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Carta del director

Uh slogan pot ser un jnsult
Amic lector:
Qui té la culpa que els ajuntaments hagin continuat durant

més de dos anys en mans d'una dictadura desapareguda? Qui
té la culpa que hagi esclatat aquesta onada de vagues per no
haver propiciat un pacte entre patrons i sindicats? Qui ha dei-
xat que es deteriori la seguretat en els nostres carrers? Qui ha
permès l'augment de l'atur sense ni tan sols esgotar els pressu-
postos de l'Estat?

Els culpables de tot això s'estan gastant els calers demanant-
nos mitjançant tanques, impresos i cartells de tot tipus, que ens
«centrem». A vegades, un «slogan» pot ser un insult. £1 poble de
Catalunya ha centrat d'ençà molts anys la seva tasca col·lectiva
en una lluita constant i imparable envers la recuperació de la
democràcia i de la seva identitat col·lectiva, sense aventuris-
mes ni cataclismes. Aquí s'ha demanat amb fermesa allò que
necessitàvem com a poble i mentre això no s'assolia, s'ha treba-
llat, hom ha construït una economia salvable i ha donat la mà a
tots aquells que venien a viure entre nosaltres.

Mentre el poble català treballava en aquesta tasca, els que
ara ens diuen que ens centrem ocupaven càrrecs en l'antic rè-^
ginï, es dedicaven a fer negocis i generalment havien renunciat
a la nostra cultura. Però el quinze de juny, el poble de Catalu-
nya no es va deixar enganyar. Això es va a reflectir en uns re-
sultats electorals que aquells que ara ens. diuen que ens cen-
trem han intentat desvirtuar tant com han pogut. A partir d'a-
•quest 1 de març ja no ha de ser així. La voluntat de Catalunya
na de multiplicar-se a les Corts de Madrid, perquè en els pro-
pers anys ens jugarem coses molt serioses^

Ben cordialment.

En aquest
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SONDEIGS, PRONÒSTICS, ENQUESTES.

El bingo electoral
FRANCESC NAVARRO

Un dels al·licients de tota campanya electoral que es tingui per tal és
el ball de sondeigs i enquestes electorals. Tothom encarrega els seus:
les formacions polítiques, els mitjans d'informació, etc. Nosaltres no

n'hem realitzat cap, però en base als apareguts aquests dies,
convidem els nostres lectors a una travessa electoral.

Sis sondeigs estatals i quatre d'àm-
bit català apareguts en les últimes se-
manes als diferents mitjans d'infor-
mació ens ban servit de base per a
realitzar uns determinats pronòstics
electorals, els quals ens resulten d'es-
tablir la mitjana dels resultats dels di-

versos sondeigs. La Habilitat és la prò-
pia de qualsevol pronòstic d'aquest ti-
pus, i depèn única i exclusivament de
la pròpia •fíabilitat que ens proporcio-
nen els sondeigs.

La tècnica dels pronòstics electo-
rals ha estat utilitzada d'ençà molts

anys en la totalitat de paísos d >
cràtics i malgrat fracassos eSt

sos -recordem la victòria
dora de fa uns anys al Regne « - ^
contra de tots el pronòstics f 1 ^ »
han estat utilitzats molt sovi»1 , ^
arma política, motivant el vot a



Els polítics cata-
lans repetiran sort
a les properes elec-,
dons, guanyaran
els socialistes, es
mantindran, els co-
munistes i UCD
treurà profit de
Convergència.

de la cur- deigs i enquestes electorals no és gai-
•i segons els interessos de re encoratjador.
1 la recent derrota electo-

t

A Catalunya esseva manipulació per
u~n tingut quelcom

' per aquesta pos-
electoral que
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repeteixen resultats
Per a establir els resultats electo-

à Catalunya ens hem basat en
quatre sondeigs de diferent cataloga-
ció de fiabilitat. El primer, aparegut el
dia quatre de febrer al diari «El Perió-
dico» fet per l'empresa «ICSA-Gallup»
sobre una mostra de dues-centes en-
trevistes i amb un marge d'error de
+ - 3,5 %; el segon, realitzat per una
empresa d'investigació de motivació i
de marketing que no especifica dades
concretes; el tercer, aparegut al diari
«El Noticiero» el dia quinze de febrer i
atribuït segons ell a fonts lligades a la
patronal catalana, però no especifica
ni marge d'error, ni mostra ni empre-
sa responsable. Finalment hem fet
servir una apareguda al diari «La
Vanguardia» el. dia vint de febrer que

el diari atribueix a Convergència De-
mocràtica però que, igual que les an-
teriors, a excepció feta dels resultats,
no especifica res més. Una vegada
realitzada la mitjana dels resultats
dels quatre sondeigs electorals,
aquests atorguen guanyador al Partit
dels Socialistes amb un percentatge:
de 30,7%, és a dir un 1,7 % més que
al quinze de juny; en segon lloc es si-
tua el Partit Socialista Unificat amb
19,1 %, és a dir, vuit dècimes per da-
munt dels resultats anteriors; després
venen Centristes de Catalunya i Con-
vergència i Unió amb 19 i 17,3 % res-
pectivament, és a dir, un 1,8 % még
per a UCD i dues dècimes més que el
quinze de juny per a Convergència i
Unió. Fins a quin punt aquests resul-
tats són correctes? Hi hauria molt a
dir, però si no exactes, sí que resulten
una bona aproximació. - • < •"••••••

Què es desprèn
d'això?

El sondeig publicat a «El Periódico*
atorga la fiabilitat de la presència al
darrera d'una empresa experta en es-
tudis d'aquest tipus i inclou la fitxa
tècnica. La resta de sondeigs no espe-
cifiquen l'empresa i alguns d'ells ni
tan sols la mostra; llur fiabiíitat és,
doncs, més que discutible i es podria
afirmar que obeeixen a interessos
concrets de formacions polítiques de-
terminades.

Les conclusions estan, doncs, en
funció d'això. En la publicada per el
«Ciero» el percentatge de Convergèn-
cia i Unió és sospitosamente baix en
contraposició als també sospitosos alts
percentatges de la coalició centrista;
la procedent de Convergència és tot al
contrari: Amb quina de les dues ens
quedem? Amb les dues, una compensa
l'altra. El que és cert és que en totes,,
excepció feta de la de Convergència,
es detecta una baixa d'aquest partit
en benefici directe de la coalició cen-
trista. És com si el ciutadà deixés de
banda a l'hora de votar, motivacions
nacionalistes per a entrar en qües-
tions socials. D'altra banda, l'esque-
rra, que ja fou guanyadora de les
eleccions del quinze de juny al nostra
país, consolida els seus resultats, si no
els augmenta. Aquest fet és també
constatable a nivell estatal.

La repetició de la victòria socialista
del quinze de juny, el manteniment do
posicions del PSUC i la baixa de Con»



PSOE
UCO
PCE
CD
UN
Indecisos

ELPAÍS

21
18.4

5.9
2.3
1.1

32.3

PRONÒSTICS ELECTORALS A L'ESTAT

(1) ABC (2)

20
19

8
7

• 3 3 -

ABC (3)

29
19

6
6

38

CAMBIO 16 (4)

19.6
15.4
4.1
1.7
0.4

44

CAMBIO 16 (5) CAMBIO 16 (6)

20 18
20 18

5 8
4 3
2 3

41 35

TOTALS

21.2
18.3

5.8
4
1.6

37.2

(1) Sondeig realitzat per l'empresa Sofemasa publicada el dia 6 de febrer, sobre una mostra de 2.000 entrevistes i amb
un marge d'error de + - 2^2%. , •

(2) Sondeig realitzat per l'empresa «Red Nacional de Campo» publicada ei dia 6 de febrer, sobre una mostra de Z.999
entrevistats i amb un marge d'error de + - 1,8%. .

(3) Sondeig realitzat per l'empresa «IGSA-Gallup» publicada el dia 6 de febrer, sobre una mostra de 1.600 entrevistats
i amb un marge d'error de + - 2,5|%. . •«

(4) Sondeig realitzat per «Emopúblic» publicada I'l 1 de febrer, sobre una mostra de 6.000 entrevistats i sense especifi-
car marge d'error. .

(5) Sondeig realitzat per l'empresa «Instituto de Consulta», publicada el 18 de febrer, sobre una mostra de 1578 entre-
vistats i sense especificar marge d'error.

(6) Sondeig realitzat per l'empresà «Instituto de cultura» publicada el 25 de febrer, sobre una mostra de 1.534 i sense
especificar marge d'error. .. .

RESULTATS ELECTORALS DEL QUINZE DE JUNY

A NIVELL ESTATAL

UCD 34,3

PSOE . . .29,3

PCE . . . . . . . . ; . . . . . . . — . . . . ; • . . - . . 9,4

AP . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 8,3

A CATALUNYA

Socialistes de Catalunya .29

PSUC ... . .18,3

Pacte Democràtic .17,2

ÜCD . . . . 17,1

vergència en benefici directe d;UGD
són les conclusions més significatives.

Estat: el PSOE
al govern

Per determinar els resultats esta-
tals ens hem servil de sis sondeigs di-
ferents, tots ells apareguts a la prem-
sa i amb empreses del sector
responsabilitzant-se d'elles. Una pu-
blicada al diari «El País», dues al
també diari «ABC» i tres a la revista
«Cambio 16». A excepció de dues de
«Cambio 16», la resta atorga com a
guanyador al PSOE, seguit, a molt po-
ca distància, de la ÜCD; el PCE i Coa-
lició Democràtica queden més lluny.
Els resultats concrets són un 21,2 %
per al PSOE, 18,3 % per a UCD, 5,8 '
per al PCE i 4 per a Coalició Democrà-
tica. Cal destacar la gran quantitat
d'indecisos que encara resten per a
manifestar el seu vot i que poden de-

6 .-" • -• .

cidir els resultats en un sentit o un al-
tre. Segons els estudis fets al respecte,
una cinquena part dels indecisos es
van decantar pel partit del govern en
les passades eleccions legislatives. En
cas que això es repetís, amb la dife-
rència que porta el PSOE respecte a la
UCD en els diferents sondeigs, no n'hi
hauria prou per a convertirse en el
primer partit estatal.

Els sondeigs qüe hem fet servir do-
nen un marge de fiabilitat notable, en-
cara que, segons el nüijà informatiu
que el publica un sondeig pot estar
més o menys manipulat, ja que exis-
teixen diverses formes de fer-ho.

La manipulació eníes
previsions electorals

Existeixen diverses fórmules per a
determinar els resultats d'un sondeig,
encara que estrictament no es pugui

parlar de manipulació. Per a comen-
çar, una entitat determinada -un
partit polític, un mitjà informatiu» un
grup empresarial, e t c - encarrega a
una empresa d'estudis de vots, és a
dir, un sondeig. L'empresa encarrega-
da tria un nombre determinat de per-
sones a entrevistar, segons les pobla-
cions i les zones d'habitatge. La tria
es realitza en funció de l'espectre que
es vulgui investigar. Una vegada fet
això els sondeigs es tabulen i donen
uns resultats. Fins aquí tot és correcte
però també aquí és quan pot comen-
çar la manipulació. Si una vegada ta-
bulats els resultats aquests surten
desfavorables al partit patrocinador
l'empresa o el mateix partit poden op-
tar per canviar-los: res més fàcil. A la
mostra inicial s'hi pot afegir un núme-
ro més d'entrevistes/realitzades en
zones on se sap que el partit que es
vol afavorir és majoritari, la qual cosa
fa que aquest incrementi els seus re-



PRONÒSTICS ELECTORALS A CATALUNYA

B TOTALS

36,8
19,7
16,7
16,6

30,7
18,6
18
18,4

29,2
21,5
24,8
10,4

26,1
18
18,6
22,1

30,7
19,1
19
17,3

PSG
PSUC
ÜCD •
CONVERGÈNCIA I U N I Ó . "

A) Sondeig publ i ca t p e l d iar i «El Per iódico» e l d ia q u a t r e d e febrer , r ea l i t za t p e r l ' e m p r e s a I C S A + G a l l u p sobre u n a m o s t r a d e
800 entrevistes i amb un marge d'error de + — 3,5%. ,
B) Sondeig realitzat per una empresa de investigació motivacional i de marketing sense especificar dades. .
C) Sondeig publicat pel «Noticiero», atribuït a fonts de la patronal catalana i sense especificar dades.
D) Sondeig aparegut a «La Vanguardia» citant fonts de CDC i sense especificar dades.

^TORNAA VOTAR
:.í> E L S HOMES:.í E L S HOMES
tJ DELAUN1TAT

|BENET
2SCANDEL-
KSABARTÉS

Lafiabilitatdels
nostres resultats

Nosaltres, fent-nos conscients de
les limitacions dels sondeigs que hem
fet servir per a establir els nostres re-
sultats, ho hem fet de totes formes. .

El fet que els sondeigs siguin realit-
zats per encàrrec de diverses forma-
cions polítiques i que després aquests
siguin utilitzats amb la intenció de
motivar el vot fa que tot pronòstic
electoral vingut d'un partit polític o
publicat en un mitjà informatiu de la
seva influència hagi de veure's amb
certes reserves.

A tres dies vista de les eleccions, el
bombardeig dels sondeigs encara pot
determinar més d'un vot. •

ació * a l t r a f ó r m u l a d e manipu-
untar aqueUa . ^ u e e s realitza a l'a-
)ronò tí

zones limítrofs de diferents
ïrifl "cw)r8LiS| és & dir si GH

minoritària11 lUna a l t r a s a b e m ^ u e é s

Isctorals ' s u n ia dels resultats
militats de ]^c

predesv i rtuaràlespossi.
^joritaria AqU6rra e n l a 2 0 n a on es
^ J ^ A q u e s t a fórmula ha estat

*olt sovint ajuntant Cata-
^ t ^ U e i T e s fels partits

_ també es
I Per insuficiència de

una mostra
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Treballadors i eleccions
«Què ha de fer l'obrer?». Frase tan

actual avui corn en el temps de la
República, quan es posà de moda.

Escric aquest article mentre la co-
missió negociadora dels obrers de la
«AUXINI» ha començat a discutir
amb aquesta empresa del Instituto
Nacional de Indústria, després de
vint-i-dos dies de vaga.

De bon matí m'han cridat perquè
els parlés en llur assemblea. L'em-
presa construeix en el port unes
grans estructures per a futurs ma-
gatzems. Els obrers han estat tots
aquests dies a peu d'obra sense tre-
ballar. Quan he arribat, hem entrat
tots plegats a dins d'un barracó que
els serveix per dinar. Eren uns cent
cinquanta. Tenen un d'aquests líders
espontanis que, per designis miste-,
riosos de l'espècie humana, mai no
manquen al poble oprimit. Es diu
Manuel López. S'ha enfilat a dalt*
d'un banc i els ha parlat. Després
m'ha presentat i m'ha fet parlar a
mi. Més d'una hora.

Volien acomiadar gent, un d'ells
delegat. Els han tret sense cap motiu
una important prima de 14,000 pes-
setes. I l'empresa es negava a nego-
ciar el conveni presentat pels treba-
lladors. La majoria dels treballadors
només feia 3 o 4 mesos que acaba-
ven de sortir de l'atur. I, tractant-se*
d'una empresa de la Construcció, el
perill de nou atur sempre resulta
amenaçador. També s'introduiren
certs prestamistes per acabar d'em-
bolicar la troca. •

I vint-i-dos dies de vaga valenta,
fins que finalment avui l'empresa s'-
ha assegut a negociar i els treballa-
dors, donant una prova de seny, s'-
han incorporat al treball a dos
quarts de dotze, amb només dos vots
en contra, els dels qui creien que no
s'havia de tornar al treball sense co-
brar els diners de gener que els
deuen. Han votat també que torna-
ran a la vaga si la negociació no va
bé. L'empresa no accepta el líder

tEx-senador i candidat al Congrés pel Bloc
d'Esquerra d'Alliberament Nacional

Manuel López en la comissió nego-
ciadora. L'empresa sap el que es fa.

Allò que més m'ha cridat l'atenció
és la profunda unitat dels treballa-
dors d'AUXINI. I la causa és el siste-
ma assembleari amb què s'ha portat
endavant la vaga. Damunt de dife-
rències polítiques o sindicals sempre
apareix la necessitat d'unió de la
classe treballadora per tenir força.

Aquests dies ens sorprèn als diaris
la reaparició imparable del model
assembleari d'acció i d'organització
obreres. La base del món obrer està
de nou funcionant com a protagonis-
ta en la lluita per la defensa dels
seus interessos. L'exponent més alt
és el cas de la Renault de Valladolid.

Si la sobirania és del poble treba-
llador i tots els poders de l'Estat
emanen del poble, aquest no pot
exercir-la si no s'organitza en la ba-
se. La voluntat individual s'enreda
amb la voluntat, també individual,
dels altres. I esdevé una voluntat po-
pular caòtica. L'única forma d'orde-

nar i clarificar la voluntat del poble
en la base, per sota de les piràmides
burocràtiques de poder, és l'assem-
blea.

I ara sovintegen les asemblees
d'empresa, per què?

Senzillament perquè els grans sin-
dicats estan lligats pels grans partits
d'esquerra i aquests grans partits
han optat per seguir una política re-
formista, tal com vol la UCD i el se-
nyor Suàrez, que estan en et poder.
La base treballadora ha tingut un
any i mig de paciència. Ha confiat
tot aquest temps en uns partits i uns
sindicats que van conduir les seves
lluites en els darrers anys del fran-
quisme. Foren lluites positives, as-
cendents. En canvi, des dels Pactes
de la Moncloa les coses han canviat.
Si el desenrotllament econòmic dels
anys seixanta afavorí el gran capi-
tal, la crisi d'ara es vol fer pagar als
treballadors amb una política d'aus-
teritat Ara sí que el gran capital ha
de menester els sacrificis dels
obrers. I els partits parlamentaris
PSC-PSOE i PSUC-PCE s'hi han avin-
gut. Fins i tot els no parlamentaris
com el PTC-PTE i ORT, poc a poc,
s'acosten al reformisme dels altres
grans partits.

I la pobra gent treballadora se
sent desamparada laboralment i
políticament. Abandona els sindicats
i munta les assemblees d'empresa. I
vé a cercar polítics menys carregats
d'interessos o de polítiques pròpies
que vulguin assumir la política labo-
ral d'ells. Volen representants parla-
mentaris menys carregats d'oportu-
nismes i més inclinats a recollir, ser-
vir i defensar llurs reivindicacions.

«Què ha de fer l'obrer?». La classe
obrera existeix. Té intel·ligència i te
voluntat. I quan les avantguardes
polítiques i sindicals els fallen, es
creen òrgans nous de lluita: ara, les
assemblees, i es trien representants
polítics no compromesos amb el sis-
tema. I, no ho oblidem, la classe
obrera també té memòria. Es Pot

equivocar una vegada, però dues»
no. i ^

8 En aquest número de L'HORA i davant la campanya electoral, estaven previstes tres Tribunes.
Malauradament i per dificultats tècniques alienes a la nostra redacció, lamentem no poder pu-
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El nou compromís socialista
Recordo aquella segona quinzena

del mes de juny de 1977, quan els
socialistes, erigits en primera força
política de Catalunya pel vot popu-
lar, aconseguíem, malgrat les vacil.-
lacíons i temors d'altres forces cata-
lanes, esvair l'amenaça del «Consejo
General de Catalunya» que UCD in-
tentava i que altres haurien estat
disposats a acceptar; aconseguíem
endegar el procés de recuperació de
les institucions històriques de l'auto-
govern de Catalunya. Recordo com
el company Narcís Serra -futur al-
calde socialista de Barcelona—, amb
una gestió audaç i enèrgica es feia
amb les claus del Palau del Parla-
ment de Catalunya per a celebrar-hi
la primera Assemblea de Parlamen-
taris. Recordo aquell viatge que els
socialistes catalans emprenguérem a-
Madrid per a deixar clara davant
del Rei l'exigència de la recuperació
provisional de la Generalitat de
Catalunya i del retorn del seu Presi-
dent a l'exili, Josep Tarradellas. Re-
cordo,,.

L'agulla s'inclinava defmitiva-
y i l 1 ; ^ 8 6 ^ ?ue la Uarga ̂ t aq la llarga lluita

Jr e Catalunya reclamava.
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JOAN REVENTÓS i CARNER*

—Elaborar el nou Estatut d'Auto-
nomia de Catalunya a partir dels
principis i institucions de l'Estatut
de 1932.

En aquest combat per Catalunya,
cal dir-ho, ha estat determinant el
suport de tots els socialistes de l'Es-
tat, la força decisiva dels companys
del Grup Parlamentari Socialista del
Congrés fent costat en tot moment a
les posicions del Grup Parlamentari
dels Socialistes de Catalunya: a l'ho-
ra de dissenyar una Constitució que
dongués cabuda plenament a les as-
piracions d'autogovern del nostre
poble, a l'hora de negociar amb el
govern el restabliment de la Genera-
litat Provisional. Aquests són alguns
dels resultats importants a què ha
donat lloc la solidaritat socialista.
Aquesta solidaritat que és la nostra
gran força a les Corts de Madrid i
que ha de fer possible l'avenç en el
camí de l'autogovern dels pobles i
cap al socialisme. Malgrat les invec-
tives miops d'alguns, mai no renun-
ciarem a aquesta solidaritat, perquè
és un valor intrínsec del socialisme i,
a més, perquè segueix essent la més
ferma garantia de les llibertats na-
cionals de Catalunya.

Avui, els socialistes catalans vo-
lem anar més enllà, volem governar
a Catalunya per a bastir una Gene-
ralitat al servei del poble, desenvolu-
pant al màxim les potencialitats de

l'Estatut, donant solucions concretés
als problemes concrets dels ciuta-
dans, obrint el camí de progrés cap
al socialisme, involucrant-hi tot el
poble, fent possible que el poble tor-
ni a sentir la il·lusió i la voluntat de
construir el propi futur, la Catalu-
nya Nova que desitgem, lliure i soli-
dària, pròspera i igualitària, socia-
lista.

Però, perquè això sigui possible,
cal comptar amb un autogovern de
veritat: l'autogovern de l'Estatut. I
que l'Estatut es faci realitat de for-
ma immediata depèn de qui governi
a Madrid. Això és el que ha de deci-
dir el poble aquest 1 'de març.

Els socialistes, a tot l'Estat, ens'
presentem a aquestes eleccions amb
un programa minuciós i clar, amb
un projecte d'aecció de govern enèr-
gic que proposa solucions concretes i
possibles als greus problemes que te-
nim plantejats. Els socialistes consti-
tuirà, avui, una sòlida alternativa de
govern. Tenim les solucions, tenim
les dones i els homes que les poden
realitzar, tenim els credencials de la
nostra trajectòria feta de fermesa i
d'honestedat, tenim la il·lusió d'ence-
tar una nova era en la història d'a-
questa «trepitjada pell de brau».

Els socialistes de Catalunya, amb
el suport solidari de tots els socia-
listes de l'Estat, establim avui un
nou compromís amb el poble de
Catalunya: si la correlació de forces
que sorgeixi de les urnes el proper 1
de març ens permet d'incidir amb
força en la formació del govern de
Madrid i en el disseny del seu pro-
grama, l'autogovern de Catalunya,
és a dir l'Estatut, serà una realitat el
dia 11 de setembre del present any.
Això permetrà de celebrar eleccions
al Parlament de Catalunya, per pri-
mera vegada després de quaranta-
tres anys, a finals del mes d'octubre.
Serà aleshores quan els socialistes
proposarem al poble de Catalunya
un programa de govern de recons-
trucció nacional i de progrés, un
programa que, amb el suport i la
mobilització de la gran majoria del
poble, obri les portes d'una Catalu-
nya Nova, d'una Catalunya tlliure,
pròspera i sense classes», d'una
Catalunya socialista. ;



CAP DE SETMANA DE VEDETTES A CATALUNYA!

Desfilada de
capitostos «El canvi, és el risc?

La continuïtat també»
Jacques Fauvet

ALBER GARRIDO «Le Monde», 10 de març de 1978

Queden només dos dies de campanya. La darrera setmana
la flor i nata de la vida política espanyola ha passat per
Catalunya en un últim intent d'arrancar els vots que estiguin per
decidir-se. .

Des del mitin que el vespre d,el di-
jous va celebrar José Maria de Areilza
a Hospitalet fins els actes electorals
de diumenge, amb Santiago Carrillo a
Barcelona i Enrique tierno Galvàn i
Alfonso Guerra a Lleida, tota la set-
mana ha estat una cursa per tal de in-
clinar Catalunya cap el canvi o la con-
tinuïtat.

No podia ser d'altra manera. Mal-
grat, les enquestes apocalíptiques que
han volgut colar alguns partits els da-
rrers dies, tot fa creure que l'electorat
de Catalunya és d'una estabilitat pro-
verbial. Es a dir, que més enllà d'una
eventual redistribució dels vots del
centre no s'esperen canvis impor-
tants. Una cosa realment molestà per
la dreta, que vulgui o no haurà
d'aguantar quatre anys més una Ca-
talunya amb un espectre polític exces-
sivament europeu pels seus gustos.

La desfilada, un després de l'altre,
de sis ministres i el cap de govern pels
carrers de Barcelona és tot un símp-
toma que els ucedistes s'han decidit
amb el temps just a catalanitzar la
campanya. El senyor Suàrez, que es
va quedar afònic just quan tenia que
anar a Euskadi, la qual cosa també és
tot un símptoma, ha passat per Catalu-
nya amb totes les potencialitats acústi-
ques del seu «puedo prometer y pro-
meto» i unes transferències de serveis
decidides en el darrer, consell de mi-
nistres, que formen part del seu «pue-
do prometem y prometo». ,

Problema d'encaix
Malgrat l'operació Centristes de

Catalunya, Unió de Centre Democràtic
segueix sense encaixar dins el puzzle
polític català. La gent ha acabat
prenent-se amb conya això del
«centrem-nos», la gent n'està més que
farta de la publicitat subïiminal a RT-
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VE, la gent no es creu, per molt que li
diguin, que l'autonomia té la forma
del «donuts» centrista. La gent, a més,
se sent agobiada per una campanya
de cartells d'una intensitat que enfar-
fega. Només el president d,el govern
podia desengreixar aquesta campa-
nya, i aquí ha estat perposar les coses on
han d'estar. • ,

La cosa està clara. Mentre a la res-
ta de Espanya UCD compta amb l'aju-
da inapreciable de la cara de Gina Lo-
llobrigida, l'heroic masclisme de Cu-
rro Jiménez o l'insòlit verbalisme de
Lauren Postigo; a Catalunya tot està
en mans de la força —poqueta— del
partit i res més. Calia doncs un cop de
mà presidencial, que ha tingut la vir-
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tualitat d'aquelles visites que de tant
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visiten Barcelona en la recta final.
menys apoteòsic en els darrers dies de
campanya. D'una altra part, i això és
el més important, el trobar-se amb els
sectors de la població immigrada que
constitueixen part del seu electorat
natural, sobre tot després que UCD
hagi inclòs en la seva llista de Barce-
lona un militant d'USO per veure si
així cola allò de l'interclassisme.

No cal dir que l'aplicació dels Pac-
tes de la Moncloa, signats pels partits
d'esquerra i aplicats per les grans
centrals sindicals, i les dificultats que
es viuen en l'actualitat a totes les em-
preses a l'hora de negociar els conve-
nis, han descarregat amb tota la força
imaginable sobre la classe treballado-
ra els efectes de la crisi econòmica,
especialment en els cinturons indus-
trials on plou sobre mullat atès que
l'atur creixent ha generat unes condi-
cions ambientals ideals per a que part
d'aquest electorat d'esquerres es des-
digui del que va votar el 15-J.

Qüestió matemàtica
A tot el que s'ha dit fins ara cal

afegir que simplement mantenint els

mateixos resultats de les anteriors ge-
nerals, el FSC, però sobre tot el FSUC,
podrien millorar sensiblement la seva
representació parlamentària si final-
ment s'acomplissin els pronòstics que
un sector important de l'electorat
de dretes s'abstindrà,' encarà no sap .
ningú ben bé perquè. I això ho tenen
present els partits que encapçalen els
senyors Gonzàlez i Carrillo quan ve-
nen a Barcelona i caldegen els seus se-
guidors a la recerca del vot perdut o a
punt de perdre's.

«Alea jacta est», que va dir una ve-
gada Juli César. Ja no resta un minut
per res més que per votar i esperar a
veure què diuen els ordenadors la ma-
tinada del dos de març. Ja ens hem
«centrat», ja hem anat «per feina», ja
ens han explicat això de les «solu-
cions», ja s'ha vist la nostra «força».
Ara cal que els elegits se centrin, va-
gin per feina, tinguin solucions i tin-
guin força.

Fer cert, sembla ser que el senyor
Senillosa està decidit a votar la llista
de Coalició Democràtica. El «arava-
cos» tenen un vot segur a Catalunya.
Més val això que res. •
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Ai, Dragonera petita!
XAVIER FEBRES

No ha estat gaire corrent fins ara que una lluita ecològica hagi arribat a
sensibilitzar i mobilitzar àmplies capes de població, tot convertint-se alhora

en cavall de batalla èlectorai per a grans partits parlamentaris.
A Mallorca ho han aconseguit.

Estimaven molt una illa, uns homes la trossejaven.
Ai, Dragonèra petita!

La major manifestació ciutadana
viscuda a Mallorca des de la Diada
Autonòmica de 1977 tingué lloc el
passat 3 de febrer per a salvar Sa
Dragonèra, la petita illa cobejada per
una urbanitzadora d'alta volada. Ul-
tra els grups ecologistes, partits extra-
parlamentaris i associacions de veïns
pujaren al tren de la lluita per Sa Dra-
gonera el Partit Comunista de les Illes
Balears (PCIB) i el PSOE.

Els socialistes del PSOE (subsisteix
autònomament el Partit Socialista de
Mallorca), anaren fins a basar la di-
missió de tots els seus consellers del
Consell Çeneral Interinsular el gener
passat en l'oposició a la política de la
UCD majpritària pel que fa a la urba-
nització de Sa Dragonera.

«La majoria de l'esquerra només
se'n recorda del poble quan s'acosten
les eleccions», afirmava l'escriptor
mallorquí Llorenç Capellà en la seva
secció del diari Ultima Hora de Ciutat
(9 de.febrer 1979).

Tàctiques de període electoral? Si
així fos, el fet només faria que confir-
mar la penetració popular del combat
per la defensa del patrimoni.natural. I
a Mallorca, parlar de patrimoni natu-
ral no és fer referència a vestigis més
o menys arcaics, ni a programes de
naturalisme potser utòpic.

A la Mallorca del diluvi turístic, el
que és en joc és senzillament la sobre-
vivència de l'illa amb les seves carac-
terístiques pròpies/arribar o no a po-
sar l'aturador a la tendència a con-
vertir cada cala en un receptacle de
gratacels i cada albufera en una orga-
nització per a milionaris apàtrides.

^Nò reneguen del turisme, però sí
d'una concepció genocida i d'una pla-
nificació destructora del fenomen
turístic. «Mos ho estan espanyant tot!»,
se sent exclamar tot sovint els mallor-
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Sa Dragonera, l'illa cobejada.

quins. I no semblen pas resignar's-hi.
L'amor a Sa Roqueta, l'apel·lació

familiar dels mallorquins per a* l'illa,
els fa sortir al carrer per tal
d'enfrontar-se a aquest projecte ben
concret i estudiat de convertir Mallor-
ca en unes Bahames d'Europa desper-
sonalitzades. * , ...

Segons ens comentava Xesc Moll,
president del Grup d'Ornitologia Ba-
lear (GOB) i assessor de Medi Ambient
de la conselleria d'Ordenació del Te-
rritori del Consell Interinsular, «aquí
la incidència popular de la lluita eco-
lògica ha estat més ràpida perquè la
gent està molt sensibilitzada contra
les destrosses que s'han perpetrat.
L'orgull de la terra és molt gran a
Mallorca. I s'han carregat tal quanti-
tat de cosesl».

Sa Dragonera no és més que el cim
visible i escandalós de l'iceberg. Al
dessota hi ha totes les barbaritats pa-'
sisatgístiques comeses en els últims
25 anys, durant els quals s'ha urba-

. nitzat més a Mallorca que tot al llarg

de la seva història. I paral·lelament a
Sa Dragonera hi ha els nous projectes
(o realitats) devastadors de S'Albufera
d'Alcúdia, S'Albufereta de Pollença, la
fàbrica Pòrtland de Lloseta, S'Albufe-
ra d'Es Grau a- Menorca, Ses Salines a
Eivissa...

L'illa de Sa Dragonera (davant, U
costa d'Andratx, 300 hectàrees) i°l

comprada l'any 1941 al preu <»
15.000 pessetes per Juan Flexas, no
me lligat al legendari potentat Juaj
March. La vengué l'any 1973 per 30i
milions de pessetes a PÀMESA (Patfl

monial M*editerrànea, S.A.), promoto
ra de l'actual projecte d'urbanitzacjj
que voldria comptar amb setze ço»
gons d'alt standing capaços per
3.600 turistes selectes. ,

La urbanització ja va ser aprovaü
per la Comissió Provincial d'Urbana
me i està pendent arà del dictamen fl
la Jefatura de Costas del Ministel

d'Obres Públiques. • ••.'-•..•.
Totes les ' organitzacions i P a r t l .

polítics que s'hi «oposen demanen
revisió del procés d'aprovació, a



duint irregularitats. PAMESA, evi-
dentment, es refugia darrera els dic-
tàmens legals que li foren favorables.
Contestava als manifestants del 3 de
febrer amb una nota de premsa con-
sagrada a recordar els valors de la
llei, l'ordre i la propietat privada:
«PAMESA en todo momento se ha so-
metido al imperio de la Ley, con la
Administración franquista y con la
postfranquista y seguirà sometida a
ella con la postconstitucional, porque
Ley a la que someterse solo hay una,
una Ley vigente en cada momento. Y
lo demés son historías. PAMESA no
puede ser culpada de delito urbanísti-
co alguno, por cuanto jamàs lo come-
tió y sin embargo se la ataca, se la in-
sulta, se la presenta como usurpadora
del patrimonio popular, se le mega to-
do derecho sobre la isla por ser su de-
recho "un derecho del capital" y lo
que es màs gra ve, se invita al expolio
de la isla Dragonera, que legíüma-
mente le pertenece (...) Dragonera es
hoy un símbolo y no ha sido PAMESA
precisamente quien lo ha levantado.
Parece querer probarse una vez màs,
incluso por grupos políticos oficial-
mente sustentadores del Estado de
Derecho, que el grito sigue estando
por encima del voto y que la protec-
ción de la propiedad privada, consa-
grada por las leyes no sirve de nada si

ZZ °p o n e l a f u e r z a Y l a mentirà.»
'«ultimà Hora», febrer 1979).

És probable, en efecte, que si s'a-
Proven definitivament els darrers trà-
™«s legals per a urbanitzar, es repro-
nn? Prer t e r c e r a v e S a d a l'ocupació de
tre / a ^ e s t a vegada no seran qua-
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DOS HOMES I UN DESTÍ
f V À :.;;-:• ; MARGARITA RIVTERE 7

Durant uns quants dies hem viscut amb la il·lusió que Hollywood, la mà-
gica ciutat de la fantasia i del miracle permanent, s'havia traslladat a Es-
panya. La pel·lícula de la campanya electoral s'està acabant quan s'escriuen
aquestes ratlles; desconec doncs els qui seran feliços enduent-se el gat a l'aigua,
però puc assegurar que no menjaran perdius precisament.

Ha estat un film d'acció; seguint els models de l'Oest, quasi com una ver-
sió sofisticada de l'«spaghetti western», amb uns tocs accidentals de «sèrie
negra» i alguna que altra relliscada cap el regne de l'«spot» cocacolistic —la
xispa de la vida, duduà-. També ha estat una «pel.lícula-testimoni» de l'ex-
plosiva combinació entre les més avançades tècniques propagandístiques i el
«tercérmundisme» col·lectiu, herència d'aquell supercabdill perdut en l'oblit
traïdor de la història. En el seu desenvolupament, ha estat la pel·lícula que li
hagués agradat fer a aquell Comissari de Plans de Desenvolupament que es
digué Laureano*López Rodó: «Veieu, germans, tot el que heu d'aprendre i tot
el que us hem d'ensenyar». La veritat és que els espectadors hem pogut
aprendre força, però no sé si precisament allò que li hagués agradat al sen-
yor López Rodó, perquè una de les lliçons perfectament assimilades aquests
dies ha estat la de la relativitat de les coses, dels moments, de les persones.
En definitiva, potser hem avançat una mica en el camí de la «civilització».
• La consciència de «tercérmundisme» ha estat quelcom que també ha des-

vetllat en nosaltres la pel·lícula, al fer-nos memòria de models hollywoo-
dians de fa vuit o deu anys; en aquells temps, la Meca del cinema proposava
parelles masculines com a protagonistes: Robert Redford i Paul Newman,
per exemple, en «Dos nombres y un destino» (George Roy Hill, 1969).
Després de la projecció, una gran majoria ha pres consciència que aquest
era, realment, el títol de la «nostra» pel·lícula electoral. Dos homes: Adolf o i
Felipe: bells, combatius, arrogants, intrèpids. I un destí: el nostre.

El missatge del film ha deixat força clar que el nostre destí es decantaria
cap a un o altre camí segons l'home triat.

A partir d'aquest punt, les coses s'han complicat per als espectadors ter-
cermundistes. Un guió enrevessat ha disfressat l'Adolfo de Felipe i en Felipe
—al qual, per la seva edat, no li calen gairebé perruquers ni maquilladors—
de «spaghetti-superman». El personal, una mica desconcertat, ha hagut de
mirar cap a ell mateix i decidir el camí que preferia saltant per damunt de
les imatges encadenades.
, Ha estat de les coses.més çonfortadores, alhora que inquietants, per als
catalans, pensar que el nostre programa era molt més complert, era un «pro-
grama doble». A més a més xle les coloraines hollywoodianes irradiades des
de Madrid, des de la nostra butaca hem pogut contemplar un substanciós
«Noticiari»; en ell, els esquemes eren força menys simples, encara que el que
ens jugàvem ha estat exactament el mateix.



Per part dels centristes, la «mulla-
da» de Suàrez en la campanya supo-
sava la pèrdua per la seva banda d'u-
na mena, de paper d'àrbitre que li ha-
gués agradat conservar. EIPSOE?va
voler arrossegar Suàrez a l'arena i ho
ha aconseguit. Les gires electorals
han estat les d'un candidat i no les
d'un cap de govern. Felipe Gonzàlez
sabia el que es feia en el repte televi-
siu. Tant-se-val que Suàrez no hagi
acceptat, el que es tractava era de
fer-lo baixar de la famosa «columna».
Al menys això s'ha aconseguit, encara
que «El País» li llencés una corda molt
comentada, publicant una foto molt

-efusiva amb el Rei, en primera plana.
El risc de tot això ha estat l'accent

presidencialista donat a la campanya.
En això té raó Carrillo. Si la propa-
ganda electoral ja era excessiva en
aques sentit, els fets posteriors no han
fet més que confirmar aquesta esgota-
dora presència dels dos líders. La qual
cosa ha suposat d'alguna manera un
empobriment ideològic molt notable.
Els socialistes amb prou feines si han

.parlat de socialisme i molt poc d'una
nova societat. Es tractava, això és

molt clar, d'acceptar la moderació en
la qual, en principi, se suposa que són
les classes mitges per arrancar d'allí
els vots que els socialistes necessiten
pèr arribar al govern. Tota llur cam-
panya ha estat muntada a base de
mostrar les abundants fallides que
oferia ÜCD i no explicant el propi pro-
grama. Una tàctica electoral tan vàli-
da com qualsevol altra, però que dei-
xa a la penombra molts interrogants
cara al futur. Afortunadament per al
PSOE, l'immediat Congrés, que ja no
pot ser postergat, suposarà la definiti-
va clarificació d'una zona d'ambigüi-
tat (marxisme sí o no, per exemple)
que s'ha mantingut durant aquestes
tres decepcionants setmanes.

UCD: un previsible
gir a la dreta

Els centristes començaren Uur cam-
panya amb certa moderació. Diuen
que el «fair play» no l'han trencat ells
i ens ensenyen com a mostra les trom-
pades i escridassades a Suàrez, algu-
nes estúpidament protagonitzades per
socialistes. La veritat és que li han

anat bé per a la seva imatge electoral
aquests intents de provocació la im-
portància dels quals, naturalment, ha
estat exagerada. A Madrid, el Centre
ha mobilitzat molts diners en la cam-
panya a nivell publicitari i molt poca
gent en els mítings, si bé cal dir que
l'assistència en general als actes elec-
torals ha estat escassa a tot arreu. Pe-
rò la moderació inicial ben aviat fou
substituïda' per un atac frontal al
PSOE, no tant al seu programa com a
la significació marxista. En un sopar
amb tots els pariodistes, tots i cadas-
cun dels candidats del partit governa-
mental per Madrid (Calvo Sotelo, Fon-
tàn, Pérez Llorca, Alzaga, etc.) s'hi
posaren amb duresa respecte del mar-
xisme dels socialistes, que «encara no
han rebut el bany purificador de Bad-
Godesberg». La frase degué sonar a
enginyosa per a llurs patrocinadors,
perquè va repetir-se constantment du-
rant tot l'àpat. Era clar que per als
centristes el marxisme era sinònim de
perversitat política.

Pel que fa a la resta, i com per ca-
sualitat, a les llibreries han aparegut
dos llibres, amb gran desplegament

p H
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publicitari, en els quals hom ataca el
suposat esquerranisme socialista. Es
tracta de dos pamflets d'escàs rigor
que proven, no que el PSOE sigui un
partit radical, sinó que la dreta espan-
yola segueix tan carpetovètonica com
sempre. I amb els seus seculars trucs
espanta criatures. Malament pot
acceptar-se el bany socialdemòcrata
en un país on les coses segueixen
pràcticament com estaven en temes
tan fonamentals com l'educació, la
sanitat i la corrupció, entre altres.

És clar que en l'última etapa de la
campanya UCD s'ha decantat vertigi-
nosament cap a la dreta. Curiosa-
ment, Coalició Democràtica amb una
imatge enormement desdibuixada, ho
ha fet cap al centre. Sembla quedar
molt lluny la campanya del 77 d'A-
liança Popular. Se suposa que ha estat
José M.a de Areilza l'artífex d'aquest
desplaçament,, l'èxit electoral del qual
és per demostrar. Però alguns nivells
de contacte ideològic són evidentment

palpables. Els líders dTJCD rebutgen
del tot qualsevol mena d'encontre
postelectoral amb CD. Algun paper hi
juguen les escasses simpaties perso-
nals que ambdós partits es tenen, en-
tre altres'la radical incompatibilitat
Areilza-Suàrez. Però la veritat és que
els pressupostos ideològics de llurs
respectives campanyes els ha acostats
bastant més del que sembla...

En canvi, els comentaris polítics
donen com a segur per al cas, altra-
ment poc probable, que UCD sortís
amb una relativa comoditat de les ur-
nes, un gir cap a la dreta. La reforma
fiscal de Fernàndez Ordónez, màxima
:fíta progressista assolida pel govern,
ha marcat unes distàncies amb certs
poderosos sectors econòmics als quals
UCD intenta ara recuperar. I tran-
quil·litzar. De fet, l'avenç de l'Opus
D ei és innegable, així com la pèrdua
de cert pes específic per part dels so-
cialdemòcrates. D'altra banda, hi ha
indicis sobrers que la batalla en el te-

ma de l'educació ha començat, fins i .
tot abans que es desenrotlli el famós
article 27 de la Constitució. I en
aquest camp, autèntica pedra de toc,
UCD està assumint postures cada dia
més conservadores, molt lluny de
qualsevol temptació socialdemòcrata.
Igual passarà en altres camps.

Quan aquesta setmana es tanquin
els col·legis electorals i comenci el re-
compte de vots, s'estarà obrint simul-
tàniament el següent procés electoral:
les municipals. Suposaran sens dubte
un pas decisiu. Temudes pel govern,
que les ha retardades tant com ha po-
gut, tancaran el cicle històric de la
transició. La batalla per una autènti-
ca democràcia començarà el quatre
d'abril. Les eleccions no són el final
sinó el punt de partida. El vot de I'l-
M i el 3-A dirà en quina direcció ens
encaminem. Con era previsible, i mal-
grat la moderació de tots els progra-
mes, al final només queden dues op-
cions; dreta o esquerra. •

ipegueAo* anuncio*
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Pont aeri MARTA MATA

Col·lectiu d'escoles per l'escola pública catalana
Diumenge 18 de febrer tenia lloc en

un local de Sants un acte electoral, el
més plural, respectuós i concret d'en-
tre els que ha assistit. Representants
de deu partits polítics asseguts en una
mateixa taula, donàvem resposta a
unes qüestions que ens havia fet el
Col·lectiu d'Escoles per l'Escola Públi-
ca Catalana, i la donàvem davant de
pares i mestres d'aquestes escoles.

Dins la campanya electoral, acon-
seguir un acte amb pluralitat, respec-
te i concreció és una gesta imputable
en aquest cas bàsicament a qui l'orga-
nitzava: el Col·lectiu, una realitat ben
concreta de seixanta-quatre escoles,
que funcionen ben pluralment en po-
bles, viles, suburbis i barris ciutadans,
i ben unides en la duresa i el risc del
respecte present al futur de l'Escola
Pública Catalana.

L'article desè dels Estatuts del Col.-
lectiu que publica en n.° 0 del seu Full
Informatiu, conté la definició pedagò-
gica més acurada que coneixem del
que ha de ser aquesta Escola, recollint
institucionalment, tot allò que indivi-
dualment i col·lectiva tants mestres
han assumit del Moviment de Reno-
vació Pedagògica de Catalunya. I això
fa respecte i fa parlar els partits no en
la línia de capitalitzar una realitat in-
discriminadament per acqnseguir uns
vots, sinó en la línia de servir una
realitat petita, però modèlica, que pu-
gui ser punt de referència viu per a
una política escolar.

La veritat és que qualsevol força
política que vulgui servir a tot el po-

ble, i a un projecte de poble lliure,
pròsper i sense classes, haurà de fer
una política educativa basada en qua-
tre augments:

-l'extensió de l'escolaritat oferta
públicament, l'extensió del període
d'educació des del neixement del nen
a les portes d'entrada i de millora del
treball, dels 0 als 18 anys, sense aca-
bar, però; una extensió no sols lineal
sinó colateral, que acabi amb l'actual
marginació del deficient físic, psíquic
o social, integrant-lo en el sistema es-
colar normal;

—la quantitat de centres escolars,
amb la localització, el tamany, l'es-
tructura i la construcció adequats;

—la qualitat de l'ensenyament, i
aquí no resisteixo la temptació de
definir-la amb els mateixos termes del
Col.lectiy: coneixement de la realitat
nacional, desenvolupament de l'espe-
rit crític i obertura a la transformació
col·lectiva, eliminació de les discrimi-
nacions contra la dona, importància
de la relació educativa al costat de la
d'ensenyament, tracte individualitzat
del nen, cooperació enfront de compe-
titivitat, admissió dels diversos ritmes
dels nens, participació dels alumnes
en la gestió de l'escola i connexióAen-
tre teoria i pràctica, treball i estudi.

—adaptació a la varietat real del
medi social, aquesta varietat que* di-
buixa un sistema educatiu on es coor-
dinen l'escola de barri obrer i de co-
marca pagesa, de vila històrica i de
ciutat nova. del Pirineu i del Delta, en
un denominador comú de catalanitat i

d'adaptació a la variada realitat del
medi. '•••>'.-:•

El Col·lectiu és un feble/arriscat i
entranyable model d'aquestes quatre
Unies de força, un «grup de pressió»
no caracteritzat per la força del nom-
bre i del diner, sinó precisament per
la força de la qualitat, la varietat,
l'extensió i la voluntat de quantitat.
Diumenge demanava als partits polí-
tics què farien per la seva continuïtat
en la actual provisionalitat i en una
situació catalana definitiva. ~

Els partits polítics donaven la res-
posta a tres nivells; des dels socialis-
tes es veia clarament:

—Política a nivell de l'Estat: Legis-
lació educativa només de bases gene-
rals i augment del pressupost d'edu-
cació;

—Política a nivell nacional de
Catalunya: llei ordinària d'organitza-
ció del sistema educatiu català, des-
centralitzat en regions educatives,
amb consells escolars com a òrgans
participatius i la Conselleria com a
impulsora, coordinadora i administra-
dora general;

-Política a nivell local: municipa-
lització dels centres que volen ser pú-
blics. • '*, ; . *. *;'• ?• •; •• "• ••, • • .'• •

Mentre els tres nivells no puguin
funcionar amb plenitud i a l'uníson,
mentre duri l'actual provisionalitat, la
continuïtat d'unes escoles com les del
Col·lectiu està en l'acció tutelar del
municipi a través del Consell Munici-
pal d'Educació.

I això serà possible a partir del 5
d'abril, fins i tot sense Pont Aeri.
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LA INVASIÓ ANUNCIADA COM A «ESCARMENT»

conflicte xino-soviètic
esclata a Vietnam

MATEO MADRIDEJOS

Encara que Fekin insisteix que es tracta d'una operació limitada, el
que està passant a Indoxina mostra tant les ambicions dels imperis

com el grau de descomposició en què es troba la distensió
internacional i l'aparent incapacitat dels «grans» per a controlar les

baralles localitzades.
La invasió de Vietnam per les tro-

pes xineses provocà una veritable
commoció internacional i col·locà les
superpotències en una situació de mà-
xima responsabilitat en el manteni-
ment de la precària coexistència que
es deriva de l'equilibri termonuclear.
Si bé Pekín va deixar ben clar, des del
primer moment, que es tractava d'u-
na operació limitada, «una acció d'es-
tricta defensa», l'objectiu de la qual
era «l'escarment» dels vietnamites, hi
havia el temor que la crisi pogués es-
capar en qualsevol moment al control
dels directes protagonistes i llurs po-
derosos aliats.

La caiguda
de Camboia

• El conflicte xino-vietnamita, segon
acte de l'enfrontament camboià-viet-
namita, és una conseqüència mes, si
bé la més escandalosa, de la pugna
xino-soviètica per la direcció del món
comunista. Allò que en principi fou
una querella doctrinal va alimentar-se
immediatament de les rancúnies his-
tòriques i acabà per traduir-se geo-
políticament en els conflictes' fronte-
rers. Ara estem en una nova fase de
la guerra a través de peons interpo-
sats, tant més perillosa en quant que
els pressumptes «satèl·lits» tenen uns in-
teressos que no coincideixen necessà-
riament amb els de llurs protectors.
La política asiàtica dels Estats Units,
desempallegada del malson vietnami-
ta, constitueix un factor de constant
pressió damunt de Moscú i Fekin, fins
el punt que la crisi actual s'ha produït
després de la normalització de rela-
cions xino-nordamericanes i les visi-

Els xinesos varen fer pagar amb sang la gosadia vietnamita.

tes de Deng Xiaopin a Washington i
Tokio.

El passat 7 de gener, els blindats
vietnamites, després duns quants me-
sos d'esbatussades, entraren a Pnom
Penh, liquidaren el règim proxinès de
Pol Pot i instal·laren un nou govern
provietnamita i, per tant, prosoviètic.
D'aqupsts formà bèl·lica, tan poc edi-
ficant) va culminar la crisi iniciada
l'any J975, coincidint amb la derrota i
retirada final dels nord americans de la
península d'Indoxina. En els^tres anys
que han passat, el règim de Vietnam,
enfrontat amb els greus problemes de
la reunifícació i la reconstrucció, ha
anat esdevenint l'aliat incondicional
de l'URSS, malgrat les reiterades ad-
vertències de Pekin; els hereus d'Ho
Chi Minh, amb oblit de la pràctica
política de vint anys i d'esquenes a les
recomanacions testamentàries del
fundador de l'Estat, van fer de llur
aliança amb Moscú l'objectiu essen-

cial de llur estratègia: El 30 de juny
de l'any passat, Vietnam s'integrà; al
COMÍECON, organisme per à la coope-
ració econòmica dirigit pels soviètics;
el 3 de novembre, els màxims diri-
gents vietnamites, Lè Duan (secretari
general del partit) i Fam Van Dong
(cap del govern) signaren a Moscú un

^«tractat de pau i cooperació» que pre-
veu la. celebració de consultes en cas
«d'atacs o amenaces». *

tes raons d'aquesta actitud vietna-
mita són molt' complexes, claven les
arrels en la història, en els antagonis-
mes nacionals i es nodreixen de la d?"
generació nacionalista que experi-
menten alguns moviments revolucio-
naris i que els porta a enfrontar-se
amb els que comparteixen les matei-
xes referències ideològiques. Hom su-
bratlla, en concret, les reticències a-
Hanoi als aspectes més xocants de la

revolució cultural xinesa, precisament
quan era més intensa «l'escalada»



nord-americana, així com llur rebuig
d'una mena de «doctrina Monroe» (À-
sia per als asiàtics) que justificaria les
pretensions hegemòniques de Pekin.
Quant a l'estratègia planetària, els
vietnamites difícilment podrien assu-
mir el postulat xinès que l'URSS és
«l'enemic principal».

Aquestes divergències es materia-
litzaren entorn de Kampuchea (Cam-
boia), a partir de 1975, quan els kh-
mer rojos, favorables a Pekin, pren-
gueren el poder a Pnom Penh i impo-
saren llur particular i sagnant concep-
ció del socialisme. És comprensible
que els dirigents d'Hanoi sentissin
una invencible repugnància envers les
exaccions i crueltats del khmer rojos,
però no ho és tant que hagin trigat
gairebé quatre anys en sortir en de-
fensa dels drets humans. Si els vietna-
mites sempre van mostrar-se recelo-
sos de «l'expansionisme xinès», els
camboians tenen força motius histò-
rics per a malfiar-se de les intencions
d'Hanoi. En ambdós casos, els antago-
nismes nacionalistes i la molt diver-
gent evolució dels partits comunistes
suministren arguments de pes al joc
de les aliances i el conflicte estratègic.
El model fins ara conegut de les revo-
lucions asiàtiques, dirigides per una
«intel·ligència» revolucionària amb ca-
pacitat per a enquadrar els campe-
rols, s'expressà en forma de caricatu-
ra en els khmer rojos, grup d'inteüec-
wais que va pretendre aplicar de ma-
nera forçosa a un camperolat misera-
• jw, les conclusions de llurs tesis doc-
torals elaborades a la Sorbona.

Consagrada l'aliança Moscú-Hanoi,
abandonada pels vietnamites llur tra-
^umal política d'independència na-

l i equilibri entre les dues Me-
gfm c o m u nisme, la caiguda del

p r ° ^ è s de PI Pot fou un esde-
e l s d i r i g e n t s * pekin

noméfr
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daUat1Y°m i11 afront teològic i un
^LmM^ sinó també com eld:una gran operació te.
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xinesos
Els dirigents xinesos van anunciar,

amb força aldarull, que es proposaven
donar una lliçó als vietnamites, un
cop fracassats tots els renys verbals.
Durant la seva visita a Washington, a
finals de gener, Deng Xiaopin, hereu i
continuador de la política de Txou En-
lai, comunicà els seus propòsits a
l'Administració Carter i, pocs dies
després, a Tokio, va dir públicament
que el règim d'Hanoi rebria «l'escar-
ment» adequat. La lliçó ha estat ad-
ministrada, de manera brutal, però és
molt poc probable que produeixi re-
sultats benèfics en un alumne que ha
demostrat a bastament que sap resis-
tir amb enteresa els més durs càstigs.

Els objectius de la invasió xinesa
foren també exposats clarament: obli-
gar Hanoi a negociar una retirada de
les seves tropes a Camboia i advertir-
lo, alhora, dels riscos als quals s'expo-
sa amb la seva tossuda política proso-
viètica. A canvi d'això, els dirigents
de Pekin corren l'enorme atzar d'una
represàlia soviètica que podria
concretar-se a la frontera siberiana,
on són desplegades unes cent divi-
sions, o en una operació preventiva de
bombardeig de les instal·lacions nu-
clears. Finalment, a l'haver llançat els
seus tancs a través de la frontera viet-
namita, Xina no tan sols entela la se-
va imatge internacional, sinó que ofe-
reix nous arguments als qui en el món
occidental s'oposen a la col·laboració
militar i tecnològica, per por de con-
tribuir al desenvolupament d'arma-
ments i indústries de la tercera super-
potència.

La primera reacció del Kremlin fou
força prudent; va demanar als xine-
sos que retiressin llurs tropes «abans
que no sigui massa tard», però s'abs-
tingué de qualsevol mesura que ha-
gués pogut estendre el conflicte. En el
front propagandístic, els soviètics no
tan sols han fustigat «l'imperialisme
xinès», sinó que han acusat Washing-
ton de connivència amb Pekin, sugge-
rint que el president Carter va estar
d'acord amb els plantejament bel·licis-
tes de Deng Xiaopin.

Amb prou feines esclatat el conflic-
te, el presidente Carter feu publicar
una declaració en la qual pronuncia-
va una condemna salomònica damunt
de Xina i Vietnam, alhora que adver-
tia a Moscú: «Qualsevol mesura de la
qual resultés una extensió del conflic-
te podria tenir greus conseqüències

per a la pau». D'aquesta manera els
Estats Units «globalitzen» la situació,
que és una bona mesura psicològica
en moments de crisi; però, d'alguna
manera, reconeixen llur incapacitat
per a-exercir influència sobre els es-
deveniments, a menys que no s'arribi
a la conclusió, com han fet els soviè-
tics, que Carter fins i tot va animar
els propòsits «expansionistes» de
Pekin. • ; • : ? • ; \

Xina i els Estats Units no haurien T:
d'oblidar que l'operació de càstig con-,;-,
tra Vietnam s'ha produït en un mo- ò
ment que la Unió Soviètica comença a [
sentir-se acorralada per un pressump-
te eix Washington-Tokio-Pekín. En ^
aquestes circumstàncies, la temptació
d'un atac preventiu contra Xina po- :

dria ser irresistible per als dirigents "*;
del Kremlin. r

i

El desequilibri
triangular

Xina féu saber que la seva invasió
era una operació limitada, segons el
model de la duta a terme l'any 1962
contra l'arrogància de Nehru, en ta
frontera amb l'índia; però la'prèdica
de l'autolimitació dels objectius po- -
dria veure's superada per la resistèn-
eia dels vietnamites o l'entrada en es-
cena d'altres factors. Al contrari del
que passà l'any 1962, l'evolució de la
crisi no depèn exclusivament del que
facin les tropes xineses. Les «provoca-
cions» frontereres vietnamites, denun-
ciades per la propaganda de Pekin
com un casus belli, no poden encobrir
raonablemente la profunditat i exten-
sió del conflicte que oposa els dos ge-
gants del comunisme en el vesper del
Sudest Asiàtic.

La ruptura oberta de l'anomenat
«camp socialista», en,traspassar peri-
llosament el límit de les > diatribes
ideològiques, introdueix un nou factor
de desequilibri en un sistema interna-* •
cional que sembla haver perdut la se-
va capacitat de control dels conflictes ~ .
localitzats. La divisió del món en dos ;
blocs antagònics, vigilants i equili-
brats, va contribuir decisivament al
manteniment de la pau; quan Xina re-
clama el lloc que li correspon i l'equi- .
libri es fa triangular, és lògic que els
mecanismes de la distensió s'hagin
quedat passats de moda, inservible.
La seguretat col·lectiva, a través de
l'ONU, és inoperant quant l'enfronta- '
ment-es produeix entre dos Estats que
tenen dret a vet en el Consell de Se-
guretat. • *
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EL NOU DESEQUILIBRI PETROLÍFER

L'Iran, protagonista
XAVIER BATALLA

La suspensió, d'ençà el passat 26 de desembre, de les
exportacions petrolíferes de l'Iran no afectarà només els
consumidors que — com l'Estat espanyol— depenien en gran
mesura d'elles, sinó que, com va passar amb la guerra semítica
del Yom Kippur, amenaça amb provocar una nova i greu crisi
energètica internacional.

Cinc anys després que els preus del
cru es multipliquessin per quatre, la
llarga lluita contra el sha i el triomf
de la República Islàmica poden obrir,
junt amb la manipulació de la crisi
per part dels consorcis petrolífers in-
ternacionals, ün cicle de característi-
ques semblants a l'iniciat després de
la victòria, amb pal·liatius, de l'Exèr-
cit hebreu l'any 1973. Si hem de creu-
re el*secretari nord-americà d'Ener-
gia, James Schlesinger, les conse-
qüències de la crisi política iraní se-
ran encara més traumàtiques que les
de l'embarg petrolífer de 1973-1974.
Lamentablement per a Europa, entre
altres presumptes víctimes, l'antic ad-
versari de Kissínger i avui dia en fun-
cions d'arbitrista del segle XX, deu te-
nir les seves raons.

Dos milions menys
de barrils

L'escassetat de petroli, encara que
sigui moderada, ja és un fet; un fet
agreujat, a més a més, per la crònica
debilitat del dòlar, que perjudica os-
tensiblement els productors. Encara
qüe els principals perjudicats pels es-
pasmes polítics jranís siguin Israel i
Sudàfrica —països als quals el govern
de Bazargan ha tallat tota mena de
suministre- la veritat és que en el
mercat internacional ja falten diària-
ment/des de fa unes quantes setma-
nes, més de dos milions de barrils. Te-
heran va decidir d'interrompre les se-
ves exportacions petrolíferes el passat
26 de desembre, després que les va-
gues iniciades per l'octubre reduïssin
la producció de 5,7 milions de barrils
diaris a 700.000. El mercat interna-
cional, que comptava amb uns 57 mi*
lions de barrils diaris, es veié així dis-
minuït en un deu per cent, amb la
qual cosa els consumidors com l'Estat
espanyol —les compres del qual depe-
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nien en un 20 per cent de l'Iran— han
resultat particularment afectats.

Les primeres conseqüències d'a-
questa escassetat ha estat un nou in-
crement del preu, ja que Aràbia Saudí
i altres països de l'Organització de
Països Exportadors de Petroli, OPEP,
han augmentat llur producció diària
en uns 4 milions de barrils que es co-
titzen a 1,21 dòlars més del que és es-
tipulat pel cartel. .

Malgrat les promeses de Bazargan
de reemprendre aviat les exporta-
cions, ítot fa suposar, però, que la si-
tuació, d'alguna manera, és poc
menys que irreversible. Tot i superant
els impediments tècnics existents, l'I-
ran difícilment tornarà a la seva pro-
ducció, anterior quan el Govern tot
just acaba d'anunciar la seva intenció
de reduir-la a més de la meitat.

Malgrat les pressions d'EE.UU., els
règims més moderats ja no mantenen

llur producció a alt nivell i preus bai-
xos. No tan sols l'Iran es nega en
aquests moments a buidar els seus
pous al ritme de les necessitats dels
països industrialitzats. També s'hi
oposen la gran majoria dels membres
de l'OPEP, que ara, a la llum de les
lliçons de la crisi iraní, volen produir
segons les necessitats de llurs respec-
tius p lans ' de desenvolupament.
Aquesta situació es fa més dramàtica,
per als desenvolupats, quan els crus
del Mar del Nord només serveixen per
proveir Gran Bretanya i Noruega, i els
d'Alaska han estat absorbits per l'ex-
pansió del mercat nordameriçà.

El cru mexicà
En aquestes circumstàncies, és fàcil

comprendre el renovat valor que, per
a EE.UU. tenen els rics jaciments me-
xicans que, a més a més, no estan
controlats per l'OPEP. Encara que la
recent visita de Carter a Mèxic no ha
pogut ser, aparentment/més descorat-
jadora per a Washington, no entra en
el camp de la política-ficció el pensar
que, en el futur, EE.UU. podrà rebre
del seu veí els 920.000 barrils diaris
que fins ara li suministrava l'Iran. Les
desatencions diplomàtiques i les acu-
sacions de López Portillo demostraren
que la lluita dels llatí-americans con-
tra Washington ja es lliura en el front
econòmic. Però la servitud de l'econo-
mia mexicana respecte de la dels
EE.UU. no serà precisament un obsta-
cle en el camí cap a un acord que, ai-
xò sí, haurà de ser menys inic. •

La crisi política irani ha provocat la inestabilitat del suministre de petroli.
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Els Amagatalls

ocias Humbert,
la reserva activa

JOAN BARRIL i CUXART
Conten les cròniques que la porta del despatx dels senyor Socias
Humbert va conèixer fa cinc o sis anys els efectes testimonials i
devastadors d'un còctel moïotov. £1 senyor Socias Humbert era
aleshores el flamant delegat del Sindicat Vertical a Barcelona i
JJB dels pocs polítics de l'època que va saber trobar
íormulacion8 concretes a l'entelèquia de raperturisme.

Pel seu telèfon s'entrecreuaven
converses insòlites, gairebé críptiques,
entre el Govern Civü de Martín Villa i
tÜ ,gen ts obrers de la clandestini-

L'històric líder de Comissions
del Baix Llobregat, Carles

d'en T r e c o r d a sovint una frase
dèn • ? ^ s°cias que posa en evi-
Praemà ' s eu . caràcter eminentment

í ^ v a l o r o l a ^portancia
Pbrer en funció del nom-W

10.000 ja podem co-
-ne».

Fer mor d'aquest pragmatisme la
porta del despatx del senyor Socias
se'ns mostra avui gairebé blindada.
Un passadís llarg tapissat d'estampes
de la història d'Amèrica ens evoca els
seus estudis a Estats Units. El despatx
és càlid i acollidor, sense luxes apa-
rents. Un recambró annex és el lloc de
lectura del nostre personatge —«això
sí que és un amagatall», comenta—.
Les quatre parets estan encatifades de
llibres i fotografies que exhalen una
olor penetrant a lletra impresa. L'olor
dels retalls de diaris, del records pro-

fessionals, de les dedicatòries senti-
des, fins i tot de certes adhesions in-
quebrantables. L'olor de l'èxit, en de-
finitiva.

—Vaig deixar l'alcaldia de Barcelo-
na fonamentalment per dos motius.
En primer lloc perquè un cop aprova-
da la Constitució considerava que l'e-
tapa de transició vers la democràcia
havia acabat En segon lloc s'havien
convocat eleccions. Ja he manifestat
més d'un cop que no crec que un polí-
tic hagi d'exercir sempre un càrrec.
Això no obstant, si aquí s'hagués plan-
tejat una possibilitat d'Entesa tal ve-
gada hagués reconsiderat la meva de-
cisió, però indubtablement l'Entesa no
era possible donada la situació actual.

—Hi ha molta gent, però, que si que
considerava possible la repetició de
l'Entesa i que ho desitjava ferma-
ment.

—Crec que el caràcter de les elec-
cions del quinze de juny era sensible-
ment diferent al de les properes. Ales-
hores es tractava de consolidar el
canvi, guanyar l'Estatut i refermar la
democràcia. Ens calia un esperit uni-
tari per part de tots els partits. Avui,
però, ja tenim la Constitució, s'han
posat les primeres pedres a l'Estatut,
s'ha aconseguit el retorn de la Gene-
ralitat Provisional i la convocatòria de
les eleccions de març té un signe ben



diferent. Ara cal clarificar els models
de societat als quals aspira cada par-
tit i posar en evidència la correlació
de forces real.

-Encara qüe la divisió de l'Entesa
vingui a augmentar el desànim popu-
lar al no respectar la tradició unitària
catalana?

-La política unitària sols sorgeix
en moments molt determinats. En mo-
ments de llibertat els partits han de
fer la seva pròpia política sense que
això exclogui el retorn a la política
unitària quan el país es trobi davant
una situació difícil.

La veu és metàl·lica, densa. Una
aleació vocal on s'hi combinen la ver-
satilitat del bronze amb la duresa de
l'acer inoxidable. Les frases, curtes i
ben estructurades, són sintàcticament
perfectes, gairebé oficials, extremada-
ment cauteloses. Al llarg de la conver-
sa el senyor Socias se'ns mostra més
professional com a entrevistat que no-
saltres com a entre vista dors. Una
pausa de segons precedeix a cada res-
posta i el silenci esdevé aleshores un
pèl opressiu. La veterania política ha
relegat l'espontaneïtat a l'off the re-
cord, però es tracta en qualsevol cas,
d'una espontaneïtat britànica, trenca-
dissa al mínim apropament.

Les eleccions del
canvi econòmic

-Per part de la UCD la campanya
electoral no és conceta. És verbal-
ment molt agressiva però darrera
aquest verbalisme amaga les raons
que voldria conèixer l'elector. El ciu-
tadà és un home pràctic que voldria
saber les coses que s'han fet: el pro-
blema de l'atur no està resolt,, i és un
tema de Govern, el problema de la ne-
gociació col·lectiva és un tema de Go-
vern, la manca d'equipaments socials
és també un problema del Govern. En
aquesta campanya el partit del Go-
vern hauria de rendir comptes si vol
obtenir vots. És molt diferent l'estra-
tègia d'un_partit de l'Oposició que la
del partit que està al poder.

- Q u i n s r e s u l t a t s podr i en
aventurar-se en una Catalunya on s'hi
presenten dues candidatures de cen-
tre?

-Els resultats del quinze de juny
no tindran variacions sensibles. Possi-
blement el pacte de Convergència
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La serenitat demostrada per l'esquerra és admirable

amb la Unió Democràtica els propor-
cioni uns resultats molt semblants.

—I l'eufòria socialista, creu que es-
tà justificada?

—Com ja he dit abans tots els par-
tits, fins i tot el Partit Socialista, es
mouran al voltant dels resultats del
quinze de juny. Seria desitjable no
obstant que hi hagués un creixement
per part de l'esquerra.

—En quin sentit seria desitjable?
—Abans parlàvem de models de so-

cietat. Jo crec que en aquesta societat
s'han de fer profundes reformes que
sols l'esquerra pot es cometre. Així com
les eleccions del quinze de juny van
significar un canvi polític les eleccions
de l'u de març haurien de suposar un
canvi econòmiq

—Aquest avenç de l'esquerra que
vostè desitja no podria augmentar el
perill d'una involució política ja sigui
per la via de la desestabilització com
per la del cop d'estat?

—En aquests moments la involució
no és possible. Sobretot per la gran se-
renitat demostrada per l'esquerra en
tot aquest temps. Una serenitat i un
equilibri que han estat exemplars no
únicament al nostre país sinó també a
tota Europa. És precisament per
aquesta serenitat que sols l'esquerra
pot iniciar la reforma de certes insti-
tucions econòmiques actualment en-
carcarades.

La ciutat per
ai ciutadà

-L'alcaldia de la1 Ciutat de Barce-
lona deu haver estat un mirador per-

fecte per constatar les pressions dels
grups especuladors...

—Les ciutats han experimentat una
gran especulació deguda sobretot a la
manca de control urbanístic. No és
d'estranyar, doncs, que últimament
també s'hagi pressionat a la Casa de
la Ciutat per seguir amb el desgavell
existent. Penso que la política seguida
a l'Ajuntament ha aconseguit evitar
en gran mesura l'especulació. Pel que
fa a les pressions indirectes ens han
portat a certes confrontacions amb el
Govern, qui seguia entenent que els
ajuntaments estaven al seu servei en
comptes d'estar al servei del ciutadà.

—Sense el suport del vot quina for-
ça podia tenir l'Ajuntament de Barce-
lona enfront el Govern Central?

-Efectivament, no teníem vots al
darrera però en moltes ocasions es va
donar un consens amb les Associa-
cions de veïns, amb els partits polí-
tics. Aquest era él substitutiu dels vots
en aquesta etapa de transició i ens va
anar força bé. Recordi, si més no, la
lluita pel manteniment del preu dels
transports municipals...

-El ciutadà recordarà l'etapa de la
seva alcaldia com un intent de fer la
ciutat més habitable.

-És- difícil donar una idea d'alKJ
que pot ser la ciutat ideal quan ens
trobem amb una ciutat degradada en
la qual s'ha dut una política d'espat-
lles al ciutadà. Una de les coses que
haurien de contemplar els programes
que es facin és la possibilitat de con-
trol per part del ciutadà de la gesti°
municipal. Això és fonamental.

-Vostè va potenciar per ?*}&&*
vegada desprès de molts anys 1 us,a

la ciutat per part del ciutadà, precisa-



als barris. Es tractava que el ciutadà
conegués al guàrdia i entengués que
està complint un servei a la ciutat, i
que en conseqüència el guàrdia ha de
sancionar tota conducta irregular. Pe-
rò això el ciutadà de Barcelona ho
entén molt bé...

a millor manera de vigilar la ciutat és deixant que el ciutadà ocupi la ciutat.

ment en uns moments en què l'esclat
de la llibertat podia provocar autèn-
tics aldarulls. Em vé a la memòria ara
el Ban de l'Estatut, Les Festes de la
Mercè del setanta-set, etc.
ri."~De sempre he cregut que el ciuta-
dà üe Barcelona està cridat a la vida
associativa. Quan vam començar a
S c o s e s Pels carrers vam

q u e ei q u e i a g e n t volia erà allò
a m e t El ciutadà té dret a ocu-
T a o c u P a r el carrer, i que

d a é s l a m U l o r manera de
a ciutat. Nosaltres estàvem se-

a esnatu a q u e s t a Polít ica no arribaria
nen nnn r"Se perc*uè e l s ciutadans te-

^ consciència de no espat-
que estimen.
L ^ e s t a U n e a s'inscriu la mi-a u i latge de la GuàrdiaUrba-

llar

Els regidors del NO
s'han automarginat "

—Una de les coses que més. crida
l'atenció a l'opinió pública és el pro-
gressiu ostracisme en el qual han cai-
gut els regidors del No...

—Quan vam arribar a l'Ajuntament
ens vam trobar amb una situació cer-

—Exacte FI tament deteriorada. Aleshores vam
reforma dp'io n 6 P. re ten íem amb la fer ús de la Carta Municipal que dóna

dee
na

primer uoc H J I U a U r b a n a e r a en algunes atribucions
o c descentralitzar-la i dur-la mont de deixats cment de delegats

en el nomena-
de serveis i vam

procedir a formar un equip de profes-
sionals que s'han entregat incondicio-
nalment a la ciutat. Tot el que hem fet
a Barcelona es deu a aquest equip i
als tres .tinents d'alcalde. Per part seva
els regidors han fet el paper que els
tocava. Jo no he restringit en absolut
la tasca dels regidors. Diguem que
potser, han estat-els propis regidors els
que s'han autorestringit llurs fun-
cions. • ... :í

—Vistes les candidatures presenta-
.des ,a les properes eleccions munici- .
pals, .és optimista davant el futur?
Creu qué els candidats poden conti-
nuar la tasca començada per vostè i
el seu equip?

—El nou Ajuntament haurà d'anar
molt més enllà. Pensi que, al cap i a la
fi, nosaltres vam assumir el govern.de
la ciutat sense ni saber el temps que
hi restaríem. En principi pensàvem en
uns mesos i després la situació es va
anar prolongant. Això ha estat l'obs-
tacle més gros per poder portat a ter-
me una programació més ambiciosa.
Per això dic que tots els ajuntaments
que es formin a partir de les eleccions

^ municipals hauran d'anar molt més
g enllà. . ; - ;. r ? -,:.>'- '
^ —Quin seria el programa ideal...?
g -Els programes tots s?assemblen
§ entre ells... S'ha de tenir en compte,
gperò, que la dreta ha tingutToportu-
g nitat de governar durant molts anys, i
^ que després del seu govern ens hem
u trobat amb una ciutat que no ens agra-

da. Es per això que considero molt
important que el proper ajuntament
sigui d'esquerres, que la ciutat estigui
en mans • d'homes amb idees innova-
dores, i amb provades actituds d'ho-
nestedat. Sols l'esquerra pot sentar les
bases d'un ajuntament amb futur com
és el de la ciutat de Barcelona, i--

En aixècar-nos tot retorna a la nor-
malitat. La conversa és ara fluïda i
plàcida presidida pel tema constant
de la cosa pública. Afirma no estar en
cap partit i dedicar-se íntegrament a

'. ' la família i à la seva vida professional
com a advocat. Amb estudiada coque-
teria política però, no perd ocasió de
demostrar-nos les seves simpaties. Un
pamflet en contra del Partit Socialista
editat per qui sap quina dreta li ser-
veix de mirall on treure's el maqui-
llatge * del polític independent. Quan
sortim al carrer la porta resta entreo-
berta. De fet, a la reserva activa del
senyor Socias Humbert no hi calen ja
portes blindades. Qüestió de pragma-
tisme. •
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Que bo fóra que vingués
tots los anys el Carnestoltes

a lo menos quinse voltes
i Nadal de més a més

Visca la gresca,
és C
FRANCESC BAIGES

«Què és aquest xivarri?», ha preguntat una dona sorpresa.
Un noi, amb la cara pintada i un somriure de banda a banda de
la cara, li ha contestat:
«En Carnestoltes, senyora, ha arribat en Carnestoltes».

Si en fa d'anys que hom espera
amb delit els dies de Carnaval! Els
dies de disbauxa i gresca que s'ama-
guen rera aquest mot han estat la di-
versió de vés a saber quantes genera-
cions. Curiosament, una de les cele-
bracions amb més acceptació arreu,
com és el Carnaval, manca d'una con-
creció exacta de quins són els seus
orígens i quina és la raó de la seva
existència. Posats a gratar la nostra
història passada hi ha qui troba prole-
gòmens del Carnaval fins als rites re-
ligiosos de l'Edat de pedra, de caça-
dors del Paleolític o cultes animals o
agraris dels pobles del Neolític. Ja
més aprop de nosaltres hom atribueix
l'actual Carnaval a la continuació de
lés festes gregues conegudes com del
deu Dionisi, primer, i després de les
festes romanes anomenades Saturnals
i Lupercals. . : .

Per Dionisi, per Saturn o per l'abs-
tinència posterior el que és cert és que
la tradició ens ha portat una celebra-
ció carregada d'història. Tradició que
s'ha caracteritzat darrerament per la
celebració de molts balls distints, à-
pats col·lectius de dimensions consi-
derables, acumulació de crítiques i sà-
tires de l'ordre establert inesgotables,
profusió de begudes alcohòliques i
augment del protagonisme dels fa-
drins i les dones en les festes; en re-
sum, tot allò que els catalans entenem
per gresca. , •

Carnestoltes
a gust de tots

A casa nostra, abans de la guerra
quan l'inefable dictador prohibí el
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Carnaval, la tradició carnestoltística
tenia innombrables manifestacions di-
ferents. La diversa evolució dels cos-
tums donava lloc a jocs, balls i festes
distintes als diferents indrets de Cata-
lunya. Així, el personatge central, en
Carnestoltes, era qui obria, vetllava i
tancava la festa, arribava al poble o
ciutat d'una forma característica a
cada lloc, anava disfressat de formes
diverses, podia ser home, dona, mig-

A Carnaval es fa molt l'animal.

de cada cosa o animal i, així mateix,
moria de distintes maneres. Perquè en
Carnestoltes mor amb la festa. El que
ja no és tan clar és quan neix, quan
arriba al poble o ciutat que l'espera
perquè, néixer, neixia cada any, si
més no abans de la guerra. Hi ha llocs
que el reben el divendres de Carnaval
(el dia després de Dijous Gras, abans
del diumenge de Carnaval), d'altres el
veien arribar el dissabte o bé el ma-
teix diumenge. Fer un esment com-
plert de les tradicions del Carnestoltes
a Catalunya seria extensíssim però a
tall d'exemple i per a donar mostra de
les repercussions posteriors d'aques-
tes celebracions n'hi hauria prou amb
recordar que cançons populars com el
«Jan petit com balla, balla,...» o el «Jo
te l'encendré, el tio, tio fresco,...» P6?'
tanyen al ben farcit arxiu de tradi-
cions carnavaleres.

La varietat de balls també era
enorme i rebien noms divertits com &
patacada (cop de mà al cul), de cor-
nuts, l'indiot, la disfressada, d'espoi-
sada, ball pla, de gitanes, les.contra*
danses, i d'altres. Cada ball tenia les
seves normes i passos conseqüent^
ocupaven un lloc important en les w*
tes. Lloc important, que no única ex-

Quan a Rialp penjaven Carnestoltes (Carnaval del 1970).

pressió del Carnaval com molts han
interpretat després, ocupaven igual-
ment les mascarades i disfresses. El
disfressar-se era un element més de la
festa però una part no menyspreable
de les activitats es feia a cara desco-
perta (en casos radicals, que també
n'hi havia a Catalunya, a tot desco-
bert) i no per això disminuïa l'encís
del Carnaval. •

Amb Franco
es reia pitjor

n o ^ í e l r e i d e í s Poca-soltes, en Car-
ta I ,?' *° COIn'Ptava amb un pocasol-
da i» V a 8 o r t i r contestatari. Acaba-
CaWo

8U?ITa' la Prohibició de celebrar
S c % é damunt l'Estat es-

f s i i* tradició ja té sovint di-
?er a arrelar-se en els pobles,
lm?°?8ibi l i ta^e dur a terme
l"1 ^U d a a « « « I * ** trans-

* seus costums.

gué. 6 n Carnestoltes no desapare-

e

^ d° Catalunya que
a s'incorporaren alare-

cuperació del Carnaval, cal esmentar
en primer lloc, per la durada i gran
participació popular, les festes de Vi-
lanova i la Geltrú. Aquesta ciutat, que
abans de la guerra alternava el Car-
naval amb Reus celebrant-lo un any a
cada lloc per a no interferir-se l'as-
siestència, recollí la llarga tradició
pròvia al 36 i organitzà una setmana
de festes que en els darrers anys
ha assolit un renom tan gran que el
dissabte de Carnaval els vilanovins
prefereixen restar a casa davant la in-
vasió de gent de fora de la ciutat que
venen a passejar-s'hi.

En realitat, un fenomen que s'ha
anat estenent ha estat el d'anar-se
creant focus emissors de Carnaval.
Així apart de Solsona i Vilanova,
Reus, Canet, l'Ametlla, Terrassa es
van convertint en nous punts d'expan-
sió de la malaltia de la gresca. Però
no tot han de ser dades optimistes; és
més, si haguéssim de ser sincers
hauríem de dir clarament que en Car-
nestoltes ho té força complicat. I la
seva complicació més immediata és
haver de combatre en una setmana el
què durant les cinquanta-una que li
queden a l'any faran en contra seva.'
Els esforçats organitzadors de Carna-

vals, com el grup «El Comediants» que
impulsa el de Canet que han preparat
el de 1979 dés de les onze ho-
res, del dia onze del mes onze
del 78, topen amb un tipus de socie-
tat no especialment avesada a la pro-
moció de la imaginació i la creació
humorística com és la nostra. La tele-
visió, la massificació, els convencio-
nalismes socials, els tabús i les manies
s'oposen a en Carnestoltes.

En Carnestoltes
i les municipals

El progressiu deteriorament de la
tradició del Carnaval provocat pels
factors ja esmentats ha vingut acom-
panyat per la tasca dels ajuntaments
que han ignorat, quan no han repri-
mit, la seva recuperació i per la difusió
d'una mentalitat falsament religiosa
qúe l'etiquetava de pecat mortal. Da-
vant aquesta situació són molts els il·-
lusionats amb el canvi que poden supo-

' sar les properes eleccions municipals.
I no és debades ja que els primers
fruits ja es van veient: el Carnestoltes
de Canet trobarà acomplerta la seva
exigència del sermó de l'any passat, el
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monument «a los caídos por Dios y
por la Pàtria» fa deu dies que ja no fa
nosa al bon gust de la vila i els seus
carrers han estat recentment catala-
nitzats. Hom pensa que si això passa
abans de les eleccions, què no aconse-
guirà en Carnestoltes després del tres
de març.

De moment, l'amo de la festa, que
rebrà noms diferents a cada indret—.
Pallofa primer a Mataró, o Carnestol-
tes segon duc de la Cosmolàndia à
Terrassa—, el què voldria és que cada
poble tingués el seu propi rei. La revi-
fada de la festa és evident, malgrat
les circumstàncies i excepcions es-
mentades, i aquest any seran molts
els ciutadans que celebraran el Car-
naval amb quelcom més que un ball
de disfresses a la boïte de torn. La llis-
ta es fa llarga: Solsona, Vilanova, Sit-
ges (que esdevé cada any el lloc de
trobada dels travestis catalans), Ca-
net, Mataró, Reus, Terrassa, L'Amet-
lla, Alella, Argentona, Arenys de
Munt, Cardona, Mollerussa, Esparra-
guera... i a la cua, Barcelona. £1 cap i
casal, per obra i gràcia dels governa-
dors civils, es queda any rera any

amb en Carnestoltes a l'entrada del
port. L'Elisa Lümbreras, des de dins
l'Ajuntament i coneixedora del proble-
mes que l'any 78 impossibilitaren el
Carnaval (inseguretat ciutadana, al.-
legà el governador civil) demanà a
l'aleshores alcalde Socias que de-
manés a en Belloch si permetria la se-
va celebració. Aquest contestà afirma-
tivament. Dies després marxava en
Socias i es convocaven eleccions; la
nova contesta de Govern Civil era dis-
tinta: no al Carnaval perquè no es po-
den celebrar actes deu dies abans de
les eleccions i d'altra banda el Carna-
val no té tradició a Barcelona. La se-
gona part no cal refutar-la i pel que fa
a la primera hem de felicitar aquells
que no han demanat permís, Vilanova
no ho ha fet mai, perquè s'han lliurat
de la prohibició; per bé que segons a
quin lloc hagués estat molt greu pro-
hibir el Carnaval. «Abans ajornar les
eleccions que suspendre el Carnaval»,
comentaven a Sitges.

En resum, Carnestoltes, una festa
que es vol recuperar i que conté en els
llibres de les hemeroteques i en la me-,
moria dels vells tot el material.per a

fer-ho, convenientment acompanyat
per l'actualització que correspon.

No hi ha espai aquí per a explicar
totes les coses que es fan i en què con-
sisteixen. Que tothom celebri al seu
aire el Carnaval, a Canet amb ge-
gants, sardinada, molta música i pro-
blemes amb les monges; a Vilanova
amb xatonada, comparses i Vidalot; a
Heus amb els deu mil ous durs i les
carreres de cotxes de nens; a Terras-
sa amb el Carnestoltes femení que ve
en tren i mor malgrat les metgesses
que el tracten; a Solsona amb la músi-
ca sorda, el gegant boig, les figues, la
coca i el vi blanc o les contradanses; a
Sitges amb el Rallye d'aperitiu i el
ball de l'extennini; a Arenys de Munt
amb el Consell dels Bulls i al Vallès
amb el ball de gitanes; i...

I si voleu saber què és cada cosa
d'aquesta en lloc d'anar a la discoteca
aneu al vostre poble o barri l'any que
ve com recomana sovint el nostre rei.

Pare Joan Carnestoltes
m'ha dictat un testament
que no es pot tornar a la gresca
fins d'aquí a l'any vinent. • •

L'HORA al Palau de la Virreina

OIPIÉÉ

A la foto
veiem un
dels plafons
exposats
al Palau de
la Virreina en el
qual apareix un
exemplar del
número u de
L'HORA. Aquest
plafó forma.
part de
l'exposició sobre
premsa catalana
actual '
que ha estat
organitzada
per
Omnium Cultural i
per Xarxa Cultural
sota el patrocini ,
de ,
l'Obra Cultural
de
tia Caixa».
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SE L'ACUSA D'AMAGAR TERRORISTES

Josep Pau: és una maniobra
molt bruta

. FRANCESC PLANAS , \
«Em van trucar a les quatre de la matinada per a dir-me que l'endemà el
diari «El País» m'acusaria d'haver amagat els pressumptes assassins d'en

Bultó i en Viola»
que començà ara fa vint-i-sis anys aJosep Pau i Pernau, primer candi-

rehiS°fialÍsta a l c°ngrés per Lleida, Arbeca.
cam sorPrenent nova en plena
campanya electoral.

rí?r.8 a b i a <&* circulava un dossier
medis de comunicació

activitats que m'a-
" ' M Ï S . però

vinculessin

mésjoveenl'an-
hà rebut a Llei-

PSC. Els carrers de la
£ lens d e carteUs amb el

ciutat

rostre d' £ l e n s

jectòria net ï Í ^ paraules: Tra-
pre tès preseita e C t Ò r i a q u e ^gú h a

ar com més confosa i

-Vaig educar-me en l'ambient d'u-
na mitjana propietat familiar agrària
en la qual vaig començar a treballar
la terra als catorze anys. Jo volia es-
tudiar però ho feien ja les meves cinc
germanes i una onada de fred que
matà les oliveres m'obligà a dedicar-
me a ajudar a casa.

L'anomenat «Col·lectiu Conreu» fou
í u i v e i é n é i x e r l e s s e v e s P ^ e r e s a c '
c i o n s polítiques i sindicals agràries.
Tenia setze anys.

-Sempre he estat en una Unia molt
nacionalista i d'esquerres, la qual co-

sa em dugué a tenir gran quantitat de
contactes amb molts grups polítics.
Vaig impulsar l'Assemblea de Catalu-
nya i, en tornar del servei, vaig entrar
al Front Nacional. Així mateix vaig
participar en les reunions preparatò-
ries de la creació de la Unió de Page-
sos, tot i estar encara fent la «mili».

Una pancarta fou el motiu d'una
detenció a començaments del 76. Fou
el dia que el governador civil anà a
Les Borges Blanques a inaugurar la fi-
ra.

-En aquella ocasió demanàvem la
dimissió de dues persones de l'admi-
nistració franquista. Una d'aquestes
persones, aleshores president de la
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£ïs socialistes esborraren les pintades de

Cambra Oficial i Sindical Agrària, es
presenta avui pel Senat per la UCD.

En el període franquista una deten-
ció no era cap demèrit. Però en el
franquisme, també, es van produir
unes famílies polítiques que en
clarificar-se i desfer-se han donat lloc
a enfrontaments que, en bona. part,
poden estar a la base de les acusa-
cions esmentades.

—Vaig deixar el Front a comença-
ments del 76 creant el «Col·lectiu
Combat» que no va durar ni quinze

' dies i després vaig ésser molt temps
independent políticament, dedicant-
me a la Unió de Pagesos. Abans de les
eleccions em vaig incorporar al PSC-R
que era l'únic partit organitzat al meu
poble i, després, vaig sortir diputat en
segon Hoc de la candidatura del Pacte
Democràtic. ; • -'

De la Unió de Pagesos
a diputat socialista

Juntament amb l'Albert Tarrats,
home clau en la publicació de les re-
cents acusacions contra el candidat
socialista, en Josep Pau representava
el Front Nacional en les reunions del
Secretariat de la Unió de Pagesos de
Les Garrigues. Des d'allí contribuí a la
lluita del sindicat pagès.
, . -Les lluites de la Unió de Pagesos
són les que jo em vaig comprometre a
portar al Congrés de Diputats el quin-

:; ze de juny del 77. Un any i mig
després d'aquella data jo diria que s'-
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la Triple A.
ha fet poca feina parlamentària però
no pas per culpa nostra. Crec, però,
que la nostra presència a les Corts
així com la pressió de la Unió de Pa-
gesos ha aconseguit parar, dificultar i
millorar alguns dels projectes de la
UCD.

Ens ha parlat del programa de go-
vern socialista, d'una nova planifica-
ció de conreus a Catalunya, del model
holandès .cóm l'ideal per a avançar,
de l'enredada del traspàs de compe-
tències en matèria d'agricultura i de
la confiança en el futur d'una gestió
agrària absolutament depenent de la
Generalitat; però la campanya electo-
ral torna a la conversa.

-El quinze de juny, CDÇ va treure
46.000 vots i dos diputats, UCD uns
45.000 i un diputat i els socialistes
27.000 i un diputat. Al PSUC li van
faltar quaranta vots per a ocupar el
lloc d'un diputat de CDC i Esquerra en
va tenir 12.000. Això i el trasvàs de
forces polítiques fa que la campanya
sigui una veritable guerra.

Més una guerra que
una campanya electoral
Una guerra que hom ja preveia

quan en Joaquim Arana es queixava
públicament en un sopar de la coali-
ció senatorial d'ERC i PSC ja que la /
seva campanya es basaria fonamen-/
talment en els atacs a en Josep Pau.

, —Jo ja sabia que la campanya se-
ria dura però mai no m'hagués pensat

A aquest pas m'acusaran d'haver cremat
Roma
que les acusacions fossin de l'estil que
se m'han fet. Nosaltres estem investi-
gant l'origen de les informacions apa-
regudes a la premsa sota la base que
es tracta d'una maniobra electoral
bruta que han tirat endavant els nos-
tres enemics polítics. I tant poden ser
persones de la dreta declarada com
gent que es diu d'esquerra.

D'esqueiïa se'n diu l'Albert Tarrats
que ha estat l'home que féu arribar la
informació a diversos mitjans de co-
municació, mitjans que estaven com-
provant la fidelitat de les acusacions
quan aparegueren a «El País». La tar-
da del mateix dia, en un míting al p°"
ble de Belianes, David Poca, número
3 de la candidatura lleidatana, &
l'Esquerra Republicana parlava d on-
ze lluitadors de Catalunya fent.reW'
renda ais onze homs que constave
en el dossier tramès a la premsa VeT

que en «El País» es convertien en trer
ze o catorze persones, significant, p
tant, el coneixement per part del ca
didat d'ERC de l'existència del w
dier. • \ '

-Jo desmenteixo totes les afirma-
cions aparegudes als diaris si bé
només n'hi ha una que sigui d'una

gran volada: el suposat fet d'haver
amagat els presumptes assassins d'en
Bultó i en Viola. També m'han acusat,
d'haver participat en l'incendi de la
refineria d'oli d'ACACESA i la destruc-
ció d'un tractor que treballava en la
construcció de l'autopista que enllaça
Saragossa, Tarragona i Barcelona, fets
dels quals s'havia acusat amb anterio-
ritat (eren els primers mesos del 76) a
la Unió de Pagesos. Desmenteixo
igualment la participació en aquests
fets, conscient, però, que l'única acu-
sació és la primera.
. Àlvar Valls, Montserrat Tarragó,

Josep Lluís Pérez i Carles Sastre, qua-
tre implicats en l'afer Bultó i més tard
en el Viola. Què tenen a veure amb en

• Josep Pau?
—L'Àlvar Valls va venir a alguna

de les reunions que fèiem a Les Bor-
ges Blanques la gent del Front Nacio-
nal, però en aquell temps no hi havia
la confiança d'ara i si bé jo el coneixia
físicament i sé segur que vam partici-
par en una mateixa reunió i crec
recordar-lo d'una altra no sabia ni
com es deia ni d'on era. De la Montse-
rrat Tarragó només sé que una ger-
mana seva viu amb la meva cunya-
da. Dels altres dos no en sé res.

Si parlessin els acusats...
—La resta d'acusacions resten en

segon terme. Si bé hom diu que ACA-
CESA, que ha vist fa poc com també li
era cremada una factoria a Reus,
podia estar interessada en cremar ella

mateixa la seva refineria no seria es-
trany que pagesos lleidatans a títol
personal en fossin els responsables
per l'oposició amb l'oli de les coopera-
tives, especialment si ens situem en
un context franquista on es podia pro-
posar arrencar les vies del tren, volar
un pont o tallar una carretera.

—A aquest pas se'm pot acusar de
qualsevol cosa, fins d'haver cremat
Roma. D'altra banda, crec que és un
mèrit no haver-se quedat a casa en
l'època franquista i, si bé desmenteixo •
la meva participació directa en els
fets que m'imputen, no crec que la
lluita antifranquista pugui ser motiu
de desprestigi. Altra cosa és l'afer
Bultó-Viola.

Potser la millor solució seria que
els quatre implicats en l'afer .pren-
guessin la paraula.

-S i ells volen si; ara, vés a saber
on són! ! •'-.

«La Manana», diari de Lleida, titu-
lava el dissabte: «Pau cobijó a los ase-
sinos de Viola y Bultó»; a Lleida apa-
reixien octavetes i pintades dient:.
«Pau, asesino» signades per la triple A.;
Una pregunta tan important o més
que la certesa de l'acusació feta al
candidat socialista és: Qui ha impul-
sat l'Albert Tarrats a difondre-la? i

La màfia lleidatana també partici-
pa en les eleccions», ha comentat en
Josep Pau fullejant «La Manana» que
publicava la carta que el seu pare ha-
via enviat als diaris per a encoratjar-
lo. •

Porta dels Bergants RAMON BARNILS

Blanc terrorisme
I una altra cosa que es podria fer seria dir, com si

res.
-Ara torno, i xino xano no parar fins arribar a

muntanya, on les paraules s'ordenen en dita, proverbi,
refrany i prou.

Economia de pura subsistència, sense amo ni mos-
so. A la vora d'on la pista forestal arriba a la carretera
mig asfaltada i sense ratlles, refer una borda. Partir-la
ainb un envà, part dedins per anar-hi fent, part defora
Per. al negoci.

Foc a terra.
Quatre vins, quatre refrescos, una dotzena d'alco-

nives per matar el cuc, blanques, negres i parti-
arbequines'per caprici. Unes miques de fuet. De
-ge, poc: temps era temps que encara se n'hi feia,

ceï«*??* j a l t > Q u a t r e o u s P e r una truita i un cas de ne-
Ti M f e r r a t s m a i ' d e d u r s n o s e ' n s aP res*una Hata amb un rètol, i tres Uetres de quitrà:

mitja°ed t .ents' a d^es caP* Alguna àona borratxa de
— a t 1 m n H n que de tant en tant no paga i prou.

Fora capellans, de la classe que siguin. Per a ells clavat
darrera la porta un avís com un moc: reservat el dret
d'admissió.

Clients pocs i silenciosos. La gent del bosc, de la fus-
ta, de les màquines, de la serradora, del cotxe de la llet.
Els guardaboscos a guardar el bosc, la caminera al
camí, els de tràfic no hi arriben.

Un gos vell, que ho va ser del darrer pastor mort fa
qui sap els anys. En vespres d'hivern una estona de car-
tes, a duro la partida i qui guanya paga. Al bon temps
sempre hi hauria un matí per sortir a desclavar el ca-
mió de la fusta, enfangat al gual.

A l'hivern hi faria un fred intens, i hi nevaria neu
sobre neu. I un diumenge qualsevol, a entrada de fosc,
un cotxe de l'any quedaria encallat contra la paret de
neu, ple d'esquiadors assegurats i amb conveni, llam-
pants i cridaners, que s'haurien equivocat de carretera
i podrien morir gelats, i demanarien auxili. Aleshores
s'hauria de tancar i barrar la porta, i apagar el foc i el
llum. Fills de puta.



EDUARD MERIGÓ
A BARCELONA

Especulació
amb obres
públiques
J . M.a MUNTANER i PASCUAL

Entre les diverses visites que
els alts membres de
l'Administració governamental
feren a Catalunya durant la
campanya electoral, una de les
més «interessants» fou la del
subsecretari d'Endegament del
Territori del Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme, senyor
Eduard Merigó.

En diem «interessant», perquè, amb
independència dels atacs sorneguers
que dirigí contra l'esquerra en gene-
ral, i la catalana en particular, expo-
sà, sense embuts, els criteris dels cen-
tristes sobre quin ha d'ésser el pròxim
funcionament de les obres públiques a
l'Estat.

El plantejament aparent fou el d'u-
na «filosofia» sobre aquesta qüestió. £1
títol de la conferència que pronuncià
a la Lliga Europea de Cooperació Eco-
nòmica així ho feia sospitar: «Descen-
tralització de les obres públiques a les
societats occidentals». Però, en el
fons, el que exposà fou les vies que
pensa emprendre l'Administració cen-
tral per a salvar-se de la bancarrota.

Les inversions
van de baixa ~"

El subsecretari del MOPU es pre-
sentà a Catalunya en uns moments
extraordinàriament delicats de les re-
lacions entre el seu ministeri i el nos-
tre país. Hem de dir que els contactes
mai no han estat bons. El capteniment
discriminatori de l'Estat contra el
Principat, té una de les constants més
explícites en la forma com ens ha
tractat aquell ministeri. Hi ha algunes
dades, no moltes, sobre aquesta qües-
tió. Però el dia que se'n faci un estudi
detallat i comparatiu, serà una de les
peces de convicció més importants
que arribarem a tenir els catalans so-
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« Al Ministeri se li ha acabat la capacitat
bre el tracte colonial que hem rebut
de l'Administració central durant
mòlts anys.

Això s'ha accentuat encara aquests
darrers anys. Una font de tota solvèn-
cia i ponderació com és la memòria
econòmica de les Cambres de Comerç
de Catalunya diu, en la seva darrera
edició, que al 1977 les inversions en
infrastructures i serveis públics al
Principat, principalment en obres pú-
bliques, continuaven la tònica de re-
gressió que ja caracteritzà l'evolució
als anys 1976 i 1975.

D'altra banda, en el programa d'in-
versions per al 1979 que el ministre
de Finances presentà al senyor Tarra-
dellas, als descens de les despeses de
l'Administració central a Catalunya es
mantenia. En altres paraules, l'Estat,
des de fa una colla d'anys, està re-
duint paulatinament les seves, inver-
sions a Catalunya. Les grans obres pú-
bliques (carreteres, aigua de l'Ebre,
túnels del Tibidabo, etc.) estan para-
des i d'obres menors o de manteni-
ment cada any n'hi ha menys. El nos-
tre país va com els crancs: mirant cap
endavant però caminant cap endarre-
ra.

Subterfugi «democràtic»
El subsecretari senyor Merigó vol-

gué adornar aquest negre panorama
amb una qüestió de principi: cal des-
centralitzar, perquè és l'única manera
que les coses funcionin. «Els túnels del
Tibidabo? Aquí teniu una demostració
de la ineficàcia del centralisme en
obres públiques». «El trasvassament
de l'Ebre? La polèmica és deguda a
que es feren uns estudis sobre una ba-
se independent de l'endegament del
territori, que extrapolava uns, desen-
volupaments que avui, probablement
no desitgen ni els catalans ni els ara-

económica
gonesos...» «Els cinturons de ronda de
Barcelona? Això ja ho decidirà la Ge-
neralitat, quan tingui mitjans i com-
petències suficients».

Digué que el que ara cal a l'Estat
espanyol és una «democràcia reparti-
da»: que les decisions s'apropin al ciu-
tadà. Cosa que, segons ell, correspon
a la mentalitat «progressiva» de la
UCD, però no a la centralista burocrà-
tica dels partits d'esquerra. Els suc-
cessors del franquisme burocratitza-
dor i centralitzador fent professió de
fe'liberal...

Però el que no digué el represen-
tant del MOPU és que el motiu verita-
ble d'aquesta aparent democràcia te-
rritorial és que al Ministeri se li ha
acabat la capacitat econòmica. Com
hem comentat altres vegades, l'Admi-
nistració central s'està movent en els
límits que l'excés burocràtic i la infla-
ció li han establert." I el ministeri d'O-
bres Públiques és un dels més perjudi-
cats. «Amb les quantitats disponibles
no és possible dur a terme el Pla Na-
cional de Carreteres. No tenim diners»
(director general de carreteres). «Al
1978 la dotació pressupostària per a
obres portuàries ha estat insuficient i
també ho serà al 1979. El diner oficial
sembla dedicar-se més a cobrir despeses
d'una burocràcia poc eficient que a con-
tribuir a crear riquesa» (setmanari «5
Dias»).

Campi qui pugui!
El senyor Merigó ens ho etzibà així1

si els catalans voleu obres j)úbliques
us les haureu de pagar. «Es l'única
manera d'evitar el malbaratament aei
diner del contribuent». És a dir, pagar
dues vegades: una, els impostos; 1 **'
tre, les obres públiques que aquests
impostos no pagaran. Eí que es co*



mentava malèvolament sobre la doble
imposició que podria representar la
Generalitat, el Ministeri d'Obres Pú-
bliques ja ho posa en pràctica al seu
f a v o r . ;••.-;.- ;

El Ministeri d'Obres Públiques, que
era una mena de petit Pla Marshall a
l'espanyola, i al qual tothom anava al
darrera, ara diu: «Campi qui pugui!;
jo m'haig de centrar en la direcció i

supervisió, haig de fer d'arbitre; cada
comunitat ha de pagar-se les seves
obres i serveis».

La «democràcia repartida» ve a
ésser, doncs, per als catalans, un nou
tipus d'especulació a afegir als que ja
existien: l'especulació amb obres pú-
bliques. Però aquesta la fa el propi
ministeri. 0 això o no res; ja ens ha arri-
bat l'hora de poder triar. •

VISrrES A LA GENERALITAT

Múrcia, Extremadura,
etc., i Pestalvi català
RAFAEL SUÍÏOI.

Potser als bons observadors no els
ha passat desapercebut el que suc-
ceeix darrerament en les relacions
econòmiques entre distintes nacionali-
tats i regions.

Es sabuda la diferència de rendes
entre regions, i dins" d'aquestes, entre
persones. • . ,.,-••

És sabuda la distinta composició
social que tenen les distintes àrees
Hue formen l'Estat espanyol. . '
fi«A éS. r e c o n eguda per tothom la in-
«uència que l'emigració ha exercit en
^territori de destí.

mnriï?!?V6n fets coneguts; que ei
no hi f desenvolupament capitalista
&J1 ^ é s q u e accentuar# en lloc
sibl?n^ar'1

doncs canviar-los és impos-
**, Per la mateixa lògica del siste-

que els representants

polítics de regions enderrerides, i de
forta emigració, demanen l'ajut finan-
cer a Catalunya, conceptuada com a
«regió» rica i amb forts contingents
d'immigració provinents d'aquelles re-
gions. I quan a Catalunya es parla
d'ajut financer només es pensa en les
Caixes d'Estalvi. Abans de continuar
voldria que quedés molt clar que sóc
partidari, de fa temps, de la solidari-
tat entre els pobles de l'Estat, però no
sóc gens partidari de fer-ho de qualse-
vol manera.

M'explicaré.
Crec que han d'haver-hi trasvassa-

ments de renda d'unes regions a al-
tres i que aquests han d'ésser impor-
tants si volem que les diferències no
es vagin engrandint. Per això tenim
un sistema fiscal progressiu i 'únic per
a tot l'Estat, que preveu un fons de
solidaritat i deixa en segon terme les
«subvencions» que és una fórmula de-
gradant, en tant que, per aquest pro-
cediment, és l'Estat qui dóna unes
«propinetes».

Pel que fa a la inversió productiva
és també l'Estat, per mitjà de l'empre- >
sa pública el qui ha d'anar creant
llocs de treball a aquelles zones mes
endarrerides, encara que econòmica-
ment no sigui molt rendable fer-ho.

Si al mateix temps la iniciativa pri-
vada, bancs i empresaris, hi veuen
bones perspectives ningú no els impe-
deix d'invertir diners a les regions
més pobres.

El que no veig de cap manera és
que les inversions hagin de fer-se amb '
els diners dipositats a les Caixes d'Es-
talvis dels territoris anomenats rics,
per diverses raons:

En primer lloc perquè el tret fona-
mental que defineix les Caixes és la
seva vinculació al territori on operen.
És a dir, les Caixes han d'invertir els
estalvis, que hi dipositen els imposi-
tors a la mateixa zona on els han re-
captat. Apart que el Decret 2291 de
27 d'agost de 1977 especifica clara-
ment que «les caixes destinaran a in-
versions en la regió o zona geogràfica
on desenrotllin llur activitat financie-
ra... la meitat, al menys, de les seves
inversions en valor mobiliaris, i les
tres quartes parts, com a mínim de la
resta d'inversions...»

Així doncs, és improcedent dema-
nar a aquestes institucions que facili-
tin crèdit per projectes que es realit-
zin fora de Catalunya.

En segon lloc, potser caldria dema-
nar a les Caixes d'aquestes zones mes
endarrerides si inverteixen a llurs te-
rritoris, doncs hom té la sensació que
més aviat adquireixen valors públics
de difícil regionalització.

Potser també caldria demanar res-
ponsabilitats a les grans fortunes d'a-
questes zones —que n'hi han— de què
en fan dels diners acumulats.

En tercer lloc hauríem, potser de
recordar, que a Catalunya també en
calen d'inversions tant de tipus social,
com de tipus industrial i agrícola,
doncs el nivell actual d'atur és aquí
esgarrifós.

El que hi ha de positiu en aquests
contactes és, però, que amb el diàleg
s'aclareixen una sèrie de tòpics sobre
els problemes de regions pobres i re-
gions riques, que els pobles de l'Estat
comencen a relacionar-se sense tenir
que passar per Madrid, i que els im-
migrats perden la consideració de
tals - ó s a dir, residents per una
temporada- per a convertir-se en
ciutadans de plé dret d'una nacionali-
tat solidària amb totes les regions que
formen l'Estat espanyol. •

33





>ianilla d'oros

Teresa Pàmies

«ARIEL» de la nit
TERESA PÀMIES

En el meu exili tingué ocasió de lle-
gir i de flairar l'exemplar d'un sol nú-
mero de «ARIEL» que algun'havia po-
gut passar per Ja frontera pirinenca.
Ej número corresponia a l'any 1947,
Sé que és aquesta la data perquè ara,
en tenir a l'abast tota la col·lecció
reunida per «Proa», he reconegut un
poema. . ;

Em trobava a Iugoslàvia i treballa-
va a «Radio Beograd», emissions en
uengua castellana. Em va exaltar tant
aquell poema arribat de Barcelona, en
uengua catalana i pulcrament imprès
que, tossuda com sóc, vaig assolir el
Permís per a llegir-lo fora de progra-
ma per als meus compatriotes exiliats
«ui Amèrica Llatina que era on més
^ ^ c o l t a v a . Essent Iugoslàvia una

la , Socialista Federativa, no
molt prop del cap de
serbi que havia estat

després d'haver
Brigades Interna-

r a niés

de Jordi Cots me'n
: «FideUtat» i ara, en

a m e n t rescabalat de
e . s c r i t ' e l ^ 0 ença-
Ü c o n t e n t a <Iue< *a

anys, j 0 hagués estat ca-

paç d'entendré'n el missatge i de
fruir-ne la bellesa. - • -

En llegir ara la col·lecció de .
«ARIEL» he retrobat situacions i senti-
ments però també hi he fet moltes
descobertes. Potser em calia viure tot'
el que he viscut del 47 ençà, crear-me
una estètica, polir-me una mica com
aquell qui diu. La revista mateixa, la
seva presentació, tipus de Uetra, il.-
iustracions, concepció formal; etc. em
sembla un prodigi de bon gust i posa
en evidència el poc que hem avançat
en aquest terreny. He descobert,
també, una audàcia i una vitalitat que
jo ignorava en l'exquisida poeta Rosa
Leveroni, una amiga que he guanyat
en retornar de l'exili. Calia, en aquells
anys, tenir, no sols el valor civic i el
talent per a «salvar els mots de cada
cosa», sinó també per a expressar sen-
timents que eren aleshores ferotge-
ment reprimits i auto-reprimits per
una opressió feixista angoixosa, em-
brutidora i corruptora. Érem punits
per demòcrates, per .catalans i, en
aquell cas, pel fet d'ésser una dona.

En el num. "11 de «ARIEL» corres-
ponent a juliol-agost de 1947 s'hi pu-
blica un poema de la Maria-Antònia
Salvà a la Mare de Deu del molí de
Son Orlandís (Andratx) que és una
petita obra mestra. En girar full apa-
reix un conte de Rosa Leveroni titu-
lat: «L'estranger». Dues pàgines de
prosa transparent, sucosa, sensual, •
per a descriure un rampell de desig fí-
sic que, en aquells temps, cap menes-
traleta de Sarrià no hagués gosat ex-
pressar amb el goig, la delicadesa i la
força que hi va esmerçar Rosa Leve-
roni. Els censors no van copsar ni go-
ta d'aquella eclosió amorosa que, fins
i tot avui, traspua un feminisme deli-
cat però inequívoc; una reivindicació
del plaer que les «enamorades» heroï-
nes de Josep Maria Folch i Torres, no
tenien «dret» a insinuar, condemnades*
a romandre en el marc dels amors
platònics. ,

El passatger ros que la noia ofici-
nista de Sarrià (treballava) trobava
cada dia al vint-i-tres, esdevingué l'-

home desitjat. La noia es comportà
com només ho feien els homes:
deixant^se endur pel desig, com una
dona lliure. • ,

«I ara, de sobte, desitjava el descone-
gut. Aquell sentiment plàcid, aquella fruï-
ció beata que li havia fet companyia cada

. vegada que el veia, s'ensorraven i sorgia
de Tensulsiada aquell sentiment dolorós,
aquella fam absurda d'ell, aquell somni
impossible. El canvi s'esdevingué quan
s'aturà el tramvia a l'avinguda del Tibida-
bo i ell, com cada dia, es disposà a baixar.
Tot d'una el jorn assolellat de març li va
fer mal com una ferida oberta. I per ella
entrà el verí fulminant de la primavera
pròxima. L'aire fred portava l'embriague-
sa encara intacta dels arbres en flor, de
l'aigua alliberada, de tota la terra estremi-
da i vibrant al primer crit de l'amorosa in-
vitació. Era com un desfermar-se de meló-,
dies oblidades, de rostres transfigurats, de
gests gracioses i purs d'ofrensa. Però era,
sobretot, el cant profund de Tristany i
Isolda, el vent arravatat de Faolo i Fran-
cesca. Era un desig de fuga i d'oblit; d'e-
closió vital i d'anihilament absolut. De
creació d'una obra perfecta en la seva efí-
mera fugacitat. La terra la cridava per
acomplir en ella i per ella l'amorós sacrifi-
ci. Pures i urgents veus ancestrals li deien,
que aquell era el company... Com en som-'
nis, s'aixecà per a baixar. L'estranger, ja
ben endavant, enfilava amb pas àgil i re-
solut la deserta avinguda. Per la mateixa
vorera baixava una noia alta, rossa, boni-
ca. L'esperava; es donaren les mans, es
besaren, i de bracet, com dos déus magní-
fics, pujaren lentament el passeig,
aturant-se en el seu encantament, de tant
en tant.» "

I això s'escrigué i es publicà a Bar-
celona la primavera • de 1947, quan

. només furtivament es podia escriure i
cantar en la llengua de Catalunya,
quan la dona no tenia dret a desitjar
el cos d'un home, quan planava sobre
la nostra humiliada comunitat una nit
feta de fosca, de sang i de por.

""*•• La lectura de l'ARIEL, avui, podria
servir a les noves generacions per
abordar una reflexió a fons de caràc-
ter ètic i també estètic. No crec que
hagi estat superat aquell equilibri de
contingut i forma, situant-la, és clar,
en el seu temps i lloc. •
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LLETRES

El Tarot o la continuïtat
MIQUEL ALZÜETA

Hi ha coses de difícil quantíficació que han contribuït de manera fonamental en la
configuració actual de la nostra cultura. Són coses

petites en sí mateixes, però que
juntes demostren un afany cultural, avançat i progressista, com un fil dins un tapís.

£1 «Tarot» ha estat i és un d'aquests fils de la nostra cultura.
El «Tarot» com a revista i com grup

d'intel.lectuals va sortir l'any 1966 a
l'entorn de l'Escola de Gravats de les
Arts i Oficis, creat per un grup de gra-
vadors força ampli, inquiets pel desert
cultural que es vivia en aquells temps -
i preocupats pel fet de fer coses noves
que ajudessin al redreçament de la
nostra cultura. Per aquells dies el
grup va anar a la llibreria de Miquel
Porter Moix, un dels pocs llocs on era
possible de trobar llibres europeus
contemporanis o fïns i tot clàssics que
eren prohibits o no editats, i li van
presentar el grup, idea que ell va ani-

mar i que fins i tot s'hi va incorporar
triant el nom: «El tarot». «A nosaltres
—recorda Jordi Serraté, un dels fun-
dadors del grup i membre encara del
Tarot— ens va semblar molt vàlid el
nom, ja que el tarot com a tal, com a
joc de cartes, és una interpretació
completa de la vida. Quan vam deci-
dir el nom ens vam ficar a conèixer el
que era el tarot, les cartes de la vida,
de la felicitat, de la mort, les bones,
les dolentes...».

El grup va començar a funcionar
amb l'intent d'anar fent exposicions
dels seus gravats i alhora editant una

espècie de catàlegs, que més tard es-
devindrien col·lecció literari-plàstica.
La primera d'elles es va fer l'any 66 a
l'Antic Hospital de Sant Joan de Deu,
amb un ressò força important. Aquell
cop el facsímil, «Tarot 1», el joglar, va
portar dos textos, un d'en Miquel Por-
ter Moix «Faula dels adoquins o «El
misteri* d'un misteri», i un d'Arnau
Puig, «Els set sous del misteri de
l'art». D'aquest facsímil no en queden
gairebé exemplars enlloc ja que va ser
distribuït gratuïtament, i el propi grup
no en va tenir cap en acabar l'exposi-
ció.

Poetes, narrados i
gravadores, pintors

És interessant parar aquí per veure
una constant que s'ha demostrat du-
rant molts anys a la nostra cultura, la
conjunció poeta-pintor, narrador-gra-
vador," artista plàstic-artista literari,
«bé, la consciència d'anar introduint
escriptors, narradors o poetes a la
col·lecció, va venir una mica després,
al número dos on hi vam posar els
poemes de la fàbrica de Miquel Martí
Pol, i que ens va donar llum per veure
que el que fins llavors era un catàleg
explicatiu de l'exposició, podia ser
una col·lecció que tingués, sobretot,
continuïtat en el temps i en els crite-
ris. Va ser llavors que vam decidir in-
cloure per sempre més l'aportació li-
terària d'algú acompanyant algunes
mostres de l'exposició en què es pre-
sentava el número.»

Els criteris d'inclusió literària d'uri
autor en el «Tarot» han estat sempre
-cosa que pot semblar bé o mala-
ment segons qui ho miri- els de
fos un peronatge conegut en el
de les lletres i de la cultura catalana»
de cara a aconseguir un ressò més im-
portant que si es posés un jove narra-
dor o poeta encara desconegut. De t0"



tes maneres en un futur proper és
possible que s'obri un «Tarot» per a
gent jove. Amb aquest criteri van ve-
nir el «Tarot 3», l'emperadriu, amb
poemes de Salvador Espriu, el «Tarot
4», també d'Espriu, «Tarot per a aígun
titella del teatre d'Alfaranja», la carta
de l'emperador, el «Tarot 5», el papa,
amb textos de M.a Aurèlia Capmany,
«Nummius Dexter Optatus, Papa de
Roma (308-310).;. Com a detall puc
dir quev el propi Espriu acostuma a
manifestar la seva. participació i in-
clusió en el grup del Tarot, i que té
demanats de fer el número dotze i
tretze, la mort i el penjat, i que també
vol fer l'última carta, el darrer tarot,
que acaba el joc.

Sempre la
continuïtat

Però, qui són avui el grup del Ta-
rot, dotze a tretze anys després?,
quins són els objectius actuals en ha-
ver canviat tota una situació política i
cultural, i per tant, el seu espai ini-
cial? «Nosaltres ara som la Mercè Bia-
diu, Rosa Biadiu, Jordi Serraté,
Narcís Serinyà, Joaquim Serra i Mes-
tres, i en Serra de Rivera. EÍs objec-
tius ara són els de la continuïtat, vo-
lem continuar subsistint amb la col.-
lecció. Som conscients que com a grup
d'artistes plàstics cada un de nosal-

tres ha agafat camins diferents i que
ens trobçm força lluny, i que a cops
ens costa fer una exposició junts, però
el "Tarot" resta per sobre de tot això,
com a grup ens uneix una gran amis-
tat.»

Fins ara, aquests anys de «Tarot»
ens han demostrat fins a quin punt la
marginalitat de certes formes expressi-
ves pot tenir influència dins una cul-
tura. Malgrat el seu petit tiratge, de
sis-cents a mil exemplars, cosa moti-
vada per la manca de recursos econò-
mics i per la idea d'autofïnançar la
publicació, ha posat a la disposició
dels lectors un gran nombre de textos
inèdits i que potser haguessin pogut
restar desconeguts, ha publicat «Els
amants. Forma uniforme amb semen-
ça de ment», de J. V. Foix —autor que
contràriament als seus costums va
anar a Andorra a presentar la exposi-
ció i el «Tarot 6»- , després «El cistell
de roba» de Joan Brossa, «Cinc esgra-
íïats a la mateixa paret» de Miquel
Martí Pol i «El llum de la terra» de
Jaume Vidal Alcover.

Així doncs, han estat nou publica-
cions, presentades regularment i de
manera extraordinàriament acurada,
que també han ajudat a la naixença
d'experiments paral·lels com «El tarot
de quinze», per posar un exemple.
Crec que la ressenya mesurada d'a-
questa experiència era necessària, útil
i justa.. Ara, aviat, sortirà un altre

«Tarot» de J. M. Mestres-Quadreny,
«Tocatina» amb prefaci de Joan Bros-
sa, i per un futur no gaire llunyà hi ha
previst l'aparició d'un amb Pere .
Quart i Francesc Parcerises. «Ens
agradaria» —ens diuen els autors—
que s'esmentés el desig nostre d'in-
corporar a la col·lecció la presència
de Mercè Rodoreda i Pere Calders,
dos escriptors fonamentals de la nos-
tra època».

Consideracions- apart...

El recorregut entre aquests deu ta-
rots ha acabat. La màgia de les cartes
queda aturada, callada, en un intent
de donar a conèixer el molt que ens
han servit com a fil conductor per
presentar uns autors catalans, unes
obres i una cultura, que tan mancada
ha estat de vehicles per donar-se a co-
nèixer. Ara els temps han canviat,
dèiem abans, i ara els autors del «Ta-
rot» pensen continuar, com demos-
trant que llur experiència no era sols
resistència a una cultura oficial impo-
sada, sinó llavor fèrtil del nostre, fu-
tur en llibertat. El «Tarot» és un d'a-
quests fils del tapís que configuren la
importància de l'obra. En acabar emv

venen a la memòria uns versos d'en
Cafrune, «la arena es un punadito, pe?
ro hay montanas de arena» i em sento
com obligat a posar-ho. •

Uibres i novetats PERE ANGUERA

REIG, RAMIRO i JOSEP PICÓ:
«Feixistes, rojos i capellans».
Els treballs i els dies, 17. Ed.
Moll. 271 ps.

Estudi sobre el comportament de l'església dins la societat valenciana
entre 1940 i 1977. Escrit des d'un punt de vista d'esquerra el llibre es perd
entre el pamflet i la gràcia grollera. Les notables aportacions que fa a l'estu-
di del paper de l'església al llarg d'aquests anys es dilueixen en el to mofeta
i familiar i els sobreentesos, que treuen força i rigor a l'exposició.

PEDROLO, MANUEL DE: «S'-
nan deixat les claus sota l'es-
**?*. E* cangur, 42. Ed. 62.
1 4 2 Ps'

ANDRÉS ESTELLÉS, VICENT:
«El corb». Antoni Bosch, edi-
«*• Poesia dels quaderns cre-
m a 2. 74 ps.

Novel·la d'un realisme crispat, que ratlla o supera el surrealisme, per
denunciar l'opressió social amb la sordidesa dels seus dirigents, l'absurditat
del seu món sense raciocini i la gratuïtat de les seves lleis i costums. La na-
rració feta en primera persona, però des de set òptiques diferents, dificulta
una mica la lectura, però en canvi incita i estimula al lector pel desxifra-
ment de l'obra. '

Amb títol manllevat a Poe, Estellés escriu poemes d'homenatge a Baude-
laire, Éluard, Picasso i Apollinaire, plens d'al·lusions a la seva vida i obra,
com la plàstica i reixida descripció del Guernica. L'obra i la vida dels perso-
natges serveixen a l'autor per insistir en alguns dels seus temes més cons-
tants, principalment el sexe. La gran força expressiva i la contundència líri-
ca, arrauxada i lluny dels tòpics rebregats, es fan evidents una vegada més.
Escrit amb gran diversitat mètrica demostra el domini d'Estellés, damunt la
llengua i el vers. A destacar la magnifica «Cançó del temps», poema d'amor
en una geografia mallorquina.
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A ALMERIA

Primer Congreso de escritores

Els dies 16, 17 i 18 ha tingut lloc
el Primer Congreso de Escritores de
Espana, organitzat per l'Asociación
Colegial de Escritores (ACE). En un
hotel de la costa, a uns 15 quilòme-
tres d'Almeria, s'han reunit cent cin-
quanta escriptors, aproximadament,
per a discutir els problemes de la
professió, gràcies a un ampli finan-
çament del Ministeri de Cultura
—amb el qual s'han pagat els despla-
çaments, estada i altres despeses—,
a la col·laboració d'algunes entitats
parel.leles a ACE i, sobre tot, a l'or-
ganització a càrrec d'ACE que diri-
geix Àngel Maria de Lera i que té,
com a secretari, a l'incansable
Andrés Sorel.

L'Associació d'Escriptors en Llen-
gua Catalana hi fou invitada en pla
d'igualtat. El seu president, Josep
Maria Castellet, no hi pogué assistir
degut a la vaga de zel jdels pilots
(que trastornà d'una manera gene-
ralitzada l'arribada dels congressis-
tes), però sí el vicepresident Josep
Maria Llompart, el secretari Jaume
Fuster i el vocal Josep Piera, els
quals representaven, també, a cada
un dels països catalans. Cal dir que
la ponència presentada per aquests
tres intel·lectuals, consistí fonamen-
talment en explicar el funcionament

JOSEP M.a CARANDELL

de l'Associació, els seus propòsits i
objectius, allò que s'ha aconseguit i
allò que s'espera aconseguir, així
com el perquè existeix una única As-
sociació per al Principat, el Pals Va-
lencià i les Ules. Cal dir, també, que
de les nombrosíssimes ponències que
foren llegides al llarg dels dos pri-
mers dies, en sessions maratonianes
esgotadores, potser va ser la catala-
na la que fou acollida amb uns
aplaudiments més admiratius. Això
es deu al to pragmàtic i de constant
clarificació de conceptes que empra-
ren els tres representants en llengua
catalana, però també al prestigi que
la nostra cultura gaudeix, des de fa
alguns anys, entre els intel·lectuals
de la resta de la península.

Entre les moltes ponències llegi-
des cal destacar també, la de «Pro-
piedad intelectual» de Juan Molla,
directiu d'ACE, pel seu coneixement
exhaustiu de qüestió tan principal
pels escriptors, i la de Joaquim Mar-
co sobre «Crítica literària», per la se-
va duresa, profunditat i amplitud in-
tel·lectual. Pel que fa a la resta dels
congressistes que arribàvem des d'a-
quest racó peninsular, cal assenya-
lar la constant, eficaç i moderadora
intervenció de José Luis Giménez-

Frontín en les ponències, debats i re-
dacció de conclusions.
' Era lògic esperar que un Congrés
com aquest fos altament conflictiu.
No ho ha estat, però; ben al contra-
ri. Com va passar amb els escriptors
en llengua catalana en anys ante-
riors, els de llengua castellana han
comprès que s'han de deixar de ban-
da els maximalismes per arribar a
una sòlida defensa dels seus interes-
sos com a escriptors, sobre tot
aquells que els afecten com a treba-
lladors, com a professionals. Per im-
portants que puguin ser altres qües-

; tions d'ordre ideològic 0 intel·lec-
tual, els escriptors tenen uns proble-
mes bàsics: els drets d'autor, la se-
guretat social, la sindicació, etcète-
ra, així com la seva relació amb edi-
tors i medis de comunicació de mas-
ses. En l'últim dia del Congrés, els
escriptors, reunits en diversos grups,
redactaren una sèrie de conclusions,
les quals.hauran de servir de base
per a una nova legislació i reglamen-
tació a discutir i aprovar pel Parla-
ment. Per primera vegada els escrip-
tors en llengua castellana (com
abans els de la catalana) es presen-
ten constituint un front unit. I això
beneficiarà de retruc als de les al-
tres llengües peninsulars.
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Cinema

Alerta! Superman s'acosta
ANTONI KIRCHNER

Puc dir-vos que ni el director ni el
redactor en cap m'ho han demanat,
que no he patit cap tipus de pressió, ni
comercial ni ideològica; puc afegir
que l'actualitat del cinema català —
tant el que es produeix parlat en cata-
là com l 'altre, el dels «altres
catalans»— no queda desatesa perquè
avui tractem un tema de consum de
procedència multinacional. Sí, avui
parlarem de «Superman».

«Superman» s'estrenarà a Barcelo-
na i Madrid no més aviat del 3 de

la campanya electoral no pot
ombra a la campanya publicitària
la pel·lícula- ni més tard de l ' l i .

dies més tard s'estrenarà massi-
vament a moltes altres ciutats de l'Es-
tat. Voleu que parlem de xifres? Te-
Nm a la mà les dades dels milions in-
vertits; sabem que en Marlon Brando
2 C 0 5 r a r u«s 300.000 dòlars per dia
<w • ? e * e n v a treballar 15, que
25nnnn ^ R e e V e S o i s v a r e b r e ' n UQS
dius'n ' L e s darreres noves ens

^ < < S u P e r m a n » està recaptant
d e d ò l a r s P^ setmana. Si no

eri

, Per exemple, el
s ° I s e n l a P ^ e r a

1 F r a n ç a :

^embo^rf a . f e * e n s Podéssim
a s p e c t . c / e 3 ü f r e s { dades. Hi ha
asPectesde «Superman» que vol-

dria tractar en aquest full. Primer: la
campanya publicitària d'influència
massiva. Tothom, fins i tot «L'HORA»
parla de Superman. Hom torna a lle-
gir els textos de l'Umberto Eco, es re-
visen altra vegada els tractats de la
influència del còmic, es reconstrueix
la història del Superman (els setmana-
ris de xafarderies escriuen allò tan
dramàtic i alliçonador per a gent com
en Victor Mora, del què ha passat
amb els autors-creadors dels còmics
de Superman, que estan vivint poc
menys que de carital) i s'espigola en
les circumstàncies sociològiques dels
anys en què es llegia amb tant d'èxit
el Superman.

Darrera de tot això hi ha una gran
campanya publicitària, un «merchan
dissing» impressionant, que ens atipa-
rà de veure la iconografia del mite per
tot arreu. Ja sabeu que l'estrena mun-
dial va tenir un espectador d'excep-
ció: el president Carter. Els diaris
diuen - i hom pot -creure que és
veri ta t - que la senyora Carter,
després de la projecció, com que no
sabia què dir va manifestar que Su-
perman li recordava el seu marit. I no
va dir cap bestiesa, no. Henry Kissin-
ger, en un moment de feblesa va con-
fessar que «g'a era hora que fessin una
pel·lícula de mi». «Superman» és
l'Amèrica, és més que un film (com di-
ria el soci del Barca); ara ja és una
operació industrial i política que l'es-

pectador senzill, de seient de 150 pes-
setes, consumirà sense adonar-se'n
dels milions de pessetes, convertibles
en divises, que fugiran cap als Estats
Units.

Es diu, i jo m'ho crec, que fa uns
anys, quan es va voler reduir les im-
portacions de pel.lículas americanes,
hom va argumentar que el petroli que
importàvem potser tindria dificultats
per arribar. El cinema és la tercera
indústria nordamericana i cal
protegir-la.

Segon aspecte a tractar avui: Dels
fulls i fulls de diaris entintats amb co-
mentaris respecte a «Superman» tan
sols en el «Tele/eXpres» hem pogut lle-
gir una àmplia entrevista amb el rea-
litzador de «Superman»: Richard Don-
ner. Vosaltres sabeu qui és aquest se-
nyor? Doncs en Richard Donner és un
home de televisió, experimentat i for-
mat al sotavent de la televisió. Té uns
48 anys i d'ell hem vist a les nostres
pantalles «Twinky», «La profecia» i
molts episodis de la sèrie «Kojak». Un
projecte industrial tan fabulós en
mans d'un home gairebé desconegut?
Tant-se-val. L'estructura de la màqui-
na productora del cinema americà és
ben diferent de l'europea. «Superman»
com tantes d'altres pel·lícules milio-
nàries és un afer de productors. La
creativitat fins i tot pot ésser controla-
da per la cibernètica. Nosaltres no te-
nim ni això. •
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Teatre
L'hora de la màgia
JOAN-ANTON BENACH
, Just al moment de cloure's l'edició

de «L'HORA», Joan Brossa està oficiant
l'introït d'unes jornades de «Màgia in-
sòlita» que se celebren a la Fundació
Miró presentades pel grup «Abracada-
bra». Es tracta d'oferir l'oportunitat
de «raonar públicament» sobre la si-
tuació actual i les possibilitats d'ex-
pressió de l'il·lusionisme escènic des
d'un punt de vista estrictament artís-
tic, descobrint a la vegada aspectes
pràcticament desconeguts per l'espec-
tador comú, el qual acostuma a valo-
rar una sessió de «jocs de mans» com
un acte isolat i construït per una sim-
ple juxtaposició d'habilitats.

La màgia com a llenguatge que ens
pot ajudar a descobrir la realitat dels
homes i de les coses, ja fa temps que
ha estat investigada entre nosaltres
dramàticament, és a dir, literària-
ment, per Joan Brossa. Brossa va ti-
rar: la primera pedra a «Quiriquibú»,
el Í945, amb esparsos efectes il·lusio-
nistes entaforats al món del circ. La
passió brossiana per la màgia es des-
fermarà després a «Teatre de carren),
«Els quatre elements», «El gran Fraca-
roli» sobre tot... La força de la imagi-
nació, del surrealisme, de la provoca-
ció aconsegueix d'establir una nova
dimensió i un nou llenguatge, genuï-
nament autòctons, • per als jocs de
mans. Joan Brossa és el jiostre antipa-
pa en front de la màgia comercialitza-
da.

La nova secta s'ha anat constituint
sota el règim catacúmbic de l'experi-
mentalisme. «Abracadabra» va ser

creat el 1975 per Josep Cuadras, Víc-
tor Martí i Jesús Julve, aquest darrer

!llançat als escenaris amb el nom
artístic de «Hausson». Des d'aleshores
el grup ha crescut i els seus especta-
cles han aprofundit en un concepte
cada cop més integral de la màgia
com a comunicació. «Màgics societat
anònima», escrit per Lluís Coquard
va servir per cloure el «VIII Congreso
Màgico Nacional» on el grup va pre-
sentar també «Contes de Màgia» de
Víctor Martí, espectacle infantil. Al
congrés «nacional» següent, li era
atorgat a «Abracadabra» el Primer
Premi de Màgia per a nens per Tacte
màgic «Joguines» dirigit per «Roden«.

El grup ha crescut, certament, i hi
han hagut molts més premis. «Judith»,
passos de ball i màgia en una sola ac-
ció, és Primer Premi de Màgia Jove;
«Pepus-Julit» és Concha de Plata al
Certamen Màgic de Sant Sebastià;
«Hausson» primer «Premio Nacional
de Manipulación» i Primer Premi In-
ternacional de Manipulació IBM a
Montecarlo...

Conferències; accions teatral —com
l'esmentada «Joguines»—; actuacions
individuals de «Judith», «Hausson»,
Jordi Fàbrega — mimo-gest del grup—
; projecció de films; una exposició de
Jordi Bell del grup «Los Hombres» so-
bre «Paralelisme de la Màgia amb
d'altres arts»... constitueixen els ma-
terials d'aquestes jornades de «Màgia
insòlita» que venen a ser com un es-
clat dels plantejaments massa tradicio-
nals que han tingut entitats com el

CEDAM. No és gaire agosarat de dir
que sota l'hàlit constant i irònic, ima-
ginatiu i sorneguer de l'antipapa, està
sorgint a Catalunya un nou art de l'il.-
lusionisme. Un nou art que esdevé, al
mateix temps, una resposta decidida
a les mitomanies i truculències pre-
parapsicològiques de tots el professors
«Alba» que devoraven els públics de
totes les postguerres; i una resposta
també a la màgia que ha malviscut
per les primeres comunions de la bur-
gesia més cursi i per aquells refugis
de badalls, frustracions i mirades etí-
liques que n'hem dit els nait-clups.

Teatre

Només un
problema de
sensibilitat?
JOAN-ANTON BENACH

Al Teatre Barcelona hom hi repre-
senta «Un cero a la izquierda» d'Eloy
Herrera, director també d'aquest as-
sumpte. Es tracta de «La insòlita obra
del destape político» de la qual se'n
duen fetes fins avui, amb «èxit soro-
llós», més de dues mil representacions
a tota Espanya. Diuen que a Madrid
va ser una bogeria. El títol no engan-
ya: Eloy Herrera dóna un suspens ab-
solut a tot el qui es troba a l'esquerra
de la extra-dreta, un suspens que
equival a la condemna irremissible de
molt més de les dues terceres parts
del país.

Convé aclarir que l'esquerra, se-
gons l'autor, comença amb el senyor
Suàrez i acaba amb personatges en-
fangats en un llibertinatge que el sen-
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Religió
De Puebla al
País Basc

yor Eloy Herrera considera d'ús quao-
tidià, com és ara una parella formada
per una ex-monja i un ex-capellà, ai-
xoplugats per una mare embogida que
surt a fer un predicot mitinesc amb
un cartell que diu «yo también soy
adúltera».

La crítica madrilenya ha observat:
«No creemos que jamés se lograse un
éxito màs entusiasta y ruidoso que el
que logró Eloy Herrera con el estreno
de "Un cero a la izquierda" ("Hoja

del L'unes")». Candi do escrivia càndi-
dament a «Blanco y Negro»: «La tesis
del protagonista encierra un punto de
verdad en cuanto a.los grotescos exce-
sos en nombre de una übertad que
son en verdad inaceptables». Sí, a Ma-
drid va ser un èxit de públic. A Barce-
lona, de moment, h i van quatre gats
a veure això. Hi ha qui diu que és allò
de la diferent sensibilitat que hi ha
entre els espectadors de ambdues ciu-
tats... •

JOSEP BIGORDÀ

De moment, semblava que a Puebla
de los Angeles (Mèxic), la brida dels
sectors més involucionistes, enfortida
amb alguna de les intervencions del
Papa Joan Pau II, havia causat es-
tralls, fent emmudir la veu del bisbes
que comparteixen més d'aprop la si-
tuació dels febles a l'Amèrica Llatina.

Ho semblava. Però no ha estat del
tot així. Després d'algunes vacil·la-
cions inicials, l'Església més represen-
tativa dins del subcontinent americà
ha reprès la seva paraula...

És veritat que aquesta paraula no
ha sortit ben be nítida. S'hi noten les
interferències d'altres veus i d'altres
sorolls; les veus que es fan ressò de les
nostàlgies d'un passat gloriós però

Tot fent camí ISIDRE AMBRÒS

Montseny per a tothom
£1 Montseny és una serralada situada en el Vallès Occi-

dental emmarcada dins el triangle format per Granollers,
Tona i Massanet-Massanes. És un massís que havia estat
considerat de bell antuvi com una veritable alta mun-
tanya catalana, amb tot el que això implica. Després,
amb el pas dels anys aquesta catalogació ha anat baixant
a mesura que s'anaven descobrint serralades més elevades
i dificultoses.

Avui dia, però, el Montseny és assequible a tothom i
aquest és un fet que no es pot negar.

Per una part hi ha tota una sèrie de carreteres que, a
més a més d'envoltar tota la serra, hi penetren i ho fan en
totes direccions i per tot arreu, fins el punt que no hi ha,
pràcticament, cap indret del Montseny que pugui ésser
^accessible a la seva visita.

Per la gent amb més empenta, més atrevida o més jove
•-com vulgueu-hi ha, també, tot un ampli ventall d'excur-
u n s a *?eu ^ u e dfeixen satisfet el més exigent. Des de la
lassica i complerta travessa al Montseny, *que va des d'El
igaró fins a Sant Celoni a la curta però no menys bonica

£Üi a l T u r o d e l'Home i Les Agudes des de Santa Fe
ow Montseny o des del Pla de l'Espinal.

e r l a

WP***'

er l a gent que no li agradi tant caminar, que no es
ses i F1 d o n c s t a m o é t é força excursions per fer, traves-
búcie ' P e r e x e m P l e l a de,Vic-Sant Hüari Sacalm-Ar-
Momf ° l a m é s coneguda de Sant Celoni-Santa Fe del

Sl^enY-sant Màrçal-Vüadrau.
»at au a m e s d e v e u r e paisatge hom també és afeccio-
ra, al M ° n u m e n t s arqueològics, megalítics o d'arquitectu-
^ romàn^18^ taml )é n ' ^ trobarà. Per exemple el mones-
en re^of10 , Breda» el castell de Montsoriu, obra gòtica
- lauraci6 o els m«aftm«, ^'Aiguafreda.

Com anar-hi? Doncs si es vol anar cap El Figaró, Aigua-
freda, Tona, Viladrau, Sant Marçal i Sant Celoni se surt de
Barcelona per la carretera nacional N-152 direcció
Puigcerdà fins el poble indicat. No hi ha pèrdua possible ja
que els esmentats pobles estan situats, tots, al costat de la
carretera.

Si es vol anar cap a Sant Celoni, Breda, Arbúcies i Vila-
drau se surt de Barcelona per la carretera nacional N-II o
bé per l'autopista Barcelona-Girona, A-17, fins a Breda i
d'allà... endins cap a la muntanya que el Montseny és per
a tothom!
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José Marta SETIÉN «
tèrbol de complicitats amb els poders
dominants; 'els sorolls que voldrien
dissimular o endolcir la denúncia pro-
fètica contra les oligarquies econòmi-
que o contra les aplicacions de la ne-
fasta ideologia de la «seguridad nacio-
nal».

Amb tot, deia, l'Església més repre-
sentativa ha reprès la seva paraula.
El missatge final i el llarg «document
de Puebla» en són una matisada ex-
pressió.

El missatge és potser una mica re-
tòric i líric. Tanmateix fa de pont en-
tre els temes prioritaris i la metodolo-
gia, que havia apuntat el discurs del
Papa Wojtyla, i la línia que es proposa
seguir l'Església en aquells indrets,
amb la mirada posada sobre la seva
missió i sobre la realitat d'un poble
que experimenta en la seva pell la tra-
gèdia que, mentre va enriquint un pe-
tit nucli, aprofundeix de manera alar-
mant la misèria de la majoria. El «do-
cument de Puebla» —un text de més
de dües-centes pàgines— demanarà
calma i anàlisi. Però, des d'ara,
hom pot dir que, al costat dels parà-
grafs que ha imposat la regla de joc
pròpia del consentiment, que exigeix
l'encontre de sectors heterogenis, aga-
fen un relleu molt destacat les des-
cripcions de la realitat d'aquells po-
bles, sense dissimular les' causes es-
tructurals, en l'àmbit polític i en l'àm-
bit econòmic. La satisfacció dels Pino-
chets i dels sector oligàrquics, després
d'alguna de les intervencions del Pa-
pà, haurà quedat probablement, molt
remullada. Perquè la condemnació de
les ideologies de la «seguridad nacio-
nal», la reprovació del sistema econò-
mic imperant, i la constatació del fra- .
càs al que ha arribat la política del «de-
senvolupament», són ben manifestes
en el «document de Puebla».

No hi ha dubte que la tasca d'evan-
gelització a la qual es compromet
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l'Església a l'Amèrica Llatina ha d'a-
nar de bracet amb l'esforç i la lluita
per un autèntic alliberament. Tot i
que això demani una clarificació en
les funcions i la missió de cadascú. .

La «contestació»
de la nota episcopal

Quan, avui, hom parla entre nosal-
tres de la «nota episcopal», ja se sap a
quina nota es refereix. Doncs bé;
aquesta nota ha topat amb la reacció de
moltes veus organitzades en el si de la
mateixaEsglésia,tantaCatalunyacoma
la resta de l'Estat espanyol.

A Catalunya, «Cristians pel socialis-
me», organitzacions obreres cristianes
-ACO, HOAÇ, JOC-, i d'altres han
fet sentir el desacord. Més d'un cente-
nar de catòlics, de dedicacions ben di-
verses, i d'afiliacions polítiques i so-
cials molt diversificades, han divulgat
un escrit, reivindicant «el pluralisme
polític dels cristians i la primacia de
la consciència a l'hora de votar»,
després d'afirmar que no poden «ad-
metre cap pressió sobr,e la consciència
dels votants catòlics, influint-los, a fa-
vor d'uns partits i en contra d'uns al-
tres, sobre tot quant aquests darrers
representen els interessos de les clas-
ses i sectors més febles». El Consell
presbiterial de l'arxidiòcesi de Barce-
lona va manifestar també el seu ma-
lestar i la seva discrepància al llarg
d'una reunió ordinària que presidia el
cardenal Jubany. I el mateix arque-
bisbe primat de Tarragona gosava de
prendre distàncies respecte de la no-
ta, amb la indicació que les dates en
les quals ha estat publicada, donen
lloc a interpretar-la com a text electo-
ralista.

Música

L'Església basca

Les tres diòcesis de San Sebastian,
Bilbao i Vitòria, acaben d'estrenar
bisbes de la pròpia terra. Un home de
Guipúzcoa a San Sebastian: Josep M.
Setién. Un home de Biscaia a Bil-
bao: Lluís Maria Larrea. I un home
d'Alava a Vitòria: Josep M! Larrauri.

El fet té la seva importància. I, al
mateix temps, és indicatiu que el Vati-
cà no ha cedit aquesta vegada a les
pressions que s'exercien contra algun
d'aquests nomenaments.' D'una ban-
da, les resistències de molts sectors
centrals davant l'intent de crear una
província eclesiàstica basca, i, de l'al-
tra, la campanya contra els bisbes
més netament bascos, pel calumnio-
sament suposat silenci en front del te-
rrosrisme, donaven la impressió de
voler pressionar sobre el Vaticà i im-
pedir un episcopat homogèniament
basc.

El Vaticà, però, no ha cedit. Cal re-
conèixer que l'antecedent efectuat a
Catalunya fa tretze anys amb el clam
de «Volem bisbes catalans» ha estruc-
turat una nova política de nomena-
ments per part de la Santa Seu sobre
les nacionalitats històriques peninsu-
lars. -

Amb tot, ni ha qui pensa que el fet
de no haver col·locat el bisbe auxiliar
de Bilbao, Joan Maria Iríarte, en la
seu de Biscaia, cal interpretar-lo com
una transacció davant de la campan-
ya. Hom considera que Iríarte i Setién
són no tan sols els bisbes més marca-
dament bascos, sinó també els cer-
vells més clars i més independents
dintre de l'episcopat d'origen basc i,
gairebé dina, dins de tota la Confe-
rència episcopal espanyola. •

«Dies i hores de la
nova cançó»
J O R D I G A R C I A S O L E R . 9 -JORDI GARCIA SOLER

Tot i que no es tracta pròpiament
d'una novetat editorial acabada de
publicar, no em vull estar de referir-
me a «Dies i hores de la Nova Cançó»,
la producció biblio-discogràfica realit-
zada conjuntament per Edigsa i Publi-
cacions de l'Abadia de Montserrat i
que és, ara com ara, un dels docu-
ments bàsics per a l'estudi del feno-
men de la cançó popular catalana ac-
tual, la Nova Cançó.

«Dies i hores de la Nova Cançó» és
com una mena de selecció més o
menys antològica de cançons d'alguns
dels més importants cantants i'con-
junts catalans d'aquests darrers vint
anys i escaig, tots els quals són pre-
sentats per Maria Aurèlia Capmany a
través d'un interessant text introduc-
tori, i per Colita mitjançant diverses
fotografies pròpies i alienes, la Qua/
cosa ens permet en definitiva una mon



bona aproximació al tema de la histò-
ria més recent de la nostra cançó po-
pular, sobretot per la via de la recupe-
ració directa i també de l'evocació.

Josep Maria Espinàs amb «El vent»
i «L'agenda», Miquel Porter amb «Les
floristes de la Rambla», Remei Marga-
rit amb «Classe mitja», Delfí Abella
amb «Cap a futbol», Salvador Escami-
lla amb «Maria» i «Els comediants»,
Maria Cinta amb «Maria Cinta», Rai-
mon amb «Som», «Ahir» i «Inici de
càntic», Salomé amb «Se'n va anar»,
Pi de la Serra amb «L'home,del ca-
rrer» i «El burgès», Magda amb «Si un
dia sóc terra», Guillermina Motta amb
«Digueu-me perquè» i «Els esnobs»,
Enric Barbat amb «El gamberret», el
Grup de Folk amb «Les cartes», Núria
Feliu amb «Tu parles molt», Núria Fe-
liu i Tete Montoliu amb «Tot és gris»,
Joan Manuel Serrat amb «La guita-
rra», «Cançó de matinada» i «El dra-
paire», Maria del Mar Bonet amb «Es
majoral» i «Què volen aquesta gent»,
Pau Riba amb «Noia de porcel.lana»,
la Trinca amb «Festa major», «Els dra-
paires» i «La Trinca», Rafael Subi-
rachs amb «Deu-me una santa», Lluís
Llach amb «Cal que neixin flors»,
«L'estaca» i «Què feliç era, mare», Glò-
ria amb «El rei Joan I», Isidor amb «A
mi ni m'hi va ni m'hi ve», Sisa amb
«Jugant a boles», Guillem d'Efak amb
la «Balada d'en Jordi Roca», i Ovidi
Montllor amb «La fera ferotge» i «La
samarreta», són els protagonistes d'a-
quest interessant doble àlbum disco-
gràfic, a través de l'audició del qual
podem fer una aproximació alhora
crítica i nostàlgica al món apassionat
i apassionant de la cançó popular ca-
talana actual, la Nova Cançó.

Val a dir que la selecció és franca-
ment àmplia i interessant, tot i que
evidentment és força discutible - t ro- ,
bem a mancar-hi alguns noms desta-
cats, potser algunes de les cançons se-
leccionades haurien pogut ésser subs-
tituïdes avantatjosament per altres,
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Els Setze Jutges: Retrat de família.

aquest. Totes les cançons que hi han
estat aplegades són a bastament cone-
gudes pel públic. L'audició ens les re-
torna ara amb tota la seva força origi-
nal i ens ajuda fins i tot a recuperar-
ies plenament, a reviure-les. Quant al
text de Maria Aurèlia Capmany i a les
fotografies de Colita, que ens ajuden a
entendre'l, tenen un interès no gens

Art

desdenyable com a aportació a l'anà-
lisi històrica d'un fenomen important
per al país, tot i que s'hi han escolat
alguns errors considerables, com ara
dir que l'any 1962 ja eren tretze els
Setze Jutges, quan en realitat només
eren cinc, situar l'escandalós afer Se-
rrat a Eurovisió com a anterior a la••.
Caputxinada del 1966, quan en reali-.
tat no succeí fins l'any 1967, menys-
tenir algun dels valors més recents,
des de Ramon Muntaner als Pavesos,
bo i passant per Joan Issac, Marina
Rossell, Coses o Al Tall, o fins i tot
oblidar-se absolutament del hom de
Xavier Elies, gairebé un dels «jutges»
peoners.

A desgrat d'aquests errors, fàcil-
ment subsanables en futures edicions,
«Dies i hores de la Nova Cançó» és
una obra d'un pes específic realment
considerable, que ens ajuda a recupe-
rar la història de la nostra cançó po-
pular dels darrers vint anys, i a la ve-
gada obre el camí a la realització d'al-
tres obres per l'estil. •

Sempere a Estrasburg

* h o r e s d ' a r a m o l t

ALEXANDRE CIRICI

La darrera sessió de l'Assemblea
Parlamentària del Consell d'Europa, a
Estrasburg, ha estat l'ocasió per a
col·locar, al mig de l'hall que prece-
deix, l'entrada a la sala del Consell
dels MinistresT'uftïrescultura cinètica
d'Eusebi Sempere.

Nat el 1924 a Onil, a les terres ala-
cantines de la Foia de Castalla, centre
de la producció de nines i altres jogui-
nes, Sempere, fou extraordinàriament
precoç en els seus contactes amb Eu-
ropa, per mitjà d'un trencament molt
matiner de la closca d'incomunicació
que havia tingut l'Estat espanyol. Se-
parat del món, durant els anys qua-
ranta, el 1950, abans que el patronat-
ge americà obligués a obrir portes,
Sempere ja era per Europa. Havia
connectat amb Vasarely i el moviment
òptic i cinètic en una data en que
aquest corrent, que es posava de mo-
da durant els seixanta, era pràctica-
ment desconegut, i podia publicar un
manifest en defensa de les expres-
sions purament abstractes, de la for-
ma en relació amb el moviment, amb
els canvis de llum i amb l'aspecte
canviant que moviment i llum poden
donar a les estructures geomètriques.

A Barcelona el coneixíem a la fi dels
cinquanta, quan oferia al nostre efí-
mer Museu d'Art Contemporani de la •
cúpula del Coliseum uns relleus for-
mats de diversos plans blancs perfo-
rats, visibles els uns a través dels al-
tres, que prenien apariències variants
per mitjà d'una il·luminació elèctrica
programada que s'encenia i apagava
per plans diferents, segons un ordre
preestablert.

Sempere ha treballat sempre en el
pla i en l'espai, i ha jugat amb dos ti-
pus de cinetisme. El de les obres que
són pròpiament cinètiques perquè es
belluguen, ja sigui impulsades pel
contemplador, ja sigui mogudes per
un motor, i aquelles altres obres que
podem anomenar cinètiques per l'e-
fecte visual que produeixen les rela-
cions òptiques excitants, entre taques
de color, a les quals entra fent la vi-
bració dels contrastos entre colors
complementaris, com la suggestió òp-
tica de les falses perspectives, apa-
rentment tangents, còncaves, afina-
des, horitzontals, tangencials o assimp-
tòdiques respecte d'altres superfícies
imaginàries.

Pacient i exigent a les seves recer-
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ques, Sempere ha romàs impassible
davant la temptació dels altres co-
rrents que s'han presentat durant el
darrer quart de segle, cosa difícil de
fer sobretot quan, com passà amb
l'art òptic i cinètic, hi hagué un gran
moment de moda —el de la inoblida-
ble Modesty Blaise al cinema- cosa
que inevitablement engendra, per a la
gent superficial, l'època del «passat de
moda».

Les peces de Sempere no ens han
semblat mai obsoletes. La seva auten-
ticitat les ha salvades de la moda i del
passat de moda.

Ara, al Palau d'Europa d'Estras-
burg/ la seva aportació és una escul-
tura formada per barretes de secció

quadrada, muntades de manera que
constitueixen tres cossos sobreposats,
realitzades en metall cromat, brí-
Uantíssim. El conjunt penja del sostre
on una piràmide escalonada invertida
li fa de pedestal, si podem anomenar
pedestal l'element que penja del sos-
tre i del qual penja l'escultura.

D'altra banda, un mirall posat als
peus de l'obra permet de mirar-la de
cap per avall o de comparar la seva
rotació amb la rotació invertida de la
seva imatge.

Al Palau d'Europa hi ha poques
obres d'art, potser una mitja dotzena.
És important que entre aquesta tria
internacional hi hagi una peça d'un
artista català de València. •

Esports

Esports per a tots
o per a «tontos»?
ENRIC BATERES

Menys demagògia i més fets és el
que caldria demanar als polítics a l'-
hora de parlar d'espors. Als polítics
en general, però sobre tot als que es-
tan al poder. Per exemple, fa una set-
mana el Consell Superior de l'Esport
(llegiu UCD), ha iniciat la divulgació
d'uns butlletins sota el suggestiu títol
de «Esport per a tots». És evident que
l'aparició d'aquesta campanya s'ha
fet coincidir oportunament amb la
proximitat de les eleccions. També al-
tres partís i coalicions —Socialistes,
Convergència i Unió, Comunistes-
han inclòs propostes i alternatives de
caràcter esportiu en llurs respectives
campanyes, la qual cosa ja és un
avenç: al menys hom parla de l'es-
port, com es parla d'altres aspectes
marginals de la nostra vida col·lecti-
va.

I l'esport, que avui en dia és consi-
derat com un signe de cultura dels po-
bles, no pot quedar relegat a un feno-
men addicional de la nostra tasca
col·lectiva. Les quasi cent mil perso-
nes que s'aplegaren al Camp Nou per
presenciar el Barça-Madrid de fa dos
dissabtes, subjectes passius d'un es-
pectacle que, amb uns altres ingre-
dients si voleu, no té per què diferir
gaire del que oferí unes hores més
tard la Passadena Hoof Orchestra, es
queden avui curts al costat dels cata-
lans que volen participar activament
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en l'esport. Només fa falta que un
grup de persones vulguin llogar una
petita pista privada per jugar un par-
tit de tenis o de futbol-sala un dissab-
te o un diumenge per adonar-se'n d'u-
na cosa: de la precarietat d'equipa-
ments esportius de les nostres ciutats
i de la creixent demanda d'instal.la-
cions per part de la gent. Igual passa
si un s'acosta a esquiar a les estacions
més pròximes a Barcelona, converti-
des, quant a la presència del públic,
en aglomeracions similars a la platja
de Castelldefels a l'estiu.

La gent vol fer esport, sent la ne-
cessitat de practicar-lo com un feno-
men de la recuperació del seu cos, de
la seva identitat personal, però les es-

tructures que segueixen regint l'acti-
vitat esportiva de l'Estat, heretades,
tant en els homes com en els organis-
mes, del règim anterior, s'han mostrat
incapaces per a donar satisfacció a
aquesta reivindicació col·lectiva. Per
més que ara s'editin unes fulletes amb
la pretensió que contenen la fórmula
màgica de «l'esport per a tots», l'única
cosa que ha aconseguit la UCD és «es-
port per a uns quants»: els professio-
nals o els privilegiats. Els demés, si
volem practicar algun esport, ens l'-
hem de pagar de la nostra butxaca i
ens surt car i dolent, perquè hi ha po-
ques o gairebé cap instal·lació pública
i les que hi ha són en mans d'especu-
ladors que les han muntades per
beneficiar-se d'una mena de «mercat
negre» que es veu abonat per l'escas-
setat de l'oferta davant del creixent
volum de la demanda.

I la «Llei de l'Esport»? Doncs heus-
la aquí, aprovada pel Consell de Mi-
nistres però sense que ni tan sols els
seus patrocinadors —Benito Castejón i
la UCD— gosin fer-ne esment en la
present campanya electoral davant
les notables crítiques que ha aixecat
-pe r centralista, elitista, escassament
representativa i imprevisora quant a
canals de finançament— i que fan
preveure que tindrà una bona revol-
cada cas que algun dia sigui tramesa
a les Corts. Benito Castejón podria
respondre als qui el critiquen: «La llei
no és la millor però no n'hi ha una al-
tra», per això és imprescindible que
els partits es prenguin seriosament la
presentació d'alternatives autèntica-
ment populars per a la pràctica espor-
tiva que, si no en les eleccions legisla-
tives, en les municipals poden ser un
autèntic pou de vots de tota la gent
que cada cap de setmana vol fer es-
port i no sap com ni on, a menys que
accepti que li robin els diners. •



Encreuats n.° 3 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. - El sofre les ha sofertes tota la vida. 2.
- Tipus de vi que, per la seva dolçor, és el preferit de qualsevol
mosca. 3. — Hidròxid de ferro vermellós gue es forma dins de
l'ou. Com ha d'estar el cafè per posar-lo a la cafetera, al revés. 4.
- Que presagien desgràcies per les esquerres. 5. — Damunt del
llençol, a sota el cobrellit, al revés. Després de menjar tant com
vulguis. 6. — L'as d'oros, per exemple, al revés. Fa el be i se'n fot
injuriosament, 7 - A qualsevol casa i en qualsevol cosa; Com
han d'estar els cotxes quan el semàfor és vermell, al revés. 8. —
L'únic animal que és tan ruc com el ruc. Quasi un miler de ro-
mans. Vocal. Consonant. 9-3548453. Número al qual sempre li
falta aigua, al revés. 10. — Vocal. Trets que només existeixen en
el pensament. 11. — Corrent natural d'aigua contaminada que va
a parar al mar, al revés. Si l'agafeu és com si agaféssiu una mo-
na.

' VERTICALS: 1. — Consonant. Vocal. Fruit d'un arbre tropical
que cau quan és madur. 2. — Tassa de most que serveix per a
condimentar la carn. Vocal. 3. — Freqüentment (per exemple ca-
da vint segons). Tabac que en lloc de cremarse, s'ensuma, al
revés. 4. - El 3, el 7, el 13 i el 1237. Mitja biga, al revés. 5. -
Tics propis del cuina. 6. — La meitat d'un metre quadrat és igual
a mig metre quadrat. Cos que no diu res però té les cames molt
desenvolupades. 7. - Consonant. La mateixa però repetida. Una
altra però sense repetir. Tumor petit que cria pus, al revés. 8. —
Paga un servei a la tribu. Part de la marea que no és en el mar.
9. - Taqueta produïda per un pet. La mateixa consonant que
heu repetit abans però encara més repetida. 10. — Produeix
energia bona, bonica i barata, al revés. Els divendres, s'han de
menjar tendres. 11. — Totes les parts del mas però més separa-
des de lo normal.
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SOLUCIONS NUM. 2
HORITZONTALS: 1. M-M-G. - 2. Empipat. A.N. - 3. Lleig.

Nelipa. - 4. Coca. Agregat. — 5. Manufactura. - 6. Tanoca. E.
Al. — 7. Anís. Irritar. — 8. N. C. Atiar. M. — 9. Gasosa. Alè. -
10. En. Ruralment. - 1 1 . Naufragar. T. - 12. tugeB. A. A.

VERTICALS: l.'LC. Tangent - 2. Melòman. Anau. - 3. Me-
cànics. uG. — 4. Pianos. Orfe. - 5. Mig. uc. asurB. — 6. P. Afai-
tarà. — ú. Ganga. RI. AG. — 8. Tercera. Là. — 9. Let iramrA. —
10. Aiguat. Le. - 1 1 . Parlamenta. - 1». Nata. R. T.

Astrologia AGCRÜX

ECLIPSI DE SOI.

Aquest, dilluns, 26 es produeix un fenomen que sem-
pre ha cridat l'atenció de tots els pobles del món. Cal
acceptar que no n'hi ha per menys, doncs un eclipsi de
sol, com avui es dóna, no pot passar desapercebut.
Afanyem-nos a dir que no és visible a Catalunya i
només com a parcial a Galícia, essent-ho només plena-
ment a Amèrica del Nord i Groenlàndia. Doncs bé, gran
nombre de pobles, des dels xinesos als indis sioux han
considerat sempre l'eclipsi com un esdeveniment dra-
màtic, de funestes conseqüències. Els xinesos, primers
dels quals se sap varen deixar constància d'un eclipsi
aUà per l'any 2137 A. J. tenien previst tot un cerimo-
nial d'ajut al sol en tan difícil moment. Actitud més que
justificada si entenem el sol com l'astre que ens dóna
uum, raó, força i vida. El daltabaix és considerable, i
cap ajuda no sembla sobrera. Mr. Fred Hoyle ens conta
e dos infortunats astròlegs xinesos que varen descui-

aar la vigilància un dia d'eclipsi engrescats pel fum
•r1 b ° n °Pi- Foren ajusticíats a la plaça pública per

?yitar futures temptacions, i així varen ser ells dues les
Primeres víctimes del funest designi,
fiïn • n o p e r a ^ o m els eclipsis han esdevingut tan
unestos. Sembla que l'insigne descobridor oficial de les

ques, l'Almirall Cristòfol Colom, bé que se'n va
üerflP*aprofitant e l s s e u s coneixements en la matèria

aconseguir l'ajuda d'uns indis reticents; els amenaçà

de mala manera dient que si no li donaven queviures
per a ell i la seva tripulació el sol s'amagaria per sem-
pre, i, evidentment, el sol es va amagar al moment
oportú. Aleshores va invocar-lo demanant perdó en nom
dels espaordits indis, i no cal dir que al reaparèixer el
sol va aconseguir tot el que necessitava.

En general les males comseqüències d'un eclipsi du-
ren dos anys i tenen abast mundial sobretot per a les
regions on és vissible. A nivell personal si coincideix
amb algun punt sensible de la carta natal donarà pro-
blemes a tot allò relacionat amb aquest punt, i els nas-
cuts en dia d'eclipsi, tenen en general feble salut, amb
problemes a là vista i al fetge, particularment en aquest
cas, ja que l'eclipsi es produeix poc abans de la posta de
sol, actuant aleshores sobre el sector de les malalties.
Els nascuts entre el 25 i el 27 de febrer de qualsevol
any es veuran especialment afectats i caldrà que vigilin
sobretot la salut, sense descuidar cap altre aspecte
doncs els espera un any dur.

Els pobles de l'antiguitat organitzaven gran rebombo-
ri en aquestes ocasions. Tiraven sagetes al cel, feien so-
nar timbals, etc, per espantar el monstre que es menja-
va el sol...

...Sagetes i timbals ens caldran a dojo si pensem que
al cap de dos dies de l'eclipsi es celebren les eleccions
legislatives i l'estat del cel per aquest dia es mostra for-
ça conflictiu, mandrós i poc ètic.
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Bunyols de vent
MONTSERRAT NEBOT

RANKING MUSICAL

N'hi han molts de bunyols de vent
en aquesta campanya electoral arrel
de les incrongruències que s'arriben
a dir en els milers de cartells de
propaganda enganxats per les
parets.

Però en el terreny de la
informació radiofònica i televisiva és

EMPAR PINEDA
NO NECESSITA
VESTIR ALA MODA

La coneguda lídera Empar
Pineda, que es va destacar per la
seva trajectòria política de lluita
dins l'Assemblea de Catalunya i la
seva defensa de les postures
feministes, no sembla donar massa
importància a l'estètica en el vestir

establerta pel poder, ni sembla estar
preocupada per ser «à la page» en
afers de moda.

Per això es va quedar molt
sorpresa quan la seva mare —una
dona senzilla que viu a Hernani— en
dir-li Empar que es presentava'com
a cap de llista en les eleccions
legislatives i municipals a Barcelona
a la candidatura del MC-OEC, va
preguntar-li carregada de bona fe; «I
ja tindràs què posar-te, nena?»

AMB MANIPULACIÓ

potser realment on més s'han lluït
els cervells propagandístics. La
cançoneta electoral ha conseguit
fites més importants que «la cançó
de l'estiu». Ara només falta que els
grans creadors de programes de
Prado del Rey organitzin el festival
de la cançó partidista del Mediterrà
o bé un ranking internacional de la
cançó electoral.

Els partits han anat adelerats
perquè els can ta -au to r s o
compositors més o menys afins els
musiquessin els seus eslògans.
Alguns, però, que no han pogut tenir
música pròpia han manipulat a gust
les lletres dels cantants, com el cas
de la Falange que per cloure la seva
intervenció a la petita pantalla ha
fet servir el contestatari crit d'en
Llàch, «No es això, companys, no és
això». Quins pebrots, i tant que noi

A MADRID CONTINUEN IGNORANT LA SENYERA
No hi ha dubte que els partits d'esquerra (i els de la

dreta també pels lligams econòmics amb la indústria
catalana) s'esforcen des de Madrid per conèixer la rea-
litat catalana.

Però, quan sembla que la senyera és bastament co-
neguda i les quatre barres són fins i tot manipulades pel
consumisme,. va i apareix un opuscle del programa del
PSOE, versió il·lustrada de les eleccions 1979, que
conté un dibuix que representa una manifestació de tots
els pobles de l'Estat demanant «paz y solidaridad» on la

bandera, pretesament catalana, és multi-barrada i en
lloc de quatre barres n'hi ha un nombre indeterminat.
Però, el més bo és que passa igual amb la bandera an-
dalusa i com a súmmum darrera la de Castella i la
d'Euskadi (aquestes ben dibuixades) s'hi veu una ban-
dera blanca i blava que no pot ésser altra que l'argenti-
na i que per associació de colors podria voler ésser la
gallega.

Renoi, que poc que coneixen les realitats banderlsti-
ques de les nacionalitats els qui dibuixen i promouen
aquest opuscle socialista! . '
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OLARRA TÉ «FANS» AGARRATS

El financer Litis Olarra, el que va
deixar el seu avió Boeing per traslla-
dar el president Tarradellas de l'exi-
li a Madrid, va venir a Barcelona a
demanar vots per a la candidatura
fraguista. Però l'Olarra, de qui es
diu que té un contracte de deu mi-
lions de pesetes amb la màfia marse-
llesa perquè prengui la justícia pel
seu compte en cas que ETA molesti a
algú de la seva nissaga, no va tenir
i'acollida que els seus correligionaris
es pensaven.

Molts no van acudir, a l'hotel de
cinc estrelles on es celebrava l'àpat
perquè quan s'enteraven del preu
del tiquet, 3.000 ptes. per barba,
s'excusaven telefònicament. I els em-
presaris catalans es van perdre un
show digne de l'Hotel de l'Aguiló de
la tele. Les paraules d'Olarra van
ésser una riuada constant d'insults a
l'actual Govern a qui ell acusà d'es-
querranós i de trampós (amb això
darrer coincideix amb la majoria de
partits). En Senillosa va portar fins i
tot un obrer (que per més atractiu
estava en atur) que va parlar om-
plint de lloances al Seni i que dema-
nava cridant a Olarra que fos valent
i que portés al Jutjat de Guàrdia a
Suarez, Felipe Gonzàlez i Carrillo
per estafadors. Un altre ingredient
de què van gaudir els assistents va

ésser la presència del coronel Lina-
res (el que va ésser cap de trànsit)
que es passejava pel menjador, com
si fos un problema circulatori el fet
que l'empresari basc s'hagués fet es-
perar més d'una hora perquè neva-
va a Bilbao i el seu avió no podia
sortir.

La burguesia catalana sempre ha
tingut fama «d'agarrada» per nego-
ciar els convenis, però no per a
divertir-se. Aquesta vegada molts es
van perdre per no gastar tres mil pe-
les, l'ocasió de veure i sentir un tre-
ballador que estava en el seu bàn-
dol.

SEMPRE N'HI HA
QUE PERDEN
ABANS DE JUGAR

Des de les eleccions del 15-J a les
<te l'i-M hi han hagut tota una sèrie
de personatges que han estat defe-
nestrats del «gotha polític català» i
no se sap ben bé per què.

Què se n'ha fet políticament d'ho-
«163 que fa dos anys sortien contí-
nuament als diaris com en Santiago
b w , ° ?? J< A* ***** l W* sem-mayen cridats a ocupar llocs impor-

^ e n l a d r e t a Cfltalana? I, on pa-
e « i d o r è o l é *>

« r a d a v« muntar el nu-
í p l e n s m ^c ipa ls i que

carn™. d aut°finançar.se una
camPanya per al Senat el 15-J sense

J SgrJ?SSar en els r e n « l e s de
Centre de Catalunya?

FELIPE, AMB COMPLEXE
DE PAPA

El número 1 dels socialistes, Feli-
pe Gonzóiez, actuà ja com si fos un
president de govern. Quan sobrevo-
lava Barcelona de passada cap a Ta-
rragona, on hi va donar el primer
gran míting multitudinari de la
campanya, des de l'avió adreçà un
telegrama al president Tarradellas
desitjant-li tota mena de benauran-
ces per a ell i per als ciutadans de
Catalunya.

Els socialistes catalans davant
aquest gest que recorda les costums
papals envers els seus fidels, no sa-
ben si a Felipe se li han pujat els
fums al cap o bé si les paraules du-
res en vers Catalunya que havia pro-
nunciat el seu segon Alfonso Guerra,
mereixien ésser suavitzades des del
cel.

VIATGES
PER A
JOVES

CUBA
LA HABANA - TRINIDAD
- SANTA CLARA - VARA-
DERO.
Sortides: 6 Abril (Setmana
Santa) - 30 Juny.-14 Juliol - 4 -
11 Agost-26Setembre-29 De-
sembre (Cap d'Any).
Preu: Des de: 75.600 Ptes.

XINA
BANGKOK - HONGKONG
- CANTON - HANG-
CHOU - NANKING -
SHANGHAI - PEKIN

Sortides: 7 Maig - 16 Juliol -
8 Agost.
Preu: Des de 118.000 Ptes.
Altres viatges a PERÚ, MA-
RROC, ESTATS UNITS, THAI-
LÀNDIA, ÍNDIA i NEPAL, etc.

Soliciteu més informació en-
viant aquest anunci a Viatges
Aerojet Express.

En
Domiciliat a
Adreça . . .
Voldria més informació sobre,
el viatge a:
( i Cuba

Organització tècnica:

AEROUET EXPRESS,
Diputació, 258 — Barcelona-7 — Telè-
fon 301 82 82-r.Avigat,174
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Lleure lliure
Cartes i fotos a L'HORA

Cinema català
en català

Senyor Director:

Antoni Kirchner afirma (L'-
HORA, num. 1) que «no caurem
en l'error de considerar com a
cinema català tan sols el que és
parlat en català». Jo voldria dir
el contrari: teatre català és el
declamat en català, poesia ca-
talana és l'escrita en català, no-
vel.la catalana és la narrada en
català, cinema català és el par-
lat (també retolat) en català. Es
a dir: la llengua és determi-
nant, molt abans que l'origen
dels diners-persones de la pro-
ducció del producte i abans
també del contingut-localitza-
ció de la història. Però nü ens
enganyem: «L'imperi dels sen-
tits» d'Oshima (potser millor
Oxima?) doblada al català mai
no seria un film català (cosa
que tampoc no diu Kirchner,
per descomptat) però tampoc
no són films catalans «Bilbao»
de Bigas Luna, «La vieja memò-

ria» de Camino, «El asesino de
Pedralbes» d'Herralde... i «la t i -
ra»!

Senyor Director, aquest és el
meu criteri, compartit dins
l'àmbit Cinema del Congrés de
Cultura Catalana per una mei-
tat, puig l'altra meitat abonava
l'ambigüitat, les dues cares del
«problema», el quedar bé, una
concreta visió de la «realitat»,
un determinat punt de vista de
la «conjuntura», etc. En fi, dins la
pràctica inconscient de la con-
fusió que tots més o menys
practiquen, caldrà recordar
aquell cèlebre i diàfan debat a
Taula de Canvi (num. 6) «Es-
criure en castellà a Catalunya»,
per a demanar a l'amic Kirchner
que enceti un debat serè i am-
pli a L'HORA, tal com «Filmar
en castellà a Catalunya».

Cordialment i agraït el salu-
da,

JOAQUIM ROMAGUERA
i RAM IÓ

V

El Sr. Josep M." Grau, veí de les Rambles ens envia
aquesta fotografia d'un dels reductes modernistes que en-
carà queden a la nostra ciutat i que no tenen la grandilo-
qüència de la Sagrada Família ni la pompositat de La Pe-
drera. Es el petit art modernista, art de grans burgesos pe-
rd també de petits botiguers com aquesta tenda de VtAnti-
gua casa Figueras». Llàstima, ens comenta el Sr. Grau, que
l'Ajuntament de Barcelona hagi tingut la mala traça de-
col·locar aquesta molesta senyal de trànsit davant la faça-
na.

Guillemó ipoc afortunat

Distinguit amic:

Llegint el num. 1 de L'HORA
em trobo, pag. 19, amb el «cò-
mic» GUILLEMÓ DE SAU el
contingut del qual desdiu, al
meu entendre, els propòsits
explícits de la revista. Fóra una
incoherència per part meva no
expressar-vos el meu desacord
amb la imatge que es dóna de
Josep Benet i dels que li do-
nem suport en la candidatura
pel Senat. Penso que l'orienta-
ció d'aquest poc afortunat epi-
sodi pot fer perdre lectors a L'-
HORA quan acaba de néixer. A
tots els que creiem en el socia-
lisme ens convé que L'HORA
arreli entre el lectorat popular i
no ho podrà assolir si entra en,
picabaralles d'estats majors
dels partits polítics fins i tot
afins. Em sembla que el seu pa-
per és impulsar totes les inicia-
tives i possibilitats unitàries.
Amb aquest propòsit col·laboro
amb vosaltres.

Ben cordialment.

TERESA PÀMIES

Encara cal la unitat!

Amics:

Ni fet expressament: just a ta
plana del costat, on es pregun-
ta «a quins interessos respon?»
hi heu col·locat l'innocent i
subtil còmic carregant-se a en
Benet.

Es així com farem la revista
de tots nosaltres?... Es aquest
l'intent definitiu?... No n'hem
tingut prou amb l'experiència
de l'Arreu?... A més a més de
senadors «submarins» tindrem
també revistes «submarines»?...
Heu pensat la responsabilitat
que contraiem si l'intent defini-
tiu fracassa?...

Repenseu-vos-ho. La nostra
maltractada llengua necessita
encara tota la cura unitària per
reixir. No pot fallar l'intent defi-
nitiu 11 Es un luxe que no ens
podem permetre.

Salut.

ANTONI MONT
FERRERES

FIRES DE CATALUNYA

El Dimecres de Cendra,
primer dia de Quaresma i dia
de «reflexió»'per acabar, de
decidir a qui votar, hi ha fi-
res a diversos punts del nos-
tre país: Amer (La Selva), Ca-
çà de la Selva i Banyoles (Gi-
ronès), Sant Llorenç de la
Muga (Alt Empordà) i Santa
Coloma de Queralt (Conca de
Barberà). El primer dissabte
de Quaresma n'hi ha a Berga
i Vilafranca del Penedès. I el
diumenge, a Gironella.

Quant a Festes Majors,
com que la Quaresma, segons
sembla, no és temps gaire
propici per a fer gresca,
aquesta setmana només te-
nim, per al diumenge dia 4,
Festa Major a Cardona, his-
tòrica ciutat del Bages, i a la
veïna ciutat de Sant Cugat
del Vallès.

EXPOSICIONS

À la Fundació Miró co-
mença el dia 28 fins ben en-
trat març una exposició de
fotografia en color dels Estat
Units, amb obres de John
Baldessari, Helen Levitt,
Hans Namuth, etc. L'I de
març, dia d'eleccions, s'ini-
ciarà també una exposició de
Josep Lluís Sert a la mateixa
Fundació Miró, sobre Arqui-
tectura i disseny urbà.

A la Galeria Vell i Nou, ca-
rrer Pàrroc Ubach 20, del 20
de febrer al 9 de març hi
haurà exposats dibuixos a la
tinta xinesa de la neozelan-
desa Diane Urwin. El tema,
diversos racons de Barcelo-
na. I no oblideu les exposi-
cions que la setmana passa-
da recomanàvem, en especial
la de Casagemes é la Daeda-
lus.

MÚSICA

Després del recital gui-
ta r r í s t i c de Coryell-
McLaughlin-De Lucía, el dia
27 de febrer tenim un altre
nom mític de la guitarra: Hory
GaUagher al Palau d'Esports.
No us en oblideu d'ànar-hi.
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CONXITA SOCIAS

A Zeleste, els dies 1, 2 i 3
de març a les 11 de la nit, i
el dia 4 a les 8,30 hi actua el
grup Dolores, de Madrid, in-
terpretant jazz-róck.

En un altre terreny, la
Fundació Miró també ens
ofereix música el 26 de fe-
brer, a les 8 del vespre, amb
un concert del Grup Instru-
mental Català. Les obres que
interpretaran són de Bela
Bartok, Xavier Montsalvatge,
Steve Reich i Karl Stockhau-
sen.

CINEMA

Aquesta setmana tenim
dues estrenes força impor-
tants Al Catalunya, una im-

prescindible pel·lícula d'Ing-
mar Bergman que ja esperà-
vem amb candeletes: «Sonata
de otofio». L'altra Bergman,
aquesta meravellosa actriu
que és la Ingrid, fa una inter-
pretació que molts no dubten
en qualificar com un extraor-
dinari tancament per a la se-
va carrera, que no és preci-
sament escassa de grans pa-
pers. Donant-li la rèplica,
una altra magnífica actriu,
Liv Ullmann.

D'altra banda, a l'Astoria i
el Palladium fan «iQiiiére ser
el amante de mi mujer?» film
de Bertrand Blier interpretat
per Gerard Depardieu, Pa-
trick Dewaere i Carole Lau-
re. És a dir, gairebé el mateix
equip que va fer «Los rompe-

pelòtas». Si us va agradar
aquesta, ben segur que no us
decepcionarà la nova obra de
Blier. ;

I un repàs f apid a la carte-
llera: Alcàzar, «El expreso de
medianoche». ABC, «Que viva
Itàlia». Aquitania, «El impe-
rio de la pasión». Coliseum,
«El cielo puede esperar». Dia-
gonal, «Interiores» Publi-2
«Villa Paraíso». Maldà, «Sola-
ris».

TELEVISIÓ

Alegrem-nos: ha desapare-
gut l'horrible Hotel i en canvi
ens traslladen la pel.liculeta
americana sobre. OVNIS,
menys indigesta. Recoma-
nem les coses habituals, arisc

de ser pesats: Revista de cine
i Pop-grama a la segona,
«Raíces», potser, a la prime-
ra, junt amb «Los telefiecos».
I, com sempre, les pel·lícules
tjue són la cosa més salvable.
No podeu perdre's «La tenta-
ción vive arriba»; el dime-
cres, amb l'encantadora
Marylin. Dons Day per parti-
da doble (dijous i dissabte
tarda) i per a qui li agradi.
Dissabte a la nit, interessant
«La amenaça de Andrómeda»
i a «La clave» una comèdia
negra britànica, «Los seres
queridos». I diumenge, a Fil-
moteca TV, una pel·lícula
americana de la branca po-
bra de la família, agradable
a força d'ingènua: «Biíly el
defensor».

La paella pel mànec

Spaghettis «carbonara» i Bistec Savoia
Aquesta setmana la nostra paella surt de les fronteres cata-

lanes i porta a les vostres taules plats d'un país que s'agerma-
na al nostre per ser també mediterrani de dalt a baix: Itàlia.
Per recomanar-vos aquests plats,' però, no ens ha calgut anar
al lloc d'origen dels mateixos. Ens hem adreçat a la Pizzeria
Mario, al carrer Urgell de Barcelona i allà hem parlat amb el
senyor Mario, que la regenta. Ens ofereix un menú complert i
a més, fàcil de preparar.

-Què ens recomaneu de primer plat?
-Podrien ser uns spaghettis a la carbonara. Són molt rà-

pids de fer. Cal bullir els spaghettis sense que quedin, però,
massa tous, més aviat un pèl crus. A part, en una paella cal
posar-hi una mica de mantega. Quan està desfeta, s'hi abo-
quen els spaghettis, un ou per cada persona que n'ha de men-
jar, i formatge rallat. Es salteja una mica i es serveix tot se-
guit.

-D'on procedeix aquest plat?
-Més o menys, de la regió de Roma.
-Què vol dir la paraula «carbonara»?
-Bé, els «carbonari» eren una secta secreta que lluitava

contra els austríacs que ocupaven Itàlia. Com veieu, això es
prepara molt depressa i suposo que els «carbonari» no podien
entretenir-se gaire a fer menges complicades. Potser d'aquí li
vé el nom.

—I què us sembla que preparem de segon plat?
-Un altre de molt senzill: Bistec Savoia.
-Com es fa?

ma7^° té c a p ^«"PMcació. És un bistec fet a la planxa, nor-
a i * corrent. L'únic secret és que cal tenir-lo durant vint-

8 ht°res t o t a m lent cobert "de suc de llimona i una mica
P a s s a d es aquestes vint-i-quatre hores, es treu, es

/ f c normalment a la planxa.
-Ho S P 0 s a p e r acompanyar el bistec?

vencal T POt ^ ^ e n t r e P a t a t e s fregides o tomàquet a la pro-
màoup't °i 1 ~ e c o m a n a r i a el tomàquet. Aquest es fa posant el to-
renga a m b u n a m k a d e s a f r a l u n a branqueta d'o-

-És originari de la Savoia, aquest plat?
—Sí, de la Savoia i els Alps italians.
Sembla que en principi hagués estat lògic que recomanés-

sim una pizza, ja que anàvem a una pizzeria, però el senyor'
Mario ens hi ha fet repensar:

-És molt difícil que a casa es pugui fer una pizza bona de
veritat. La pizza requereix tenir forns a temperatures molt al-
tes, de l'ordre dels 400 graus, és a dir, forns especials que
hom no té normalment a casa. La pasta ha de poder posar-se
al forn, estar-s'hi tres minuts i sortir ben lligada. També hi ha
qui compra la pasta a les pastisseries o a les fleques i després
hi posa els altres ingredients, però tampoc no és igual que feta
a consciència i de la manera adequada.

Així que ja teniu un menú complert típicament italià i amb
unes certes ressonàncies de la Itàlia de segles enrera. No és
gens difícil i estem convençuts que, per poc que us hi mireu,
us sortirà un plat deliciós. Bon profitl
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La Setmana a Televisió
Del 26 de febrer al 4 de març

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA
DILLUNS, 26
13.30 Crònica esportiva
14.00 Comunicats de partits
polítics. Crònica
16.15 Intervencions dels re-
presentants de partits polí-
tics. Cita a mitja tarda

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Els museus

DIMARTS, 27
PRIMERA CADENA

13.30 Signes
14.00 Comunicats partits
polítics. Crònica
16.15 Intervencions repre-
sentants partits polítics. Els
museus (repetició)

SEGONA CADENA •
23.00 Crònica 2

DIMECRES, 28
PRIMERA CADENA

13.30 De bat a bat
14.00 Crònica
16.15 Musical express: Te-
quila, Marina Rossell i Gòtic.
Coses d'ahir

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Musical express (repe-
tició). Coses d'ahir (repetició)

DIJOUS, 1
13.30 Les nostres coses:
«L'emigrant».
14.00 Crònica
16.15 Escenari

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Escenari

DIVENDRES, 2
PRIMERA CADENA

13.30 Catalunya i Balears
avui
14.00 Crònica
16.15 Vostè pregunta...

SEGONA CADENA
23.00 Crònica 2
23.30 Les nostres coses (re-
petició) ,

DISSABTE, 3
PRIMERA CADENA

11.00 Català amb nosaltres
11.20 Terra d'escudella:
«Fregolismes»

DIUMENGE, 4
SEGONA CADENA

11.20 Terra d'escudella (re-
petició)

CIRCUIT ESTATAL

DILLUNS, 26

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Nombres de ayer y de
hoy
19.05 Un globo, dos globos,
tres globos
20.00 Estudio Estadio
21.30 Telediario
22.05 Sumarísimo
23.00 Los Roper: Mi marido
en casa de los vecinos
23.30 Ultimas noticias

. SEGONA CADENA
20.00 Redacción de noche
20.30 Revista de cine. Núm.
224
21.45 Màs allà
22.30 El coleccionismo y los
coleccionistas: «Juguetes»

DIMARTS, 27

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Revista de toros
19.05 Un globo, dos globos,
tres globos
20.00 Holmes y Yo-Yo: «Di-
nero de pega»
20.30 Primera pàgina
21.30 Telediario
22.05 Telecomedia: Anuncio
por palabras. Cicló: «Que us-
ted lo mate bien». Int. Anto-
nio Garisa, Florinda Chico
22.30 Vacaciones en el mar:
«El doble punto de vista de
Isaac»
23.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Opera: «La Gioconda»,
de Ponchielli
23.40 Tribuna econòmica

DIMECRES, 28

PRIMERA CADENA
14.30 Gente hoy .
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Vivir cada dia
19.05 Un globo, dos globos,
tres globos
20.00 Mujeres: «La tenta-
ción vive arriba». Dir. Billy
Wilder Int.: Maryün Monroe,
Tom Ewell
21.30 Telediario
22.05 Estudio 1: «Nosotros,
ellos... y el duende», de Car-

los Llopis. Int.: José Bódalo,
M.a Carmen Prendes
23.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Imàgenes
21.30 Pop-Grama
22.30 Tribuna de la historia

DIJOUS, 1
PRIMERA CADENA

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Cafè de redacción
19.05 Un globo, dos globos,
tres globos
20.00 Perfiles
20.30 Un mito llamado...
«Electra»
21.30 Telediario
22.05 Sesión de noche: «Mi
marido se divierte». Dir.: Ge-
né Kelly. Int.: Doris Day, Ri-
chard Widmark
23.45 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Encuentros con las le-
tras
22.30 Tribuna de la cultura

DIVENDRES, 2 '
PRIMERA CADENA

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.35 Hora 15
15.45 Los espectàculos
19.05 Cuentos de la anima-
ción
20.00 Con ocho basta: «Una
crisis familiar»
21.00 Los telenecos
21.30 Telediario
22.05 La segunda oportuni-
dad
22.20 El hombre y la Tierra
22.50 Investigación OVNIS:
«Incidente en Freemont»
23.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
19.31 Polideportivo
20.00 Redacción de noche
20.30 Cine Club: Cicló Cecil
B. de Mille: «Joven genera-
ción». Int.: Charles Bickford,
Judith Alien
22.05 Documental: Insectos
(II)
22.30 Opinión pública

DISSABTE, 3
PRIMERA CADENA
11.48 El recreo
13.00 Torneo
14.00 Tiempo libre

14.30 El canto de un duro
15.00 Noticias del sàbado
15.30 El bosque de Tallac:
«La trampa de Bonamy»
16.00 Primera sesión: «Jum-
bo». Dir.: Charles Walters.
Int.: Stephen Boyd, Doris
Day, Jimmy Dur ante
17.50 Aplauso
19.30 Erase una vez... el
hombre: «Pax Romana»
20.00 Los Angeles de Char-
lie: «Trampa para un àngel»
21.00 Informe semanal
22.30 Noticias del sàbado
22.30 Sàbado cine: «La ame-
naza de Andrómeda». Dir.:
Robert Wise. Int.: Arthur
Hill, James Olson

0.2Q Ultimas noticias •

SEGONA CADENA,
15.31 Novela: «El conde de
Montecristo». Cap. IV
16.00 El perro de Flandes:
«Los nuevos amigos de Nello»
16.30 Zarzuela: «Luisa Fer-
nanda»
18.00 Atletisme. Des d'Ovie-
do, Campionat d'Espanya
19.30 La Clave: El negocio
de la muerte. «Los seres que-
ridos», de Tony Richardson.
Int.: Robert Morse, Jonathan
Winters

DIUMENGE, 4

PRIMERA CADENA
9.31 Hablamos

10.00 El dia del Senor
10.15 Concierto: «Concierto
en re mayor, Op. 61 de Beet-
hoven»
11.45 Gente joven
12.30 Sobre el terreno
14.00 Siete días
15.00 Noticias del domingo
15.30 Fantàstico
19.00 625 Líneas
20.00 Futbol: At. de Madrid-
Rayo Vallecano
22.00 Noticias del domingo
22.30 Raíces: Episodio n.° 7
23.30 300 Millones

0.30 Ultimas noticias

SEGONA CADENA
15.31 Curro Jiménez: «El
prisionero de Arços»
16.30 Destino Amèrica:
«Ciudad de anchas espaldas»
17.30 Las calles de San
Francisco: «El collar canino»
18.30 Panorama musical
19.00 Concierto: Sinfonia
núm. 9 en do mayor,. Schu-
bert
20.00 Filmoteca TV: «Billy el
defensor». Dir.: T.C. Frank.
21.50 La danza: Ballet con-
cierto «Los Goyescos»
22.30 A fondo j



La nostra única
disciplina de partit;
'opinió dels catalans

E n política, el
que és im-
portant és

saber davant de
qui es respon i com
es pot reclamar a
la persona que tu
has elegit. Els
homes i les dones
de Convergència
i Unió no tenen
més disciplina
que l'opinió dels

catalans, els homes i les dones de Convergèn-
cia i Unió són gent d'aquí, que tu coneixes, i
que demà els podràs trobar i reclamar per-
què facin o criticar perquè no fan.

I, ells, no et diran que consultaran a
Madrid el que tu els çroposes. Ells, només
contemplaran si això es bo per al teu poble.

Ara, quan votis pensa que el dipositari
del teu vot ho ha de ser-durant quatre
anys. Que durant aquests quatre anys

Catalunya ha de resoldre problemes fona-
mentals i que els ha de resoldre aquí, a

casa nostra. Seria un error pensar que
aquestes eleccions només es fan per resol-
dre les coses de Madrid; qui guanyi a
Catalunya, manarà a Catalunya i serà ell
qui decidirà com han de solucionar-se els
problemes del teu poble, de la teva ciutat,
de la teva comarca, de Catalunya sencera.

I per manar a Catalunya pensa en els
catalans que no depenen de Madrid. La
força del teu vot ha de ser la força de Cata-
lunya.

Prou promeses. Ha arribat l'hora de les
realitats.

Catalunya no pot
ser una sucursal.

Ara és l'hora de
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