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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
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 la nostra targeta.

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

JL·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

La pro d'Otero
En aquest

Novas
Amic lector: •

El retall de més de dues mil places de mestres a la província de Barcelona
per part del Ministeri, a última hora, quan faltaven pocs dies per començar el
curs, planteja un greu problema que té dos aspectes.ben diferenciats.

Fer una part implica un menyspreu total d'aquest ministre rodonet i polit
que sembla sortit dels cursos Dale Carnegie i que es diu Otero Novas, envers els
nostres organismes preautonòmics. D'altra banda s'endevina un clar criteri se-
lectiu d'UCD a l'hora de retallar mestres ja que el lloc més perjudicat de tota la
península ha estat el cinturó industrial de Barcelona, la majoria de municipis
del qual estan presidits per alcaldes d'esquerres i on hi resideix un bon nombre'
d'immigrants'de les onades més recents.

Des d'aquestes pàgines hem assenyalat que a Catalunya ningú no li rega-
larà res perquè moltes vegades hi ha mala voluntat i d'altres, quan la voluntat
és bona, hi ha un desconeixement greu de la nostra realitat, inadmissible quan
es tracta de persones amb càrrecs de govern.

En el cas que estem comentant hi ha tanta mala fe com desconeixement.
Fer això la gent ha sortit al carrer tota unida, tallant el trànsit, protestant, de-
manant la dimissió del senyor Otero Novas i preguntant-se perquè la Conselle-
ria d'Ensenyament i Cultura ha anat amb el lliri a la mà fins pocs dies abans de
començar el curs.

Arribats al punt on som, només queda una solució: que el Ministeri nome-
ni ràpidament els dos mil mestres que necessita Catalunya. L'ensenyament és
un dret reconegut als infants per la Constitució i si els diners no hi són, s'han
de trobar on sigui: retallant cotxes oficials, rebaixant els pressupostos de televi-
sió o anul·lant viatges dels ministres; i que consti que no volem fer demagògia.
Tant de bo que el problema s'arregli abans que la revista surti al carrer, perquè
tenim molt clar quines coses són prioritàries. -

Ben cordialment

rL'HORA
PERE-ORIOL COSTA

Director
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«El Pals» i «Cambio 16», dos «mís-
sils» contra Catalunya, per FRANCESC
BAIGES, ALBERT MORENO i FRAN-
CESC NAVARRO. Fàgs. 6 a 11.

El Congrés del FSOE prepara el del
FSC, per ALBERT GARRIDO. Fàgs. 12
i 13.

#
La tardor política ha començat, per

PEDRÓ ALTARES. Fàgs. 14 i 15.
Font aeri, per MARTA MATA, i Cau

d'orella. Fàg. 16.

L'ÓLF en el centre de la qüestió del
Pròxim Orient, per MATEO MADRI-
DEJOS. Pàgs. 17 a 19.

Els Consells de Districte, un pas
cap a la descentralització, per MARIA
J. ROMAN. Fàgs. 20 a 22.

La Festa de «Treball», música i polí-;,
tica, per SANTI ROCA. Fàg. 23.

Can Tunis, viure com gitanos, per
LLUÍS CROUS. Fàgs. 24 i 25.

Albert Boadella: «La gent seriosa
em fa por», per JAUME COLLELL.
Fàgs. 26 a 29.

Qüestió oberta: Dialèctica de la
unió, per SERGI VILAR. Fàgs. 30 i 31.

El debat sindical per les altures,
per ISIDOR BODC. Pàg. 32.

El problema de les tres incompren-
sions, per JOAQUIM MONELLS. Fàgs.
33 i 34.

Manilla d'oros, per JOAQUIM SO-
LER. Fàg. 35.

Rio no va ser un Carnaval, per
ALEX BROCH. Fàgs. 36 i 37.

Cultura en joc, per JOSEP M. CA-
RANDELL. Pàg. 38.

Seccions, pàgs. 39 a 44.

Bunyols de vent, per MONTSE-
RRAT NEBOT i Flora & Fauna, per
JOSEP MARTI GÓMEZ, pàgs. 46 i 47. '

Lleure lliure i la paella pel mànec,
per CONXITA SOCIAS. Fàgs. 48 i 49.

Programació de TV. Fàg. 50.
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Cortés
l'Hora

EL PROBLEMA:
DELS MESTRES

Sr. Director:

LI agredeixo que aquesta re-
vista s'hagi ocupat d'un proble-
ma tan candent com és ei de la
manca de mestres que pateixen
les nostres escoles. Es Inútil ara
parlar d'allò que hem dit tantes
vegades: com ós possible que
hi hagi nens sense escolà quan
l'atur entre els mestres puja dia
rera dia? No, Ja no parlaré d'ai-
xò perquè és predicar en el de-
sert.

Són constants les mobilitza-
cions populars per aconseguir
que el MEC faci marxa enrera
en la seva decisió de no conce-
dir més que 310 ridícules pla-
ces de mestres, enfront de les
dues mil \ escaig demanades.
Crec que no hem de permetre
que comenci el curs sense tenir
tots els mestres que necessi-
tem.

No cal tampoc dir res res-
Pecte que si el MEC ha de re-
duir despeses, no ha de fer-ho
a base de deixar sense escola
ela menuts. El que sf voldria és
denunciar un dels sistemes em-
Prats pel ministeri en comptar
lei places de mestres que feien
ra'ta. Hi havia escola que ha-
vien aconseguit, després de
molts esforços, l'envejable - e n
• I nostra màiis' l f loat
ensenyament- promig de 25-
30 nanos per classe. Però el
Ministeri nò està disposat a
respectar aquest topall I dlvl-

^elxitar>t8_nanos entre quaran-
J ' p e r c'aase Bó^tants-mestreaT

això es degrada encara

'ensenyament en el nostre
país.

Això no té nom. Ea una bru-
winat incomprensible, d'aque-
es que fan posar la pell de ga-

" N al ciutadà mig, que no
entén gaire de política, ni d'e-
?n f f aPerquè ha de portar:

«cola I vol pera ells
r< A f a p e r « • • l a m enta-

Navegadaels haurà
r a" Pitjor, vlata la forma

un Ministeri d'Educació In-

digne d'aquest nom atén els
problemes de l'ensenyament.

Ben cordialment,

VÍCTOR GENÉ
Reus (Baix Camp)

BÈ PER
L'AJUNTAMENTI

Sr. Director:

He vist amb satisfacció com
la revista parlava del Centre
Municipal de Planificació Fami-
liar. I dic amb satisfacció per-
què és realment agradable po-
der parlar d'una cosa tan excel.-
lent assolida per l'Ajuntament
democràtic.

Crec que el Centre té una
Importància excepcional. Els
nous Ajuntaments, en generals,
s'han trobat en situacions de-
sastroses de diners que, sovint,
els priven de posar en marxa
iniciatives que serien en benefi-
ci dels ciutadans. Ja se sap:
sense diners, no hi ha res a ferí

Ara, però, se n'han sortit.
Crec que altres Ajuntaments n'-
haurien de prendré nota i posar
en marxa altres Centres com el
barceloní. La planificació fami-
liar, un tema fins ara tabú, ja és
hora que estigui a l'abast de
tothom, que Informi correcta-
ment I permeti la dona tenir
els fills que vulgui. Instal·lar un
Centre de Planificació, com ha
demostrat l'Ajuntament de Bar-
celona, no és tan difícil i, possi-
blement, ni sigui gaire car. I els
beneficis per al poble són evi-
dents. «Que cunda el ejempio.»
A més a més, les xerrades
orientadores permetran sovint a
la dona descobrir la seva pròpia
sexualitat, sovint reprimida I ig-
norada per les falses morals
que han Imperat llarg temps,
per una educació analfabeta,
valgui la redundància i per
tabús relÍglo8O8 que cal anar
superant.

Enhorabona, doncs, a l'Ajun-
tament, l a L'HORA per ajudar

a donar a conèixer el Centre.
Atentament

ROSA ARTIGAS
Barcelona

BARCELONA,
CIUTAT INFECTADA

Sr. Director: <

Vull manifestar la meva sor-
presa i, diria, indignació, pel fet;
que durant uns dies i'OMS ha
considerat Barcelona com ciu-i
tat infectada pel còlera, i els
ciutadans, excepte avisos res-i
pecte de l'aigua i les verdures,!
ens hem quedat com estàvem, i
Sembla com si les autoritats I
els mitjana de comunicació s'-
haguessin proposat amagar |
l'ou, no dir-nos res. Ara resulta
que no són «uns quants casos!
aïllats», sinó ben bé una trentè-
na, xifra que es pot considerar
ja perillosa, com d'epidèmia.
Ara resulta que Barcelona i Mà- i
laga en pateixen, d'aquesta epi-
dèmia.

No cal parlar que és sorpre-
nent que a hores d'ara, en ple
segle vint, capitals importants
d'un país que ea diu civilitzat
encara puguin ser víctimes d'u-
na malaltia pràcticament me-
dieval. No m'estranya, però,
que això passi si tenim en
compte les lamentables condi-
cions sanitàries i higièniques
que viu el nostre país. Les ma-
teixes circumstàncies de la
mort d'una víctima del còlera,
que vivia rodejada de brutícia,
ens ho aclareixen.

I per si no n'hi havia prou
amb el còlera, calgué que es
donessin uns quants casos d'a-
quest mal tan terrible que és la
pollomelitis perquè les farmà-
cies tornessin a estar proveïdes
de la vacuna. I si algun dels
menuts afectats queda marcat
per tota la vida, qui el compen-
sarà?

Tot plegat, sé que. una carta
no fa gran forat, però almenys

vull cridar l'atenció de tothom
respecte del perill que correm
tots plegats d'agafar qualsevol
malaltia alies nostres autoritats
no es preocupen una mica més
de les condicions d'higiene i sa-
nitat ambientals que ens envol-
ten. , , :

Atentament

TERESA BERTRAN
. Barcelona

NO, PRESIDENT

Sr. Director: •

Vull fer avinent a la vostra
revista la meva disconformitat
total I absoluta amb les decla-
racions del president Tarrade-
llas respecte l'Estatut de Sau.
L'Honorable aquesta vegada s'-
ha errat de dalt a baix.

El President Tarradellas ho
és, ò vòl ser-ho, de tots els ca-
talans. Ha estat un president
d'unitat i així hauria hagut de
continuar. Ha fet malbé una bo-
na tasca parlant pràcticament
com a home de partit en fer crí-
tiques virulentes —i falses, I de-
magògiques, a més a més- a
l'Estatut. No voldria creure que
ho fa per personalismes, perquè
no l'han deixat ficar cullerada.
Senzillament s'ha equivocat

Honorable President, encara
que vostè cregui de cor allò que
va dir a Girona, hauria de saber
que els polítics, I vostè n'és,
quan representen un poble, han
de mesurar molt bé les seves

. paraules I no fer mal ús de l'au-
toritat que el poble els ha con-
cedits. Posteriorment, en noves
declaracions, Ja ens ha dit que
votarà Si, però el mal efecte de
les primeres paraules ós molt
dolent per a la nostra nació.
Afortunadament, I malgrat ela
«peròs» que vostè II trobi, l'Es-
tatut és bo, ens agrada, el vo-
lem, I l'afermarem!

Atentament

JORDI SALA
Girona



PAÍS» I «CAMBIO 16»

Dos «míssils»
contra C
FRANCESC BAIGES, ALBERT MORENO I FRANCESC NAVARRO

Pels volts de Sant Jordi
de l'any 76 nebria un nou
diari, «El País». Més de
cinc anys enrera, el cinc de
maig del 71, s'havia
constituït una societat que
havia do donar lloc a la
revista «Cambio 16».
L'evolució d'ambdós
projectes fou i ha estat
diversa però actualment
hom pot considerar-los
com a dos perillosos
«míssils» contra Catalunya.

Hom acusa tant «El País» com
«Cambio 16» d'adoptar actituds anti-
catalanes clares en el conjunt de la
seva línia ideològica. Fer a alguns,
com l'advocat historiador Josep Ma-
ria Ainaud, «més que el diari o la re-
vista, la postura anticatalana apareix
sovint en determinats col·laboradors».
«Els Fais» fiançava ho fa massa l'atac
frontal de Jiménez Losantos enla difusió
del seu llibre «El que queda d'Espan-
ya». La rèplica a les acusacions del jo-
ve professor alçat sorprenentment a
les planes del diari no va ser possible.'
Els diversos articles que personalitats
de la cultura i la política catalana en-
viaren a la redacció d'«El Paí», entre
ells un de la Teresa Pàmies, es van
quedar sense poder veure la llum pú-
blica. El mateix havia passat ja quan
en Rafael Ribó no va poder publicar-
ne un per contestar l'acusació de bur-
gès i acabat llençada contra el movi-
ment de la Nova Cançó en l'esmentat
diari.

Després de l'etiqueta inicial d'areil-
cista per l'aparició del comte de Mo-
trico en la primera portada i pel seu
pes específic que el portà a publicar
una autoentrevista, l'evolució del pe-
riòdic ha seguit viaranys enrevessats.

Viaranys que el porten des de donar
suport al president Suàrez, en un pri-
mer moment, a combatre obertament
al candidat ucedista a l'ajuntament
de Madrid o que donen lloc al trist
episodi de la mortal bomba feixista
que crispà tota la classe periodística i
a la publicació d'una sobtada defensa
dels drets humans per part de l'am-
baixador de l'Uruguai seguida d'una
entrevista amb el dictador xilè, Pino-
chet. Tampoc, segons els propis accio-
nistes, no es pot cercar una relació di-
recta entre el capital del diari i les
tasques redaccionals. La norma d'ex-
cloure comunistes 1 persones vincula-
des a l'Opus Del no fou respectada i
en Ramon Tamames s'integrava aviat
en el Consell d'Administració. L'ac-
tual conseller delegat de l'empresa,
Jesús de Polanco, és l'home fort en
perfecta amistat amb el director,
Juan Luis Cebrian. En Polanco, mem-
bre d'Editorial Santillana i represen-
tant de la dreta tradicional, és consi-
derat, tanmateix, un home d'empresa
interessat solament en la bona marxa
del diari. Fer això els girs a dreta o
esquerra no semblen respondre més
que a motivacions purament econòmi-
ques d'un Pals al qual s'abocà, en sor-
tir, tota la burgesia liberal. Hi partici-
paren Ortega Spottorno, Jesús de Po-
lanco, Cario de Valcàrcel, Juliàn
Marias, el director d'Alianza Edito-
rial, Vergara; el president del Banc de
València, Alvaro Noguera; el diputat
d'IJCD valencià Joaquim Munoz Pey-
rats; els úcedistes Gonzàlez Seara, Or-
dóflez, Oscar Alzaga; en Laín Entralgo
i d'altres entre els quals cal assenya-
lar el capital català situat rera la Fi-
ducíària Santacreu que arribà a acu-
mular uns divuit milions de pessetes i
que, degut a un enfrontament intern
abandonà l'empresa deixant com a
representant gairebé en solitari del
capital català a l'Antoni de Senillosa
amb aportacions de Xavier Millet,
Trias Fargas, Andreu i Abelló, Ricard
Bofill, i existint així mateix capital de
l'editor Salvat i del propi Jordi Pujol.

ELEAIS
El recoaodmiento de los partidos
politicos, condldóo escuda!
pam la integradón en Europa

òCatalucés
oAndaSanes?

Venècia
EuskacS: sangrcparaunEstattito

Tel gran repartiment de les ac-
cions, que ha fet que s'assolissin els
1.800 accionistes amb un capital total
d'uns 300 milions i que es rebaixés
l'acció mínima de 100.000 a 10.000
pessetes, se'n dedueix la difícil in-
fluència sobre la línia editorial per
part dels accionistes si no és l'ascen-
dència que en Jesús de Folanco té so-
bre en Cebrian en un diari que pot
guanyar uns 200 milions aquest any»
sense comptar la carrega financera de
sortida.

«Cambio 16»;
Portaveu del Govern

A «Cambio 18», d'altra banda, sí
que és palesa la incidència definitiva



persona: el seu president, en
J ? m é s d e sà[*s. «L'actual porta-

l s ? 8 1 8°ven» -com el defineix el
^director d« la revista «La Calla»,
i». t p f l u Claret, expulsat de

! Oi~ h a f e t ^ a daríssima dre-
d e s d e l ^ Ò» el ministre

B e U a d e m a n a I » afegissin
1 6 •* C 0 8 t a t d e l nom tCam-
701*611 d o n a r a l a «vista d'e-
i societat els setze fundadors
^ 6 y iMicacione·, S. A.»

; l e homes'd8ls vri» p°cs

a avui. Miguel Aigel Orte-

la

ga, Juan-Tomós de Salas, Romualdo
de Toledo, Alejandro Mufloz Alonso,
José Luis Barreiros, Blas Calzada,
luis Maria de la Fuente, Antonio
Garcia Ferrero, Domingo Garnelo,
Luis Gonzàlez Seara, Juan Huarte, Al-
fredo Lafíte, Miguel Mufliz, César
Fontviarne, José Fèlix de la Ribera i
Enrique Sarasola tenien una cosa en
comú: l'antifranquisme. Quan la dic-
tadura s'esfondra, l'«aventura de ami-
guetei» -com la definia algun dels
fundadors- es complicà. En Juan-To-
mas de Salas començà a acumular el

poder i accionis tes importants com els
fundadors Fèlix de la Ribera i Saraso-
la i en Carlos fc'ayas van treure llur
capital i se'l van sndur cap a iCuader-
nos para el Diàligo». .

A partir d'ale.\hores fins avui, i
amb un 40 % de capital en les seves
mans, un 55 % en ïnvns d'homes de la
seva conflanza i uii eucuàlid 5 96 pro-
testatari, s'hafet iillò que ell ha vol-
gut Foc a poc desapareix la gent d'es:
querra que coL·laburava amb la revis-
ta i en Tomés de Salvis vehicula, mer-
cès a les seves >jne» relacions amb



els ministres de J'Interior i l'Exterior,
els informes dels seus departaments
que aquests li fan arribar. Els cercles
en què es mou el president de «Cam-
bio 16» l'acosten a d'altres ministres
com en Leal, Oreja i Garrigues Walker
que determinaran molt la línia i con-
tinguts de la revista que, després dels
daura'ts moments antifranquistes amb
un màxim de vendes de mig milió d'e-

l xemplars i uns vuitanta-mil al casc de
Barcelona, es situa entre els 100 i els
150.000 exemplars venuts setmanal-
ment.

•: Una maniobra I
delaUCD

La vinculació amb la UCD actual de • •
Juan-Tomas de Salas, i per tant de
«Cambio 16, és clara. Després dels
seus començaments militants a'l
«Frente de Iiberación Popular» antl-

- franquista i el seu exili colombià, l'fi-
tansament cap el partit governamen-
tal l'ha dut a preparar el terreny én
els viatges del Rei i a participar en la
negociació de l'Estatut basc. Potser
per això, «Gambio 16» ompli planns i
planes del debat de l'Estatut de Gerni-
ka i oblidà sistemàticament el nostre.
L'apoderament per part d'UCD de
«Diario 16», després de la fracassada
experiència del «Diario Übre», és una
prova més del decantament ideològic
d'una empresa que subvenciona amb
els 50 o 60 milions de guanya anuals
de la revista les pèrdues de «Diario
16». La col·lecció «Historia 36» com-
pleta el «holding» que preocupa l'aco-
miadat Andreu Claret, ja qy»e, segons
ell, «pot ser un instrument; de lluita
contra l'Estatut». /

El subdirector de «La Çalle» ens re-
cordà que el tarannà aiiticatalà de
«Cambio 16» ve de lluny quan en Gon-
zàlez Se ara feia manifestacions rotun-
des contra Catalunya. Xina entrevista •
amb en Lluís Maria Xirinacs, manipu-
lada ridículament per la redacció de
Madrid, provocà la marxa de Claret
que ens comentà que quan ja molts
diaris parlaven traí?qüü.lament d'Es-
tat espanyol encara li obligaven à uti-
litzar el terme Es pana en les seves
col·laboracions. «Jo crec que és una
maniobra de la UC'D per, a través dels
mitjans de comunicació, aplicar la se-
va política», ens vti dir.'Els problemes
continus amb la delegació de Barcelo-
na arrodonits amb el darrer reportat-L
ge, «Catalúces o Andalanes», que var

CATALUNYA A «EL PAÍS»
tEl País», al llarg de la seva re-

cent història, ha donat una sèrie de
brandades ideològiques notables pe-
rò hi ha un tema en el qual ha man-
tingut una línia editorial constant i
insistent: és en el tema de Catalun-
ya.

No cal remuntar-se a les còlabres
polèmiques, quan la discussió consti-
tucional, sobre nacionalitats o re-
gions. En la memòria de tota estan
presents els reiterats articles de Ju-
liàn Marías i els no menys reiterats
editorials; ésr en tota la informació o
opinió del diari sobre temes de Cata-
lunya d'on es desprèn una ignoràn-
cia i manca de comprensió, que, re-
petits al llarg de molts anys, ens fa
pensar en un esperit centralista, en-
cara no superat.

Fer a demostrar les nostres afir-
macions només hem necessitat
remuntar-nos a aquest any; de Tu
de gener ençà Catalunya ha sortit a
«El País» així:

cErc la denúncia nacional catala-
nista de Federico Jiménez Losantos,
rebutjada per l'acràcia, dins d'un
nacionalisme, dins un catalanisme,
dins d'un patriotisme, és a dir, dins
d'un feixisme...»; és Paco Umbral
qui identifica catalanisme amb fei-
xisme i ho fa quan es refereix a la
polèmica inventada per «El País» so-
bre catala-castellà a Catalunya.

La cultura catalana
«ElPatsr

És la secció de cultura la que or-
ganitza la polèmica, ja sigui a les
planes diàries o al suplement domi-
nical dit «Arte y pensamiento». En
aquest suplement, sota la direcció
nominal de Juan Luis Cebriàn, però
real de Rafael Conte, es porta enda-
vant la desinformació cultural de
Catalunya. El noranta per- cent de
l'activitat cultural de Catalunya ós
la polèmica català-castellà, de tota
la resta, simplement un deu per
cent. «El País» inverteix les xifres de
la realitat, i així es pot permetre de-
dicar dues planes senceres del seu
suplement, que consta de deu, a la
reproducció d'un capítol íntegre del
llibre de Jiménez Losantos «Lo que
queda de Espana» en el qual es fan

afirmacions del caire de: «JEtts argu-
ments del nacionalisme escasses ve-
gades van més enllà del memorial
de greuges i de l'evocació d'una his-
tòria que hauria pogut ésser com ha-
guessin volgut que fos». En el tras-
fons d'afirmacions com aquestos i
d'altres semblants, hi ha una ideolo-
gia molt concreta i uns otyectius
molts clars: voler enfrontar al poble
de Catalunya. Jiménez Losantos,
professor d'institut d'una població
barcelonina, ha volgut trobar la no-
torietat que els seus jocs intel·lectuals
elitistes (la revista «Diwan» per
exemple) li negaven transformant-se
en el profeta del castellà i del no-in-
tegradonisme davant dels immi-
grants. Gran part de responsabilitat
en això la té José Miguel Millàn, re-
dactor del suplement literari de «El
País», amic de Jiménez Losantos,
membre com ell de la revista «Di-
wan» i responsable directe de l'apa-
rició de Jiménez Losantos a «El
País». La informació cultural de Ca-
talunya a «El País» està en mans de
personatges d'aquests tipus i així es
comprèn que les quatre (4) noticies
importants aparegudes a la secció
cultural de «El País» sobre Catalunya
siguin l'estrena de «Una altra Fedra
si us plau» a Madrid, la inauguració
d'una exposició de Tàpies a Valèn-
cia, que ha estat traslladada des de
Barcelona, la concessió del premi
Nacional de Teatre al Lliure i la pro-
posició d'homenatge a Josep Pla.

Paco Umbral

Fora de la secció cultural hi ha la
«passada» diària de Paco Umbral on,
a part de la ja citada al comença-
ment del article, surten perles com
tCastilla en la pintura d'Antoüito Ló-
pez, que si no pintés com pinta, hau-
ria hagut à'anarse'n a Poble Nou, 0
Barcelona, a manufacturar nylon i
aprendre català per lliberal decret
del president Tarradellas»; i si això
ho fa en articles que no tenen que
veure res amb Catalunya... Perquè
Catalunya és tema habitual de les
seves «cròniques», Tarradellas i Bàr-
bara Rey, els polítics catalans... Pa-
co Umbral és responsable igualment
de la presentació del llibre de i *



nos Losantos a Madrid i que «El
País» va reproduir Íntegrament i 11
dedicà una plana el dia 29 de juny
del setanta-noú. En aquest acte üm-
bral es va permetre afirmacions
com: «Són els catalans qui exercei-
xen discriminació i holocausts sobre
els seus grans escriptors». Es refe-
reix a Pla i D'Ors, i es permet el luxe
de negar la literatura catalana ac-
tual amb afirmacions com tels molt
dolents escriptors que avui abunden
en castellà-català per Barcelona no
es salvaran, sinó que s'enfonsaran
en el seu francès vergonyós que so-
na a català mal traduït per un va-
lencià mal pagat, això li passa a la
majoria de poetes i prossistes barce-
lonins». Això és el que entén de Cata-
lunya Paco Umbral.

La política catalana'
a «El País»

Sobre la part política de Catalun-
ya a «El País» res no ens ha d'estran-
yar. No deuria ésser per res que re-
presentants dels quatre partits polí-
tics més importants de Catalunya
varen demanar, fa més ò menys un
aiiy, al director del diari la sustitu-
ció del seu corresponsal a Barcelona
Alfons Quintà. Nosaltres agafem
tan sols el tractament donat pel dia-
ri a dues notícies, el «cas» Batista i
Roca i l'afer Pau. ;

El dia dinou de març del 79 «El
País» apareix amb la nota de la poli-
cia i amb la sensacional notícia de la
vinculació de destacats polítics cata-
lans amb grups terroristes; en el ma-
teix sac hom posava a Batista i Ro-
ca, Tarradellas, Pujol, Cornudella i
l'ETA. En una fantasiosa història es
prova d'involucrar els polítics cata-
lans amb el terrorisme. No contents
ftBri) això, el dia 22 es despenja amb
e l titular «Intents de creació de di~
v&sos grups armats, Batista i Roca
v* estar en el centre d'alguns d'ells»
> una biografia que completa l'article
*Bri> els trets fonamentals de la vida
Je Batista i Roca, que segons «El
País» són: l'haver fundat en 1930.
Jjna organització denominada OR-
MICA, de caràcter militar, una altra
X** m a t e i x •ny anomenada «Orga-

1640» i, segons «El País» ha-
creat en 1931 la guardià preto-
a del president Macià. Per «El

-País», Batista i Roca és simplement
això, del Consell Nacional de Cata-
lunya tant sols dues ratlles, només
allò que pot reforçar seves afirma-
cions. .';,;;^,í.-/ '• ; . '• ': . . ..,.,••.'•

Un altre exemple de tractament
informatiu ós el cas de Josep Pau. El
dia 16 de febrer del setanta-nou la
informació de Catalunya apareixia
titulada, «Segons fonts nacionalistes
catalanes -això en lletra molt
petita— Els presumies, assassins de
Bultó i Viola varen estar amagats a
la casa de Josep Pau», això darrer
en lletres molt grans; el primer pa-
ràgraf de la notícia és una fabulació
novelistica digna de Ian Fleming, on
es descriu amb pèls i senyals les
aventures dels presumtesassassins
fins arribar à la casa de Josep Pau;
en el segon paràgraf ja se'ns desco-
breix el misteri: segons fonts nacio-
nalistes catalanes» sense especificar
quines i el caràcter de les mateixes.
Un diari seriós no es permet fer afir-
macions d'aquests tipus, però no ho
oblidem, estàvem en plena campan-
ya electoral.

L'Últim, per ara

La secció d'opinió de «El Pals», no
se'n lliura del caire general del dia-
ri. Quan no són votats textos de de-
fensa de Catalunya (cas de la Teresa
Pàmies) apareixen d'altres d'un clar

matís anticí/italà. El darrer exemple
d'això el tenim el dia 29-8-79, en un
article firmat per Pedró Penalva
«profesor de Derecho Romano de la
Universidfid de Barcelona» on es
diuen cot;es com «Els espanyols no
tenen dret a ésser honorables, con-
sellers, consellers del Consell, alts
funcionaris de la Generalitat, mem-
bres de les comissions mixtes,,si no ,
són catalans». Aquest furor desfer-
mat té una clara explicació, Pedró
Penalva és militant d'UCD a Cata-
lunya, encara que a ell se li va obli-
dar aspecificar-ho en la seva firma.
De la Unia del conseller de la Gene-
ralitat Folchi, la més anticatalana
del partit, fou vetat per la línia Can-
yelles per al càrrec de delegat del
Ministeri de Cultura a Barcelona.
Vkt el seu escrit no podem més que
donar la raó a Canyelles, ja que Pe-
dró Penalva opina així de Catalun-
ya: «No crec que. a Catalunya, exis-
teixin dues comunitats culturals di-
ferenciades, existeix una comunitat
que s'expressa en dos idiomes. Una
essencialment minoritària, que uti-;
litza l'idioma català enfront una ma-
joritària que fa servir l'idioma caste-
llà». Amb aquest coneixement de la
cultura catalana la UCD el volia
col.lcar com a delegat del Ministeri i
allò que ós més greu, «El País» li dó-
na acollida. A la vista de tot això
només ens queda una conclusió: «El
País» parla d'un altre país.

Juan Luis Cebridn,
l'únic que no ha

canviat a «El País».



haver de fer el propi subiiirector ve-
nint des de Madrid ens mm itren la po-
ca serietat del tractament ive Catalun-
ya en Ja revista.

Deixar «El Pato
a la porta

Els darrers reportatges de «Cambio
16» i els articles publicats a «El País»
han desfermat la rèplica catalan a. Rè-
plica que el dolumnista de l'«Avui» Jo-
snp Maria Espines entén com a con-
testació a la ignorància que tenen del
que passa al nostre país. Per al ptirio-
diata Manolo Vàzquez Montalbàn «no
as tracta d'una política preconcebuda
unticatalana sinó que Madrid estibi a
sis-centi quilòmetres dfc Barcelona i
no se n'adonen que quan escriuen no-
bre nosaltres lio fan molts niareu ts
per l'educació centralista». El que és
cert és que si parlem de «missilis», l'o-
pinió generalitzada és que el «missü
Cambio 16» és més gran que el «missil
El Pal s», com ens assenyalà en Rafael
Ribó que centra molt en l'apartat cul-
tural l\acció anivicatalana del diari al
qual reconeix d'altra banda actua-
cions encertades comentant la nostra
política si bé creu que «darrera d'això
hi ha la detenia d'uns privilegis eco-
nòmics clars, totievisió, editorial's...».

Les opcions Óa vant ei perill antica-
talà que represei'ta l'elevada venda
del diari i la revist a esmentats són di-
verses. L'escripto;r Manuel de Pedrolo
ens comentà que havia llegit el primer
número d'El País» i que després n'ha-
via comprat pocs més. «Perquè n'he
de comprar més? -eiis preguntà—. Si
no m'han d'il·lustrar gviire i, a més a
més, em fan enrabiar.» Ni ell, ni l'Ai-
naud de Lasarte s( in partidaris, però,
de llançar campanyes contra aquelles
publicacions. «Podi ien ser, fins í tot,
contraproduents perquè els dema-
naríem mès veu encara», ens van dir
contràriament a hi Maria Aurèlia
Capmany que no vmria amb mals ulls
una nova campany i com la que ja es
va fer contra «La Vanguardia» en el
seu moment. Val a dir, que l'escripto-
ra fa deixar «El País» a la porta de ca-
sa seva a les personei' que la visiten.

Allò que, en resum, és clar és que
l'atac provinent d'El P ris» i «Cambio
18» és molt més perillcv» que el que
pugui venir d'altres publicacions com
«El Alcàzar» o «El Imparcial». Potser
per això també és més necessari
denunciar-lo.
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CATALUNYA NO CANVIA PER A «CAMBIO
A l'hora de resumir els resultats

del treball d'investigació, que hem
portat a terme sobre la revista
«Cambio 16» (hem consultat tots
els números del present any), podem
fer referència a tres constants en la
informació - o desinformació- que
aquesta revista dedica - o no
dedica— a Catalunya.

La primera constant a assenyalar
és la poca importància que es dóna a
tota informació sobre Catalunya. No
sols perquè l'antiga delegació que
«Cambio» tenia a Barcelona, estigui
avui dia camí de desaparèixer, per
inanició i acomiadaments, sinó per-
què en moments claus, s'ha negat
als lectors informació que feia refe-
rència a qüestions de política catala-
na, com va ésser el cas de la discus-
sió de l'Estatut de Sau a Madrid.
Constant que podem ampliar a altres
nacionalitats de l'Estat, i si bé al
Pais Basc se li dedica un espai i una
atenció considerable, no és més que
per l'existència de sang, de l'ETA, de
«els momoneros, etarres batasunosi
altre bestiar» (1).

En segon lloc, la revista i més
concretament la seva editorial, que
és el mateix que dir Juan-Tomàs de
Salas, demostra un total desconeixe-
ment del que pot ésser el fet català,
o el fet basc, o senzillament les rei-
vindicacions autonòmiques de les
diferentes nacionalitats de l'Estat.

La tercera constant, finalment, és
la que fa referència al seu anticata-
lanisme, que evidentment no procla-
men obertament, però que es des-
prèn d'una lectura atenta dels seus
articles i de les posicions públiques
que s'han pres en punts com els d'en
Batista i Roca, l'affaire Jiménez Lo-
santos, o les declaracions de Rojas-
Marcos.

L'Estatut de Sau
no va existir

Abans hem dit que un dels fets
que demostren la poca importància
que es dóna en la revista a Catalun-
ya, va ésser la discussió de l'Estatut
de Sau. En efecte, després d'una
atenció constant respecte els proble-
mes que ocasionava a Madrid la ne-
gociació de l'Eétatut de Gernika (re-
cordem que el fet ETA, és una de les
obsessions de Juan-Tomàs de Salas),

hom podia esperar un tractament
. semblant, respecte la discussió del
català, però malgrat totes les espe-
rances, «Cambio 16» fa de les nego-
ciacions «secret de sumari», i s'obli-
da del problema. La revista no trac-
tarà el tema de l'Estatut, fins el 10
d'agost, ós a dir dotze dies després
de la fi de les negociacions. En
aquest número de la revista (402), es
dedica un reportatge d'una plana, a
relatar l'arribada dels parlamentaris
catalans que havien negociat l'Esta-
tut a Madrid. Reportatge en el qual
es poden llegir missatges tan edifi-
cants com el següent:

«Catalunya portava quaranta
anys suspirant, cridant per l'Estatut
i a l'hora de la veritat va resultar
que l'Estatut tenia exactament mil
vegades menys poder de convocatò-
ria que la Recopa que guanyà el
Barca.»

Una frivolitat falsa de «Cambio
16», que no content amb això reite-
ra.* . . '._.-. , . ,

«Fins i tot destacades autoritats
catalanes, com el president de la Ge-
neralitat, Josep Tarradellas, o l'al-
calde de Barcelona, Narcís Serra,
van estar absents del Prat, amb el
consegüent escàndol polític.»

El menyspreu per la política cata-
lana té, a vegades, cotes de frivolitat
extrema. Així en la seva columna
habitual, Xavier Domingo, es permet
el luxe de dir el següent:

...des que triomfen (està parlant
de les negociacions UCD-PNB par
l'Estatut de Gernika) són les idees i
les visions de Francesc Cambó i del
Josep Pla polític. Malauradament,
Catalunya ja no els té. Tràgicament
En canvi, aquests pobres "xicots"
(sic), Reventós o Pujol o els altres,
que es deixen menjar per Fraga i Ver

POlar i encara, ploren..*
»I encara bo que tenim a Tarrade-

Has a la Generalitat i a Núüez al
Barca, que si no ens tornarien afer
cantar el Cara al Sol amb aire de
sardana.» ,, •• -rf

L'article correspon al 26 d agosi.

El regionalisme .
del «Cambio»

El centralisme no superat, és una
de les constants com dèiem abans de
la revista i especialment de Juan-To-

à de Salas, un home amb dut"
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AL MARGE DE LA VISITA DE DJASSER ARAFAT A MADRID

L'OLP en el centre del
conflicte del Pròxim Orfent

MATEO MADRIDEJOS
Les negociacions egipci-israelis estan condemnades al fracàs si

Washington no resol el dilema que li plantegen la protecció d'Israel,
la crisi energètica i el futur dels palestins.

La visita a Madrid'del president de
1 Organització per l'Alliberament de
Palestina (OLP), Djasser Arafat, «aca-
ba amb una ambigua nota diplomàti-
ca*, segons l'exacta expressió d'un co-
rresponsal nordamericà; l'abraçada
del president Suàrez al cap guerriller
palestí, que donà peu per a una foto-
grafia d'èxit internacional, però que
suscità igualment vitriòlics comenta-
ts» es va diluir en la prosa anodina
aei ministeri d'Afers Estrangers. En
erecte, en comptes del comunicat con-
junt entre el Govern espamyol i l'OLP
H ? l i

a n i b à a 8 e r ^unciat per algun
rfrt madrileny amb entusiasme con-
egut , l'Oficina d'Informació Diplo-
màtica es limità a publicar una nota

perfectament innòcua en la qual es
deia que la visita d'Arafat a Madrid
s'inscriu «en el marc dels contactes
que l'Organització per l'Alliberament
de "Palestina ve mantenint amb diri-
gents europeus i d'altres països, per a
exposar els deus punts de vista».

Els observadors que van seguir
atentament les evolucions de Djasser
Arafat a Madrid quedaren força per-
plexos i amb la impressió que el Go-
vern espanyol, que potser no havia
mesurat prudentment les conseqüèn-
cies de la recepció oferta al líder gue-
rriller, volia treure importància als
seus actes, donant a entendre que no
havia fet res que no haguessin fet els
altres governs europeus, quan les fo-

tografies mostraven òbviament que
havia anat molt més lluny. Les ceri-
mònies de Madrid, que comptaren
amb la benedicció de l'arquebisbe Hi-
larió Capucci, no mereixerien més co- ,
mentaris si no fos perquè confirmen el
prurit del Govern espanyol de buscar
l'originalitat i l'astorament, les foto-
grafies espectaculars, com si volgués
convòncer-nos que disposa d'una il·li-
mitada capacitat de maniobra diplo-
màtica, la qual cosa, malauradament,
està molt lluny de la realitat.

La sort del poble palestí, injusta-
ment condemnat a la diàspora i a la
repressió, expulsat de les seves terres
o vexat per les tropes israelis d'ocupa- w
ció, no millorarà amb r·m·t·uri·m· f
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diplomàtic del govern de Madrid. Els
innombrables simpatitzants de la cau-
sa palestina quedaren decebuts per
l'ambigua nota diplomàtica que posà
fi a la visita, doncs esperaven més co-
herència en el desenllaç. El govern es-
panyol, per descomptat, té dret a ele-
gir els seus hostes i les seves aliances,
i en aquest sentit, la reacció i la con-
ferència de premsa de la comunitat is-
raelita de Madrid, els membres de la
qual tenen la nacionalitat espanyola,
resulta'admissible quant a critica diri-
gida contra el Govern per part d'uns
ciutadans, però és inadmissible en la
mesura que constitueix un instrument
de pressió en nom d'un altre estat. I si
els que van donar la conferència de
premsa no eren espanyols, no es com-
prèn com el Govern no adopta les me-
sures pertinents.

Primer aniversari
de Camp David

Ara fa un any que es firmaren els
acords de Camp David, en virtut dels
quals Estats Units, Israel i Egipte es
comprometeren en un procés negocia-
dor la conseqüència més important
del qual fou el tractat de pau agipci-
israelí de 25 de març d'enguany. D'a-
leshores ençà, sota la protecció de
Washington, els dos països que foren
enemics irreconciliables han avançat
considerablement pel camí de la re-
conciliació, ni que sigui al preu que el
món àrab, indignat per la «traïció»,
hagi muntat entorn de Sadat un cintu-
ró sanitari que inclou no només l'hos-
tilitat diplomàtica, que seria tolerable,
sinó la fi dels subsidis aportats pels
països petrolers a la defallent econo-
mia' egípcia. Els presidents Carter i
Sadat i el primer ministre Begin,
després d'haber esgotat el repertori
dels panegírics recíprocs i el ritual
de les abraçades i les oracions comu-
nitàries per la pau, han fracassat en
llur propòsit de vincular els palestins
a les negociacions d'una eniboírada
«autonomia» per als que viuen a la
Ci8jordània (un milió, més o menys.

Tot el procés de pacificació al Prò-
xim Orient està condicionat pel petro-
li, és a dir, per la por d'Estats Units i
altres països capitalistes industrialit-
zats a una crisi greu que acabaria
per col·locar els «marines» a les are-
nes del desert. La penúria energètica
explica que la diplomàcia nordameri-
cana, sense deixar de donar suport a
Sadat i Begin, s'esforci per evitar no-
ves humiliacions que augmentarien

1 8 ' • . • .

.L'abraçada del president Sudrez al cap guerriller palestí, donà peu a una fotografia
d'èxit internacional, però que suscità igualment vitriòlics comentaris.

automàticament la temperatura d'un
món àrab en ebullició. L'OLP coneix
perfectament la situació, es beneficia
dels petrodòlars i pressiona en favor
del seu ple reconeixement internacio-
nal. En la seva conferència de premsa
a Madrid, Djasser Arafat tingué molt
de compte en subratllar que el proble-
ma del petroli «és inseparable i està
íntimament lligat al problema palestí.
Mai ho hi haurà separació entre el
problema de l'energia i la qüestió pa-
lestina». "" '

L'OLP fou creada el 1964, per ini-
ciativa d'Egipte i com per a servir
d'excusa a la mala consciència dels
governs àrabs; però fins després de
1967, després de l'anomenada guerra
del cinc dies, no es va convertir en
l'organització que aplega tots els sec-
tors de la resistència palestina, tant
polítics com militars. La consagració .
internacional no arribà de debò fins el
28.d'octubre de 1974, quan els diri-
gents àrabs, reunits en una conferèn-
cia «cimera» de Rabat, acordaren que
l'OLP era l'únic i legítim representant
del poble palestí. Aquesta decisió fou
un cop dur per a la diplomàcia de
Henry Xissinger, que en aquells mo-
ments intentava que Jordània s'unís a
la negociació ja iniciada amb Egipte i
Síria per a la devolució dels territoris
ocupats per Israel. La declaració de
Rabat deixà el rei Hussein en orsai,
sense cap mena de capacitat per a ne-
gociar en nom dels palestins, i la

qüestió del reconeixement de l'OLP
esdevingué un persistent dilema per a
Washington. Uns dies després, el 13
de novembre de 1974, Djasser Arafat
es presentà a Nova York i pronuncià
un discurs des del rostrum de l'As-
semblea general de l'Onu, sense treu-
re's la pistola del cinyell, com assegu-
ren que es passejà pels salons madri-
lenys. L'Organització Palestina,
aprofitant-se del pànic originat per la
crisi energètica, posà sordina a les se-
ves activitats paramilitars, desautorit-
zà algunes operacions terroristes de
grups més o menys incontrolats i ini-
cià el camí que condueix a la respon-
sabilitat internacional.

Elcompromis
d e K i s s i n g e r ••"•

Davant de l'ampliació del movi-
ment en favor del reconeixement de
l'OLP com únic representant del poble
palestí, els israelís van endurir llur
posició i aconseguiren que Henry Kis-
singer, com a part del preu per a un
nou acord egipd-israelí sobre la reti-
rada de tropes al Sinài, comprometés
formalment els Estats Units a «no re-
conèixer ò negociar» amb l'OLP men-
tre aquesta no reconegui «el dret d'Is-
rael a l'existència» i les resolucions de
l'ONU sobre el conflicte del Pròxim
Orient. Aquesta promesa arrencada a
Henry Kissinger foü ratificada per
l'Administració Carter el proppassat



Oreja es va voler desentendre d'Arafat quan aquest ja havia marxat de Madrid.

més de març, amb ocasió de la firma
del tractat de pau entre Sadat i Begin.

Bis successius governs nordameri-
cans han interpretat aquella promesa
en sentit restrictiu, com es palesà el
passat mes d'agost, quan el delegat a
l'ONU, Andrew Young, fou forçat a
presentar la dimissió, en mig d'un
gran escàndol promogut pels" grups de
pressió jueus, per haver mantingut
una entrevista amb el cap de l'oficina
de l'OLP a les Nacions Unides. Aquest
episodi insòlit, promogut als Estats
units pels agents del servei secret de
1 Estat d'Israel, no permet tenir gaires
esperances que el president Carter,
ara que s'acosta la campanya electo-
ral, modifiqui substancialment la po-
rció oficial sobre la qüestió palestina.

La intransigència israeli es fona-
menta en arguments de seguretat, ja
w considera que l'OLP és una «orga-

ació terrorista» l'objectiu de la
Tií\. 8 l a de8trucció d'Israel. A la
practica, però, la política israeli men-
E ^ f ° n t i n u a l e s negociacions amb
W e resulta expansionista i agressi-

va, com ho demostren la provocació
permanent de les colònies jueves a
Cisjordània i els atacs indiscriminats
contra el Líban. El primer ministre is-
raeli, Menahem Begin, que també fou
un terrorista, cap de l'organització
que féu volar l'hotel King David, ha
fet el possible per demostrar que els
únics que necessiten protecció són els
àrabs que viuen a Cisjordània i el Lí-
ban.

Una situació
insostenible

La Comunitat Econòmica Europea,
en una resolució adoptada eí proppas-
sat 18 de juny, es pronuncià a favor
«dels drets legítims del poble palestí,
inclòs el de disposar d'una pàtria». Un
més després, amb motiu de la reunió
de la Internacional socialista, el can-
celler austríac, Bruno Kreisky, i Tex-
canceller Willy Brandt s'entrevistaren
amb Cjasser Arafat a Viena. Els fun-
cionaris de l'Administració Carter, en

pri vat, reconeixen tjue l'actual situa-
ció es insostenible, puix que les nego-
ci toions entre Israel A Egipte no arrl·.
bari in enlloc sense participació dels
palestins, que és tant com_dir dê
l'OLl1. Te moment, resulta impensable
que e Is notables de Cisjordània, enca-
ra qui ? són molt lluny de compartir els
fervor s revolucionaris dels grups pa-
lestinu més radicals, s'afegexin à les
negociï icions agipci-israells, sense l'au-
toritzac ió de l'organització que présP
deix Tja sser Arafat.

Les 1 ltimes conversacions Sadat-
Begin a iSaifa, a mitjans de 8etembreL
confirmai 'en que ambdues parts man-
tenen posicions força allunyades so-
bre l'«autc nomia» que ha d'atorgar-se
als palestix *s, doncs mentre Israel con-
sidera que l'organisme que s'elegeixi
només ha dt1 tenir competències admi-
nistratives, Egipte defensa que li si-
guin lliurats igualment poders legisla-
tius i judicials, fins assolir la «comple-
ta autonomia» prevista en els acords.
Fer la seva banda, els palestins no de-
manen altra cosa que el dret a l'auto-
determinació, és a dir, la creació d'un
Estat.

Els Estats Units són conscients que
aquestes dues posicions, d'aparença
irreconciliable, ostan generant ten-
sions perilloses en ei món àrab i ame-
nacen amb conduir a una crisi de con-
seqüències imprevisibles. Per això
pressionen sobre alguns estats amics,
com l'Aràbia Saudí, per tal que l'OLP
accepti les condicions mínimes impo-
sades per Washington, que es resu-
meixen en el reconeixement del dret
d'Israel a l'existència. La qüestió del
petroli és tan decisiva que David Roc-,
lefeller, el cap del Chase Manhattan
B ank, acaba de pronunciar-se en fa-
vor d'un estat palestí.

La política agressiva i expansionis-
ta del govern Begin redueix la capaci-
tar de maniobra de l'OLP, organitza-
ció . força complexa; però el problema
rau en saber si Israel, amb totes les
garai ïties que calguin, està disposat a
accep tar un Estat palestí que podria
comei çar per r«autonomia» de Cisjor-
dània. Mentre els interessats no sàpi-
guen i\ què atenir-se sobre aquest
punt ct'bdal, els Estats Units no po-
dran resoldre el dilema entre l'exis-
tència de l'Estat d'Israel que no pot
ser objecte de negociació, i la justícia
que es d 9 * als palestins, que aspiren a
retornar a la terra de la qual foren ig-
aominios wLent expulsats per les ar-
mes israelià i la incúria dels estats àr
rabs. • ' .... •
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CONSELLS DE DISTRICTE

Un primer pas

«La palesa voluntat de renovació democràtica de l'Ajuntament de
Barcelona, juntament amb l'evolució de l'ordenament jurídic
vigent, permeten avui desenvolupar en sentit progressista la
figura de les antigues/Juntes de Districte, creades per la llei
especial de Barcelona de 23 de maig de 1980, les quals es
constitueixen, ara, en Consells de Districte.»

• Així comença l'Exposkió de Motius
del Reglament provisional que regula
l'organització i el funcionament dels
Consells de Districtes. Òrgans ente-
sos com a instruments de descentra-
lització municipal i participació popu-
lar" i, a la vegada, de canal en fer
efectiva la gestió de l'Ajuntament.

Però, és avui, quan els Consells es-
tan en la vida ciudadana, en la dinà-
mica dels districtes on es plantegen
les discussions. Les Associacions de
Veïns, en aquests moments, recullen
les esmenes a presentar al Reglament
—l'exposició pública clou el 18 d'octu-
bre.

Les AA.W. en un primer comunicat
del 23 de juliol apuntaven un inicial
punt de crítica. «El text provisional
pateix d'una important manca de par-
ticipació, ja que en la seva elaboració
no han estat presents els ciutadans.,.»
«En aquests moments les AA.W. i la
Federació d'Associacions de Veïns no
han mantingut cap reunió informati-
va, no ha estat consultada ni una sola
vegada, no se'ns ha demanat cap tipus
d'aportació» es deia en el comunicat
posterior a l'Assemblea celebrada el
19 de juliol amb la assistència de
trenta-cinc associacions. /

Organització /
i funcionament
dels Consells

Tal com recull l'article dos de les
Disposicions Generals, «els Consells de
Districte, sense perjudici del manteni-
ment d*l principi d'unitat municipal,
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són instruments per a la descentralit-
zació de la gestió de la ciutat, facili-
tar it la participació i essent exponents
úéís interessos propis de la població
dels districtes respectius».

Dins d'aquest apartat organitzatiu,
tenim que el Consell de Districte està
integrat pel President, la Comissió
Permanent, el Ple del Consell i les Co-
missions de Treball.

President: nomenat per l'Alcalde
d'entre els regidors de l'Ajuntament a
proposta dels partits que aconsegui-
ren els primers llocs en les darreres
eleccions.

Comissió Permanent: Segons pre-
veu l'article 26 de la Llei especial de
Barcelona, estarà composta pel Presi-
dent, tres consellers de l'Ajuntament i
tres membres del Ple del Consell que
pertanyin a les forces polítiques més
votades en el dictricte.

Ple del Consell: Composat pel Presi-
dent i quinze membres nomenats per
l'Alcalde i elegits proporcionalment
als resultats electorals.

Comissions de Treball: Podran
constituir-se amb caràcter permanent
o* temporal, segons les necessitats del
Districte, en l'àmbit de les competèn-
cies municipals.

En cada comissió hi haurà dos mem-
bres del Consell, un d'aquests, nome-
nat pel President a proposta del Ple
del Consell, serà el coordinador de les
activitats que ací es desenvolupin.

Poden participar tots els ciutadans
i entitats interessades pel tema.

Podran crear-se subcomissions per
qüestions concretes...

El ple de l'Ajuntament aprovà el reglament i nomenà els membres dels díverssos con-
sells de districte de la ciutat.
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MEMBRES DELS CONSELLS DE DISTRICTE
PRESIDENT

PSC
PSUC
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Ciü
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PSC

PSUC
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N.° consellera '

COM.PERM.

PSC-PSUC-CiU
PSC-PSUC-Cíü
CC-Ciü-PSC
PSC-Ciü-CC
PSC-PSüC-Ciü
PSC-CiU-CC
PSG-PSüC-CiÜ
psc-du-cc
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1

1 1
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15
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15
15
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El Bloc d'Esquerres de Catalunya (BBC) malgrat que no consta en aquesta reladó inicial, té en els Consells de Districtes tres membres.
Dos cedits pel FSC (districte Vn i vm) i un pel PSUC (dlítricta X). . /

Carles Prieto, president deia Federació
de Associacions de veins i müitant del
PSUC » . -

__ Consells: remodelació
de districtes

Malgrat que l'àmbit territorial dels
Consells coincideix amb la divisió de
ja ciutat de Barcelona en dotze dis-
trictes -segons acord de 22 de març
•w 1949 de l'Ajuntament-, es preveu
? ™g plaç una remodelació, així ens
Jo deia Jordi Vallverdú, regidor de
^centralització I Participació ciuta-
d à , «el mateix dia que es va apro-
v ~ ^Reglament, es va posar en mar-
*& una comissió del Ple de l'AJunta-

J t per estudiar una nova divisió de
m«^ t e 8 ' j a ^ l a d ' a v u i é* total-
ment irracional».

a?1
ue8t8 moments, s'està inten-

m b r a m a c o r d ****>les forces
entitats cíviques i socials...,

per quan hi hagi una legislació ade-
quada —l'actual es una veritable coti-
lla que no ens deixa moure— tirar en-
davant tots aquests estudis i treballs.

Està previst però en les disposicions
transitòries del Reglament, la possibi-
litat que en els districtes amb més
greus problemes de funcionament es
pugui fer una primera subdivisió: Dis-
tricte IX, Xn...

Configuració políticafig
deels Consells ~~

La base per a la composició dels
Consells de Districte ha estat en els
resultats de les darreres eleccions, és
a dir, es corresponen amb la voluntat
del ciutadà a la campanya electoral,
«en comptes de reproduir la correlació
de forces de l'Ajuntament -igual a {
cada districte— el que s'ha fet és do-
nar la presidència a la força guanya-,
dora en el districte, excepte en els ca-
sos que per acord de govern s'han ce-
dit llocs a d'altres grups o coalicions:
és el cas de Bloc d'Esquerra de Cata-
lunya. En aquesta Unia, això ha estat
respectat escrupolosament pels partits
del pacte de govern. Concretament en
els districtes III i XI on va guanyar
Centristes de Catalunya s'ha respectat
que la presidència fos per a ells», ens
assenyala Jordi Vallverdú.

Participació
'J dels ciutadans

En més d'una ocasió s'ha plantejat
a les Associacions de Veïns que l'ac-

tual Reglament i la presència d'enti-
tats ciutadanes al Consell de Districte,
d'alguna forma podria hipotecar llur
autonomia respecte l'Administració.

Carles Prieto, Prqsident dé la Fede-
ració de Veïns, diu: «Els Consells afa-
voriran la participació popular, però
no són instruments de participació
reals. La gent participa de manera es-
pontània en els barris, a través de
grups d'afectats, Associacions de
Veïns... Malgrat que el Reglament ob-
serva que les Entitats ciutadanes po-
den participar en el Ple del Consell i a
les Comissions de treball, això no es
yeu massa clar a les AA.VV. No
creiem que el paper de les esmentades
Associacions s'hagi de canalitzar
apuntant-se a una Comissió de tre-
ball». . .

En aquest sentit, el President del
Consell de Districte IX, Gonzalo Cres-
po, apunta: «En cap moment penso
que participar en una comissió de tre-
ball significa \ perdre independència;
les comissiona -òrgans consultius-
serveixen solament per elevar propos-
tes, propostes que, d'altra banda, han
estat fins ara en els plantejaments bà-
sics de Ien AA.W. El reglament, allò
que fa és fer arribar aquestes propos-
tes mitjançant uns canals. *

D'altra banda, Jordi Vallverdú toca
el tema de la presència dels ciutadans
en el Ple del Consell: «creiem que en
el Ple del Consell s'ha de seguir l'or-
dre del dia concret per evitar
convertir-ho en un debat assambleís-
tic. Allò que demanem és que les asso-1
ciacions i altres entitats conebdn l'or-1
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Jordi Vallverdú, regidor i Grazi il·la Costa, delegada, membres de l'equip de descentrali-
zació municipal i pares del reg lament dels consells de districte.

dre del dia antb antelació i s'i \justin a
ell. No crec, par altra part, qu e es pu-
gui parlar de norresponsabilitz ació de
les AA.VV. en les decisions e n tant
que és el Conssll qui té les com petèn-
cies».

Més endavant, en el decurs a e la
nostra conversa, el Regidor de ï'tes-
centraützació. os mostrava totalraent
d'acord que ler- AA.W. han de se guir
el seu camí, mantenint llur indepen-
dència enfront de l'Administra:ió,

Partits Polítics... i convertir-se en un
mecanisme de control dels actes de
l'Ajuntament. ,

Descentralització
sí, però...

Sembla clar que el reglament dels
Consells de Districte és solament un
primer pas per arribar a una comple-
ta descentralització municipal, donat
que les actuals lleis no permeten fer

gaire cosa més. En un futur no massa
llarg, però, quan les condicions legals
ho permetin, aquest camí obert ara,
no tan sols pel reglament com pels
compromissos que fan referència a la
intenció de l'Ajuntament de dotar com
més aviat sigui possible dels mitjans,
funcionaris i tècnics necessaris pel
funcionament del Consell, pot
convertir-se en una realitat. Està en
la intenció del govern municipal d'ela-
borar properament un primer calen-
dari de descentralització de cada una
de les àrees.

En aquest apartat concret el comu-
nicat del darrer 23 de juliol de la Fe-
deració d'AA.W. no era tan optimis-
ta: «Els Consells de Districte es creen
per a descentralitzar TAdministració i
el govern de la ciutat. Si ens fixem, la
descentralització és mínima. No se'ls
donen funcions de gestió i les poques
que apunten en aquesta direcció s'a-
tribueixen a la «permanent» i no al Ple
del consell con hauria d'ésser... Resu-
mint, un reglament que no descentra-
litza res o quasi res i allò que és més
greu, que no explicita que es vagi a
fer, perquè falta encara elaborar on
pla de descentralització i de traspàs
de funcions. • -

Toit fent camí ISIDRE AMBHOS

Rupit
Situat en un c& ntó de la comarca d'Osona quasi qua-

si fronterer amb U's comarques de 1.1 Garrotxa i la Sel-
va, empeltat de les beKeses d'aquestes tres comarques,
Rupit é.* d'aquelles vüe:ï que hi vagis .-.man hi vagis sem-
pre hi ü'obes visitants, tal és la seva i'ama de goble pin-
toresc i rústic.

Els se'.'s orígens t'afom del segle XÏII. Nasqué a l'-
ombra, com tants altrfM pobles, del castell que domi-
nava aqua'les terres. Ai lest castell, avui dia pràctica-
ment en ruixes, fou man a,; construir pehi vescomtes d'O-
sona i s'erigí en darrer bustió de la guerra dels remen-
ces, la qual produí inno Librables pèrdues a la Plana de
Vic i els viaranys que l'^nvoltaven.

Rupit és un poble qun. sembla restar aturat en,el
temps, si nó fos per les cm \tínues onades da turistes que
s'hi arriben per tal de coi ièixer-lo.

Es un veritable lloc de i «pòs, adossat sota unes im-
pressionants moles de p^dre«. Un dels indrets més típics
d'aquesta vila és el noi. nen at carrer del Fossar, amb
una bonica creu de termo al bell mig, està format tot ell.
d'esglaons que de mica in n.dea van superant el coste-
rut turó sobre oi qual s'aixeca el poble, amb les anti-
gues cases pairals, a quina m és bella. Són de destacar,
també, les façanes de pedra i .les galeries amb balcona-
da de fusta que hi ha al ctirrer principal; així com la se-
va església, la torre1 de la qual esdevé un esplèndid mi-
rador des d'on es poden admirar tots els contorns, ofe-

rint d'aquesta manera al visitant la possibilitat d'albi-
rar tot l'encant paisatgístic que l'envolta. Cal fer es-
ment sobre el fet que la torre de l'esglèsia va ser repro-
duïda en el Poble Espanyol de Barcelona. Un altre de-
tall força interessant és el que representa veure una
unitat rupestre en totes les edificacions, fins i tot en els
més petits detalls.

Si a més de dur a terme una visita al poble es vol
realitzar un petit tomb, d'una horeta o dues, és aconse-
llable visitar el Salt de Sallent, espectacular salt d'aigua
de més de un centenar de metres que discorre per en-
tremig d'uns penya-segats. Una' altra excursió d'un pa-
rell d'hores de caminar molt atractiva és la que es fa
per assolir el Far; impressionant mole pedregosa que
s'enlaira i s'endinsa sobre la vall, donant a conèixer
una magnífica panoràmica fins aleshores ignorada pel
visitant.

COM ANAR-HI?

Es surt de Barcelona en direcció a Puigcerdà per la
carretera nacional N-152, la qual es segueix fins arri-
bar a la ciutat de Vic, una vegada allà es continua per
la carretera comarcal CC-153, que va a Olot, una tren-
tena de quilòmetres i ja s'ha arribat a Rupit.

Cal tenir en compte que està prohibit aparcar a l'ifl*
terior de la població; malgrat tot, però, a l'entrada del
poble hi ha espai suficient per als vehicles.
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Gutiérrez Díaz durant la seva intervenció en el miting de la Festa.

LA FESTA DE «TREBALL»

setmana
musical i polític
La darrera setmana es va celebrar a Montjuïc l'edició de 1979 de
la festa de TREBALL, festa que aquest any ha constituït un
veritable èxit, tant de taquilla, com de públic.

Els diversos actes que van
realitzar-se,' van aconseguir un nivell
de qualitat força elevat, i si algun
hem d'esmentar és sens dubte, el fes-
tival de rock, que dissabte va reunir
grups de categoria internacional com
Premiata Forneria Marconi i Doctor
Peelgood, els espanyols, Miguel Ríos,
Companyia Elèctrica Dharma, i Oriol
Tramvia i l'argentí Gato Perèz. Aquest
festival va batre tots els rècords d'as-
sistència de públic, i va constituir l'è-
xit més sonat de la festa.

Üna festa que va començar, i no
Per casualitat, com remarcà el direc-
tor de TREBALL Joan Busquets en el
Parlament d'obertura, amb un recital
ae cançó catalana, en el qual van ac-
taar, oyidi MontUor, Pi de la Serra,
Maria del Mar Bonet i Raimon, que
reapareixia després d'un any de silen-

n El mateix divendres «La Bella Hele-
na* oniPHa de gom a gom el palau de

congressos, mentre centenars de per-
sones es quedaven sense poder en-
trar. " .".*". "' ." ' "'.•"

Dissabte al matí començava al Pa-
lau de la Metal·lúrgia el campionat de
futbol sala, en el qual un equip de L'-
HORA va participar, amb sort adver-
sa. Potser cal dir respecte del futbol,
que en properes edicions de la festa,
cal tenir.més cura de l'estat del sòl
del palau i de ía pols que ocasionava
problemes respiratoris als jugadors.

A la tarda, el ja comentat festival
de rock, reunia milers de joves roc-
kers que van aplaudir amb força les
diverses actuacions. A remarcar que
molta gent es quedés sense escoltar la
Premiata (la millor de la festa per a
molta), degut a què jes va canviar
l'ordre de la seva actuació,
traslladant-la al primer lloc.

Després dels actes de diumenge al
mati, s'esperava amb certa expectació
el miting de la tarda, en el qual van

parlar Gutiérrez Díaz (el Guti), Soto
(del PC andalús), Gregori López Rai-
mundo, i Santiago Carrillo, en uns
parlaments que si bé no van aportar
gaires coses noves, tingueren de posi-
tiu l'anàlisi de la situació a Catalunya,
i la definició explícita de les línias
mestres de la política del partit dels
comunistes de Catalunya, respecte els
propers mesos.

P e r 0 abans del míting havia tingut
lloc una esperada actuació, d'un grup
de cançó i dansa del F. Polisaxio ac-
tuació que va portar moments de gran
emoció entre el públic, que reafirmà
un cop mes la seva solidaritat respec-
te de la lluita del F. Polisario.

Finalment, en el capítol d'actua-
cions hem de ressenyar l'actuació dels
grups de dança iugoslaus i dels rus-
sos, que van aconseguir també un
gran èxit. ......

La festa va acabar amb l'actuació
dels Pachucos, un conjunt cubà que
va fer ballar tot el públic, inclosos els
membres del comitè central delPSUC,
que estaven presents. •

A un altre nivell, les casetes de les
diferents organitzacions del PSUC, i
dels comunistes de la resta de l'Estat,
van donar una nota colorista i aclapa-
radora (pels crits i el bullici), a la fes-
ta, constituint un museu de begudes i
menjar, que feia les delícies dels gour-
mets;

No ens queda més que assenyalar
l'èxit de públic que van tenir, els
stands internacionals, Nicaragua, Ar-
gentina (COSOFAM), Xile, Uruguay,
República Saharaui Democràtica, Pia-
monte (Itàlia) i Ealovènia (Jugoslàvia).

Abans del miting havia tingut lloc
l'esperada actuació del grup de cançó

I i dansa del F. Polisario.
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EL BARRI NOU DE CAN TUNIS,
EXPERIÈNCIA PILOT

Viure com gitanos
LLUÏS CROUS

Un nen gitano ós baixa els
pantalons -no duu calçotets-
i es disposa a evaquar al mig
del carrer/ que encara no esta
asfaltat. L'amic, al seu costat/li
diu que s'acosta un cotxe que
ós el nostre i, correcuita, es
tapa les vergonyes. Be, no se les
tapa del tot perquò, quan ens
pregunta «à quié bujcai» encara
li penja el sexe, enmig de la
bragueta oberta.

v Li diem que busquem al Basilio o a
la Teresa. Ell ens acompanya, ens diu.
Puja darrera el cotxe i ens fa de guia:
Ja som a l'escola. L'escola és el centre
del poblat, o del barri nou de Can Tu-
nis, o digueu-li com vulgueu. Allí hi
ha, esperem, el Basilio o la Teresa.

La porta del pati està tancada. El
nostre guia ens diu com s'obre: S'han
de posar els dos dits de les dues mans
per sota la portella i, en un moment,
estarà oberta. Però hem de fer molta-
força, «queztà mu duro». Per fi en-
trem i ens diuen que la Teresa es
«aqueja». I la Teresa diu que: «vaja, el
que faltava: fotògrafs». I és que la Te-
resa, després ens ho explica, està en-
voltada de nens i dones gitanos que li
diuen coses. I hi ha coses més urgents
i més atabaladores que uns «fotò-
grafs». Els «fotògrafs» van allí, s'inflen
de fer fotografies i després les publi-
quen amb molt poc rigor. I allí, al ba-
rri nou de Can Tunis, la gent ja n'està
farta. I qui no ha d'estar fart que el
vagin a veure com qui va a un museu,
com qui va a veure una obra d'art,
una illa de coherència en la construc-
ció d'edificis, quan tot el que ens en-
volta són monstres de la totxana més
barata per a guanyar beneficis més
grans? També nosaltres —hem de dir-
h o - hi vam anar com qui espera veu-
re un món meravellós. I quasi el vam
trobar. Perquè es meravellós trobar
un camí a una situació tan poc mera-
vellosa com és la dels" gitanos que
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DE LA PERONA, AL POLÍGON PEDROSA
A la Verneda, a un costat i altre del Pont del Treball hi ha un barri de

xaboles que es diu La Perona - e l hom li ve de la dona d'en Perón, la Evi-
ta -dont cry for me Argentina-, i la donà d'en Perón, és clar, és la Pero-
na. L'Ajuntament Socias, un dia va decidir acabar amb el xabolisme de la
Perona. I ho va fer sense tenir en compte l'experiència de Can Tunis.

La gent de Can Tunis hi tenen molt a dir pel fet que no se'ls hagi con-
sultat res i perquò als habitants de La Perona se'ls pretén traslladar al
polígon Pedrosa, molt a la vora de Can Tunis.

L'AA.W. de Nostra Senyora del Port ha impugnat aquest pla especial de
reforma interior i manifesta els motius de desacord perquè es tracta de vi-
vendeB provisionals (consideren que qualsevol solució provisional accen-
tua la marginació dels gitanos), l'error sociològic que suposa qualsevol
trasllat forçós, fomenta la construcció de ghettot en reunir tots el margi-
nats, provoca l'hostilitat entre el veïns del barri, que no han estat consul-
tats, i els de la Perona.
-. De moment, la construcció encara no s'ha començat. Però, si algú no
hi posa remei, aviat tindrem problemes. I llavors, s'haurà de buscar una
altra provisionaütat o quó? Potser llavors s'haurà de buscar una solució
coherent, tenint en compte l'experiència de Can Tunis que, entro altres
coses, defensa el nombre reduït de vivendeï - a Pedrosa se'n pretenen
entatxonar 316- per a donar els elements que permetin, al cap d'un
temps, que cada gitano decideixi per si mateix. Els gitanos de La Perona
en sortiran mal parats si se'n van al Polígon Pedrosa. Això no ofereix
massa dubtes.



les noves construccions aZ barri de
Can Tunis estan especialment pensades
per a la forma de vida dels gitanos. El
problema vindrà quan els que viuen a
la Perona passin a ocupar unes
vivendes diferents i, a més a més,
prop dels altres gitanos.

viuen a Barcelona. I és clar que al ba-
rri nou de Can Tunis queden coses per
fer. I és clar que se n'han fet d'equi-
vocades. Però quaranta-vuit famílies
-que aquestes són les vivendes per a
gitanos que hi ha a Can Tunis— han
trobat el seu lloc per a viure i, si mai
no van tenir la creença que a la xabo-
la s'hi vivia millor, ara ja no la tenen.
Ara tenen una casa i un barri -de
moment petitet. El pla proposat per
l'AA.W. i els arquitectes només ha es-
tat complert fins la meitat- i s'han
començat a comunicar (la construcció
de les cases ho afavoreix); encara que
sigui per barallar-se com aquella gita-
na grassa que estava emprenyada
perquè volien organitzar una festa i
no havien comptat «rnh el seu fill o
aquella gitana prima que ho estava
perquè no havien cridat el seu home.
E Basilio -tan li fa qui és en Basilio,
diguem que és un dels que hi treballa-
fio va arreglar no dient-los res a
elles -fent-se el sord, vaja- i fent-li
entendre al gitano organitzador que
s esperés al «proper dilluns», que hi
flavia assemblea al centre cívic -que
«üabé en té, el barri- i que allí, da-

if® t o t h o m ' es tornaria a plante-
„ ? del cant i la guitarra. El gita-

««{ °ígamtzador no parava de dir que
m L \ ? £ p a l barrio1 No he hexo m6
HM PBÜ veinte pavo pa la luse i lo
nario!; a C08a e s v a solucionar i en
Pelarien el dilluns, que, com cada

setmana, tindrien assemblea en una;
plaça que hi ha i on, un dia, de segur,
s'hi farà una cantada amb guitarres;
que allí hi tenen bons artistes.

La cosa és ben senzilla: S'hi van fer
unes cases pensades per als gitanos..
(Què li cal a un gitano? Un pati: doncs
un pati. Què més? Un edifici aïllat:
dons un edifici aïllat. Què més? Dues
plantes i unes golfes: Doncs dues
plantes i unes golfes. Què més? Home,
es van dir, a nivell general fora bo
que els carrers es comuniquessin, que
hi hagués un lloc previst per a posar-
hi tallers, botigues, un lloc de reunió,
un bar... Hi va ser tot.)

Posar el barri
en marxa

Les vivendes van ser el primer que
es va ocupar. Els gitanos no s'ho
creien. Però allò, era seu?, es pregun-
taven. No ho acababen d'entendre. El
lloc de reunió ja serveix cada setmana
per a fer-hi assemblees. Aviat servirà-
per a cantar-hi, aviat... Els tallers en-
cara no han començat a funcionar
perquè cal pensar què s'hi fa en un ta-
ller. Va haver-hi un intent de posar-hi
un taller de cistellers que no va reei-
xir. S'estan pensant coses noves. De
fet, les pensen la gent que hi treballa.
La gent de l'escola, que és el centre de
tot el barri. És una descentralizació
en profunditat. Una descentralització
que, malauradament, Barcelona enca-
ra no tó. I «ells», els que treballen per
al barrí, se sentan desanimats. L'A-
juntament democràtic no els respon
com ells voldrien. Un exemple molt
clar: no els van a cobrar el lloguer. Si

no els van a cobrar el lloguer, el tre-
ball que1 puguin fer «ells» va enrera
perquè els gitanos pensen que és que
no han de pagar. I si que han de pa-
gar. I l'ajuntament no hi va ni a co-
brar. Hi ha voltes que «ells», que tenen
mes feina que la que haurien de tenir,
se senten esperançats i pensen que ja
canviarà, però hi ha voltes que diuen
que això no pot ser, que no saps ni
a quin departament has d'anar, que
unes coses depenen d'urbanismes,
unes altres de cultura, que.... I hi ha
cops - e l dia que hi vam anar nosal-
tres el Basilio n'era' una mostra
clara— que se senten desanimats i
amenacen amb passar a l'oposició.
Anirem amb als gitanos a l'Ajunta-
ment fins que ens ho arreglin. I «ells»
també deuen tenir raó.

Un dia els gitanos
viuran seri/se

Vaig sortir del barrí de Can Tunis
amb mal de capi La Pilar em deia que
«hi ha tantes coses a fer. Avui he anat
a fer fotografies a un regidor —bé, la
Pilar m'ha dit el nom però ara no es
tracta d'asenyalar- i no m'ha pogut
rebre en tot el matí. Van de bòlid... He
pensat que tots hi anem de bòlid: la
Pilar, que-ha fet tres reportatges foto-
gràfics en un dia; el regidor, que no
tenia ni un minut per a fer-se unes fo-
tografies; L'HORA, que volen l'article
en poques hores; «ells», que dirigeixen
les coses en el barrí nou de Can Tunis
i que confien que amb tres anys de
viure allí, qualsevol gitano podrà es-
collir el lloc on vol viure i com vol
viure. «Ells», que treballen més hores
de les que tenen perquè un dia els gi-
tanos siguin com vulguin ser. Perquè
un dia els gitanos vagin a l'Ajunta-
ment sense «ells». Redéu, tinc mal de
cap i penso que tots som gitanos.

(Ara el que més m'angoixa és pen-
sar que al Basilio —que m'ha semblat
molt responsable— no li agradarà
gens aquest article.)

Basilio, només hi ha una cosa que
m'angoixa més: Que a Can Tunis hi
ha una sortida coherent i potser no
ens n'enter em els que venim com qui
va al museu -quedi clar que un bon
museu m'agrada molt— o els de l'A-
juntament, que, ja ho sabem, van tan
atabalats... ' .

En sortir del barrí (percert, l'accés
és absolutament perillós, amb una
única sortida a l'autopista) segur que
el nen que duia el sexe enlaire ja ha-
via fet la feina. •
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DESPRÉS DE «M-7 CATALÒNIA»
I ABANS DE «ODISSEA»

«La gent seriosa
em fe por»
Entrevista amb ALBERT BOADELLA a càrrec de JAUME COLLELL

Albert Boadella, Els Joglars tornen a ser noticia. El divendres dia
14 van estrenar «L'Odissea» a Ciutat de Mallorca. Aviat, per les
festes de la Mercè, Els Joglars seran a Barcelona en un envelat al
Parc de la Ciutadella i més tard al Romea. Els Joglars funcionen
amb dues companyies, l'una es dedicarà més a treballs de
creació, l'altra a presentar textos propis del món mediterrani.

Albert Boadella té una obsessió na-
tural pel Mediterrani, el captiva/ s"hi
sent plenament identificat. Per això, i
per altres raons ens hem acostat a

, Fruit, lloc habitual d'estada d'Albert
Boadella i li hem demanat tot de coses
sobre el seu ofici: que si els actors,
que si els autors, que si la direcció.
Albert Boadella respon concisament,
sap què duu entre mans, és un home
de teatre que ha assumit el brancatge
d'oficis diversos que comporta i n'ha
fet un sistema de vida. Jo jugo a fer
teatre, ens diu, jo frueixo en l'art.
Aquesta Odissea, seguint la línia natu-
ral d'Els Joglars és una anti-Odisaea,
a partir dels personatges originals

- se'n donen versions antípodes o, si
•més no, xocants.

—Què ho fa que en els vostres es-
pectacles aneu sempre a buscar l'«an-
tt» del tema del qual partiu?

Els catalans
no tenen sentit

de l'humor
- A nosaltres la gent seriosa ens fa

por, no ho som pas. En certa manera
seguim una constant mediterrània:
d'una banda hi ha la gent que es pre-
nen les coses seriosament, els lletrafe-
rits, d'altra banda hi ha la gent hu-
morística que, o bé destrueixen l'obra
d'aquests lletraferits, se'n foten, o bé
en construeixen una per destruir
aquesta. En la cultura grega tenim
Aristòfanes que era un foteta d'Eurí-
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pides. Nosaltres seguim aquesta cons-
tant sense menysprear la feina que
fan aquests lletraferits. Catalunya ós
un país poc mediterrani, té dues ves-
sants: una d'interior, viu d'esquena al
mar, Barcelona ignora el mar, és una
ciutat tancada, i una altra d'exterior
que, tot i que petita, és mediterrània.
La gent que lluita en contra d'aquesta
actitud interior és una minoria, si mi-
rem els dramaturgs o els escriptors
que han estat autèntics humoristes,
n'hi ha pocs: trobarem un Pitarra, un
Russinyol, un Llanas. L'humor és una
de les formes que denota més a una
civilització, els nens per exemple no
tenen un sentit de l'humor perquè no
han agafat un distanciament de les
coses.

—En l'elaboració d'espectacles,
quin sistema segueixes? parteix la
idea de tu? fas un treball d'equip?
quin és el procés?

-Bé, en l'Odissea s'ha partit d'un
argument que ja existeix. La confecció
del guió ha partit més de mi perquè
coneixia el guió que es va fer i podia
treballàr-lo més a part, més personal-
ment. Però, tot i això la meva tècnica
de treball sempre ha estar la d'utilit-
zar els actors al màxim, o sigui que
d'una manera sigui l'actor el qui don-
gui el guió final de l'obra. I es treballa
en funció dels mateixos actors, perquè
si hi ha un misses que fa metre no-
ranta o un altre que fa metre cin-
quanta, és clar, el joc és diferent.

-Segueixes guions molt acabats,
fets?

Wí/*

L'humor és una de les formes que
denota més una civilització, els nens
per exemple no tenen un sentit de
l'humor perquè no han agafat un
distanciament de les coses.

-No, normalment sempre hem si-
gut autors dels nostres espectacles i
crec que seguirà es sent així, perquè
crec que la funció de l'autor de teatre
que dóna una obra literària acabada,
és una funció decadent. Penso que
l'autor, de qui no en dubto els mèrits,
és un home que s'ha d'incorporar als
equips dramàtics. L'autor que escriu
en una taula, desvinculat del nucli
dramàtic que farà això, penso que és
una cosa passada dins del nostre tea-
tre, i, una mica és una raó del perquè
el nostre teatre no funciona bé; la
gent diu que és per falta d'autors i és
mentida, és per falta de creadors, i
creador no vol dir només autor, vol
<fr conèixer bé l'ofici teatral, saber
moure els actors, tenir idees per a les
escenes.

tenim tradició
d'ofici teatral

4~Què penses d'aquests última polè-
ca sobre la falta d'autors teatrals?
^Jo penso que el que no hi ha, al

?08tre Pal»» ós gent de teatre, o n'hi
°a poca. Catalunya si bé ha tingut

activitat d'afeccionats molt im-
nt, no ha tingut una activitat

Protessional important. Mai, pràctica-

ment mai. El que coneixem com el
màxim dins del nostre teatre és el que
se'n deia la companyia del Romea de
l'Iscle Soler i l'Enric Borràs, però allò
era una petita companyia de provín-
cies, fins a cert punt. No hem tingut
mai una tradició d'ofici teatral. En el
moment en que el teatre es rebel·la
com a espectacle més total en el qual
s'hi incorporen moltes altres arts com
el cant, la música, l'acrobàcia, etc. a
partir d'aquest moment ens trobem
castrats, ens trobem que no'tenim ofi-
ci en això, i el que ens falta no són au-
tors sinó gent que conegui bé l'ofici
teatral.

-No creus vàlid agafar un text i
posar-lo en escena?

-Home, jo crec que si, que és vàlid
però que el que és important és qui el
posa en escena. No es tracta només de
posar un text en peu, cosa que ja su-
posa dificultats, sinó qui el posa. Jo he
vist fa uns dos anys el «Campiello» de
Goldoni que és un text que no té cap
mena d'importància, posat en escena
per Giorgio Stella del Piccolo Teatro
de Milà i allò era una autèntica joia.
Si aquest text el tinguéssim aquí, a
part de tenir-lo en un armari, si a
algú li ve la idea de posar-lo en esce-
na seria insuportable perquè em sem-
bla que durava tres hores.

-Creus que, segons aquest exem-
ple, a partir d'una bona forma teatral
es pot aconseguir un bon fons teatral?

Jo penso que forma i fons van ab-
solutament units. L'espectador està
deformat en un cert sentit, espera que
les coses li entrin per l'orella, pel rao-
nament, però el teatre no ós única-
ment les coses que et diuen per la pa-
raula sinó que és un conjunt de color,
de ritme, de to amb què l'actor diu
una cosa. Es podria dir el poema més
maco amb una veu espantosa i mal
recitat i seria la cosa més anti-revolu-
cionària, per dir-ho d'alguna manera.
Té una importància vital, també, la
sensibilitat de cada lector; la música
ós fons i forma; penso doncs que, en
el teatre, hem de recuperar això. No
hem d'esperar la gran paraula, la
gran frase, sinó que sigui el conjunt
total de l'escena el que arribi.

Albert Boadella fixa la vista en el
moment de pensar les seves respostes,
quan contesta ho fa segur i amb vehe-
mència. Precisa els conceptes, dóna la
volta justa per clarificar-los, es fa
explícit. L'impuls que imprimeix el
llenguatge no vacil·la, és directe, se
sent segur del que diu. Una de les se-
ves obsessions, ja va quedar demos-
trat en «M-7 Gatalònia», és el Medite-
rrani, aquest bressol geogràfic que ha
acollit maneres i actituds comunes, de
fer, de sentir, de viure. La cultura me-
diterrània l'estima, s'hi sent indentifi-
cat, amb el caràcter, amb la gent. És
com una mena de frenesí que el vetlla'
constantment.

-El Mediterrani ha estat el nucli
de la cultura europea, de la cultura
occidental i això a través del tecnicis-
me, de l'imperi dels diners s'ha anat
arraconant. Tots aquest valors que el
Mediterrani havia portat han estat
contrarrestats pels valors de la cultura
anglo-saxona; penso que actualment
existeix un conflicte entre aquests va-
lors i ho patim d'una manera plena.
Catalunya diu que vol ser un país es-
pecial, independent, que vol tenir
unes característiques particulars, i
d'altra banda llegeixo que molts polí-
tics diuen que l'ideal és assemblarnos
a Suècia, Dinamarca. Jo no tinc res
contra aquests països però se'm posa
la pell de gallina quan sento aquestes
coses perquè les nostres formes de vi-
da són oposades a les d'aquests paï-
sos, el sentit del temps, del paisatge,
la manera de menjar... La caracterao-
• lògia de la gent té una tendència na-
tural que és completament diferent.
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Quan tot l'art, l'arquitectura, els siste-
mes econòmics, socials ens vinguin
imposats de totes unes ideologies
anglo-saxones, automàticament serem
un país més dels centenars de països
grisos que existeixen arreu.

-Tu est sents mediterrani?
-Em sento plenament mediterrani

i no sols m'hi sento sinó que visc i
penso així. La meva vida no està sota
l'Imperi del diner, m'agrada extraor-
dinàriament el bon menjar.

-Com és l'home mediterrani?
-És suficientment ampli com per

donar molts tipus d'homes. Seria te-
rrible que fos d'una sola forma, un
monòlit. És més sentimental que cere-
bral, més passional que raonable, més
instuitiu que analític, per tant més
sensorial, està més integrat en el món
de la naturalesa, però no una natura-
lesa salvatge, sinó una naturalesa ci-
vilitzada, com la de la Toscana.

—Hi ha comunicació entre les dife-
rents formes d'art, de viure, de fer me-
diterrànies?

-Sí. Hi ha coses darissimes. Quan
els italians vénen aquí no se senten
tan estrangers i quan nosaltres anem
a Itàlia no ens sentim tant forasters,
tot i que hi ha àrees diferents com és
l'àrea més àrab. El que no hi ha; pot-
ser, ós un front comú per establir
unes bases d'una nova forma de viu-
re. A través de la premsa he seguit les
reaccions que ha tingut «M-7 Catalò-
nia» a Itàlia i t'adones de la sensibili-
tat dels italians en aquest problema,
tant o més que nosaltres.

- I la reacció a Alemanya?
-L'èxit ha estat potser més gran a

Alemanya que enlloc. M'explicaven
els actors que hi havia gent que anava
plorant als camerins dients; nosaltres
som les «Madammes». Són gent sensi-
ble a aquest problema i desitgen viure
d'altra manera, necessiten d'aquesta
cultura més oberta, menys subjecta al
diner, viure més al minut, menys pro-
gramada, menys assegurances. Es va
entendre perfectament. Una capacita-
ció molt superior, fins i tot, a la del
públic de Barcelona. Aquí, com que
sempre hem estat un pals petit, hem
tingut el complex de mentalitat petita,
no podem suportar una crítica. Recor-
do haver llegit la reacció que va des-
pertar una obra de Russinyol que es
deia «Els jocs florals a can prosa», es
va acusar Russinyol d'anti-catalanig-
ta, tot plegat perquè es reia dels jocs
florals, jocs florals que ja en aquella
època estaven sota l'òptica d'un cata-
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El Mediterrani ha estat el nucli de la
cultura europea, de la cultura
occidental i això a través del
tecnicisme, de l'imperi dels diners s'ha
anat arraconant.

lanisme tronat. No hem assumit enca-
ra el caràcter d'un autèntic país, d'un
autèntic poble.

L'actor és una prostituta

-Es parla que hi ha crisi en el món
del teatre, que hi ha actors parats, tu
en qüestió d'un any has format dues
companyies; has trobat problemes a
l'hora de trobar actors?

-Jo, en els actors parats no hi
crec. En el món del teatre penso que
està parat, una mica, qui vol. Ara
quan l'actor és una prostituta que es-
pera que el vinguin a llogar, aleshores
és completament normal que s'estigui
parat. De totes maneres penso que
d'actors no n'hi ha, n'hi ha comp-
tadissims al nostre país. Jo sempre he
hagut de tirar mà de gent molt jove
que encara no són grans actors i, una
mica, es fan actors a dins de la com-
panyia. El seu entusiasme i les ganes
de treballar supleixen, en part, les de-
ficiències tècniques. D'altra banda
has de tenir en compte que jo sotmeto
els actors a un regim molt dràstic, ca-
da dia fan cinc o sis quilòmetres co-
rrent, una hora de gimnàs i després
assagen vuit o nou hores. Aleshores,
això, és una pallissa suficient com per
entrar per immersió en un espectacle.
La intensitat amb què imposo el tre-

ball fa que l'actor sigui capaç de res-
pondre i fer una mena de curs accele-
rat. En aquest país no hi ha actors,
tels has de fer tu mateix.

-Has parlat de règim dràstic. Tu
creus que per aconseguir uns objec-
tius teatrals es fa necessària una dic-
tadura de direcció?

-S'ha de-distingir entre dos punts:
o bé interessa el teatre o bé no inte-
ressa. Si a una persona li interessa,
com la persona que pinta o fa música,
vol unes hores de dedicació. Si dema-
nem a un pianista quant de temps ha
estat preparant un concert de Ghopin
0 una sonata de Beethoven, segur que
s'està vuit hores damunt el piano ca-
da dia, llavors no veig perquè un ac-
tor ha de fer menys. Tenint en compte
que en teatre l'actor és l'única eina,
per tant ha d'estar molt afinat i això
vol unes hores diàries i una autèntica
voluntat i un autèntic sacrifici, sacri-
fici per divertir-s'hi, que ós com jo
l'entenc. Aleshores, a mi, m'interessa
la gent que els agrada el teatre, res
més. La gent que els interessa com a
excusa, però que després el que els in-
teressa ós fer política, fer diners, són
nefasta. Aquesta, gent ha fet mal al
teatre: només pensen en lligar, anar a
fer un porro, fer política de campa-
nar, etc... No. sé si fan un bé a la so-
cietat, però sí que fan un autèntic mal
al teatre. Les coses no sorgeixen per
art d'encantament, i per tant cal dedi-
cació, els parts artístics són dolorosos
1 dificultosos. No val conformar-ss
amb la primera cosa que surt, cal una
auto-exigòncia.

El col·lectiu és nefast

—Creus en els col·lectius?
-No, en absolut. Només en cir-

cumstàncies molt determinades, és a
dir: jo crec que «Els quatre gats», de
Barcelona, és un col·lectiu en certa
manera, però més que un col·lectiu és
una trobada de gent que es troben en
una tensió comuna, que coincideixen i
- a través d'això- s'auto-estímulen
els uns als altres. Això pot arribar en
certs moments i a «Els Joglars» va
arribar un cert moment, concreta-
ment en l'etapa 1969 -1975; es va
arribar a una emotivitat comú, i lef
coses sortien per una mena de màgia
de tots, jo pràcticament no dirigia. Pe-
rò això s'acaba i a partir d'aquí ve el
que ós normal, el que és normal vol
dir que el teatre és un conjunt d'ofi-



cis, l'escenografia, el director, l'actor,
el tramoia, l'electricista. Ara bé, dir
«anem a muntar un col·lectiu» per a
mi és una cosa nefasta, perquè segur
que serà un olla de grills, en la qual un
fa de director i després fà d'electricis-
ta i l'electricista fa de director i això
ós una autèntica bogeria. Això és cre-
mar i fer perdre el temps a la gent.
Per mi aquesta és la definició del col·-
lectiu. D'altra banda el que importa és
allò que es dóna al públic, la manera
com es fa no importa per a res. Aquí
el que hi ha ós una mitificació pseudo-
política que sempre he considerat
estúpida. El teatre ja ho és un art col·-
lectiu, és un art en el qual hi interve-
nen una sèrie d'especialitats diferents
i, per tant, es treballa col·lectivament;
ara, si per treball col·lectiu entenem
que tothom fa de tot, em sembla una
estupidesa. D'altra banda no ós el ma-
teix una persona que porta vint anys
en un ofici que una altra que acaba
d'entrar i no és just que els valors de
l'un es perdin de vista amb aquesta

història del col·lectiu. És com les rela-
cions laborals: jo penso que en l'art
no hi han d'existir mai. Quan els tra-
moies han d'entrar en conflicte amb
el» actors ós una de les pitjors coses
que pot passar en el teatre. Ha de ser
possible allargar un assaig tres hores
sense haver de pagar hores extraordi-
nàries; si no fos així, això no seria art,
això seria una fàbrica.

-De totes maneres sempre hi ha
un tracte?

—Jo penso que ha de ser directe,
com el tracte dels pagesos que fan
mercat. Penso que hem de seguir fent
aquest tipus de tractes.

—Tornaràs a fer alguna cosa de ci-
ne, com vas fer en «La portentosa vi-
da del padre Vicente»?

-No, no. Mai més. És una expe-
riència que no tornaré a repetir. La
pel·lícula que vaig fer, a part de ser
dolentíssima, no n'he cobrat ni cinc
cèntims i encara que no treballo pels
diners, sí que els necessito per viure.
D'altra banda les condicions de tre-

ball van ser nefastes, justament jo m'-
hi vaig afegir perquè em pensava que
seria una cosa interessant, era una
mena de cooperativa, però tot plegat
va resultar molt pigor que treballar
amb l'últim dels grans empresaris ci-
nematogràfics. El dia que ho faci que
tothom pensi que ho faig per diners.

Hem donat un repàs als quatre mo-
tius que envolten cada món concret.
El món del teatre és complex, a vega-
des s'hi barregen altres interessos.
Convé ser clar en aquest punt i anar a
l'arrel. Albert Boadella ho sap fer. As-
segut el peu de la cúpula d'assaigs
que tenen a Pruit, rumia, cavil·la, pre-
cisa, comunica. Un home de teatre, un
home mediterrani malgrat que visqui
a muntanya perquè,-segons diu, la
llum solar és massa crua als indrets
de platja i li afecta els ulls blaus, i el
fa estar nerviós tot el dia. Ara, quan
tornin els actors que acaben de fer
«M-7 Catalònia» caldrà posar-se en
forma i engegar un altre espectacle.

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Trobada la solució final per al problema d'Espanya
Dos diumenges seguits he comprat «El País».

Si n'arriben a donar, de moral, les vacances paga-
des. Comprar un diari exòtic quan als quioscs hi ha «la
República», «The New York Times» i fins i tot «Le Mon-
de» mostra que, ni que sigui quinze dies, l'esperit de
conllebànsia encara belluga.

Pel periòdic esmentat - l a cara d'Espanya, li'n
diuen— es pot saber que es veu que a Espanta hi ha ha-
gut una polèmica frustrada. Després d'una autocita -
se'ls ha mort l'avi, ja ho sabíem- al·ludeix a una polè-
mica entaulada a les pàgines del rotatiu entre quatre o
cinc joves intel·lectuals espanyols que es veu que de-
sembocà, en paraules de la pròpia Cara d'Espanya, en
baralla dè carrer, lletania d'insults personals i mal
exemple. '

El mal exemple donat des del periòdic, diu el periò-
dic, es pot convertir en contraexemple. És a dir que fins
i tot quan la vessen no la vessen. Allò és Xauxa, a Xau-
xa pixaven roses.

El problema abordat pels contrincants, diu el quoti-
dià, era de «delimitar l'existència d'una cultura nacio-
nal, englobadora de les autonòmiques» o també de veu-
re si és possible de «separar el nacionalisme cultural del
conservadurisme polític». A fi de proclamar, com a re-
sultat dinal de la polèmica, que en efecte existeix un
«espanyolisme cultural, liberal i progressiu».

La polèmica, ho diu | ho repeteix la Cara d'Espanya,
resultar frustrada - v a acabar a llets, per dir-ho
b un barbarisme bón seu.

Es estranyíssim aquest final. La solució era canta-
da. ; •

La solució la tenien a casa. La va donar el pensador
José Ortega y Gasset, pare de l'amo del periòdic esmen-
tat, pare i mare de l'ideòleg del mateix periòdic Juliàn
Marías, mentor dels joves intel·lectuals espanyols fau-
tors de la frustrada polèmica, espanyolista, culte, libe-
ral i progressiu. Ortega y Gasset ho digué bé: Solo cabe-
zas castellanas poseen órganos capadtados para gober-
nar Espana.

La polèmica hi sobrava doncs. En efecte, és possible
a Espanya una cultura nacional englobadora de les au-
tonòmiques, és possible a Espanya de separar el nacio-
nalisme cultural del conservadurisme polític regnant
durant la dictadura franquista, pot existir un espanyo-
lisme cultural, liberal i progressiu. La delimitació de
l'existència de la cultura espanyola la féu Ortega y Gas-
set: l'han de menar cabeces castellanes.

ï ara que em dispensi la cara d'Espanya per haver-
me ficat en una polèmica frustrada a la casa dels al-
tres, sense ser ni jove (sóc un nen), ni intel·lectual, ni
allò altre que diu que eren els quatre o cinc participants
i que ara no em ve a la memòria.

Si ho he fet és perquè no m'agrada que ningú es
frustrí, i més tenint la solució en la seva mateixa famí-
lia, a la punta de llengua; i perquè entre veïns ens hem
d'ajudar.

I què carambes, perquè un dia és un dia.
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L'HORA

DIALÈCTICA DE LA UNIÓ
Sergi Vilar ens parla en aquesta qüestió oberta de les dificultats de

l'unió de l'esquerra i dels fruits i desencisos que ha comportat
aíquesta unió davant d'unes eleccions, sobre tot aFrança i Itàlia,
únics països on fins ara les formacions d'esquerra tenien força

suficient per a governar

Les, propostes més o menys unità-
ries que en l'esquerra es fan des del
1977 cap ací, s'han caracteritzat per
llur esquematisme i llur obssesió repe-
titiva probablement per a compensar
que no corresponen a cap anàlisi rigo-
rosa de la marxa de la societat que
formen els pobles de tot l'Estat espan-
yol.

Per exemple: la idea absurda del
«govern de concentració nacional»
proposada d'una manera molt insis-
tent pel secretari general del FCE i
automàticament i immediatament re-
petida per tots els que el segueixen.

Era una idea sense cap ni peus del
senyor Carrillo, que després ha inten-
tat reintrodulrla en el joc polític amb
la fórmula de «govern de coalició en-
tre el PSOE i la UCD». Encara que en
aquests moments fa menys declara-
cions en aquest sentit, sembla que la
idea encara li volta pel cap, malgrat
que no pot prosperar perquè no ós una
idea justa que correspongui a l'actual
moviment de les classes socials en
aquestes terres.
Aquesta idea, la del «govern de con-
centració nacional», era i continua es-
sent absurda: perquè Carrillo copia
mecànicament al PCI sense posseir la
força dels comunistes italians, i mal-
grat que a aquests els ha resultat ne-
gativa l'aproximació al govern de la
democràcia cristiana. (La lliçó de les
últimes eleccions legistaltives a Itàlia
és eloqüent: el PCI ha perdut 4% dels
vots, equivalents a 26 escons..., i això
com a rèplica contra el projecte de
Berlinguer de formar govern amb la
dreta.)

Aquesta idea, la del «govern de coa-
lició», era i és inconvenient: per a tots
els pobles d'Espanya en general i per
als socialistes en particular. Un go-
vern central format principalment pel
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L'aproximació del PCI a la dreta ha suposat J6 escons menys al partit de Berlinguer

PSOE-PSC i per la UCD significaria la
desintegració de gran part del partit
dels socialistes com a representant
d'un sector majoritari dels treballa-
dors.

A sobre d'ésser surrealistes, aques-
tes ideas carrillistes eren i són malin-
tencinades: un govern de concentra-
ció o de coalició només convé al FCE:
així podria controlar importants insti-
tucions de l'Estat, o bé es quedaria
com a amo absolut de l'oposició d'es-
querra.

A Catalunya, la qüestió es fa molt
més complexa perquè de fet els socia-
listes i els comunistes, sovint en com-
binació amb altres forces com les de
Convergència, ja practiquen la unió
en els òrgans de govern de la Genera-
litat, de les diputacions i dels ajunta-
ments. Aquesta és una unió natural,
lògica amb la voluntat expressada en
les urnes pels electors.

Purant la lluita contra la dictadura
i ara, jo sempre he estat i sóc a favor

de la unió de les forces democràtiques
i progressistes. Però, així mateix sem-
pre, refuso les formes massa esque-
màtiques de les tasques polítiques,
simples i a vegades ximples, i que es
volen fer entrar amb calçador en la
realitat. I sobre tot refuso les falsetats
i les ficcions, vinguin d'on vinguin.

Units, si, però els militants dels FSs
i dels PCs, en el país que sigui, no
agrupen, ni de bon tros, tots els treba-
lladors, encara que comptin amb els
simpatitzants i els electors. En uns
països o en uns altres, la esquerra no
arriba a aconseguir més que un 40%
dels vots, i excepcionalment s'apropj
al 50%, com a màxim de la població
inscrita com a votant.

Ara bé, els assalariats formen un
75% (indirectament més) de la pobla-
ció. Hi ha molts obrers que voten alfl

dreta i al centre.
A més a més, com a nuclis social8

potencialment interessats en partici-
par en processos unitaris que pugui*1



QÜESTIÓ OBERTA

La unió de l'esquerra no vol dir homogeneïtat, sinó que cal mantenir les diferències. Socialistes i comunistes francesos paga-
ren amb la derrota no haver sabut entendre-ho dialècticament.

produir canvis de progrés, cal comp-
tar als treballadors autònoms, les an-
tigament dites «professions liberals» i
nombrosos petits empresaris que es
senten aixafats pels monopolis.

En aquest sentit, és necessari tenir
ben present que la característica em-
presarial de Catalunya és precisament
la petita i la mitjana empresa.

Per tot això, fan un error molt greu
els que creuen que feta la unió entre
els socialistes i els comunistes/ja està
feta la unió del progrés.

Com veiem per aqueixes dades, la
unió ha d'esser quelcom de més com-
plex. Hi ha molts treballadors i també
nombrosos petits empresaris que no
segueixen les directrius dels socialis-
tes i dels comunistes.

A dalt i a baix...
Una de les formes de trobar solu-

cions a aquesta complexitat, no és,
contra el que els comunistes propo-
sen, fer concessions a la dreta, ans bé
«el que es tracta és de canviar els mè-
todes de treball polític. Fins ara els
esquemes unitaris només es fan i fun-
cionen per dalt: cal, doncs, que també
es facin i que funcionin per baix.

Quan els processos unitaris també
e» facin per baix, llavors els esquemes

desapareixeran: les tàctiques i les es-
tratègies polítiques, sindicals, cultu-
rals, s'enriquiran amb la complexitat
del que és real.

La forma, de concebre la unió per
part principalment dels comunistes,
confonent sovint els desigs amb la
realitat, el voluntarisme amb la mobi-
litat real de les classes socials i les
possibilitats de transformacions es-
tructurals; i confonent també la disci-
plina i fins i tot les actituds militaris-
tas, és a dir: la dominació, amb l'a-
tracció i la direcció veritablement he-
gemònica de les forces socials, no pot
produir resultats progressistes en la
societat ni en les institucions.

Fer avançar cap al socialisme, cal
abans —ós una de les posicions
fonamentals - alliberar-se dels com-
portaments típics dels aristòcrates i
dels burgesos del capitalisme arcaic,
comportament que reprodueixen algu-
nes personalitats d'esquerra; abans és
necessari tenir una nova conducta
política, plenament democràtica, que
demostri ja el que pot esdevenir la so-
cietat socialista.

...I per tot arreu
La essència del projecte socialista

no és sols la socialització del mitjans

de producció i de comerç. L'essència
del socialisme és que tothom pugui in-
tervenir —o al menys pugui dir la se-
va idea, en una o en altra mesura-
en els processos de direcció de la so-
cietat en els camps econòmics, cultu-
ral, institucional. L'essència d'una
societat socialista ha d'èsser la demo-
cràcia a tots els nivells, l'alliberament
de les dones i dels homes, també en
llur vida intima, en llur relació inter-
sexuàl. L'essència del socialisme és
fer una persona nova, lliure d'egois-
mes, d'afanys jeràrquics, de borratxe-
res de poder.

Fer avançar vers tal horitzó cal la
unió entre les forces progressistes. Pe-
rò la unió no vol dir la homogeneïtat.
Una unió política de les esquerres mai
no ha d'ésser una unió de caserna,
uniformada com els xinesos. (0 si
algun dia fos així, que no es compti
amb ml. Fora, home, fora.)

La unió de les esquerres de cap ma-
nera ha de convertirse en la supressió
del diàleg, a tots els nivells; la unió ha
d'ésser la participació del màxim pos-
sible de persones, estiguin o no esti-
guin en tal o tal altre partit.

La unió no ha d'ésser una fórmula
donada per dalt i per sempre. Unió, sí,
i mil vegades, sí, però mantenint les
diferències. - SERGI VILAR •
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LTNFORME DEL FONS
MONETARI INTERNACIONAL

Tesi de les tres
incomprensions
JOAQUIM MONELLS

Recentment, i pocs mesos després dels papers pessimistes de
l'ÜCDE, el Fons Monetari Internacional ha presentat a l'opinió
pública Tinforme anyal que, a les primeries d'octubre, serà
discutit a Belgrad pels ministres de finances dels països membres.

Tal com calia esperar, diagnòstic
clean-cut: la recessió de les economies
occidentals serà dura i llarga. L'allau
d'informacions que, cada cop amb
més contundència, insisteixen en un
agreujament progressiu de la crisi
econòmica no justifica ja la seva anà-
lisi, perquè els termes de l'exposició
esdevenen repetitius i, per tant, prou
coneguts. Aquestes informacions, pe-
rò, accentuen en canvi la dissociació
alarmant entre la prioritat que objec-
tivament reclama la crítica degrada-
ció econòmica i la migrada atenció
que li és atribuïda per part de les di-
reccions dels partits polítics.

Resulta tristament evident que una
sèrie de factors, que tal vegada po-
drien sintetitzar-se en les dificultats
de la transició a la democràcia formal
i en la insatisfactòria vertebració or-
gànica dels partits polítics i, per tant,
en la seva unidimensionalitat enfront
de cada problema específic, justifi-
quen - s i més no, parcialment- un
divorci tan negatiu com l'esmentat. Al
marge d'aquestes raons, tres incom-
prensions polítiques bàsiques a propò-
sit de la cosa econòmica agreugen la
separació existent entre realitat eco-
nòmica i actuació política: incom-
prensió política del caràcter restrictiu
de l'actual situació econòmica, de la
inèrcia de la pròpia evolució econòmi-
ca i dels mateixos plantejaments eco-
nòmics.

D'una banda, les planes majors
dels partits polítics tenen sovint difi-
cultats per a comprendre que la crisi
econòmica actual constitueix una res-
tricció política de primer ordre. Més
concretament, que la contenció del
procés de degradació econòmica ac-
tua com allò que en lògica matemàti-
ca s'anomena una condició necessària
però no suficient. És a dir, que la sua-
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vització-control-superació de les difi-
cultats econòmiques no resoldran, per
si mateixes, tota la bateria de proble-
mes extra-econòmics que paralitzen la
nostra societat. Però que sense un
tractament satisfactori de la qüestió
econòmica, cap ni un de la resta de
problemes socials podran ésser re-
solts.

Amb l'indispensable lirisme formal
amb què convé exposar les idees més
crues, Wicksteed sentenciava: «cap
home no pot ésser un sant, ni un ena-
morat, ni un poeta, si fa massa temps
que no menja». Posats à citar, tal ve-
gada convé recuperar d'un context
ben diferent aquella vella- imatge d'en
Josué de Castro, segons la qual el món
se'ns pot acabar dividint -per da-
munt d'ideologies i de polítiques— en-
tre aquells que no mengen perquè no
tenen res per a menjar, i aquells que
no dormen, per a vigilar allò que .fa-
ran els que no mengen.

En segon lloc, a les direccions polí-
tiques dels partits normalment se'ls
escapa la percepció bàsica d'un tret
diferencial de l'evolució econòmica,
absent d'altra banda en la problemà-
tica política: la inèrcia inexorable dels
processos econòmics.

En la cosa política, quan una situa-
ció esdevé compromesa, difícil o fora
de control, una maniobra d'última ho-
ra, un pacte afortunat - àdhuc
contra-natura-, l'impacte d'un esde-
veniment extern no previst o una tele-
fonada d'audàcia a mitjanit. poden
capgirar completament la composició
de lloc en unes poques hores. En la
cosa econòmica, no. En la tasca de re-
dreçar un procés de degradació eco-
nòmica no' cal esperar miracles, ni
sorpreses, ni audàcies; trencar la
inèrcia de l'actual situació econòmica
pot' suposar anys d'esforços. Cada

mes de retard en l'esforç de reflexió,
en el procés de discussió i en el treball
de formulació d'estratègies de política
econòmica pot suposar ajornar durant
anys la sortida de la crisi. Actual-
ment, la pressió dels problemes ur-
gents ajorna indefinidament l'oportu-
nitat d'iniciar aquelles tasques, molts
cops sense la consciència adient que
aquest retard significa magnificar la
hipoteca del futur. V ^ .

Finalment, la tercera incomprensió
política de la cosa econòmica fa refe-
rència a les dificultats amb què s'en-
fronten les direccions dels partits polí-
tics per a entendre els esquemes me-
todològics que fonamenten les anàlisis
i les estratègies econòmiques. Amb
l'encomiable simplicitat dels grans
clàssics anglesos, Joan Robinson es-
crivia (més o menys): «el mètode de
l'anàlisi econòmica és un hàbit mental
que, a aquells que el tenen, els sembla
de simple sentit comú. I només se n'a-
donen de l'existència del mètode quan
comencen a discutir amb algú que no
el té». ,-. v

• • • • • v . • • • ' • • . • . ' • ' •

En el context de la controvèrsia
que la no-victòria de l'esquera france-
sa en les darreres eleccions va gene-
rar en el si dels diferents partits, un
polític de primera línia argumentava
en els següents termes: «si no fóssim
capaços de trobar els diners per a ga-
rantir un augment del salari mínim
fins a 2.400 francs, no valdria la pena
d'ésser socialistes». Fer a qualsevol
amb una certa sensibilitat pels plante-
jaments econòmics seriosos, l'afirma-
ció esdevé una agressió al sentit
comú, i una concessió a manifesta-
cions perillosament demagògiques que
barregen il·lusions polítiques ambicio-
ses amb realitats econòmiques i finan-
ceres considerablement més modes-
tes. Fa poc, un diputat afirmava: «es-
tem disposats a treballar més, si els
que tenen els diners els inverteixen».
Sense ruptura, la inversió privada no
pot negociar-se directament - i menys
en aquests termes-, perquè respon
(amb certa fidelitat) a unes determi-
nades condicions econòmiques. En tot
cas, allò que caldria negociar són al-
guns punts que afavoreixin les condi-
cions econòmiques que predisposen
favorablement a la inversió privada.

Inexactituds, confusions, il·lusions
sense bases econòmiques factibles. In*
comprensió que, malauradament, els
plantejaments econòmics no estan B!



servei dòcil d'il·lusions polítiques -
d'altra banda ben lícites-, sinó més
aviat subjectes als marges estrets d'u-
na realitat difícil que, a més a més, en
mans de la dreta esdevé potencial-
ment i permanentment traïdora.

En el context d'una transició políti-
ca kaikiana vers la democràcia for-
mal, una peculiar aglomeració de pro-
blemes concrets i urgents, així com el
joc de les tres incomprensions políti-
ques de la cosa econòmica, han con-
tribuït a marginar un problema objec-
tivament prioritari. El cost d'aquest
fenomen pot ésser elevat, i pot àdhuc
traduir-se en una dictadura dels tèc-
nics: si la situació econòmica acaba
podrint-se i la conflictivitat social es-
devé incontenible, les planes majors
d'alguns partits polítics poden cedir, a
corre-cuita i sense marge de reflexió,
a la lamentable temptació de fer-se
esclaves d'equips de tècnics que, en
base a una eficiència desideologitza-
da, mantinguin en la Unia de flotació
la cosa política i animin la cosa elec-
toral. • - , •

DAVANT DEL PROGRAMA ECONÒMIC
DEL GOVERN

Debat sindical por
tes altures
ismoR BOIX ;

El programa econòmic del
Govern continua essent un
projecte d'intencions, molt
clares^ del Govern i la CEOE,
un projecte de debat
parlamentari imprecís, i unes
suposades mesures de l'eficàcia
de les quals per a superar la
crisi tothom se'n malfia.

Allò que sí que ha aconseguit ja el
PEG és posar sobre la taula la plurali-
tat d'estratègies polítiques i sindicals
de l'esquerra i obrir un debat que po-

dria reforçar la pràctica sindical del
conjunt de treballadors si enllacés
amb un seriós impuls de la vida sindi-
cal de base.

Mentre el Govern parla del seu pro- ^
grama econòmic, presentat ja amb
notable retard respecte dels compro-
missos parlamentaris, mostra la seva
incapacitat per a modificar les Unies *
de tendència del desenvolupament de
la crisi. La inflació continua desbor-
dant els superficials estudis i afirma-
cions de l'expert Abril Martorell. Les
primeres dades de juliol assenyalen
per aquest mes un augment de preus k
superior al 2%, amb la qual cosa en W

La.vostra empresa tindrà sempre un control
exacte de quan, on i en que despeneu els diners. Informeu-vos-en.

TARGETA DE CRÈDIT
D'EMPRESA
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Mentres discrepen entre ells davant el programa econòmic, la patronal fa costat al Govern.

els 7 primers mesos de l'any ens acos-
taríem ja al 10%. Però a l'agost i se-
tembre els augments en els productes
i serveis bàsics han estat molt supe-
riors.

És en aquesta situació que la patro-
nal diu que fa grans concessions en
acceptar aplicar I'l'7% d'augment en
la revisió semestral, amb els criteris
del Govern, és a dir amb enormes li-
mitacions quant a la seva aplicabili-
tat. Els sindicats han reunit ja llurs
estats majors pera tractar el tema: el
Comitè Confedera! d'UGT i el Consell
General de CC.OO. :

La proposta comunista sembla con-
fusa. Mentre que CC.OO. planteja una
reivindicació de revisió semestral del
7,3%, és a dir tan allunyada de les
possibilitats reals que pot resultar in-
capaç de mobilitzar els treballadors, i
anuncia amb gran èmfasi accions ge-
nerals que podrien culminar en una
mena de marxa sobre Madrid o una
vaga general, Santiago Carrillo apun-
ta aparentment cap a una altra direc-
ció quan a Barcelona afirma la pre-
disposició (atribuint-se una represen-
tació potser excessiva) dels treballa-
dors a fer nous sacrificis a canvi d'in-
versions patronals. En allò que sí que
coincideixen Carrillo i CC.OO. és en
reclamar un acords entre CC.OO. i la
CEPYME com a solució de la crisi i
garantia de 300.000 nous llocs de tre-
ball. Només que pot dubtar-se de la
validesa d'aquest acord amb una
CEPYME de tan escassa força efectiva
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i en vies de negociar la seva total inte-
gració a la CEOE.

ITGT, pressionada segurament pel
7,3% de CC.OO. continua formulant la
reivindicació del 5% semestral, encara
que Nicolàs Redondo no ha tingut in-
convenient en explicar la veritat: «Se-
rà molt difícil trencar el sostre de
1' 1,7%» i planteja mobilitzacions secto-
rials com a via essencial per aconse-
guir victòries efectives per als treba-
lladors i reforçar l'organització de la
classe obrera. ?

Sembla difícil però que a hores d'a-
ra pugui centrar-se una campanya de
mobilització sindical en el planteja-
ment de la revisió semestral que ha
d'entrar en vigor amb efectes del pas-
sat ler. de juliol, sense plantejar, ja al
mateix temps i amb prou força prò-
pia, el tema de la nova negociació, les
noves plataformes (que poden inclou.-
re el tema de la revisió semestral del
79), els nous problemes que cal resol-
dre ara. A menys que, altre cop, cons-
cientment o no (pel que fa al cas ós el
mateix) els sindicats estiguin accep-
tant una tardor d'espera i no d'expli-
cació, organització, mobilització, ne-
gociació, com a conceptes insepara-
bles i interrelacionats del sindicalisme
de classe.

El perill que el sindicalisme conti-
nuï a la defensiva és evident. Les di-
verses estratègies sindicals no haurien
de ser problema si hom sap
transformar-les en debat a desenvolu-
par pels militants sindicals des dels

llocs de treball, amb tots els treballa-
dors. - ,

Ha començat alhora la discussió al
Parlament de l'«Estatut dels Treballa-
dors» sense que s'hagi escoltat el seu
ressò a les fàbriques. Les esmenes so-
cialistes i comunistes encara són des-
conegudes per a la gran majoria de
treballadors. I ja s'ha parlat de con-
tactes i consultes del Govern sobre la
Llei de Vaga que està preparant. Res
no s'ha dit als treballadors.

La tensió sindical del conjunt de la
classe obrera en aquests moments és
evident. Els símptomes continuen
clars. Des d'accions com la vaga ge-
neral de La Llagosta el 14 de setem-
bre en protesta pel tancament d'algu-
nes empreses a la tornada de vacan-
ces, fins la més important i significati-
va protestà de la població per la re-
ducció de mestres assignats a les esco-
les. En aquests dies de començament
del curs escolar, al costat dels mestres
han sortit al carrer molts milers de
ciutadans, i la immensa majoria són
treballadors.

Aquesta tensió pot ser font de cris-
pació i alhora de desmobilització sin-
dical, o bé pot convertir-se en força
sindical madura de la classe obrera si
el debat sindical deixa de ser una po-
lèmica als papers per esdevenir elabo-
ració col·lectiva per part de la classe
obrera dels seus objectius immediats,
en l'acció col·lectiva per a fer-los rea-
litat. • > .



Manilla d'oros

Un tríptic
en marxa

Aquest fragment de diàleg forma part
de la meva novel·la número vuit, que estic
escrivint sense cap mena de fe en la seva
possible remota publicació. Són els da-
rrers fulls que han sortit de la màquina
d'un escriptor de cap de setmana, que ha
fet seva la difícil i amarga gimnàstica de
treballar sense fe.

M'agradaria que el seu títol fos «Tríptic
dels fills de puta» i és una llarga meditació
sobre els efectes que produeix la paterni-
tat de les institucions socials en l'home
mancat de pares des que fou seccionat el
seu cordó umbilical.

Tres antics companys de borderia, ja en
les seves velleses, es reuneixen en una sa-
la de festes en la qual un d'ells hi treballa
de «showman», i entre efluvis etílics i la
fatiga del pas de les hores, passen la nit
recordant, contrastant i engreixant, de
forma desenllaçada, les experiències i es-
deveniments de les seves vides. En el fons
serà un homenatge a l'engany (tendre i a
voltes cruel) que és la memòria senil.

-Continuo, doncs: «Ja tinc els estris a
punt i iniciaré la cerimònia de la matança.
Primer m'haig de drogar i esperar-ne l'e-
fecte. Aleshores em despullaré. Hom ha de
marxar tal i com ha vingut i més quan
marxes a voluntat, ja que ningú no et va
demanar permís per fer-t'hi entrar. Ün
poc d'alcohol també, per contrastar i fer
reacció explosiva» puix que la cosa no ha
de durar gaire. Ja tinc la màquina black i
decker amb la serra circular muntada al
revés, de manera que serri sota el banc de
treball, on també hi he instal·lat un llum i
una camera de retratar automàtica! a
motor, tot sincronitzat amb la posta en
marxa de la serra. A continuació m'haig
a afaitar el cap, tot, ni un pèl. Després
m asseuré sota el banc, entre les potes,
Just sota la serra. Premeré la testa contra

B li • ** d e l a *QTr&' t a n apretat que la
Pe" ja comenci a sagnar i en aquell mo-
fcent astral picaré el pedal-de la posta en
marxa de la màquina. Espero que la força

!a o g a 'nrtnsplii per moure el cap
suficient rapidesa, per tal de foradar-

°6n hé e l crani. Espero que el dolor no
yenci' perquè abans de morir voldria

d«i ií*' t e n i r e n t r e fes mans fragments
?° * e u cervell, bocins de la fibra que bo i
««eriorant-se m'ha arribat a fer odiar l'ú-
J^evalor que pot tenir l'home. Potser

serà qüestió de dos o bé tres segons, però
posat a destruir-me ho vull intentar.»

Càsima: -Oh, ah, ai 11 ho arribà a fer?
Sí? Qui va ser el primer a veure'l?
., —En aquell temps no vivia sol. No feia
gaire que havia donat aixopluc a una des-
ferra humana amb cony, una meuca in-
fectada a la qual li xuclava la petxina ca-
da nit amb gran delectació de. contagi bu-
cal. Era una mansa d'uns cinquanta anys,
alcoholitzada fins el moll del fetge, degra-
dada, bruta, inactiva, pudenta, morfinò-
mana, quasi muda, castellana i amb el
cervell mig liquat. Havia també intentat
vàries vegades ser lesbiana, però era ben
evident que li faltava finor, cultura i espi-
ritualitat. Ella li proporcionà la serra, la
tenia a ca seva, havia estat del seu germà
mort de càncer ossi i dedicat els darrers
anys de la seva vida a fer cosetes de mar-
quetería que la seva germana intentava de
col·locar als seus clients libidinosos. Per
no fer-la recular, el Jordi li va dir que vo-
lia construir un taüt gran, doble, de matri-
moni diríem, car no es volia perdre la pos-
sibilitat, o més 'ben dit l'oportunitat de
cardar i fer marranades »mh ella dins una
caixa de morts ben vernissada de to caoba
fina. ..'.'.]

Càsima: - I la carta aquesta acaba
així?

-No, em sembla recordar que després
vénen quatre bajanades surrealistes i fi-
nalment una promesa de testament.

—Ara, si vols més sang, estimada Càsi-

ma, jo sóc capaç d'inventar el que sigui.
-Ai, no, Josep. Pel que crec que em co-

neixes hauries d'haver notat que ja fa més
de deu minuts que em passejo pèl cantell
del desmai, sense saber si he de caure pel
cantó de la perbocada o bé pel de la pèr-
dua dels cinc sentits.

—Continuo, doncs? > ' •
—Continua, doncs.
-Doncs diu: «Són les finestrelles de la

primavera, i aquesta sentor de banderes
esquinçades, de ventades de morts, de su-
maris d'homicides. Són les cartes del tarot
a les tres quaranta-cinc, els vaixells que
van i no tornen i la carn d'olla que ningú
no menjarà. Caminava pel trajecte que em
marcaven els vostres ulls, llepava amb
respecte solemne les vostres idees, pensa-
va que els camins que vosaltres havíeu
trepitjat m'havien d'estalviar dolors».

—Hòstia santa!
—Oi que ni tan sols hi ha el punt final?
-Jo crec que és massa demanar un

punt final després d'aquest manifest d'a-
mor. , .

—És bíblic, és el Crist que va anar de
pet a la mort perquè estimava els homes,
tots els homes, incloses les dones, del cap
fins els peus.

—Això ja no ho só, perquè si una part
del teu cos t'escandalitza més val que te la
tallis... -

—Ja veus el Jordi, quina part del cos li
molestava. D'aquesta manera amb una so-
la maniobra va acomplir dues tasques: eli-
minar la part escandalosa i automàtica-,
ment entrar en el regne dels cels.

—Mantega, mel llet i pa de galeta.
—I què els va deixar, què us va deixar

en testament? Era milionari com el Jose-
pet?

-Calla, femella, calla succedani bíblic
de. la creació, folla pels ofidis,, mestressa
dels pensaments amfibis, calla! .

—Tenia coses de valor, però era un ob-
sessionat pel valor de les coses, obsessio-
nat en el sentit de desvaloritzar el que els
altres valoritzaven. Ara, les seves'propie-
tats, que n'acumulà unes quantes en l'eta-
pa més brillant de la seva carrera profes-
sional, es podreixen en la soledat. La sole-
dat de cambres de masies de dos pisos, la
soledat d'hortes ermes, de jardins em-
briacs de fullaraca daurada.

A l'escenari ha sortit un rar domador
de sargantanes que no ha tingut gaire èxit
i, de cop, la música que fa trontollar les
caixes acústiques esclata com un doll que
intenta menjar-se l'ambient i les paraules.
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44 CONGRÉS INTERNACIONAL PEN

Rio no fou un carnaval
ALEXBROCH

Si en fer l'informe de l'encontre
UNESCO-PEN i de la
Conferència FEN celebrada la
tardor de l'any passat a
Barcelona (Camp de l'Arpa, 57),
dóiem que la Conferència havia
servit per conèixer el FEN des
de dins, la participació al 44
Congrés Internacionals celebrat
a Rio el proppassat mes de
juliol ha confirmat tot el que
intuíem i pensaven.

Ara, quan .llegim l'informe que el
Secretari Internacional, Feter Elstob,
envia als centres veiem com en parlar
de les moltes resolucions adoptades i
del resultat de les votacions no repro-
dueix, com es lògic per raons d'exten-
sió, les discussions que ens portaren
als resultats finals. I són, precisa-
ment, aquests debats el que poden do-
nar una idea exacta del que és el FEN
o, millor; de la composició ideològica
dels seus membres o delegacions as-
sistents.

El PEN apolític
És ben cert que el FEN es presen-

ta com una organització internacional
sense definició política. I no potser
altrament. Però és inevitable, com to-
ta organització internacional on es
plantegen qüestions que afecten a la
persona i, en aquest cas a l'escriptor,
que el debat orient-occident o països
capitalistes-palsos socialistes, s'hi ma-
nifesti. I força. Diríem que a Rio les
discussions que ocuparen més temps i
foren l'eix del Congrés foren aquelles
on aquesta oposició estava més pre-
sent. I això per una raó simple i que
cal conèixer.

L'ordre del dia de les reunions del
Comitè executiu internacional del
PEN és molt apretat i extens. Difícil-
ment s'arriba al final i sempre queden
qüestions ajornades per a la propera
reunió. Però de tots els apartats n'hi
ha un que pren un gran relleu i que
està totalment relacionat amb un dels
principis fonamentals de la carta,
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entre les delegacions progressistes i
conservadores. ^ ~

£1 cas probablement més escanda-
lós fou una resolució presentada pel
FEN holandès on es deplorava la
manca de llibertat d'expressió «dans
de parts considerables de l'Amérique
Latine», esmentava les violacions dels
drets humans, els exilis forçats, les

constitució o estatuts del FEN com és
el de la defensa de la llibertat d'ex-
pressió, creació i opinió. El FEN en el
seu si té un comitè, dirigit per Mi-
chael Scammell, que treballa en
aquesta direcció. Normalment els in-
formes que presenta el «Comitè d'es-
criptors empresonats» són esfereïdors
i deixen poc marge a l'optimisme.
Noms nous a diferents països que són
empresonats i d'altres, menys, que
són alliberats. En aquest aspecte, a
Rio, per exemple, fou emotiva i espe-
rançadora la carta que l'antic presi-
dent del PEN, Mario Vargas Llosa,
llegí de l'escriptor uruguaià Nelson
Parra que acabava d'ésser alliberat a
Montevideo després de quatre anys de
presó. Abans de marxar a l'exili a
Suècia, agraïa totes les gestions realit-
zades pel PEN, per l'ajuda i el suport
que havia rebut i que tan important
era per obtenir la llibertat dels escrip-
tors empresonats. Parra, autor del
conte «El guardaespaldas», fou empre-
sonat després de la seva publicació a
la revista literària «Marcha». Alguns
membres del jurat també foren, per

un temps, empresonats i, tot plegat,
produí una forta reacció internacio-
nal.

L'informe del «Comitè d'escriptors
empresonats»'donà lloc i obrí un de-
bat sobre les resolucions presentades
pels diferents centres a favor d'uns
escriptors o contra els governs res-
ponsables de la situació que l'informe
presentava. Aquest és el punt de mà-
xima fricció ideològica del PEN que,
per unes sessions, esdevé una verita-
ble assemblea política. Si cada delega-
ció té un vot, no cal dir que la tendèn-
cia que respongui a un major nombre
de delegacions serà la dominant. I
aquesta ha estat la confirmació del
que veièrem a la Conferència de Bar-
celona. Sota la imatge d'un interna-
cionalisme humanista o liberal, una
gran nombre de delegacions -france-
sos, belgues de parla francesa i suïs-
sos hi juguen un paper important-
assumeixen actituds conservadores
que es reflecteixen en el moment de 1#
votacions i en la defensa de les prop^
sicions presentades. A Rio la propoj'
ció era d'un terç, a vegades un ep**1'

A l'esquerrà els representants
del Pen club català a Rio

tortures, assassinats i desaparicions.
Després de demanar als governs re-
pectius que es deixin de produir totes
aquestes accions i alliberar els escrip-
tor empresonats demanava, com a pe-
tició més important, informació «des
collègues disparus suivants»: Haraldo
ConÜ (Argentina); Rodolfo Walsh (Ar-
gentina); Fernando Ortiz Letelier (Xi-
le); Juan Macleod Trevor (Xile) i Julio
Castro (Uruguai). La proposició, en
aquests termes, no va prosperar. Sen-
zillament la raó donada per un bon
nombre de delegacions fou que en
aquest darrer apartat solament es
parlava d'Argentina, Xile i Uruguai.
Es feren referències a la URSS i al-
guns països de l'Est. Es raonà que es-
tàvem al cor d'Amèrica Llatina i que
una proposició d'aquest tipus era aquí
on era efectiva. Però no es va avançar
i quedà ajornada pel dia següent. En-
tre passadissos es trobà el «consens».
Al matí següent s'introduí un canvi. I
a la introducció, on deia «des parts
considerables de l'Amérique Latine»,
es convertí es: «une grande partie de
l'Amórique Latine: de l'Argentine a
Cuba». La referència a Cuba fou el
que calgué pagar perquè la proposició
pogués avançar i poder demanar in-
formació sobre els escriptors desapa-
reguts als governs dels països abans
esmentats. De res no va valer dir que
s'estava parlant de «desapareguts»,
que Cuba no en tenia i que, per altra
banda, en aquests moments, Cuba es-

tà alliberant els seus presos polítics. '
La proposició, amb la referència a Cu-
ba, fou acceptada amb 32 vots a fa-
vor, un en contra i tres abstencions.

I malgrat tot, malgrat aquesta rea-
litat que no podem ignorar ni silen-
ciar, cal ser-hi i donar suport a la
política i el programa que va presen-
tar el nou president, el suec Fer Wàts-
berg, que inclou l'obertura del FEN a
nous països, a joves països i a països
del tercer món, Àfrica, principalment,
que ell coneix bé, perquè això pot can-
viar o anivellar la correlació de forces
avui existents en el PEN Internacio-
nal. No cal dir que a Rio, el Centre
Català del FEN estigué al costat i d'u-
na manera activa, de les delagacions
progressistes. Fer altra banda, si pen-
sem que des de finals de gener, que
una comissió permanent es féu càrrec
de la nova direcció del FEN i al maig
s'elegí nova junta, és a dir, en menys
de vuit mesos, el Centre Català del
FEN ha hagut de participar i
pronunciar-se en casos con el del pro-
fessor Batista i Roca, Víctor Mora, Al-
bert Boadella, Montserrat Roig i, en
aquest moments, sobre l'afer de l'es-
criptor mallorquí, J. M. Llompart i la
seva presència al Festival Europeu de
Poesia que es celebrarà aquest mes a
Lovaina, haurem de creure i acceptar
que la raó d'existència del PEN cata-
là, contra l'escepticisme, la inhibició o
la comoditat que mostren alguns, és
prou evident i justificada. •

llibres i novetats PERE ANGUERA

ALZUETA, MIQUEL: Amb un
paper i un llapis. Llibres del
mall, 38. 72 ps.

NADAL FARRERAS,
JQAQIJIM: Dos segles
d'obscuritat (XVI i XVH).
Editorial Dopesa, Conèixer
Catalunya, 24. 109 ps.

Primer llibre de poemes, apassionat i amb un volgut regust d'ingenuï-
tat, on bàsicament es canta l'amor corporal amb un llenguatge planer i amb
imatges simples i quotidianes. La resta dels poemes són comentaris escèptics
sobre l'entorn immediat.

Una visió crítica, objectiva i desapassionada d'un dels períodes més poc
coneguts de la nostra història, però no per això menys important per enten-
dre l'evolució ideològica, social i econòmica del Principat, que en aquells
moments es debatia en un complex entortolligat de crisis el resultat final del
qual fóra el passar de ser la zona més misèrrima a la de més puixança eco-
nòmica de tot l'estat. '

ALCOVER, JAUME:
Stravinsky: Lo saeró du

t

Interpretació poètica d'una de les peces més importants de Stravinsky
amb una gran perfecció tècnica i una fina sensibilitat a flor de pell, que es

l d l iPrintuma T T moÀa+ a <»*?{+/>«. tradueix en imatges brillants i aconseguides acoblades amb un ritme palpi-r «ou», u. d. u i a n e i a , etuiur. +ont. n a v a n a i Bi ^ a i . mAa{n B m i s Bi m i f t R a w w
Pantaleu, 5. 16 p.s.n.

g g
tant, paral·lel al de la música que el suggereix.

ROCA, GERARD: Raó i
Edicions 62.

a l'abast, 147. 235 ps.

Una aportació catalana a l'actual discusió sobre el marxisme, on es
qüestiona la cientificitat del marxisme, la seva relació amb la tradició filosò-
fica occidental i la seva racionalitat; el resultat és un llibre actual i sugge-
rent.
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Cultura en joc JOSEP M." CARANDELL

Historiadors xafarders
Malgrat les opinions dels historia-

dors sobre els motius pels quals s'es-
tudia la història, jo crec que l'origen
d'aquests és la xafarderia. L'histo-
riador que es queda només en el ni-
vell d'aquesta és un mal historiador,
però el que sap anar-la elaborant
fins arribar, per un procés semblant
al platònic, a les més altes raons i
idees, aquest és un veritable histo-
riador. En canvi, el que rebutja la
xafarderia, perquè la considera vul-
gar, i intenta d'entrar de cop en les
generalitats, aquest historiador perd
el lligam amb l'instint natural de l'-
home de conèixer primer allò que
més li frapa: el fet individual»

Jo voldria que hi haguessin molts
xafarders entre els historiadors de la
nostra literatura, que no tinguessin
por ni vergonya d'endinsar-se en
qüestions tan íntimes, com la que es
refereix a la vida íntima de la Víctor
Català, o a la complicada i plena de
paranys i misteris que Mossèn Cinto
tracta en el seu impressionant «En
defensa pròpia». La historiadora
nordamericana Joan Connelly Ull-
man, en el seu voluminós estudi «La
Semana tràgica» ha estat la prime-
ra, que jo sàpiga, en posar en clar
una altra qüestió de xafarderia de la
nostra historia cultural; em referei-
xo a la participació de Ferrer Guar-
dia en aquells fets que trasbalsaren
la vida catalana de principis de se-
gle, I Joan Fuster, en el seu pròleg a
les obres dé Josep Pla, el primer que
- jo crec que amb encert— ens va
donar una pista per a comprendre la
mentalitat pagesa i conservadora de
l'escriptor recentment guardonat a
Barcelona.

Jo no crec que vida i obra es pu-
guin separar fàcilment quan s'estu-
dia l'obra d'un escriptor. Les bones
biografies són aquelles que, a causa
de la seva xafarderia en els assump-
tes més cridaners, ens il·luminen els
més generals, socialment o filosòfi-
cament parlant. Qui ha llegit l'es-
mentat pròleg d'en Fuster o el llibre
de la Connally Ullman, comprèn el
pes que les característiques indivi-
duals tenen, i com en el primer cas
el «kulakisme» de Pla explica lés se-

ves reaccions a nivell d'autor, i com,
en el segon, la mentalitat de Ferrer
ens porta al tema que avui dia apas-
siona tant els investigadors de la
Història catalana o espanyola: l'an-
ticlericalisme.

L'homosexualitat
i «Víctor Català»

Qui no s'interessi, però, per la vi-
da íntima de la Català, poso per
exemple, no vol ni pot entendre la
seva obra. Josep Miracle, a «Cateri-
na Albert i Paradís, "Víctor Cata-
là"», premi Joan Estelrich de 1978,
no aprofundeix ni un sol moment en
els grans temes i en l'estil de la nos-
tra escriptora, perquè enllesteix la
qüestió tot client que l'homosexuali-
tat és innoble, i que l'únic que d'ella
es pot dir és que tenia un bon grapat
de cromosomes masculins. Això, a
part que suposa en l'estudiós uns
prejudicis molt arrelats sobre l'ho-
mosexualitat, i unes idees molt par-,
ticulars sobre la noblesa, el priva de
comprendre les arrels per a explicar
la tendència constant de la nostra
escriptora a convertir en drama i
tragèdia totes les relacions humanes
dels personatges de les seves obres.
Jo no vull dir, amb això, que Cateri-
na Albert fos o no homosexual; el
que vull dir és que la realitat de la
sexualitat, en ella com en Wagner,
és de primeríssima importància per
tal d'entendre subtilitats humanes i

. literàries més enlairades, si és que la
sexualitat no ho ós ja prou. Un es
pregunta com es pot passar per alt,
sense meditar-ho, el fet que la Cata-
là considerés l'estimar com un
«crim» en un 'dels seus poemes:
«Gentileses». Els estudiosos de Sha-
kespeare no sols s'hi aturarien sinó
que, com ja han fet, il·luminarien, a
partir de tels paraules, la personali-
tat de l'autor i el sentit de les seves
obres. , j

El mateix penso pel que respecta
a l'extraordinari «En defensa prò-
pia». No crec que sigui possible llegir
aquest text (que a ml em recorda un
de coetani, la famosa carta d'Oscar
Wilde des de la presó, «In carece et

vinculis», per la seva apassionada
defensa no exempta de virulents
atacs, tant en l'un com en l'altre),
sense preguntar-se què hi havia da-
rrera de tot aquell embolic moral,
esotèric, social, polític i religiós. Pot-
ser Pavón i altres ja ho han tractat
d'esbrinar. Sigui com sigui, val la
pena de fer amb aquest problema el
mateix que la Connally Ullman va
fer amb Ferrer Guardia, o el que,
d'una manera més divertida, està
fent a Itàlia l'historiador-detectiu
Leonardo Sciascia, amb molta intel·-
ligència.

Separar la vida
i l'obra:
Tan sols

als premis
Un estudi a fons sobre «En defen-

sa pròpia» ens hauria d'il·lustrar,
primer, sobre la personalitat d'en
Verdaguer, sobre el seu misticisme,
sobre el seu. «kulakisme», sobre els
seus problemes econòmics i la seva
mentalitat moral, etcètera, etcètera,
per tal d'arribar, via platònica, a les
grans qüestions de la relació entre la
burgesia i el clergat-com en part
va fer Vicens Vives- en els anys de
la Renaixença, entre burgesos i pa-
gesos, entre ortodòxia i heterodòxia,
entre l'esquerra i la dreta, i així suc-
cessivament. Estic d'acord amb Ma-
ria Aurèlia Capmany que s'ha de se-
parar entre obra i personalitat quen
es judica el valor literari d'una obra
0 el pes civil de la vida d'una perso-
na: però això només, penso, a l'hora
de donar premis. A l'hora d'historiar
1 de voler arribar a les arrels de la
literatura, cal entrar a fons en
aquestes qüestions íntimes, perquè
constitueixen la saba mateixa de la
literatura, en la seva temàtica i en
l'estil. Que un escriptor calli avara-
ment la seva vida íntima em sembla
perfecte. Però que un estudiós oblidi
que entrar a fons en una obrà és
aclarir la seva més íntima realitat
humana també em sembla indubta-
ble. :
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crisi
ieCarios
Saura
ANTONI KIRCHNER

Ja és ací la rentrée. Ja la tenim al
damunt, ha arribat quasi bé sense
adonar-nos. , r

Ara, els catalans tenim la recupera-
ció d'una data històrica - la de 1*11
de setembre— que assenyala el co-
mençament de la temporada. En
temps de bruixes, quan l'onze de se-
tembre estava sotmès a la dictadura,
la temporada començava per la festa
de la Mercè, o sigui que hem recupe-
rat història, hem guanyat llibertat i
temps, ja que ara tenim uns dies més
aviat l'inici de la temporada. .._.___

Tothom ha tornat de vacances, o
n'està tornant. Els homes de la cultu-
ra s'incorporen a llurs respectives tri-
bunes i ja és el moment de començar
el gran espectacle;

£1 primer número, en tant que trac-
tem de cinema, ve signat per en Car-
los Saura. En Saura ha estat un dels
autors més inspirats dels darrers vint
anys Precisament «Los golfos» va
rodar-la l'any 1959. Han estat vint
anys d'opressió, de dir les coses amb
un llenguatge críptic per tal que la
censura no ho entengués, o bé no se
n'adones. La criptografia cinemato-
gràfica és un dels capítols més curio-
sos, terriblement curiosos, de la re-
pressió cultural i de la manca de lli-
bertat que. hem patit. En Saura pot
dir-se que es va formar, cinematogrà-
ficament, amb la necessitat d'utilitzar
k criptografia coin a vehicle usual
per a comunicar-se. i •

En Saura va arribar a dominar la
«cripto-cinematografia», el llenguatge
Per a iniciats, les referències que sols
fl3 poden trobar en una segona o ter-
cera lectura. Els límits d'aquest domi-
^ es van convertir en una substitució
jje l estil, en expressió pròpia i alesho-
res el cinema d'en Saura va
complicar-se, li costava arribar fins al
8*fn Públic, quedava enterrat sota la

• «ruixuda capa d'una narracció en la

Ai, mare meval . - , . • , , .
- . • • • ' p . . ' , . •

qual hi havien nenes amb ulls foscos
que et miraven fixament, homes que
col·leccionaven uniformes militars,
llops que guaitaven la cacera, corbs
que se't menjaven els ulls.

Però, fins i tot la censura, arribava
a veure fantasmes, tenia la cua de
palla i moltes vegades les obres d'en
Garlos Saura arribaven mutilades a
les nostres pantalles. Els crítics hem
signat moltes cartes protestant per la
mutilació de les obres d'art, culturals
o d'expressió. I si la censura no ho ta-
llava, una petita explosió en el vestí-
bul d'un cinema feia l'efecte d'un
avís, d'una premonició, d'una amena-
ça. '•;• .. ,:,... ,..•- .-..:••

En Cario8 Saura ha estat un dels
pocs autors que ha tingut el cinema
espanyol en els darrers vint anys. I ell
ha estat la primera víctima del terro-
risme intel·lectual de la manca de lli-
bertat, de l'opressió de la censura. Ha
hagut de ficar-se tan dintre seu la uti-
lització del llenguatge «cripto-cin'ema-
togràfic» que, ara que no el necessita,
que ja pot dir les coses pel seu nom,
sembla que experimenti una crisi de
creació.

És a dir, l'absència d'una situació
opressora que justifiqui una manera
de dir les coses i, fins i tot, que exi-
geixi unes coses molt concretes a dir,
ha pogut motivar una crisi creacional
a un dels més importants realitzadors
del dínema espanyol. La seva darrera
pel·lícula que acaba d'inaugurar la
temporada cinematogràfica, «Mamà
cumple 100 anos», motiva aquestes
precipitades reflexions. En aquest film

en Saura no proposa res de nou, no hi
ha tan sols una reflexió seriosa de la
problemàtica de la família (emblemà-
tica) que ja havíem conegut a «Àna y
los lobos». L'evolució que ha experi-
mentat el país des de que va rodar-se
«Ana y los lobos» no acaba d'estar
present en «Mamà cumple cumple
100 afios». D'una obra a l'altra no sols
hem vist morir el franquisme i néixer
unes llibertats preautonòmiques, sinó
que els autors han pogut deixar
aquesta pell imposada de. la «cripto-
grafia» per a començar a dialogar
amb el públic amb un llenguatge pla-
ner 0 barroc, però en funció del que
es vulgui dir i com es vulgui dir i no
en funció del com es podrà dir perquè
passi la censura. •

TRADICIÓ,
LLENGUA,
CULTURA
SON PART DE
I A NOSTRA VIDA.
formo part de Xarxa Cultural.
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Teatre
Un Romea per a trencar
una
ANTONI BARTOMEUS

La imatge de dèficit, per exemple.
La de ser un mort que a algú s'havia
de carregar. La imatge de tradició i
llagrimeta, com es va dir. La d'unes
últimes gestions que han fet del Ro-
mea un teatre amb poca personalitat,
escassa incidència i ple de vacil·la-
cions. Recordem, només, que el dèficit
oscil·lava entre els dos i els quatre mi-
lions per temporada, i que quan es
reunia el patronat era per repassar el
balanç i eixugar el balanç amb les for-
tunes personals de cadascú.

I recordem amb quina insistència
es va parlar que l'Ajuntament de Bar-
celona (era l'època més o menys pro-
visional de Font Altaba) podria com-
prar el local per administrar-lo mit-
jançant una mena de comissió sota el
control del propi Ajuntament; l'em-
presa, però, va despenjar-se amb unes

exigències econòmiques que van fer
impossible l'acord, tot.i el poc dissi-
mulat interès que el Departament de
Cultura tenia en l'afer. La pàgina se-
güent va ser parlar del Romea com a
possible Teatre Nacional de Catalun-
ya, sota la capa protectora de la Ge-
neralitat. Això ja va ser'una mica més
sorprenent perquè, pel que fa a di-
ners, mai no hi ha hagut massa ale-
gria en aquella casa. Amb tot, l'Insti-
tut del Teatre va elaborar, per encà-
rrec de la Conselleria de Cultura, un
informe que explicava quin era el
pressupost necessari per a endegar
l'aventura d'un Teatre Nacional; L'or-
ganigrama contemplava la formació
d'un nou patronat en el qual no hi
mancaven els representants de diver-
ses associacions ciutadanes. De tota
manera, el que podia pensar-se

(pensar-se) que era el primer pas cap
a una política teatral de la Generalitat
va haver de quedar en projecte, segu-
rament per allò de l'escassa alegria fi-
nancera que deia abans.

Total, que res no es movia. I total,
que ja ha sorgit algú disposat a bellu-
gar alguna cosa i tirar endavant ei
Romea a partir d'uns propòsits pro-
fessionals i empresarials sense em-
buts. Algú com Adrià Gual, per exem-
ple. 0 com Joaquim Kremel, per
exemple. Gent que coneix els topants i
que es disposà a posar en pràctica
unes idees. Vist que del Romea no se
n'estava treient el rendiment suficient
i que, per tant, no donava a la ciutat
el servei que calia, es vol intentar una
nova solució empresarial deixant ben
clars dos punts. Primer, que el que in-
teressa és el fet teatral i, per tant, la
dignitat diguem-n'hi artística, I segon,
que no interessa gens la ruïna econò-
mica perquè ningú no posa en joc cap
mística. ' . " " - . . . - • • • - . •

A partir d'aquí, vegem per a on van
els trets. Segurament que el més im-
portant és la creació d'un grup estable
(Teatre Estable de Barcelona) cara
a potenciar la professió teatral cata-
lana i que al llarg de la temporada
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HORITZONTALS: 1: Consonant. Simbolitza un que n'obre
una sèrie. — 2: Medeix exactament un péu. — 3: Els qui són
excesivament mirats en el seu vestir i agençament. - 4: Sem-
pre va bé que us el treguin de sobre. Riu de Suïssa, al revés.
Vocals de vocals. - 5: Mig ateu. No té mai pressa. - 6: Dit
dels culs que tothom se'n fot. Vocal. - 7:. Començar a jugar a
tennis, al revés. Mil. Igualment, en el mateix grau. - 8: Esde-
veniment calamitós que tot ho capgira. — 9: Punt cardinal. La
seva tintura és desinfectant. Cinquanta-u. - 10: Semblants
als corbs o semblants als clarinets. Simbolitza l'einsteini. -
11: Preposició repetida. Consonant.

VERTICALS: 1: Totes tres són del paraigua. - 2: No té cap
virtut unificadora. - 3: Una de les simfonies d'en Txaicoski.
Vocal. - 4: Pels músics, és un honor sentir-lo. Perruquera
d'en Samsó. - 5: Part central de la cama. En John Wayne la
manejava tan bé com l'escopeta. — 6: N'hi ha que en porten
tot l'any, molts per carnaval, al revés. Asociació dels Desem-
parats per l'Estatut. - 7: On es reunien els subversius de
l'antiga Roma. - 8: Mitja via. Vocal. - 9: Punt cardinal.
Punyal de fulla molt estreta. - 10: Tothom en te al final d'u-
na revetlla. Segona vèrtebra del coll. - 11: No porta accent.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 28

HORITZONTALS: 1-M. B. - 2: Tapioca. - 3: Ex. Enfadat.
- 4: S. Traumàtic. - 5: Cosí. Binari. - 6: àraoP. narrA. - 7:

Cordons. ciT. - 8: M. imó. ÒAEI. - 9:Arcaics. Se. - 10: Ni.
Cebabes. - 11: Envits.

VERTICALS: 1: Escac. - 2: Tx. oromanE. - 3: A. Tsar.
Rin. - 4: Per-iódic. V. - 5: Mina. Pomad. - 6: ófuB. Noiet'
- 7: Camins. CBS. - 8: Badana. OSE. - 9: atarcA. S. - 10:
Tirries. - 11: Ciàtic.
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prepararà quatre muntatges: «Des-
cripció d'un paisatge», de Josep Maria
Benet i Jornet, amb direcció de Joan
Ollé i escenografia de Yago Pericot;
«El capvespre del tròpic», de Josep
Lluís i Rodolf Sirera, amb direcció de
Josep Maria Segarra i escenografia de
Josep Maria Espadà; «Un lloc entre
els morts», de Maria Aurèlia Cap-
many, amb direcció de Josep Mon-
tanyés i escenografia de Fabià Fuig-
cerver; i, finalment, una mena de re-
vista basada en textos de Santiago
Rusinol que dirigirà Adrià Gual. Es
tracta, diuen, d'intentar un teatre ca-
talà ben fet, a l'abast, i amb la millor
gent possible. D'altra banda, el TEB
tindrà dues vessants d'actuació: el
Romea i els «bolos». A més, hi ha la
idea d'oferir el local a d'altres espec-
tacles, sempre què donguin la talla i
les companyies respectives gosin en-
trar en l'òrbita de la rendibilitat que
l'empresa del nou Romea s'ha propo-
sat. Volen intentar una gestió cohe-
rent (diria que això de la coherència
els té obsessionats) que sigui capaç de
superar passades, indolències.

Tornaran els «dilluns del Romea»,
encara que la denominació és pura
coincidència perquè els plantejaments
són absolutament diferents d'aquells
«dilluns» que havien estat populars. És
pensa, per exemple, dedicar-els en bo-
na part a grans estrelles del «Music-
Hall». Tot és encara una mica verd,
però els ballen pel cap els noms de
Georges Bràssens, Yves Montand i Ju-
liette Greco. D'altra banda, i a més de
seguir amb els cicles de «Cavall Fort»,
han pensat en el que anomenen «tea-
fre-guarderia», que té la seva gràcia.
Es tracta de fer, el dissabte, unes ses-
sions de teatre infantil amb l'ajuda de
personal especialitzat en pedagogia,
aprofitant l'existència dels molts
8nips de teatre infantil que s'estan
creant. ,

I voldrien que fos un teatre amb vi-
da. Amb vida permanent. I pensen
que no només s'ha de confegir una
Programació de confiança, sinó que
s haurien d'aprofitar les enormes pos-
sibilitats que presenta el Romea per
jer-ne un centre dinàmic capaç d'aco-
J*-d altres aspectes de la vida cultu-
r{u, a més del teatre.
. 1* pretensió seria la de recuperar
jota mena dejpúblic i interessar-hi tot-
J°a En tot cas, els judicis els agra-

d e i x a r-1 0 8 Per a final de tempo-
i p e i que fa a i e s capelletes, te-

£°n tanta feina que no hi han pensat.

Música

La refípsddó de Raimon
JORDI GARCIA-SOLER

Enguany estem assistint a una inte-
ressant represa post-estiuenca de la
nostra vida musical, que ara com ara
té en el terreny de la cançó el seu in-
terès més destacat. A. l'espera de la
reaparició pública de Lluís Llach -un
parell d'actuacions en una sala fins
ara insòlita per a la cançó i la música
popular, el Gran Teatre del Liceu—,
cal assenyalar ara la gran importàn-
cia d'una altra reaparició també llar-
gament esperada, la de Raimon, que
tingué lloc el proppassat dia 14 als re-
cints de Montjuïc, amb motiu de la ce-
lebració de la Festa de «Treball».

Tot i que Tacte comptà també amb
la interessant participació de tres dels
nostres millors cantautors —Maria
del Mar Bonet, Fi de la Serra i Ovidi
MontUor-, ho és gens exagerat dir
que T atenció de tothom estava centra-
da en Raimon, la reaparició del qual
aplegà, sens dubte, la gran majoria
dels cinquanta o seixanta mil especta-
dors que assistiren a Tacte. I tampoc
no és gens exagerat afirmar que Rai-
mon no va decebre a ningú, llevat
dels qui hi anaren amb la secreta es-
perança de poder cantar les absoltes
de la carrera artística del cantant de
Xàtiva i no van tenir més remei que
acceptar novament la importància de
l'obra raimoniana.

Després d'aproximadament un any
sense actuar al nostre país, i finint un
període de retir que ha estat d'allò
més profitós per al seu treball de
creació, Raimon encetà públicament
el nou tombant de la seva carrera
artística, s"ens dubte la més extensa,
intensa i important de tota la cançó
popular catalana actual, i alhora una
de les més interessants i. suggestives
del panorama internacional d'aquest
gènere. Aquest nou tombant és el re-
sultat lògic i natural de tot un treball
molt elaborat, minuciós i rigorós, al
qual s'ha lliurat decididament i amb
intensitat el cantant de Xàtiva al llarg
dels darrers mesos. És el resultat que
es deriva d'una reflexió lúcida i sere-
na, d'una introspecció aparentment
intimista i subjectiva, però que en de-
finitiva no és res més que la madura-
jdó d'una de les constants més carac-
terístiques de tota l'obra raimoniana:
la reflexió personal, i per tant en apa-
rença subjectiva, sobre la realitat col.-
lectiva. Això, unit a un to accentuada-
ment urbà què presideix gairebé totes
les seves composicions, marca temàti-
cament aquest nou tombant i en defi-
neix decisivament els trets estilístics
més destacats: uns textos molt ben
treballats, potser els millors del cente-
nar de cançons dé Raimon, i sobretot
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unes músiques construïdes amb una .
línia exigent i rigorosa, sense cap
concessió efectista i innecessària, i en
les quals sobressurten des d'unes ins-
trumentacions molt complexes - i ací
cal destacar el fet que Raimon actua
ara amb l'acompanyament de Xavier
Cubedo al contrabaix, Albert Cubero a
la guitarra i Rafael Grimal als instru-
ments de vent, la qual cosa introdueix
una variable important en el seu tre-
ball interpretatiu-- fins a unes harmo-
nies molt acurades, unes melodies
inspirades i molt adequades, i uns
contrapuntats rítmics eficaços i molt
sovint àdhuc agosarats. Tot plegat dó-
na a les noves cançons de Raimon -
n'ha fet una dotzena, però només
n'estrenà cinc: «I després de creure
tant», «Als matins, a ciutat», «Fou un
infant», «No el coneixia de res» i «I beg
your pardon», aquesta darrera basada
en el poema homònim de Salvador
Espriu- un aire realment nou, sum-

mament evocador i suggestiu, que in-
vita a la reflexió sobre la nostra reali-
tat actual i lliga perfectament amb to-
ta la seva obra anterior, de la qual
són, en definitiva, conseqüència lògi-
ca. , ' : . • • • ;? ' ; • • ' ; ' ;

;.
 ;

Ultra l'interès d'aquestes cançons
noves, la reaparició pública de Rai-
mon tingué també l'interès afegit de
poder comprovar fins a quin punt la
identificació entre el cantant i el pú-
blic continua existint, i fins a quin
punt tot un seguit de peces a basta-
ment conegudes -des del mític «Al
vent» a «L'única seguretat», bo i pas-
sant per «Jo vinc d'un silenci», «Di-
guem no», «D'un temps, d'un país» i
«T'he conegut sempre igual»- conti-
nuen tenint vigència plena i, com és
molt lògic, són rebudes càlidament i
amb entusiasme. Avui com ahir. I
com demà. I àdhuc com passat demà.

Televisió

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI

Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

La
publicitat
per aPany
vinent
ELISABET GARCIA

A partir de gener de 1980, RTVE
comptarà amb tres fonts de finança-
ment: els pressupostos generals de
l'Estat, la publicitat i el nou cànon so-
bre aparells de color, a més de l'im-
post de luxe aplicat a la compra, que
suposa un 24% del preu del televisor.

Ja fa molts anys havia existit un
cànon per us i tinença d'aparells -
llavors encara en blanc i negre- , pe-
rò va ésser suprimit per considerar-lo
poc rendible i a més contrari al dret a
la cultura - l a televisió era considera-
da vehicle de cultura- que tenien tots
els espanyols. Ara, uns quants anys
més tard, al cànon li han tret la pols
argüint que a molts països d'Europa
també existeix, però tot fa pensar que
no servirà per a cobrir el fort dèficit
que va arrossegant RTVE.

Mentre que en l'actualitat la publi-
citat cobreix un 60 o 65% del pressu-
post de RTVE, fins fa dos anys ha es-
tat pràcticament l'única font d'ingres-
sos, junt amb les dotacions pressupos-
tàries. La legislació sobre emissió de
publicitat data de l'any 1964, en
crear-se una Junta de Publicitat que
aprovés els pressupostos anuals, les
tarifes i els contractes publicitaris,
etc. Quatre anys més tard es creà la
Gerència de Publicitat de TVE, enca-
rregada de la comercialització directa
de la publicitat comercial televisiva i
al 1974, atès l'Estatut de Publicitat i
la recent creació del servei Públic
centralitzat de RTVE, es reformà l'es-
mentada Junta i es creà la Comissió
de Consulta i Vigilància de Publicitat
que controla el contingut dels anun-
cis.

* La publicitat és contractada amb
empreses individuals o societats mer-
cantils segons les normes de l'Estatut
de Publicitat i les Condicions General
de Contractació elaborades per la

Junta, però es troba a faltar un con-
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trol de la legislació civil que en
aquests moments no existeix. Així, és
la pròpia televisió qui decideix la du-
rada màxima i mínima dels anuncis,
el temps de programació i les conse-
qüents interrupcions de programes
sense que ningú controli les possibles
irregularitats.

Com jà sabreu, la Junta de Publici-
tat de RTVE ha dictat noves disposi-
cions per al proper any que poden
resumir-se en fer la meitat d'anuncis
al doble de preu. En alguns països la
publicitat és emesa tota seguida, in-
tercalant curts sketxs entre els anun-
cis - un bon invent per a llegir el diari
o acabar de preparar el sopar— però
RTVE seguirà interrompent els pro-
grames per a inserir-hi la publicitat.
S'han establert set blocs de quatre mi-
nuts cadascun per als dies feiners i 36
minuts en la primera cadena i 32 a
l'IJHF per als dissabtes i diumenges.
Els preus —dedicats als lectors amb
vocació matemàtica i especulativa—
oscil·len entre les 300.000 i 1.300.000
pessetes per als anuncis de 20 segons,
que suposen quasi el 70% dels que es
f a n . - • • • . - . . v ; ; :.- :• ": .. i . . - . - .:-:

Allò que no es pot oblidar en parlar
de la publicitat televisiva és el fet
que augmenta cada vegada més, en
detriment dels altres mitjans de co-
municació que veuen disminuir les xi-
fres d'inversió publicitària.

Així doncs, tindrem mitja horeta
d'anuncis al dia i les baronívoles colò-
nies que asseguren la rendició incon-
dicional de les dones més atractives,
els superdetergents que donen esclats
lluminosos a la roba, els màgics
creuats que fan meravelles en les si-
luetes femenines i tota una sèrie de
productes que faciliten la —moltes ve-
gades àrdua— conquesta del mascle
local seguiran apareixent davant dels
nostres astorats ulls, un segon abans
concentrats en el telefilm o el progra-
ma de torn.

Tina vegada més s'ha parlat de la
posible supressió dels anuncis de licor
jj« alta graduació, de limitar els de
begudes alcohòliques i tabac i d'un
control més rigorós per tal de garantir
te veritat i el rigor del missatge trans-
mès. Però, una vegada més, hom dub-
ta que es porti a terme el projecte. Les
normatives s'han incomplert moltes
vegades: s'ha allargat desmesurada-
ment el temps dedicat a la publicitat,
s nan fet anuncis en els que interve-
men personatges televisius... Diuen

«gat escaldat...» •

Religió

Assignatura pendent
JOSEP BIGORDÀ

• La producció literària de l'episco-
pat espanyol ha tingut les darreres
setmanes les característiques d'un au-
tèntic xàfec. Al costat, però, de la mu-
nió de notes, comunicacions, exhorta-
cions, el tret més destacable dels es-
crits ha estat la monotonia. Perquè de
tema només n'hi ha hagut un: l'ensen-
yament de la religió en les escoles de
l'Estat, i en les escoles privades no
confessionals. •

Amb els seus escrits, els bisbes que
cobreixen la responsabilitat eclesiàsti-
ca per tot el territori de l'Estat espan-
yol, han aportat el seu gra, o els seus
sacs, de sorra a l'execució de les dis-
posicions sobre el dret a l'ensenya-
ment religiós escolar, avalades per la
Constitució, pels acords bilaterals en-
tre l'Església i el Vaticà, i pels corres-
ponents decrets del Govern espanyol.

Si hom repara només en la finalitat
que persegueix la jerarquia eclesiàsti-
ca de fer veuré la importància dels
continguts religiosos en l'àmbit educa-
tiu, bo i respectant les exigències prò-
pies d'un règim de llibertat religiosa,
potser no disposi de massa raons per
demostrar estranyesa o un excés d'in-
comprensió. En definitiva, pensarà,
aquestes undelsaferspropisdelsbisbes.

Amb tot, sobre aquest tema de l'en-
senyament de la religió en les escoles
públiques hi venen a parar una colla
de qüestions: unes, estrictament ecle-
sials; d'altres, clarament civils, i d'al-
tres, encara, d'un abast comú a
l'Església i a la societat. Aleshores, no
és estrany que se senti a dir: és que
l'escola pública esdevé el lloc adequat
per a l'educació religiosa?; és que,
d'aquesta manera, queda prou garan-
tida la llibertat religiosa?; és que re-
sulta tolerable el grau d'intromissió
en el món escolar públic, que una co-
sa així vé a atorgar a l'Església?, i
d'altres preguntes com aquestes.

Ara bé; a més d'això, quan he llegit
un bon nombre dels esmentats textos
episcopals, tan coincidents els uns
amb els altres, dues coses sobre tot
m'han sorprès: el fet que cap d'a-
quest documents no analitzi, ni poc ni

molt, l'experiència dels darrers anys,
pel que fa a l'ensenyament de la religió
en les escoles; i el fet que no s'aufocri-
tiquin, gens ni mica, els fonaments
jurídics, o suposadament jurídics,
amb què, durant la guerra civil i des-
prés, l'anomenada Espanya nacional,
amb la plena conformitat de l'episco-
pat d'aleshores, va imposar l'ensenya-
ment religiós, esmenant autoritària-
ment la política democràtica de la II
República espanyola. *

Per fer veure la necessitat d'una
autocrítica -sense la qual no és pas
possible d'endevinar les veritables in-
tencions que hi ha en la trajectòria
actual de l'Església-, n'Hi ha prou
amb la constatació d'algunes de les
coses que es troben en les 40 i més,
.disposicions sobre l'ensenyament reli-
giós, dictades pel Govern franquista,
des del 18 de juliol de 1936 fins el 31
d'octubre de 1940. Per exemple: la
depuració dels mestres (28.8.36); la
supressió de la coeducació (4.9.36;
23:9.36; 1.5.39); la intensificació de
les pràctiques quaresmals a les esco-
les (1.3.37); el control sobre els llibres
que entrin a les escoles (4.9.36); la ce-
lebració de la festa de la Victòria en
tots els centres escolars (12.5.39);. la
presència de representants de l'Esglé-
sia en el Consell nacional d'Educació
(13.8.40); la celebració de la festa de
la santa Creu a totes les escoles, amb
motiu de la qual s'explicarà la «signi-
ficación de nuestra victòria y se exal-
taran las virtudes de nuestro invicto
Caudillo» (27.7.39); etc., etc. •

Amb tot això, penso que no aniria
gens malament que d'entre el xàfec
de textos abans esmentats hagués es-
tat possible de destacar-hi algunes
clarianes per a dur a terme un treball
d'anàlisi de l'experiència recollida
les darreres dècades en aquest te-
rreny, i per a autocriticar la trajectò-
ria de l'Església. Només així hi sorti-
ria guanyant la credibilitat. Car la
manca d'anàlisis de les pròpies expe-
riències i l'absència d'autocrítica in-
capaciten, al meu entendre, d'adop-
tar, ara, una actitud raonable ade-
quada. • -
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Esports

Només Jocs dd
Meditenatd, A us plau
ENRIC BARRES

Joan Antoni Samaranch; actual
ambaixador del Govern de Madrid a
Moscú, no perd oportunitat de promo-
cionàr una de les seves velles; ambi-
cions: la d'organitzar allò què ell ano-
mena els Jocs Mediterranis de l'Hi-
vern. A més a més, suggereix que es-
facin à Catalunya en la seva primera
edició, per tal d'acostumar als diri-
gents esportius i als promotors de les
e s t a c i o n s d e n e u a l q u e , m é s e n d a -
v a n t , p o d r i a s e r u n a O l i m p í a d a B l a n -
c a . • •: .• " .-.-i. "'•••'- •"•-•• "• •• - > :-'·.· •••;
' Jo crec que cal ser una mica serio-

sos i encara que ningú no pot dubtar
de l'autoritat d'en Samaranch en ma-
tèria d'esport a nivell internacional,
emb sembla que la pretensió d'orga-
nitzar uns Jocs Mediterranis d'Hivern
resulta absurda, inútil i excessiva-
ment cara per als rendiments, tant
econòmics born esportius, que pogués
d o n a r ; - ' • ' • > • - • ••'. •• - ••'• •••'•--- r

Que els Jocs del Mediterrani, em
refereixo als d'estiu, als que s'han
anat disputant aquests últims dies à
la ciutat iugoslava de Split, estan
mancats d'interès, no hi ha dubte.
Aquesta competició, que porta dispu-
tades vuit edicions, va néixer no
només amb la idea d'un apropament
esportiu entre tots els pobles de la re-
gió mediterrània, sinó com una mane-
ra de guanyar medalles i prestigi fà-
cilment. El propi Samaranch fou un
dels principals defensors de la creació
d'aquests jocs, que són una mena de
«tercermundisme» sudeuropeu i nor-
dafricà de l'esport. ;

Guanyar medalles competint amb
Turquia, Grècia, Marroc, Egipte, Al-
gèria, Tunísia, Xipre i alguna que al-
tra potència esportiva similar, no té
absolutament cap mèrit. Tampoc no el
té si hom mira el cantó positiu de la
competició, és a dir, si es consideren
els Jocs del Mediterrani com un tor-
neig quadrangular entre França, Ità-
lia, Iugoslàvia i Espanya amb alguns
invitats menys prestigiosos. Perquè,
tenint en compte l'escassa entitat d'a-
quests jocs, ni França ni Itàlia acostu-
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men a enviar-hi llurs millors esportis-
tes, llevat à'alguna excepció que gai-
rebé sempre correspon a esports molt
minoritaris. •

Imagineu-vos aquesta mateixa his-
tòria portada al terreny dels esports
d'hivern. M'imagino que quan els
turcs, algerins, tunisians, xipriotes o
egipcis sentin parlar d'intervenir en
una competició sobre neu, cuitaran a
cercar a les enciclopèdies una mica de
documentació que els expliqui què són
uns esquís o quins són els secrets dé
la física que permeten que hom llisqui
sobre la neu en comptes d'ènsorrar-s'-
h i · " :.; ^'::'•'•'':. • • :V s · Í J r ' : ";: ' ; :. ' r ' : k

Siguem seriosos. Si allò que es vol
és que l'esport espanyol tingui meda-
lles fàcils i un prestigi oficiós, no és
aquest el camí, el d'esprèmer-se el
cap per a buscar-li «sparrings» de po-
ca alçada. No ignoro que França, Ità-
lia i fins i tot —en un to menor— Iu-

goslàvia, posseeixen esquiadors alpina
de primer rengle mundial. Noms com
Gustavo Toeni, Piero Gros, Herbert
Plank, Claudia Giordani, Fabienne Se-
rrat, Rosa Marià Quario ò Dariielle
Debernard són sempre en els primers
llocs de la Copa del Món. Però ells
sols i sense cap competència, no se-
rien prou per a donar rellevància a
uns Jocs del Mediterrani que queda-
rien reduïts a una contesa França-Ità-
lia i que estarien mancats de tot inte-
rès encara que, això sí, Espanya po-
dria endur-se alguna medalleta de
bronze que sembla que és del que es
tracta.

L'esport espanyol encara està ficat,
i aquest és el seu gran mal, en aques-
ta mentalitat de buscar èxits a qualse-
vol preu, encara que aquests èxits no
puguin ser homologats a nivell inter-
nacional. És * contradictori que les
ments considerades com les més pre-
clares en matèria esportiva només si-
guin capaç es de pensar en costoses
organitzacions mentre aquí, gratant
una mica la superfície de la realitat,
resulta que no es poden pagar beques a
una dotzena dels nostres millors atle-
tes. Si tots els diners se'n van per por-
tar centenars, d'individus a les Univer-
siades i als. Jocs del Mediterrani, és
natural que després els pressupostos
es quedin tan escarransits com el nos-
tre prestigi esportiu internacional.«



1.° Concurs infantil L'HORA

El Zoològic

Heus ací un dia al matí que no feia
massa bon temps/plovia. En Pau era
un noi que tenia molts amics, i també
s'ha de dir que tenia molta sort, doncs
els amics que tenia no eren d'aquells
que tan sols et diuen «Hola» i «Adéu» o
que venen a veure't quan estàs malalt a
fer-te una hora de companyia i després
ho expliquen a tothom a fi de saber que
li diuen que és molt bon noi, o una altra
cosa. No, aquells amics eren molt mi-
llors del que us penseu. Eren una colla
que sempre estaven junts, parlaven i ju-
gaven però sense cap interès. Un dia
en una d'aquestes xerrades amistoses
que tenien, van parlar del seu poble, de
tan bonic que seria tenir una vila en la
qual hi hagués una esplanada amb for-
ca herba i una font per a que la quitxa-
lla hi pugues jugar í córrer, i que també
seria molt bonic tenir a cada cantonada
del poble uns testos amb flors d'alegres
colors, netejar la paret del carrer de
Jaume I, doncs hi ha una pintura del
seu temps però està bruta per la pols i
el desgast normal en un carrer/ però el
que sobretot no volien era que allises-
sín els carrer perquè aleshores hi pas-!

sarien molts cotxes i hi-hauria molt de
soroll, malgrat tot, alguns ja n'hi passa--
ven, però eren* tan pocs..;

Doncs tornant al principi, era un dia
que plovia, i en Pau va decidir escriure
a l'ajuntament demanant el que havia
Pensat, i ho va fer. Se'n va adonar que
et que demanava era molt I que la con-
testació trigaria força temps. Va pensar
que SJ els seus amics, l'ajudaven po-
drien aconseguir alguna cosa. Agafà el
Paraigua í sortí buscant els seus amics.: •

el camí va veure com els carrer eren
tots mullats, el riu baixava ple d'aigua i
amb el soroll que feia expressava les
seves dolces rialles. Quan va trobar tots
e|s amics els va dir que havien de fer
Relcom, puix el poble no era prou ma-
J \Van decidir que farien un joc de pis-

tes, doncs ja eren prou grans per
organitzar-lo, tenien 13 anys. A cada
un li farien pagar 10 ptes, ja recolli-
rien alguna cosa i com que una de les
proves consistiria en portar un animal
van pensar que podrien fer un zoològic.
Dit i fet. Al cap de 3 dies ja havien fet
el joc. Varen recollir 500 pts. t

En Pau tenia un pati molt gran a ca-
sa seva, i havia fet gàbies amb trossos,
de fusta del seu pare, i va ser allà on
van recollir tots els animalets. Els altres
membres de la colla s'havien dividit en
2 feines: recollir animals, netejar la pa-
ret d'en Jaume 1. Quan la paret va estar
neta van muntar el, zoplògic en una es-
planada i el van inaugurar. Va ser un è-
xit. Hi havien molts animals: granotes,
cucs que semblaven serps, canaris,
gossos, gallines, cabres, gats, rates... El
que va tenir molt d'èxit va ser un coni-
liet, petit i dolç, que semblava de vellut,
i un gos que semblava el Snoopy.

Van recollir molts diners, però mal-
grat tots els seus esforços no en tenien
prou. Es van estirar en un prat pensant
en la solució. Res, no se'ls va ocórrer
res. Però vet aquí que, al fons, en l'ho-
ritzó, van veure una llum de colors que
se'ls apropava per moments, va parar i
van veure que havia nascut una flor, i
de cop i volta els va dir: «Nois, parlo en
nom de la vostra fada i us faig saber
que amb la seva força arreglarà tot el
que volíeu. Adéu». En aquell moment
van aparèixer moltes flors en el prat i
no van saber reconèixer quina era la
que els havia parlat. Se'n van anar tots
estranyats a casa, però pel camí van
veure que totes les^antonades tenien
flors, i que a la plaça hi havia herba i
una font, i... i... i... i que tot era molt bo-
nic. Van continuar sense dir-se res, i a
la nit tots van donar gràcies a la seva
fada.

M.*:TERESA CASTELLET HOMET
13 anys

Barcelona

L'ofici que , ,,
més m'agrada

Ai! És tan bonic aquest ofici /D 'un
tros ds fang, en pots fer, junt amb les
teves mans / un ninot o un gerro molt
senzill ílletjot, / f ins un gerro o un ninot
preciós, com si fos real. / Pots passar
d'una qualitat de senzillesa / a una qua-
litat de riquesa. / Tan sols ambun tros
de fang, les teves mans, / i un aparell
que sembla una màquina de cosir. / A i !
/ És tan bonic aquest of ic i . / És un ofici
moltvcasolà.7 És un ofici del qual no
me'n cansaria mai de mirar; / Aquest
ofici;és tan patriòtic!/Sembla tàn sen-
zill. Però no ho és. / És necessiten mol-
tes hores de dedicació. / Primer fer la
figura, després deixar que s'assequi, /
després fer les pintures i pintar amb
tots eis seus detalls, / i tantes, i tantes
coses més. / Sembla estranyi / que
d'un ofici que sembla tan complicat /
se'n puguin treure aquestes meravello-
ses figures. / A i I N'és tan, de bonic,
aquest ofici. / Allà en un raconet d'a-
quell casa tan gran de pagès, / una ha-
bitació amb un vellet assegut davant /
d'aquell aparell. I sembla que estigui
cosint a màquina. /Aque l l vellet que
amb tota la seva devoció i el seu estil,/
va donant forma al fang. /Aquell petit

i gosset que està assegut a terra mirant/
al seu amo, com si ell també hi volgués
participar en aquella fe ina. / Tot és en
silenci, sols se sent el tric, trac de la

v màquina. / A i ! N'és tan de bonic aquest
ofici. / A tots eís llocs on vagis, trobaràs

•persones que,encara / e s dediquin a fer
aquest trebali.

. A l'ofici que té tanta harmonia /
y.se-.fhdiu artesania % • •,

Va\ què ho fa amb la mà • • "
se li diu artesà"

Maria Gabarró Roig
14 anys

Barcelona
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Bunyols de vent

UNA
ALTRA
PROVA
DE LA
IGNORÀNCIA
DE «CAMBIO»

Roman Orozco, redactor en
cap de la revista «Cambio-16», ca-
racteritzada darrerament pel seu
anticatalanisme, pel que sembla,
té un profund desconeixement de
la ciutat de Barcelona i també del
món de l'art. Amb motiu del re-
portatge «Andaluces en Catalun-
ya» la revista el va enviar a Bar-
celona. Quan es va aturar davant
la Catedral, molt convençut va
comentar amb el seu company de
reportatge: «Qué bonita la Sagra-
da Família». Hem fet un esforç
mirant vàries vegades ambdós
edificis i francament, no s'assem-
blen gens ni mica. Potser aquesta
anècdota il·lustra les freqüents
confusions que la revista «Cam-
bio» comet quan es tracta d'infor-
mar o de comentar temes refe-
rents a Catalunya.

LA PAU ENTRE ELS ÀRABS I ELS JUEUS
ES VA FER A MADRID

Sort de les rialles I, perquè si no fos per les cares, qualsevol que mirés
la postura dels dos protagonistes, pensaria que el líder palestí Djasser Ara-
fat i el líder socialista Enrique Múgica estan a punt de començar un com-
bat. Fins i tot el guerriller àrab porta la pistola al cinyell. Qui ho hauria dit
fa uns anys que un defensor del sionisme i descendent de jueus abraçaria
tan efusivament un enemic a mort dels jueus.

UN ACUDIT PROFÈTIC Quan va venir a Barcelona el mi-
nistre Abril Martorell per parlar de
la crisi econòmica -capítol 46 d'un
serial que mai no s'acaba- i de les
mesures governamentals per a fer
front a l'atur —capítol 47 del mateix
serial—, el dibuixant Joma en el «Te-
le/eXpres» se'n fotia irònicament tal
com es pot comprovar en la repro-
ducció. En Joma deu tenir una intui-
ció d'aquelles dels poders ocults
doncs el mateix dia en què es va pu-
blicar - q u e era el dia de la
conferència- al periodista Enric
Bàstardas, també del «Tèlex», li van
xoriçar la bossa bandolera de dins
del cotxe, mentre el tenia aparcat
prop del Foment - o n Abril
parlava-. Els «cacos» devien pensar
que els que oüien el ministre serien
els empresaris carregats de duros,
però es van equivocar doncs els cot-
xes dels empresaris que hi van anar
estaven ben guardats pels xofers que
pacientment esperaven, a la porta o
donant voltes, la sortida dels amos.
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MONTSERRAT NEBOT

COINCIDÈNCIES
SORPRESIVES

Hi han coincidències que de
vegades fan quedar amb la boca
oberta. La sorpresa dels advocats
que defensaven els treballadors
de la Fundació Puigvert en el ju-
dici per acomiadament a Magis-
tratura, va ser majúscula. L'ad-
vocat defensor de l'empresa era
Manuel Alonso Garcia, catedràtic
de Dret del Treball de Barcelona,
assessor laboral de la CEOE, de
SEAT i de les més grans empreses
del país. Però això no hauria tin-
gut cap importància doncs és el
que acostuma a passar. La coinci-
dència era que el mateix Alonso
Garcia feia poc temps havia estat
l'advocat defensor del qui presi-
dia com a magistrat el judici dels
acomiadats. Vàzquez de Farga,
magistrat de la sala 8 de Magis-
tratura havia requerit com a ad-
vocat defensor seu a Alonso Gar-
cia en una demanda que havia
posat a Magistratura perquè no li
havien pagat unes despeses de
clínica. Es podia haver demanat
canvi de magistrat, però els advo-
cats dels treballadors no ho van
creure oportú, doncs Vàzquez de
Parga té fama de magistrat ho-
nest i «progre», i estaven segurs
que la coincidència no influiria en
el seu veredicte. .

SIS ANYS MÉS
AMB TARRADELLAS

M'han asegurat de bona font
(això de les fonts informatives té
sempre els seus perills) que tot el
disgust actual del president Ta-
rradellas envers el projecte d'Es-
tatut i la seva intransigència en
no voler prendre part activa en la
campanya pro Estatut, quan sí
Vw la va prendre en canvi du-
rant la campanya pro Constitució
-•sostre de l'actual Estatut-, ós
degut a que se n'ha anat en orris
" t un projecte elaborat amb pèls
i senyals pel president perquè la
generalitat provisional tingués
^ a provisionalitat ben llarga. Es
«•actava d'un pla que durava
«jomós» sis anys. Tarradellas se
sent jove...

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ GÓMEZ

Pere Domingo i les tres «c»
Els explicaré una anècdota:
—Turró era un home que tenia uns profunds coneixements de medici-

na, però no tenia el títol. Un dia, el doctor Robert li va dir que, almenys, es
fes veterinari puix que aquesta era una forma de començar a estar titulat.
Turró es presentà als exàmens i un professor li va demanar que li expli-
qués l'anatomia del cavall. Turró, que no tenia ni idea de com era un ca-
vall però sí que coneixia a la perfecció l'anatomia humana, va començar a
descriure l'animal com si d'un home es tractés. En arribar a la clavícula la
descrigué amb una minuciositat impressionant. El professor, que l'escolta-
va admirat, va deixar-lo acabar i llavors li digué: «Es llàstima que els ca-
valls no tinguin clavícula perquè és la descripció més meravellosa que mai
he escoltat, sense cap mena de dubte». Turró acabà essent el gran mestre,
al costat del qual es formaren August Pi i Sunyer i molta altra gent de la
gran època de la medicina catalana.

La història de la clavícula i el cavall l'explicava el doctor Pere Domin-
go, president de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona. El doctor Do-
mingo se n'ha anat amb l'estiu. De cop i volta. Amb el seu somriure ample,
generós. Amb la seva esquena lleugerament inclinada endavant i el seu es-
tómac abombat i la seva parla que era un riu incontenible d'anècdotes, ex-
cepcional narrador oral de més de mig segle de medicina, els grans noms
-Turró, Ferran Duran, Reynals, Pi i Sunyer, Sayé, Trueta, Pere Pons...—
en el seu record.

Germà del polític tortosí Marcel·lí Domingo —«un sant laic, encara que
un xic despistat», Begons el doctor— Pere Domingo havia entrat en els
últims anys de la seva vida en. la bel·ligerància dialèctica d'un anticomu-
nisme visceral, al qual no devia ser aliè el fet d'haver hagut de marxar de
Cuba per les seves profundes discrepàncies amb el castrisme.

Deia éll, ho repetia sempre, que havia estat i era un liberal. Era cert.
Era un profund liberal que de retorn a Catalunya, després de molts anys.
d'exili, s'havia trobat amb un país trist que ell, en els seus camps d'inci-
dència possible, havia intentat repintar, «perquè els països tenen dues ma-
neres d'envellir: les cases, els carrers, la forma de viure poden fer-se velles
i això esdevenir monument; en altres casos t'adones que tot es fa vell per-
què hom viu sense il·lusió, perquè no és història sinó brutícia allò que es
veu».

Va repintar Catalunya revitalitzant la Real Acadèmia de Medicina, in-
tentant treure del marasme l'Institut d'Estudis Catalans/potenciant l'edi-
ció d'un diccionari de veus mèdiques en català, treballant diàriament amb
els seus milers i milers de fitxes al seu àtic del Passeig de Gràcia i inte-
rrompent el seu treball per anar a dinar cada dia a l'última taula entrant,
a l'esquerra, al fons, del Restaurant Barcelona-Madrid, on a l'hora dels
postres els camarers li acostaven a la seva dona la caixa de galetes religio-
sament desada diàriament en un prestatge.

Ha mort en un moment crispat i buit, amb poc temps per a les anàlisis
serenes i per a les vides dedicades a l'estudi i a la investigació. Al seu fa-
vor, té el futur. La història, aquesta història que ell tant li agradava de re-
cordar, farà justícia - e l país ja acabat de pintar- a un home que, com tot
home, devia tenir molts defectes però que tenia a favor seu el fet d'haver
estat feliç amb les il·lusions polítiques de la Catalunya del 1930, d'haver
volgut ser només un savi, de ser conscient sense amargors d'haver-se tor-
nat un conservador i d'apassionar-se per la figura de Louis Pasteur.

- I per què li apassiona Pasteur, doctor?
-Perquè va ser l'home que digué que encara que la ciència no té pà-

tria, sí que en tenen i han de tenir-la els qui la fan.
Deia que aquesta era una època en la qual la gent moria a causa de les

tres «c»: càncer, cor i carretera. Ell s'ha mort d'una altra cosa, però, en la
meitat d'un estiu que, com cada estació de l'any, acavava ple de projectes
perquè només tenia cuitanta-dos anys.
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Lleure lliure
DILLUNS

£1 factor dojninant del dia
és, sens dubte, la festa grossa
de Barcelona, la Mercè. Els
ciutadans barcelonins, i els
forasters que assisteixin a la
festa major, tindran molts
llocs per triar. De moment, al
matí, els esportistes que s'es-
pavilin per participar en la
cursa popular. Tres itineraris •
a triar: el de 5, 10 o 15 km.,
segons resistència.

Al Liceu actua en Lluís
Llach per segon dia. Em te-
mo, però, que si no teniu les
entrades, ja heu fet tard. A la
plaça Catalunya, a partir de
les 5 actuen la Marina Rosell
i en Joan Isaac. I al darrera,
el grup aragonès La Bullone-
ra. I a les 10, La Trinca.
També en teatre hi ha força
coses. «Les balades de Vi-
llon», text interpretat per
Maria Josep Arenós, es re-
presenta a les 8 al pati del
carrer Blai, 34. «L'Odissea»
dels Joglars a les 10 de la nit
davant de la cascada del
Parc de la Ciutadella. «L'ale-
gria que passa», de Rusinol,
pel Grup Gent, al Palau de la
Santa Creu i al Palau Meca
del carrer Montcada, el grup
de Teatro Libero de Palermo
presenta l'obra «La vera vita
di...». «L'aperitiu» d'Albert Vi-
dal i Carles Santos serà a la
plaça del Reia a migdia.

Amb motiu de les festes de
la Mercè, la Galeria Grifé i
Escoda inaugura la tempora-
da amb una exposició home-
natge a la pintura catalana.
Són a Diagonal, 484.

Però no és només festa a
Barcelona. Hi ha també fira
a Granadella (Les Garrigues),
a la Pobla de Lillet (Bergadà)
i la Pobla de Segur (Pallars
Jussà). I festa major a Alma-
celles (Segrià), Besalú (Ga-
rrotxa), Mediona (Alt Pene-
dès), Pradell (Priorat), Santa
Coloma de Farners (La Sel-
va), Talarn (Pallars Jussà) i
Vallgorguina, comarca del
Vallès Oriental.

Avui precisament també
comença l'Escola d'Estiu de
Sabadell, organitzada per la
Secció Cultural Pedagògica
de la Cooperativa «La Saba-
dellenca» i pel Col·legi de
Doctors i Llicenciats.

Si, tot i això, més us esti-
meu veure la tele, podreu
veure la Núria Feliu al nou
espai «Cantem», del circuit
català. I continuen els Jocs
del Mediterrani, amb la re-
transmissió en directe de les
proves d'atletisme.

DIMARTS

Les festes majors d'avui
són a Alguaire, comarca del
Segrià, a Cervelló (Baix Llo-
bregat) i a Reus, capital de la
comarca del Baix Camp.

Al circuit català de Televi-
sió podreu veure Musical Ex-
press, que avui ens ofereix
les actuacions de tres grups
ben diferents: Neuronium,
Música Urbana, i Al Tall. Al
circuit estatal, podeu conti-
nuar veient «Grandes relatos»
o, si sou aimants de la músi-
ca, a IJHF podreu sentir l'ò-
pera de Moussorgsky «Kho-

vantxina», pel Teatre d'Ope-
ra de Kíev. Signa l'espai la
garantia de Pilar Miró.

DIMECRES :
Avui hi ha fira a Borredà,

comarca del Bergadà, i festa
major a Duesaigües, comarca
del Baix Camp, i Esponellà,
del Gironès.

A la Cúpula Venus de Bar-
celona, comença avui, fins el
dia 30, l'actuació del grup
Manzanita, amb el seu fla-
menc renovat. A la Galeria
Mayte Munoz (València, 263)
es clou avui l'exposició de
l'obra recent de l'artista Ra-
ginel.

Avui «Cinema a l'abast» va
dedicat als mitòmans, ja que
ens parlarà dels grans mites,
tant homes com dones. Au,
doncs, a passar-ho bé
contemplant-los I Pel que fa
al circuit estatal, la segona
cadena ens ofereix un digne,
com sempre, Pop-grama.

DIJOUS
També avui hi ha festes.

Fira a Sant Quirze de Besora,
comarca del Ripollès, i festa
major a Alpens (Osona), Lles
(La Cerdanya), Artesa de Se-
gre (La Noguera), Canet d'A-
dri (Gironès), Llanars (Ripo-
llès), La Nou de Gaià (Tarra-
gonès), El Prat de Llobregat,
Rialb (Pallars Sobirà), Sarral
(Conca de Barberà), Sils (La
Selva) i Tredòs, de la Vall
d'Aran.

Avui, a la plaça del Rei,
tenim la darrera actuació de
Quico Pi de la Serra, acom-

panyat per François Ral-
bath, que des del 21 de se-
tembre han estat amb nosal-
tres.

Al circuit estatal de la tele
continuen les retransmissions
esportives des de Split, a
ambdues cadenes. La prime-
ra ens ofereix avui, en un
«rien va plus» nostàlgic, «Así
es Hollywood», que ens par-
larà de dones alliberades:
Jean Peters, Rosalind Rus-
sell, Joan Crawford...
Després, sentirem Ana Maria
Gonzàlez a «Canciones de
una vida». I més tard, «Som-
bras de ayer». Si més us esti-
meu la segona cadena, «Tea-
tro estudio» ens ofereix «El
tintero» de Carlos Muniz.

DIVENDRES

Ens plau comunicar que la
Biblioteca Popular P. Gual i
Pujadas de Canet de Mar,
amb motiu del seu 60è ani-
versari convoca un concurs
de cartels precisament sobre
aquest tema, El primer premi
són 40.000 pessetes, i el se-
gon, 25.000. El termini d'ad-
missió d'obres és el 30 d'oc-
tubre, i cal enviar-les a l'es-
mentada Biblioteca, Passeig
de la Misericòrdia, 13, Canet
de Mar. En aquesta mateixa
adreça us donaran informa-
ció complementària sobre les
bases del concurs.

La tele ens ofereix, com
cada setmana, l'excel·lent
«Vostè pregunta» presentat
per Joaquim M. Puyal. A la
nit, el «Festival Internacional
de Berlín», amb l'actuació de
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CONXITA SOCIAS

figures de music-haU. Mal-
grat això, el programa estel.-
lar d'avui és Cine-club, que
dins del seu minicicle de
Bergman presenta avui «Pa-
sión», aprofundint en els pro-
blemes de la incomunicació
de dues soledats, i amb
magnífica interpretació de
Liv IlUman i Max von Sy-
dow.

DISSABTE
Fira a Castellví de Rosanes

(Baix Llobregat), Coca (Baix
Empordà), Gósol (Bergadà),
Hostalric (La Selva), Lleida,
Sampedor (Bages), Verges i
Vic. I festa major a L'Albiol i
Alforja (Baix Camp), Alfara
(Baix Ebre), Alcanar (Mont-
sià), Camarasa (Noguera),

Castellar de n'Hug, Ciutadilla
(Urgell), Forès (Conca de Bar-
berà), Molins de Rei, Os de
Balaguer, Riudellots de la
Selva, Rupit, Setcases, Vall-
fogona i Vila-sana (Urgell).

La Galeria Caràtula de
Barcelona clou avui una ex-
posició de Litografies origi-
nals d'artistes catalans:
Amat, Serra, Llimona, etc.
L'adreça és Travessera de
Gràcia, 96.

Televisió ens ofereix dos
films destacables. A UHF, La
Clave, «El espia», film en el
qual no hi ha diàleg, sense
que això dificulti la compren-
sió. A la Primera, «Mansiones
verdes», dirigida per Mel Fe-
rrer a major glòria d'Audrey
Hepburn, llavors la seva mu-
ller.

DIUMENGE

Les Festes Majors d'avui
són a Cervera, Prats de Rei,
Llessui, i Sant Pere de Tore-
lló. També hi ha fira a Torte-
llà.

Al Teatre Victoria actua
per últim dia la «Santíssima»,
exclusiu per a mitòmans i
amants del music-hall en ge-
neral.

I de la tele, la caixa tonta,
només us podem recomanar
amb el cor a la mà «Los casos
de Rockford», en la millor
tradició del cinema negre
amb gotes d'humor, i el Con-
cert. Tot a l'UHF.

A MÉS A MÉS

A la cartellera barcelonina
hom ni pot trobar un sèrie B
acceptablement pervers, «Ta-
ràntula», amb desastre ecolò-
gic provocador de catàstro-
fes. La fan a l'ABC, Arenas i
Principal Palacio. A l'Aribau
fan «Hair», de Milos Forman,
una mica passada de moda,
però visible. Al Palau del Ci-
nema, «El gran asalto», típica
pel·lícula de robatori perfecte
de la mà d'un bon artesà bri-
tànic com és Michael Crich-
ton. Finalment, i malgrat que
hom li atribueixi una crisi de
creació, és recomanable
arribar-se a l'Urgell i veure
«Mamà cumple cien anos», de
Carlos Saura.

La paella pel mànec

Matambre
Barcelona, com qualsevol capital important, és força

cosmopolita en qüestions de menjar. Hom hi pot trobar
restaurants de qualsevol nacionalitat. Una d'elles, l'ar- '
gentina. I aquesta setmana ens hem adreçat a un res-
taurant típic argentí, La Querencia, que és al carrer
Peu i Mata, 98. El porten Oscar Néstor Fampinella i
Jorge Antonio Barbarich. Precisament ells ens han ex-
plicat com fer un plat típic del seu país natal, Argenti-
na. •

-Quin plat ens recomaneu?
-Podem fer Matambre.
- I això, què és?
-Matambre és com diem allà a l'última capa de

carn de la part de l'esquena de la vedella. Necessiteu,
doncs, per fer-ho, aquesta oarn,* tallada molt prima, i tot
un seguit de condiments.

—Quins condiments? ;
-Pastanaga, enciam, pa ratllat,-formatge ratllat

també, pebrot, ou dur, sal i pebre.
- I què cal fer amb tot això? i
7Omplir la carn que ja tindreu a punt, enrotllar-la i

cosir-la. Llavors la poseu a bullir amb aigua i llet du-
rant dues hores. Un cop bullida, li poseu un pes al da-
munt, és a dir, la premseu i quan està freda es talla en
rodanxes per a servir-lo. I ja està.

-Quines proporcions d'aigua i llet cal fer servir a 1'-
n<>ra de bullir la carn?

-Un llitre i mig d'aigua i un litre i mig de llet. .
•'-I Per què, la llet?
-Perquè és una carn més aviat dura, i la llet ajuda a
íxarl més tova i agradable de menjar.
-Què més podríeu afegir?

—Podem explicar com es fa una salsa que agrada
molt, i que es fa servir per amanir les carns, calentes.

-Com es diu aquesta salsa?
-«Chimichurri». També ès típica d'allà.
—Com és fa?
-Molt senzill. Cal una cullerada d'orenga, una de ju-

livert, mitja de «ajín molido»... Bé, aquest condiment és
propi d'allà, d'Argentina. Aquí el podeu subsistuir per
pebre vermell. Llavors poseu també una ceba d'un
quart de Kg., tallada molt petita, un quart de cullerada
d'alfàbrega, oli i vinagre. I tot això, junt, ho deixeu rm
posar durant vint-i-quatre hores i tindreu un magnífic
condiment per a la carn.

Després d'explicar-nos ambdues receptes, ens despe-
dim. Amics lectors, amb elles podreu preparar un deli-
ciós plat argenti. I si no teniu ganes de fer-lo, ja sabeu
on anar.



La setmana a Televisió

Del 24 al 30 de setembre

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA

Dilluns, 24
13.30 Crònica esportiva
14.00 Crònica
16.45 Revista
17.15 Cantem: Núria Feliu

Dimarts, 25
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
17.15 Musical express: Neuro-
nium, Música Urbana i Al Tall

Dimecres, 26'
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
17.15 Cinema a l'abast: «Els
grans mites femenins i masculins»

Dyous, 27
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
16.15 Programa especial musical:
Mary Santpere, Glòria, etc.

Divendres, 28
13.30 Temps d'estiu
14.00 Crònica
17.15 Vostè pregunta...

Dissabte, 29

11.00 Terra d'escudella

SEGONA CADENA

Dilluns, 24
23.00 Crònica 2
Dimarts, 25
23.00 Crònica 2

Dimecres, 26
23.00 Crònica 2

Dyous, 27
23.00 Crònica 2

Divendres, 28
23.00 Crònica 2 •

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA

Dilluns, 24 ...
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
15.45 Juegos del Mediterràneo.
Resum. ,
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos: La locomotora
19.45 Ün inundo para ellos
20.15 Estudio estadio

21.00 Telediario
21.30 300 millones
22.30 Poldark. Epis. 4
23.30' Ultimas noticias

Dimarts, 25
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
15.45 Revista de toros
16.15 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos; El mundo de la música
19.45 Gustavo: «Gustavo y la san-
guijuela» .— «G. y una larga vida»
20.00 Palo y astilla: «Vuelo a Mé-
jico»
21.00 Telediario
21.30 Primera pàgina
22.30 Poldark Epis. 5
23.30 Ultimas noticias

Dimecres, 26
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
15.45 Vivir cada dia
16.15 Juegos del Mediterràneo
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos. Cuentos de los mil y un
días: «El baúl volador»
19.30 Cine espafiol: «Margarita se
llama mi amor». Dir. Ramon Fer-
nàndez. Int. Mercedes Alonso, An-
tonio Cifariello, J. L. Ozores.
21.00 Telediario
21.30 Orquesta sinfónica de RT-
VE: «Intermedio de goyescas» de
Granados i «Variaciones para or-
questa» de Britten
22.30 Poldark. Epis. 6
23.30. Ultimas noticias

Dyous, 27
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15
15.45 Cafè de redacción
16.15 Juegos del Mediterràneo
19Í01 Un globo, dos globos, tres
globos: La mansión de los Plaff
20.00 Así es Hollywood: «La mu-
jer liberada»
20.30 Canciones de una vida: Ana
Maria Gonzàlez
21.00 Telediario
21.30 El seflor Villanueva y su
gente: «Él chico no ha dormido en
casa»
22.00 Sombras de ayer
22.30 Poldark. Epis. 7
23.30 Ultimas noticias •

Divendres, 28
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Hora 15

15.45 Los espectàculos
16* 15 Juegos del Mediterràneo.
Resum
19.01 Un globo, dos globos, tres
globos: El hidrpayión de Bailey:
«La búsquedà»
19.30 Con ocho basta: «iQuién es
la primavera?» •
20.30 Màs vale prevenir: «Las va-
cunas» .
21.30 Festival internacional de
Berlín ;> • : . ;
22.30 Poldark. Epis. 8 i últim
23.30 Ultimas noticias

Dissabte, 29
12.31 Juegos del Mediterràneo
13.30 Tiempo libre
14.00 El canto de un duro
14.30 Noticias del sabado .
15.00 Tarzàn: «Tarzén el odiado»
15.30 Primera sesión:, «Flipper y
los piratas» Dir. León Benson. Int.
Luké Halpin,' Pamela Franklin,
Brian Kelly
17.00 Aplausò
19.00 La pantera rosa
19.30 Los àngeles de Charlie: «An-
geles en el terreno de juego»
20.30 Informe semanal
21.30 Noticias del sabado
22.00 Sabado cine: «Mansiones
verdes». Dir. Mel Ferrer. Int. Au-
drey Hepburn, Anthony Perkins,
Lee J. Cobb. •:

Diumenge, 30
10.31 Hablamos
11.00 El dia del Seflor ... .,.. :
11.45 Gente joven
12.30 Sobre el terreno
13.30 Siete días
14.30 Noticias del domingo
15.00 La casa de la pradera: «De
vuelta a casa» (I)
16.00 Fantàstico
19.30 625 líneas
20.30 El regreso del Santo:
«Chantaje»
21.30 Noticias del domingo
22.00 Estudio 1 «La tetera» de Mi-
guel Mihura. Real. Alfredo Caste-
llón, Int. Emilio G. Caba, Pepe
Ruiz, Maria Silva

SEGONA CADENA
Dilluns, 24
17.01 Juegos del Mediterràneò.
Atletisme : .
20.00 Redacción de noche
20.30 Juegos del Mediterraneo.
Atletisme !

21.00 Revista de cine
22.00 Màs allà ;
22.30 Opinión pública

Dimarts, 25
17.01 Juegos del Mediterràneo.
Atletisme

20.00 Redacción de noche -
20.30 Polideportivo :

21.00 Opera: «Khovantxina» de
Modest Mussorgsky. Teatre Esta-
tal Acadèmic de l'Opera de Kiev.
Real. Pilar Miró

Dimecres, 26
20.01 Redacción dé noche
20.30 Polideportivo
21.00 Pop-grama
21.45 Imàgenes
22.30 Tribuna de la historia

Dyous, 27 ; '
17.01 Juegos del Mèditerràrieo.
A t l e t i s m e . ; • •-••:.,
20.00 Redacción de noche
20.30 Polideportivo
20.50 Encuentros con las letras:
«El tintero» de Carlos Muniz. Int.
Emilio G. Caba, Tina Sàinz, Pablo
Sanz, etc.

Divendres, 28
17.01 Juegos del Mediterràneo.
Atletisme
19.30 Documental: «Ayer cuando
era joven»
20.00 Redacción de noche
20.30 .'Polideportivo
20.50 Cine-club: «Pasión» Dir.
Ingmar Bergman. Int. Max von
Sydow, Liv Ullman, Bibi Anderson,
Erik Heli
22.30 Tribuna internacional

Dissabte, 29
15.31 Novela: «Crimen y castigo»
Caps. 5, 6, 7 i 8 . )
17.00 Barbapapa
17.30 Raíces: «Cueva de Guadix»
18.00 Juegos del Mediterràneo
20.00 La clave. Toda la informa-
ción: «El espia». Dir. Rousell Rou-
se. Int. Ray Milland, Rita Gam

Diumenge, 30
15.31 Lucas Tanner: «iQué pasa
con Bobbie?»
16.30 Historia-de los trenes: «El
Union Pacific» ?
17.15 Los casos de Rockford: «El
profundo sueno azul»
18.00 La revuelta de las chícas
18.30 Panorama musical: «Otono
musical en Espana»
19.00 Concierto: «El sombrero de
tres picos» de Manuel de Falla.
«Scherezade» de Rimsky-Korsakoff
19.45 Filmoteca TV «De hombre a
hombre» Dir. Giülio Petroni. Int.
Lee van Cleff, John Phillip Law
21.45 La danza
22.15 À fondo. Vicente Soto, no-
vel·lista '• * . :
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pESf MILLORS OBRES

La col·lecció que no vam poder llegir a l'escola.
Els darrers llibres publicats.

Segona part d'un document històric de primera k
categoria. Ramon Muntaner, un dels grans V

cronistes europeus de l'Edat Mitjana, ens narra
a la "Crònica" els episodis de la nostra

història en què ell va participar, com
l'expedició dels catalans a Orient.

N.° 20 — Preu 195.- ptes.

GABRIEL
FERRATER

LES DONES
I ELS DIES

Edicions62 i'iaCaixa"
I.ES MILLORS OBRES DK LA UTKRATl'RA CATALANA

RAMON
MUNTANER

CRÒNICA II

Edicions 62 i "la Caixa*

MILI.ORSOBRKS VK. 1.A IJTKRATIRA CATALANA

i

DE VENDA A TOTES
LES LLIBRERIES

La poesia de Gabriel Ferrater (1922-1972)
és, sens dubte, una de les més significatives
i importants de la literatura catalana de
la postguerra. Aquest volum conté
tota la seva obra poètica.
N.° 21 — Preu 140.- ptes.

S U B S C R I V I U - V O S - H I ! Retalli aquesta bulleta, ompli-la amb les seves dades i porti-la
a la seva llibreria o trameti-la a Edicions 62, c. Provenca, 278, ler. Barcelona-8

Nom Adreça.

Vull subscriure'm a la col·lecció "Les millors obres de la Literatura Catalana"
i atendré el pagament (350 ptes. mensuals o 1.000 trimestrals) en la/ el Uta. / cte.ct.

n? de l'Of. nf de la Caixa de Pensions "la Caixa1:

1 És una aportació de l l i l l l
"líi Caixa'i Edicions 62

l'à la nostra cultura.'ilfliíM;



GENERAL
ÒPTICA

"Òptics abans que tot"

BARCELONA-PI. Calvo Sotelo, 10-Diagonal, 570-Av. Guipúscoa, 66-Manso

Av. Meridiana, 374-Provença, 277- Rbla. Catalunya, 87-Sants, 109

L'HOSPITALET-Progrés, 48-SABADELL-Rbla. Cabdill, 7


