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vostè
té crèdit
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

No es tracta només que vostè tingui
avantatges si vol anar a l'estranger.

El que importa és que la targeta també v
li sigui útil aquí quan faci les compres ^ ^

habituals en un supermercat, una sabateria o "***•
qualsevol establiment comercial, quan hagi de pagar

el compte d'un restaurant, comprar una joguina o fer un regal
Ja pot fer les coses de cada dia sense haver de dur diners!

A cada pas veurà un establiment que té a la porta la
reproducció de ia nostra targeta.

Hi serà ben rebut, perquè vostè s'hi presentarà com una
persona de crèdit

CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA
CAIXA

DE TOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

Les declaracions del President
Crec que els catalans tenim la sort d'estar bastant acostumats a rebre ge-

rres d'aigua freda. Per això les declaracions del President Tarradellas a Giro-
na, en les quals criticava el text de l'Estatut, no van impedir que gairebé mig
milió de persones sortissin al carrer per a refermar allò que s'ha aconseguit i
que és un punt de partença indiscutible cap a la nostra consolidació com a na-
ció.

Crec que un mal dia el pot tenir fins i tot un bon President. Això és el que
pensen els qui creuen que Tarradellas, en aquesta ocasió, ha estat aconsellat
irresponsablement. Tots sabem que en l'Estatut hi han moltes coses a canviar,
però no és menys cert que el text que ara anirà a Referèndum és substancial-
ment igual que el de Sau, que és el que fou presentat a Madrid, aprovat pels
parlamentaris però —recordem-ho— presidits pel propi President.

Fer aquesta raó no puc sinó preguntar-me, a què ve ara aquest desencís
sobtat del President de la Generalitat Provisional?

Si del que es tractava era de liquidar les diputacions, per què no s'accele-
rava tot el trasllat de llurs competències a la Generalitat, la qual cosa no s'ha
fet tot i dependre només de la pròpia Generalitat?

Si del que es tractava era d'anar ràpid cap a l'autogovern, per què s'ha
acceptat sense una sola protesta des de la Presidència de la Generalitat que els
traspassos acordats per Madrid fa un any no es fessin efectius?

Bé, crec que ara no es tracta de mirar enrera sinó de mirar endavant amb
optimisme i sense nervis. Això serà difícil perquè la proximitat de les eleccions
remou sempre les aigües, però és important que cap riu no surti de mare, que ca-
dascú respongui a la seva trajectòria i que no es produeixin reaccions, declara-
cions ni pactes contra natura.

La presencia de tota Catalunya al carrer I'l 1 de Setembre contra el desig
dels qui volien un fracàs, ens parla que aquest país políticament està madur i
que serà molt difícil que els que volen donar-nos gat per llebre se'n surtin amb
la seva.

Ben cordialment.

En aquest
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DIADA DEL 1979

Catalunya
al carrer

FRANCESC BAIGES

Desencís? Quin desencís? Tots ens ho preguntàvem la tarda de
l'Onze de Setembre submergits al mig de la gran manifestació. El
que fou conseller en cap de la Generalitat ens esperava de dalt
estant del seu pedestal estatuari. Durant tot el dia, tanmateix,
havia vist desfilar davant d'ell tot un poble. Catalunya, malgrat la

pluja i els empresaris que van posar entrebancs als seus
treballadors va tornar a sortir al carrer.

Ja el diumenge havien començat
els actes commemoratius de la Diada
de Catalunya. Al Fossar de les More-
res, les opcions més radicalment na-
cionalistes, independentistes, havien
expressat la seva opció. Les amenaces
dels grups d'extrema dreta, que ha-
vien dit que anirien a aixafar Tacte
organitzat pels independentistes, feien
preveure unes tensions que més tard
es confirmarien malauradament.
L'acte, al cual assistiren unes tres o
quatre mil persones, no pogué arribar
al seu terme i els enfrontaments entre
els manifestants, els provocadors ul-
tres i la policia, van allargassar-se,
malauradament, durant tot el matí
del dia nou.

Tot el sol que havia fet dos dies
abans de la Diada desaparegué l'en-
demà i semblà que la climatologia
anava a donar l'esquena a la nostra
festa nacional. Però el cel no gosà plo-
rar damunt l'estol de senyeres que es
concentrà davant la Universitat Cen-
tral vora les sis de la tarda. Encara
mancava una hora pel començament
oficial de la manifestació quan ja els
organitzadors i tots els qui esperàvem
la màxima participació popular possi-
ble somrèiem satisfets. Catalunya ha-
via respost favorablement. El carrer
tornava a ser nostre.

Les senyeres que, des de bon matí,
havien guardonat tots els carrers de
la ciutat, els centenars de milers de

manifestants de la tarda i la merave-
llosa unitat de criteris entorn de l'eix
fonamental de la reivindicació con-
junta, l'afermament de l'Estatut, re-
plicaren tantes vegades com calgué a
aquells que dubtaven de la perseve-
rància del poble català en la defensa
del seu autogovern.

El nostre desig d'autogovern, mani-
festat any rera any, ha vingut rubri-
cat aquesta Diada del 79 amb el su-
port a l'Estatut elaborat pels nostres
parlamentaris i negociat recentment a
les Corts de Madrid. Les dificultats
que eren de preveure no evitaren la
massiva participació en una manifes-
tació que sentencia definitivament
quina serà l'actitud del poble català
davant el proper referèndum de l'Es-
tatut. Catalunya va dir sí. Un sí sen-
zill, clar i català. Un sí que a partir
d'ara haurà de convertir-se en reali-
tats.

La UCD, també present aquest any
en primera línia de la manifestació,
que no al mig de la gentada, haurà de
pensar-s'ho molt bé abans de preten-
dre interpretar restrictivament l'Esta-
tut. L'eslogan que encapçalà el més de
mig milió de catalans presents a la
manifestació de la Diada, «Més que
mai un sol poble», no és només un es-
lògan. És la veritat majoritària del
sentir d'aquest poble que no accepta-
rà divisions llargament combatudes ni
preses de pèl per part d'uns aparells

MES QUE i / i so

El poble català, un únic
poble avui més que mai, -.-._..-
sorti al carrer sense por.
Ni là pluja amenaçadora
del dia anterior ni els in-
cidents del diumenge po-
dien enterbolir el que ha-
via de ser nou dia d'es-
plendorosa manifestació'
unitària. «Tu també hi
eres, no?» sembla pregun-
tar la nena de la mà de la
seva cofoia àvia.

de govern centrals, que hauran d'ac-
ceptar allò que sovint els ha costat
massa d'entendre. / . . , . .,

Catalunya és el què és. No ta na
volta de fulla. Ho sentim pels Rojas
Marcos, Suàrez i tots aquells que no
volen veure la realitat tal com ós. La
llibertat del nostre poble, llibertat soh-
dària amb la de la resta de pobles de
l'Estat, és la fita que inapelablement,
pas rera pas, anem assolint.

(Reportatge gràfic: Pilar Viladegut, Fran-
cesc Vidal i Carles Esteban)



Per un dia, Barcelona deixà de ser una ciutat plena de maldecaps i s'obrí a la resta de
Catalunya. L'alcalde de Barcelona, el socialista, Narcís Serra, es convertí en amfitrió de
la geni d'arreu. La seva ofrena fou una més entre la dels nombrosos alcaldes que acudi-
ren a Barcelona.

Malgrat les tensions del Consell, provo
les manifestacions del president Tarradé
Consell en pes hi anà així mateix de bon\

pmenatge a en
ïï'p&d, obre les portes ja a un gow
ïtònqm. La provisionalitat s'acaba.

blica. No pode f
pel seu autogovern. L'Hora de Catalunya, a través del seu direc, f
que, com tots sabem, encara ha de durar molt de temps. Seguirem en aquesta

Les fotografies donen una mostra resumida del que fou la nostra Diada. Parlamentaris,
homes i dones de totes les edats, una nodrida representació de Catalunya ocupà els ca-
rrers de Barcelona. Senyeres, falçs, alegria, esperança i fermesa en el treball de tots,
parlamentaris inclosos, desvetllaren la il·lusió dels qui la tenien adormida.

al·lusions a les temptatives de dividir la nostra comunitat sovintejaren en el sí de la
lifestació. En Rojas Marcos aconseguí un elevat nivell de popularitat i va estar pre-

sent, malauradament per a ell, en moltes de les consignes unitàries. Ho sentim, Alejan-
dro, som un sol poble.

Les
mani

ss£*\r

í*" .'» U •"••••-.



OtZfe anar amò els ulls ben oberts per
anar copsant tots els detalls d'un dia que

ai mig deis milers i milers de catalans, re-
cordarem durant molt de temps aquest
onze de setembre.

Els Segadors va estar en les gargantes de tots. També dels membres del consistori bar
celoni. Tots, en Felip Solé Sabarts, en Jordi Vallverdú, en Josep Miquel AbaàTen Josep

'emoció arribà especialment o les perso- «Independència», fou l'exigència dels manifestants del diumenge. La seva convocatòria
es que per ésser més grans havien viscut tingué molt menys resposta que la majoritària del dia onze. Tingueren, però, també Vo-
es etapes més dures de la lluita del poble portunitat d'explicitar el seu parer, si bé els incidents del dia nou enterboliren la seva
atalà. Moltes llàgrimes rodolaren per les manifestació.
altes d'homes i dones madurs en la de- . . .
ensa de Catalunya.

'ÍÏÏX^ÏÏ indePmdenfJa ^mbé fou present en diversos moments de la gran manifes-
tació si bé, clar, es perdé sovint en el maremàgnum de senyeres que guarní ehcarVels
de tot Catalunya. Els colors, però, de la jornada foren presents aneu

GRAU GARRIGA IR
MARIA DOLORS MUNTANÉ í

«La falç és per al nostre país l'ei-
na representativa de la resistència.
Des de la Guerra dels Segadors el
1640 la seva imatge és a l'Himne
Nacional. El monument creat per en
Grau-Garriga fa present aquest fet».
Ajuntament de Barcelona, 11 de se-
tembre de 1979.

Així es defineix el significat de l'o-
bra d'art que l'artista Grau-Garriga
ha realitzat per a l'Ajuntament de
Barcelona per a commemorar la
Diada.

És una estructura metàl·lica, una
bastida utilitzada normalment pels
paletes, que conté dos blocs de mò-
duls que s'interfereixen, amb una
mida de tretze metres i mig d'alçada
per vuit de base. Les perpendiculars
dels quatre extrems del mòdul del
mig venen folrades de corda veÉn*
lla i de les barres entrecreuad» &
penjen, a partir de tres metres de te-
rra, nogensmenys que sis-centes
falçs folrades també amb llanes i se;
des de colors vermells, negres i
grocs.

-Les falçs estan totes engrassa-
des - d i u el seu autor» per a lluitat
contra els elements i no rovellar-se i
folrades perquè amb la seva lluïssor
estètica puguin atreure, si ad'...

La transparència del conjunt dei-
xa guaitar per entremig de les falç*

MONUMENT ALS SEGADORS

li
Hi

el dos edificis senyorials, Generalitat
i Ajuntament, des d'un i d'altre cos-
tat.

Des de la talaia del Monument als
Segadors es veu tot. I ell, sense
proposar-s'ho està present en qual-
sevol cosa. Ens demanem si Grau ho
havia previst.

«Sí clar —ens respon—. És que ai-
xò no és una estructura normal. D'u-
na part, l'obra ha anat evolucionant
mentre es feia. Jo comptava, ben se-
gur, amb unes maquetes, però hi ha-
via molts detalls que no es podien
preveure. Hem hagut d'augmentar,
per exemple, la quantitat de les falçs
de cinc-centes a sis-centes. És per ai-
xò, que no està ni tan sols gens ma->
nipulada. Per altra part, m'interes-
sava molt, sobre tot, l'experiència
social de la realització. És, crec, la
primera vegada que a Barcelona es
fo. una obra d'aquestes característi-
ques sortint dels circuits normals de
I art, galeries i museus, per a
lnstal.lar-se al carrer i confrontar-se
omb la gent.

En Josep Grau-Garriga és un ho-
m e que ha donat la volta al món
a m b la seva obra, environaments

el de la plaça de Sant Jaume
estat realitzats a museus d'Es-

tats Units, com al Fine Arts Museum
ae Huston, a l'Institúte of Interna-
Jjonal Education de Nova Yorkm, al
lountrv Museum de Los Angeles, al

Art Center Museum de Oklahoma, a
l'Universitat d'Ohio, i darrerament a
Washington. A França, a l'Abadia de
Montmajor, a l'Escola d'Art i d'Ar-
quitectura de la Universitat de Mar-
sella, al Centre Culturel del Marais
de Paris i a Dieppe, entre molts al-
tres llocs que oblidem. Aquí a Cata-
lunya, exceptuant el fet a la Fontana
d'Or de Girona, que era amb ocasió
d'una exposició del Tapís Català i el
Retaule dels Penjats realitzat al Mo-
nestir de Sant Cugat del Vallés per a
ser filmat en una pel·lícula sobre ell,
mai no s'havia donat que un enviro-
nament d'en Grau-Garriga servís per
a commemorar una festa com en
aquest cas. I en canvi, sabem que to-
tes les crítiques de la seva obra, de
tipus internacional parlen de les
arrels nacionalistes del seu art.

«Jo crec que les meves arrels na-
cionalistes tenen un caràcter senti-
mental i estètic. Jo m'en recordo que
des del terrat de casa a Sant Cugat
veia molt bé tots els turons del Va-
llès, i al darrera molt neta i molt cla-
ra la muntanya de Montserrat on a
l'hivern s'hi ponia el sol. Aquella vi-
sió, per a mi, era una imatge que jo
identificava instintivament amb el
país. Al venir la guerra civil és com
si se m'haguessin destruït totes
aquestes coses meves. Va ser com si
la guerra i el franquisme fossin els
culpables de la destrucció d'aquella

imatge neta i bonica. Era com si tot
el sistema me l'hagués esborrada...»

Pensem que Grau-Garriga és nat
l'any 29. Tenia, per tant, set anys
quan va esclatar la guerra. Totes les
coses que han marcat la seva infan-
tesa s'han fet al voltant d'aquella si-
tuació. Es per això que la seva gene-
ració d'artistes ha estat dita la del
Ünderground espanyol. Aquella que
va tenir la responsabilitat de trencar
creativament amb tot el sistema,

Totes aquestes circumstàncies ens
porten a reflexionar que els artistes
d'aquesta generació representen una
mica la veu de la consciència de la
nostra realitat nacional. No ens es-
tranya gens, doncs, trobar-nos en-
front d'un monument als Segadors
d'en Grau-Garriga.

«És una obra que ha estat feta en
unes circumstàncies de temps i lloc,
que fan que tingui una audiència
molt eclèctica i també una valoració
des de molts angles, no solament es-
tètics, sinó ideològics. Això contri-
bueix a que hi hagi opinions i partits
presos fins i tot sense haver-la vis-
ta, sense haver4a entesa, o bé,
entenent-la massa. Me n'adono que
la obra ja està essent utilitzada pro o
contra per diferentes tendències, pe-
rò en tot cas, ella té en sí unes ca-
racterístiques qualitatives i de con-
tingut concret que s'hauran d'anar
descobrint».



DESPRÉS DE LES CRtnOÜES PRESIDENCIALS A L'ESTATUT

Els centristes ja no pensen
en Tarradellas
ALBERT GARRIDO

La carrera per a la presidència de la Generalitat ha començat
quan encara no s'ha aprovat l'Estatut. £1 PSUC ha estat el
primer partit que ha anunciat oficialment qui és el seu candidat
i no ha sorprès ningú recordant que ho és en Josep Benet. CDC
està pendent del formalisme que siguin els seus òrgans de
govern els que proclamin la candidatura de Jordi Pujol. Cal
pensar que el cas socialista amb Joan Reventós és el mateix que
el convergent. Els centristes, en canvi, han passat de
l'entusiàstic taradellisme de fa uns dies al més impenetrable
dels silencis, després de les declaracions del President a Girona
sobre l'Estatut.

Així doncs, tot just començada la
carrera, Catalunya es troba amb que
una de les seves grans forces políti-
ques no té un presidenciable natural.
Si el president Tarradellas no hagués
dit tot el que va dir, la cosa en princi-
pi —malgrat les reiterades negatives
presidencials a continuar en el
càrrec— estaria relativament clara.
Però un cop que el panorama ha can-
viat totalment es pot pensar que els
centristes no troben la persona ade-
quada, no ja per ser president, la qual
cosa és bastant difícil per a un cen-
trista, sinó per discutir amb solvència
amb els altres candidats el pacte polí-
tic que inevitablement s'ha de produir
després de les primeres eleccions al
Parlament de Catalunya.

En altres moments de la recent his-
tòria catalana fins i tot el Govern po-
dria haver vist amb bons ulls la conti-
nuïtat de Tarradellas sota l'etiqueta
d'UCr. Ara no. El President a Girona
va posar en qüestió punts que, d'altra
banda, han estat negociats amb el
concurs del president Suàrez en per-
sona, i això ha enrarit les relacions de
la Generalitat amb la Moncloa. Cal re-
cordar que va ser Suàrez qui en pri-
mera i darrera instància va supervi-
sar les negociacions de l'Estatut,
després valorat com a positiu per les
principals forces catalanes, i també
cal recordar que el president Suàrez
va ser qui va acceptar convocar els

10

referèndums basc i català per via de
decret-llei. Les dues coses han estat
criticades per Tarradellas í aquest fet
ha modificat les preferències presi-
dencials dels centristes.

Confirma aquesta impressió la de-
terminació centrista d'alinearse con-
tra les opinions del president sobre
l'Estatut amb la resta de forces políti-
ques catalanes. En la tensa sessió del
Consell Executiu de la Generalitat del
dia deu, els consellers Sentis i Folchi
van estar al costat dels seus com-
panys de gabinet a l'hora de demanar
al President que la Generalitat, corpo-
rativament, es pronunciés favorable-
ment pel que fa a l'Estatut, i igual-
ment tots dos van coincidir amb la
resta de consellers en discutir a Ta-
rradellas tot allò que va dir a Girona.*
Està clar que amb aquests antece-
dents difícilment por pensar-se encara
que els centristes volen la continuïtat.

El president Tarradellas, que gau-
deix d'una popularitat indiscutible al
carrer, que conserva la seva imatge
caristmàtica, ha trencat definitiva-
ment amb els partits, probablement
perquè mai no ha tingut el suport in-
condicional de cap gran força política
d'ençà el seu retorn de l'exüi. La his-
tòria del restabliment de la Generali-
tat, de la constitució d'un Consell d'u-
nitat, de les unanimitats subratllades
més d'un cop pel President, ha estat,
a la llum dels darrers fets, més una

qüestió de fidelitats històriques que
d'identitats polítiques entre Tarrade-
llas i els seus consellers. Però les fide-
litats històriques s'estan acabant i
d'aquí venen les crisis d'aquests mo-
ments. Catalunya camina ara cap el
compromís polític entre partits, i al
marge que el nou president sigui o no
home de partit, allò que és evident és
que el sucessor de Tarradellas ha
d'acceptar assumir que els partits

Tarradellas dóna l'esquena als partits
polítics amb el tema de l'Estatut

polítics juguen un paper important,
definitiu, que ningú no pot mediatit-
zar a partir de plantejaments més o
menys personals.

Per tot això cal pensar que el presi-
dent Tarradellas no serà candidat,
per més especulacions que es facin, a
les eleccions vinents. Si algú va voler
veure en els seus viatges de les darre-
res setmanes un començament de la
seva campanya electoral, després dels
darrers esdeveniments es pot creure
que veritablement tenien raó els q^e

deien i diuen que són viatges de co-
miat. Està clar que les institucions ca-
talanes han cobert una etapa i que el
president Tarradellas ha jugat un pa-
per històric indiscutible, però les for-
mes cal que canviïn quan-Catalunya
estreni l'Estatut.



Si el president Tarradellas, tot i que
lurant la seva gestió s'ha alineat més
l'una vegada amb plantejaments polí-
ics concrets, no hagués posat en dub-
e la gestió política més important feta
ins ara pels parlamentaris catalans,
)robabíement els centristes haurien
)ensat seriosament que valia la pena
ieguir amb el mateix president, o al
nenys intentar-ho. Però en la mesura
ïue la tasca de tots els parlamentaris,
nclosos els centristes, ha estat discu-
ida, l'operació continuïtat es fa im-
possible. Igual en l'aprovació prèvia
ie l'Estatut que en la discussió de
Madrid, elsx centristes han estat al
:ostat de la resta de forces catalanes,
§s a dir, que criticar el que han accep-
tat aquestes forces suposa criticar àï
sentre, la qual cosa no es pot dir que
sigui un bon principi per un futur pre-
sidenciable del centre.

Perill de retardar-se
L'assumpte del decret-llei és tota

una altra història. Aquí ja no es tracta
d'un problema de continguts, sinó d'o-
perativitat política. És evident que si
els partits catalans renuncien a
aquest sistema per convocar el refe-
rèndum, la consulta popular pot
retardar-se considerablement. Veiem
sinó quines estapes ha de cobrir una
llei orgànica fins ésser aprovada: un
cop presentat pel govern el correspo-
nent projecte de llei, aquest ha de ser
informat per la ponència, el projecte
passa després a la comissió correspo-
nent del Congrés, d'aquí al ple —on

necessita una majoria absoluta—, pos-
teriorment passa al Senat, on igual-
ment ha de complir tots els tràmits i
finalment entra en vigor si la Cambra
Alta no hi posa inconvenients. Tot ple-
gat, molt de temps i massa esperes
per aprovar un Estatut que els ciuta-
dans volen des de fa quatre dècades.

Que el president Tarradellas vulgui
la llei orgànica és respetabilíssim, pe-
rò per aquest procediment l'autono-
mia definitiva va per molt més llarg
d'allò que és desitjable. S'ha dit amb
certa raó que el procediment del
decret-llei resta protagonisme al
Parlament, però no és menys cert que
els partits que allà hi són represen-
tats, en la seva majoria, estan dispo-
sats en aquesta ocasió a permetre
sense protestes la convocatòria mit-
jançant decret. Vol dir, doncs, que l'o-
posició a aquesta via de convocatòria
és un nou enfrontament amb les for-
ces representades al Consell i un nou
argument per suposar que el presi-
dent Tarradellas deixarà el seu càrrec
èl dia que el Parlament de Catalunya
elegeixi d'entre uns quants dels seus
membres un nou cap de la Generali-
tat.

Desconfiança
en el futur

Fóra caure en un evident esquema-
tisme pensar que les posicions del
President es deuen exclusivament al
seu desig de perpetuar-se en el càrrec
que ocupa, entre d'altrès motius per-
què ni una sola vegada s'ha desdit de

la seva voluntat de deixar la plaça
Sant Jaume un cop hi hagi Estatut. Al
contrari, entra dins de la lògica, el
•pensar que l'actitud presidencial co-
rrespon a principis polítics concrets i
a forces socials concretes que no aca-
ben de veure clar el futur d'una Cata-
lunya autònoma que, llevat de sorpre-
ses, tindrà un govern majoritàriament
d'esquerres i sense cap correspondèn-
cia amb la composició que previsible-
ment tindran els futurs governs autò-
noms a la resta d'Espanya. En les po-
sicions del president Tarradellas s'hi
adivina una certa prevenció davant

_ un Estatut i una autonomia que supo-
sa que han arribat abans d'hora, una
mena de sorpresa arran d'uns fets
que no s'esperava o els esperava per
més tard i amb la seva intervenció.
No ha estat així, el que hi ha no és del
seu gust, i la crisi és una conseqüèn-
cia de tot això.

El que ara resta per veure és si* les
opinions, de Tarradellas, coincidents
en molts aspectes amb les de diferents
partits minoritaris, poden ser utilitza-
des per aquestes forces a la campan-
ya pel referèndum i reforçar als parti-
daris del no o l'abstensió, malgrat que
el president ja ha avançat que ell vo-
tarà afirmativament. És una possibili-
tat que no s'ha de menysprear atès
que cap organització política renuncia
d'entrada a fer servir aquelles ajudes,
involuntàries —com en aquest cas— o
no, procedents de les paraules dites
per un dirigent amb personalitat his-
tòrica. •

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

Ja sóc aquí!, segona edició
El nostre president, ves'per on, torna a ser aquí. El ja

sóc aquí! del vint-i-tres,d'octubre del 77 torna a ser en
dansa, i que ningú no es confongui amb els sucedanis ja
suco aquí 6 bé assuquiquil, que això són uns productes
sense la més mínima qualitat i de molt mal vendre. Ja
sóc aquí, doncs, i s'ha acabat. Tarradellas fa quinze
dies que torna a utilitzar l'eslogan a tort i. a dret.

Que no es cregui ningú que hagi deixat de ser-hi,
a(iuí. I si no, pregunteu-ho als consellers de la Generali-
tat que, un cop més, van cedir en no fer una nota de su-
port clar i català a l'Estatut abans de la manifestació
del dia Onze, per part del govern català.

Els consellers, això sí, van cantar les quaranta al pre-
sident. Però Tarràdellas és un gat vell: deixa dir, deixa
jr i després fa una mica el que vol. Marcat de prop, és

cla£, pels consellers, per alguns consellers.
•Per cert que hi ha dos fets realment significatius so-

bre el fenomen Tarradellas de les últimes setmanes.
Pruner: les posicions del president sobre l'Estatut con-
corden força, en la pràctica, amb les d'Esquerra Repu-
blicana. Segon: Tarradellas té una audiència molt més
considerable a les comarques i als pobles petits, cosa a
bastament sabuda. .

Amb aquests ingredients, afegit a mesa l'actitud pro-
pagandística de Tarradellas durant les últimes setma-
nes—que consti que no n'assenyalo els fins, senzilla-
ment perquè no els sé— podem perfilar una línia d'ac-'
tuació en el futur immediat, de cara a les eleccions al
Parlament de Catalunya. ,

Faci el faci, el que cada cop sembla més clar és que
tarradellas no vol plegar en sec de fer política. Hi ha
prou elements per creure-ho així. I, de moment, encara
és aquí. Que ho tingui tothom present: que s'atingui a
les conseqüències.
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NO ACABA D'ENGEGAR UACTIVITAT

La política,
en els mínims
PEDRÓ ÀLTÀRES

Lentament, cansadament, l'activitat política, diuen, va
retrobant el pols. La veritat és que cal tenir un bon estereoscopi
per a notar-ho. No deixa de ser significatiu, per exemple, que la
«notícia» de la setmana hagi estat la dimissió d'Alfonso Osorio,
gris polític procedent del franquisme i cap, segons sembla, d'un
dels grups coaligats a Aliança Popular, avui Coalició
Democràtica.

Diputat per Madrid amb Fraga i
Areilza, «las trillizas» en l'argot popu-
lar, sembla acostar-se a UCD. Encara
que per a d'altres, probablement mi-
llor informats, el que passa és que el
partit governamental s'apropa a mar-
xa forçada a posicions cada dia més
definides cap a la dreta i lluny de
qualsevol desviacionisme socialdemò-
crata.

La dreta que vota unida...
Sense arribar aser cap moviment

sísmic, els observatoris polítics de la
capital porten setmanes auscultant
certs problemes a l'interior d'ÜCD, el
partit governamental que cada dia
s'aferma més com el partit de la dreta
espanyola, la nova i la de sempre. Al-
guna cosa d'això haurà intuït el sefior
Osorio quan ha iniciat un apropament
«orgànic» després de mesos de pràcti-
cament absoluta coincidència en les
votacions del Congrés entre la seva
coalició i les hosts del senyor Suàrez.
Així que s'haurà fet la inevitable re-
flexió que els seus interessos no eren
discrepants i que més val ser soci de
ple dret que perpetu company de viat-
ge...

La molt possible incorporació del
senyor Osorio no ha tranquil.lizat els
sectors «progressistes» d'UCD que
veuen com es reforça la línia del na-
cionalcatolicisme en el si de llur par-
tit, coadjuvant de passada a reforçar
el cada vegada més gran pes específic
del sector més dretà en el si de l'orga-
nització. D'altra banda sembla que el
«sector blau», cercles afins a Martin
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Villa, maniobren insistentment í amb
eficàcia en el si de diverses organitza-
cions provincials a fi de reforçar una
línia que, ben segur, arribarà al
Congrés Nacional, a celebrar la pri-
mavera de l'any entrant, amb força
possibilitats de ser majoritària. Els so-
cialdemòcrates veuen tot això amb
perplexitat però fins ara semblen ser
absolutament incapaços de generar
adhesions entorn seu. La majoria
d'ells estan implicats en el Govern,
llur líder, Fernàndez Ordófiez va que-
dar bastant cremat, després que fos
«foragitat» del Govern, amb alguns
dels seus companys i deixebles i és
obvi els recels que desvetlla en Suà-
rez...

Rafael Arias Salgado és un home
que, a més a més de per raons del seu
càrrec, no ós capaç de crear-se un
equip al voltant, excepció feta d'uns
quants noms procedents dlzquierda
Democràtica, i no és vist amb especial
simpatia en alguns sectors de les se-
ves bases que el veuen excessivament
llunyà i hermètic...

Així les coses és obvi que UCD va
acoplant cada dia més el seu espai so-
ciològic, de nítida dreta, al seu espectre
ideològic amb abandó d'alguns dels
seus pressupòsits de modernització
ideològica amb ribets progressistes.
En definitiva, els interessos manen. És
una cosa que també han vist els ho-
mes de Coalició Democràtica que se-
gueixen pas a pas aquesta identifica-
ció, alhora que no es resignen a ser
una organització residual de les es-
sències inalterables de la dreta en un
moment en què aquesta, de manera

cada cop més clara, coincideix amb
els plantejaments d'UCD. El tema dels
estatuts d'autonomia, i concretament
el d'Euskadi, suposarà en les properes
setmanes un allunyament d'aquesta
visible «entente» degut a que Coalició!
Democràtica veu amb gran recel el
text de Guernica (i fins i tot és molt j
possible que s'hi oposi formalment),j
però això no serà, ni molt menys, un
episodi definitiu. Després, no cal dub-
tar que le aigües tornaran a mare i j
l'apropament prosseguirà. De moment j
ningú no pensa en fusions perquè, en- i
tre altres coses, quina falta fan? La si-'
tuació per al senyor Suàrez és ara ex
tremadament còmoda cara al Parla-
ment. No convé doncs modificar l'ac-,
tual «estatus»; la dreta que vota unida,
roman unida.

Govern: No hi ha crisi

Molts militants d'UCD acusen els
dirigents del seu partit de dedicar

Els socialdemòcrates es difuminen
en l'espectre polític del partit del govern

Les bases d'UCD no estan contentes

molt de temps al Govern i molt poc a
l'organització. La queixa recorda Tan'
tic eslògan de la companyia estatal
Iberia quan deia allò de «on .només
l'avió rep més atencions que vostè» i
que era recordada amb amargor p^
sofert usuari cada vegada que trepit- .
java un aeroport espanyol. Perquè la ;
veritat és que al govern hom el veu '
poc i el sent menys. Si no fos pels tele- I
diaris dedicats a consciència a contar- ;
nos les anades i vingudes dels minis*
tres, hi hauria prou raons com per a '
pensar en un gabinet fantasma. Sué- '

rez ha tornat a recloure's a pany i
clau a la Moncloa (és el cap de govern
del m6n més hermètic i menys donat
a| contacte amb la ciutadania), els mi-
nistres no passen en llurs declara-
cions d'un nivell de gasetilla i els co-
municats dels Consells de Ministres
de divendres cada dia s'assemblen
m é s a un «digest» entre l'acta d'un
consell d'administració de qualsevol
societat anònima i el Butlletí Oficial
de 1 Estat.
r in?O n a d a la situació del país, espe-
"annent l'econòmica i el paulatí, i pe-

rülosíssim, desgast del sistema demo-
cràtic davant d'una part de la pobla-
ció obsessionada, i amb raó, pels te-
mes de l'atur i del deteriorament de
l'ordre públic, hom diria que* el país
necessitaria un impuls que aquest Go-
vern sembla incapaç de donar. Ni tan
sols sembla que en senti la necessitat.
No hi ha comunicació entre gover-
nants i governats i aquells semblen
habitar una mena de llimbs impene-
trables on amb prou feines si arriben
els problemes del carrer. La crítica
que les centrals sindicals han fet al
programa econòmic ni tan sols ha tin-
gut avís de recepció i igual pot dir-se
de qualsevol iniciativa ciutadana a
qualsevol nivell, que demani una res-
posta dels poders públics. Els comptes
dels ajuntaments democràtics conti-
nuen sense ser atesos i, en general, en
pocs períodes de la història recent
d'aquest país s'ha donat una major

.incomunicació entre l'Administració i
el carrer. No se sap molt bé què pla-
neja el Govern, però hi ha sospites fo-
namentades per a creure que el que
passa és que no planeja absolutament
res.

Es recordarà que hom va dir, cap
al març, que aquest era d'alguna ma-
nera un Govern «provisional» fins oc-
tubre i de fet en alguns ministeris s'ha
anat funcionant com si ho fos, si hem
de jutjar per là manca d'iniciatives i
la parsimònia en tota l'activitat.
Doncs bé, mesos després sembla que
aquesta situació es fa realitat i no
s'albira a l'horitzó, ni tan sols al dels

rumors, cap «remodelació» del gabi-
net. 41 no és que s'esperessin grans
coses d'un canvi en els titulars de cer-
tes carteres, però la ineficàcia d'algu-
nes i la mediocritat del conjunt, és un
antídot per a qualsevol possibilitat de
rellançament del sistema democràtic
davant de l'opinió pública. Així que en
aquestes estem: esperant una tardor
que, sigui tan calenta o no com les
centrals sindicals vaticinen, seguirà
ensorrant el país en l'abisme insonda-
ble d'una situació econòmica gravíssi-
ma, socialment desintegrada i políti-
cament cada dia més gris.

Cloenda
En aquest context, dretanització

palpable de la política governamental
i del seu partit i manca de perspecti-
ves, tota la política «madrilenya», i a
l'aguait del congrés extraordinari del
PSOE, es redueix a lànguides sessions
parlamentàries mancades de grapa en
la forma i en el fons, sense que per al-
tra banda l'esquerra sembli trobar el
seu lloc ni tan sols en el tractament
dels temes dominats pel juridicisme i
per l'estil decimonònic d'uns i altres.
Els passadissos de les Corts són ja in-
capaços de generar ni tan sols rumors.
Només en surten, a velocitat vertigi-
nosa, projectes i més projectes de llei
(amb normal rebuig a les proposicions
de l'esquerra) que van perfilant l'es-
tructura d'un estat que només dóna
atenció als problemes de superestruc-
tura i que sembla abandonar tota la
resta. •
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S'HA ACABAT LTESTTU

Els visitants il·lustres
han deixat

ens

JOANA M. ROQUE

Acaba l'estiu i les vacances. Mallorca es comença a buidar. Els
treballadors de temporada aviat acabaran llurs contractes. Els
visitants il·lustres ens han deixat i «Elcano», el gran vaixell que
molta gent va anar a rebre al port, no tornarà més. Han cremat
molts quilòmetres de bosc, manquen devers tres mil llocs escolars,
les cues de l'atur són cada vegada més llargues i la vida puja més
a Balears que a altres llocs.

Al mes d'agost molta gent impor-
tant va venir a les Illes: el Rei, Suà-
rez, Abril Martorell, Bruno Xreisky, la
germana dei rei de Suècia, pintors, es-
criptors. I un bon dia el vaixell «Juan
Sebastiàn Elcano» fou rebut per cente-
nars d'embarcacions mallorquines i
milers de persones. Va venir amb les
seves veles amples i el capità declarà
que aquest era la millor rebuda que
havien tengut mai. Mallorca, al mes
d'agost ha sortit més que mai als dia-
ris. Moltes persones il·lustres hi pas-
saven el seu descans i explicaven a la
premsa que la nostra terra, el nostre
paisatge i les nostres gents són afables
i meravellosos.

Ara ha acabat l'estiu - o el que
diuen els hotelers «la temporada
alta»— i els visitants il·lustres ens han
deixat. Tots els mallorquins ens
sentíem una mica orgullosos de tenir
tanta gent important a l'Illa i era
temps de vacances. Els editorials dels
diaris deien que no convenia
molestar-los gaire, que se'ls havia de
respectar, no importunar-los i sembla-
va com si ens fessin un gran favor es-
tant aquí uns dies.

S'havien de respectar les vacances
i no parlar de l'atur, els drames fami-
liars dels milers de persones que
només poden treballar sis mesos a
l'any, la destrucció del paisatge, la
forçosa baixada de preus dels hotels
per tal de mantenir la clientela, ni
moltes altres coses. Eren aquí i nosal-
tres amables amfitrions.

I va cremar molt de bosc. Es retar-
dà l'aprovació del decret de bilingüis-
me, algunes empreses de sabates pre-
sentaren suspensió de pagaments, es
decidí reduir el nombre de mestres a
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les escoles. La vida va continuar pu-
jant.

Als dos darrers anys la vida ha pu-
jat un cinquanta per cent a les Illes i
la mitjana espanyola fou d'un
quaranta-dos. Molts immigrants han
decidit anar-se'n i són ara aturats a
Extremadura o Andalusia. Cada vega-
da vivim pitjor, però sembla com si es
volgués mantenir un bell somni que
torna cada estiu, quan els visitants il.-
lustres són a les Illes.

Ara hem de començar a acostumar-
nos al fred i molts treballadors de tem-
porada a no fer res, a tenir les vacan-
ces capgirades, tristes i pobres, co-

Bruno Kreisky canceller austríac, també estiueja a les Illes

brant allò just per a poder aguantar
fins que torni sortir un sol ample i s'a-
propin els dies en què els visitants il·-
lustres arriben a l'Illa, sortim més que
mai als diaris i, a vegades, veim arri-
bar un vaixell com «Elcano» i anam
tots a rebre'l. Conservam la nostra
amabilitat, som hospitalaris i a l'hi-
vern pensam que ja arribarà l'estiu.

I no tornaran. No cal citar ningú.
Seran els diners els que no tornaran.
Potser tenguem poesia i paisatge, perd
aquells diners ja no tornaran. Cada
vegada som més pobres. Creix l'atur,
baixa el nivell de vida, tot és més car
o puja més i gairebé ningú no s'arris-
ca a fer hotels: Abans els treballadors
temporers a l'hivern feien de picape-
drers, ara fan d'aturats i viuen tot un
hivern de marginació. Els seus fills
abans inaguraven escoles i ara, potser
no trobin lloc, potser siguin algun dels
tres mil que, segons els sindicats d'en-
senyants, aquest curs es quedaran
sense escola.

Ens han aprovat el decret de bilin-
güisme que es diu «de las modalidades
insulares de la lengua catalana» (es
volia posar «el catalàn en sus modali-
dades insulares»). Que diguin una co-
sa o altra és igual. Però no augmenten
el nombre de mestres. Quan molts im-
migrants se n'han anat els que que-
den tenen mal de fer pagar lletres
del pis —fet malament i depressa— que

compraren a una
barriada de la ciu-
tat, enviar els nens
a escola i menjar
cada dia. Els co-
merciants despe-
deixen les depen-
dentes i duen ells
el negoci. A les
cues de l'atur hi
ha comentaris en
mallorquí de per-
sones que no po-
den anar a Anda-
lusia a buscar tre-
ball. Però encara
ens il·lusiona que
arribi «Elcano» a

les nostres costes.
És molt bonic i el
Rei va rebre'l ves-
tit de mariner.
També donà au-
diència a l'Ajunta-
ment socialista i
tots junts som molt
hospitalaris. •



Pont aeri MARTA MATA

L'estiu de l'Estatut
Aquest de 1979, haurà estat l'estiu de l'Estatut.
Recordarem molts anys els quatre primers dies del mes

d'agost. Dies tensos de Pont Aeri i de telefonades: l'Estatut a la
Ponència del Congrés.

Acabats el plens, ha estat el telèfon de la botigueta del
meu poble el que m'ha portat possibles textos i esmenes i final-
ment, la urgència d'un Pont Aeri d'estranquis.

A Madrid, aquell primer divendres d'agost hi havia ulleres
profundes. Alguns dels diputats de la ponència no havien dor-
mit, ni dormirien en dos o tres dies. Me'n vaig sortir amb vint-i-
quatre hores al costat del telèfon llegint i comentant textos in-
termitentment.

Finalment arribava l'acord. Dissabte a la nit mateix vaig co-
mençar un altre pont aeri, el de les vacances. I dimecres al
matí el telèfon que travessava mig Europa ens donava la bona
nova.

Com un reguèrot de pólvora va córrer pel grup de turistes,
tan diversos. Però el grup català era unànim en i'alegria: «No
ens l'han retallat?» «Ho hem de celebrar i» I ho vam fer amb
xampany hongarès. «Ara celebrem-ho», dèiem tots. «Potser
després ja ens enfadarem», deien alguns. «El que és segur és
que ens queda molta feina per fer», pensàvem uns quants.

I tornant a casa al cap de vuit dies, ja ens ho vàrem trobar
tot a punt d'engegar. Celebrar-ho des del punt més alt de Cata-
lunya, la Pica d'Estats; celebrar-ho al cap i casal de Catalunya
l'onze de setembre.

I treballar: les Escoles d'Estiu de cada comarca configu-
rant ha el futur sistema educatiu català; les protestes contra la
mesquina i desorganitzada distribució de mestres que ens com-
prometen a trobar nous i més àgils procediments d'obertura de
curs... i la preparació d'una primera intervenció a les Corts res-
pecte les Escoles Bressol.

XTn pensa que la gràcia de l'Estatut ha de ser precisament
aquesta: la de permetre posar l'accent en el treball aquí, en la
definició de problemes i solucions aquí. I, en conseqüència,
^ar dibuixant amb molta més claredat, la nostra pilastra, la
catalana, del pont aeri.

Ee tant en tant ho celebrarem; de tant en tant ens enfada-
rem i protestarem, però sempre haurem de treballar-hi.

Aquest estiu de 1979, agost i setembre, hi ha hagut el goig
d fer-ho junts. '

X cau
d'orella

# Els responsables del manteniment
racional del trànsit a Barcelona i «pro-
vincià» estan cada dia més preocu-
pats. £1 nombre de nous conductors
augmenta contravenint les lleis de la
crisi econòmica. La xifra de conduc-
tors passerells s'incrementa setmanal-
ment en un nombre d'uns 20.000
més. Això, afegit als prop de tres-
cents nous cotxes matriculats setma-
nalment, fa comprendre els malde-
caps dels caps de trànsit.

# £1 moviment de les emisores de rà-
dio lliure amenaça amb esdevenir im-
parable. Els partits d'esquerra estan
discutint seriosament la possibilitat
d'incorporar-se d'una forma plena a
aquest procés malgrat la predisposició
fins ara contrària del Govern.

# l a notícia del possible nomena-
ment de G. N avales com a nou cap de
policia de Barcelona ha causat una
profunda sorpresa en els mitjans polí-
tics catalans ja que la seva trajectòria
durant el franquisme el féu responsa-
ble d'algunes accions contra actuals
parlamentaris, la qual cosa produirà,
de confirmar-se el nomenament, fric-
cions innecessàries.

# Els directius de RTVE a Barcelona,
malgrat no tenir la més petita partici-
pació en els canvis introduïts en la te-
levisió catalana, es creuen capaços
per a fer-se càrrec de la nova progra-
mació. Desconeixen que un dels can-
vis que ha de comportar aquest nou
estatut televisiu és el dels alts càrrecs
que l'han de concretar.

# En breu, i sempre abans de les fes-
tes de la Mercè, entrarà en funciona-
ment un telèfon d'informació sanità-
ria organitzat per l'ajuntament de
Barcelona.

9 Els promotors del monument a en
Francesc Macià estan decepcionats
per l'estancament en què es troba el
diner recollit ja fa més d'un any per a
aixecar-lo pel diari AVUI.
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EL NO ALINEAMENT I LES SUPERPOIÉNCIES

La conferència de L'Havana
provoca una nova crisi sobre Cuba

MATEO MADRIDEJOS

£1 complex militar-industrial i el Senat dels EE.ÜU. denuncien la
presència de tropes soviètiques a l'illa i es mobilitzen contra la

ratificació del tractat SALT-II, en el moment en què Carter
comença una difícil campanya electoral.

El neutralisme o no alineament es
troba en crisi des de fa molts anys, i
la recent conferència de L'Havana, la
sisena d'ençà la institucionalització
formal del moviment de països no ali-
neats, no aportà cap novetat al reper-
tori de generalitats i querelles subte-
rrànies que caracteritzen aquesta me-
na d'Estats Generals del Tercer Món.
Sorgit després del cisma iugoslau
(1948) i del paroxisme de la guerra
freda, quan l'oposició ideològica fona-
mental entre capitalisme i comunisme
va cristal·litzar entorn dels Estats
Units i l'URSS, amb el seu corol·lari
de dos blocs antagònics, el no alinea-
ment aparegué en l'horitzó de les re-
lacions internacionals tant com una
temptació ideològica quant com un
mitjà per a prosperar i escapar del fa-
talisme de la submissió a Washington
0 Moscou.

El moviment de països no alineats,
prefigurat a Bandung (1955) però la
primera conferència cünera del qual
no es celebrà fins a 1961, a Belgrad,
amb Tito, Nehru i Nasser com a prin-
cipals caps de fila, es proposà no
només romandre al marge dels con-
flictes entre blocs, sinó utilitzar les ri-
valitats existents per a llurs propis
fins d'independència política i desen-
volupament econòmic. No obstant ai-
xò, l'aparició de dissidències dintre
d'un dels blocs, com en el cas de Xina,
1 els progressos de la coexistència
pacífica que acabaren de consagrar l'-
hegemonia bicèfala dels Estats Units i
la Unió Soviètica, van dividir profun-
dament els països no alineats, molts
dels quals quedaren inclosos en les
llistes de clients més o menys dòcils
de les grans potències, si bé conserva-
ven formalment llur condició de «neu-
tralistes». Així s'explica que a L'Hava-
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na es presentessin delegacions de 95
països, quasi dos terços dels membres
de rONU, fins a confegir un bigarrat i
heteròclit conjunt que ha suscitat més
sarcasme que comprensió. «No ali-
neats amb qui?» demana malèvol un
influent diari nordamericà.

Con que la majoria dels caps d'Es-
tat va defugir el viatge a la capital cu-
bana, un cop més mobilitzada revolu-
cionàriament, les estrelles del concla-
ve foren els presidents Tito i Fidel
Castro, presentats de manera simplis-
ta com els caps de fila de les dues ten-
dències fonamentals en què es troba
dividit el moviment: moderats i radi-
cals, segons la nova delícia semàntica
que ens administra l'aclaparadora su-
premacia informativa dels anglo-sa-
xons. La pretensió d'incloure en el
mateix grup «moderat» la Iugoslàvia
de Tito i els règims reaccionaris, quan
no tirànics, del Zaire, Indonèsia o
Aràbia Saudita constitueix un repte a
la lògica més elemental i amaga una
interessada renúncia a comprendre
res del que passa al món.

!,
Tito i la corretja de

transmissió
L'«alineament» de Cuba amb la

Unió Soviètica és el que provocà ma-
jor nombre de comentaris, potser per-
què es tratava del país amfitrió i per
presentar-se Fidel Castro com a exu-
berant protagonista d'una concepció
particular del neutralisme. La revolu-
ció romàntica dels barbuts, que tantes
simpaties desvetllà entre la intel·lec-
tualitat progressista, ha passat a la
història i ha estat substituïda per rea-
litats menys excitants; el vell.crit que
«Cuba no serà satèl·lit de ningú» ha

estat pietosament silenciat en bé de
l'internacionalisme predicat des de
Moscou; l'empresa de crear diversos
Vietnam al capitalisme, després del
seu fracàs als Andes, s'ha desviat cap
a Àfrica com a punta de llança dels
interessos estratègics del Kremlin. No
sabem què hauria estatjde la revolució
cubana sense el suport de l'URSS; en-
cara que les especulacions sobre què
hauria, pogut passar resulten sempre
força penoses, hom pot acceptar que
el castrisme hauria estat devorat per
l'imperialisme, segons es diu a L'Ha-
vana. No obstant, la posició agraïda
de Fidel Castro seria més comprensi-
ble i menys irritant si no anés acom-
panyada, a vegades sense més ni més,

. pels elogis més desmesurats sobre tots
i cadascun dels aspectes de la política
exterior soviètica. En el seu discurs
als no alineats, el Líder Màxim féu
mostra d'un maniqueïsme sense fisu-
res, com si estigués adoctrinant els
seus compatriotes.

Dit tot això, convé afegir immedia-
tament que l'escàndol sobre el no ali-
neament de Cuba, tan airejat per la
premsa, resulta perfectament hipòcri-
ta si amb ell es pretén acreditar la tesi
que només Fidel Castroli els seus co-
rreligionaris són infidels als principis
del neutralisme. Els peons de Was-
hington i en menor quantitat els de
Xina també eren al tauler instal·lat a
L'Havana, amb els principals juga-
dors a força distància. El president
Tito, únic supervivent dels fundadors
del moviment, va confegir una escena
més aviat patètica quan, sense gaires
afanys polèmics, exposà els principis
històrics del neutralisme i assegurà
que «mai no hem acceptat ser la co-
rretja de transmissió de ningú». Va
ser com la salvació retòrica d'una «ei-



El mariscal Tito i el president Fidel Castro representants de dues posicions diferen-
ciades dins el grup de no alineats.

mera» inoperant, que s'entrebancà en
el conflicte de Cambodja, va mantenir
Egipte en el seu sii ni tan sols s'ente-
rà que existeix el Front Polisario...

El document final
Encara que la conferència va refu-

sar finalment la proposta de Castro
que I'XJRSS és «l'aliat natural» dels
països no alineats, el document final
Resulta poc grat a les potències occi-
dentals per la seva condemna explíci-
ta de «l'imperialisme,, colonialisme,
^eocolonialisme, apartheid i sionisme»
1 l a

 t
seva «gratitud als països socialis-

tes i països escandinaus per l'ajuda
ajs moviments d'alliberament». En un
a«re apartat, la resolució final fustiga
«Ja política expansionista d'Israel amb
ajuda dels Estats Units», denuncia el

pactat de pau egipci-israelí i sol·licita
Ia creació d'un Estat palestí. Per a
compensar aquestes proclames, que
generalment s'adrecen contra les po-

tències occidentals, els països «mode-
rats» aconseguiren d'incloure una
condemna de «totes les formes i mani-
festacions d'ocupació, domini i hege-
monia estrangeres», expressions apa-
rentment dirigides a l'URSS.

En la seva part econòmica, el docu-
ment de L'Havana dibuixa un fosc pa-
norama de l'abisme cada vegada més
gran que separa els països rics dels
països pobres i declara que les na-
cions desenvolupades són egoistes i in-
flexibles en llurs tractes econòmics;
però tenint en compte els interessos
en joc i les contradiccions que se'n de-
riven, els reunits no van fer cap es-
forç per estudiar en profunditat la cri-
si econòmica, ni abordaren aspectes
tan inquietants com la política de
l'Organització de Països Exportadors
de Petroli (OPEP), .les pujades de
preus de la qual tenen efectes devas-
tadors sobre la majoria dels països del
Tercer Món.

Malgrat tot, Fidel Castro aparegué

al final reforçat en les seves posicions
i Washington es demana si el movi-
ment dels no alineats, l'organisme
coordinador del qual estarà presidit
per líder cubà durant els propers tres
anys, no acabarà per esdevenir una
plataforma de propaganda antiocci-
dental, amb especial incidència en les ~
qüestions africanes. La pròxima «ci-
mera» ha estat prevista per a 1982, a
l'Irak. Els elogis prodigats per l'agèn-
cia soviètica Tass a la conferència de
L'Havana, la qual considera «la més
representativa de les celebrades fins ,
ara», justifiquen indirectament les
aprensions nordamericanes.

Protegir un complex
electrònic

En vistes del que estava passant a
L'Havana, no pot considerar-se un
«accident», com suggeria el New York
Times, que els Estats Units hagin
aprofitat l'ocasió per a destapar la
caixa dels trons de les tropes, sovièti-
ques destacades a Cuba. Va obrir el
foc el senador Frank Church, demò-
crata per Idaho, amb reputació de li-
beral i president de la Comissió d'A-
fers Estrangers del Senat, el qual
amenaçà amb congelar el tractat
soviètic-nordamericà sobre limitació
d'armes estratègiques (SALT 2̂) si el
Kremlin reforça el seu potencial mili-
tar al Caribe, a 150 quilòmetres de les
costes de Florida.

Una situació
«inacceptable»

Tant el secretari d'Estat, Cyrus
Vance, com el president Carter es van
veure obligats a intervenir amb el
propòsit de calmar el front interior i
cridar l'atenció dels soviètics, «Aquest
és el moment per a una diplomàcia
ferma, però no per al pànic i l'exage-
ració», digué el president, el qual trac-
tà d'evitar que l'opinió pública fes

.comparacions amb la crisi de 1962,
quan John F. Kennedy obligà Kruixev
a retirar els coets que havia instal·lat
a l'illa, a canvi d'una promesa norda-
mericana de no intervenció contra el
règim castrista. El cap de la Casa
Blanca assegurà que les tropes soviè-
tiques no tenen capacitat ofensiva, pe-
rò afegí: «Una brigada soviètica de
combat a Cuba és un afer molt se-
riós... i aquest status quo és inaccep-
table» •

17



La realitat humana,
social i econòmica

de la Catalunya sotmesa

CONEIXEU

Dos segles d'obscuritat
i

Joaquim Nadal i Farreras

DOPES A
GRUPO MUNDO DE EDICIONES



DE LA TIRANIA AL NEOCOLONIALISME

Guinea: una nova província?
FRANCESC NAVARRO

Després del cop d'estat que el dia quatre d'agost enderrocà el
president vitalici de Guinea Equatorial Francisco Macias, la petita
nació africana ha entrat en una fase molt delicada de la seva
història. •

Els territoris de Guinea foren obtin-
guts per Espanya el 1778, encara que
fins a la meitat del passat segle no li
varen prestar cap atenció. No obs-
tant, els recursos naturals de la colò-
nia, bàsicament cacau i fusta, desper-
taren els interessos del capital espan-
yol que, poc a poc, s'anirà establint a
l'illa. La segona república es proposà
fer rendible la colònia i per això in-
verteix decididament. Després," el pa-
rèntesi de la guerra d'Espanya arriba
el franquisme i amb ell es formen els
monopolis d'explotació.

La vergonyosa
descolonització

Els moviments independentistes de
Guinea neixen al voltant dels anys
cinquanta; són dos grups, el IPGE
(Idea Popular de Guinea Ecuatorial)
i el MONALIGE (Moviment Nacional1

d'Alliberament de Guinea Equatorial)
dirigit aquest darrer per Anastasio
Ndongo. Ambdós partits varen donar
sortida a les tesis independentistes
davant de l'Assemblea General de l'O-
NII el 1962 i a partir d'aquí el Govern
espanyol va canviar de tàctica; atorgà
la nacionalitat espanyola als guineans
i després 'd'un referèndum va procedir
a la constitució d'un règim autonò-
j^c- Les autoritats espanyoles van
fundar un tercer partit, el MUNGE
(Moviment d'Unió Nacional de Guinea
Equatorial) que, dirigit per Ondo Edu,
seria l'encarregat de perpetuar el do-
mini a la colònia en la independència
^ue ja es veia propera. En el referèn-
dum de 1968 la colònia accedeix a la
^dependència i un mes després es ce-
JfOren les úniques eleccions lliures.
jj)s interessos espanyols hi van divi-
mtsr d'una banda el trust fuster, al

del cual hi ha la figura de l'Almi-
* Carreró Blanco, dóna suport al

candidat del MUNGE Ondo Edu, men-
tre que el trust del cacau, representat
per l'aleshores ministre d'Afers Es-
trangers ho fa amb el candidat del
MONALIGE Anastasio Ndongo; el ter-
cer en discòrdia era Francisco Macias
que encapçala la Coalició Tripartita
provenint d'escindits dels dos grups
anteriors i.de 11PGE. Macias repre-
senta als interessos francesos — Dra-
gados, Companía Maderera del
Muni— i el seu interlocutor és García

Trevijano. Macias guanya les elec-
cions i al poc temps instaura la dicta-
dura.

El terror Macias

El 1969 els interessos espanyols,
descontents amb la política de Macias
promouen un cop d'estat que fracassa
i dóna excusa a Macias per a instau-
rar la dictadura. Poc a poc Macias
centra tot el poder en la seva persona.
El 1970 funda el PUNT (Partit Únic
Nacional dels Treballadors), atorga al
país una nova Constitució en la qual
queda nomenat president vitalici. On-
ze anys de govern despòtic de Macias

CASIMIRO MASSI (ANRD) L'OPOSICIÓ
A MACIAS

L'Aliança Nacional de Restauració Democràtica de Guinea Equatorial,
és un dels moviments creats a l'exili com a oposició al règim de Macias. Es
va fer famós arran que el 1976 va distribuir un dossier acusatori contra
l'advocat madrileny Antonio García Trevjjano entre els diferents partits polí-
tics de l'oposició democràtica, la qual cosa li va costar la carrera política a
l'esmentat García Trevyano. Amb representants d'ANRD'hem parlat sobre
la situació actual de Guinea.

—Es pot parlar d'intervenció d'Espanya en el cop d'estat?
' No es pot afirmar ni es pot negar —ens contesta

Casimiro Massi, secretari general del comitè d'ANRD a
Catalunya—; ara bé, creiem que Nguema ja cercava des
de fa temps l'enderrocament de Macias i aprofitant que
aquest era un gran enemic d'Espanya va cercar el su-
port del Govern espanyol.

-Quina opinió us mereix la figura de Nguema?
—És un familiar i col·laborador proper de Macias,

i per això haurem d'esperar a veure quines actituds
pren. De moment, la nostra actitud és d'expectativa.

—Creieu que es realitzarà realment una transició
democràtica a Guinea?

-Les declaracions fetes per Nguema en con-
tra dels partits polítics no ens inspiren, gaires con-
fiances; ara bé, si realment hi ha un interès que el rè-
gim militar sigui merament transitori nosaltres
no ens negarem a col·laborar amb ells. Nosaltres volem retornar i per això
volem les suficients garanties. Guinea està mancada de tècnics, els que hi
han, són tots a l'exili i no es pot pretendre reconstruir un país sense tècnics.
D'altra banda, si el que pretén Espanya és instaurar un règim neocolonial,
estaríem en situació que s'aprofitarien els de sempre, serien «els mateixos
gossos amb diferents collars». El país ofereix uns immensos recursos natu-
rals; un espanyol, Càndido Montoya, ha descobert mostres d'or, urani, pe-
troli, etc, i d'aquests recursos se n'ha de beneficiar el poble.
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donen aquest balanç: la població del
país, que en el moment de la indepen-
dència superava les tres-centes mil
persones, ha descendit a menys de
cent mil, dos-cents mil guinenans s'-
han vist obligats a l'exili, un de cada
cinc-cents guineans ha mort víctima
de la repressió; al moment de la cai-
guda de Macias existien en el país
cinc mil presos polítics i trenta mil
persones condemnades a treballs for-
çats, les tortures eren pràctica habi-
tual, hi han molts testimonis recollits
per Amnesty International, segons ells
els presos més perillosos són torturats

en el penal de Blabich davant dels
tres homes claus del règim: Bonifacio
Nguema, Carmelo Bico i l'antic cap de
la casa militar de Macias, el tinent co-
ronel Teodoro Nguema, actual cap del
règim que ha enderrocat Macias. La
Antièslavery Society ha reunit prou
dades com per a determinar que la
majoria de la població guineana esta-
va en unes condicions de autèntic es-
clavatge, tota persona major de quinze
anys estava obligada a sotmetre's als
«plans de rehabilitació econòmica»;
pel seu treball els guineans no rebien
cap sou, tan sols una dieta alimentícia

GARCIA TREVDANO OPINA
SOBRE EL COP

L'advocat madrileny Antonio García Trevyano és, probablement, un
dels espanyols que millor coneixen els entrellats de la política guineana en
els darrers anys. La seva opinió és, doncs, valuosa.

-El suport del Govern espanyol ha estat decisiu, el cop no s'hagués
produït sense el suport moral i material de les autoritats espanyoles.

—Com valora la situació actual de Guinea Equatorial?
—Encara és molt d'hora com per a poder dir res, no obstant, encara no

és el moment d'exigir unes condicions democràtiques normals en aquest pe-
tit país africà de parla espanyola. Primer s'ha de reconstruir el país, després
la perspectiva del temps col·locarà cada cosa en el seu lloc.

-E l fet que amb la caiguda de Macias, s'hagi tornat a posar en dubte
el nom de García Trevijano, a què creu que és degut?

- É s una campanya desfermada per dos motius principalment, en pri-
mer lloc per a desviar l'atenció de l'opinió pública de la participació espan-
yola en el cop d'Estat; en segon lloc, davant dels rumors a'un possible retorn

meu a la política activa han intentat
desprestigiar-me.

-Què hi ha d'aquest possible
retorn?

—Res. Jo no tinc cap interès en
retornar a la política. Al menys men-
tre hi hagi aquesta política d'hipo-
cresia, consens i manca de democrà-
cia.

—Dins d'aquesta campanya hi
han hagut guineans que vostè va
ajudar en el passat i que avui li han
girat l'esquena.

—Si, principalment el que fou
ambaixador equatoguineà a Espanya, Esteban Nsue, que ós un senyor que
no crec que torni mai més a Guinea ja que es va apoderar del fons de sei-
xanta milions de l'ambaixada. L'altre és Àngel Moisès, president de l'ANRD,
que si bé ell mai no m'ha atacat i no crec que ho faci, sí que ho fa la seva or-
ganització.

-Quina opinió li mereix l'ANRD.
-És un muntatge sense cap contingut polític ni incidència a l'interior

de Guinea, realitzat a fi de viure amb els fons de pessetes atorgats pels neo-
colonialistes de Madrid. .

-L'actual situació de Guinea fa preveure que caurà en un nou estat de
neocolonialisme per part d'Espanya?

—Això es evident, no és que caurà, sinó que ja ha caigut. I el que resul-
ta trist és que d'això s'aprofitaran els mateixos de sempre, aquells que es
varen aprofitar durant el govern de Macias. Guinea Equatorial necessita, al-
menys en un període de cinc, deu anys, de la tècnica ! el capital espanyol, i
això ho haurà de pagar d'alguna manera. Encara que jo prefereixo un país
neocolonitzat on la gent pugui menjar a una independència amb gana.

Macias, l'ex-dictador caigut.

de vint kilos d'arròs, quatre litres d'o-
li de palma i quatre kilos de peix men-
suals; la ració era fixa sense que im-
portés el nombre de persones que de-
penien del treballador.

Amb aquestes condicions l'econo-
mia guineana es va ensorrar. De
trenta-vuit mil tones de cacau que
s'exportava el 1968 la producció ha
baixat a menys de tres mil. La pro-
ducció de fusta va baixar de tres-
cents mil metres cúbics abans de la
independència a menys de vint mil el
1971, les dades són esgarrifoses en el
país que, en el moment de la indepen-
dència, comptava amb la renda VeT

càpita més alta de tota Àfrica.

El dia set d'agost l'Oficina d'Infor-
mació Diplomàtica del Ministeri d;A-
jers Estrangers, volent sortir al pas de
les reiterades informacions que situa-
ven Espanya darrera del cop de Estat
de Teodoro Nguema distribuïa una
nota en la qual textualment es deia:
«El Govern espanyol va saber amb al-
guna antelació que algun moviment
^caràcter militar es preparava a
^umea Equatorial», això no feia més
HUe confirmar les sospites. Durant el
c°P d'Estat l'espai aeri guineà estava
tancat per a tot el món menys per als
«vions espanyols que va conduir a la
h issió espanyola d'ajuda; encara no

1!? p a s s a t <iuaranta-vuit hores del
estat. L'aleshores cap d'estat de

Guinea Nguema va enviar la seva do-
na a Canarias abans d'efectuar el cop
amb la previssió que no sortís bé, on
fou custodiada per la policia espanyo-
la. El Govern espanyol, molt abans de
poder saber quin tomb prendria el
moviment militar, el va reconèixer i
va enviar tot tipus d'ajuda. Espanya
participava així en el recanvi de rè-
gim guineà. '

Des del primer avió que va conduir
Carlos robles Piquer, secretari d'Estat
del Ministeri d'Afers Estrangers i un
grup de metges a Malabo s'han suc-
ceït els esdeveniments. La Comunitat
Econòmica Europea ha desbloquejat
.els crèdits al nou govern, mercès a la
mediació d'Espanya; el fabulós trac-
tat pesquer que atorgava a l'Unió So-
viètica el monopoli de la pesca a Gui-
nea, en el moment de la seva caduci-

tat serà renegociat amb Espanya, se-
gons han declarat reiteradament les
noves autoritats, i les propietats es-
panyoles, encara que considerat pel
nou govern assumpte de segon ordre,
seran retornades als seus propietaris.
Aquestes propietats s'avaluen en prop
de cinquanta mil milions de ptes. Si
les perspectives de noves inversions
es mantenen, el capital espanyol anirà
a Guinea, que pot caure perfectament
en una situació de neocolonialisme.
De moment, els tècnics xinesos, rus-
sos i cubans han estat substituïts per
tècnics espanyols. Metges, mestres i
militars i fins i tot electricistes (Mala-
bo era l'única capital del món sense
energia elèctrica) són els encarregats
de la reconstrucció, del país. Deu anys
després de la independència, els espa-
nyols tornen a Guinea. •
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AvHJI,
1000 VEGADES

AVUI
QUB r AVUFés més que un diari,

que T AVUI" té un significat, especial
peraCataluTTya,és queborn que al cap de 1000
números, superant-ho tot, no cal que es digui;
és un fet remareaüe, té la seva importàrcia

Vevò és per això precisament que l'AVUI",
rom a suport putiicitan,diu^aiitaquests
1000 números que ara amnemorem,

s'ha convertit en un mitjà de comunicactó
molt rendible a Catalurjya

Anunciem a ïfiVTJI eonucaĵ a que iiamés sigui,
perquè és més rendible
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JOAN MONLEON, DELS PAVESOS

La passada valenciana
XAVIER FEBRES

El seu avi, Vicent Novejarque, fou l'inventor de l'orxata liquida (i
ja no de xarop). El seu pare, peoner del cinema valencià. Ell, però,
ha enriquit l'herència. Iniciador de la ràdio en català a València,
orxater de vocació i professió, ex president de la falla Corretgeria-
Bany del Pavesos (me tiraren per «rojo». Són molt conservadors) i
ara el cantant més exuberant, popular i trempat del País Valencià
i part de l'estranger. Amb tots vostès: Joan Monleon, en Monle...

tipisme, val a dir que la Merxe també
era orxatera de professió abans dè
consagrar-se a la cançó.

Sí, xiquet. Tots dos entenem de xu-
fla (es refereix, evidentment, a la Cy-
perus esculentus, varietat sativus). Ell
té bona xufla i jo sé triar-la...

De fet, Els Pavesos vam començar
al final dels anys 60 amb les cançons
del Grup de Folk de Barcelona, aple-
gats al voltant de la falla. Cantàvem
«La vall del riu vermell», «Les pometes
del pomer» i el «Vull ser lliure» amb
perfecte accent barceloní... Vam veu-
re que la cosa podia rutllar i jo vaig
començar a buscar cançons d'aquí. Al
País Valencià encara no hi havia res
de cançó. En Raimon i l'Ovidi vivien a
Barcelona i no els deixaven cantar
aquí. Nosaltres vam sortir de la falla i
vam començar a anar a cantar pels
pobles, amb el micro del rector... No
ens pagaven res. Sort de la Caixa
d'Estalvis de València'que durant la
temporada 1974-75 ens va subvencio-
nar amb 7.000 pessetes per actuació.
Encara no havia esclatat l'endiastra-
da polèmica del blau a la. senyera, si
no, no ens haurien subvencionat. Ara
són molt «blaveros».

Segons la seva tarja de visita i
promoció, guarnida als cantells supe-
riors amb dos dibuixos d'allò més erò-
tico-valencià> el grup de cançó i deri-
vats escènics més engrescador del
PeVé (País Valencià per als clàssics)
s'intitula: PAVESOS, Puericantores
Púberes Valentinorum. Bodes, bateigs,
comunions, combregars d'impedits,
aplecs i rosaris de l'Aurora. I vulgar-
ment, Els Pavesos.

Prohibicions
sonades

En la nostra història també tenim
prohibicions ben sonades, no us pen-
seu. L'any 1976, un governador civil
molt trempat que es deia Mariano Ni-
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colàs i que ara és director general de
Seguretat ens va suspendre totes les
actuacions durant tres mesos. Total
perquè durant una de les representa-
cions de «La Infanta Tellina i el Rei
Matarot» del pare Mulet» -(fra Fran-
cesc Mulet i Querol (1624-1675), na-
diu de Sant Mateu del Maestrat, do-
minic, professor de l'Estudi General
de València. Nota erudita de
l'entrevistador)-, que vam oferir
quan encara fèiem teatre i sketchs, en
la urbanització Santa Polònia de nou
rics, es va organitzar un escàndol de
consideració quan aquests senyors
van voler plantificar un tovalló blau a
la senyera quatribarrada que ens ser-
via de teló de fons. Es va organitzar
un embolic de por. Jo vaig tractar
aquella gent de maleducats, encara
que fossin advocats o metges. Ells a
mi em tractaren d'«orxatero», com si
fos un insult... Total, que es va acabar
malament. A més, l'endemà vam
muntar un dinar amb tota la gent del
grup i els «fans» que ens acompanya-
ven en permanència, i que eren unes
seixanta persones, durant el qual ca-
dascú va dir el que va voler i sembla
que alguna expressió no va ser del
gust de les autoritats. Van agafar a la
pobra Xampa, el travestí més famós
del PeVé, i el van tenir tancat divuit
dies a la presó de Gandia.

Merxe Banyuls (res a veure amb
Araceli Banyuls, solo somos amigas),
s'ha incorporat al grup des de fa qua-
tre anys, per convertir-se ràpidament
en la veu més sexy, etcètera i interlo-
cutora privilegiada en escena d'en
Monle. El llenguatge barrut de la des-
caradíssima Merxe del PeVé i no la de
Merimée només té parió amb l'streep-
tease d'en Monle-fallera. En honor al

^ treballar per què el
s*r «catalanista», i bé, si,

\ • * f "

Vendiastrada
polèmica

Defensar la cultura del país, lluitar per flj
Pals Valencià recupere la seua identitat-
soc catalanista.

català-«valenciano»

En el terreny de la polèmica català-
«valenciano», no cal dir que Els Pave-
sos ho tenen prou clar. I per tots els
pobles valencians que els criden contí-
nuament van repetint una de les es-
trofes més aplaudides de la cançó En
el barranc de l'Eixut:

Jo en conec més de quatre
que diuen són «valencianos»
i quan tenen un xiquet
li parlen en «castellano».

I explica en Monle que una vegada
van venir a contractar-nos per la pre-
sentació fallera del barri del Carme,
que és el meu. Després ens digueren
que res de res. El motiu? Que ens ve-
taren per «catalanistes». En fi, ser «cata-
lanista» és defensar la cultura del.
país, lluitar per l'autonomia valencia-
na, treballar per a que el País Valen-
cià recupere la seua identitat... Si fer
tot això és ser «catalanista», i bé, sí,
sóc catalanista.

Després de prop de deu anys de có-
rrer pel món, Els Pavesos es plante-
gen ara una professionalització més
seriosa, més enllà de les gresques im-
provisades que els havien fet popu-
lars. Es tracta d'oferir un espectacle
de qualitat en escena, amb un major
rigor musical. La gresca potser se'n
ressent. És una opció.

Abans tot era improvisat i més di-
vertit. Jo m'ho passava millor. L'any
75 vam muntar l'espectacle «Micalet
country» en quinze minuts i érem sei-
xanta persones en escena. Era una
passada total. Un dia va pujar un es-
pontani a l'escena i ara encara el te-
nim al grup. Tot anava així. Allò que
tenia més èxit eren les converses im-
provisades entre la Merxe i jo,
burxant-nos contínuament. Ara ja no
ho fem tant, presentem un espectacle
molt més preparat.

Un tercer disc
cosmopolita

Els Pavesos presenten aquest mes
el tercer disc de llarga durada: Va-

lència-Estambul-Konstantinòpolis,
amb uns arranjaments musicals força
més 'acurats que abans, a càrrec del
mestre del grup Jordi Reig. Diuen que
és un disc de music-hall. Conté, per •
exemple; una adaptació de la cançó
de Jacques Brel Bruxelles adaptada al
català per Carles Gàmez amb el títol*
València 1900. (Eren els temps que
València somniava / eren els temps
del cinema mut / eren els temps de
l'arròs i tartana / eren els temps que
València cantava.) Entre les altres
aportacions del disc s'hi compta una
cançó de reminiscències àrabs (la his-
tòria d'una bagassa d'Estambul) titu-
lada Fàtima; la peça Ja us he recone-
gut popularitzada per Mistinguet i en-
registrada posteriorment per Núria
Feliu, el mambo Benidorm, un poti-
poti de temes de les bandes populars
de música del PeVé titulat Pot de Con-
fitura, la cançó: tradicional La Tia
Blaia, etc.

Quant als motius del títol summa-
ment cosmopolita del disc, salten a la
vista: •

Nosaltres anem molt lluny èn idees.
No ens conformem amb els Països Ca-
talans. Volem tota Europa, des d'aquí
a Konstantinópolis. Tot el Mediterrani
per a nosaltres. I apa, a nedarl

«La Holandesa»: Liquides
i crema catalana

Per a més explicacions, tothom pot
adreçar-se a en Monle. Se'l troba ca- '
da dia, a estones, en l'orxateria de
propietat familiar La Holandesa, prop
del. Mercat Central, servint liquides a
les mestresses que tornen de plaça, a
la intelligèntsia del país que s'hi acos-
ta, a les bagasses del proper barri xi- '
nès, o als famosos que van als estudis
de Ràdio Peninsular del davant. Entre,
els productes oferts per escrit en el vi- ,
dre mural de darrera el taulell, cal
fixar-se en la «Crema catalana: 50
ptas.», detall no gens anecdòtic si te-
nim en compte que la tradicional ca-
feteria Balanzà del centre de València
va haver de suprimir de la carta el>
«Pernil a la catalana» degut a les ires
dels blaveros. . .

De vegades vénen quatre imbècils a
protestar per això. Però jo els contes-
to: Si hi ha paella valenciana, què vol
que hi fem, també hi pot haver crema
catalana, oi? •
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TORTOSA ENTRE CACIC I CACIC

Celma vol
succeir a
la família
Bau
JOAQUIM R06LAN
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Un Instituto Politécnico
Militar pot ser que rebi
Tortosa pel seu homenatge
a l'Exèrcit celebrat durant
les Festes de la ciutat. Un
aspirant a ocupar el lloc de
la mítica
i caciquil família
Bau, el tortosí resident a
Madrid, Josep Celma, ha
pagat de la seva butxaca
totes les despeses de
l'Homenatge.

Un ajuntament sense diners a qui
l'oferta de Celma va semblar be, pe-
rò que després de veure com els actes
militars ocupaven la meitat del pro-
grama de festes, com saltava d'aquest
programa una xerrada sobre Estatut i
el protagonisme de Celma regalant
milions a la ciutat, se'ns ha començat
a penedir d'haver acceptat la propos-
ta de l'amo d'Assegurances Metròpo-
lis, molt vinculada a l'Exèrcit. I van
començar les tensions.

A un regidor del PSUC el va obligar
el seu partit des de Barcelona a Assistir
als actes militars; el regidor socialistes
es van negar a anar a la processó reli-
giosa que presidia Josep Celma i alts
càrrecs militars; el batlle -CDC- va

començar a remarcar als seus discur-
sos la catalanitat de Tortosa i la ne-
cessitat de respectar les autonomies,
deixant clar cada vegada que podia
íue el promotor de l'homenatge era el
senyor Celma... Havien començat les
tensions i es començava a veure l'a-
bast de l'homenatge organizat per
Jjfiüna, omnipresent, patriarcal, «ho-
^e bo» d'una Tortosa que el va veure
caixer i marxar cap a Madrid a fun-

r ^ a societat d'assegurances amb
capital social de 40.000 milions de

1? ~~seS°ns sempre ressalta a la
guDiuatat que ensereix al mitjans in-
jonnatius tortosins- i del qual n'es
1 accionista majoritari.

Josep Celma només hi va passar la
a fil?T* a Tonosa' Després'va anar

Í L í u n a a Madrid amb Seguros
i la va fer. Quan va reapa-

rèixer a Tortosa va ser per crear el
Patronat de la Universitat a Distància
(UNED) de la qual n'es president,
amo i senyor al posar la major parte
de capital fundacional, mantenint-la
amb la major part i corrent les despe-
ses més petites a càrrec de l'Ajunta-
ment i la Diputació de Tarragona. De
la Universitat a Distància, a mantenir
àmplies entrevistes amb l'Honorable
President i ser un home molt ben vist
dins la Generalitat per estar dispo-
sat a què la UNED passés a mans de
la Generalitat, només va haver-hi un
pas. Fa tres anys Celma creà els Pre-
mios Ejército de Pintura y Poesia que
tradicionalment entregavava ell a
Madrid als guanyadors. A part del seu
amor a l'Exèrcit, tantes vegades re-
marcat en els discursos que ha estat
pronunciant durant una setmana se-
guida, la seva companyia, Seguros
Metròpolis estén moltes pòlisses d'as-
segurances a l'Exèrcit, tanmateix as-
segura tots els estudiants de la UNED
així com de la Telefònica.

Home influent a l'antic ajuntament
tortosí, sobretot a través del patronat

de la UNED, des de l'entrada del nou
ajuntament democràtic les relacions
eren tenses degut a què l'Ajuntament
no acaba de pagar 500.000 pessetes
preceptives al patronat de la UNED.
Ni a l'Ajuntament li interessava estar
barallat amb el senyor Josep Celma,
ni al senyor Josep Celma li interessa-
va estar barallat amb l'Ajuntament i
va començar la història quan, per tal
de minorar les relacions, el batlle de
Tortosa va anar a Madrid a entregar
els Premios Ejército que sempre dona-
va el propi Celma.

Promeses i milions
per a un homenatge

Va ser llavors quan en Josep Celma
va proposar a l'ajuntament de fer un
homenatge a l'Exèrcit que ell pagaria
de la seva butxaca, i assegurà a més
que aprofitaria les seves influències
per tal d'aconseguir que a Tortosa
s'intal.lés un Instituto Politécnico Mi-
litar que té projectat l'Exèrcit amb la
conseqüent creació de llocs de treball

L'EXÈRCIT AMB LA CONSTITUCIÓ
Durant els actes d'homenatge a l'Exèrcit que es celebraren a Tortosa dintre

del marc de les festes majors de la vila capital del Baix Ebre es produïen unes
delcaracions de les jerarquies militars assistents de gran valor democràtic pel
seu contingut i que ressenyem a continuació.

En una conferència pronunciada al paranimf de la Universitat Nacional d'E-
ducació a Distancia (UNED) el tinent coronel d'Enginyers i diplomat d'Estat
Major, Francisco López de Sepúlveda sota el títol de «Sociedad y Ejército», en
parlar de la institució militar, les seves principals característiques, el seu ori-
gen i la raó de la seva existència digué:

«La forma de fer militar és i ha de ser diferent, en diversos aspectes, amb re-
lació al de la societat civil; han de ser diferents perquè els exèrcits varen néixer
i existeixen per a complir una missió que es desenvolupa en una situació d'a-
normalitat, com és la guerra; precisament un dels problemes més seriosos que
actualment té l'exèrcit és el d'adaptar la seva vida a les èpoques de normalitat,
però mantenint les qualitats precises per actuar amb eficàcia en les situacions
anormals.»

Al parlar de l'apoliticisme, apartidisme i intervencionisme de l'exèrcit va dir:
«Un dels índex més acurat per mesurar el grau de desenvolupament —polí-

tic, social i en suma, de civilització— d'una nació, és el que reflecteix l'allunya-
ment de la política per part dels exèrcits.» «L'Exèrcit està a disposició de l'Es-
tat per a servir la nació.»

Per altra banda, durant un sopar d'homenatge a les altes jerarquies de l'E-
xèrcit, el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, tinent general José Gabeiras Monte-
ro pronuncià un discurs del qual trèiem les frases de major contingut sociopolí-
tic:

«No ens espanten els regionalismes, perquè llarga és la nostra experiència:
Està demostrar que unitats on conviuen espanyols de diverses regions resul-
ten més eficaces, resolutives i dinàmiques que aquelles altres en què el contin-
gent està alimentat per una procedència definida i unitària.»

Sobre el tema de la Constitució i la seva defensa afirma:
«Esperem que no sigui necessari complir in extremis la missió de defensar la

integritat territorial d'Espanya, per la qual cosa sense cap dubte estem sempre
disposats seguint els mandats de l'article 8 de la Constitució.»
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a través de les infraestructures, man-
teniment, neteja, hotels, augment de
població, etcètera. La idea, a un Ajun-
tament que no disposava més que de
500.000 pessetes, per organitzar les
festes majors i que sempre pensa en
llocs de treball a una zona cada vega-
da més deprimida i amb augment d'a-
tur, no li va semblar gens malament i
li va donar carta blanca al senyor Cel-
ma per organitzar l'homenatge.
Després vindrien les sorpreses.

El senyor Celma va moure totes les
seves influències a Madrid i va acon-
seguir que vingués a Tortosa des del
Cap d'Alt Estat Major, fins a la banda
de la Casa Reial, passant pels paracai-
gudistes que van fer una impressionant
demostració al poüesportiu... Actes
poètics i discursos van omplir més de
la meitat del programa oficial de Fes-
tes. La idea no va sentar gens.mala-
ment a l'Exèrcit que hi va abocar tot
el seu potencial de públic-relations,
seguint la línia d'acostament al poble
i de popularització de la seva tasca
empresa al llarg de tot el procés de
democratització. D'altra banda, dona-
va una injecció moral a un sector par-
ticularment castigat pel terrorisme i
moltes vegades incomprès per amplis
sectors. Quan el capità general de Ca-
talunya va qualificar Tortosa de ciu-
tat valenta pel fet de l'homenatge en
aquests temps que corren, estava re-
flectint aquesta idea. Res, doncs, que
objectar a l'actitud de l'Exèrcit que
solament va voler col·laborar el millor
que va poder a uns actes que, lògica-
ment, mereixen la seva simpatia. Però
en Celma anava fent feina pel seu
compte i així per pressions seves van
saltar del programa de festes unes xe-

rrades organitzadas pel Club Universi-
tari sobre l'Estatut i van saltar els
noms dels polítics catalans que hi par-
ticipaven, perquè segons el senyor
Celma, «un acte sobre l'autonomia es
contradiu am l'esperit de un homenat-
ge a l'Exèrcit», com si els alts caps de
l'Exèrcit no deixessin molt clar als
seus discursos que la seva tasca era
defensar la Constitució, una Constitu-
ció que —potser no ho sabia el senyor
Celma— reconeix i institucionalitza
les autonomies.

Poca elegància,
poca elegància

Però el senyor Celma anava per fei-
na. Ell va pagar el monòlit que la ciu-
tat ha aixecat en honor a l'Exèrcit, ell
va pagar tots els dinars i sopars ofi-
cials, ell va pagar l'hostalatge al Pa-
rador Nacional de totes les persones
provinents de Madrid, així com les
despeses generals, etcètera.

El senyor Celma anava fent feina i
sortint a tots els programes de TV — a
una TV que només parla de Tortosa
quan es tracta de parlar de trasvassa-
ment, nuclears o desgràcies
arrosseres-. El senyor Celma era en-
trevistat i reentrevistat als diaris ofí-
cialistes. El senyor Celma se n'anava
a un asil de vells i ostentosament re-
galava un milió de pessetes. La patro-
na de Tortosa, la Verge de la Cinta,
era menys anomenada durant les se-
ves festes, que el senyor Celma.

Quan les forces polítiques van co-
mençar a veure l'abast de la jugada
era tard i van venir les precipitacions.
El PSUC obligava a un regidor seu a
assistir als actes. Els regidors del PSC

no van voler anar a la processó. La
Generalitat va enviar precipitadament
a en Romà Planas perquè la repre-
sentés als actes oficials, el batlle va
haver d'improvisar ràpidament dis-
cursos, i a cada un havia d'anar insis-
tint cada vegada més amb la catalani-
tat de Tortosa, amb la seva vinculació
a Catalunya i a l'Estatut...

I el senyor Celma al final d'un so-
par li diu en públic al Cap d'Alt Estat
Major «d res no ens agradaria més que
el Instituto Politécnico Militar s'ubi-
qués a Tortosa» Agafat per sorpresa,
degut a la poca elegància del senyor
Celma, el Cap d'Alt Estat Major va dir
que «això no depenia d'ell sinó del co-
mandament, encara que donaria tot el
seu suport a la idea»

Pobre Tortosa
Tortosa, la «ciutat valenta» segons

el capità general, ha tingut un prota-
gonista a les festes de la Cinta: en Jo-
sep Celma, qui repartint milions vol
ocupar el lloc caciquil i d'influència
que la mort política de la famosa fa-
mília Bau ha deixat buit. Quan la ciu-
tat valenta se'n va adonar, el paper
de Celma havia pujat molt punts, per-
què, vulguis que no, una ciutat que ha
vist als seus cacics tradicionals com el
símbol de la gasiveria i la inoperàn-
cia, qui porta diners i promet coses,
sempre is ben vist. Cal apuntar el nom
de Celma per a un futur. I cal anar re-
petint i explicant que Tortosa no és
tan de dretes com la pinten, que va
canviant, però qui no canvia són els
seus insòlits, decimonònics cacics i as-
pirants a cacics, creadors de la teoria
de la «quinta provincià» del «ni valen-
cià ni català, tortosí» i sustentadors
que els diners es fan a Madrid, les in-
fluències també i que cal aconseguir
les coses a Madrid i que Tortosa de-
pendrà de Madrid si vol alguna cosa i
que Barcelona l'oprimeix. De gent crea-
dora de la nova teoria que les auto-
nomies són incompatibles amb l'Exèr-
cit.

Pot ser que Tortosa sigue una ciu-
tat valenta, però també és una ciutat
amb una enorma mala sort que només
surt als diaris per parlar de trasvassa-
ments, de nuclears, de desgràcies
agrícoles, que no vol l'Estatut o que
algú no ha tingut ni l'elegància sufi-
cient per a demanar un Institut Poli-
tècnic Militar, o l'elegància suficient
de no remarcar tantissimes vegades
que l'homenatge el pagava ell i no la

ciutat. •
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PREMIS i REGALS
PER ALS NOSTRES
SUBSCRIPTORS

A mesura que aneu fent subscriptors anireu rebent ei BONS que pertoquin. En el cas que no els vulgueu
acumular podreu anar retirant els obsequis que us corresponguin pel valor dels BONS que posseïu.

BONS

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

PREMIS

Un disc o cassette del mercat actual a triar.
logurtera 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 discos EDIGSA o lot llibres LAIA.
Un viatge Ruta Romànica de Catalunya per a dues persones.

Recordem als nostres subscriptors que en el moment d'avalar les subscripcions posin ben clar el seu nom,
cognom i número de subscriptor.

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



ELS TRES RECTORS ENS HO CONFIRMAREN

La Llei d'autonomia
universitària, un insul

FRANCESC PLANAS

Feia força temps que se'n sentia parlar, de la Llei d'Autonomia
Universitària. Però quan, el 5 de setembre, «La Vanguardia» filtrà
el text aprovat pel Consell de Ministres, el món dels universitaris
esperançats en l'autonomia es somogué. I els rectors de les tres
universitats catalanes amb ell.

L'Antoni Maria Badia i Margarit,
rector de la Universitat Central, en
Josep Laporte, de l'Autònoma, i en
Gabriel Ferraté, de la Politècnica, ens
manifestaren el seu complet rebuig,
del projecte de llei esmentat. A diver-
sos nivells començaren, tan bon punt
s'estengué la notícia de les intencions
governamentals, les gestions per a
aturar un projecte que en paraules
dels propis rectors podria qualificar-
se d'increïble, sorprenent, inaccessible
0 antiautonomista. Segons en Badia i
Margarit, «aquesta llei sembla que
només tingui d'autonomista el títol».
Malgrat la inactivitat universitària
dels dies durant els quals es produí la
filtració del projecte, les veus discre-
pants s'aixecaren des dels diversos
partits partidaris d'una veritable au-
tonomia, no solament universitària si-
nó també política. Així, Convergència
Democràtica, el Partit dels Socialistes
1 el Partit Socialista Unificat qualifica-
ren negativament el projecte amb im-
mediatesa. Eren aquests tres partits,
precisament, els qui més seguretat ha-
vien aportat als rectors de les nostres
universitats en cloure's el debat sobre
l'Estatut d'Autonomia. «Ens havien dit
—ens comentà en Gabriel Ferraté—
que en Suarez els havia promès que
les tres universitats passarien a ser
catalanes en un termini curt». Presa
aquesta confiança s'entén la decepció
que la publicació d'una llei d'autono-
mia universitària que fa inviable
aquella possibilitat va provocar en els
rectors.
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No s'ho volien creure

La primera reacció fou d'increduli-
tat, reacció que semblà abonar el des-
mentit del ministre que pocs dies
després parlava del text com a una
versió preparada per un grup de» tre-
ball prèviament a l'aprovació dels Es-
tatuts basc i català i que el projecte
definitiu, que segons èl ministre Gon-
zàlez Seara estava en procés d'orde-
nació, incorporava no solament les
realitats legals previstes en els Esta-
tuts d'Autonomia sinó també les ob-
servacions formulades pels altres mi-
nistres afectats per la nova llei. Tot i
amb això, cal donar una especial im-
portància en el possible millorament
del projecte a una conversa Suàrez-
Roca Junyent, entre d'altres, a la qual
replicà el cap del Govern dient que
s'encarregaria de parlar amb el mi-
nistre d'Universitats i Investigació.

«Penso que el projecte que va arri-
bar a les nostres mans no era, ni molt
menys, el que presentaran perquè és
tan exageradament antiautonomista
que ens ha agafat a tots de sorpresa»,
ens digué en Josep Laporte, que es
mostrava igualment sobtat pel fet que
no se'ls hagués comunicat, com sí que
havia succeït amb quatre esborranys
anteriors, l'existència d'aquest projec-
te. «Projecte clarament regressiu en-
vers els que havíem barallat abans»,
ens digué l'Antoni Maria Badia.
«D'autonomia, poca», acabaria senten-
ciant en Gabriel Ferraté.

Josep Laporte: Ens han agafat per sor-
• presa

«Això no és una llei»

Però en què consisteix aquesta re-
tallada tan important que ha aixecat
tanta polseguera? La llei que comen-
tem compta amb moltíssims articles.
Aquest és un dels seus principals de-
fectes. «És que això no és una llei sinó
un reglament. Se'ns diu quina ha de
ser la composició del Claustre, com s'-
han d'habilitar els professors, com ho
hem de fer tot. No deixa lloc per a cap
autonomia», ens afirmà taxativament
el rector de la Central, coincidint amb
el de la Politècnica que «quan una llei
orgànica és tan llarga ho defineix tot i
impedeix que les Universitats puguin
prendre opcions pròpies».

r'altra banda, el nomenament de
professors resta així mateix molt me*
diatitzat per la intervenció estatal que
dóna un paper gairebé insignificant a
les universitats. Fins ara existien dues
vies: la contractació de professors i
les oposicions. «Tal i com assenyala la
llei, les contractacions es fan quasi
impossibles deixant com a única sortí-



la les oposicions, la qual cosa és força
•egressiva», digué en Badia i Marga-
it. «En realitat segons en Ferraté-,
m comptes d'autonomia universitària
)l que contempla aquesta llei és l'au-
onomia del Consell General d'üniver-
litats, cosa que ni és la que volíem ni
;ampoc compta1 amb una distribució
le llocs dins el Consell que ens satis-
'acto.

Les reaccions negatives s'han
comptabilitzat també al País Basc, on
ïl rector de la Universitat de Bilbao
10 semblava, tampoc, lògicament,
nassa satisfet.amb l'acord del Consell
ie Ministres. I, probablement, les me-
sures que es puguin prendre de no

Antoni Maria Badia i Margarit: En
comptes d'anar andavant, anem enre-
ra.

Gabriel Ferraté:
aviat poca.

D'autonomia, més

DETALLS DE IA LLEI DANTIAUTONOMIA
Article 11: L'Estat conserva la titularitat exclusiva de totes les Univer-

sitats que actualment depenen d'ella, llevat que procedeixi la seva transfe-
rència individualitzada a una comunitat autònoma a través d'una llei espe-
cial, cas en el qual l'Estat i la comunitat compartiran la titularitat en els ter-
mes que determini la llei de transferència.

Article 16: En les Universitats públiques, la creació i supressió de Fa-
cultats i les seves Seccions, Escoles Tècniques Superiors i escoles Università-
ries serà aprovada per Decret, a proposta del Ministeri d'Universitats i In-
vestigació, prèvia sol·licitud de la Universitat.

Article 24.4: La llei de transferència, a més a més de precisar la parti-
cipació de l'Estat i de la comunitat en el finançament, determinarà les espe-
cialitats del seu règim jurídic, especificant les facultats que es transfereixen
i la forma de control que es reserva l'Estat; a aquest efecte, l'esmentada llei
disposarà l'establiment d'una comissió mixta integrada per representants de
l'Adiministració de l'Estat i dò la comunitat autònoma encarregada de vet-
llar per l'aplicació corresponent de les normes reguladores de cada universi-
tat. •

Article 43, 4: El Ministeri d'Universitats i Investigació, previ informe
del Consell General d'Universitats, establirà les condicions mínimes a què
hauran d'ajustar-se els plans d'estudi per a llur homologació.

Article 50: En les universitats estatals les plantilles de professorat dels
cossos de l'Estat seran aprovades pel Ministeri d'Universitats i Investigació.
L dotacions de places de nova creació, retribuïdes amb càrrec als Pressu-
postos Generals de l'Estat, es distribuiran entre les diferents universitats pel
ministeri d'acord amb els criteris generals establerts pel Consell General
d'Universitats.

Article 51: S'ingressa en el cos de professors adjunts d'Universitat a
proposta vinculant de la comissió corresponent, mitjançant nomenament del
Ministeri d'Universitats i Investigació.

Article 53: L'ingrés en el cos de catedràtics d'Universitat exigeix l'habi-
utació estatal prèvia del candidat i té lloc amb l'adscripció de l'habilitat a
Plaça concreta d'una Universitat de l'Estat.

Article 70: En els cassos de notòria i greu violació de la legalitat, el Go-
vern podrà suspendre el règim d'autonomia a una Universitat, per termini
^terminat i amb assenyalament de les normes de govern i administració
Precedents. D'aquestes resolucions es donarà compte immediat a les Corts
Generals.
tul A r t i c l e 7 l ' 3: El Consell General d'Universitats estarà composat pels ti-
le ? d e l s í>rgan8 <ïue tenen al seu càrrec la gestió de l'educació superior en

8 Comunitats Autònomes i Ens Preautonòmics, un nombre igual de mem-
«s designats per l'Administració Central de l'Estat i els Rectors de les uni-

c i t a t s públiques.

posar-se remei a l'esmentada llei se-
ran mancomunades. «De moment — •
ens comentà en Ferraté-, tenim la
possibilitat de la presentació d'esme-
nes per part dels grups parlamentaris
i tenint en compte que estem en un
pais democràtic les accions al carrer
no són, en principi, acceptables».
També en Badia i Margarit en parlar
de les possibles postures a prendre
parlava de l'errada que representaria
adoptar actituds unilaterals: «Jo pren-
dria una opció determinada d'acord
amb el meu equip rectoral i sempre
amb el suport del conjunt de la Uni-
versitat a la qual caldrà prendre el
pols un cop comenci el curs».

En preguntar-los fins a quin punt
tindria sentit de regir unes universi-
tats reglamentades amb una llei an-
tiautonomista, en Josep Laporte ens
recordà la seva decisió presa de fa ja
temps de no presentar-se a la reelec-
ció i en Badia i Margarit, sense adop-
tar cap decisió definitiva, considerà
aquesta sortida com massa fàcil. «Es-
sent rector d'una Universitat com la
nostra allò que costa és no pensar en
la dimissió», ens va dir irònicament.

En resum, doncs, una llei que tots
els autonomistes esperen que es modi-
fiqui seriosament -«No pot ser con-
tradictòria amb l'Estatut», afirmà en
Ferrater- especialment en el seu arti-
cle onzè que determina senzillament
la impossibilitat que les tres universi-
tats catalanes passin a dependre úni-
cament i exclusiva de la Generalitat.

I si la llei definitiva és bona, què?
Tones, probablement, comencin a
solucionar-se* moltes coses en aques-
tes tres universitats que avui per avui
imparteixen classes per a uns
100.000 estudiants. I, també proba-
blement, el mateix Laporte es pensi
una mica això de la seva dimissió. •
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LA BIENNALE 1979

El cinema torna
a Venècia
ANTONI KHtCHNER

La contestació que va marcar una fita a França a l'any 1968 va
trasladar-se fins a la Mostra de Venècia, en una interpretació o
totalment equivocada, doncs la realitat política francesa no era, ni
de bon tros, la mateixa que tenia Itàlia en aquell temps. La
Mostra del 68 va ésser contestada i les solucions emprades des
d'aquella data no van aconseguir adreçar unes estructures que
estaven poc menys que dinamitades.

La crisi de la Mostra del Cinema va
ésser reflex de la crisi que va experi-
mentar la Biennal d'Art, entitat autò-
noma i cultural de la qual depèn,
doncs la Mostra del Cinema és una de
les cinc disciplines per las quals s'in-
teressa la Biennal.

Estructurada de nou la Biennal
d'Art, el seu consell directiu va creure

. oportú tornar a tractar el fet cinema-
togràfic celebrant la Mostra a l'esce-
nari habitual del Lido, una de les illes
que envolten Venècia, i en les dades
tradicionals de final d'estiu. La tasca
de dirigir el festival cinematogràfic ha
estat encomanada a un home de cine-
ma. Crític de «Blanco e Nero» i «Cine-
ma», iniciat al cinema de la mà dels
grans noms del neorrealisme, autor
compromès que ens ha donat pel·lícu-
les tan significatives com «El proceso
de Verona», Cario Lizzani ha signat un
contracte que el vincula al front del
festival durant quatre anys.

L'estructura
de la nova Mostra

El nou director de la nova Mostra
el primer que ha fet és trencar amb
unes fórmules tradicionals en els fes-
tivals de cinema, especialment en els
competitius, que determinen que unes
pel·lícules es programin destacant-les
de les altres. Això Vol dir que hi han
pel·lícules de primera o de segona ca-
tegoria. Les primeres són les que par-
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tipen en la competició i les segones les
que formen les seccions informatives.

El sol fet de confegir un programa
amb aquestes diferències assenyala
una manipulació del treball cinemato-
gràfic que arriba a l'espectador del
festival, professional o no, amb unes
etiquetes que classifiquen les obres
abans que es puguin veure. La Mos-
tra, de moment, no és competitiva —
hi han indicis que podria ser-ho l'any
vinent, però no és pot dir res fins que
es digui com ho serà— i el seu direc-
tor va conformar un programa que
comprenia, d'una part les obres que
es proposaven com a productes aca-
bats i interessants per si mateixos i
d'altra part ens proposaven pel·lícules
que significaven un esforç de produc-
ció en el cas de cinematografies sub-
desenvolupades, o de recerca del llen-
guatge o de temàtiques. Pel·lícules que
s'havien de veure en funció d'un fet
que anava més enllà de l'obra isolada.

Hi ha una altra determinant que
ajuda a clarificar les diferències en-
tre la Mostra de Venècia i els altres
festivals. A Venècia no hi ha mercat
cinematogràfic, això vol dir que dià-
riament no es proposen més de mitja
dotzana de títols, i en darrers dies
aquesta xifra pot ampliar-se fins a la
dotzena, però mai no s'han proposat
de programar el centenar de films que
s'arriben a projectar diàriament a
Cannes. Caldrà insistir, doncs, que a
Venècia el fet cinematogràfic es con-
templa, bàsicament, com un fet cultu-
ral. " • ' »

Avantatges i desavantatges de la
nova fórmula. Evidentment el desa-
vantatge és que es veu menys cinema,
encara que és molt dubtós si això és
un desavantatge. Hi han menys pel·lí-
cules per veure però hi ha una selec-
ció més rigorosa. I en tenir, més o

', menys, temps material per a veure tot
el que es proposa diàriament hom pot
posar-se en contacte amb obres que,
d'altra manera, seria poc menys que
impossible conèixer.

Al costat dels títols més coneguts
com «La Luna» d'en Bertolucci, o bé
«Ogro» d'en Pontecorvo, hom ha pogut
veure «La nouba» algerina, «Ors Ez-
zein» de Kuwait o la multiproducció
africana «West índies Story».

I no cregueu que parlar de films
d'aquestes cinematografies és adoptar
una postura elitísta. A «La nouba» &
ha tant de recerca, tanta poesia i tan-
ta investigació de les arrels històri-
ques d'un poble que, forçosament ens
ha d'interessar als catalans .tant o
més que la pel·lícula americana de
Peter Bogdanovich «Saint-Jack», tot i
que es tracta d'un excel·lent film d'a-
ventures. * •

del cinema qfricà a Venècia:
de l'algerina Assia Djebar.

Ja que estem parlant de «La nouba
des femmes du mont Chenoúa» di-
guem que es tracta del primer film à-
jrab escrit i realitzat per una donna,
Assia Ejebar, escritora i poetessa al-
gerina, que ha trobat en el moviment
pendular de mirar el passat i el pre-
sent la fórmula per a estructurar el
seu film. Una imatge ben desconeguda
i força interessant de l'Algèria després
de la guerra d'alliberament i a la ve-
gada unes imatges dels problemes de
la dona algerina, de les frustracions
abans, durant i després de la lluita
contra la invasió colonialista.

«Les noces de Zein» és una curiosa
mostra del cinema de Kuwait. La histò-
ria que utilitza l'argument és una na-
rració extraordinària de la literatura
contemporània àrab. És com un con-
te, la del noi feliç però marginat -
hom creu que no hi toca gaire- que
cada cop que s'enamora d'una noia
aquesta es casa, però amb un altre jo-
ve. Aleshores totes les noies del poble
acabaran invitant a Zein perquè s'ha
convertit en un fetixisme. La anècdota
dóna pas a veure la relació de l'home
amb la fe, amb els seus somnis. La in-

fluència i l'ambigüitat de la cultura is-
làmica, faraònica i africana en un po-
ble sudanès és una de les troballes
que ens proposa el film, d'altra part
realitzat amb tota correcció tècnica.

Més barroca en el seu llenguatge,
més perduda en la dilatació del seu •
metratge resulta «West índies Story»,
multiproducció africana en la qual
han intervingut Mauritània, Senegal,
Costa del Marfil, Algèria i França. Al
ritme de la música afroantülana i en
una única estructura ambiental que
reconstrueix un vaixell de transport
de negres, el seu autor, Med Hondo,
explica amb un to molt planer la his-
tòria del colonialisme i l'esclavatge de
les terres antillanes.

Una petita troballa titulada «Sam-
ba» podria cloure aquest capítol d'un
cinema perdut i poc menys que igno-
rat pels espectadors occidentals. Es
tracta d'un curtmetratge de ninots
animats produït a Nigèria amb la pro-
tecció de la Universitat de la capital.
Mustapha Alassane ha recreat amb
les figures animades una senzilla his-.
tòria popular en la qual l'heroi Samba r
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L'Ovidi en un moment de «Soldados», que va representar al cinema espanyol a la Mostra.

gran» és el protagonista. És una
stra de l'esforç, per incorporar-se a
*ea cultural del cinema per part
s països del Tercer Món, a la qual
k, Tunísia i Egipte també hi parti-
sn en obres més desiguals.

Les obres completes

To és possible parlar de totes les
lícules amb entitat pròpia dins de
)ai de què disposem» ni volíem dei-
de parlar de la repercussió que

i la Mostra ha tingut el cinema
cà. Apuntem unes coordenades
tal de donar una imarge més o
ys correcta dels films que un dia
re veurem a les nostres pantalles.
,a Luna» de Bernardo Bertolucci
oromoure gran escàndol. Els ita-
• esperaven molt més d'un autor
jompromès. I en Bertolucci va re-
•ar el dret a la lliure creació, en
st cop a la creació d'un melodra-
2s tracta d'una obra molt interes-

ben construïda, amb exposició
•lacions mare-fill, dona que ja es-
cim de la seva carrera musical

cantant d'òpera- i noi que s'està
eríint en un drogadicte. L'incest
ilizat com a vehicle per a un in-
retrobament de l'estimació mu-
la pel·lícula està produïda per la
americana, això vol dir que el
és parlat amb anglès i la premsa
ma també va acusar aquesta fór-
. d'imperialisme del qual caldrà
ir-ne a parlar,
laraton de tardor» és una mostra

Cartell de Rafael Alberti per la pel·lícula tOrg» de l'argenti Fernando Birri.

soviètica que sorprenentment tracta
temàtiques civils, socials, de relació i
de problemes en les parelles vistos
amb una òptica d'humor que fa -
encara— molt més sorprenent la seva
visió. Una comèdia mes o menys dra-
màtica de força atractiu comercial.

Per a nosaltres la pel·lícula amb
més interès per veure era, sens dubte
la d'en Gillo Fontecorvo. «Ogro» és la
versió cinematogràfica del llibre «Ope-
ración Ogro» que tracta la versió ge-
neralitzada de la mort d'en Carreró
Blanco. Les imatges fraparan més el
dia que es projectin als nostres cine-
mes, però la distanciació marcada pel
fet de veure aquest moment històric
de la nostra existència en una panta-

lla estrangera, i parlada en un italià
molt confús (problemes de doblatge
van obligar l'autor a utilitzar veus no
professionals per enllestir la pel·lícula
a temps de portar-la a Venècia), va
donar-nos una visió més freda però-
potser més objectiva. El film, en dues
paraules, és un greu error polític. Està
mal tractat, resulta confús i hom
creu que en Pontecorvo no ha entès
ben el que ha passat i com ha passat.
La seqüència clau, la de l'explosió, és
un espectacle que, tot i coneixent-lo fa
esgarrifar. Al costat d'aquesta se-
qüència molt ben feta s'hi troben d'al-
tres que no acaben de donar-nos el to
i la profunditat política, que una temà-
tica com aquesta exigia. •



El pastís
del treball
JACINT ROS HOMBRAVELLA

Si les rendes del treball estan entre
el 65 i el 70 %, segons avaluacions de
la renda nacional, la seva distribució
interna, el seu grau més o menys am-
pli de desigualtat, està influint el be-
nestar social d'una forma molt relle-
vant. No es tracta de treure protago-
nisme a les rendes de capital, però...

Vegem una aproximació a la nostra
realitat en aquest vessant.

Taula de dades
Hom té un amic del gremi — arago-

nès, Lluís Tarrafeta, de Montsó— que
sol proposar una definició de l'econo-
mista com la persona que sempre por-
ta «una tablica» entre els dits. Fer
coníïrmar-la, presento tot seguit una
taula referent al ventall de retribu-
cions de treball-79, composta pels ca-
mins que passo, breument, a expli-
car.

He sintetitzat una informació con-
sistent en unes 300 fitxes d'informa-
ció de sous: la granThajoria procedeix

— amb l'ajut inestimable d'en J.
Escudé— de buidar els fulls de Perso-
nal de «La Vanguardia» dels diumen-
ges del primer trimestre-79. Segura-
ment es tracta de retribucions «ini-
cials» ofertes i» en aquest sentit, hau-
rien de ser corregides amunt per a re-
flectir les mitjanes reals de cada cate-
goria, professional: podem suposar
que aquesta correlació és prou pa-
ral.lela en termes relatius entre els di-
versos nivells, fet que manté el seu
valor comparatiu.

Altres fonts que s'esmenten són
plataformes de Banca i del sector pú-
blic, formades per unes determinades
reivindicacions. En conjunt, és una in-
formació estadística parcial i només
aproximada. Les retribucions són en
termes bruts, tret de quan s'indica el
contrari (observacions).

La columna de l'índex és la clau, en
el sentit que, sobre la base de la retri-
bució mínima, dóna la proporció de
relació de cada nivell superior.

Quant als resultats podem inferir
els punts següents:

—Hi ha un ventall regular d'l a 1(5.
Si tenim en compte les situacions ex-
traordinàries, podem arribar a 1/40.
En tot cas, la intensitat de desigualtat
sembla molt considerable, dins de les

rendes de treball.
—Els nivells més alts són prota-

nizats per alguns càrrecs públics, i
executius d'empresa —marketing,
lacions industrials que deuen tf
unes retribucions mitjanes força si
riors a les «inicials d'anunci»— i i
fessionals, com notaris i metges
prestigi.

-Els menys afavorits són els a
liars administratius, comptables,
cretàries, que es situen entorn dt
30.000 mensuals.

—També és interessant rema
que les retribucions a les Caixes dt
quen, pràcticament, les corres)
nents a la Banca.

L'única conclusió operativa
voldria portar a l'ànim del lecto
àdhuc de la lectura, és la que fa r.
réncies a les guies de la política
rendes de treball.

Si estem d'acord que el 70 % de
renda nacional presenta una distrii
ció massa desigual, no podrem dor
suport a les revisions lineals de se
-proporció fixa per als diversos r
vells. Les revisions haurien de ser <
ferenciades amb percentatges m«
superiors a la base per anar reduint 1
distàncies, dins del pastís del ti
ball. • »

ESCALA DE RENDES DE TREBALL

Categoria professional

Auxiliar administrativa
Auxiliar compatabilitat
Auxiliar laboratori
Perforista
Administrativa comercial
Ordenança Banca
Secretària
Administratiucomptable
Sereno nocturn fàbrica
Oficial primera banca
Economista (fiscal)
Químic
Professor Agregat Universitat
£aP de Producció
«ngrnyer de camins i canals
^aP de vendes
economista de l'Estat
«etribucié mitjana Caixes
Doctor de sucursal
"jector de marketing
pendent d'Hisenda

«•ector de relacions ind.
Met8Bs i notaris

Interval

Retribucions
(brutes salvant

indicacions)

250.000
350.000
420.000
450.000
470.000
500.000
50.000
550.000
580.000
650.000
800.000
900.000

1.050.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000
1.350.000
1.500.000
1.500.000
2.000.000
2.100.000
2.500.000

10.000.000

Observacions

meca/catala/8 h.
expert

experiència
anglès

anglès fluid
experiència llarga
guàrdia civil retirat

netes, experiència
I.Q.S. (Jesuïtes)
Funcionari
Perit o similar
Funcionari
Disposat a viatjar
Funcionari

Producte gran consum
Sector automòbils
Inspecció
Mà esquerra 1
Netes

Index

100
140
188
180
185

200
200
220
232
260
320
360
420
400
480
480
540
800
600
800
840

1.000
4.000

Font

. La Vanguardia, anunci 79
» »
» • »
» »
» »
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La Vanguardia, anunci 79
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» »
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Plataforma professors
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Plataforma...
El Pals, Enrique Diax
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Productivitat i
condicions
de treball
PEP MOLSOSA

En el n.° 19 de L'HORA vàrem fer
una proposta: un Pacte per a la millo-
ra de la Productivitat i de les Condi-
cions de Treball. Lligant la greu preo-
cupació patronal per com es treballa,
per la productivitat de les seves em-
preses, amb la preocupació obrera de
treballar en millors condicions, en-
teníem que les organitzacions empre-
sarials i els sindicats podien avançar
un pas real, concret, fent un Pacte, un
Acord d'aquest tipus.

Ja s'ha parlat molt d'aquest tema, i
ja va essent l'hora que es faci quel-
com concret, positiu. L'Acord de la
UGT amb la CEOE obre probablement
un camí possible que hauria de facili-
tar les coses, les propostes com les
que ara fem aquí.

Probablement caldria també, afe-
gim nosaltres, un programa de menta-

lització als empresaris que la produc-
tivitat de les empreses respon a molts
més factors, sovint més importants,
que no pas la flexibilització de planti-
lles o l'absentisme. Però no seguim
per aquí. Ja n'hi ha prou de tirar-se
pedres amb comunicats i articles a la
premsa.

Acceptant d'entrada que la produc-
tivitat de les empreses no és bona, que
les condicions de treball tampoc, i que
la normativa que regula tota aquesta
problemàtica en les Ordenances i Con-
venis no facilita gens les coses, podem
constatar també que:

— La història recent ha provocat
unes actituds de recel en els treba-
lladors i empresaris

— la millora de la productivitat de-
pèn en gran mesura d'unes bones
condicions de treball

— la millora de la productivitat
només és possible amb la partici-
pació activa i responsable dels
afectats

— negociar aquests temes en el clima
tens dels últims convenisresultamolt
difícil.

— aconseguir resultats negociant
conveni a conveni, pot suposar un

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 í preferències.

SERVEIS CENTRALS: Còrsega. 301, ent 1 .• Barcelona (8)
Tèlex 50537 FNCG - E. - Tels. 2 1 8 0 4 0 0 - 21806 55

gran esforç, i probablement serien
desiguals

Per tot això, entenem que és conve-
nient que sindicats i patronals inten-
tin arribar a un Acord-Marc, a un
Pacte per la millora de la Productivi-
tat i de les Condicions de Treball.
Aquest Acord hauria de definir unes
bases mínimes, clares, vàlides per tots
els sectors i rams, que facilitessin ac-
tuacions concretes a cada empresa,
per aconseguir les millores de què
parlem^

Per això, aquest Pacte hauria de te-
nir bàsicament els següents punts:

1 / Exposició de motius, objectius de
l'Acord, principis i criteris generals
que s'accepten per ambdues parts.

2/ Conceptes que s'utilitzaran: què
s'entén per productivitat, com
mesurar-la, què és i què no és absen-
tisme, definicions clares, comprensi-
bles i operatives dels conceptes utilit-
zats en la normativa sobre condicions
de treball.

3 / Criteris a utilitzar a l'hora d'ac-
tuar, de realitzar les millores.

4 / Compromís per a la realització
d'estudis i anàlisis per conèixer objec-
tivament quina és la realitat, quins
són els veritables problemes i les se-
ves causes.

.5 / Mecanismes, procediments, pro-
tagonistes per a la realització de les
actuacions per la millora de la pro-
ductivitat i de les condicions de tre-
ball: per exemple, constitució de Co-
missions Mixtes, establiment de Plans
Anuals d'Actuació, etc.

Com a punt complementari, però no
menys important, caldria que amb-
dues parts es comprometessin a exigir
del Govern les necessàries accions a
nivell de Govern: per exemple, Pro-
grama econòmic coherent, campanya
de sentibilització i formació sobre el
tema (per TVEI), finançament d'estu-
dis sobre el tema sectorials i mono-
gràfics, crèdits especials per les em-
preses que acordin Plans de millores,
etc.

Evidentment, aquesta no és una
proposta definitiva. Cal debatre les
idees exposades aquí: amb aquest ar-
ticle pretenem precisament fomentar
la reflexió constructiva sobre la ne-
cessària alternativa que cal donar a
la problemàtica de les Condicions de
Treball i de la Productivitat de les
empreses. •
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Manilla d'oros

Ja tenim a Josep Pla
premiat!
MARIA AURÈLIA CAPMANY

Ja tenim en Josep Pla premiat, al.-
leluial

En Josep Pla havia tingut premis li-
teraris importants. £1 1951 havia
tingut el Premi Joanot Martorell,
d'il.lustre memòria, per la seva no-
vel.la El carrer estret. Ho recordo
molt bé, perquè la reaparició de Pla a
les lletres catalanes va ser celebrat
com una «normalització» de la nostra
apallissada literatura. Fins els més re-
ticents sobre la qualitat de l'obra de
Pla, van haver de convenir, que l'Edi-
torial Selecta, amb aquella conversió
ad fontes, de l'escriptor català més
llegit en llengua castellana, era de
bon auguri. El 1956 li va ser concedi-
da la Lletra d'Or, distinció atorgada
anualment a l'aportació més significa-
tiva per a les lletres catalanes donada
a conèixer durant l'any anterior, per
la seva obra Barcelona. En el sopar
d'atorgament -fet en la semi-clan-
destinitat que llavors s'usava- hi ha-
via Manuel Capdevila, l'artista pintor
i argenter autor de la Fi d'or, el jurat
format per Joan Teixidor, M. A. Cap-
many, Fèlix Cucurull, Frederic-Pau
verrié, Antoni Vilanova, Gonçal Llo-
aràs, Josep M> Castellet, Enric Ba-
dosa i Antoni Comas. Assistia també
™ sopar en Salvador Espriu, Lletra
d O r de l'any anterior. -

Va ser, ho recordo un sopar bri-
jJant. Josep Pla ens va obsequiar amb
Ja millor, la més pirotècnica, la més
^assenyada, la més angoixant de les
^ves proses. Em penso, que durant

olt temps, els comensals van recor-
ar aquell sopar i les coses contradic-

tòries, agressives, melíflues, cíniques,
Sudes, inesperades que el nostre

j>u&rdonat ens va anar dient en el seu
^terromput monòleg. Salvador Es-

priu en va quedar tant d'impressio-
nat, que n'hi va quedar rastre en el
seu llibre futur, «La pell de brau», on
podeu llegir:

Sota la branca del penjat, / lletrafe-
rits, a Sepharad, / paràvem taula de
sopar, / car ens trobem - dringa l'or
fals - / els uns als altres genials. / Puja
de l'íntim magatzem / el repertori del
poncem / fins a la boca. Groc de mel, /
amaga l'ou finísim tel, / 1 amb mots

, que diu l'afecte quéc, / ens afaitem de
sec en sec. = Fer bon cabdell del mal
cordill / de les paraules, que senzill I /
Maldem estona en l'embolic / de des-
triar «únic» de «ric», /matís de clepsa,
tan subtil, / que molt sovint hi perds el
fil.-El poema d'Espriu és resolt amb
una reflexió sobre la negror profunda
de l'esperit d'aquell gran fastiguejat
de tot, excepte de l'esperit reverencial
del diner. Vet aquí com conclou Es-
priu el seu record: Ens demanes ara /
si calç d'esperança / enlluí la negra /
tàvega del tedi / d'un gran esperit? /
No t'ho podríem aclarir.

La negra tàvega del tedi de l'esperit
de Josep Pla no ens va fer dubtar però
del nostre vot a la seva obra concreta,
la d'un escriptor.

He explicat això, tan senzill, perquè
es vegi com s'han equivocat els aban-

derats del planisme. Des del temps
més difícil i més cruel de la nostra
història ningú no va anar en contra
de l'escriptor Josep Pla, entre altres
coses, perquè l'ultima idea que s'hau-
ria acudit a un qualsevol dels bona-
fès resistents hauria estat bandejar un
escriptor que es volgués unir a les fi-
les de la resistència, en nom de cap
puresa lingüística. Si els abanderats
del planisme no haguessin volgut
treure Josep Pla del seu solc, mai no
hi haria hagut qüestió Josep Pla. Per-
què els lletraferits de Sepharad, com
diria Espriu, estaven disposats a ad-
metre que Josep Pla era un escriptor
genial —i ja veieu de quina carta me
n'arribo a anar- però allò que'els
deixava estaferil.lats era que algú el
volgués proposar com a pare de la pà-
tria. Fins i tot, amb aquella actitud
miserabilista tan pròpia dels catalans,
podien admetre que de pares de la pà-
tria no n'hi havia d'haver i no n'hi ha-
via, i en això seguirien la pauta del ne-
gre esperit del nostre escriptor, prou
ben estargida en els seus «Homenots»,
però, es preguntarien, sota quina pau-
ta, quin dogma, quina mínima conse-
qüència es reclamaria el títol d'exem-
plaritat a l'intel·lectual que és, i ha
volgut ser Josep Pla?

La solució del nou consistori sòcia-
lista, amb un Regidor comunista al
departament de Cultura, m'ha sem-
blat una solució esplèndida. Els regi-
dors han seguit tranquils, o na tan
tranquils a la seva feina de treure te-
ranyines, de la Casa Gran, mentre un
jurat d'experts, 'de crítics literaris,
atorgava el guardó del Premi Ciutat
de Barcelona a Josep Pla, que no s'ha
estat mai d'afirmar fins a quin punt
detesta socialistes i comunistes que
posa, sense dubtar en el mateix cis-
tell, i que ha lluitat tota la seva vida,
fidelíssimament, perquè no tornessin
mai a governar. D'això, jo en dic, lli-
bertat d'expresió i democràcia. Cada ú
a la seva feina, els polítics a la políti-
ca, i els crítics literaris a la Literatu-
ra. Una mica d'ordre, no ens anirà
gens malament.
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JORDI VERR1É; ESTUDIÓS I COL·LECCIONISTA

Aquest objecte estrany dit
llibre veu
MIQUEL ALZUETA

Aquests dies s'està celebrant a Barcelona una fira de llibre vell.
Sens dubte el fet es una cosa assimilada ja com «normal» per tots
els homes de la nostra època, però crec que cal parar una mica
d'atenció sobre aquest fenomen estrany dit «llibre vell». Un objecte
per comerciar, sense valor en si mateix, que uns defensen i altres
no. Una polèmica inexistent a la pràctica, però interesant de
despertar.

r'entrada costa trobar gent espe-
cialista en el tema, cal anar a buscar
gent que hagi fet d'ell el centre de la
seva activitat professional, no tan
com a venedor, cosa que seria una vi-
sió molt parcial, sinó com a investiga-
dor del llibre vell. Aquest any la fira
ha demanat a Jordi Verrié que sigui el
responsable de l'exposició monogràfi-
ca que cada any es realitza. £11 ha de-
cidit agafar el tema del llibre educatiu
català, dels seus inicis fins a 1939.
«Cada any es fa aquesta petita mono-
gràfica -ens diu- d aquest any al
coincidir amb l'any internacional del
nen he cregut que podria ser interes-
sant agafar el tema del llibre educa-
tiu. Fer això el stand on hi haurà l'ex-
posició només tindrà llibres d'apren-
dro, de lletra i de primeres lectures.
Gom que el nostre país ha estat tan
conflictiu i com que moltes genera-
cions han apròs de lletra.on castellà
és inevitable citar alguns llibres en
aquesta llengua, i manifestar: "un
idioma sense estar a l'escola, mor.
Sembla quasi impossible veure com el
català ha aconseguit sobreviure".
Crec que ha estat un miracle»,

Jordi Verrié serà qui ens endinsi en
aquest mar confús del llibre de valor,
del llibre com a element més de mer-
cat que de cultura, més d'inversió que
d'ús. «El llibre és un objecte rar que
dóna sense gastar-se, com el foc. Amb
una espuma pots cremar un bosc, la
qüestió es només que la llenya sigui
bona. La funció del llibre és omplir al
lector i quan ha aconseguit i ha donat
un benefici es pot dir que ós un llibre
vell. La valoració econòmica ve
després, quan les edicions són exhau-
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convertint en un objecte amb vida,
que neix, viu i mor. Agafant cada cop
més valor, una vegada ha desapare-
gut del mercat. Aquest concepte de la
vida d'un llibre no deixa de ser un
punt de desacorç): «Els llibres es fan
vells en la mesura que estan escrits
per una gent, per un moment i unes

Marques de l'editorial Avenç i Muntanyola

rides i la gent continua buscant-los, i
apareix el fenomen del mercat del lli-
bre vell. Els preus són coses relatives
ja que en no haver una borsa del lli-
bre vell els venedors no saben el valor
del llibre ni el que pot arribar a tenir
per la persona que el compra, i per ai-
xò s'abusa una mica en aquests mo-
ments.»

Un nou i
desconegut valor

El llibre, doncs, deixa en un cert
moment de ser un plec de fulls amb
portada i un preu normalment no gai-
re alt (de baix no n'hi ha cap) i es va

circumstàncies molt determinades i els
autors no poden preveure com evolu-
cionarà el futur. Hi han, però, llibres
que tenen una vida eterna, les obres
universals que sempre han existit i
existiran, però, òbviament on són 1*
minoria. La vida d'un llibre és, però»
relativa i depèn sempre do si mateix*
El cas català actual em sembla que
donarà llibres de poca vida, donat quj
no hem tingut un curs històric paulatí
sinó dràstic i la gent escriu ara amb ̂
ràbia del moment. De la novel·lística
catalana contemporània si que en sor-
tiran coses que la gent llegeix molt*'
textos de l'Ollé, de Carner o d'on Ma*
ragall per donar oxemplos passaran &
futur amb nom de clàssics».



La literatura catalana dóna per te-
nir avui un bon mercat de llibre de
vell?

«A Catalunya el mercat de llibre de
vell no ho és de literatura catalana,
primer perquè normalment no és la li-
teratura la principal font dels llibres
de vell i després pels problemes evi-
dents de la nostra cultura.»

Llibres d'usar i tirar
Sobre aquest tema la Maria Aurèlia

Capmany em deia, «els llibres haurien
de ser com els diaris, llegits i llençats,
no caldria tenir aquestes biblioteques
que l'únic que fan és treure espai». En
Jordi Verrié ens matisa la seva posi-
ció «és una afirmació divertida que jo
no comparteixo del tot, malgrat que
no n'estic allunyat. Crec que els lli-
bres s'han d'anar renovant cada qua-
tre o cinc anys, però considero que no
s'han de llençar sinó que s'han de
rendibilitzar. No es tracta de destruir
el llibre sinó de substituir al lector».

Fins ara hi ha hagut també una for-
ma de valorar el llibre: les edicions
numerades i les dites de bibliofília,
dos conceptes desconeguts i sobre els
quals s'ha creat una teoria equivoca-
da. «Si-diu Jordi Verrié- la bibliofí-
lia només és l'amor al llibre, i va ser
per qüestions polítiques que- es va
adujterar el concepte. Als anys qua-
ranta el franquisme va crear una tra-
va més en l'edició de llibres en català
dient que només es podien fer com a
edicions bibliofíliques, numerades,
molt escasses i d'alt preu. Això va fer
canviar i equivocar el concepte intro-
duint elements econòmics on no n'hi

hauria d'haver. Les numeracions no
tenen valor en sí mateix, ja que
només guanyen valor aquells llibres
introbables avui pel fet que en els
temps de la seva edició se'n fessin pe-
tites quantitats, molts cops motivat
per la manca de mercat real que hi
havia en el seu moment».

Barcelona és avui un centre del lli-
bre de vell, el nombre de llibreries de-
dicades a aaquesta feina es força
nombrós, «sí, però haurien de ser més
especialitzades i així podríem tractar
el llibre de vell amb coneixement de
causa, més del que avui, per la gran

quantitat de coses que tenen, poden
fer». \

I elJordi Verrié continua entre els
seus milers de llibres vells, edicions
de llibres infantils de 1572,0 tractats
en català de 152Ï, en edicions que es
conserven avui d'una manera increï-
ble. El valor, desconegut, negat, inflat
en mols casos, continua essent una
polèmica absurda en una societat que
té l'absurda mania també de valorar
tot el que l'envolta. La cultura es con-
verteix cada cop més en un objecte de
canvi i inversió. El llibre vell, ben o
mal entès, es entre nosaltres. •

El juez y el diablo
(Cuti l* tUais) ' '••
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Cultura en joc JOSEP M.a CARANDELL

El dret
al revés

Jaume Serra i Fontelles ha publi-
cat a la col·lecció de teatre el Galli-
ner, d'Edicions 62, la seva peça «El
dret al revés», obra premiada fa un
parell d'anys i també representada
per un grup de teatre independent
sota la direcció de M. Dolors Vilara-
sau i Valls que ara introdueix l'obra
amb un bon pròleg.

El títol «El dret al revés» sembla
de bon començament un joc de pa-
raules o un «nonsense»; com una
contradicció en- els termes. En aca-
bar de veure o de llegir l'obra com-
prenem però que de «nonsense»
només en té l'apariència i que, tan-
mateix, és una frase perfectament
lògica i correcta: el dret a anar al
revés, el dret a oposar-se a les for-
mes i dogmes establerts.

Idèntica impresió tenim respecte
de l'obra en sí: la primera part se'ns
apareix com un joc, com un desen-
volupament actual i català de la pa-
radoxa oscarwildeana, és a dir, de
provocar el riure mitjançants la in-
versió del sentit dels tòpics; o com
una versió de casa nostra dels «non-
senses» que feren famosos els angle-
sos i que també trobem en alguns
jocs de paraules de les cançons po-
pulars i infantils d'arreu del món.
Ens mirem la parella, un home i una
dona que conversen al llit com a
mostres d'un món absurd tal com
varen ésser presentats pels drama-
turgs del teatre de l'absurd dels
anys cinquanta, encara que sense
arribar a entendre el sentit de les se-
ves absurditats.

És a partir de la segona part del
segon acte —l'obra només en té
dos—, amb les manifestacions de
crueltat dels representants del fei-
xisme, quan tornem enrera i com-
prenem el sentit de l'absurd del pri-

mer acte: l'home i la dona exercien
en aquest el dret a anar al revés, el
dret a divertir-se amb els jocs dels
«rols» i de les paraules, propi d'una
època en què la crisi dels valors tra-
dicionals permet i, en bona part de-
mana, el dret a jugar per tal de re-
trobar noves formes de convivència.

La violència exercida pels repre-
sentants de la dictadura és tan gran,
i expressada amb tanta força en l'o-
bra de Serra, fins a provocar la nàu-
sea de les víctimes i de l'especta-
dor/lector, que finalment se'ns il·lu-
mina la consciència: la desaparició
dels dogmes —sempre coercitius—
com a única forma de vida vàlida i
no autoritària creadora. Entenc que
Serra ha escrit una obra emmarcada
en el feixisme més autoritari i vio-
lent, com nosaltres o els alemanys
vàrem viure; si la peça continua te-
nint validesa és, fonamentalment,
per la seva gran qualitat artística,
per la combinació de diversos estils i
tècniques teatrals que provoquen
reaccions en l'espectador de qualse-
vol època, emocionals i ideològiques,
en un camí de depuració, d'autenti-
citat i d'aprofundiment en l'estruc-
tura de l'home i de la societat.

Leonardo
Amb no menys interès he llegit

l'estudi que Lluís Racionero ha fet
en un dels millors llibres de la col.-
lecció «Conocer», i dedicat a l'apas-
sionant figura de Leonardo, com a ar-
tista, com a home, com a científic.

La proposta principal de Racione-
ro en aquesta obra és la següent: el
món occidental ha perdut la conne-
xió entre els termes de la cultura;
l'art i la ciència estan dissociats, la
tècnica i les més íntimes necessitats
humanes van per camins diferents,

el progrés no aconsegueix de satisfer
els desitjós humans. Racionero con-
testa a aquesta dissociació amb la
personalitat i l'obra múltiple de Leo-
nardo, representant del millor Re-
naixement. Leonardo possibilità la
Ciència moderna des de l'acte amo-
rós de l'Art. I Racionero proposa el
camí invers: potenciar l'art des de la
ciència. Això no és nou, i en bona
manera l'art actual deu molt al co-
neixement científic, com recorda el
mateix estudiós. El que interessa,
però, de la proposta de Racionero és
retrobar el camí harmonitzador en
el qual la Ciència es posi al servei de
l'home i, per cert, amb una actitud
semblant a la de Leonardo: si per a
ell els objectes què estudia la Ciència
no són objectes materials sense vida
és, fonamentalment, perquè els mira
com a artista, doncs per a aquest les
coses, grans o petites, són animades
pel principi de la vida com creien els
antic hilozoïstes.

El científic poeta seria d'alguna
manera el que retrobaria el camí per
a una humanitat que fa dos camins
dissociats al mateix temps: el de la
ciència i el de l'art. Aquesta seria, al
meu parer, la idea conductora del
llibre, encara que expressada amb
molta riquesa de suggerències. En la
taula d'analogies que encapçala l'es-
tudi es poden veure, sinòpticament,
les «morades» del llarg i apassionat
camí seguit per Leonardo,. en un
procés de progressiva síntesi dels
contraris, és a dir d'«ambiguació»,
procés que comença amb el coneixe-
ment amorós de la natura i es clou
en el tràgic i profundíssim descobri-
ment de l'androgin, sense perdre
mai l'equilibri entre la ciència i l'art.

Estudi modèl.lic en dos sentits: el
primer perquè suposa un molt bon
coneixement de la vida i l'obra de
Leonardo, i dels estudis que sobre ell
s'han fet; el segon perquè insereix la
vida i l'obra del gran geni del Renai-
xement en les coordenades del nos-
tre temps, intentant de trobar un
camí analògic inspirat en el d'aquell-
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Teatre

«El Teatrí»
ANTONI BARTOMEÜS

Fer a situar-nos cal partir de dues
dates. La idea de fer «El Teatrí» neix
pel novembre del 76, i el grup queda
constituït pel juliol del 77. Adonem-
nos que som en el moment clau de l'e-
volució del teatre a la Catalunya post-
franquista, passada l'eufòria unitària
i assemble ària que va dur a l'experi-
ment del «Grec 76» (fenomen decisiu
per entendre tot el que ha passat
després i que durant molt de temps
seguirà essent una referència «històri-
ca» imprescindible). Recordem, doncs,
que la temporada 76-77 és la de les
dues Assemblees, la del Diana i la pri-
mera del Lliure. Queda clar que és un
moment propici per a íes iniciatives,
tal vegada perquè sobre la professió
hi plana una certa sensació de caos.
Els contactes d'aquella època amb el
Teatre Experimental de Cali i amb
l'Odin Teatret no fan sinó abonar
qualsevol il·lusió. I la idea de Joan i
Francesc Castells, persones vincula-
des al teatre per la branca de la teo-
ria, pot intentar passar a la pràctica.

Perquè no hi hagi dubtes, «El
Teatrí» surt amb una declaració pro-
gramàtica. El grup es constitueix com
a Centre de Producció d'Espectacles i
d'Investigació, plantejant el seu tre-
ball a llarg termini. El propòsit és par-
tir de zero, la qual cosa vol dir pres-
cindir de gèneres, de filosofies i de
mestres, i basar-se exclusivament en
l treball individual que cadascun

components del grup pugui de-
senvolupar a partir d'aquell moment;
aquesta evolució portarà a «El Teatrí»
a una estètica i a un mètode propis,
sense imposicions prèvies de cap me-
nB« A més, el grup es declara profes-
sional i amb la intenció de represen-
ta* en qualsevol circuit; ós a dir, no
volen ser un grup experimental sinó
íue pretenen que cada espectacle pu-
gui fer-se públic. Això vol dir'que els
88Us Primers intents no són encara (o,
811 tot cas, ho són molt parcialment)
una mostra d'aquella estètica i d'a-
Hueii mètode, tot i que estarf segurs de
m en el camí que hi porta.

L a Primera sortida els arriba de la

mà de «Terra d'escudella». Allà els do-
nen el guió de «Companys de viatge», i
el fan. El que passa és que, després, el
grup capgira el guió fent-ne un espec-
tacle infantil que porten arreu del
Principat. Som al setembre del 78.

I ja immediatament ve «L'Espan-
tau», que ara tenen en circulació. I
fan aquesta obra perquè volen un es-
pectacle que els serveixi per a la seva
evolució. Aleshores «L'Espantu», a
més d'un treball de recuperació de la
figura de Juli Vallmitjana (i val la pe-
na de remarcar la feina que en aquest
terreny ha fet Francesc Castells) és un
espectacle en el qual sis actors incor-
poren quaranta personatges; el cas és
qúe la gent de «El Teatrí» estava tre-
ballant en la construcció de personat-
ges, i això és una mena de revàlida.
L'estrena a Mataró, l'abril, és un fra-
càs, i el grup decideix modificar l'es-
tructura de l'espectacle. A partir d'a-
quell moment les fites més destacades
són dins el cicle de la Caixa, a Barce-
lona, on en dos dies van vendre sis-
centes entrades i a la campanya del
«Grec 79», amb nou-cents espectadors
en dues nits.

«L'Espantu» parteix d'un estudi de
l'obra de Juli Vallmitjana, dramatit-
zant per la via de la caricatura (molt
més que per la de l'«esperpent», com
diu el programa) una sèrie de petites
històries que presenten rotundament
l'antagonisme entre els marginats i la
societat organitzada, a la qual es fa
culpable. La plàstica es relaciona molt
directament amb els ninots que dibui-
xants com Apa, Nonell, Xavier No-
gués, Junceda, etc. publicaven a les
revistes de l'època, per la qual cosa
ha estat decisiva la col·laboració de
Guillén pel que fa a màscares i vestua-
ri. Aquest és l'aspecte que cala d'una
manera més immediata, sobretot pel
fet que el moviment es deturi a cada
pas mentres un dels actors o simple-
ment un narrador va lligant els caps
del discurs. Però hi ha d'altres ele-
ments que donen solidesa al muntat-
ge. D'una banda, la utilització que es
fa de l'espai conceptual. Ha ha un
moment, per exemple, que amb una

Un acte de l'obra tL'Espantu» del grup
fEl Teatrí» l}

cadira i un sac queda perfectament si-
tuat un carrer, una botiga i una rebo-
tiga. Cada passa dels actors té una
funció en aquell espai. L'altre dels ele-
ments és l'extraordinari partit que se'n
treu d'un espai clos al mig de l'esce-
nari, en aquest cas una mena d'arma-
ri mirall que .centra gairebé tota l'ac-
ció i que serveix de lligam entre les
històries.

No sé si resulta una mica freda, l'o-
bra. Penso que els mateixos baixos
fons són molt més freds d'allò que el
tòpic vol. En tot cas, s'hi .endevina
més preocupació per l'academicisme
que per la vibració, i aleshores potser
l'espectacle resulta una mica baix de
piles.

Creuen que hi ha obra per un any
més, encara, i el grup somnia amb sis
o set mesos de treball tranquil per a
poder reprendre el fil de la investiga-
ció i anar seriosament a la creació del
primer espectacle propi. Volen arribar
a un tipus de llenguatge universal, de
manera que el seu treball sigui ente-
nedor més enllà de l'idioma. De mo-
ment se'n van a Valladolid, a una me-
na de festival de teatre de les nacio-
nalitats. Per començar, diríem. •

39



Televisió

Contínua la història dels
descendents de
Kunta Kinte
ELISABET GARCIA

Els americans no es deixen perdre
cap bon negoci (el que està passant al
món n'és una bona prova) i a més te-
nen una especial capacitat per espré-
mer fins a l'última gota un tema que
ha estat gran èxit. Aquest és el cas de
la pel·lícula «Raíces» de la qual s'ha
gravat una continuació. Encara que la
saviesa popular desaconsella les sego-
nes parts, l'ABC, emissora productora
de la pel·lícula, està disposada a repe-
tir l'èxit aconseguit l'any 1977 als
USA on, contràriament a totes les pre-
diccions, s'arribà al 66% d'audiència
o, dit d'una altra manera, als 130 mi-
lions d'espectadors. ;;-

La pròpia composició de la societat
nord-americana ha estat el factor de-

cisiu d'aquest resultat, de la mateixa
manera que els jueus «bons» d'«Holo-
causto» van cridar l'atenció en una
Espanya que acabava de despertar de
les contínues al·lusions a les «temibles
hordas judeò-masónicas». Sigui com
sigui, el cas és que un bon dia l'Arxiu
Nacional de Washington es va trobar
inundat per les preguntes dels ciuta-
dans que volien conèixer ki identitat
de llurs avantpassats, naixent així un
repentí interès per la genealogia, que
fins i tot va ésser matèria incorpora-
da en el programa d'algunes escoles.

Per fer aquesta segona part de
«Raíces» no s'han escatimat els mit-
jans. Gràcies a un presupost que arri-
ba als 16.600.000 dòlars s'ha aconse-

guit una acurada direcció, una estu-
diada «mise en scène», uns decorats
molt cuidats i un repartiment en el
que figuren, entre altres, James Earl
Jones (en el paper d'Alex Haley),
Henry Fonda, George Stanford
Brown, Richard Thomas i, per prime-
ra vegada a televisió, Marlon Brando.
Segons sembla fou ell mateix qui sol.-
licità treballar a la pel·lícula, encantat
amb el llibre de Haley. El seu paper,
que havia d'ésser prou llarg perquè
pogués ésser reconegut pel públic, pe-
rd suficientment curt perquè no li
donés massa feina, fou gravat en un
dia, encara que ell havia demanat
més temps per a allargar el diàleg i
millorar l'escena.

Amb aquests precedents no és d'es-
tranyar que la sèrie hagi estat venuda
ja a 20 països i que el preu de cada
minut de temps comercial s'hagi si-
tuat als USA entre els 210.000 i els
260.000 dòlars.

«Raices II» comença l'any 1882,
dotze anys després de l'acabament de
«Raices' I», i acaba a 1967, l'any que
Alex Haley va anar a Àfrica per se-
guir el rastre al seu avantpassat Kun-
ta Kinte. Entre ambdues parts, la vida
de quatre generacions i casi dos se-
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HORITZONTALS: 1: Dues de molt bones. - 2: Fèrula blan-
ca i granulosa que serveix per a fer-els taps de les conserves
de carn d'oca. — 3: Indica que ja no ho és. Li han jugat una
mala passada i no s'ho ha pres gens bé. — 4: Punt cardinal.
Pit del tic que hom té a causa d'un trauma. - 5: Un dels seus
avis també ho és meu. Sistema de numeració que només fa
servir dues xifres. - 6: Treurà aigua del pou, al revés. Just al
costat, al revés. — 7: Formen llaços prop de terra. Moviment
convulsiu habitual, al revés. - 8: Mil. Quasi tot un timó. Tret
de la u hi son totes sense gaire ordre. — 9: Dit dels arcs del
temps de na Maria Castanys. Escandi. — 10: Enllaça preposi-
cions. Liliàcies nacionals de Catalunya. - 11: Se succeeixen
ininterrompudament en una partida de pòquer.

VERTICALS: 1: Si no ve seguit del mat encara te solució. -
2: Al bell mig dels cotxes. Sedueixo al moro, al revés. — 3:
Vocal. Fou a Rússia fins al quinze. A la seva conca s'hi fa un
vi blanc excel·lent. - 4: Dit d'un àcid de iode que es repeteix
a intervals fixos. Cinc. — 5: Fart central del llapis. Semblant a
la poma però un xic més llarg. — 6: Diverteix als de la cort, al
revés. Dit d'un noi encara més jove. - 7: A Molins de Rei se
n'hi troben quatre. Marca^ discogràfica. — 8: Pell assaonada
de be o d'ovella. Organització de Suecs Emigrats. - 9: Creu
que el millor govern és no tenir-ne, al revés. Consonant. - .
10: Fortes manies que els conductors de cotxes tenen als ca-
mions del TIR. — 11: Si us fa una neuràlgia, veureu les estre-
lles.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 27

HORITZONTALS: 1: M. S. - 2: Tamboret. - 3: Regadiu.

Apa. - 4: Orri. etaM. P. - 5: Regatejarà. - 6: ueJ. F. Nores.
- 7: Natalici. S. - 8: Marona. Anca. - 9: L. Rapa. Dur. -
10: Mirandes.

VERTICALS: 1: Ro. U.M. - 2: Terrenal. - 3: Magrejar. M.
- 4: Maig. Torí. - 5: BD. Afanar. - 6: sóieT. Lapa. - 7: Ru-
teni. An. - 8: E. Ajoca. D. - 9: Tamarinde. - 10: P. Re. Cus.
.— 11: Apassar.
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Els descendents de Kunta Kinte varen ha-
ver de lluitar en la guerra i en la pau.

gles d'història d'una «família america-
na» (com ens diu una veu en off du-
rant la presentació de cada episodi).
L'amor familiar i els ideals democrà-
tics --elevats a la categoria de senti-
ments bàsics de la soc i e t a t
americana— són els elements cons-
tants d'aquesta segona part. És com
una mena de barreja de «La cabanya
de l'oncle Tom», «Allò que el vent s'en-
duguè», «El violinista sobre la teulada»
i totes les «històries americanes» que
s'han inventat amb el pas del temps.

Al costat de la família Haley viu-
rem ambdues guerres mundials, plo-
rarem durant els temps durs de la de-
pressió i sofrirem amb la inestabilitat
Je l'era de Wilson. Amb ells ja hem
viscut la segregació que patien elíTne-
gres a l'antic Sud, quan no hi havia
cap blanc «bo» i amb ells viurem la
^je existeix de fet en el modern Nord,
on ja molts blancs són «bons» (quin
desengany per al poble americà si ha-
gués descobert el contratil).
stfln

 8^ n s e l P roductor de la pel·lícula,
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M ú s i c a

El centre d'estudis
musicals de Barcelona

S u i t f i ^ a t , la segona tracta la
dia n n f l a ^ d t a t Qui sap si algun
Xn% * , , t n L 8 0 r p r e n d r a n amb un «Raíces
ternilé a C t a r V a Uuita per la **- V Uuita per la *una família americana.

JORDI GARCIA-SOLER

Recentment el Centre d'Estudis
Musicals de Barcelona ha iniciat les
seves activitats corresponents al nou
curs, el tercer de la seva interessant
existència. Cal dir, doncs, que a des-
grat de tots els problemes, i gràcies
tant al suport rebut de l'Obra Cultural
de la Caixa de Pensions per a la Velle-
sa i d'Estalvis com de tot el grup de
promotors de la institució, la continuï-
tat d'aquesta interessant experiència
en el terreny de l'educació musical
sembla tener ja definitivament aclarit
el futur més inmediat - u n futur que
s'aclarirà molt més encara si, com cal
esperar, aviat es superen els darrers
obstacles burocràtics i e1 Centre veu
finalment reconeguts de manera ofi-
cial els seus títols.

£1 Centre d'Estudis Musicals de
Barcelona va ser creat ja fa més de
tres anys per un grup de música i
afeccionats a la música del nostre
país, amb la molt bona intenció de do-
nar vida a una institució dedicada al
conreu de l'educació musical en una
línia del màxim rigor acadèmic possi-
ble i, en conseqüència, allunyada dels
plantejaments adotzenats, esquemà-
tics i ja claraments superats que dis-
sortadament imperen encara a molts
dels centres d'educació musical de ca-
sa nostra, sobretot als conservatoris
oficials. Amb la presidència d'Oriol
Regàs, la direcció general de Manuel
Capdevila, la direcció musical d'Àngel
Soler i l'assesorament musical d'Anto-
ni Ros Marbà - a tots els quals s'afegí
poc després Enric Herrera com a res-
ponsable de l'Aula de Música Moder-
na i Jazz—, el Centre d'Estudis Musi-
cals de Barcelona ha desenvolupat
una tasca interessantíssima i no gens
fàcil al llarg dels dos anys i escaig de
les seves activitats.

Amb aproximadament set-cents
alumnes inscrits ja al primer curs,
que es van ampliar a gairebé un miler
l'any següent, i sense voler superar
una xifra com aquesta per tal de no
desbordar les seves possibilitats ac-
tuals de funcionament correcte, la
gent del Centre ha acollit i acull un

alumnat molt divers, que va des de
professionals de la música desitjosos
d'ampliar llurs estudis fins a infants,
bo i passant per joves afeccionats,
adults i nombrosos decebuts dels sis-
temes convencionals de l'educació
musical.

El Centre d'Estudis Musicals de
Barcelona ha assolit ja un molt alt ni-
vell de treball i ha sabut guanyar-se a
pols un sòlid prestigi, basat fonamen-
talment en les seves línies d'exigèn-
cia, rigor i obertura. Amb els seus
cursos de piano, violí, violoncel, flau-
ta, flauta dolça, oboè, clarinet, trom-
pa, trombó, guitarra, percussió, cant,
música de camera, solfeig, pedagogia
musical, història de l'estètica musical,
anàlisi musical, harmonia i tècniques
de respiració, que corren a càrrec
d'un excel·lent estol de professors de
primera fila. •

CULTURAL

Una cultura
en marxa
pera tot
un poble

1 Carrer Ample, 35 Barcelona 2



Religió

Els criteris de l'administració
vaticana
JOSEP BIGORDÀ

La setmana passada encetava aquí
mateix el tema de les finances vatica-
nes, i feia el propòsit d'afegir-hi algu-
na cosa més en la crònica següent. És
,el que, ara, penso fer.

El Vaticà —on s'hi concentren tots
els organismes del govern central de
l'Església catòlica i les institucions
que configuren el minúscul Estat, re-

conegut amb aquest nom—, sobretot
després de la pèrdua dels territoris
pontificis, va optar per viure de les
rendes dels seus propis capitals. En el
marc social del segle passat, una deci-
sió com aquesta semblava absoluta-
ment normal. D'altra banda, hom hi
veia una garantia per a la indepen-
dència i l'autonomia,de l'Església en-

front dels poders polítics i amb previ-
sió de transformacions històriques fu-
tures.

Però allò que hom podia considerar
com a normal en una altra època,
avui esdevé més aviat un fet tremen-
dament problemàtic, per les implica-
cions que manté amb els procedi-
ments del sistema capitalista.

Aquesta ha estat la causa que el
Vaticà, mogut per l'afany d'eliminar
els factors més vulnerables i, a la ve-
gada, per la necessitat d'assegurar els
ingressos indispensables per a la so-
brevivència del seu complex organi-
grama central, ha assenyalat uns cri-
teris que, des de fa uns deu anys, van
orientant les línies de la seva adminis-
tració econòmica. •

Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

La Pedra Basculant
, La Pedra Basculant serà el nom d'una muntanya, o pot-

ser d'una escultura? Serà... no, no pot ser que sigui una
pedra dalt d'una altra que vagi fent tentines sense caure.
Aquest suposo que serà el vostre raonament en llegir el tí-
tol d'aquest article. Doncs sí, efectivament, la pedra bas-
culant no és res més que una pedra, de considerables di-
mensions, damunt d'una altra, en ún equilibri perfecte, de
tal manera que una persona la pót fer moure, però ni la
persona ni les inclemències del temps l'han feta caure. Oi
que és curiós? A que us han entrat ganes de conèixer
aquest indret?
; Ara bé, com que anar només a veure un parell de pedres
fent equilibris és molt poca cosa, us aconsellaria dur a ter-
me una visita al poble de Sant Feliu de Guíxols, car les pe-
drotes equilibristes estan molt a prop d'allà.

San Feliu de Guíxols, anomenada capital de la Costa
Brava, ofereix al visitant tota una sèrie d'interessants llocs
que val la pena conèixer. El primer, tant pel seu significat
com perla seva importància, és sense cap mena de dubtes,
l'antic monestir del qual només hi resten en peu alguns
fragments, i que en altra hora fou poderós recinte emmu-
rallat. També hi roman dreta l'anomenada Torre del Fum;
des d'on s'assenyalava amb fum — d'aqui li ve el noml— la
presència de pirates a la badia. Un altre lloc que s'ha de
visitar, tant per la seva bellesa arquitectònica com pai-,
satgística és l'ermita de Sant Elm, situada a dalt de tot de
la muntanya del mateix nom. Situada a les rodalies de
Sant Feliu de Guíxols, aquesta edificació es creu que fou
construïda en el quatre-cents, és un lloc repeteixo, de gran
bellesa, en el qual es conserven les runes d'una torre de
guàrdia medieval. Un altre indret digne d'ésser conegut és
l'anomenada Porta Ferrada, que contemplà de bell antuvi
la celebració de concerts allí mateix. Aquesta edificació ós
una bonica obra arquitectònica d'estil mossàrab a la 'qual
el mestre Antoni Ros Marbà li dedicà una sardana.

La Pedra Basculant
COM ANAR-HI?

Hi ha dos camins per anar-hi. Un és per l'autopista que
va de Barcelona a La Jonquera, A-17, que es segueix fins
arribar a la sortida corresponent, és a dir la que porta a
Sant Feliu de Guíxols. L'altre és: s'agafa la carretera na-
cional, N-II fins passar la població de Tordera, i uns vint
quilòmetres més enllà es creua amb la carretera comarcal,
CC-253 que cal seguir fins arribar a la vila de Sant Feliu
de Guíxols i una vegada allà, Bon cap de setmanal

Ahl la Pedra Basculant està indicada una mica abans
d'arribar a Sant Feliu, amb un rètol que ho mostra clara-
ment.
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Un dels criteris és el d'excloure les
inversions que puguessin representar
algun problema des del punt de vista
moral; per exemple, els títols farma-
cèutics que estaven implicats amb la
producció d'anticonceptius; els títols
de societats destinades a la fabricació
d'armes; els títols de societats cine-
matogràfiques; els títols de societats
de construccions urbanes, etc. El pen-
sament de l'Església contra els anti-
conceptius, contra la cursa d'arma-
ments, contra les especulacions im-
mobiliàries, entrava en contradicció,
si, des d'un altre costat, s'invertien
capitals per a promoure els objectius
reprovats. Degut a això, les inversions
s'orienten actualment vers els anome-
nats «serveis» —telèfons, electricitat,
gas, e t c - a més a més de les assegu-
rances i de les indústries alimentàries
i també les petrolíferes.

Abandonar les participacions majo-
ritàries ha estat un dels altres criteris.
Es tractava d'evitar les deplorables
experiències passades, en què els re-
presentants del Vaticà, què ocupaven
llocs en consells d'administració, ha-
vien de prendre part en les posicions
de les patronals enfront dels traballa-
dors, i en els acomiadaments. Ara, les
participacions es reparteixen en una
gran nombre de societats, de manera
que mai les accions no superin I'l per
cent del capital.

El tercer criteri consisteix en reti-
rar les inversiones fetes a Itàlia per a
traslladar-les a d'altres països. El sen-
tit d'aquest criteri cal cercar-lo, d'una
banda, en la «internacionalització» de
la Cúria, i de l'altra sobre tot, en una
opció político-econòmica: la d'asegu-
rar per al futur una rendibilitat més
estable.

Amb tot, després de reconèixer la
bona voluntat que suposen alguns d'a-
quests criteris —no em refereixo al
tercer precisament- i després de
Constatar que el pontificat de Pau VI
va marcar, si més no, l'inici d'una
clarificació econòmica i, al mateix
temps, un comportament prou inde-
pendent fins al punt d'exposar-se amb
algunes decisions a disminuir'molts
dels ingressos, cal dir que tot allò que
es refereix al patrimoni i a l'adminis-
tració econòmica del Vaticà presenta
encara molts d'interrogants.

Per això tot el que es vagi fent en el
d P ^ 0 * 1 0 1 6 d'estats de comp-

sim i- d i s m i nució de depeses i de
'caSn- C a c i ó d e 1 ' a P a r e U eclesiàstic,
<;aír?a r e b r e-ho amb sentiments de
saksfacció. •

Art

te

Actualitat
de Muntadas
ALEXANDRE CIRICI

Antoni Muntadas (nat a Barcelona
el 1942) és un dels artistes catalans
més universals d'aquest moment, amb
accions i peces presentades a molts
indrets d'Amèrica del Nord i del Sud,
d'Europa de l'Est i de l'Oest, i de l'À-
sia. Al mateix temps, representa la
punta avançada de la recerca i de la
creativitat.

L'actualitat de Muntadas és la seva
presència a la Galeria d'Art de Van-
couver (al Canadà), amb un programa
del més alt interès.

Es tractava de jocs d'instal·lacions,
publicacions i videotapes relatius al
tema d'allò que ell anomena «l'en viro-
nament invisible», consistent en l'es-
pai interior, prop dels mitjans de co-
municació de masses, que separa les
informacions preses a la font dels es-
deveniments, dels missatges que el
públic rep al diari, al cinema, a la rà-
dio i sobretot a la televisió.

Mentre l'art va ésser una activitat
artesana, com pintar un quadre, mo-
delar una tassa o tallar una escultura,
entre el tema -l 'argument i el
model— i el contemplador, no hi ha-
via altra mediació que la percepció
personal de l'artista i la seva conver-
sió directa en formes. El contempla-
dor rebia tots els elements per a fer-ne
una lectura que era de naturalesa crí-
tica, perquè l'artista, en cada conjunt
i en cada detall, afirmava o negava
un determinat sistema de valors.

Però ara, a la societat moderna, de
masses, amb el seu sistema de pro-
ducció industrial, les coses són dife-
rents. Tota la cultura i l'art tendeixen
a passar per sistemes industrials, com
l'edició de llibres i revistes, la fotogra-
fia, el cinema el disseny d'objectes, el
disc, la ràdio o la televisió.

En aquest nou sistema de produc-
ció creix la distància entre els temes
-arguments i models- i el receptor
dels missatges sensibles. Els receptors
ja no es troben davant un missatge
personal amb una pròpia suggerència
sinó davant una visió complexa que, a
partir de la pròpia situació, cadascú
pot descobrir-hi una alternativa.

El problema actual és que, en
aquesta distància que creen els mit-
jans industrialitzats, es sol produir la

Wïeditorial

Constitución. 18-20 - Tel.: 332 84 08
BARCELONA (14)

Els PEDRÓ LO de Les Eines

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

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

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

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

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

Delegació Barcelona: Aribau, 228
Tet.: 200 94 00- Barcelona-6

Delegació València: Tomàs Sanz, 45!
| Tel.: 370 28 50 - MISLATA

Delegació Alacant: Río Túria, 2
Tel.: 28 36 65 • ALACANT
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.ervenció de persones que, espontà-
iment o per consignes, modifiquen,
inipulen els missatges i tendeixen a

•/ nar al públic visions, interessada-
)nt falses, de la realitat. Aquest es-
i en el qual els fets són tergiversats
r interessos polítics, econòmics, de
mpetència o de l'ordre que siguin,
sistemàticament amagat. És-l'«en-

. onament invisible» del qual ens
>-la Muntadas i que Muntadas pren
a a tema fonamental de la seva re-
•ca artística.
Podem dir que el seu art, en el mo-
.nt actual, pren per camp aquest es-
. després d'una època en què, com
artistes tradicionals, s'havia inte-

sat per l'espai visible.
,a seva tècnica és mixta. Hi predo-
ia la del videotape, destinat a ésser
onat en monitors de televisió, com
r alternativa a les televisions ofi-
s. Però fa servir també muntatges,
•.os escrits i gràfics.
a peça més important, titulada
re línies ens invita a meditar sobre
ransformació que sofrí el discurs
Moralista de l'alcalde de Boston
i fou donat per televisió. La mani-
ició va canviar-li totalment el sen-
En realitat l'alcalde havia parlat
mà entitat defensora de les mino-
racials, en una sessió dedicada a

ar a aquestes minories la sensació
es preocupava dels seus proble-

. Però com que el públic de la TV
.'lanc i més aviat racista, la cosa
canviada. Es suprimí el dinamis-
1 l'agressivitat dels negres i només
iaren les intervencions de l'alcal-
.om si ell fos un home liberal i pa-
alista que es preocupés pels altres
m si els negres només fossin capa-
d'escoltar. •

Esports

Al Nàstic el persegueixen
ENRIC BANERES

La Federació Espanyola de Futbol
continua fent les coses malament i
l'última bestiesa ha estat la d'imposar
als equips de Segona A i B, i als de
Tercera, l'obligació d'alinear a cada
partit oficial -encara que a última
hora se'ls dispensà en la Copa del
Rei- dos jugadors de menys de 20
anys. Això, per fer servir una paraula
suau, és una animalada.

El cas del Nàstic de Tarragona és
una mostra evident de fins a quin
punt pot perjudicar a un equip el com-,
pliment d'aquesta norma. A finals de
la passada temporada, quan el Nàstic
assolí l'ascens a Segona A després de
pujar consecutivament tres catego-
ries, tothom elogià la gestió directiva
de Josep Maria Dalmau i l'esportiva
de Antoni Jaurrieta.

Tones bé, aquest Nàstic ha estat
obligat a la destrucció perquè la Fede-
ració ha dictat una absurda norma en
matèria d'alineacions, que és un te-
rreny de la competència del qual cau
exclusivament en l'entrenador. Dicta-
ria la Federació que, per donar bon
exemple, obligués Kubala a alinear
dos jugadors de menys de 20 anys en
cada partit de la selecció? És evident
que no quan la pròpia Federació fa la
trampa d'enviar, amb el nom de Sub-
23, un equip de veterans de gira per
Amèrica.

Però tornant al cas concret del
Nàstic, la Federació ha sancionat An-

tonio Jaurrieta per haver introduït un
canvi en l'alineació tot just començat
el partit contra el Palència. La respon-
sabilitat de l'entrenador per aquí li
paga i l'ha contractat, que és el club i
no la Federació, és tractar de guanyar
el major nombre de partits i fer el mi-
llor paper possible en la seva catego-
ria.

Si els entrenadors els pagués la Fe-
deració i si els clubs tinguessin fortes
subvencions cada vegada que treuen
un juvenil una mica potable, llavors la
Federació podria passar comptes, pe-
rò ara no, de cap manera. I l'excusa
que aquesta norma s'aprovà en una
assemblea plenària del futbol espan-
yol també té poca consistència per-
què, quan als de Primera els, ha inte-
ressat rectificar o anular acords del
ple, bé que s'ha fet.

Als grans se'ls pot tenir en compte i
els acords de l'assemblea poden esde-
venir paper mullat. Els petits, els de
Segona i Tercera divisió han
d'aguantar-se en canvi quan s'ha co-
mès una monstruositat com aquesta
norma Sub-20 que converteix en «fora
de la llei» entrenadors com Antonio
Jaurrieta que tota la vida ha treballat
amb jugadors joves, o desfà un con-
junt tan admirable com el Nàstic, un
dels que té un promig d'edat més baix
d'Espanya, només perquè la Federa-
ció s'ha proposat jugar el paper re-
pressiu per tal d'amagar la seva in-
competència. •

SUBSCRMU-VOS A L'HORA
<UJTLLETL DE SUBSCRIPCIÓ
WOM I COGNOMS
:ARRER
'OBLACIÓ
PROVINCIÀ •
Desitjo subscriure'm:

.'import de la qual faré efec-
ives mitjançant

.DTE
•TELÈFON
PHT un any
Per sis mesos

T;iló bancari adjunt
Domiciliació bancària
Efectiu
Gir postal
Vull rebre més informació

Subscripció anual: Estat espanyol 3.000 ptes Europa
4.000 Ptes.
Amèrica i resta del món 4.800 Ptes.
Subscripció semestral: el -50%

'Jota
iignatura

BUTLLETÍ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
S«nyors, els, agrairé que amb cérrec al meu compte/llibreta
atenguin el rebut que anualment/semestralment els presentaré
L'HORA. S.A, pel pagament de la meva subscripcióa la revista
L'HORA.

BANC/CAIXA
AGÈNCIA . . . . . . . .
N " COMPTE/LIBRETA •
TITULAR •
DATA ' " '
SIGNATURA '...'.'.''.'.. I . . . . .

Un »;op omplert enviar-ho a . . ^ •
L'HORA
P.«JÍIÍM;»;I6 i administració
Afileu. 80. àtic I.er Telèfon 254 34 03 • 264 34 02
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Concurs infantil L'HORA
HE TROBAT
UN AMIC

Aquell dia m'avorria molt. Eren va-
cances i no sabia quò fer. Com que no
tinc cap germà no podia jugar amb
ningú, ja que tots els meus amics eren
fora.

Vaig sortir al jardí per a distreure'm
una mica. Em vaig asseure per a llegir.
M'enfadava amb les formigues tafane-
res que se'm posaven entre els fulls i
amb un ocell que cantava content. Ho
veia tot molt negre.

De mica en mica vaig anar escoltant-
lo i em va semblar que els seus cants
no eren pas tan empipadors. Vaig anar
entenent que no tot és tan avorrit i tan
mal fet, que hem de fer l'alegria i la fe-
licitat amb els «altres.

Semblava com si l'ocellet m'ho vol-
gués dir cantant.

Cada dia sortia a fora a escoltar el
meu ocellet. Si portava molles, agafava
cucs per a ell i cada vegada s'anava
acostant més a mi. Fins que el vaig
agafar amb la mà. Primer s'escapava,
però després va anar agafant confiança
i deixava que l'acariciés.

Un dia vaig comprar una gàbia per é
ell. Quan em va venir a les mans el vaig
posar a dins.

Els dies següents ja no va cantar,
després es va posar a un racó i d'allà
no es movia. No menjava, no bevia,
s'estava sempre quiet. Uavors vaig
comprendre el que li passava. Ell ne-
cessitava ser lliure.

Vaig tomar-lo al jardí I dos dies
després estava tan alegre com abans
d estar a la gàbia. Em venia a veure, jo
•' donava menjar I jugàvem tots dos
junts.

Ara sabia que per a tener amics
només calia buscar-los.

Blanca Isern Qrau
12 anys. Barcelona

NICARAGUA

Tot d'un cop em sento estranyament
aterrit. Se senten uns trets i ràfegues
d'ametrailadores que s'apropen. Estic
nerviós. Ara se senten més aprop, pot-
ser al carrer del costat. Trec el cap a la
finestra i els veig. Uns soldats amb
casc i uniformats estan fugint, fugen
deixant molts morts, el carrer n'està
plé. M'amago. Els soldats entren a les
cases i maten dones i nens, perquè d'-
homes no n'hi ha, són tots en la lluitao
morts. Passen davant de casa, uns tiren
ja porta a terra a cops de culata de fu-
sell. En no veure ningú se'n tornen al
carrer. Sento més trets, tomo a treure
el cap per la finestra sense pensar en
ei perill, i veig uns homes, joves, la ma-
jor part d'ells de civil, que tiren contra
els soldats, els d'uniforme, que es reti-
ren sense més temps per a continuar la
seva macabra tasca portada casa per
casa.

Sento els plors dels nens ferits, els
crits dels homes. Tots elis se'n van i
deixen el carrer desapareixent, deixant
un rastre de morts ensangonats, uns de
ciyil, els altres uniformats.

Recordeu que per a participar
només cal tenir menys de 14 anys i
que els originals no hauran de supe-
rar els dos folis escrits a màquina o
a mà amb lletra maolt clara i en ca-
talà. No oblideu incloure l'edat que
teniu.

Envieu els vostres treballs a la se-
güent adreça: Aribau, 80, àtic 1 ' .
Barcelona-36. Poseu ai sobre "Con-
curs infantil L'HORA".

Fa una estona que no sento res; pas-
sat tot el terrabastall de trets apareix
una fila d'homes de civil que acurada-
ment van recollint els cossos dels
morts civils i els dels altres. És un grup
nombrós, hi ha tasca per a tothom, pe-
rò. Entren a casa i treuen algú, ferit
Darrera d'ells entra un altre grup de ci-
vils que, tot recollint les armes de pe*
terra, s'instal.len a casa. En veure'm er
fan sortir, em demanen qui soc, con
em dic i amb qui soc aquí.

Al carrer veig un grup d'homes qui
amenacen un altre grup d'homes desar
mats, sento uns trets i veig caure aba
tuts al grup dels desarmats. Demanc
qui eren i per quò els han abatuts. Eret
adeptes a TACHITO, m'han dit.

Tot d'un cop sentim una remor sot
da, les dones criden, els nens plorer

els homes miren aterrits al cel. De sot
te se sent una explosió a l'altre cost
de la vila, i una altra, i una altra...! un
altra... S'apropen cada cop més, sent
un xiulet fred de mort. La gent corre
es llença a terra tot cridant: és d'en Tr
CHITOI Sento una terrible explosi
Salten portes, finestres, vidre
transformant-se en mil eines de mo-
Un vidre em fereix un braç, sento nv
por, son, gana, pena... La remor s'allu.
ya. Fou l'última repressàlia. Van fug1

se'n van anar. M'alço i ajudo a recoli
ferits i dur-los a un vell camió que pon
un drapot brut amb una creu roja. Er
volen fer pujar també, no, no, això me
no és res. Ei camió se'n va i un panors
ma aterridor resta als meus ulls. No vul
creure que tot això ha passat de debò
mig atordit encara, m'endinso en l'en-
nuvolat de pols que s'alça arreu de le
vila, vu|l desaparèixer d'aquest ma»
somni.

Joan Peiró Redon
12 anys. Barcelona



Bunyols de vent

FALÇS PER A PENJAR-HI VEDELLS
Au, va, confesseu!: Segur que en veure aquesta fotografia, amb la

presència del regidor Joan Hortalà, la primera cosa que us ha vingut al
cap és que estàveu contemplant el monument als segadors que el senyor
Grau Garriga ens ha plantificat al bell mig de la plaça de Sant Jaume.
Tones cal que us advertim que us heu errat de dalt a baix. Això que veieu
no són les sis-centes falçs i escaig que l'esmentat senyor ha fet servir, si-
nó garfís per a penjar-hi el bestiar escorxat, cosa ben lògica si tenim en
compte que la fotografia fou presa a l'antic escorxador municipal el dia
que regidor i director procedien al seu tancament. No us hi capfiquéssiu
massa, per l'equivocació. Al capdavall, no hi ha tanta diferència!

DEL NERVIÓN
AL GUADALQUIVIR

En la gran manifestació que tin-
gué lloc el prop passat Onze de Se-
tembre hom podia observar una
gran pancarta que deia: «El Parti-
do Socialista de Euskadi apoya la
lucha del pueblo de Catalunya». Un
militant socialista de Santa Coloma
se l'estava mirant ple de satisfac-
ció i se li va ocórrer de donar un
cop d'ull als representants socialis-
tes bascos que, com és sabut, ha-
vien vingut per a participar a la
riada Nacional. Imagineu-vos la
seva sorpresa quan, en comptes de
veure Txüri Benegas i els seus
acompanyants, va descobrir que
els portadors de la pancarta eren
militants de l'Agrupació Socialista
de Santa Coloma, hàsfcuts alguns
més a prop del Guadalquivir que
no pas del Nervión! Evidentment,
als dirigents socialistes bascos no
els feia cap il·lusió carregar la pan-
carta, i estaven tots a la capçalera
de la manifestació.

LA RÀDIO LLIURE
DE SANTA COLOMA
ES DIVERTEIX

Fa un temps que a Santa Coloma
de Gramenet s'ha posat en marxa
una emissora de Ràdio Lliure amb
el simpàtic nom de «El Avispero».
Durant els primers dies d'emissió,
es dedicaren a donar notícies de
caire irònic i decididament divertit
barrejades amb coses certes. Així,
anunciaven grans escissions en
l'«Organización Aberchale de la Iz-
quierda del Besòs», creacions de
branques poli-milis, etc. Però sens
dubte, la noticia que va rebre més
adhesions i fou més creguda pels
radioients era la que informava de
la creació del «Comitè pro-retorn a
l'exili del President Tarradellas».
Males llengües diuen que cada cinc
minuts se'ls adheria un nou veí o
veïna. No sabem si creure'ns-ho...

UN FUTUR BRILLANT
Les últimes informacions que

ens han arribat afirmen que el pro-
blema de l'atur en el sector de l'en-
senyament té una sortida ràpida,
ben pagada, i amb grans possibili-
tats de futur. A Guinea Equatorial,
després del cop d'estat que ha en-
derrocat Macias, necessiten ur-
gentment tècnics de tota mena i
molt especialment, mestres que
col·laborin en la reconstrucció d'a-
quest castigat país africà. El sou
promès en principi per als mestres
que s'hi aventurin és de 180.000
pessetes al mes, pagades en part
amb moneda de Guinea. Un altre
avantatge és que si tornen aquí al
cap d'un mínim de dos anys passen
directament a les oposicions res-
tringides de l'Estat. Realment, no
sé de què es queixen els mestres, si
tenen un futur professional tan cò-
mode i, sobre tot, tan proper a ca-
sa!
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TRUCAR
PER LES CABINES,
FORÇA1 COMPLICAT

No sabem ben bé a qui atribuir
la responsabilitat d'haver de mos-
trar als lectors aquesta fotografia.
No sabem si és la Telefònica, que
les descuida, si li pertoca a l'Ajun-
tament o si, més lamentable enca-
ra, la responsabilitat ha de recaure
en una mena de manca de civisme
col·lectiva. Després de l'entrada
del nou consistori, les flamants pa-
pereres eren víctimes de crema i
destrucció per part de no-se-sap-
qui. Pel que fa a cabines telefòni-
ques com aquesta, passa el mateix
si fa no fa. Certament, a qui li co-
rrespongui fer-ho s'ha d'espavilar i
tornar-les a posar a punt de funcio-
nament, però per què arribin a
aquest estat tan penós, abans hi ha
hagut gent que l'ha deixada com
està. Ciutadania!

Porta dels bergants RAMON BARNILS

La dreta, únic camí
per als d'esquerres?

Finalment ho han aconseguit. Finalment, l'esquerra —vull dir l'esque-
rra de l'escala, de l'Eixampla, del braç de gitano, entrant a l'esquerra, l'es-
querra de la dreta: l'Esquerra dels diaris i de la televisió, l'esquerra homolo-
gada, l'esquerra del sistema, oi que ja m'havien entès?— ha aconseguit el
que durant tant de temps perseguia amb porfídia: traspassar la intel·ligència
a la dreta, treure-se-la del damunt.

Per tenir les idees més clares, és clar. Ara l'esquerra comme il faut té les
idees claríssimes: Josep Pla no és un escriptor, és un fatxa. I Josep Tarrade-
llas no és amic de l'Estatut de la Moncloa, és independentista.

Es pibe Radreza lanzó las boleadoras y descaballó al negro ese de Plang,
cómo se yama, Pla, ese angosto, que le coja por detràs un patagón alfasista
de Palarfugé, que no tiene paloma. El pibe Radresa fou àmpliament superat
pels seus companys de consistori, tots indígenes i del ram del suro, que no
saben distinguir un Pla d'un altre. Els argentins ja se sap com són, ves què
hi farem. Dels del ram del suro se'n podria esperar no gaire, però una mica
més.

Llàstima que amb la confusió del moment no se sap qui és marxista i
qui no n'és. L'autoritat de Marx és per terra, i al.legar-la és un bell gest inú-
til. Te manera que adduir, en.favor.de Pla, que segons Karl Marx la lectura
de l'escriptor francès Balzac, superfatxa, súperintegrista, supernegre, era
del tot necessària per a entendre la societat francesa del segle, i molt supe-
rior a la lectura dels textos polítics i sociològics de la mateixa època; adduir
aquest fet de la vida de Sant Carles Marx deu ser a hores d'ara d'efectes im-
previsibles entre l'esquerra establerta, marxista fins-al moll dels ossos com.
se sap, i que té les obres de Marx com a llibre de coixí. Matem-ho doncs, i
diguem, en contra de Marx, que llegir Pla és cosa de dretes.

Pel que fa a Tarradellas, ja es veia venir. Van començar, els de l'esque-
rra sintetitzada, quan encara era a Saint Martin-le-Beau per no saber es-
criure'n ni el cognom —repassin, si els plau, els periòdics i articles dels rup-
turistes periodistes de l'època—. Quan va començar a ensenyar l'orella, re-
sultava ser vell. Quan se'n va anar a Madrid sense demanar-los-en permís,
s'havia tornat foll. Quan va arribar a Barcelona, era* un vell foll que repapie-
java. Quan es va posar malalt al poc temps, es moria. Quan viatjava a Ma-
drid, els qui havien pactat amb els franquistes la reforma del franquisme,
s'esquinçaven la corbata acusant-lo d'ucedista, suarecista i sempre, de dre-
tes. .

I ara que ha dit a Girona que aquest Estatut no és un Estatut ni és res,
com és de fet; i que té molta confiança en els polítics... que s'estan formant
ara als ajuntaments, ara me li diuen, al que li han dit sempre dretà, ara me
li diuen independentista.

Lectors de Pla, enemics de l'Estatut de la Moncloa: Visca Pla, visca Ta-
rradellas, visca la dreta!

l a l'esquerra que la detinguin. Per revolucionària.
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•Jeure lliure
Cartes a l'Hora

PER QUÈ NO TENIM
SELECCIÓ DE

FUTBOL?

Sr. Director:
Amb motiu de la crisi finan-

cera que travessava el Girona
F.C. hom va especular a la
premsa sobre la possibilitat
d'un partit a benefici de l'es-
mentat club en el qual jugarien
una selecció de futbol basca i
una selecció catalana. Aquest
partit no s'ha arribat a jugar. I
jo em demano per què.

La selecció catalana de fut-
bol, si no vaig errat, va existir
abans de la guerra i ua jugar
força partits. També hi havia la
selecció euskera. Ara, quan s'ha
aconseguit recuperar en certa
mesura la democràcia, quan el
país avança cap a la seva nor-
malització, crec que seria un
pas més en aquest sentit la
creació de la selecció nacional
de Catalunya. Els germans del
País Basc, com en moltes co-
ses, ens han passat davant en
aquest terreny, i ja han creat
llur selecció nacional, que fins i
tot ha arribat a jugar partits
d'àmbit internacional, com el
que disputà enfront de la selec-
ció irlandesa. En canvi, els cata-
lans semblem Incapaços de
confegir un equip de futbol pro-
pi, amb jugadora nostres, del
país, amb el sentiment dels co-
lors pels quals juguen. Insistei-
xo que no comprenc per què ai-
xò no s'ha esdevingut.

Sens dubte, una selecció ca-
talana de futbol tindria una for-
ta base en el Barca F.C, per ser
el millor, equip que hi ha a Ca-
talunya. I aquí vó quan em
plantejo seriosos dubtes sobte
les causes que motiven que no
tinguem selecció. Des de que el
nostre Barca té per president al
senyor Núflez, sembla que
aquest s'hagi entestat a fer que
el Barca deixi de ser «més que
un club», que ja no sigui l'equip
dels catalans. Potser el senyor
Núflez no vol que hi hagi una
selecció nacional, o almenys
que els Jugadora barcelonistes
no hi participin? Senyor Núflez,
a més a més de no voler senye-
res al Camp Nou, pretendrà
també privar-nos de veure jugar
els nostres jugadora a la selec-

ció catalana? Li fan perdre de
vista què és el Barca les seves
cantonades?

Tal vegada m'equivoqui, pe-
rò crec que Catalunya necessita
una selecció nacional de futbol,
malgrat els impediments que
qualsevol vulgui posar-hi, i si-
guin del tipus que siguin. El
camí a la normalització també
passa per aquestes coses, apa-
rentment sense transcendència.
0 és que els catalans no hem
de ser capaços de tenir un
equip de futbol propi?

Tant de bo que un possible
Euskadi-Catalnya de futbol si-
gui aviat una realitat I

Atentament,

una nova situació d'autonomia
en els mitjans de comunicació, I
puguin dirigir una TV digna. Ai-
xò, no s'ho creu ningú.

Per tant, í en bé d'una TV
arrelada a la nostra realitat na-
cional, demano des d'aquí que
el senyor Arandes i altres direc-
tius de Miramar presentin la se-
va dimissió, per incompatibilitat
absoluta amb la televisió que
Catalunya necessita, i si nò di-
miteixen, que se'ls dimiteixi. Al
cap i a la fi, el mateix sistema
es va fer servir per nomenar-
los.

Endavant amb aquesta
magnífica revista, senyor Direc-
tor, i rebeu una cordial saluta-
ció.

Antoni Valls
Olot

CALEN NOUS
DIRECTIUS

A MIRAMAR

Sr. Director:

Maria Cardona
Barcelona

CAP A UN
SIMPOSIUM

CATALÀ
DE DISSENY

La majoria de gent estic se-
gura que haurà rebut amb es-
perança la notícia de l'Estatut
de RTVE. Cal creure que alguna
cosa haurà de millorar amb
aquesta reorganització de tele-
visió. Cal creure-ho, perquè em-
pitjorar, ós difícil que empitjori
més.

En el mateix sentit ens alleu-
ja saber que l'Estatut d'Autono-
mia preveu, mentre no es creï
el tercer canal (el català), l'ús
de l'UHF per al circuit català de
televisió.

Tot això són notícies força
bones. Però ens resta un dubte,
a mi i a molts. Qui ha de dirigir
aquesta nova fase, tant a la te-
levisió catalana, com a l'esta-
tal? Pel que fa a Miramar, als
estudis de Catalunya, crec que
hi ha una cosa totalment im-
prescindible: la renovació de

-tots els càrrecs directius ac-
tuals. No crec que ningú sigui
tan ingenu com per creure que
persones que*han fet tant de
(mal a una programació catala-
na, pensada i feta en català,
com el senyor Jorge «Corque»
Arandes i la seva «camarilla»,
siguin capaços d'adaptar-se a

Sr. Director:
A la Universitat Catalana

d'Estiu de 1979 s'ha desenrot-
llat un curset de «Disseny i co-
municació» tractant la impor-
tància del tema per al redreça-
ment cultural i' industrial del
nostre país. Una vegada analit-
zat, hom ha remarcat el repte
que significa la nova situació i
que comporta un nou concepte
i pràctica del disseny entès com
a servei a la comunitat.

El cura s'ha tancat amb una
taula rodona amb l'assistència
dels professors de la UAB Jordi
Berrio i Jordi Pericot, Enric
Franc, de l'Escola Ellsava i la
col·laboració de Manuel Parés,
vlcerrector de la UAB; Joan Mi-
ró, del Col·legi Universitari de
Girona i de la UAB, Enric Bricall
de l'Esçola Elisava i Antoni
Mercader, de la UCE.

Una de les conclusions d'a-
questa taula rodona ha estat la
necessitat d'organitzar un sim-
pòsium per estudiar la pedago-
gia del disseny a Catalunya, i
ha quedat constituïda la.comis-
sió gestora..

DILLUNS
Avui hi ha fira a Les Bor-

des, a la Vall d'Aran. També
cal dir que actua per darrer
dia al Liceu el Ballet Nacio-
nal dirigit per Antonio Gades,

Informem també que Jo-
ventuts Musicals de Barcelo-
na convoca el concurs de Jo-
ves Compositors, amb la col·-
laboració de la Caixa de Bar-
celona. Fer a informar-vos
millor, adreceu-vos a Via
Laietania, 139, 4 t , 1.'. Telè-
fon 215 29 18.

Si us agrada l'esport, us
recomanem que poseu la se-
gona cadena i veieu la re-
transmissió de gimnàsia dels
Jocs del Mediterrani.

DIMARTS
Les fires d'avui són a Sant

Llorenç .de Morunys, comar-
ca del Solsonès i a Viella, la
capital aranesa.

Encara en el terreny musi-
cal, s'ha obert la matricula
per a cursets musicals de sol-
feig, piano, guitarra, flauta,
cant coral, é tc , organitzats
pel Montepiu de Mestres Di-
rectors i Concertadors. Us hi
podeu apuntar fins el 30 d'a-
quest mes, a Canuda, 33,
pral. Tel. 301 55 29. Al cir-
cuit català podreu veure ac-
tuacions de la passada Festa
Urbana, i al circuit estatal,
ambdues cadenes oferiran
gimnàsia i natació des de
Split.

DIMECRES
Avui hi ha festa major a

Avinyó (Bages), Montornès
del Vallès i Sant Feliu de Co-
dines (Vallès Oriental) i Sant
Julià de Vilatorta (Osona).

Al Saló del Tinell, concert
de «Tiabolus in Musica» diri-
git per Joan Guinjoan. Al
Teatre Victoria, i portada per
Colsada, s'inicia per a mitò-
mans diversos una tanda
d'actuacions de la Sara Mon-
tiel.

I a la Cúpula Venus, fins el
dia 23 hi serà l'Oriol Tram-
via. . ,

A televisió, després d'una
sessió d'opera des de Viena,
un nou Grandes Relato?-
Veurem si millora el baix
promig de qualitat que tim
últimament.
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CONXITA. SOCIAS

DIJOUS
A la sala Villarroel avui

sstrenen «Sopa de myo para
:enar» a càrrec de la com-
lanyia de comedias La Favo-
ita».

I ja que parlem de teatre
iirem que s'han convocat els
)remis «Santiago Rusinob i
Artur Carbonell» dins del
narc del XII Festival Inter-
mcional se Sitges. El 25 de
ietembre acaba el termini
l'admissió per a propostes
i'espectacles.

Al circuit català de televi-
sió, reposició de «Cansa de
nort» de Strindberg. Al cir-
cuit estatal continuen els
Jocs del Mediterrani, i els
aostàlgics podreu sentir Lo-
renzo Gonzàlez a «Canciones
ie una vida».

DIVENDRES
Hi ha fira a Camprodon

(Ripollès) i Vidreres (La Sel-
va) i festa major a Riudecan-
yes (Baix Camp) i Vallirana
(Baix Llobregat).

Ha quedat convocat per la
Fundació Roca Gales un con-
curs de cartells sobre coope-
rativisme. Us informaran
més be al carrer Aragó, 281,
l e r , l . a , o t rucan t al
215 48 70.

A l'Hospital de la Santa
Creu s'estrena un Rusinol,
«L'alegria que passa» a cà-
rrec del grup Gent i música
d'Enric Morera.

A cine club, no us perdeu
«La vergúenza», un interes-
sant film de Bergman.

DISSABTE

La festa major d'avui és a
La Portella, comarca de La
Noguera. No cal dir, però
que ja es comença a viure
l'ambient de Festa Major al

Cap i Casal, així que us reco-
mano atenció als diversos ac-
tes.

Tot i així, us recomanem
també «Los hermanos «Kara-
mazov» a Sàbado Cine, inte-
ressant versió de l'obra de
Dostoievski. I com que TV no
ens ho ha dit, estigueu atents
a què fan a La Clave.

DIUMENGE

Hi ha festa major a Cale-
lla, Roda de Ter i Tarragona,
i bon ambient pre-Mercè a
Barcelona. Al Liceu, a preus
tirats, actua en Lluís Llach,
només avui i demà, o sigui
que espavileu-vos.

Te la tele, només destaca
«Mesas separadas» a Estudio-
1. Els intèrprets són interes-
sants i potser serà bo compa-
rar aquesta versió de l'obra
de Rattigan amb la que feren
famosa Burt Lancaster, De-

borah Kerr, Rita Hayworth,
etc.

A MÉS A MÉS

Ja engega la temporada de
teatre. Al Barcelona, una co-
mèdia d'Arniches, «La ven-
ganza de la Petra» presenta-
da per la Companía Inestable
Madrilena. El Teatre Lliure
ofereix «Rosa i Maria» espec-
tacle a major glòria de Rosa
Maria Sardà.

Pel que fa a cinema, po-
queta cosa. L'Alexis reposa
«Myra Breckinridge», amb la
inefable Mae West, en la ses-
sió de 10 duros. Al Femina,
un western de reflexió «Llega
un jinete libre y salvaje»,
amb Jané Fonda i James
Caan. I per a passar una es-
tona divertida, «Moonraker»,
l'últim James Bond, al Nove-
dades, Balanà i Principal Pa-
lacio.

La paella pel mànec

Conill a «l'àvia Pepita»
A Barcelona hi ha força mercats, molts d'ells carre-

gats d'encant i tipisme. Un d'ells, molt cèntric, és ól de
la Concepció, a l'alçada del Passeig de Gràcia entre els
carrers Bruc i Bailén. Justament al costat del mercat hi
trobem el Restaurant Pep, on ens hem adreçat aquesta
setmana per a la nostra paella. Ens rep el senyor Pep
Vila. Al menjador de baix hom hi pot veure tot un seguit
de fotografies de generacions dels Vila, la majoria dedi-
cats a la cuina. El senyor Pep ens parla d'ells, i sobre-
tot, de l'àvia Pepita, «una dona admirable, la millor cui-
nera de la família. Encara es va llevar el dia de la seva
mort, als 99 anys, per a fer-nos el dinar». En aquest
agradable ambient, ens explica el plat'per a aquesta
setmana.

-Què us sembla que podem fer?
-Doncs, el conill de l'àvia Pepita. Precisament el

«la ella, i per això h'hi dic així.
-Com es fa?
-En primer lloc, necessteu un conill ben tendre.
- D e quin pes?
- D e manera que un cop pelat faci 1,200 Kg. aproxi-

madament. S'ha de tallar a trossos i un cop net, posar-
•» en una escorredora.

- I què més?

ï i l a V O r 8 ' e n u n a c a s s o l a s'M posen un parell de cu-
I d ? U a r d d e P° r c ' ** Pareu de cebes petites,
ae ben menudes, i uns quatre o cinc alls, també

A continuació, hi poseu els trossos de conill
m p a r e U d e cullerades d'oli, pebre vermell i

dues fulles de llorer i una mica d'orenga,

una culleradeta de sucre i un quart de litro de vi blanc»
Corrent, no cal que sigui especial.

—Tot això en fred?
—Efectivament, tot cru. I per acabar, hi afegiu un

paquet de moixernons, que prèviament caldrà haver es-
caldat i netejat. Hi poseu sal, millor que no sigui gaire,
perquè el gust ós una mica fort i més val anar-ne afegint
després, si cal.

Un cop ja tindreu tots els ingredients dintre, ja només
cal deixar-ho al foc fins que estigui fet.

—El foc, com ha de ser?
—Ben lent. I ja està.
Parlem encara una estona amb el senyor Pep Vila, de

la seva afecció per la quina, que l'ha dut dins i tot a do-
nar classes, «jo no ho faig barat, però ho faig bo. Els
clients vénen cada dia», de la seva família, etc. Final-
ment, ens despedim amb la seguretat d'haver-vos donat
un plat exquisit.
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La setmana a Televisió

Del 17 al 23 de setembre

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA
Dilluns, 17
13.30 Crònica esportiva
14.00 Crònica
16.15 Revista
Dimarts, 18
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
16.15 Especial musical: «Festa
Urbana». Amb Tete Montoliu, Sisa,
Pi de la Serra, Tequila, Rosa M.
Sardà, Dhanna, Plateria, Raúl del
Castillo, Big Band de Barcelona,
etc.
Dimecres, 19
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
16.15 Cinema a l'abast: «El cine-
ma negre i de gàngsters»
Dijous, 20
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
16.15 Recull d'èxits: Lletres cata-
lanes: «Dansa de mort» d'August
Strindberg. Real. Mercè Vilaret.
Int. Joan Borràs, Maria Vilanova,
Enric Arredondo
Divendres, 21
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
16.15 Vostè pregunta...

Dissabte, 22
11.00 Terra d'escudella: «Hidra,
2," part»

SEGONA CADENA
Dilluns, 17
23.00 Crònica 2
Dimarts, 18
23.00 Crònica 2
Dimecres, 19
23.00 Crònica 2
Dijous, 20
23.00 Crònica 2
Divendres, 21 ,
23.00 Crònica 2

CIRCUIT ESTATAL
PRIMERA CADENA
Dilluns, 17
14.30 Gente hoy
15.00 Telediarío
15.30 Hora 15
16.00 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos: La locomotora
19.45 Un mundo para ellos
20.15 Programa deportivo
21.00 Telediario
21.30 300 millones
22.30 El juicio de Lee Harvey Os-
wald. Cap. II
23.30 Ultimas noticias

Dimarts, 18
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
16.00 Revista de toros
16.30 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos: El mundo de la música
19.45 Dibujos animados: «Gusta-
vo»
20.00 Palo y astilla: «Candidato al
crimen»
21.00 Telediario
21.30 Primera pàgina
22.30 El juicio de Lee Harvey Os-
wald. Cap. III
23.30 Ultimas noticias
Dimecres, 19
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
16.00 Vivir cada dia
16.30 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos. Cuentos de los mil y un
dias: «Al Sid, el Sabio»
19,30 Cine espaòol: «La casa de la
Troya». Dir. Rafael Gil. Int. Ana
Esmeralda, Arturo Fernàndez,
José Rubio
21.00 Telediario
21.30 Gala desdela Opera de Vie-
na. Selecció de la inauguració del
complex de l'ONU. Orquestra Fil-
harmònica de Viena amb interpre-
tacions de Birgit Nilsson, Montse-
rrat Caballé, Nikolai Ghiaurov,
Plàcido Domingo, etc.
22.30 Grandes relatos: «Poldark».
Cap. I. Dir. Christopher Bany. Int.
Robin Ellis, Jill Townsend, Clive
Francis
23.30 Ultimas noticias
Dijous, 20
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
16.00 Cafè de redatíción
16.30 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos. La mansión de los Plaff
20.00 Asl es Hollywood. «Nuevas
versiones» '
20.30 Canciones de una vida: Lo-
renzo Gonzàlez
21.00 Telediario
21.30 El senor Villanueva y su
gente: «Una situación difícil»
22.00 Sombras de ayer
22.30 Poldark. Cap. II
23.30 Ultimas noticias
Divendres, 21
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15

16.00 Los espectàculòs
16.30 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos. El hidroavión de Bailey:
«Golpe bajo»
19.30 Con ocho basta: «Fin de se-
mana perdido»
20.30 Màs vale prevenir: «Mani-
pulación de alimentos»
21.00 Telediario
21.30 Perfiles
22.30 Poldark. Cap. III
23.30 Ultimas noticias
Dissabte, 22
12.31 Juegos del Mediterràneo.
Resum
13.30 Tiempo libre
14.00 El canto de un duro
14.30 Noticias del sàbado
15.00 Tarzàn: «Tarzàn en el país
de los gigantes»
15.30 Primera sesión: «Mi amigo
Flipper». Dir. James Clark. Int.
Chuck Connors, Luke Halpin,
Kathleen McGuire
17.00 Aplauso
19.00 La pantera rosa
19.30 Los àngeles de Charlie:
«Diamante en bruto»
20.30 Informe semanal
21.30 Noticias del sàbado
22.00 Sàbado cine: «Los herma-
nos Karamazov». Dir. Richard
Brooks. Int. Yul Brinner, Maria
Schell, Claire Bloom, Lee J. Cobb
Diumenge, 23
10.31 Hablamos
11.00 El dia del Senor
11.45 Gente joven
12.30 Sobre el terreno
13.30 Siete dias
14.30 Noticias del domingo
15.00 La casa de la pradera:
«Tios le bendiga, seflor Bevins»
16.00 Fantàstico
19.00 625 lineas
20.05 El regreso del Santo
21.30 Noticias del domingo
22.00 Estudio 1: «Mesas separa-
das» de Terence Rattigan. Real.
José Antonio Pàramo. Int. Juan L.
Gallardo, Charo López, Maria As-
querino, José Martin, Alicia Her-
mida, etc.

SEGONA CADENA:
Dilluns, 17
19.31 Juegos del Mediterràneo.
Gimnàsia (individual dames)
20.00 Redacción de noche
20.30 Juegos del Mediterràneo.
Gimnàsia (individual dames)
21.00 Revista de cine
22.00 Màs allà
22.30 Opinión pública
Dimarts, 18
18.30 Juegos del Mediterràneo.

Natació
20.00 Redacción de noche
20.30 Juegos del Mediterràneo.
Gimnàsia (individual homes)
21.00 Cafè concierto. Solistes de
Catalunya interpreta «Serenata per
a cordes» de Txaikovski
21.30 Nakia: «El suefio»
22.30 Tribuna econòmica

Dimecres, 19
18.30 Juegos del Mediterràneo.
Natació
20.00 Redacción de noche
20.30 PolideporÜvo
21.00 Pop-grama
21.45 Ixnàgenes
22.30 Tribuna de la historia

Dyous, 20
18.31 Juegos del Mediterràneo.
Natació
20.00 Redacción de noche
20.30 Polideportivo
21.00 Encuentros con las letras
22.00 Horizontes
22.30 Tribuna de la cultura

Divendres, 21
18.31 Juegos del Mediterràneo.
Natació
20.00 Redacción de noche
20.30 Polideportivo
21.00 Cine club: «La vergüenza».
Dir. Ingmar Bergman. Int. Max
von Sydow, Liv UUman, Sigge Fors
22.30 Tribuna internacional

Dissabte, 22
15.31 No vela: «Crimen y castigo»
de Fedor Dostoievski. Int. José
Luis Pellicena, Marisa Paredes,
Ana Belen, Antonio Iranzo
17.00 Barbapapà
17.30 Raices: «Rabelistas»
18.00 Juegos del Mediterràneo.
Natació
19.45 La clave

Diumenge, 23
15.30 Historia de los trenes: «Pri-
mer tren a Manchester»
16.00 Lucas Tanner: «Rèquiem
por un lujo»
17.00 Los casos de Rockford: «Es-
cuela de éxitos de Aaron Iron-
wood»
18.00 La revuelta de las chicas.
Ep. 1
18.30 Panorama musical. «Verano
musical en Espaia»
19.00 Concierto. «Concert núm. 1
per a piano i orquestra» de Brahms
19.45 Filmoteca TV: «La família
Crompton». Dir. Peter Hammond.
Int. James Mason, Susan George,
Diana Copland
21.30 La danza: «Jo-jo viajero»
(U)
22.15: A Fondo: Carlos Chagas.
científic brasiler
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n llibre pertorbador i polèmic
Alfonso S.Pdomares
Elsocíalismo
y la polèmica

marxista
(LASALELFUEGO

Y LA ROSA)

BRUGUERA-ZETA

Una anàlisi lúcida dels
problemes que ha
d'afrontar el PSOE avui
a fi d'evitar falses
polèmiques i elaborar
un projecte socialista
per a una alternativa
real de poder.

BRUGUERA-ZETA
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GRAN CONCURS DE DIBUIX

NOIS I NOIES... TOTS A DIBUIXAR CATALUNYA/
Allò que heu vist anant d'excursió. El que veieu al carrer.

Dibuixeu el vostre poble, vila o ciutat o l'indret on passeu l'estiu,
els monuments, la naturalesa, la gent...
I podeu fer tants dibuixos com vulgueu.

Penseu-ho un moment i després... tots a pintar!
Vine a "la Caixa" o al Centre Excursionista de Catalunya

i recull les bases i les làmines per a aquest concurs.

TOTS TINDREU PREMI/
És una iniciativa conjunta de:

CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
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