRINCIPIANTS

Tot i manant els socialistes a la
Casa Gran, es pot dir que encara hi
ha classes. L'òrgan informatiu de
l'Associació de la Premsa, "La Hoja
del Lunes", volia fer una entrevista
al batlle barceloní amb motiu dels
seus primers cent dies al front de
l'ajuntament. En sol·licitar hora i
dia al gabinet de premsa de l'Ajun-
tament i dir el nom del periodista
que li aniria a fer l'interviu va sorgir
l'esperit de classe professional.
"Aquest qui és?" —És un estudiant
en pràctiques "van respondre a l'al-
tre banda del fil telefònic. L'entre-
vista sí que va arribar a publicar-se
en el "Full", però no pas feta per qui
en primer lloc l'havia sol·licitat. Allò
del quart poder de la premsa fa
sempre por als dirigents.

EL MOSSOS
D'ESQUADRA VAN
MASSA ABRIGATS

Els integrants del cos armat de
Catalunya al servei de la Generalitat
han suat molt aquest estiu. El vestit
que des de fa anys els fa d'uniforme
és molt vistós però alhora molt calo-
rós. L'enveja i la sensació d'escalfor
es més notòria quan veuen els
companys d'altres cossos armats
(com els ara anomenats policia na-
cional (?) en mànigues de camisa.
Pel que sembla, la proposta de tenir
un uniforme d'estiu estava a punt de
fer-se arribar a les altures de poder
del Palau, però un mosso amb el
"seny" característic català va argu-
mentar: "Esperem un altre any,
perquè no crec que el president Tar-
radellas sigui massa partidari de les
mànigues de camisa". Tothom sap
ja les preferències del President pels
qui porten corbata.
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MONTSERRAT NEBOT

EL GUTI PARLA UN
CATALÀ ACURAT

El secretari general del PSUC, Anto-
ni Gutiérrez Díaz, fill de pare andalús,
però català de tota'la vida, parla un ca-
talà tant acurat que, quan ha de dir la
seva professió —no la de fer política, si-
nó l'altra—, en comptes de dir pediatra,
diu "sóc metge de nadons". No obs-
tant, la perfecció del seu català a vega-
des el traeix. Diuen els qui l'escolten
quasi a diari que hi ha una paraula que
se li resisteix permanentment: quan ha
de dir recolzar, li surt "resolçar", amb
una essa de més, tot i que procura no
caure en l'error generalitzat d'emprar
el mot recolzar quan s'ha de donar su-
port.

UN SIS D'OCTUBRE
BLAUGRANA?

El president Tarradellas no acaba
d'estar tranquil. Ara que semblava que
l'esperit del sis d'octubre, que ell sem-
pre ha volgut allunyar, estava definiti-
vament esborrat després de l'acord
respecte l'Estatut, ve la inefable Jove
Guàrdia Blaugrana i amenaça amb la
lluita armada per a aconseguir una Ge-
neralitat blaugrana.

Els nombrosos estralls que estan
causant els components d'aquesta se-
creta organització "política estan co-
mençant a alertar la ciutat. Els grafò-
legs estan investigant qui pot haver
darrera aquestes pintades i el primer
que han constatat és que no deuen te-
nir les coses massa clares ja que bar-
regen confusament les llengües catala-
na i castellana. Tanmateix, la primera
afirmació que ens han fet és que són
certament eixelebrats ja que comencen
j4 no saben on acabaran, com la frase
"cules a las armas" que acaba arran
de paret i obliga a posar l'admiració
sota. Acabaran en un sis d'octubre
blaugrana? Quedan pocs dies per a
esbrinar-ho.

NUNEZ NO VOL GLOBUS
El dibuixant i escritor Avel·lí Artís Gener "Tisner" té un notable sentit de

l'humor i, a un dinar que van fer els ex-directius del Barca, se li va ocórrer
de portar un globus de paper dels que s'enlairen amb una inscripció: N.N.
"ronyes i cagarros", parodiant la pronunciació de la firma que dirigeix l'ac-
tual president, Núóez y Navarro. La broma va tenir molt bona acollida. Van
riure tant que en "Tisner" va prometre a tots els assistents que, en record
d'aquella bona estona i per tal de reviure-la sovint, dibuixaria un globus pe-
titet al costat dels seus acudits diaris en el diari esportiu 4-2-4.1, en un ra-
conet o altre de l'acudit, hi figurava cada dia un globus. Però algú devia
trencar la complicitat del secret i el significat de la broma devia arribar a
orelles d'en Núnez. Sigui com sigui, el cas és que a partir d'un moment de-
terminat en Tisner va observar que en els seus dibuixos hi mancava el glo-
bus. Poc amant de la censura, hi va deixar de col·laborar. És prou conegut
entre els informadors esportius catalans el poc sentit de l'humor del presi-
dent del Barca.
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Cartes a L'HORA
Lleure lliure

ACLARIMENT POC
CONVINCENT (... I
TANT!!)

Senyor Director,
Sense voler entrar en la

qüestió que planteja la Teresa
Soler i Ferran (entre altres
raons perquè crec com a sòcia
de l'ACD que les acollidores pà-
gines de l'HORA no són el lloc
més adient per a ventilar pica-
baralles de cap associació de-
mocràtica puix es dóna per en-
tès que totes les entitats d'a-
questa mena tenen els seus
propis canals interns de discus-
sió), si que hi ha un aspecte de
la carta esmentada que em
sembla absolutament fora de
lloc i es quan cita a "LA CO-
DORNIZ" (que en pau descan-
si!)) per on va desfilar durant
els llargs anys del obscurantis-
me feixista la flor i nata de la
imbecil·litat franquista (que ja
es dir!!).

Que no es faci cap il·lusió
Teresa Soler i Ferran, la carta
que cita de la seva estimada
AC D, per grotesca que li pugui
semblar no hauria pogut figurar
MAI a la "Càrcel de Papel" per
la pura i senzilla raó que en els
millors temps de ,'LA CODOR-
NIZ" no es permetia la existèn-
cia de organitzacions que de-
fensessin públicament la demo-
cràcia, la catalanitat i el femi-
nisme.
mSi la intenció de Teresa Soler
i Ferran es deixar en ridícul una
nota de l'ACD podia haber per-
fectament citat al nostre insig-
ne "BE NEGRE" que es dedica-
va a burlar-se del mort i del qui
el vetlla, o del més recent "...
Amb potes rosses" que no obs-
tant la seva indiscutible qualitat
literària i satírica ha hagut de

plegar perquè li ha mancat el
suport de molts, i moltes, que
es declaren públicament cata-
lans, demòcrates i més defen-
sors de la llibertat d'expressió
que ningú, però que no s'han
assabentat encara que aquesta
mena de revistes existien a ca-
sa nostra (o al menys aquesta
es la penosa impressió) al meu
parer, que s'en treu.

Atentament

NEUS VILLAMOR

YO TAMBÉ VOLDRIA
SER ANDALÚS

Sr. Director
Potser va quedant clar que

sóc un viciós, entre altres co-
ses, de L'Hora. Les darreres de-
claracions fetes per Gonzàlez
Casanova m'han estimulat en
un sentit dual: D'una banda no
el segueixo en això que "dins
d'uns anys vindrà el socialis-
me", ni tampoc en els temps de
vedes que es concedejx —no n'- ,
hi ha per tant, tu!

Però la meva debilitat ibèrica
troba una gran convocatòria en
el paràgraf del politòleg: "Escric
en castellà perquè jo sóc cultu-
ralment castellà, psicològica-
ment gallec i políticament cata-
là, tot i que el que m'agradaria
de ser és andalús. Penso que és
el poble andalús el que té un
sentit de la vida, de la filosofia i
de l'art més profund de tots els
pobles hispànics".

Les meves darreres visites a
Andalusia m'acosten molt a la
tesi de l'amic Gonzàlez Casano-
va: És un gran país amb un po-
ble que sap viure molt bé. El fet

que no hagin assolit un bon de-
senrotllament i que ens els tro-
bem —disminuïts, desmo-
ralitzats— a les nostres bar-
riades urbanes no treu res del
seu nivell cultural. Precisament
per això es una pena la situació
d'aquell país. "M'agradaria ser
andalús"...

JACINT ROS
HOMBRAVELLA

SOBRE PLA i SOBRE
EL Sr. PONS

Senyor director:
De fet un cínic és el qui pre-

sumeix de no creure en l'hones-
tadat ni en la rectitud.., és, ni
més ni menys, el que escriu el
Sr. Pons d'en Pla.

Un bram d'ase en el saló és
el ressò d'un aprenent d'escrip-
tor irresponsable. O bé fa riure
o bé fa plorar. Sthendal deia
que escriure es tirar; però el
que no digué mai és que tirar al
dret fos escriure. En tot cas és
fer el ridícul d'una manera gro-
tesca si s'ha llegit una mica de
Pla.

Com redimoni es pot mote-
jar El quadern gris. La vida
amarga. Els homenots. Les ho-
res extra, com una obra cínica i
carent de valors humans? Mis-
teris. ^Com s'arriba a sem-
blants conclusions? ,»Llegint

• Pedrolo? ^Tapant-se la cara es-
pessa amb una barba? i Essent
alliberat per un partit polític?
iCom es fa per atresorar tanta
pedanteria? Misteris

JOSEP MASGORET

SUBSCRIVIU-VOS A L'HORA
BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS
CARRER
POBLACIÓ DTE. . . .
PROVINCIÀ '.. • • .TELÈFON
DeaRjoMbecriure'm: _. Par un any

L. import de te I)UM fSfw atac—
tivee fnrljBnçarJt • •

D*ta ; . .
Signatura

' . Tal6 bancari adjunt
j Domiciliació bancària
i Efactiu

Q G* pcatal
- i Vutt fatus mes inforroacift

I: Estat espanyol 3.000 ptes. Europa
4.000 PtM.
Amèrica i resta del mon 4.600 PtM.
Subscripció aernestral: al 6 0 %

BUTLLETÍ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyor*, als agrair* ojue amb ctrrec al meu compte/Kbrata
atenguin et rebut que anualment/semestralment ala presenta»*
L'HORA. S.A. pal pagament de la mevaetabecripctta la r·vtsta
L'HORA.

BANC/CAIXA .
AGÈNCIA
N.» COMPTE/UBRETA
TITULAR . .
DATA
SIGNATURA . . .

Un cop omplert enviar-ho • : . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'HORA
Redacció i aduiinisuaci*
Aribeu. 80. M e I.er Telèfon 2 6 4 3 4 0 3 - 264 3 4 0 2 .
Barcalona-3« .

DILLUNS 13
Continuen les festes

majors de la majoria de
pobles catalans. Per avui,
Esterri d'Àneu i Sant Hi-
pòlit de Voltregà.

DIMARTS 14
Celebra festa major

Camprodon, i hi ha fira a
Sitges.

A dos quarts d'onze del
vespre comencen les ac-
tuacions d'en Josep Ma

Bardagí i en Josep Mas
Kitflus, bon jazz concert,
al local musical "Karma"
de la Plaça Reial barcelo-
nina.

"Musical Express" és
novament a la petita pan-
talla per després de dinar.

DIMECRES 15 -
La festivitat de la Mare

de Déu d'Agost és la diada
de les festes majors cata-
lanes per excel·lència. À-
ger, Aguilana, Arbeca, Ar-
dèvol, Arenys de Mar, Ba-
dalona, Balsareny, Barbe-
rà del Vallès, La Bisbal del
Penedès, El Bruc, Capella-
des, Corbera, Cardedeu,
Cubelles, Falset, Flix,
Freixenet, Gósol, Canonja,
La Palma de Cervelló, Les
Cases d'Alcanar, Manlleu,
Martorell, Maçana, Mont-
meló, Moià, Nacarcles,
Olost, Organyà, Paüls,
Puigpelat, Querol, Ribes
de Fresser, Roses, Sader-
ra, Sellera de Ter, Soleres,
Talteüll, Torrebeses, Tor-
regrossa, Ustrell, i Villal-
ba celebren el seu dia
gran entre els setanta-
quatre pobles catalans
que ho fan.
D'altra banda a Lleida te-
nen Fira.

DIJOUS 16
Un altre dia fort de fes-

tes majors. Justament són
les poblacions de Ampos-
ta, Cardona, Castelldefels,
Folgaroles, Santa Maria
d'Horta, Hospitalet de
Llobregat, Malgrat, Pere-
lló, Polinyà del Vallès,
Sant Quirze de Besora,
Santa Coloma de Cerbelló,
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CONXITA SOCIAS

Santa Coloma de Queralt,
Barberà del Vallès, Seva,
Caldes de Malavella i Cas-
telló d'Empúries que cele-
bren la seva fira d'agost.

DIVENDRES 17
Passada la febre de les

festes majors la cosa que-
da més migrada. Corbera
del Llobregat, Les Fran-
queses del Vallès, Man-
lleu, i Masies de Voltregà
endeguen la seva festa.

"Vostè pregunta" com
sempre portat per Joa-
quim Ma Puyal, que conti-
nua tot l'estiu a la televi-
sió.

DISSABTE 18
Fira a Borges i festa

major a Cambrils i Escaló.
En el sempre recoma-

nable espai del segon ca-

nal de televisió "La Cla-
ve" es tractarà el tema
del transport amb la pelf-
cula "solo los àngeles tie-
nen alas" de Howard Hu-
gues.

DIUMENGE 19
Tarragona celebra la

festa major. Al Teatre
Grec actuen els Germans
Poltrona a dos quarts
d'onze del vespre. Així
mateix al "Karma" es
clouen els tres dies d'ac-
tuació de "TBO" sobre te-
mes absolutament roc-
kers.

DILLUNS 20
Avui és festa major a la

nuclearitzada Ascó, a Cas-
tellar, i Castellbisbal.

DIMARTS 21
Camprodon i Vidreres

estan de Fira.

DIMARTS 22
Gironella, La Roca i

Mollet entren a la festa
major.

En la XV edició de les
serenates al barri gòtic
podeu escoltar, al pati de
l'hospital de la Santa
Creu, el tenor Joan Farré
i, al piano, Annalise Far-
ré.

DIMECRES 23
Festa Major a Roda de

Ter, i fires a Berga, Caste-
lló, Caçà de la Selva i San-
ta Coloma de Queralt.

DIJOUS 24
A Granadella, Pobla de

Lillet i Pobla de Segur, fi-
ra al cantó. A Balenyà,

Bordills, La Sénia, Hosta-
francs, Igualada, Prades,
Roda de Berà, Sitges i
Tordera, festa major per a
tothom.

DIVENDRES 25
Vilassar de Dalt, Tor-

roella de Montgrí i Tara-
dell celebren la festa ma-
jor.

DISSABTE 26
Avui són les poblacions'

de Granollers, Saldes i
Seulí les que tenen festa
major. I Fira a Borredà.

DIUMENGE 27
El darrer diumenge

d'agost és festa major per
al Palau de Plegamans i
per a Sant Celoni, mentre
hi ha Fira a Sant Quirze
de Besora.

La paella pel mànec

Dorada a la sal
Gap al començament del carrer Casanova, exactament

al número 15, hom hi troba el Restaurant Reguant. Els
propietaris són Francesc Masoliver i Robert Argudo. La
paella pel mànec s'ha adreçat avui a ells per tal que ens
facilitin la recepta d'aquesta setmana.

—Quin plat ens recomaneu?
—Podríem fer orada a la sal.
—Què cal per a fer-la?
—En primer lloc una orada. Per a dues persones, que

faci 1 quilo aproximadament. I sobretot, que sigui fresca,
del dia.

—Per què això?
—Perquè l'orada congelada, que pot ser bona feta d'u-

na altra manera, quan és a la sal un cop feta desprèn una
olor molt desagradable. Passa igual amb els llobarros que
segueixen els vaixells i en mengen els residus, barrejats
amb petroli. En fer-los, fan tuf d'aquest petroli.

—Així doncs, cal insistir que sigui del dia.
—Exacte. També cal força sal, uns dos quilos si fa no

fa. Aquesta sal s'haurà de mullar una mica amb aigua.
Quan està humida, s'hi posen unes gotes de Pernod.

—I com es fa?
—En primer lloc, es neteja l'orada i se li treuen les tri-

pes, en fioc de les quals hi poseu unes fulles de fonoll. Lla-
vors, la cobriu completament de sal.

-Del tot?
—Sí, no només coberta, vull dir embolicada, com qui

diu. Fet això, la poseu al forn, a temperatura alta, i la hi
deixeu coure uns vint o vint-i-cinc minuts.

—Com se sap quan està cuita?
-Quan veureu la sal que hagi quedat com una pedra.

Llavors es trenca la crosta de sal, es neteja bé que no hi
quedin restes, i en feu filets.

—Com cal servir-la?
—Acompanyada de patates bullides i salsa tàrtara.
—Com es fa la salsa tàrtara?
—Es fa amb ceba picada, julivert, tàperes, congombres

petits i un ou dur, tot barrejat amb maionesa i una mica
de pebre negre, tot passat per la batedora. Aquesta salsa
us servirà per acabar l'orada.

Vet aquí un plat que, ben segur, no us costarà gaire de
fer i amb el qual us llepareu els dits. Compte amb que us
donin el peix fresc, i ànim I
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La Setmana a Televisió

Del 13 al 19 d'agost

PRIMERA CADENA:
DILLUNS, 13
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Revista

DIMARTS, 14
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Musical express

DIJOUS, 16
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Recull d'èxits: especial
musical

DIVENDRES, 17
13.30 - Temps d'estiu
14.00 - Crònica
16.15 - Vostè pregunta

DISSABTE, 18
11.00 - Terra d'escudella: "L'Il -
lustre botànic Dr. Combó"

CIRCUIT CATALÀ

SEGONA CADENA

DILLUNS, 13
23.00 Crònica 2

DIMARTS, 14
23.00 - Crònica 2

DIMECRES, 15
23.00 • Crònica 2

DIJOUS, 16 ^
23.00 - Crònica 2

DIVENDRES, 17
23.00 - Crònica 2

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA

DIJOUS, 16
14.30 - Gente hoy
15.00 -Telediario
15.35 - Cafè de redacción
18.00 - Despedida y cierre
18.45 - Carta de ajuste
19.00 - Apertura y presentación
19.01 -Unglobo, dosglobos, tres
globos: "La mansión de los
Plaff"

20.00 - Asi es Hollywood: "Los
nombres de la Fox"
20.30 - Canciones de una vida:
Ramon Calduch
21.00 - Telediario
21.35 - El Senor Villanueva y su
gente: "Noche de invitados"
22.00 - Sombras de ayer
22.30 - Grandes relatos: "Hom-
bre rico, hombre pobre" (VI)
23.30 - Últimas noticias
23.50 - Buenas noches
23.53 - Despedida y cierre

DIVENDRES, 17
14.30 - Gente hoy
15.00 - Telediario
15.35 - Los espectàculos
16.00 - Despedida y cierre
18.45 - Carta de ajuste: Zarzue-
la: "El Santo de la Isidra"
19.00 - Apertura y presentación
19.01 - Un globo, dos globos, tres
globos. El hidroavión de Bailey:
"El ataud chino"
19.30 - Con ocho basta: "Cascos
de meta! y cabezas de piedra"
21.30 - Perfiles
22.30 - Grandes relatos: "Hóm-
bre rico, hombre pobre" (VII)
23.30 - Ultimas noticias
23*50 - Buenas noches
23.53 - Despedida y cierre

DISSABTE, 18 •
13.15 - Carta de ajuste: Orquesta
"The Eddie Lester Singers,'
13.30 - Apertura y presentación
13.31 - Tiempo libre.
14.00 - El canto de un duro
14.30 - Noticias del sàbado
15.00 - Tarzàn: "Tarzàn y el
nombre pàjaro"
15.30 - Primera sesión: "Willy
Me Bean y la màquina màgica"
(1965)
17.00 - Aplauso
19.00 - La pantera rosa
19.30 - Los àngeles de Charlie:
"Un àngel a caballo"
20.30 - Informe semanal
21.30 - Noticias del sàbado
22.05 - Sàbado cine: "Lanza ro-
ta" (1954) Dir. Eduard Dmytrick
23.55 - Buenas noches
24.00 -Despedida y cierre

DIUMENGE, 19
10.15 - Carta de ajuste: Música
espanola contemporànea
10.30 - Apertura y presentación
10.31 - Hablamos

11.00 - El dia del Senor. Santa
Misa.
11.45 - Gente joven
12.30 - Sobre el terreno
13.30 - Siete dias
14.30 - Noticias del domingo
15.00 - Clasicos familiares: "El
gato con botas"
15.30 - Fantàstico
18.30 - Dick Turpin: "El hombre
del làtigo"
19.30 - 625 lineas
20.30 - Estrellas espanolas de la
òpera: "Vicente Sardinero"
21.30 - Noticias del domingo
22.30 - El regreso del Santo: "El
arreglo"
23.00 - Escrito en Amèrica: "La
gallina iega" de Miguel A. Astu-
rias :
23.50 - Buenas noches
23.53 - Despedida y cierre.

SEGONA CADENA:
DILLUNS, 13
19.45 - Carta de ajuste
20.00 - Presentación y avances
20.01 - Redacción de noche
20:30 - Polideportivo
21.00 - Revista de cine
22.20 - Mas allà
22.30 - Opinión pública ••,
23.25 - Buenas noches .:
23.30 - Despedida y cierre

DIMARTS, 14
19.45 - Carta de ajuste: "El rais-
terio de Elche"
20.00 - Presentación y avances
20.01 - Redacción de noche
20.30 - Polideportivo
21.00 - Recital, Humberto Gua-
gliata al piano •
21.31 - Nakia: "Venganza"
22.30 - Tribuna econòmica
23.25 - Buenas noches
23.30 - Despedida y cierre

DIMECRES, 15
19.45 -Carta de ajuste: Los tres
sudamericanos
20.00 - Presentación y avances
20.01 - Redacción de noche
20.30 - Polideportivo
21.00 - Pop-grama: "Aniversari
Festiva] de Woodstock',. Actuen
Jimmy Hendrix, Gerry Rafferty,
Bob Dylan
21.45 - Imàgenes
22.30 - Tribuna de la historia
23.25 - Buenas noches
23.30 - Despedida y cierre

DIJOUS, 16
19.15 - Carta de ajuste: Flamen-
co
20.00 - Presehtación y avances
20.01 - Redacción de noche
20.30 - Polideportivo
21.00 - Encuentros con las letras
22.20 - Horizontes
22.30 - Tribuna de la cultura
23.25 - Buenas noches
23.30 - Despedida y cierre

DIVENDRES, 17
19.45 - Carta de ajuste: Herbie
Mann
20.00 - Presentación y avances
20.01 - Redacción de noche
20.37 - Polideportivo
21.00 - Cine-club: "Zenobia,'
(1939)
22.30 - Tribuna internacional
23.25 - Buenas noches
23.30 - Despedida y cierre

DISSABTE, 18
15.15 - Carta de ajuste: Cantos y
danzas de Aragón
15.30 - Presentación y avances
15.31 •- Novela: "La pequefla
Dorritt" de Charles Dickens
17.00 - Barbapapà
17.30 - Raíces: "Romances de
Gamonal"
18.00 - Retransmisión deportiva:
Atletisme .
19.30 - La clave - Ir y venir:
Transportes. "Solo los àngeles
tienen alas" (1939) Dir. Howard
Hugues
23.35 - Buenas noches
23.35 - Despedida y cierre

DIUMENGE, 19
15.15- Carta de ajuste: Luces de
la ciudad
15.30 - Presentación y avance
15.31 - Pippi Calzaslargas: "Pip-
pi rescata a su padre"
16.00 - Lucas Tanner: "Acdden-
te"
17.00 -Los casos de Rockford:
"Caledonia, vale una fortuna"
18.00 - Dias con Chubby (II)
18.30 - Educación musical del
niòo ;
19.00 - Concierto: Obras de Mus-
sorsky y Sostakovitch
20.00 - Filmoteca TV: "El cana-
lla" (1970) Dir. Claude Lelouch
21.30 - La danza: "Anna Kareni-
na"
22.15 - A fondo
23.25 - Buenas noches
23.50 - Despedida y cierre
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pinya - poma

tal qual



Catalunya
ja té cartells turístics

Editats per la Generalitat
i que"la Caixa"els hi ofereix.

A totes les oficines de "la Caixa"
hi ha a disposició dels nostres clients

els cartells de turisme de Catalunya editats
per la Direcció General de Turisme de la Generalitat.

Vagi a recollir-los a la seva oficina.


