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vostè
té crèdit
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

JL·
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CAÍXA
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li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

L'ensenyament universitari
Amic lector:

El Ministeri d'Hisenda ha congelat les dotacions destinades al professorat
universitari arreu de l'Estat. La notícia és sorprenent si pensem que aquest any
el nombre d'alumnes ha augmentat pràcticament a totes les Facultats ja que el
curs passat — a causa de l'allargament de l'ensenyament mitjà— van haver-hi
molt pocs alumnes a tots els primers cursos. ;•.

Tinc noticies que les facultats catalanes han fet un esforç de bona voluntat i
estan aplicant una política de pedaços per tal de minvar al màxim la anormali-
tat derivada de la decisió governamental. Evidentment, el resultat d'aquesta
política és continuar amb el deteriorament de l'ensenyament universitari fins a
uns punts que fan una certa feredat.

L'Organització Mundial de la Salut no reconeix els títols de nedicina que
s'estan donant a les nostres universitats. És normal trobar que els anuncis que
ofereixen llocs de treball no vulguin gent acabada de llicenciar. Són símptomes
-junt amb d'altres que podríem detallar— que ens parlen que l'ensenyament
superior al nostre país està superant tots els límits de manca d'atenció per part
del govern. . • , * : • ? . ' • - . . > . ; '• '..••• . > - • . ' • ;: , , . , ;' • - . ' . . ; .• • •' · , ; ^ , ' .

Què busca la ÜCD amb aquesta política? o bé és incapaç de resoldre el tema
o bé vol degradar la universitat estatal de forma voluntària. En el primer cas el
tema és greu perquè si el ministre d'Universitats no aconsegueix que Hisenda
canvií de posició i dongui diners ha de dimitir ja que el president del Govern no
li dóna suport. Si el deteriorament forma part d'una programa que desemboqui
en la creació d'universitats privades, el tema és encara més greu. La creació
d'aquests centres seria un retrocés en el procés democràtic del país, per la qual
cosa cal estar molt alerta.

Ben cordialment:

En aquest
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Cartes a

L'HORA
L'HORA I
L'EROTISME

Sr. Director de L'HORA:
Com a subscriptor de L'HORA

des del primer moment, m'adhe-
reixo per complert a la carta de
Mn. Joan Pujol publicada en el
núm. 26. Creieu-me, no us dei-
xeu anar pel fàcil pendent de l'e-
rotisme. No sé si perdreu algun
lector, però fareu un bé al país.

Per altra banda, sincerament,
icreieu compatible el núm. 24 (i
algun altre també) amb el «Con-
curs infantil» que institueix el set-
manari?

Us saluda cordialment.

Francesc Broggi
(Barcelona)

SANT SADURNÍ
D'ANOIA,
JA ÉS
NOM OFICIAL

Sr. Director:
La vila del xampany, Sant Sa-

durní, ja té nom «oficial»; és a dir.
™ seva toponímia correcta és:
Sant Sadurní d'Anoia.

La controvèrsia, l'animació i
f i n s < tot la confusió ha existit en
un període molt llarg, en el qual
«I esdevenidor» es veia molt llun-
yà.

Eren dues parts, evidentment
Persones enteses i estudiosos de
esmentada grafia. La que postu-

l a . Sant Sadurní de Nova, la
q u a l s<ha de respectar I que per-
sonalment admiro molt, que és la
We defensava el farmacèutic i
estudiós del tema local Narcís
*ader i Font. Ell va ser el que en

^ * J u n y d ' a q u e s t any va
un «estudi» molt ampli I

extens del topònim de la nostra
vila.

D'altra teníem, tenim alguns
dels que ara són Ajuntament -
intel·lectuals— que mantenien,
mantenen la tesi del nom Sant
Sadurní d'Anoia.

Tots ells s'han basat en arxius,
documents, testimonis, referents
a la trajectòria històrica, que des
dels primers segles de la vila fins
ara s'han anat succeint.

Dic s'han basat, perquè el dia
23 d'agost del 1979, va arribar a
l'Ajuntament tota la documenta-
ció necessària per aclamar, ja
d'una manera oficial i burocràtica
el nom «real» de Sant Sadurní.

Ha significat una tramitació
llarga i d'espera. El nou Ajunta-
ment democràtic, cansat de la in-
diferència del ciutadà per una
part; i per l'altra volent ésser co-
neixedor de la vertadera grafia,
en Ple celebrat el 18 de maig del
1979, va prendre l'acord de de-
manar a la Generalitat el seu ve-
redicte.

El Departament de Governació
de la Generalitat ens diu que la
màxima autoritat en aquesta ma-
tèria és l'Institut d'Estudis Cata-
lans (Secció Filològica).

Ja en les mans de l'Institut
d'Estudis Catalans, comença a
estudiar-se el cas. Finalment arri-
ba a l'Ajuntament de Sant Sa-
durní d'Anoia, un gran dossier-
informe d'interès, que ens diu
textualment que la grafia de la
nostra vila, SANT SADURNÍ D'A-
NOIA, ha de ser definitivament
declarada denominació oficial.

Concloent, potser cal dir que
hem de ser tots els «santsadur-
nincs» els que formalment hem
de tirar endavant aquesta qües-
tió. Els comerciants, els indus-
trials han de ser prou conscients
d'aquest canvi de nom.

Canvi que vol dir que en el de-
curs del temps, la marca-etiqueta
ha de dir: Sant Sadurní d'Anoia;
i no, com fins ara, San Sadurní
de Nova. També els santsadurni-
nencs, identificació pròpia; els
que hem de donar suport I

capficar-nos d'una manera res-
ponsable i seriosa, que la forma
correcta és d'una vegada per
sempre: Sant Sadurní d'Anoia.

I finalment, com a home'de
premsa, felicitar l'Ajuntament per
aquesta bona iniciativa i èxit; i de
bon grat agrair a la Secció Filolò-
gica de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, per aquesta positiva tasca i
treball que ha fet. Doncs, ja era
l'hora!, que la vila de Sant Sa-
durní I la resta de geografia I cul-
tura on estem situats, ens pu-
guessin nomenar i conèixer sense
neguit ni incomprensió.

Francesc Carafí i Quintana
(Sant Sadurní d'Anoia - Alt Pe-

nedès)

PEDRÓ PENALVA
ENS ESCRIU
(Tra'duït de l'original castellà)

Benvolgut amic:
A L'HORA del 30-7-79, tres

senyors que signen Francesc Bai-
ges, Albert Moreno i Francesc
Navarro escriuen un interessant i
parcialíssim estudi sobre «El
País» i «Cambio 16».

Com que dubto de l'objectivi-
tat periodística dels esmentats
senyors, però no de la teva, vull
precisar-te en relació a les refe-
rències que se'm fan, el següent:

1er. El meu article no l'han lle-
git i allò que transcriuen ho fan
puntuant com volen o suprimint
paraules. La qual cosa és desho-
nesta.

2on. Ni jo ni el Sr. Folchi es-
tem en cap línia anticatalana.
Anti quelcom és negar el ser i
un intel·lectual no pot negar-lo.
L'afirmació, dòrics, és inexacta.

3er. El Sr. Canellas —així ho
escriuen— no em va vetar. Dis-
crepava del meu article i quedà-
rem citats per a discutir-lo. La
qual cosa és democràtica, i

4rt. Que s'escandalitzin perquè
«El País» accepti la meva col·la-
boració fa suposar que els sen-
yors signants són partidaris de la
censura prèvia i el control de la
llibertat d'expressió. La qual cosa
és feixisme.

Una forta abraçada.

Pedró Penalva
Facultat de Dret (Barcelona)

L'ESPONA
ENS ENVIA
UN LLIBRE
(Traduït de l'original castellà)

Molt senyors meus:
Els adreço aquestes ratlles per

a agrair-los la nota publicada a la
revista que fa mantenir viu el
meu record i col·labora amb la
publicitat indirecta que fem totes
les empreses.

Com que veig que tenen cert
desconeixement quant a escales,
ja que les afirmacions són total-
ment incorrectes, encara que
com que la gent ja sap el motiu
polític que va haver-hi, parlar-ne
no- té cap importància, els adjun-
to un exemplar del llibre «Asesk
nato político» escrit pér mi i que
els pot aclarir moltes llacunes.

Si desitgen més informació els
la puc facilitar.

Els saludo atentament.

José M,a Espona
(Barcelona)

NOTA: •
Preguem als nostres lectors

que, les cartes que ens enviïn,
les escriguin mecanografiades a
doble espai. Igualment és im-
prescindible per a poder-les pu-
blicar que vinguin signades i
amb el D.N.I., encara que a
part, desitgin firmar-les amb
seudònim. Mercès.



AMB EL RETORN DE FELIPE GONZALEZ

PSOE
tanca

parèntesi
PEDRÓ ALTARES

Un dels màxims esdeveniments polítics de l'any,
el congrés extraordinari del PSOE és va resoldre

probablement no a gust de tothom/però si
dintre dels marges exigits de companyonia i

•". serenitat

La família socialista donà aquesta
vegada una lliçó de transparència,
sense que això vulgui dir que la «feina
de passadissos», d'altra banda inevi-
table en qualsevol congrés, no tingués
una importància decisiva. Els crítics
van aconseguir col·locar moltes de
llurs tesis a les ponències ideològi-
ques. Luis Gómez Llorente, però, no
va voler ser a l'executiva federal. Fe-
lipe Gonzàlez, en el discurs de clausu-
ra, tingué paraules de companyonia
per als que no entraren, per diverses
raons, i per als que van sortir. Tierno
Galvàn, fins ara president honorari
del FSOE i alcalde de Madrid, no fou

'' present al congrés. És més, que se sà-
piga ni tan sols va enviar un missatge

' de salutació. Gairebé a punta de dia
de . diumenge 30 i després de dos
llargs dies de treballs intensius sem-
blava tancar-se la crisi oberta el mes
de maig amb el XXVIII Congrés.

Un debat
amb excessives

pretensions

La dimissió de Felipe Gonzàlez en
el decurs dels debats del XXVIII

6

Congrés va obrir al PSOE una crisi de
conseqüències imprevisibles. El cert
és que amb la perspectiva d'aquests
mesos el gest del secretari general, si
bé explicable i d'una enorme dignitat
ètica i humana, no sembla del tot jus-
tificat comptant les perilloses conse-
qüències que podia comportar. Sobre
tot perquè, tenint present la seva im-
provisació, resultava molt arriscat
obrir un període d'interinitat en el
principal partit polític de l'oposició en
uns moments històrics especialment
delicats per al país. La solució, presa
«in extremis», de la Comissió Gestora,
fou una sortida d'urgència que el
temps ba demostrat com l'única possi-
ble. No és el moment d'historiar el
que va passar realment aquells qua-
tre dies, però el cert és que el PSOE
arribà en ells al punt de la crispació i
d'una contradictòria emotivitat que
feu d'aquell Congrés, més que unes
sessions de treball i contrast d'idees,
una insuportable sessió de «teràpia de
grup». I va saltar Felipe igual que les
bases havien saltat abans per l'inespe-
rat, per a elles, qüestionament del ter-
me marxisme en la definició del
PSOE. Per a alguns no era qüestió de
paraules sinó un intent de «dretanit-
zar» el socialisme, és a dir d'abocar-se

En el congrés extraordinari, els militants
polítics d'aquesta nova democràcia

als braços de la socialdemocràcia.
Aquesta bandera enarborada imme-
diatament per Gómez Llorente, Buste-
lo i Pablo Castellanos, cristal·litzà
aviat no sols en la defensa de la defi-

, nició marxista del partit sinó també
en una crítica molt radical a la tasca
de l'anterior executiva respecte del ti-
pus d'organització que hom volia fer;
partit de quadres enfront d'organitza-
ció de masses.

Els quatre mesos passats d'alesho-
res ençà van servir per què la polèmi-
ca fos acollida en totes i cadascuna de
les agrupacions socialistes del país. L&

i demostrar una maduresa poc comú en els partiu

discussió a la base ha estat extensa, si
bé sovint condicionada per personalis-
mes, fòbies i ambicions. Les postures
es definiren i esquematitzaren massa
aviat entorn d'un o altre sector («crí-
tic» o «moderat»), els «caps de fila»
dels quals iniciaren a partir del mes
de juliol una mena de campanya elec-
toral pràcticament per totes les agru-
pacions i federacions del partit. Tenen
raó, encara que no tota, els qui es de-
fensen de les acusacions que certs
sectors han fet a la pobresa intel·lec-
tual del debat, quan responen que
aquest ha estat profund i extens a la

base. És cert que les aportacions teò-
riques han estat limitades i hom posa
com exemple el llibre sobre marxisme
degut a la ploma de Bustelo, molt poc
apreciart per la critica especialitzada,
però ningú no va pretendre d'intel.lec-
tualitzar una discussió que, òbvia-
ment, era molt més política que aca-
dèmica.

38 projectes de resolució política
foren presentats al congrés pel mateix
nombre de federacions. Un examen
d'aquests revela que les diferències
ideològiques no eren fonamentals però
sí importants. La discussió ideològica,

però, s'hi atemperava i buscava com-
promissos no sols en el tema d'origen
de la polèmica (el marxisme) sinó en
la pròpia concepció del partit. Felipe
Gonzàlez va passar de patrocinar
d'alguna manera les anomenades 59
tesis a buscar una solució de síntesi
que recolzés en la conjunció de les po-
nències presentades per les quatre fe-
deracions de major pes específic, tant
numèric com ideològic: Andalusia,
Catalunya, Euskadi i Madrid, aquesta
última la més durament enfrontada i
dividida i amb major índex de radica-
lització en les postures d'uns i altres.



Raimon
Obiols va fer
sentir la veu
de
Catalunya al
Congrés i
aconseguí
que la
ponència
catalana
s'aprovés
majoritària-
ment

L'altre debat:
La lluita pel poder

En tot enfrontament polític hi ha
sempre un substrat de lluita pel po-
der. En això no hi ha res d'escanda-
lós. Els sectors crítics entenien que el
liderat de Felipe Gonzàlez dintre del
partit era excessiu i es prestava a tota
mena de desviacions, segons llurs pa-
raules, «bonapartistes». Fer això des
del primer moment els atacs al «feli-
pisme» foren molt durs i hom traspas-
sa sovint els límits admissibles de la
discrepància entre companys. Però,
en el fons, ningú no es va plantejar se-
riosament la substitució de Felipe
Gonzàlez com a secretari general: ni
les bases ni llurs oponents. Així que la
qüestió quedava reduïda a saber quin
seria l'índex de suport amb què comp-
tava realment el sector crític.

Un fet fonamental havia passat cu-
riosament inadvertit: el XXVIII
Congrés havia modificat substancial-
ment el tipus de representativitat i el
reglament dels congressos socialistes.
El congrés de maig va ser «incontro-
trolable», i ho dic sense cap ànim pe-
joratiu, no sols pel nombre de delegats
sinó també per l'heterogeneïtat d'una
representació basada en les agrupa-
cions on cada representant tenia veu i
vot. La tendència a T«assambleïsme»

8

Alfonso Guerra i Luls Gómez Llorente, dues posicions polítiques
diferenciades, però no excloents

hi fou més que evident. A partir del
XXVIII Congrés la representació era
per federacions i només els caps d'a-
questes podien parlar i votar als
plens. El sistema, molt més senzill i
infinitament menys flexible, plantejà
el desplaçament de la batalla de la re-
presentació a cada federació, on poc a
poc va anar configurant-se una majo-

ria moderada o de síntesi. El «suspen-
se» doncs, s'anava reduint ja que
només en llocs comptats (Càceres,
León, País Valencià, Las Palmas i
Galícia) van guanyar els crítics. A
Madrid guanyà la inesperadament

•• ressuscitada «tercera via» que en el
pla personal es veié després que no
era tal, ja que votà la candidatura de



Nicolàs Redondo abandona l'executíva
federal per a dedicarse exclusivament
a la UGT

Felipe Gonzélez. La batalla va quedar
definitivament aclarida quan Catalun-
ya, amb ponència molt propera als
pressupòsits ideològics de la línia cri-
tica, va anunciar el seu suport a Feli-
pe (si bé amb mandat de fer-ho també
fins a darrera hora a una candidatura
de síntesi) i Alfonso Guerra fou pro-
clamat cap de la delegació d'Andalu-
sia, que sumava ella sola el 25% de
tots els vots del partit. El triomf de
Guerra està matisat per les impugna-
cions que es van fer a Màlaga i Córdo-
ba que no trobaren, però, via lliure
per part de la mesa del Congrés.

No cal dubtar que el nou reglament
de congressos apareix més racional,
encara que també es presta a més fà-
cils «compromissos». Però el sistema
de representativitat deixa una incòg-
nita p e r al futur: en no ser proporcio-
n a l i jugar implacablement el joc de
majories, la minoria perdedora (en
aquest cas els crítics) pot estar infrà-
representada. Ningú no creu, per
exemple, que llur pes a les bases sigui
exactament el d'aquest escuàlid 7%
amb el qual fou votada llur candida-
jura. No és, fceï descomptat, el cas de
J ^ ^ u è n c i a ideològica (ja que mol-
tmlr - 8 t e 8 i s f o r e n recollides en les
sinó i 8 q U e V a n 8 0 r t l r d e l congrés)
T ? P 8 r s o n a l en homes que, com

m e z t r e n t è , gaudeixen d'un
ne prestigi en tots els sectors.

* l a 8 e V a Posterior dimissió
T

a. ̂ pres ident del Congrés, Gó-
esS 7«°rente c°ntinuarà tenint un pes
esPecÍfic en el partit socialista.

RAIMON OBIOLS: FELIPE GONZALEZ
NO ÉS SOCIALDEMÒCRATA

En Raimon Obiols ós un dels dos
homes que els socialistes catalans
han incorporat a l'Executiva del
PSOE. Una de les poques cares de la
política estàticament agradables ha
passat d'una irrevocable dimissió de
la directiva del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya al protagonisme
absolut en el procés de preparació
del Congrés Extraordinari. «Jo estic
en una posició d'esquerra», ens diu
d'entrada per a aclarir que «crec
que no s'ha de confondre ser d'es-
querres amb actituds testimonials
gens efectives i que són una errada».

Discrepa, amb el seu típic parlar
un pèl entretallat, amb qui creu que
aquest Congrés extraordinari no ca-
lia fer-se perquè sortiria idèntic re-
sultat que a l'anterior. «El XXVIII
Congrés —ens digué— tenia una po-
nència política que parlava molt poc
de política, parlava dels principis del
partit però era políticament molt va-
ga. Ara és absolutament a l'inrevés».
D'altra banda, està convençut que
no s'ha produït cap esllavissada ni a
la dreta ni a l'esquerra del partit. «El
que sí que s'ha fet ha estat refusar el
projecte socialdemòcrata», seritencia
rotund.

El nou vocal de l'Executiva socia-
lista, que renuncià a la proposta d'o-
cupar una secretaria per exigir una
dedicació incompatible amb les se-
ves ocupacions catalanes valora en-
certat el procés de discussió obert:
«S'ha passat d'un partit crispat a un
partit molt més madur». Un partit*
que, segons ell, «no canviarà la polí-
tica sinó les prioritats. Es produirà
un procés d'inteiiorització què hau-
rà de resoldre els problemes dè tipus
organitzatiu sense que això hagi de
menystenir la seva projecció exte-
rior». De moment, però, la projecció
cara enfora del partit ve molt mar-
cada pels parlamentaris -només
cinc persones de la nova executiva
no en s ó n - i l'Obiols reconeix les
mancances d'aquest fet.

Per al diputat socialista les dis-
cussions precongressuals i la seva
solució favorable han de tenir una
continuació en el propi Congrés dels
socialistes catalans. En Raimon

L·: ;:̂  .V
Obiols, la cigarreta penjant dels lla-
vis, branda el cap sovint per a donar
més força a les seves afirmacions.
«Estic molt satisfet del model de par-
tit adoptat. Ens trobarem amb un
partit diversificat, arrelat en lluites
concretes, ben informat, amb un de-
bat intern profund i permanent so-
bre el seu projecte» ens comenta l'-
home que en un moment donat hom
situà èn postures molt allunyades de
Felipe Gonzàlez i que, en acomiadar-
nos, ens féu: «Val a dir que en Felipe
Gonzàlez és el cap polític més equili-
brat del PSOE, i ha arribat un mo-
ment en què la seva imatge es con-
fon amb la del partit i que, d'altra
banda, no és cap socialdemòcrata si-
nó conseqüentment socialista i ca-
paç d'impulsar el projecte sortit a l'-
Hotel Melià-Castilla».

Ja ho veurem.
Francesc Baiges

El Congrés
no es va divertir

L'expectació que aixecà el congrés
no es va correspondre amb el seu de-

senvolupament. La rigidesa del regla-
ment matà una bona part de la lluïde-
sa del debat que va arribar als plens
pràcticament pactat. Causà sorpresa
que Pablo Castellanos no volgués in-
tervenir la tarda del divendres, cosa
que podia haver fet perfectament com



CARLES CIGARRAN: UN EXTRAORDINARI
CONGRÉS EXTRAORDINARI

Carles Cigarran ja coneixia l'Exe-
cutíva Federal del PSOE. Havia par-
ticipat en l'anterior equip directiu
del partit socialista com a vocal de
política sindical. L'adhesió inconcre-
ta a una vocalía feta a Madrid sense

assenyalar a quina secretaria anirà
assignada no sembla, però, que hagi
de modificar la seva feina. «Se'm va
oferir la secretaria de sindical però
jo hi vaig renunciar per incompatibi-
litat amb la meva tasca al FSC. La
política sindical s'enfortirà amb els
acords del Congrés i calia un home
amb molta dedicació i capacitat com
serà el company Almúnia. D'altra
banda, per a fer-nos una idea de la
importància d'aquesta secretaria és
possible que hi hagi dos vocals en
comptes d'un», ens explica.

No s'enquadra en cap de les dues
tendències que popularitzà el pre-
Congrés si bó és molt dur en les se-
ves crítiques als «crítics». «S'ha tit-
llat, erròniament, de moderats a
"gent que no ho era i s'ha considerat
representants d'una suposada ala
esquerrana a persones que no fa gai-
re estaven en posicions molt mode-
rades», diu taxativament alhora que
dissenteix dels qui parlen d'una exe-
cutiva «felipista»: «A l'Executiva hi
ha persones no compromeses en çap
sector que veuen la necessitat de Fe-

lipe Gonzàlez, la qual cosa no vol dir
que estiguin en acord absolut amb
ell. També hi ha gent radical. Si ell
segueix de secretari general és per-
què, ara per ara, és indispensable
però en el partit no hi ha ningú im-
prescindible i si algun dia portés el
partit contra els interessos dels tre-
balladors perdria la nostra confian-
ça»-

Fer a l'ex-treballador de la SEAT
«el Congrés extraordinari del FSOE
ha estat extraordinari i espero que
succeeixi quelcom semblant en el
proper Congrés del PSC. Hem d'a-
conseguir la mateixa voluntat de
síntesi que a Madrid perquè si hi ha
la voluntat ^imposar les tesis d'un
grup escassament influent damunt
un altre, es produirien dificultats».
Dels possibles entrebancs que pugui
portar aquest debat n'és mostra el
que no es vulgui convocar el Congrés
abans de les eleccions al Parlament
de Catalunya.

Enamorat de les faries, se la duu
als llavis mentre escolta i la manté
entre els dits quan contesta, sempre
amb un ritme lent, també quan expli-
ca què li ha plagut més de la ponència
aprovada. «M'agrada molt la prime-
ra part de la definició del model del
partit que és molt clara, parla de
partit de classe i de masses, encara
que després es fa una mica més re-
petitiva. També trobo força encertat
el tractament donat a l'autonomia
del projecte socialista, entesa com a
no aliança estable amb cap altra for-
ça política (ni de dretes ni d'esque-
rres).»

En Cigarran no va anar com a de-
legat a Madrid però creia que donat
el pes ideològic de la delegació cata-
lana es podria aconseguir com a mí-
nim una secretaria. «Però hi ha el
que hi ha i ara tenim molt de treball
per endavant.» Hi ha, també, un
Congrés del PSC que mourà brega,

Francesc Baiges

a cap de la delegació de Càceres que,
encara que no duia ponència especifi-
ca, podia haver trobat la sortida de
defensar, assumint-la, la que més pro-
pera hagués estat dels seus pressupò-
sits ideològics. La de Catalunya, per
exemple.
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En el decurs de les tres comissions
es va veure immediatament que les
diferències havien estat prèviament
«mastegades» als passadissos i que els
acords de conjunt no presentaven difi-
cultats especials. Els crítics van veure
amb certa sorpresa com la majoria de

llurs tesis eren acceptades, pràctica-
ment sense resistències per part de
ningú. Així el PSOE es definia com a
partit de masses i el marxisme es
mantenia, si bé no a la definició, com
element clau en el pensament i la
«praxi» socialistes. Quedava així
allunyat el fantasma de la dretanitza-
ció o socialdemocratització socialista.
Una vegada el pes de la delegació ca-
talana fou decisiu, si bé ningú no va
discutir seriosament aquestes propos-
tes. La cosa va quedar força clara
quan Alfonso Guerra tingué una inter-
venció, l'única que posà els delegats
dempeus, on va semblar deixar molt
clar que no hi havia ningú més a la
seva esquerra...; Els crítics doncs, es
trobaren que llur espai era, d'alguna
manera, assumit per tot el partit.

I si la polèmica ideològica va que-
dar molt aviat aclarida, sense ten-
sions greus i sense recels, només que-
dava veure si l'executiva federal res-
pondria a les declaracions programà-
tiques. I, a un altre nivell, el topall de

Però Gómez Llorente s'hi negà: o més
d'un o cap. I així es va arribar a les
dues candidatures de les>quals l'en-
capçalada per Felipe Gonzàlez gairebé
va obtenir la unanimitat. El discurs
de Felipe Gonzàlez rematà les dues
jornades de sessions amb' paraules
molt poc mitineres i tenyides de preo-
cupació per la situació que travessa el
país. Fou un tancament força assosse-
gat per a un congrés que va respondre
a les expectatives inicials en el seu re-
sultat però potser no en el seu desen-
volupament massa encotillat en els
meandres reglamentaris. Però el
PSOE tanca així una etapa de perillo-
sa interinitat. Ja és hora de mirar en-
fora i de fer la política que el país es-
pera que faci la principal forçà políti-
ca de l'esquerra. El congrés no ha clos
tots els problemes interns del PSOE,
això no ho dubta ningú. Però en el
fons, ningú ni de dins ni de fora, no
ha quedat decebut amb el resultat. No
és poca cosa. •

P. A.

PASSADISSOS

Felipe Gonzàlez va sortir enfortit del
aquesta força per a imposar la seva'

permeabilitat admès per Alfonso Gue-
rra .per a una renovació en profundi-
tat en relació amb l'anterior. Cal dir
que si bó la major part de la candida-
tura s'havia «pactat» entre les delega*
cions majoritàries la setmana abans»
quedaren fins a última hora diversos
noms sense decidir. Entre altres els oe

Txiqui Benegas, Carvajal, Sotelo i Ma-
ravall, per diversos motius. La credi-

exterior exigia la inclusió d'ho-
^ que no estiguessin en l'òrbita de
anterior executiva ni poguessin ser

considerats com homes de Guerra, al-
«ora que responguessin a un espectre
™m més ampli millor de les corren-
t s del PSOE. Fins a darrera hora
J°™ P i a darrera hora
J Pressionà Gómez Llorente per tal
Ĥ e entrés, únic element del sector

a u c fcomologable en el nou equip.

El rigor i seriositat del Congrés Extraordinari no ha portat un al·luvió
d'anècdotes com va succeir en el XXVTEI Congrés. De tota manera sempre hi
ha quelcom per explicar.

En primer lloc la presòncia d'un tolosí a la presidència del Congrés, José
Martínez Cobos, va aportar un especial «savoir» ple de gal·licismes, ün dele-
gat em va contar que Martínez Cobos havia presidit en nombroses ocasions
les reunions del Comitè Federal, encontres que el representant del sector crí-
tic, Gómez Llorente, solia aprofitar per a divertir-se apuntant la quantitat de
gal·licismes usats pel tolosí. En el decurs del Congrés aquesta activitat era
seguida amb especial dedicació pel diputat gironí Lluís Maria de Puig i el
madrileny Enríque Varón.

A part de les al·lusions fetes per Alfonso Guerra que si el general Pavia
entrava, al Parlament, Adolfo Suàrezs'agafaria a la gropa del cavall, altres
comentaris sucosos són la definició que el primer dia feia un representant
sevillà del Congrés: «Este es un Congreso Colón, però en ver de espuma, del
marxismo controlada». Aquest mateix delegat insistia, cada cop que parlava
Raimon Obiols, que aquest es treies de la boca un inexistent caramel que, se-
gons l'andalús, feia que tingués un especial accent quan parlava en castellà.

Pels passadissos Bettino Craxi va recordar, amb veu discreta, a Felipe
Gonzàlez la famosa frase atribuïda a Marx segons la qual «la demagògia és
al marxisme com la masturbació a l'orgasme».

I per acabar assegurarvos que en aquest Congrés Extraordinari les pràc-
tiques eròtiques han estat substancialment inferiors a les practicades en el
Congrés anterior, no en va la hetero-sexualitat és difícil d'exercir entre un
nombre de delegats en els quals la presòncia de dones era lamentablement
baixa. Sort que pel que fa a Catalunya les dones cobrien un 12% de la dele-
gació, dues entre 18 delegats. Un company va fer comptes i em va assegurar
que la delegació catalana representava el 25% de presòncia de dones delega-
des en el Congrés, és a dir que únicament n'hi havia vuit. Valga'm Déu, qui-
na feinada tenim encara per davant I

" : ' . . : • • • . ' • ' . v • • ' •. • • • • • • • • A . B .



Quan en el XXVIII Congrés del
PSOE, celebrat el passat mes de maig,
Felipe Gonzàlez va negar-se a presen-
tar la seva candidatura a Primer Se-
cretari del Partit per qüestions d'ètica
personal i coherència política en no
estar d'acord amb la resolució política
aprovada, el Socialisme de la nova
etapa democràtica, entrava en un
període de crisi i interinitat que ha
quedat definitivament tancat amb la
celebració del Congrés Extraordinari,
l'aprovació d'una nova resolució
política i l'elecció d'un nou Comitè
Executiu.

Durant quatre mesos, moltes i di-
verses han estat les reaccions entorn
de la decisió de Felipe Gonzàlez i els
esdeveniments polítics que el varen
empènyer a prendre aquella decisió.
Les variades opinions han anat des de
l'aplaudiment a favor d'allò que ha
estat considerat una mostra d'honra-
desa i coherència, a la crítica per ha-
ver deixat desvalguda la direcció del
PSOE en una etapa difícil de transició,
-rdic desvalguda perquè mai ningú o
ha qüestionat seriosament la substitu-
ció real de Felipe Gonzàlez per un al-
tre Primer Secretari. Ara però, resolta
la crisi, calmats els ànims -amb la
aprovació d'una madura resolució
política i l'elecció d'una nova Executi-
va d'Àplia majoria- i dissipada
l'ombra d'ala de corb d'una possible
escissió per l'esquerra, el POSE surt
de la crisi més consolidat i madur i al-
hora amb una nova embrazida que el
configura com el gran guanyador
després de quatre llargs mesos de dub-
tes i incertesa i que fa pensar que els
perdedors no són pas precissament els
representants del sector crític, ano-
menat en el moments de màxima ten-
sió «cítrics» pels més habituals fre-
qüentadors de la seu central del PSOE
al carrer Joaquín Garcia Morató, sinó
mes aviat el Partit Comunista i de for-
ma especial la UCD. Fer què?, doncs
perquè al marge que l'ampli acord
ideològic i polític assolit ha allunyat
els perills que la resolució del Congrés
comportés una possible dretanització
o bé la radicalització de' les postures
més esquerranes, tot l'ampli procés de
comunicació interna que ha tingut el
PSOE ha estat una viva mostra de de-
mocràcia interna, que amb totes les
seves contradiccions i dificultats, ha

PSOE

Alquímia

V

tingut la gran virtut de demostrar a la
societat l'esperit escrupulosament de-
mocràtic del socialisme espanyol i in-
directament, ha estat una invitació
oberta perquè els altres dos grans
partits que configuren el ventall polí-
tic assumeixin la responsabilitat, no
exempta de riscos històrics i polítics,
de fer quelcom semblant.

QUI SÓN ELS DE LA NOVA
EXECUTIVA?

En alguns mitjans de comunicació
s'ha parlat d'Executiva Monocolor.
Això és fals, especialment pel que s'ha
vingut a anomenar «felipisme enconyat»
i sobre quin significat semàntic crec
que no cal estendre's, perquè és prou
gràfic.

En el nou comitè hi ha exponents
de distintes posicions polítiques. Per

una banda un nucli central minoritari
provinent de l'anterior executiva i en
el qual llueixen amb llum pròpia Al-
fons Guerra, que en alguns sectors del
socialisme català és conegut amb el
mot «el dimoni dels pastorets»; Car-
men García Bloise, sòlida represen-
tant de les més curades essències so-
cialistes i Javier Solana, felipista d'es-
querra. Prop del rovell de l'ou s'obre
una àmplia galàxia de posicions. L'es-
tribord socialista ha quedat ben co-
bert amb la presència d'Enrique Mú-
gica, que com a no marxista va respi-
rar profundament davant la seva le-
galització. A babord, Raimon Obiols
-que ha tornat a Catalunya amb la
corona de llorer d'haver obtingut el
86,2 per cent dels vots, col·locant-se
en el ranking dels 24 principals, da-
rrera del patriarca-president, Ramon
Rubial, i abans que Felipe i Guerra, i
la granadina Maria Izquierdo Rojo
que té cognoms perfectaments ajus-
tats a les seves posicionsideològiques.
La presència intel·lectual està repre-
sentada pel sociòleg José Antonio Ma-
ravall, molt proper a Javier Solana, i
el catedràtic de la Universitat Lliure
de Berlín, Ignacio Sotelo. També hi
són presents dos «pese per os»; Donato
Fuejo i Pedró Bofill, força desengan-
yats del «viejo profesor» i avui gestor
del municipi madrileny, Enrique Tier-
no Galvàn. La presència obligada
ugetista és representada pel tècnic
Joaquín Almúnia i José Àngel H. Villa,
ambdós propers al Secretari General,
Nicolàs Redondo, mentre que el futur
socialista és assegurat per Barragàn,
Primer Secretari de les Joventuts So-
cialistes.

Pel que fa a les vocalies una és per
a Carles Cigarran, que té un impor-
tant paper a jugar en r«all-i-oh> cata-
là. Gregorio Peces-Barba n'ha obtin-
guda una altra amb la finalitat de lli-
gar el grup parlamentari amb l'Exe-
cutiva, i li ha correspost també voca-
lia al basc Benegas malgrat els seus
estira i arronsa amb el «cavall de
Pavia», Alfonso Guerra. I per acabar
aquest recorregut no exhaustiu àe
caps socialistes, cal assenyalar la vo-
calia que ocuparà Federico de Carva-
jal, ex president de la difunta Comis-
sió Gestora i que gràcies a la seva fei-
xuga retòrica ha obtingut en el_
Congrés el sobrenom de «Carrossa».
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Pont aeri MARTA MATA

Una llarga setmana
Començava amb un llarg debat en el ple sobre el programa econòmic

del govern. El presentava aquest sec personatge que és l'Abril Martorell en
un llarg discurs que li va fer acabar, glopet a glopet, el primer vas d'aigua,
gairebé el segon, portat en l'acostumada safateta platejada per l'uixer ama-
tent.

L'aigua del vas esdevé limfa tecnocràtica així que l'Abril Martorell fa
el seu glopet, i continua manegant les seves dades parlant amb la precisió i
la manca d'èmfasi d'un taulell electrònic.

Després comença el rigodò de les intervencions dels grups parlamenta-
ris de menys amés nombrós.

L'Abril n'escolta alguns i apunta des del seu escó com qui perfora fit-
xes. Un moment perd la serenitat i demana la paraula amb omnipotència de
ministre després de la intervenció de Santiago Carrillo. Puja a la tribuna,
beu l'aigua del vas d'una sola tirada i descarrega programadament la seva
ira mentre s'aferra i cargola amb les mans una punta dels papers que té a
davant i que no li serveixen ara, més que per asserenar algun fluxe electrò-
nic personal massa autogestionari. , ,/ ' ........

Continua el debat fins dimecres a la tarda. Entremig el rigodó continua
als passadissos; «si accepto tal punt, tu em votes tal altre...». I així votem
que sí o que no o abstenció, un poti-poti de resolucions UCD, PC, PSOE...

I continuem. Dels trenta temes de l'ordre del dia hem fet el primer. A
mi em toca defensar el setzè: una moció contra el trasllat forçós dels mes-
tres. Arribarà el torn?

El telèfon va portant notícies de la comissió mixta Ministeri d'Educació
Conselleria d'Ensenyament que treballa a la Generalitat; també en porta del
moviment popular i del míting del dyous a la tarda a Montjuïc. Cal anar-hi;
però, i si en aquell mateix instant toca defensar la moció?

La discussió de l'Estatut de RTV s'allarga i aclareix el panorama. No
passarem del setè tema a discutir; el decret llei sobre els referèndums (els
«referenda» com diu amb tota la correcció llatina el president Lavilla) sobre
estatuts d'autonomia.

I jo no hi seré perquè el pont aeri em deixarà prop de Montjuïc. L'orga-
nització política de l'acte és encara precària i no cal dir la tècnica. D'aqui a
que tinguem per al poble tots els micros, altaveus i màquines electròniques
que funcionen pels vells ruscs burocràtics de Madrid... Però la gent hi és i
omple el passeig de Maria Cristina, de les fonts a la plaça d'Espanya i més
de la meitat aguanta un míting sense sentirlo: en realitat el míting el fa la
gent amb la seva presència i les seves pancartes lluitadores en pro de l'Esco-
la Pública.

Divendres al matí el pont aeri em torna a portar a la inauguració del
Congrés del PSOE. Abans d'entrar a la sala gran compro al taulell del PSC
els dos gruixuts i encara frescos volums de la «Historia de Galiza». I amb
tant de passat a les mans vaig sentint i veient com entre tensions i responsa-
bilitat es dibuixa un futur per aquests pobles sobre la pell de brau.

Breu pont de nou: divendres a la tarda Consell Assessor de Cultura de
la Generalitat al Saló de Mapes, al voltant del gran quadrilàter de taulell. Un
d aquests pobles, el meu, va dibuixant la recuperació del patrimoni cultural,
"n conseller lleidatà amb el seu net accent explica el seu projecte. Això ani-
rà endavant. . ; ; v

Dissabte, altra vegada pont, per veure acabar el Congrés del PSOE,
sentir l'accent català d'en Raimon Obiols posar les coses al seu lloc i ja, a la
matinada, l'accent andalús de Felipe Gonzalez arrencar aplaudiments a fa-
vor dels estatuts basc i català.

Eilluns la preocupació posada a la Generalitat i traspassos migrats, en-
senyats en el no els d'ensenyament. I, finalment, la matinada de dimarts, el
«si» del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya a l'Estatut de Cata

Eiu que això del pont aeri fa patir del cor.

A cau
d'orella

Els socialistes ja tenen el seu candidat
cara a la sustitució de l'actual direc-
tor general de RTVE a Barcelona. El
sucesor de Jorge Arandes, segons els
socialistes, seré el conegut realitzador
Sergi Schaaff.

Les tensions existents entre les diver-
ses escoles municipals fan que sigui
encara més complicada la temptativa
de l'Ajuntament de donar-los una lí-
nia comú. Les diferències i picabara-
lles entre les escoles del Mar i del
Bosc són especialment greus.
Les tensions que existeixen entre CDC
i el PSC, especialmente palesades en
la Diputació de Girona i que s'han en-
trevist en les dificultats de renovar el
pacte municipal a la ciutat de Barce-
lona, augmentaran els propers dies.
CDC té la necessitat inmediata de
distanciar-se dels socialistes per a dis-
senyar més clarament el seu propi es-
pai polític.

Determinats indrets de la geografia ca-
talana es veuran afavorits l'any vi-
nent ran de la iniciativa sorgida d'al-
guns consistoris d'organitzar camps
de treball d'estiu a diversos llocs que
caldria endreçar i netejar. El monestir
Se ala Dei del Priorat serà un dels pri-
mers afectats per aquesta mesura.

El PSUC pensa impulsar a les quatre
circumscripcions catalanes en les pro-
peres eleccions al Parlament no sola-
ment una llista del partit sinó una se-
gona llista d'independents propers a
ells.

Seguint amb llistes val a dir que el
president TarradeUas veu amb bons
ulls i vol propiciar una candidatura
en la qual a part de l'inevitable Ortí-
nez, vol col.locar-hi un prestigiós pro-
pietari de casinos del nostre país.

Les afirmacions exagerades dels ecolo-
gistes que s'han reunit a les comar-
ques de Girona, amb motiu de les pri-
meres prospeccions en recerca d'ura-
ni que allí s'han fet, estan creant un
veritable clima de pànic a la zona,
quan els veritables efectes negatius
serien, no la contaminació, sinó la
destrucció del paisatge.

13



CANDIDATURES NOVES PER AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Competències nacionalistes
ALBERT GARRIDO

La iniciativa presa per un grup d'independents notables per tal
de presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya ha
obert la cursa cap a una modificació cojuntural de les posicions
dels grans partits polítics, inevitablement atacats per les forces
que fluctuen entre el nacionalisme radical i l'independentisme,
armades totes elles d'un llenguatge especialment encès i efectiu
entre determinats nuclis electorals.

Xes eleccions al Parlament de Cata-
lunya, no cal dir-ho, tenen unes ca-
racterístiques especialíssimes. El fac-
tor nacionalista hi juga de manera
molt més accentuada que en les elec-
cions generals o en les municipals.
Tant és així, que candidatures poc
menys que oblidades Tl-M podrien
guanyar punts només pel seu tarannà
nacionalista, i encara sembla que que-
da buit algun espai electoral perquè
surti a escena alguna coalició nova.
La base d'aquestes candidatures, que
se'n podria dir de temporada, està en
el nacionalisme i en la crítica sistemà-
tica de la política nacionalista —Esta-
tut inclòs— desenvolupada fins ara
pels partits catalans majoritaris.

L'altre element en el qual aquestes
candidatures basan les seves esperan-
ces electorals és en el desencís. Ningú
no pot negar que el ciutadà mig s'ha
desinflat d'ençà l'aprovació de la
Constitució. Les darreres eleccions le-
gislatives i municipals, els índex de
participació que s'han registrat, fan
pensar en un cert avorriment de la
població després de mesos i mesos en
els quals rhiperpactisme dels partits
ha desdibuixat la seva pròpia imatge.
És per això que aquestes candidatures
fan aquesta barreja de nacionalisme i
desencís.

Fels partits amb una sòlida repre-
sentació parlamentària l'aparició d'a-
questes candidatures, amb noms co-
neguts i recentíssimes vinculacions
amb els polítics de la situació, compli-
ca una mica la seva tasca electoral.
D'una banda, perquè per a aquests
partits és inexcusable lligar la seva
campanya electoral amb el paper que
han jugat en l'aprovació de l'Estatut.
D'una altra, perquè és precisament el
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seu comportament polític en els mo-
ments decisius el que utilitzen els na-
cionalistes radicals per a combatre'ls.

El cas és que totes aquestes cir-
cunmstàncies fan que els estats ma-
jors dels partits ja estiguin pensant
com i de quina manera poden neutra-
litzar aquestes candidatures. En pri-
mer lloc fent ressaltar els elements
nacionalistes dels seus programes, pe-
rò també buscant una imatge pública
diferent a la que cal suposar que els
ha servit en les darreres confronta-
cions electorals. En aquest sentit,
Convergència Democràtica de Cata-
lunya està forçant la imaginació dels
seus experts per tal de trobar una lí-
nia d'actuació electoral que ningú no
pugui acusar de nacionalisme tebi.
Igualment, els socialistes, especial-
ment criticats per aquestes candidatu-
res en potència, se les veuen venir i
estan estructurant una campanya en
la qual la difusió d'unes sigles estarà
acompanyada per declaracions d'ine-
quívoca fe nacionalista.

El problema no és tan important
per als comunistes, amb un electorat
molt més definit, ni per UCD, que pre-
cisament recull un bon nombre de
vots gràcies a les seves timideses na-
cionalistes. Fer a totes les altres for-
ces, incloses les candidatures més pe-
tites, les candidatures amb preocupa-
cions fonamentalment nacionalistes
són una amenaça potencial de desvia-
ció de vot d'efectes imprevisibles!

La qüestió es planteja, doncs, com
un problema de definicions naciona-
listes. Hi ha un marge important de
votants, sense conviccions polítiques
inequívoques, que en les eleccions al
Parlament, amb l'emotivitat del cas,
poden anar a buscar els seus repre-

A la campanya electoral del referèndum
per l'Estatut hi haurà una forta lluita per
cuidar la imatge nacionalista, cara a les
eleccions al Parlament

sentants entre certes opcions naciona-
listes. La primera prova en aquest
sentit, la veritat és que sense cap èxit,
va ser el Bloc d'Esquerres d'Allibera-
ment Nacional (BEAN), comptant amb
el prestigi de l'ex senador Lluís Maria
Xirinacs. Encara que aleshores aque-
lla candidatura no va gaudir de cap
atenció especial per part dels electors,
les noves candidatures que poden
presentar-se ara ho tenen més fàcil,
és un moment més adequat perquè
treguin alguna cosa positiva, si no to-
tes, sí almenys unes quantes.

Es clar que no totes les candidatu-
res sota l'etiqueta nacionalista radical
estan en les mateixes condicions, ni
totes busquen el mateix electorat, pe-



Les paperetes per al referèndum ja són a punt

rò hi ha una certa inclinació a buscar
adhesions d'una certa esquerra nació-
nalista decebuda o d'un cert naciona-
lisme amb inclinacions indepéndentis-
tes que fins ara, per pragmatisme

polítics, s'ha estimat més quedar-se-
amb partits de sostre més baix. És un
fet que en determinats sectors electo-
rals l'Estatut no s'ha rebut amb la sa-
tisfacció que s'esperava, la cual cosa

ha coincidit amb les repetides crisis a
la Generalitat i en definitiva amb l'en-
trada en discussió de tot un procés en
el qual els grans partits hi són com-
promesos i el nacionalisme radical no
s'hi ha mullat, o gairebé.

És dins de la més aclaparadora lò-
gica política que participar en un.
procés polític des de posicions de go-
vern desgasta, i aquest desgast com-
porta una sèrie de paranys. En el cas
català, els partits que han negociat
l'Estatut, que són representats al Con-
sell Executiu de la Generalitat, que
han optat per una política de prudèn-
cia continuada, han arribat al punt on
les servituds de governar es poden
mesurar: en unes eleccions/ Segons
com vagi la campanya pel referèn-
dum ja es veurà en bona part per on
aniran els trets electorals dels nacio-
nalistes radicals, sobre tot perquè no
tots rebutgen l'Estatut, però si que
molts parlen d'un «sí» combatiu, que
cal saber com es tradueix en llenguat-
ge polític.

Tot això pot fer que la campanya
per les legislatives catalanes tingui la
lluïdesa i el nervi de les setmanes pre-
cedents a aquell memorable 15-J. Les
incògnites que ofereixen els mesos vi-
nents fan pensar en alguns canvis es-
pectaculars d'actitud. •

gàrgoles del Palau PERE FONS

Matx-ball al Consell?
Ara sí, nois! Ara sí que li han picat la cresta a aquest

gat vell de Tarradellas! Això, almenys, és la filosofia
dels consellers, la gratificadora filosofia que els conse-
llers experimentaven després de la darrera reunió del
consell executiu. Els dotze apòstols, només que amb dos
traïdors aquesta vegada, l'Ortínez i en Roig, van acon-
seguir que el mestre Tarradellas accedís, com a cap del
Consell, a recomanar el sí de cara al referèndum.

A pesar del rebombori que hi va haver l'altre dia al
Consell, amb reunió nocturna inclosa, la sang no va
^ribar al riu. I, si hem de ser francs - i més d'un.con--
saller, en privat, ho ba estat- la reunió de l'altre dia no
va ser res més que la repetició de la jugada, una jugada
Que s'ha produït sovint al Consell. Només que en aquest
cas el gol,« el gol de la nota oficial volem dir, el van
marcar els consellers del grups majoritaris. I és que, tot
8 ba de dir, el gol de la nota estava acostumat à
guanyar-lo el president de totes totes.

És clar que a la reunió no es va parlar de dimissió,
però és clar també que en segons quins casos parlar de
dimissió és sobrer i ja se sobreentén que la situació pot
esclatar d'un moment a l'altre. Ara bé: el partit
Tarradellas-partits (perdoneu la redundància) continua-
rà pels mateixos camins? Vull dir si el President no faré
més declaracions empipadores per als partits, bo i dient
que no se l'ha consultat; que si els emigrants, que si
tomba, que si gira. Això està per veure. De fet falta
molt poc perquè el referèndum de l'Estatut passi a la
història. ;

Un conseller em va assegurar l'altre dia que no hi
havia perill que Tarradellas reincidís. Que si hi tornava
el Consell feia un pet ipso facto. Un servidor, que em
perdonin, és una mica escèptic en aquest cas. Veurem si
el gol de la nota oficial és un gol sòlid, un matx-ball ben
resolt o, simplement, una jugada de relativa importàn-
cia.
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•Tribuna-

Política internacional i drets humans
Hi ha molta gent que sent al·lèr-

gia pels temes de política internacio-
nal. Uns estan obseesionats per la
política immediata, la que tenim a
tocar, la de l'Estat on vivim o de la
ciutat o poble que habitem. Són la
gent que en obrir el diari es precipi-
ten sobre la política local o nacional
que devoren àvidament, mentre pas-
sen només els ulls (si arriben a fer-
ho) per les seccions de l'actualitat
internacional.

Però hi ha altra gent que es dis-
tancia de la política internacional
per motius diferents. Són els conven-
çuts que en el terreny de la política
internacional «no hi ha un pam de
net», que aquesta política només
obeeix a allò que se'n diu «raons
d'Estat» i que, per tant, es fa de la
manera més cínica, amb total
menyspreu dels drets fonamentals
de la persona i dels pobles i al ser-
vei, només, dels interessos imme-
diats de les gran potències que do-
minen el món. És evident que molts
desenganys soferts en aquest te-
rreny justifiquen molts escepticis-
mes.

Sigui com sigui, però, la política
internacional té avui per a tota la
humanitat una importància que és
absurd d'ignorar. Ja podem anar
arreglant, més o mens, els nostres
problemes immediats, per molt im-
portants que siguin, que si l'equilibri
internacional es trenca i esclata una
guerra (que només pot ser una gue-
rra nuclear si enfronta les grans po-
tències) tot se n'anirà a rodar irre-
missiblement!

Fer això cal refer els mecanismes
d'atenció sobre tots aquests grans
problemes: la seguretat i la pau
mundial, la cooperació internacio-
nal, etc.

L'ONÜ, que com és ben sabut, té
per missió assegurar la pau entre els
pobles, pateix de molts defectes.
Molta gent se la mira amb descon-
fiança i acostuma de fer-hi comenta-
ris sarcàstics.

La qüestió rau, potser, en el fet
que aquesta gran plataforma és vis-
ta per molts (i en realitat és així)
simplement com un camp on els Es-

FRANCESC CASARES*

* Vicepresident de l'Associació per a les
Nacions Unides a Espanya.

tats i no els ciutadans del món, ni els
pobles (segons una manera de dir
que fa que ens entenguem) tracten
de resoldre alguns problemes. L'opi-
nió pública no arriba a les Nacions
Unides ni aquestes s'acosten al po-
ble. Els canals dels Governs (supo-
sant que siguin governs democràtics)
no són suficients.

Fer tal de resoldre aquests defec-
te, des de fa molts anys, es van anar
creant, en molts països, Associacions
d'amics de les Nacions Unides que,
sense vinculacions orgàniques amb
l'ONU ni amb els Governs dels dife-
rents Estats, han tingut per missió
aproximar l'opinió pública a les Na-
cions Unides. Aquestes associacions,
amb característiques i fortuna molt
diversa han anat actuant en dife-
rents països i cada dos anys, la seva
Federació, s'ha reunit per a debatre
els problemes de l'actualitat política
internacional i han comunicat als
Governs i a l'ONU les seves conclu-
sions. . . . - . . '

Aquesta important Assemblea de
la Federació d'Associacions per les
Nacions Unides es reunirà el dia 8
d'aquest més al Palau de Congressos
de Barcelona. És un esdeveniment
que no hauria de passar desaperce-
but. És important per nosaltres, pel
sol fet de tenir lloc a Barcelona, tot i
no essent Barcelona la capital d'un
Estat, i ho és pels temes que tracta-
rà. Fer exemple, el seu tema central
serà «El desarmament i el desenvo-
lupament durant la dècada dels
anys vuitanta»; és a dir, ni més ni

menys, la clau de la continuïtat o de
l'enfonsament definitiu del gènere
humà. Així d'apocalíptic I

I al costat d'aquest tema, la 28
Assemblea de la WFUNA/FMANU es
plantejarà el tema dels drets hu-
mans. I no solament de forma teòri-
ca i desarrelada, sinó amb referèn-
cia concreta al que està passant a
l'Argentina, a Xile i a l'Amèrica llati-
na en general. Però el tema dels
drets humans que, des de fa un
temps —i ja era hora I— acostuma a
ser una mena de paràsit molest en la
majoria de debats sobre problemes
internacionals té una curiosa ten-
dència a escampar-se per la pell de
tot aquell que manipula aquells pro-
blemes.

Fer això, serà curiosíssim de se-
guir de prop les reaccions de moltes
Delegacions d'aquesta Assemblea,,
perquè reflectiran el nivell de senti-
Èilitat popular sobre aquesta qüestió
tan vidriosa. Vidriosa perquè no hi
ha Estat que no tingui tocant als
drets humans alguna taca, grossa o
petita, sobre la seva consciència. El
que passa és que, com amb tantes
coses, cada u veu la palla a l'ull del
veí i no veu la biga en el propi. I una
altra cosa cal dir, encara, que no em
sembla menys important i que no
sempre es té en compte. Ha ha molts
Estats que reaccionen com si els
drets humans que cal respectar
només estiguessin en un sol catàleg:
el dels drets civils i polítics o, inver-
sament en el de drets socials i eco-
nòmics. És el cas dels països occi-
dentals, que només vigilen que es
garanteixi la llibertat d'expressió, de
reunió, d'elecció de governants, etc.
Mentre que molts altres (és el cas
dels que en diem del camp socialis-
ta) es fixen només en el catàleg dels
drets econòmics, socials i culturals i
emfatitzen únicament el dret al tre-
ball, a un nivell econòmic mínim, a
l'educació igual per a tothom, etc.

Que jo sàpiga, el més ampli con-
sens que entre els homes s'ha pro-
duït en acceptar els dos catàlegs
dels Pactes Internacionals de drets
humany del 1966 recolza sobre una
i altra columna: llibertat civil i alli-
berament econòmic. I molts semblen
ignorar-ho.
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PREMIS i REGALS
PER ALS NOSTRES
SUBSCRIPTORS

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

BONS

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

PREMIS

Un disc o cassette del mercat actual a triar.
logurtera BRAUN o Molinet de cafè BRAUN.
Citromàtic BRAUN o Ganivet elèctric BRAUN.
Joc encenedor i Cendrers BRAUN 0 Geladora BRAUN.
Màquina fotografiar o rellotge polsera o lot discos EDIGSA o lot llibres LAIA.
Un viatge Ruta Romànica de Catalunya per b dues persones.

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

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



SEUS DISCURSOS A IRLANDA I L'ONÚ

Papa condemna d terrori
i r«hefiemonisme in »
MATEO MADRIDEJOS

Ressaltà el caràcter social i polític, no sectari, del conflicte
irlandès, i demanà a TIRA que deposi les armes.
Davant de l'organisme mundial va denunciar l'ordre
internacional injust mantingut per les grans potències.

La visita del papa a Irlanda, terra
flagel.lada per la violència, suscità
'inevitablement reflexions i comentaris
polítics, com abans va passar amb
ocasió del viatge a la seva Polònia na-
diua. En ambdós països, el catolicisme
constitueix un ingredient essencial del
nacionalisme, de la resistència nacio-
nal enfront de russos, alemanys i bri-
tànics. Cavant dels seus compatriotes,
i sense trencar les normes de l'hospi-
talitat o la cautela aconsellada per la
prudència diplomàtica, Joan Pau II
deixà ben d a r que existeixen valors
morals i espirituals que trascendeixen
qualsevol ordre polític. A Dublín, a no
gaires quilòmetres de la calculada i
enutjosa indiferència oficial britànica,
condemnà sense embuts la violència
terrorista, encara que no digués pel
seu nom el Irish Republican Army

. (IRA); però va resultar evident que la
seva homilia anava adreçada a tots
els irlandesos, separats políticament,

' però no espiritualment, per la fronte-
ra artificial que marcà l'imperialisme
de la City londinenca.

La secularització ha fet escassos
progressos, potser perquè existeix el
convenciment molt arrelat que no es
pot ser bon irlandès sense professar la
fe que Sant Patrici predicà el segle V,
i l'Església institucionalitzada, si bé
no va arribar a ser oficialment la de
l'Estat, perquè no calia, té un sentit

. molt acusat de la història i no és alie-
na al triomfalisme patriòtic.

En una societat tan aclaparadora-
ment catòlica, la violència hi és en-
quistada, de manera que sembla irre-
meiable. Els comentaristes londi-
nencs, afectats per la irritació d'allò
que creuen irracional, tendeixen a
qualificar de «sectari» el conflicte
entre les dues comunitats que mal-

• 1 8 ' ' . . - ' : • ' . • , . :

viuen a les províncies septentrionals
de l'illa, l'anomenat Ulster, que restà
sotmès a la sobirania britànica
després de la creació de l'Estat irlan-
dès «mutilat» l'any 1922. El sectaris-
me és un instrument ideològic per
tancar els ulls als aspectes econòmics,
de classe, de dominació colonial brità-
nica que expliquen la història d'Irlan-
da. L'emancipació fou, abans que res,
una «emancipació catòlica», precisa-
ment perquè els catòlics havien estat
privats de llurs drets civils i polítics
en benefici dels «senyors feudals» bri-
tànics. L'església catòlica irlandesa va
fer front comú amb els desposseïts, si
bé no va poder evitar dues greus con-
seqüències: en l'ordre cultural, la pèr-
dua del gaèlic com a idioma de cultu-
ra, la qual cosa contribuí indirecta-
ment a accentuar el caire religiós de
la nacionalitat; en l'ordre social, el re-
tràs irrecuperable en el sorgiment
d'una burgesia autòctona capaç d'im-
pulsar la independència.

La religió
com a pretext

En la seva homilia a Drogheda, a
pocs quilòmetres de la frontera, da-
vant d'una audiència en la qual pre-
dominava la gent arribada de l'Ulster,
el papa va anar més lluny del que era
previsible, no sols en la condemna de
la violència, sinó en la denúncia dels
qui pretenen qualificar de religiós,
quasi de teològic, un conflicte d'a-
rrels socials força precises. Joan Pau
II sortí així al pas, amb notable rigor,
dels extremistes catòlics i protestants
que utilitzen la fe religiosa com a pre-
text per al crim: «No es tracta -
digué— malgrat del que tant sovint s'-

-ha repetit davant de l'opinió mundial,

d'una guerra de religió, d'un con-
flicte entre catòlics i protestants».

El papa abordà tots els vessants del
problema. No predicà la «resignació»,
puix que «el cristianisme no ens per-
met tancar els ulls als problemes hu-
mans difícils, a situacions socials o in-
ternacionals injustes». L'únic que és
vedat al cristià, segons Joan Pau II,
és buscar solucions «en l'odi, en l'as-
sassinat dé persones indefenses i en
els mètodes del terrorisme». El pontí-
fex assenyalà que la fe catòlica és in-
compatible amb el maneig de la me-
tralladora per assassinar el proïme,
«perquè tal faràs, tal trobaràs». Per al
missatge cristià, la pau mai no pot
construir-se amb la violència; ans al
contrari, «la violència destrueix la tas-
ca de la justícia».

A més d'aquesta condemna enèrgi-
ca del terrorisme, acompanyada d'u-
na sol·licitud expressa als homes de

•l'IRA perquè abandonin les armes,
Joan Pau II demanà als protestants,
tan sensibles al perill «papista», que
no vegin en ell sinó a «l'amic i al ger-
mà en Crist».

Encara és aviat per fer un vaticini
sobre l'acollida que mereixeran les
paraules del papa i les conseqüències
de la seva visita. Els extremistes
d'ambdós bàndols es mostren irreduc-
tibles. El pastor Paisley, que parla per
boca dels sectors més intransigents de
la comunitat protestant, enfila despro-
pòsits inquietants, mentre que els fa*
nàtics de l'IRA desmenteixen que esti-
guin disposats a concedir una treva
en llur campanya de terror. Des de 18
seva darrera i brutal erupció el 1969,
el conflicte de l'Ulster ha produït unes
cinc mil víctimes: des de l'assassinat
de Lord Mountbatten i la matança de
soldats britànics, a finals d'agost, al-
menys sis catòlics han estat abatuts &
trets. ' .

Les autoritats britàniques estan
tancades en el cicle infernal de la llui-
ta contra el terrorisme i l'immobilis-
me polític, ja que des de 1974,



El papa Joan Pau II amb el secretari general de les Nacions Unides, Kurt Waldheim,
abans de la seva intervenció en el plenari .

el primer «executiu compartit» de ca-
tòlics i protestants fou enderrocat per
una vaga general promoguda pel pas-
tor Paisley i els seus amics, el govern
de Londres s'ha mostrat incapaç de re-
cuperar la iniciativa. Les entrevistes
dels primers ministres de Londres i
Eublin, l'última de les quals es cele-
brà a Londres a primers de setembre,
sota la impressió de l'assassinat de
Lord Mounbatten, han esdevingut un.
autèntic diàleg de sords. Els britànics
fan valer que el conflicte de l'Ulster és
un afer intern, i en conseqüència, de-
manen simplement la cooperació de
les autoritats de la República per a
combatre el terrorisme; però el pri-
mer ministre irlandès, Jack Lynch,
sense refusar obertament les exigèn-
cies de Margaret Thatcher, sol·licita
alguna concessió de caràcter polític,
és a dir, el reconeixement que el go-
vern de Dublín té alguna cosa a dir en
el conflicte i en l'elaboració d'un pla a
üarg termini per a resoldré'l. La ma-
joria dels irlandesos, encara que re-
™tgen la violència, difícilment po-
onen veure amb bons ulls que les au-
toritats del sud de l'illa col·laboressin
"ab «l'exèrcit d'ocupació» instal·lat al
n°rd, com a protector d'una situació
sodal clarament injusta.

Els més aguts observador de la so-
cietat civil s'interroguen sobre el sen-
tit últim de la capacitat de convocatò-
ria del papa Wojtyla, el conservadu-
risme del qual en matèria de fe i cos-
tums contrasta amb la innovació polí-
tica. En opinió del comentarista Ja-
mes Reston, del New York Times, el
carisma del pontífex no es deu a les
seves concepcions doctrinals ni a que
sigui el cap espiritual de més de 700
milions de catòlics, sinó «al desencís
de molta gent amb el món secular i a
l'habilitat singular de Joan Pau II per
acostar-se a llur soledat espiritual».
En un món profundament dividit i es-
cèptic, ofegat pel materialisme o la
pobresa, confós amb els principis i so-
vint horroritzat davant de les pràcti-
ques polítiques, l'aparent «innocència»
política del papa suscita esperances i
desvetlla raons poderoses al cor.

L'expectació davant el seu discurs
a l'Assemblea general de l'ONU no es
veié decebuda, sinó tot el contrari. No
fou sols una crida a la pau, com era
lògic esperar, sinó un aLlegat per a
combatre les causes de la guerra - e n
primer lloc, la violació dels drets
humans— i una denúncia apassiona-
da de les injustícies que presideixen
les relacions internacionals.- Amb el

risc d'una interpretació excessiva-
ment secular, el discurs del papa po-
dria qualificar-se de «no-alineat», neu-
tralista. Més d'un observador restà
sorprès en sentir del papa una con-
demna explícita de «l'hegemonisme
imperialista», que sens dubte haurà
estat molt estimada pels dirigents de
Pekín.

Una mentalitat
no compromesa

La defensa dels drets humans, so-
vint violats amb pretextos «polítics»; la
condemna de la cursa armamentista,
puix que prepara la guerra; la radical
injustícia que presideix les relacions
econòmiques internacionals, fustigada
sense embuts, i la crida, tan cara als
no alienats, per tal que l'ajuda econò-
mica dels països rics als pobres no va-
gi acompanyada de «condicions políti-
ques» que tan decisivament contri-
bueixen a la creació d'un «ordre neo-
colonial», constitueixen manifesta-
cions inequívoques de la mentalitat no
compromesa de Joan Pau II.

La part més polèmica del discurs
fou dedicada al Pròxim Orient.
Oblidant-se del tractat de pau egipci-
israelí, l'esment del qual no hauria es-
tat gaire apreciat per la majoria de
l'Assemblea, el papa propugnà «una
pau general i global a la regió», que
només serà possible mitjançant «la
consideració i justa solució del proble-
ma palestí». Encara que reconegué el
dret de totes les parts a viure en pau
—al·lusió transparent a l'existència de
l'Estat d'Israel—, l'actualització de la
vella aspiració vaticana d'un estatut
especial (internacional) per a Jerusa-
lem/la ciutat santa de les tres reli-
gions monoteistes, sens dubte provo-
carà la irritació dels israelites, que
consideren aquest afer com no nego-
ciable.

Pau VI pronuncià també un discurs
a l'ONU/perd aquesta és la primera
vegada que un papa recorre els Estats
Units -Boston, Nova York, Filadèlfia,
Washington- i entra en contacte amb
el catolicisme nordamericà, tan im-
pregnat en alguns sectors per la men-
talitat de la guerra freda i esdevingut
un grup de pressió gegant. Aquest as-
pecte del viatge, que sembla el més
estrictament espiritual, també pot te-
nir importants conseqüències políti-
ques. • •••••••
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NUfilSME, BARCELONISME I CATALANISME

baix a la premsa
Si fa uns anys un s'autocensurava

quan parlava de política, per si un
cas, mai no ens vàrem imaginar que
amb la democràcia, ens censurarien
quan parlem de futbol. Bé, doncs això
és el que està passant avui, i tot, tot li
devem a un senyor que es diu José
Luis Núnez, i que entre cantonada i
cantonada es va fer elegir president
del Barca.

Fem una rnica d'història
, La presidència d'en Núnez al Bar-
celona, s'ha traduït per a la premsa
en un seguit de situacions incòmodes,
des de la frase de Joan Gaspart,
després de prendre possesió del seu
càrrec: «Mentre hi hagi televisió jo em
pixo en la premsa» (1) fins a la creació
d'un tribunal d'inquisició anomenat
eufemísticament, Comissió de Rela-
cions amb la Premsa, instaurat
després de l'afer Neeskens i que va te-
nir com objectius l'atac a periodistes
com Morera Falcó (Correu), Alex Boti-
nes (El Periódico) i Francesc Castella-
nos (4-2-4); pasant pel famós aèsump-
te dels pagaments i els sobres, que
l'anterior directiva semblava donar a
uns periodistes, precisament els que
Núnez considerava com antinunistes.

Però; les recents declaracions del
senyor president a Ràdio Espana de
Madrid i a Ràdio Espana de Barcelo-
na, representen ja una amenaça fla-
grant contra la premsa i la professió
periodística en general.

Aprofitant la seva estada a Madrid,
Núnez participa en un programa en
directe (això és important perquè en
ser en directe no hi ha gravació), a
Ràdio Espana de Madrid, i en ell diu
el següent: «alguns periodistes anti-
barcelonistes només volen el mal del
Barcelona i el seu perjudici. Però ai-
xò, d'ací en endavant, s'acabarà i es-
tic segur que aquestes persones tin-
dran problemes en els seus treballs, i
fins i tot els treuran si no canvien la
seva manera de fer».

Frase que no podem entendre d'al-
tra manera que com una amenaça
contra una sèrie de periodistes, espe-
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Des de fa un parell de
setmanes, la professió
periodística està
preocupada, molt
preocupada. Tant és així,
que els periodistes llegim
tres vegades l'original de
l'article abans d'entregar-
lo. Ens agafa el síndrome
nunista i ja no sabem de
què escriure.

cialment per l'afirmació «tindran pro-
blemes en els seus treballs». A Barce-
lona, dilluns a la tarde el «Catalunya
Exprés», es feia ressò d'aquestes de-
claracions, que després recollirien la
majoria dels diaris.

Hi han no obstant unes segones de-
claracions, de les quals sí què hi ha
pravació, i que corresponen a l'entre-
vista que José Manuel Munoz, de Rà-
dio Espana de Barcelona, va efectuar-
li al senyor Núnez, en la qual aquest
diu:

«... El que passa és que hi ha un
medi informatiu que sempre pretén de
deixar mal parat al Barcelona, hi ha
gent que desitja que el Barcelona no
triomfí, hi ha gent a la qual no li
convé que el Barcelona vagi bé, inclo-
sa gent que està a la nostra ciutat...»

«... però passa el que passa, hi ha
gent que desitja que el Barcelona no
triomfi per desgràcia aquesta gent,
doncs, se li està acabant perquè quasi
ja no en queden i crec que, en fi, su-
poso que fins i tot algun dia, els treu-
ran fins dels seus treballs, perquè crec
que el barcelonisme no admetrà molt
de temps aquests tipus de gent des-
tructora i per tant, en fï, és el que
passa.»

Cojm es pot veure aquestes segones
declaracions són més suaus que les
primeres, i en Núnez ha negat fer las

primeres mentres s'afirmava en les
segones, de les quals com ja hem dit
hi ha gravació, que nosaltres posem a
la seva disposició.

Alguns periodistes
repressaliats

Tot l'afer no pasaria d'ésser una
xuleria d'en Núnez, si no hi haguessin
motius suficients per pensar que el
senyor president del Barca ha passat
de les amenaces als fets. Prendrenels
tres casos més significatius, el de Mo-
rera Falcó, el de Botines i el de F. Cas-
tellanos.

. Morera Falcó èra el cap de la sec-
ció d'esports de «El Correo Catalàn»,
i segons les seves pròpies declara-
cions, a partir que Núnez es conver-
teix en president del Barcelona co-
mença a tenir problemes que arriben
fins el dia de Basilea, en què una or-
dre del director del diari prohibeix a
en Morera comentar la dimissió de
Núnez. El 21 d'agost, en Morera és
cridat al despatx del subdirector del
diari, on amistosamente se li diu que
serà rellevat de les seves funcions
com a redactor en cap de la secció
d'esports i que anirà a una secció de
reportatges que s'està muntant al dia-
ri. Uns dies més tard, el 29 d'agost
concretament, en Morera es cridat pel
director del Correu, que li comunica
que per raons de rendibilitat de l'em-
presa serà rellevat de la secció d'es-
ports i que se li ofereixen unes op-
cions molt avantatjoses perquè pugui
acceptar una jubilació anticipada i
pugui continuar escrivint al Correu. A
una pregunta de com quedarà la sec-
ció d'esports del Correu després d'ai-
xò, el director del diari respon: no sa-
bem com orientarem la nova secció
d'espo'rts del Correu Catalan, però és
que el senyor Martí Rigau (segon a la
secció d'esports), tampoc no li cau
molt bé a Núnez.;

0 és que el senyor director del Co-
rreu Catalan és extremadament do-
lent i retorçat i vol acusar en Núflez
de ser el culpable de l'acomiadament,



com ens volia fer entendre el senyor
Casaus (en un programa d'Hora 25), o
és que efectivament el senyor Núfiez
ha tingut mà a l'assumpte. Que ca-
dascú tregui les seves conseqüències.

Francesc Castellanos, un home que
es va distingir per ser un «antinunis-
ta» en les eleccions del Barcelona, s'-
ha trobat que l'empresa on treballa,
és a dir el diari esportiu 4-2-4 del grp
Mundo, li oferia un acomiadament
pactat amb indemnizació, i davant la
seva negativa a acceptar-ho, es troba
avui que no pot escriure d'esport i es
dedica a fer una sèrie de reportatges
per al grup Mundo, sota l'atenció dels
quatre directors del grup. D'aquesta
manera Francesc Castellanos ha pas-
sat del futbol als bolets, dels quals va
treure un reportatge en el darrer su-
plement del «Mundo Diario».

Alex Botines, un altre «antinunista»,
era director de tots els programes es-
portius de Ràdio Barcelona; ara, li
han donat un altre càrrec a l'empresa
més honorífic que real, de tal manera
que ja no és director del programes
esportius. Males llengües rumoregen
que en Núiiez havia amenaçat amb
tallar la publicitat de Ràdio Barcelona
2.

Els poders d'en Núfiez
Evidentment cadascú pot pensar el

que vulgui, i ens imaginem que el sen-
Núfiez menysprea els
periodistes esportius

yor Casaus estarà indignat que uns di-
rectors dels medis informatius utilit-
zin en Núfiez, que no té cap culpa, per
acomiadar uns periodistes. Nosaltres
creiem que les coses no van per aquí, .
que efectivament hi ha una mà negra,
pensem que d'en Núfiez, que
aprofitant-se del seu imperi econòmic
(Núfiez i Navarro per exemple), ame-
naça amb retirar subvencions, ami)
no avalar crèdits, amb retirar publici-
tat.,..;-. • ' --;,.--..; .;••;•,•; .:; • v.. .-•; Y H: Y

I pensem això, perquè encara hi
han mes motius de preocupació, enca-
ra hi han més casos en què s'ha coar- .
tat la Llibertat d'expressió, com per
exemple al «Mundo Diario», ones va
censurar una «frase del dia», perquè
amb en Núfiez no ens podem ficar. Ja
no es tracta que els directors dels dia-
ris vulguin fer fora als periodistes, si-
nó que una mà estranya pressiona les
empreses periodístiques; s Y

Perquè no ens poguessin acusar de
parcialitat, hem intentat, com molts
periodistes, aconseguir una entrevista^
el senyor Núfiez, en la qual poguessin
plantejar-li totes aquestes qüestions.
Ens ha estat impossible, a nosaltres i
a tots els companys que ho han inten-
tat* No poden estarnos de pensar que
la postura del president del Barcelona
ho és la d'un home amb la conscièn-
cia tranquil·la i neta, i si no per què
s'amaga dels periodistes. >

u<m les coses van bé tot son somriures
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La premsa respon:
La condemna de la premsa de Bar-

celona a les declaracions del senyor
Núnez, ha estat unànim. No es pot
amenaçar la llibertat d'expresiò, per-
què no agrada la critica, però és que
si el senyor president del Barcelona
creu que la crítica deixa de ser-ho i es
converteix en atac personal/té com
qualsevol ciutadà de l'Estat la possibi-
litat d'acudir als tribunals de justícia i
posar una denúncia contra el perio-
dista o el medi d'informació, que ell
creu que ha sobrepassat en la seva
crítica la legislació vigent.

La nota de l'Associació de la Prem-
sa, com ens deia el seu president Jo-
sep Pernau, és suficientment explica-
tiva al respecte.

En aquesta nota l'associació rebut-
java les declaracions de José Luis Nú-
nez, «per allò que tenen de coactives
per al lliure exercici del periodisme, i
lamenta, que una vegada més, s'hagi
intentat barrejar el dret a la critica
amb l'estabilitat en llurs treballs
d'uns professionals...», per a conti-
nuar dient una mica després, «assen-
yala que l'únic camí per dirimir les
diferències, quan la crítica pugui ex-
cedir dels seus justs límits, i entrar en
el terreny personal, és el dels Tribu-
nals de Justícia no el de la pressió de-
vant les empresses».

La ideologia
nunista

Però durant tota la seva trajectòria
com a president del Barcelona, el sen-
yor Núiiez, ha anat construint tota
una ideologia, que poc a poc ha anat
impregnant els seus actes.

José Luis Núiiez, s'ha anat identifi-
cant progressivament amb el Barcelo-
na, com a institució, como equip i con
tot el que representa, de tal manera
que atacar o criticar el senyor Núnez,
es atacar i criticar el Barcelona i a
l'inrevés. El nufiisme, doncs, s'ha conr
vertit en el barcelonime i l'antinunis-
me en l'antibarcelonisme.'La relació
Núnez-Barcelonaés total, el recurs a
la crítica una cosa inadmissible per-
què va contra el Barcelona, per això
diu coses com: «perquè crec que quan
un president defensa el Barcelona,
doncs hauria de donar-li suport i en
canvi es dedica a criticar», frase que
correspon a les declaracions d'en Nú-
iiez a «Radio Espana de Barcelona».
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El president del Barca no dóna la cara

'.La seva actitud dictatorial en l'afer Neeskens va portar polèmica entre els socis i
afeccionats del Barca

Però el senyor president ha anat
més lluny encara, i identifica el nufiis-
me amb el barcelonisme, el barcelo-
nisme amb el catalanisme i per tant el
nunisme amb el catalanisme. A l'en-
viat del diari 4-2-4 a Reylgavik, Nú-
iiez l'hi declarava: «El que m'estranya
és la falta d'ètica professional d'una
minoria de periodistes que, si seguei-
xen per aquest camí, un dia se'ls hi
acabarà. Perquè no podem portar una
política antibarcelonista essent cata-
lans».

En aquesta frase es troba resumida
tota la ideologia d'un Núnez; els pe-
riodistes que el critiquen són antibar-
celonistes, i no es pot ser antibarcelo-
nista essent català, per tant els perio-

distes que critiquen en Núnez són an-
ticatalanistes. El senyor president ha
trobat amb això una mica d'or, i l'uti-
litza com a contrapartida ideològica a
les seves amenaces. El que resulta
realment trist, és que una part del pú-
blic barcelonista hagi pogut caure en
un joc tan fals com aquest, i que en el
partit amb el Salamanca, es produí
sin alguns incidents i «desagradables»,
com el de pancarta que en català dema-
nava als periodistes que deixessin tran-
quil el Barca.

Perquè la veritat és que els perio-
distes antinunistes només existeixen
en la imaginació del senyor Núnez, i
que la crítica és per a nosaltres un
deure i una obligació.



Hem de preguntar-li al senyor Nú-
nez per què ja iniciat aquesta «cacera
de bruixes», i les amenaces per ràdio
són això i no altra cosa, contra els
periodistes esportius de Barcelona.
Nosaltres només poden aconsellar-li
dient que si una persona que ocupa
un càrrec públic, i el del president del
Barcelona evidentment ho és, no està
disposat en un règim democràtic a ac-
ceptar les crítiques, equivocades o
certes, sense amenaçar amb desgrà-
cies, acomiadament i altres coses per
l'estil, el millor que pot fer és marxar.
Estarà mes tranquil ell, i sobre tot es-
tarem més tranquils nosaltres. •

NOTES

1. «Mientras haya televisión yo me meo
en la prensa.»
2. «Algunos periodistas antibàrcelonistas
solo quieren el mal del Barcelona y su pre-
juicio. Però esto en adelante, se va a aca-
bar y estoy seguro que estàs personas ten-
dràn problemas en sus trabajos, y hasta
los echaràn si no cambian su proceder.»
3. «Lo que pasa es que hay un medio in-
formativa que pretende siempre dejar mal
parado al Barcelona, hay gente que desea
que el Barcelona no triunfe, hay gente que
no le conviene que el Barcelona vaya bien
incluso gente que està en nuestra ciudad.»
4. «Però pasa lo que pasa, hay gente que
desea que el Barcelona no triunfe por des-

gracia esta gente, pues se le està acaban-
do porque casi ya no quedan y creo que en
fin, supongo que incluso algun dia los van
a echar incluso de los propios trabajos ,
porque creo que el barcelonismo no admi-
tirà mucho tiempo a este tipo de gente
destructor y por lo tanto creo que en fin es
lo que pasa.»
5. «Porque creo que cuando un presidents
defiende al Barcelona, pues tendría que ^
apoyarlo y en cambio se dedica a criti- *̂
c a r . » : • . ; "• •-•' - ,. ' • • ' . : . ' , . . •• • ; -- •

6. «Lo que me extrana es la falta de ètica
profesional de una minoria de periodistas
que, si siguen por ése camino, un dia se
les acabarà. Porque no podemos llevar
una política antibarcelonista siendo cata-
lanes.» ••••'.

Núnez, el protagonista

Per anar bé, Núnez hauria de te-
nir sempre al seu costat un assessor
en matèria de relacions, públiques,
algú de l'equip que va maquillar la
cara de l'Argentina de Videla el passat
Mundial, que li anés dient què ha de
fer i com ha de fer-ho en cada mo-
ment. Perquè Núnez, president del
Barca actual, potser està molt pre-
parat per a manejar màquines enre-
gistradores i per a fer obres en les
instal·lacions del club --es preparen
obres per valor de 700 milions, sen-
se comptar amb l'ampliació I— però
no ho està gens per a donar la imat-
ge que es correspon amb el club que
presideix. •

L'última de Núnez, la d'amenaçar
b acomiadaments els periodistes

«antibarcelonistes» —terme ía patent
del qual només pot atorgar ell, se-
gons sembla- és una autèntica ver-
gonya i només pot haver sortit d'un
individu que no té ni idea del que és
el Barca i quina ha estat la Unia
d'actuació del club en els seus 80
anys d'història. Les amenaces," que
han merescut la repulsa de l'Asso-
ciació de la Premsa, de la Unió de
Periodistes Esportius, de l'Associació
de Periodistes Gràfics i de les cen-
trals sindicals UGT i CC.OO., no són
atribuïbles al president del Barca si-
Qó a un senyor particular -molt
particular, per cert- que no intenta-
na complir aquestes amenaces enar-
borant la bandera del Barca sinó
P̂ nb les seves influències financeres
i empresarials. Vaja, això és el que
cal suposar;, <

Núnez és un senyor que es perd
pel seu afany de protagonisme. Vol
ser el melic del club, el melic del fut-
bol espanyol, el melic del futbol

mundial. I, clar, amb bestieses com
aquesta d'amenaçar amb acomiada-
ments als periodistes,- el melic potser
no ho arribi a ser, però una altra
part del cos humà que és situada al
capdavall de l'esquena, potser sí.

Els seus mentors, com Nicolau
Casaus, insisteixen que Núnez
menysprea la popularitat i que per
això comet alguns errors que una al-
tra persona que tingués cura de la
seva imatge no els cometria. «Ell el
que vol és el bé del club i no l'impor-
ta sacrificar la seva imatge pública
al servei del Barca», sol repetir Nico-
lau Casaus mentre gairebé se li hu-
mitegen els ulls de l'emoció i el res-
pecte que li produeix poder parlar
de Josep Lluís Núnez. Jo no sé si al
president li desagrada la populari-
tat, peò el que crec és que viu la
gran frustració de no ser popular, de
no, haver arrelat en els seguidors
barcelonistes, de continuar essent
terriblement antipàtic. Jo crec que
Núnez voldria aquesta popularitat

que diu menystenir. La seva rebe-
queria a la plaça de Sant Jaume, qui
ho pot dubtar?, no va tenir altre ori-
gen que escoltar crits de «Neeskensl
Neeskens I» en comptes de «Núnez I
Núnez!». Com ha de menysprear la
popularitat un home que a cada can-
tonada de Barcelona ha posat el seu
nom a un edifici...?

Núnez és al Barca perquè va su-
perar unes eleccions democràtiques i
hi aconseguí més vots que els seus
adversaris. Però Núfiez és al Barca
també per a fer-se un nom que els
seus negocis no li havien donat.
Entenguem-nos: les seves empreses
no li havien permès ser rebut pel
Rei, parlar amb el director general
de RTVE, tractar amb ministres i to-
ta la resta. El Barca, és evident, li
està donant molt a aquest home que
no té inconvenient en comprometre
el bon nom del club pels seus inte-
ressos personals i egoistes.

Enric Baneres

Josep Lluís Núfiez ha buscat en el Barca allò que
no ha aconseguit en la seva feina ' . . . . - .
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vi/ 5ató de Cent més de cent funcionaris criticaren la reforma administrativa.

L'AJUNTAMENT DE BARCELONA DAVANT EL DILEMA

L'hora de la reforma
o la rdbrma de l'hora

FRANCESC BAIGKS

«L'equip de govern està absolutament decidit,
des de bon començament de la seva gestió, a transfonnar la situació i

reconvertir l'Ajuntament en un servei públic,
eficaç, proper al ciutadà, transparent i nét.»

Poca gent pensava que una iniciati-
va semànticament tan ben guarnida
topés amb les resistències que han
aparegut posteriorment. La reforma
administrativa que ja ha començat a
aplicar-se a l'Ajuntament de Barcelo-
na compta ja amb una llarga història
de debats interns que dificulta la seva
comprensió integra. I és que l'Ajunta-
ment de Barcelona és, no una Casa
Gran, sinó una Casa Grandiosa. Una
empresa amb quinze mil treballadors
que reben sous, sobresous i infrasous
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segons els casos i entre els quals po-
dem trobar, clar, des de feixistes con-
vençuts a radicals d'esquerra de tota
mena, des de treballadors amb cons-
ciència de servei al ciutadà fins a es-
caquejadors sense escrúpols. Què pre-
domina? Difícil és esbrinar-ho. Una
cosa sí que es pot dir: el nivell d'afi-
liació sindical dels funcionaris és molt
reduït. £1 nombre d'independents ele-
gits en les passades eleccions de dele-
gats així ens ho demostra.

En principi, tothom creia que l'apli-

cació de la reforma administrativa se-
ria ben acceptada llevat, clar, d'a-
quells que veurien afectats els seus
privilegis. L'eliminació dels sous sota-
mà, les dues feines a la mateixa hora,
la indiscipUna laboral havien d'a-
cabar-se i no hi havia ningú que se'n
mostrés contrari. «Tots som partidaris
de la reforma administrativa», ha es-
tat la tornada repetida contínuament
aquests darrers dies en boca de tots.
A mesura que passaven els dies, però,
l'esmentada tornada ha vist com era



PASQUAL MARAGALL, CARA DE NEN I FEINA DE MIL DIMONIS

El tinent d'alcalde socialista, Pas-
qual Maragaü, ens rebé al seu des-
patx de la Casa Gran» Fer aquell des-
patx han passat més d'una vegada els
representants de les set centrals sindi-
cals que han participat en les conver-
ses amb el consistori (CC.OO., CGC,
CNT, CSUT, SIFA, STAC i UGT). El
primer que fa ós treure importància a
les critiques que s'han fet a la seva
actuació. «És perfectament lògic que
alguna gent s'hagi sentit afectada per
les mesures que tirarem endavant»,
ens diu repenjat cansadament en una
butaca que ha vist passar molts regi-
dors no democràtics. «No, no estic
cansat -discrepa-, el que estic és in-
toxicat del tema, són moltes reunions
i moltes hores al darrera d'això.»

Acara les critiques amb la segure-
tat que li dóna l'haver estat molt de
temps treballant com a funcionari a
l'Ajuntament. «Tant la gent que diu
que la regularització com els que
diuen que s'hauria de fer el primer de
gener no volen, conscientment o in-
conscientment, que s'apliqui» i desau-
toritza així mateix qui diu que la con-
sulta amb les centrals sindicals no ha
estat ben duta. «Des del primer mo-
ment, hem matintingut tota mena de
contactes amb ells i n'és bona prova
la circular informativa definitiva», i
afegeix que «els sindicats han fet la

ampliada amb un afegitó. «Tots estem
per la reforma administrativa, però...»
s'ha començat a escoltar pels passa-
dissos de la Casa Gran. A la resta de
dependències han estat més esporàdi-
ques les veus que han posat peròs. Pe-
rò, però què? Doncs, però... «no estem
d'acord amb la forma com s'ha dut»
(CC.OO.); però... «no va adreçada a la
consecució d'un millor servei al ciuta-
dà ni canvia radicalment les anteriors
estructures» (CSUT); però... «no volem
aquests pedaços que enganyen la ciu-
tat i impossibiliten de portar a terme
la veritable reforma» (CNT). I al tren
dels peròs hi ha pujat també el sindi-
calisme groc municipal -Sindicat In-
dependent de Funcionaris de l'Admi-
nistració i Confederació General de
Quadres- i, fins i tot, s'ha intentat de
^ea un sindicat d'independents en el

política que els convenia i ho entenc.
Una cosa és el que un sindicat consi-
dera quan està parlant amb nosaltres i
amb les dades a la mà i una altra
molt diferent el que ha de dir davant
una assemblea i prop d'una campan-
ya d'eleccions sindicals».

Però, el tinent d'alcalde està con-
vençut del suport de la ciutat. «Tenim
la ciutat al darrera nostre i hi serà
més quan, en un parell de mesos, noti
els primers canvis en els ritmes i for-
mes amb què és atès. D'aquí a un pa-
rell d'anys, d'altra banda, aquest
Ajuntament tindrà tota una altra ca-
ra.» On ja dubta una mica més ós en
l'anàlisi de l'actuació de la premsa:
«N'hi ha moltes menes de premsa i a
vegades hom comet simplificacions
errònies que caldria evitar». I quan li
parlem de l'actuació dels funcionaris
fa un posat ambigu: «De funcionari

Pasqual Maragall
parla ah funcionaris

qual homb arribà a proposar que els
líders cobressin un sou (enorme fou la
bronca que va rebre el despistat que
en una assemblea convocada per CNT
i CSUT i a la qual s'afegiren la SIF i la
CGC va tenir la gosadia de dir que ser
independent era la mateixa cosa que
ser de dretes).

«Defenderemos la hora
como la última loma»

La premsa ha estat una de les prin-
cipals acusades en aquest assumpte.

n'és tant el bomber o el guàdia mu-
nicipal que treballa sis hores o més
com l'administratiu que en fa menys
de cinc; tant qui té feines incompati-
bles i situacions de privilegi com qu*
té un sou base inferior al mínim inter-
professional. Evidentment, els qui tre-
ballen més de sis hores no protesten
per la normalització de l'horari, tot
cas protestaran si no s'aplica... Jo di-
ria que, en conjunt, m'ha sorprès una
mica l'agressivitat amb què alguns
sectors s'han oposat al tema de l'ho-
rari». L'única solució que ell veu per a
evitar noves situacions com la d'a-
quests dies és la consolidació de sindi-
cats forts alhora que evitar desnivells
interns tan grans entre uns funciona-
ris i uns altres. «És com a Bolívia, hi
ha rics molt rics i pobres molt pobres.
Aquí passa quelcom semblant.»

L'altra sortida, la més immediata,
serà, però, obligar als caps d'unitat a
tirar andavant la reforma als seus
respectius departaments. «Perquè la
reforma, clar, tirarà endavant», diu
convençut l'home amb cara de nen i
feina que no és precisament un joc
que pretén, com fan la majoria d'a-
juntaments espanyols, que els funcio-
naris treballin sis hores.

«La reforma, s'apressa a repetir-m'-
ho, és molt més que això». Si, si, d'a-
cord, d'acord.

Se'ns ha dit que havíem llençat una
campanys de desprestigi del funciona-
ri, de desmoralització del treballador
municipal per a colar-li l'hora. Ah i L'-
hora i Vet aquí la clau de volta de tot
aquest afer. 0 no, segons es miri. «Ai-
xò de i'hora és només un factor més
de tota la reforma», ens han dit fins a
esgotar-se representants de gairebé
tots els sectors en conflicts. Però un,
que s'ha passat una setmana passe-
jant per les dependències de la Casa
Gran (que és l'únic lloc, amb els seus
vora quatre mil treballadors, verita-
blement afectat per l'increment obli-
gat de l'horari i la disciplina), ha tret
la conclusió que el veritable focus
d'interès dels funcionaris «sublevats»
estava en aquest punt. «En bona hora
se li va ocórrer a en Pasqual Maragall
pretendre de fer-nos treballar una ho-
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ra més i no pagar-nos-la», era el co-
mentari més estès. El tinent d'alcalde
d'Organització i Reforma Administra-
tiva, l'ex-funcionari municipal, Pas-
qual Maragall, ha estat, malgrat la
suposada, encara que a vegades afe-
blida, corresponsabilització de tot el
consistori, a qui s'han adreçat més
cruelment les ires dels funcionaris
disconformes.

Barcelona ha esdevingut el conillet
d'índies de la resta de la ciutats es-
panyoles per a veure d'aplicar la re-
forma administrativa interna. De tota
manera, caldrà venir molt a prop per
a entendre-la i seguir amb la màxima
proximitat possible la signatura de les
llistes que es passen per les dependèn-
cies per a què la gent hi notifiqui l'en-
trada i sortida laborals, la propera
instal·lació de rellotges que evitin el
frau que ja es preveu, la progressiva
conscienciació dels caps d'unitat que

han de complir amb la seva responsa-
bilitat i vetllar perquè els seus subor-
dinats també ho facin i el canvi de la
mentalitat dels funcionaris als quals
calgui canviar-los-la que no són tots
però que deu-n'hi-do.

La reforma és molt més que «l'ho-
ra» i esperem que aviat tothom se'n
convenci però la mobilització funció-,
narial contra les mesures del consisto-
ri dels darrers dies no semblava tenir
altre objectiu, malgrat les bones inten-
cions de les centrals sindicals progres-
sistes. Frases com «defenderemos la
hora como la última loma» o «però
què discuteixen aquí? Que no hem
vingut a no voler l'hora» són textuals
d'una assemblea de funcionaris. I pit-
jors coses s'han dit més dignes de
querella judicial que d'un comentari
periodístic.

Amb tot, la reforma àdminsitrativa
segueix endavant, hora inclosa. •

CADA MAT! LLEGIU

KSTJJI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

EL NOU
AJUNTAMENT

FUNCIONARÀ AIXÍ
— S'elaborarà la plantilla actualitza-

da.
— Es controlaran els expedients.
— Es re-estructuraran les retribu-

cions, simplificant l'actual dispersió de
conceptes i categories.

— Es senyalitzaran millor les depen-
dències municipals.

— Millorarà la informació interior.
— S'habilitarà informació suficient de

les noves places a cobrir pels funciona-
ris.

- E s reuniran els responsables de la
Reforma amb els caps de les unitats mu-
nicipals i delegats del personal per a ex-
plicar les diferentes passes a fer.

— Es produirà la remoció dels seus
càrrecs de responsabilitat de determi-
nats caps d'unitat, negociat i departa-
ment sense que això signifiqui la pèrdua
de categoria, ni un indici d'ineficàcia, si-
nó la necessitat de renovació d'una ad-
ministració excessivament encarcarada.

— S'exposaran públicament les nòmi-
nes de tots els treballadors de l'Ajunta-
ment a partir del primer d'octubre.

- E s suprimiran les dedicacions ex-
clusives informades negativament pels
superiors respectius dels 45 funcionaris
que ara les reben.

— Es clarificaran els criteris de feines
incompatibles.

— Es farà la revisió i supressió de tots
aquells complements rebuts per funcio-
naris per diversos conceptes la causa
dels quals ja ha desaparegut.

— S'abonarà un 1,7% d'augment so-
bre la massa salarial amb efectes des del
primer de juliol del 79.

— S'incrementarà el primer de gener
del 80 les cotitzacions per a prestacions
socials fins les corresponents al salari
mínim per a aquelles categories que no
hi arribin.

— S'elevarà el salari base de les cate-
gories inferiors fins el mínim interprofes-
sional en el període més breu possible.

— S'equipararà en invalidesa i jubila-
ció a la Seguretat Social.

— S'adelantarà a ler. de gener del 82
la jubilació als 65 anys en comptes dels
70.

— En una primera fase, la jornada la-
boral es fixarà en 6 hores a partir de l'u
d'octubre amb un 50 % de dedicació els
dissabtes i en set hores a partir de l'u de
gener deixant el dissabte com a dia no
laborable.

— Es podrà interrompre èn vint mi-
nuts la jornada laboral per a esmorzar.

— Es remodelaran les dependències i
les àrees.
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£i President Tarradellas va fer l'ofrena de flors a l'autèntica tomba del president Macià i després va dir qw era a un altre lloc

UNA HISTÒRIA ALXUCINANT,
A PUNT DE CLOURE'S

Confusió entorn
tomba

El proppassat dimarts diversos mit-
jans informatius donaven com a segur
que a l'enorme panteó de la família
Collaso-Gil, al cementiti de Motjuiç, hi
era enterrat el cos de Francesc Macià,
primer president de la Generalitat
des que una nit de 1938 en Josep Ta-
rradellas se n 'encarregués de
traslladar-lo clandestinament de la
seva tomba oficial per tal d'evitar que
les tropes franquistes profanessin el
cadàver. I tan segur era, que el ma-
teix dimarts al Consell Executiu de la
Generalitat el President Tarradellas
üayia introduït a última hora un punt
a 10I>dre del dia pel qual s'encarrega-
v a ^ conseller de cultura Pere Pi Sun-
yer—casat precisament amb la néta
Q en Macià- que se n'ocupés. .

Josep Andreu i Abelló era president
^Tribunal de Cassació i ho recorda
*'' «En Tarradellas va entrar al des-

on jo era reunit amb el Presi-

JOAQUIM ROGLAN

Contra tot el que s'havia dit
durant més de 40 anys, contra
el que creia la família, contra el

que havia dit Tarradellas,
contra el que pensava el poble

de Catalunya, contra el que
havia manat el president

Companys, el cos del President
Macià no va ser traslladat quan

la guerra al panteó de la
família Collaso-Gil. Era a l a
seva tomba autèntica. Una
història molt estranya, no

explicada per en Tarradellas

dent Companys i em va convidar a
anar a traslladar el cadàver d'en Ma-
cià. Jo vaig dir que no hi aniria per-

què aquestes coses m'impressionen
molt. Després ell ha dit que qui va fer
el trasllat vaig ser jo, però ós fals».

La néta d'en Macià, Teresa Peyrí
explicava: Sempre que anava amb la
tíeta Maria Macià a posar flors a la
tomba de l'avi, després anàvem al
panteó Collaso i Gil a posar-ne més i
la tíeta em deia: «aquí està l'avi».

El seu espòs, Pere Pi-Sunyer, conse-
ller de cultura de la Generalitat recor-
da «La família de la meva esposa va
marxar a l'exili convençuda que el ca-
dàver d'en Macià havia estat traslla- *
dat al panteó Collaso Gil. Era un pp«n-
teó de propietat municipal i estava se- '
llat a perpetuïtat. Va existir una ordre
de traslladar-lo allí, donada per la Ge-
neralitat. De tot això me'n vaig ente-
rar després de casar-me amb la Tere-
sa, però ho sabia més gent a l'exili.

En Felip Solé Sabarís, com a regi-
dor de Sanitat, va ser encarregat per
la família Macià de fer tots els tràmits
legals per tal d'obrir el panteó
Collaso-Gil i preparar el trasllat a la
tomba d'en Macià, que tothom creta
que estava buida: «Jo vaig fer els trà-
mits legals i la família m'havia dit que
el cadàver era a Collaso-Gil. A mi, era
van dir per indicació de TarradeÜas,
"busca per Collaso-Gil" i tothom ho
donava per segur».

I per fi la pròpia filla d'èn Macià,
Maria Macià: «Estava seguríseixna
que el cadàver del meu pare eva a
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Collaso-Gil. M'ho va informar un con-
seller de la Generalitat a l'any 1938.
No, el nom d'aquest conseller no li
vull dir. Han passat molts anys i coses
i no ós ara temps de remoure més les
coses».

Apareix a la
tomba oficial

El dimecres, la néta d'en Macià, la
besnéta Josefina, el regidor de Sani-
tat, els caps de sanitat de cementen
de l'Ajuntament anaven a les 9,30 h.
a Collaso-Gil per tal d'identificar el
cadàver.

S'obre Túnica tomba de la cripta
del panteó que no portava inscripció
amb nom de la família Collaso-Gil i
apareix buida. S'obre l'ossera i només
surten dues petites arquetes. S'obren
dues osseres subterrànies i són bui-
des. S'obren les sis tombes de la famí-
lia Colaso-Gil i apareixen 9 fèretres
amb inicials de la família Collaso-Gil.

Estupor, sorpresa, indignació... era
la barreja de sentiments. El cap de ce-
mentiris suggereix d'anar a mirar a la
tomba autèntica de l'Avi, aquella en
la qual durant tants anys hom hi va
posar flors d'homenatge, resistència i
reafirmació catalana malgrat la vigi-
lància policia! Després de molts es-
forços s'aparta la pesada pedra i a les
12,45 h. apareix un taüt amb les ini-
cials F.M.LL (Francesc Macià Llusà),
una placa de plata lligada a una nan-
sa del fèretre on posa «Francesc Ma-
cià Llusà President de Catalunya
1931-1933» i una caixa metàl·lica on
es diu qui hi ha les vísceres i la famí-
lia dóna per identificat el cadàver. Pe-
rò en Felip Solé San aris diu: «Després
del que ha passat crec que no es pot
deixar al poble de Catalunya amb el
dubte de si el cadàver és ad o no. La
família ho ha de decidir, però crec
que s'hauria de mirar el cadàver».
S'obre la caixa i apareixen unes des-
pulles inidentificables rodejades amb
una senyera. Es dóna per reconegut i
es tanca la tomba.

En Felip Solé Sabarís i en Salvador
Grau Mora — amic íntim de la
família—, sobtats, van declarar: «S'ha
donat un espectacle que ós una ver-
gonya per a Catalunya. S'ha involu-
crat a l'Ajuntament i a la Generalitat.
S'ha fet arribar a la família fins a
obrir la tomba d'en Macià. En Tarra-
dellas ós l'únic testimoni viu, és el
President de la Generalitat, ell té la
doble responsabilitat històrica d'exli-
28

car al poble de Catalunya tota la veri-
tat.»

El misteriós paper
d'en Tarradellas

Feia ja molt de temps que era del
domini públic l'enfrontament entre la
família d'en Macià i en Tarradellas.
Després l'enfrontament ha continuat
perquè Tarradellas mai no ha volgut
entregar a la família el cor d'en Ma-
cià que té al seu poder des de 1939
(veure l'ampli dossier publicat a L'-
HORA n.° 5. Març de 1979, titulat «La
història al·lucinant del cor d'en Ma-
cià»). L'enfrontament va ser més fort
encara ran que en Tarradellas para-
litzava la construcció del monument a
en Macià pel qual el diari «Avui» ha-
via recollit 5 milions de subscripció
popular. I ja va arribar a alts graus
quant es va filtrar que s'havia fet una
comissió per tal d'estudiar la seva
ubicació al Montseny, justament al
mateix lloc on Tarradellas vol ser en-
terrat. Pel que semblava, en Tarrade-
llas volia ser enterrat junt amb l'Avi i
fer una mena de «Valle de los Caídos»
al Montseny. Es pretenia de frenar a
Tarradellas i el seu projecte del Mont-
seny, que després ha negat que existís
però que en Grau Mora —que forma-
va part de la comissió pro-monument
a Macià— ens deia: «A mi m'ho va dir
en Tarradellas i li vaig dir que al
Montseny s'hi enterrés ell i viu si vo-
lia».

Però els misteris d'en Tarradellas
no acaben aquí. Per què ho va intro-
duir a última hora a l'ordre del Con-
sell Executiu de la Generalitat si des
de d'abans de l'agost ja se sabia que
el 10 d'octubre serien els actes de
trasllat preparats per l'Ajuntament? I
si se n'encarregava l'Ajuntament era
perquè la família Macià li ho havia
demanat degut que amb en Tarrade-
llas no hi havia manera de posar-s'hi
d'acord.

Després de l'escàndol es va negar a
rebre a la prensa tot dient: «Es en Pi-
Sunyer l'encarregat de tot, que li pre-
guntin a ell. Jo no tinc res a dir». Les
primeres declaracions però acusaven
en Felip Solé Sabarís i Andreu i Abelló
de «oportunistes i personalistes» alho-
ra que desmentien el testimoni histò-
ric del qui fou president del Tribunal
de Cassació només dient: «Jo no en
sabia res de la qüestió del trasllat del
cadàver d'en Macià». Però més greu
era el que ens van explicar fonts

molts confidencials, molt segures i
molt pròximes al President: es comen-
çava a insinuar que tot era una ma-
niobra dels socialistes —en Solé Sa-
barís i l'Andreu Abelló ho són— de ca-
ra a desprestigiar-lo per tots els en-
frontaments de l'Estatut. En Tarrade-
llas tirava pilotes fora, i encara inten-
tava treure'n profit polític malgrat que
els temes bàsics històrics només els
pot aclarir ell davant el poble català.

Encara
més misteris

El senyor Vicenç Monner va ser se-
cretari personal d'en Macià i l'home
que va assistir a la operació de momi-
ficació. Quan ens hi vam posar en
contacte ens va explicar que se n'ale-
grava molt que s'hagués trobat la pla-
ca de plata amb al nom del President
Macià: «És que la vaig encarregar jo
als germans Vallmitjana, argenters
del carrer Astúries, jo la volia posar al
coll del President, però van arribar
molt tard, quan el cos ja era tapat i la
vaig posar entre el vidre de la caixa i
la tapa». Ens ho vam fer repetir i li
vam dir que la placa havia aparegut
lligada a la nansa del fèretre va dir
«no m'ha estranyat que trobessin el
cos a la seva tomba, jo crec que l'en
van treure i l'hi van tornar a posar».
Però no va voler dir res més ni expli-
car en què basava les seves sospites o
la seva afirmació. A l'endemà, el sen-
yor Monner parlava per al programa
de ràdio d'en Salvador Escamilla i va
assenyalar la seva estranyesa pel fet
que el cadàver estigués tan descompo-
sat, però sobretot perquè aparegués
una caixa de zinc en la qual es va su-
posar que hi havia les vísceres. Va
afirmar que les vísceres van ser cre-
mades pel doctor que va embalsamar
en Macià i que l'única caixa existent
és la del cor. La que teòricament està
en poder de Tarradellas i ell asegura
tenir desde 1939. El senyor Monner
explicà que a la caixa del cor hi posa-
va el seu contingut amb lletres grava-
des. Ningú no va mirar si a la de dins
de la tomba hi havia alguna enscrip-
ció. El dia 10 serà traslladada a la
tomba d'en Macià la caixa que està
en poder d'en Tarradellas. Ja es veu-
rà què passa. També hi ha un detall
potser sense importància. El cap d'en
Macià era col·locat al lloc del fèretre
on estan les lletres i que normalment
als fèretres es posen al lloc dels peus



del cadàver. Els cos —si es té en
compte que la tomba fa pendent— es-
tava amb el cap a baix i els peus prop
de l'escut de la Generalitat que hi ha,
quan els cadàvers s'acostumen a po-
sar al revés, ós a dir, amb el cap a
dalt. Donava doncs la impressió que
el taüt estigués col·locat com s'acostu-
ma a fer sempre, però que el cadàver
estigués al revés. I cal recordar que

no es van mirar els cadàvers del pan-
teó Collaso-Gil. v

Només són detalls què segurament
no aporten cap llum a l'al·lucinant
història viscuda aquest dies pel poble
de Catalunya amb un dels seus sím-
bols més venerats, i si aquesta histò-
ria s'expliqués a Itàlia, respecte del
cos d'en Garibaldi, des d'aquí ens en
riuríem.

Mentre en Grau Mora, sobre la
tomba, em declarava «la veritat
només la sap en Tarradellas» i mentre
Solé Sabarís deia «ell té la responsabi-
litat històrica d'explicar això», algú
em deia per l'altra orella: «Ja saps el
que en diu en Ventura i Gassol d'en
Tarradellas?: que només diu la veritat
quan s'equivoca i que quan diu una
veritat, es posa vermell». • •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Ora pro nobis... ora probenets... ora probeneïts
Segons l'escolà més votat de Montserrat, Josep Be-

net, «Acció Catalana» fou un moviment polític naciona-
lista del Principat, creat com a resultat d'una Conferèn-
cia Nacional Catalana celebrada a Barcelona el 1922.
La Conferència l'havien convocada elements de la Jo-
ventut Nacionalista de la Lliga Regionalista disconfor-
mes amb l'actuació dels dirigents d'aquest partit, que
consideraven poc nacionalista. Igualment hi participa-
ren, en la Conferència i després en el partit, antics
membres de la Unió Federal Nacionalista Republicana i
intel·lectuals independents.

Foren ponents de la Conferència: Jaume Bofill i Ma-
tes, Lluís Nicolau d'Olwer, Antoni Rovira i Virgili i Jo-
sep Maria Fi i Sunyer. Que tractaren, en el mateix or-
dre, de doctrina nacionalista, actuació del nacionalisme
en les corporacions públiques catalanes, actuació del
nacionalisme davant l'estat espanyol, i organització i
propaganda. ,

Oh, i més: formaren el primer consell central del par-
tit Bofill i Mates, president; Nicolau d'Olwer i Rovira i
Virgili, vicepresidents; Carles Jordà, Ramon d'Abadal i
de VInyals i Leandré Cervera, vocals.

D e s p r é s v a n c o m p r a r u n d i a r i , q u e f o u « L a P u b l i c i -
t a t » . ' / ... ;,••••. " ••' :: . ; .' ''• •••- : •;;;••••

Després, anys després, Acció Catalana es fusionà
&mb Acció Republicana de Catalunya, i ja tenim l'Acció
Catalana Republicana-Partit Catalanista Republicà, que
segons el mateix Benet, era «integrat especialment per
intel·lectuals, personalitats de professions liberals i
classe mi^ana».

En vigílies de les eleccions de l'abril de 1931 Acció
Catalana es negà ofesa, a formar part de l'Esquerra Re-
publicana, que les guanyà i pogué manar a Catalunya
fins pràcticament avui mateix -octubre de 1979.

Cara a Madrid: Carrasco i Formiguera, del partit,
participà en el Pacte de Sant Sebastià (1930) que prepa-
rà el govern provisional de la República a Madrid; Ni-
colau d'Olwer, del partit, fou ministre a Madrid. El par-
tit tingué representants a dojo als governs republicans
de Madrid —veure Norbert Bilbeny, «Joan Crexells en
la filosofia del Nou cents»-; és clar que alguns dels seus
membres l'abandonaren en aprovar-se l'article 26 de la
Constitució a Madrid.

—Quin article diu, senyor Benet?
- i È l 2 6 . ••• • . ' : ~:: • • • '_/• • • • . ; ; ; ; . -

—No senyor, dispensi; el vint-i-sis:

Pèr l'article vint-i-sis,
i en cas de greu compromís,
l'Estat té atribucions >
per passar-se pels collons
totes les lleis del pals.

Continuem. El partit era representat al Govern de la
Generalitat quan el sis d'octubre aquest proclamà l'Es-
tat Català de la República Federal Espanyola. Formà
part del Front Popular de manera que pogués guanyar"
unes eleccions, les de febrer de 1936. Durant la guerra
formà part del Comitè de Milícies Antifeixistes i dels go-
verns de la Generalitat.

El senyor Benet ja en diu, ja, de coses a l'article «Ac-
ció Catalana» de la Gran Enciclopèdia. Però tampoc allí
no les diu totes, com s'ha vist en el cas de l'article vint-
i-sis, i com es veu en donar «informació» del primer
consell del partit. Diu el senyor Benet que en fou presi-
dent Bofill i Mates; no és cert, el president era un poeta.
Tampoc no diu que els vicepresidents foren un Fúòsof-
historiador i un periodista-assagista; ni que les vocalies
eren a mans de, respectivament, un polític (ara I), un
historiador i més tard membre del consell privat de don
Juan de Borbón, i un veterinari i més tard metge: Nico-
lau d'Olwer, Rovira i Virgili, Carles Jordà, Ramon d'A-
badal i Leandre Cervera.

• Ara han sortit un filòleg, un escriptor, un editor i un
mariscal: Carbonell, Espines, Cahner i Sellarès que
diuen que volen fer política seriosa, nacionalista, esque-
rrana, engrescadora dels desengrescats i partidària del
senyor Josep Benet.

Molt bé. Els engrescables, que efectivament som
molts, faríem bé d'informar'nos, abans, sobre Acció Ca-
talana. Si pot'ser en fonts no tan benetes, ai dispensi
senyor Benet, en fonts no tan beneïtes com les habi-
tuals.

Perquè la Història no es repeteix. En canvi la histo-
rieta sí;
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extenor
lapoink»

postfranquisnie
Jesús M.a Rodés, professor de Política Internacional del

departament de Ciència Política de la UAB ens fa una anàlisi de la
política internacional del postfranquisme, comentant-ne els trets

fonamentals, des de la mort del dictador filis els nostres dies

Acabada la segona guerra mundial,
la política exterior del franquisme tin-
gué una preocupació fonamental: la
sobrevivència del règim, en un món
canviat que havia fet dels principis de
la Carta de Nacions Unides —que
aleshores l'Estat espanyol violava—
una bandera.

1953 es una data clau perquè signi-
fica la fi d'una etapa d'aïllament fruit
del «rebuig moral» del franquisme que
els Estats participants en la Conferèn-
cia de San Francisco havien assumit
però que progressivament en la prac-
tica de llurs respectives polítiques ex-
teriors anaren abandonant.

Des del moment que esclatà la
«guerra freda» la bel·ligerància feixis-
ta del règim franquista havia anat
quedant amagada per l'ascens d'un
valor, T anticomunisme, consubstan-
cial amb el règim i que tant bé con-
cordava amb els postulats de la «doc-
trina Truman».

L'anticomunisme doncs, seria l'eix
sobre el qual es bastirien les dues
grans operacions de la diplomàcia
franquista: els acords amb els Estats
Units i el Concordat amb la Santa Seu,
que asseguraren al règim aquella cau-
ció externa imprescindible per a la so-
brevivència de què parlàvem.

Les conseqüències d'aquestes ope-
racions es perllonguen més enllà de la
mort del dictador. .
, Els acords amb els Estats Units -
acords de l'executiu i no tractat inter-
nacional, que el puritanisme senato-
rial podia posar en quarantena— en
matèries de defensa, d'ajut econòmic i
d'assistència mútua defensiva, inicia-
ven un progressiu camí de dependèn-
cia militar, política i econòmica dels
Estats Units, i consolidaven unes es-
tructures difícilment reversibles.
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El 1953, l'Estat espanyol -que
aleshores no gaudia encara de la con-
sideració geo-estratègica de què 'dis-
posa avui- quedava integrat en la
Ratford Line, é s a dir en la Unia de
cerc, de contenció en la terminologia
USA,* que envoltava la Unió Soviètica.
El territori de l'Estat estatjaria des
d'aquell moment un complex disposi-
tiu aeronaval, amb estacionament
permanent de tropes estrangeres, que
si bé asseguraven la defensa estratè-
gica dels Estats Units en poc contri-
buïen a la seguretat dels ciutadans de
l'Estat que, convertit en un arsenal
atòmic, augmentava el seu risc intrín-
sec (Falomares, 1966) alhora que es-
devenia un objectiu militar notable en
Cas de conflagració local o general, la
qual cosa, en una època de bipolaris-
me cantellut, era una perspectiva poc
obviable.

El procés seguit dés d'aleshores per
l'Estat espanyol ha estat el de la seva
progressiva «fïnlandització» -però
sense cap dels avantatges d'aquesta—
fins a la subordinació, en alguns as-
pectes com el militar, molt notòria (el
1970, el 70% del material militar de
les Forces Armades espanyoles era
d'origen nordamericà) als Estats
Units.

De la mà dels nordamericans, l'Es-
tat espanyol va començar a participar
en la vida política internacional
(1955, admissió a Nacions Unides) i
els «tics d'estètica revolucionària» de
què parlava V. Montalbàn, que havien
adoptat els països europeus respecte
del franquisme anaren essent substi-
tuïts per una progressiva intervenció
econòmica que, sense comportar una
assumpció política del franquisme, de
fet el reforçava.

Els canvis en la correlació de forces

al Mediterrani, eh els darrers anys
seixanta, sobre tot a partir de 1969
amb la creació del nou règim libià,
augmentà la importància. estratègica
de la Península, i la base de Rota,
equipada amb «Polaris», es convertí
en una peça clau de l'estratègia de
«resposta graduada» que formulà Mc-
Namara, la qual cosa motivà una mi-
llora —relativa— en les condicions de
renovació dels acords el 1970.

À partir d'aquest moment queda
clarament palès un dels mòbils, que
mai no havien-ocultat els Estats Units,
la necessitat que l'Estat espanyol s'in-
tegrés en els mecanismes de defensa
del Tractat de l'Atlàntic Nord, neces-
sitat davant la qual encara es mostra-
rien reticents alguns dels «partenai-
res» europeus de l'Aliança. Aquesta
seria una de les línies de pressió nor-
damericanes que encara continua, i
que aniria augmentant a partir de la
crisi energètica després del conflicte
àrab-israelià de 1973, que posaria de
nou en evidència la importància geo-
política peninsular. I tot i que els nous
avanços en la cursa armamentista,
sobretot el programa «Trident», dismi-
nueix el paper de bases com là de Ro-
ta, la funció dels dispositius estratè-
gics en territori espanyol, es fa de nou
palès quan «la revolució dels clavells»
feu trontollar el flanc sud de l'OTAN.

La mort del general Franco no
comportà res de nou en aquesta pers-
pectiva: L'entrada de l'Estat espanyol
a l'OTAN continua essent un element
cabdal de la política europea dels Es-
tats Units i així mateix és un dels ob-
jectius clars dels partits de l'espectre
neofranquista. ' .

L'altre element fonamental ós l'a-
proximació progressiva a la Comuni-
tat Econòmica Europea fins a la inte-
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gració definitiva. L'establiment d'una
Monarquia constitucional al país ha
esborrat les traves polítiques que al-
guns països comunitaris havien posat
a l'entrada espanyola a la CEE i que
es resumiren en el seu dia en el Ra-
port Vedel. La qual cosa no obsta per-
què les dificultats econòmiques consti-
tueixin la base d'un difícil entrellat de
negociacions.

Si l'entrada a l'O TAN divideix pro-
fundament el sistema de partits, la in-
corporació a la GEE té un consens ge-
neralitzat, i en gran mesura acrític,
en totes les forces polítiques.

Si aquestes són les coordenades de
la política exterior governamental és
perfectament plausible que el ciutadà
d'aquest país es pregunti què significa
aquesta mena de poti-poti diplomàtic
amb què ens tenen entretinguts els di-
versos organismes de l'administració i
llurs personalitats capdavanteres que
s'ocupen -no sempre amb la deguda
coordinació- de la política exterior
(defensa dels drets humans, però ven-
da d'armes a Xile i altres dictadors,
per exemple). :

Anem per parts; l'estrena de les
institucions democràtiques amb el re-i
coneixement de l'oposició, comportà
l'aparició d'un element nou en l'elabo-
ració de la política exterior: el Parla-
ment. El Parlament, pensaven les di-
verses opcions polítiques, i el Govern
concedí, era un fòrum ideal per a la
discussió de la política exterior. Com
en tants altres aspectes de la vida
política, la recerca del consens es con-
vertí també en un objectiu en aquest
terreny fins aleshores tan governa-
mental, i que els zelosos guardians de
1 autonomia de la Cancelleria, els fun-
cionaris del servei exterior formats en
el franquisme, consideraven com a
tfisca pròpia i exclusiva. '

Amb la democràcia formal, i amb
«positiva recepció d'aquesta demo-
cràcia pels diversos Estats, el Govern
Qe l'Estat descobria la multilateralitat
ea les relacions internacionals i s'apli-
cava a actuar en aquest nou marc
sense oblidar però, alguns dels gestos
«Plomàtics de l'antic règim com les
^operatives referències líriques a l'A-
jywica Llatina (perdó1, a Hispanoamè-
"ca) i a la «tradicional» amistat amb
*)s Països àrabs, el tarannà de la qual
«evidenciaria en la inexplicable «sor-
gia» espanyola del procés de descolo-
m«ació saharià, que resta així un

dels punts febles de l'actual dinàmica
exterior espanyola, i que ni Govern ni
oposició s'han ocupat convenientment
de resoldre.

La ziga-ziga de la política exterior
espanyola, com entendre-la, com
explicar-la raonablement?

Govern i oposició, ara que ambdós
corren pel món amb una certa lliber-
tat, s'han adonat de la importància
geoestratègica de la península. I han
descobert alhora els esforços que els
diversos països europeus venen realit-
zant des dels anys seixanta - i encara
abans- sobre la seguretat europea. I
llavors sorgeix que Espanya domina
geogràficament el Mediterrani occi-
dental, que és un pont vers Àfrica,
que les Canàries són un element estra-
tègicament de primer ordre.

I la referència a la Conferència de
Seguretat i Cooperació a Europa es-
devé un element bàsic tant del Govern
com de l'oposició.

Comença a parlar-se de l'esperit d'-
Helsinki, tema d'una gran incidència,
avui, en l'opinió pública europea, però
de la qual el ciutadà espanyol n'ha
viscut generalment al marge. Potser
alguns recordin una borrosa fotogra-
fia en la qual Arias Navarro estreny
palaciegamente la mà de Brezniev en
un llunyà dia d'agost de 1975 a Hèl-
sinki, o potser els més sensibilitzats,
recordin la sinistra apelació a un dels
principis de l'Acta Final d'Helsinki (el
que estipulava la no intervenció en els
afers interns d'un altre país) per in-
tentar emmudir la protesta generalit-
zada de pobles i governs davant dels
darrers «assasinats legals» del fran-
quisme, la responsabilitat dels quals
assumí el Govern presidit pel propi
Arias Navarro.

Hèlsinki, capital neutral, Belgrad,
capital neutralista i no-aliniada, i Ma-
drid el 1980?

Tot fa suposar, que el Govern de
l'Estat no està interessat en una modi-
ficació massa ràpida de l'actual statu
quo. La negociació amb la CEE cami-
na al seu pas i ja no és factible, da-
vant d'un país cada dia més informat,
la fal·làcia que l'entrada a la CEE
comporta l'entrada a l'OTAN.

Ni debat parlamentari sobre el te-
ma, ni referèndum nacional.

I mentre s'espera, 1980, la CSCE,
1981, la renovació dels acords amb
els Estats Units, una política de bones
relacions, o més profundament enca-

ra, aprendre a jugar internacional-
ment sota unes regles que encara no
es dominen prou.

L'Estat espanyol és una potència de
segon ordre, i res del que faci el Go-
vern o l'oposició no canviarà gaire
aquesta situació, però estatjar el 1980
la CSCE, li dóna una gran possibilitat
de maniobra i això és el que fa la di-
plomàcia espanyola: la participació
en les reunions del Pacte Andí, l'ob-
servant presència a L'Havana, que si
analitzem la composició de la delega-
ció espanyola ens portaria a descobrir '
el creixent interès per Àfrica, les rela-
cions amb els països de l'Est, són ele-
ments que ben jugats poden ampliar
aquesta «llibertat condicional» en què
es mou avui la política exterior espan-
yola.

Aquesta «llibertat condicional» pot
comportar una millora en les condi-
cions de la renovació del Tractat el
1981, fins i tot en l'accés a la CEE. El
que és difícil és pensar en una modifi-
cació substancial de les coordenades
bàsiques en què ens instal·là el fran-
quisme: és a dir, la vinculació als Es-
tats Units, en situació de dependència,
ja directament, ja a través de l'OTAN,
i la vinculació, també en situació de-
penent, encara que aqui caldria un es-
forç de matisació que ara no faig, d'u-
na Europa - l a de les multinacionals,
que no la dels pobles— les vincula-
cions de la qual amb els Estats Units
són evidents.

Fins i tot, en el cas d'una hipotètica
modificació de la correlació de forces •
polítiques en la pròxima confrontació
electoral constitucionalment determi-
nada, que donés la majoria parlamen-
tària a l'oposició d'esquerra, aquesta
es trobaria amb el peqrforçat d'aques-
tes dues coordenadesMFaria falta un
gran esforç — a comenlar a r a - per a
convèncer el país de la\ecessitat d'u-
na neutralitat activa, I n un ample
ventall de relacions multilaterals* en
la perspectiva de la disolució dels
blocs militars i en la reconversió de la
carrera armamentista vers les neces-
sitats d'alimentació, de cultura, i de
pau (que aquestes són les peticions de
principi en què es mou l'esquerra par-
lamentària) per a assolir uns objectius
en política internacional que no són
els que mouen avui aquelles forces
polítiques que ostenten la majoria
aritmètica parlamentària.

JESÚS M.a RODÉS
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CANVI DE RÈTOLS
A CATALUNYA NORD

De Perpignan
a Perpinyà
XAVIER FEBRES

Pot semblar segons com una fotesa allò que potser és un
esdeveniment: l'Estat francès, jacobí per excel·lència, ha
decidit de col.lcar a partir de l'any vinent ròtols de
senyalització bilingües a les carreteres de Catalunya Nord
(perdó, dels Pyrenées OrientalesJ.

Esdeveniment o fotesa, l'Estat fran-
cès fa un xic tard, tot i que ja se sap
que val més tard que no mai. Les au-
toritats municipals nord-catalanes de
Toluges, Tuïr i Perpinyà fa un gra-
pat de mesos que van fer aquesta pas-
sa significativa en un país en el qual
la recatalanització troba curiosament
més dificultats que no pas al sud dels
Pirineus. • • - . • > •

A les entrades- per carretera d'a-
questes tres localitats, la denominació
en català s'ha afegit oficialment a l'-
habitual en francès. És un detall
amb rang d'indici.

Els ministeris francesos de Trans-
ports i de l'Interior han pujat al carro
i preparen un contingent de rètols bi-
lingües per a les principals aglomera-
cions urbanes.de Bretanya, Còrsega,
Occitània i Catalunya Nord. Els co-
mentaris suscitats per aquesta decisió
inesperada són més aviat irònics:
diuen els indígenes que les autoritats
tracten d'estalviar les despeses i els
enrenous que provocava la feina d'a-
nul.lar les nombroses pintades anòni-
mes i justicieres que corregien la gra-
fia dels rètols en francès. D'altra ban-
da, el pas del spray no era sempre tan
estètic com caldria i se'n ressentia la
bona imatge de netedat i endreçament
que correspon a les localitats de bon
veure.
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TOLUGES, LA PRIMERA

La iniciativa municipal va ser des-
fermada a Toluges (àlias Toulouges)
per una decisió del consell municiapl
de maig de 1977. Dos flamants rètols
en la llengua del país van ser col·lo-
cats a l'entrada i a la sortida de la lo-
calitat. Un d'aquest rètols va ser robat
pocs dies després, sense que el delicte
hagi estat mai aclarit. En tot cas, la
iniciativa de l'Ajuntament no va des-
pertar cap oposició visible i, posats a
especular, s'especula fins i tot en
aquelles contrades sobre la possibili-
tat que el robatori fos degut a algun
catalanófil col·leccionista de primícies
històriques.

La ciutat de Tuïr (Thuir, en fran-
cès) va imitar Toluges poques setma-
nes després i col·locà sis modestos rè-
tols en fusta, recuperant més o
menys el seu nom català.'I diem més
0 menys perquè la capital de l'Aspres
va passar a dir-se Tuï incomprensible-
ment, fent estalvi d'una lletra en rela-
ció al seu nom autèntic.

El que compta és la intenció, diran,
1 mestre Fabra enterrat a la veïna
Prada de Conflent sabrà perdonar — o
potser no—, una incorrecció més de
les nombroses que es cometen a Cata-
lunya Nord (i arreu).

Els tècnics municipals de la capital
rossellonesa han col·locat dotze rètols en
català

PERPIGNAN TAMBÉ ÉS PERPINYÀ

La capital del país, Perpinyà, s'ha
afegit finalment a la recuperació mu-
nicipal d'autenticitat, com s'ha afe-
git també al desmereixedor delicte de
lesa ortografia.

Els serveis tècnics municipals de la
capital rossellonesa han procedit
aquest estiu a col·locar dotze rètols en
català a sis entrades de la ciutat, tot
oblidant d'accentuar^ne el nom. Els rè-
tols, això sí, són en xapa vitrifïcada i
reflectora comme il se doit. És a dir,
com cal, accent més, accent menys
(més aviat menys).

Les iniciatives municipals d'aques-
tes tres primeres localitats han estat
avalades ara per la decisió de les au-
toritats ministerials de Paris, les quals
sufragaran a partir de l'estiu vinent la
col·locació d'un nombre no determi-
nat de nous rètols en català a les ca-
rreteres generals.

Moralitat: Je t'aime, moi non plu8*
Aaaaaaah. Per exemple.•



RAYMOND BARRE I L'ECONOMIA FRANCESA

JOAQUIM MONELLS
Un cop enllestida la discussió parlamentària del programa
econòmic del Govern, l'anàlisi del qual fou presentada en
aquestes mateixes planes fa un parell de setmanes, convé
plantejar la seva viabilitat com a estratègia dretana - i
plagiada— de superació de la crisi.

En aquest aspecte, l'immens fracàs
de la política econòmica del Premier
Barre a França constitueix un prece-
dent prou alliçonador d'allò que podria
succeir-li a Suàrez i, de retop, a tots
nosaltres. Tres anys després que Gis-
card l'allotjés a.Matignon, Barre ha
aconseguit quelcom políticament tan
difícil com la unanimitat en el rebuig
de la seva política econòmica.

Tant el sindicalisme francès com
les forces polítiques d'esquerra estan
disposades a protagonitzar una «tar-
dor calenta», encapçalant la mobilit-
zació popular contra la política econò-
mica del govern. Concretament, Mar-
chais afirmava que és capaç d'aliar-se
amb el diable -ho ha fet ja altres
cops amb propòsits menys confessa-
des i menys rendibles- per tal de
combatre la política de Barre. La líci-
ta indignació de l'esquerra francesa
no prové del fet que Barre formuli -
en virtut d^un suport presidencial
amb majoria parlamentària— una
política econòmica sense comptar
^ els interessos majoritaris del
país, sinó que practiqui aquesta políti-
ca contra el país sencer. Malaurada-
ment, Barre -bon professor, mal
alumne- desconeix aquella regla d'or
üe la política econòmica segons la
JWal els policy-makers poden estafar
tothom durant un temps, o poden
estafar-ne uns quants permanent-
ment, però no poden estafar tothom
8empre.

A Vany 76, Barre va sol·licitar - i
a obtenir- tres anys per a resoldre

« Problema de la inflació i per a re-
tniar les taxes de creixement econò-

Tres anys després (estíu-79), la
aaual miiijana d'inflació, que el
es situava en el 9,5 %, voreja

el XO %. Tres anys després, la ta-

xa de creixement econòmic, que el
1976 s'acostava al 5 %, serà enguany
inferior al 3 % i el 1980 no superarà
probablement el 2 %. Simultàniament,
l'economia francesa ha experimentat
un progrés inexorable de l'atur, els ni-
vells del qual resulten ja socialment
perillosos. A canvi d'un reequilibri
conjuntural de la balança de paga-
ments, en tres anys Barre s'ha carre-
gat l'economia francesa. ••

Per què durant tres anys el «millor
economista de França» - ta l com estú-
pidament el va presentar el President
Giscard d'Estaing- no ha tocat pilo-
ta? Perquè Barre, Monsieur le Presi-
dent, no és el millor economista de
França. Barre pertany, tout court, a
la raça més estesa en el món: la raça
dels rucs. ;

Durant tres anys, Barre ha intentat
aplicar la mateixa ortodòxia liberal
que, un cop fracassada, Suàrez -com
abans López-Rodó amb els Plans de
Desenvolupament- ha traduït del
francès i editat en forma de Programa
Econòmic governamental. Tota l'es-
tratègica del Pla Barre, i de la
traducció-Suàrez, es fonamenta en el
fet que la inversió-ocupació consti-
tueixen la responsabilitat bàsica de la
iniciativa privada. I en la constatació
que aquesta iniciativa privada està
actualment paralitzada per la insufi-
ciència dels marges de benefici privat.
Cal, per tant, refer aquests marges de
benefici, manipulant de manera
adient tres variables-clau: la taxa
d'increment dels preus, de la produc-
tivitat i dels salaris. Per tal d'assolir
una efectiva contenció dels salaris
reals. A partir d'ací, la reconstrucció
dels marges de benefici garantirà la
represa del creixement, de les inver-
sions i de l'ocupació.

Barre ha aconseguit quelcom políticament
tan difícil com la unanimitat en el rebuig
de la seva política econòmica

Des de la perspectiva actual, el re-
sultat és prou clar: aquest esquema, a
França, no ha funcionat. I hom sospi-
ta que, ací, tampoc funcionarà. Per
dues raons bàsiques.

La primera és que aquesta estratè-
gia liberal només pot traduir-se en re-
sultats perceptibles si és aplicada amb
la contundència necessària i amb prou
garanties de continuïtat futura. A
França, Barre ha aconseguit augmen-
tar els marges de benefici de les em-
preses privades, però de manera tan
tímica i lenta, degut a les lògiques re-
sistències sindicals i polítiques a ac-
ceptar allò que, en definitiva, suposa
simplement una ampliació de l'explo-
tació dels treballadors, que no ha tin-
gut cap incidència perceptible sobre la
inversió-ocupació.

Ací, Barre ha quedat atrapat en les
estenalles que caracteritzen la sortida
liberal de la crisi econòmica. Amb les
actuals resistències sindicals, políti-
ques i institucionals, esdevé gairebé
impossible d'assolir una reconstrucció
de beneficis prou ràpida i contundent
per a reanimar la inversió i absorbir
l'atur. Per a assolir una reconstrucció
adient de beneficis caldria eliminar
aquelles resistències, a través d'una
involució política que paralitzés el
funcionament de la democràcia for-
mal. Però aquest camí resulta massa
perillós per a ' ia dreta. Per enten-
dre'ns, qui pujaria a la gropa del ca-
vall de Pavia seria un primitiu com
Fraga però no un Suàrez -malgrat la



boutade d'en Guerra-, que defensa
uns interessos per als quals la conser-
vació de la democràcia formal consti-
tueix una assegurança permanent
contra aventures de reacció-revolució
de resultats incerts a mig termini.

La segona raó fa referència a les
dificultats amb què, en les condicions
actuals, una reconstrucció dels mar-
ges de benefici privat es tradueix en
un augment de la inversió i de l'ocu-
pació. En principi, la reconstrucció
dels marges de benefici tendeix a aug-
mentar la producció, però els incre-
ments només es materialitzen si hi
han perspectives clares de compra
d'aquesta producció, perquè allò que
en definitiva interessa no és la pro-
ducció en sí sinó els beneficis derivats
de la seva venda, En un context de
contenció salarial i d'atur creixent, la
pulsació de la demanda pot ésser sufi-
cientment decepcionant com per a de-
sanimar qualsevol possible augment
de la producció.

r ' altra banda, els augments de
producció no impliquen necessària-
ment -n i molt menys— la realització
de noves inversions. Perquè amb els
actuals marges d'utilització de capaci-
tat productiva —molt baixos—, els
augments de producció poden ésser
accomplerts sense cap nova inversió,
simplement amb una intensificació de
la capacitat instal·lada. Alternativa-
ment, els augments de producció po-
den procedir de millores en la produc-
tivitat, sense que aquestes suposin
tampoc cap nova inversió. En el cas
que les perspectives d'augments de
producció impulsin la realització de
noves inversions, això no implica ne-
cessàriament la creació de llocs de
treball; aquestes noves inversions po-
den suposar, en canvi, la desaparició
massiva de llocs de treball existents,
en la mesura que les inversions són
realitzades com una intensificació del
capital, precisament per a prescindir
de mà d'obra. En definitiva, entre el
punt'de partida de la recuperació de
marges de benefici privat i el punt
d'arribada de superació de la crisi
econòmica no hi han mecanismes que
garanteixin un trànsit automàtic.

Les dificultats amb què s'enfronta
l'estratègia econòmica liberal a Fran-
ça i el previsible final trist de Barre
constitueixen una possible anticipació
de les conseqüències de l'actual pro-
grama econòmic del govern-Suàrez.
És clar que, per aquestes terres, les
coses normalment sempre han funcio-
nat pitjor que a França. •

EL SINDICALISME EN EL CONGRÉS
EXTRAORDINARI DEL PSOE

Per Fhegemonaa poütica
i sindical
«Tenim l'hegemonia política,
però encara no tenim
l'hegemonia sindical i això ha
de definir-se en pocs anys»/
«com a socialista no estic
disposat a fer concessions als
altres». Aquestes foren algunes
de les afirmacions de Feüpe
Gonzàlez en el discurs de
clausura del Congrés
Extraordinari socialista
referides clarament a les
relacions polítiques i sindicals
amb els comunistes.

Aquest plantejament, en el qual
s'exposa la voluntat (lògica i necessà-
ria) socialista de conquerir l'hegemo-
nia en l'esquerra, unida a les ofertes
comunistes «d'unitat de l'esquerra»,
ha provocat l'especulació periodística
sobre el tema. Entenc que, a més de
l'error que pugui representar una
anàlisi superficial, frívola, d'aquestes
formulacions, una visió unilateral del
tema pot provocar una actitud «pa-
triòtica» dels socialistes tant en te-
rreny sindical com en el polític. Això
seria greu ja que donaria lloc al secta-
risme en les relacions amb els comu-
nistes, relacions inevitables en la
pràctica política diària, en l'activitat
institucional i en el si dels moviments
socials, dels moviments de masses.

Fer a una anàlisi més seriosa dels
plantejaments sindicals socialistes
han de retenir-se d'altres formula-
cions: «l'estratègia sindical del partit
té, almenys, tres paràmetres: la rela-
ció amb la UGT, la relació amb el món
dels treballadors no assalariats i la re-
lació amb la totalitat del moviment
obrer i, per tant, amb altres centrals
sindicals, en particular amb CG.OO. A
alguns aquest plantejament els posa
els pèls de punta perquè suposa una
modificació de l'actitud històrica del
partit socialista, perquè allò tradicio-
nal i còmode és la vinculació,amb una
sola central sindical».

Nicolàs Redondo expressà aquest
mateix criteri en adreçar-se als dele-

gats del Congrés socialista extraordi-
nari. Pot ser que alguns vegin en
aquesta presa de posició d'ambdós di-
rigents una simple crida als treballa-
dors afiliats o simpatitzants de CC.OO.
per tal que votin socialista. No com-
parteixo aquesta impressió que trivia-
litza la qüestió i que oblida, a més a
més, qüe Felipe Gonzàlez planteja l'-
hegemonia sindical com una cosa que
encara està per decidir.

res del moment que el FSOE afir-
ma (i això és també a la resolució so-
bre política sindical del 28 Congrés) la
necessitat de fer política sindical per
al conjunt dels treballadors, no només
«per a» o «a través» de la UGT (sense
disminuir gens per això el seu decidit
suport a UGT com a sindicat socialis-
ta), s'apunta al trencament del model
tradicional de les relacions partit-sin-
dicat, el model de la divisió de fun-
cions. És aprofundint aquests ele-
ments, descobrint, analitzant la pràc-
tica sindical diària, com podrem com-
provar i enriquir la incidència social
de l'activitat política i la incidència
política de la pràctica sindical.

En aquest marc d'un sindicalisme
«de classe»', en el d'una política «de
classe» per a tota la societat, la legiti-
ma i necessària batalla per l'hegemo-
nia en l'esquerra pren una dimensió
no sectària. Pren el caràcter de recer-
ca de la major capacitat d'iniciativa
en l'activitat política i sindical diària,
en la voluntat de vincular el conjunt
de la classe amb les propostes de ca-
dascú, tot en el marc d'un debat en el
si de la classe obrera, en el si del po-
ble.

Batalla per l'hegemonia, doncs,
perfectament compatible amb la pràc-
tica unitària en un o un altre moment,
a un o altre nivell, sense que d'altra
banda l'afirmació d'una política «Per

a tota la classe obrera» exigeixi una
pràctica exclusivament unitària de
l'esquerra. La concepció estratègic0

de «bloc de classes», de «front dels tre-
balladors» no té traducció única, auto-
màtica, en la pràctica política, sinó çP10

exigeix T adequació no dogmàtica d1*
questa a les condicions de cada m0'
ment. I avui aquestes no passen efl

absolut per un front d'esquerres cofl'
tra un front de dretes. •



Manilla d'oros

Un epígon amb
ds peus d'or
PERE ANGUERA

El noucentisme, coneixement, cultura,
civilització, Jaume Vidal Alcover dúrit, ob-
tingué algunes victòries remarcables, en-
tre altres la consolidació de diversos nu-
clis culturals a les comarques del Princi-
pat. El cas de Reus, que no és la flor que
no fa esüu, on el modernisme havia ado-
bat el medi n'és un dels més clars expo-
nents. Joan Rebull, clàssic i mediterrani,
dreça les seves gràcils escultures, Salva-
dor Vilaseca amb ardida passió de fura es-
corcolla el subsòl a la recerca dels vestigis
de les arrels prehistòriques, Josep Iglésies
amb els seus coneixements amplis, difusos
i profunds forneix nous elements a la de-
mografia i la geografia, Josep Maria Prous
i Vila engipona versos amb força traça i è-
xit. Però Joaquim Santasusagna en seria
la síntesi més pura.

Nat el 1899 autodidacta i oficinista, he-
reu meitat per meitat de l'excursionisme
científic del vuit-cents i de la rabiosa dè-
ria per la feina ben feta del noucentisme,
en una mostra d'humilitat es definirà sem-
pre com excursionista i no endebades serà
un infatigable trescador de les serres me-
ridionals de Catalunya que descobrirà als
seus companys de vocació. Però quedar-
nos amb la imatge que de si mateix Santa-
susagna ens vol vendre fóra un gruixut
error. • • • > . . • '

Santasusagna es donà a conèixer molt
jove en les pàgines de la premsa local amb
articles d'una factura perfecta, d'una pro-
sa brillant, nítida, clara i alhora «literà-
na», on exposà sense embuts i amb con-
tundència la seva visió dels fets immediats
o actuarà com a divulgador d'enlairats
conceptes teòrics. Els seus articles a «Les
circumstàncies» o a «Revista del Centre de
Lectura», bàsicament, encara són de bon
Uegir per les idees emeses, lúcides, clares i
aprofitables. Mentrestant publicarà en
col·laboració amb Josep Iglésies tres guies
ü e les muntanyes del Camp i de les terres
que l'envolten, amb els itineraris precedits
«unes llargues i rigoroses introduccions
mstòrico-geogràfiques, P e l m ateix temps

publicarà dos opuscles teòrics: «Nació i es-
tat» (1931) i «Present i futur del catalanis-
me» (1932) on, coincident amb Rovira i
Virgili, exposarà els drets de Catalunya a
la seva plena autodeterminació nacional i
la necessitat que el redreçament sigui
compartit per tots els àmbits, per totes les
terres del que avui en diem els Països Ca-
talans. , /

L'aixecament militar del 1936 suposa
per Santausagna l'esfondrament de tot un
món d'ideals curosament bastit amb un
treball quotidià de pròpia fprmacicU d'in-
tent de formació dels altres. Com la resta
de liberals benpensants i progressistes,
Santasussagna és redactor i editorialista
de «Les circumstàncies» adherit a Acció
Catalana encara que no hi militi, es troba
enxampat en un dilema'de difícil solució.
El triomf de la revolució que ells veien
com l'assumpció del poder pels elements
eixelebrats i sense preparació o el del fei-
xisme. Santasusagna pren partit i al llarg

de la guerra serà un assidu col·laborador
del setmanari' local «Estat Català» tot i les
veleïtats comunistoides del partit editor,
que no comparteix. Per ell Catalunya, la
Catalunya gran de Pxat de la Riba, és el
primer de tot. El resuftat final amb l'escla-
fadora victòria del desordre i la violència,
institucionalitzada disfressats d'ordre i de
pau, que persegueix els qui pensen* per
compte propi i que prohibeix l'ús de la
llengua i dels símbols nacionals el menen
a l'exili interior i al silenci. Ben aviat do-
narà una resposta ardida: serà un dels or-
ganitzadors de les lectures clandestines
pels masos i les fonts de la muntanya im-
mediata, formant part del que un altre
prohom local anomenà «els maquis de la
poesia» en una ironia carregada de veri-
tat.

I al costat d'això elaborarà, tenaç i per-
sistent, una de les seves obres claus «Reus
i els reusencs en el renaixement de
Catalunya fins a l'any 1900», un gruixut
volum editat clandestinament amb la his-
tòria de la literatura local en català; una
resposta callada, sòlida i científics als qui >
negaven identitat i existència a la cultura
catalana. A aquest volum seguirà una
obra constant, la reedició de «Les serres
encantades» (1956), «Els termenals del
Principat» (1958), «Definició de l'excursio- -
nisme» (1959), «A eixam. Discursos i con-
ferències» (1968), «Memòries d'un mun-
tanyenc» (1969), «L'escampall» (1971),
«Tríptic del meu excursionisme» (1979) i
sobretot «Paraules d'ahir» (1974) on recull
un centenar dels editorials publicats en els
anys 30 a «Les circumstàncies».

L'obra de Santasusagna, fets i pensada
a Reus, s'escapa del clos reduït del localis-
me, pel seu contingünt i per la voluntat
emprenyada per l'autor. Una voluntat de
servei i d'ànsia de cristal·lització de tota
la comunitat nacional. Ara, davant la glo-
rificació de tantes patums gegantines amb
els turmells de fang, cal recordar l'obra de
Joaquim Santasusagna, un epígon amb els
peus d'or.

35
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J51 guanyador de/ premi de poesia Miquel de Palol, el jove poeta barceloní
Alex Susanna, bevent la copa de la victòria.

TOT I L'ESTRENA DE TARRADELLAS

«Bertrana», un premi
per a no ningú
FRANGESC VERDÚ *

Finalment s'ha
aconseguit... que el
president Tarradellas
assisteixi a la concessió
d'un premi literari català.
I el jurat va i el declara
desert. En resum, això va
ser el Prudenci Bertrana
d'enguany, deixat de
concedir el passat divendres
28 de setembre a Girona.

El premi de novella creat l'any
1968 per un grup privat de ciutadans
com a rèplica democràtica a l'engen-
dre carpetovetònic Premio Inmortal
Ciudad de Gerona, concedit amb aires
de provocació per l'Ajuntament orgà-
nicament democràtic de l'època a
obres escrites exclusivament en caste-
llà, només havia aplegat enguany set
obrés candidates malgrat les 300.000
pessetes d'esquer i el prestigi innega-
ble assolit pel guardó gironí. I entre
les set, el jurat compost per jordi Cas-
tellanos, Josep M.* Castelet, Narcís
Titin Comadira, Josep Nadal, Mo-

dest Prats, Jordi Sar'sanedas i Salva-
dor Sunyer, no va trobar cap obra qü0

s'ho mereixés. Era, si més no, una de-
cisió que hauria de fer reflexionar dos
candidats aproximadament consa-
grats com Teresa Pàmies i el perpfo'
yanès Jordi Carbonell, guanyador àe
l'últim Sant Jordi amb una altra de

les seves novel·les.
La rumorologia habitual assenyate'

va com a obra més reeixida la presen-
tada per Lluís Utrilla, de Barcelona
(Cròniques de l'era conceptual)/ V0JÒ

el jurat va considerar que no podi6

definir-se com a novel·la.



Amb l'única absència de Josep M,a Castellet, el jurat del Bertrana compost per
Jordi Castellanos, Narcís Comadira, Josep Nadal, Modest Prats, Jordi Sarsanedas
i Salvador Sunyer.

I el president Tarradellas-s'ho mi-
rava. La vetllada literària - e s diu
així, oi?- amb sopar i fi de festa va
reunir 318 comensals al pati de buta-
ques, per un cop sense butaques, del
Teatre Municipal. Els tiquets a set-
centes pessetes -difícilment es pot
sopar més bé de preu en un restau-
rant, i si t'hi posen un president enca-
ra menys-, es van exhaurir ràpida-
ment, tot í que el «preu va fer que
molta gent es queixés», segons apun-
tava Punt Diari del 30 de setembre.

El premi de novel·la Prudenci Ber-
trana havia estat ja declarat desert

l'any 1974, després de ser obtingut en
edicions anteriors per Manuel de Pe-
drolo, Avel.lí Artís Gener (Tísner), Vi-
cenç Riera i Llorca, Terenci Moix,
Oriol Pi de Cabanyes, Biel Mesquida, i
en edicions posteriors per Baltasar
Porcel, Quim Monzó, Antoni Lluc-Fe-
rrer i Lluís Fernàndez.

Des de l'any passat, el Bertrana va
acompanyat del premi de poesia cata-
lana Miquel de Palol, obtingut en la
primera edició per Eudald Puig.
Aquesta segona convocatòria havia
atret 47 participants —tothom escriu
poesia, ja se sap, i ben fet que fan—,

entre els quals destacaven noms co-
neguts com ara Jordi Coca, Vicenç Al-
taió, Valerià Pujol, Pere Fons, Josep
Piera, etc.

Cap d'aquests candidats no se l'em-
portà. El premi va ser concedit al jo-
ve barceloní de 22 anys Alex Susan-
na, conegut pels iniciats per la seva
participació en la revista contracultu-
ral estudiantil Bava per a vos que rea-
litzava conjuntament amb dos mem-
bres del jurat que li ha atorgat el pre-
mi (Pere Rovira i Miquel Palol), així
com per una traducció del llibret
verd atribuït a Louis Aragón Irene
(Laertes, S.A. de Edicions, Barcelona
1978), edició a la qual s'hi afegia per
a fer torna 3 poemes de Susanna pre-
sentats com Notes del traductor. L'o-
bra guanyadora Memòria del cos serà
el primer llibre publicat per Alex Su-
sanna, si exceptuem l'edició d'autor
d'un recull titulat Abandonadament.

Del Miquel de Palol 1979 en fou fi-
nalista el poeta de Callús i company
professional en les pàgines de L'HO-
RA, entre d'altres, Pere Fons i Vilar-
dell, l'etern finalista. Pere Fons va
quedar ja en tercer lloc en l'última
convocatòria del Premi Vicent Andrés
Estellés concedit durant la vetllada
del Premis Octubre de València, i li
augurem un brillant futur de finalista
si segueix cultivant una certa aversió
envers les relacions públiques. Mal
m'està dir-ho, però la incipient crítica
d'aquest país sempre ha valorat alta-
ment l'obra de Pere Fons. La qüestió
és que a part de ser bo se n'ha de
semblar, diuen. • >

Llibres 1 novetats PERE ANGUERA

RIÜüER, BORJA DE: Regio-
nalistes i nacionalistes. Ed.
Doüesa Conèixer Catahinv "
142pàgs.

Una visió de síntesi dels darrers anys del segle XIX fins a la Segona Repú-
blica amb una atenció preferent a la consolidació de les idees nacionalistes
en els grups polítics populars i d'esquerres..

I col·loqui d'història del
Camp de Tarragona, Conca
de Barberà i Priorat. Insti-
tut d'estudis tarraconenses.
222pàgs.

Recull de les 19 comunicacions presentades en el congrés celebrat el setem-
bre de 1979 dedicat monogràficament a la demografia de les comarques es-
mentades. Els treballs constitueixen, en general, una important contribució
al coneixement de la història de la població de la Catalunya nova.

BONNASSIE, PIERRE: Cata-
lunya mil anys enrera. Ed.
62. Estudis i documents 31.
447 pàgs.

Una obra clau rica en suggerdncies, notícies i interpretacions de la Catalun-
ya dels segles X i XI, tan sòls comparable al que significà per al segle XVIII
l'obra de P. Vilar. Aquest primer volum està dedicat íntegrament a l'estudi
de l'economia i de la societat, dos dels aspectes més menystinguts pels me-
dievalistes catalans. •



Cultura en joc JOSEP M.' GARANDELL

La dècada dels setanta (0
reia la setmana passada que la

dècada dels setanta ha estat quares-
mal en comparació amb la carnava-
lesca dels seixanta. Repetiré l'exem-
ple que deia: l'abundància de modes
caracteritzà la dècada anterior; en
l'actual, les modes s'han estabilitzat.
Però això no és vàlid només pel que
respecta al vestit; també s'observa
en els altres àmbits de la cultura.

VITALITAT I ENERGIA
CREADORES

Aquest fet pot ser considerat ne-
gativament. Però també positiva-
ment. Les novetats i els avantguar-
dismes ens donen sensació de vitali-
tat, d'energia creadora. L'estabilit-
zació ens sembla més adient a la cul-
cura, que vol més tranquil·litat que
crits i nervis. Era agradable, als
anys seixanta, trobar-se cada dia
amb un àmbit intocat, amb un espai
verge. Un dia era el redescobriment
del surrealisme; l'altre del món de
les drogues; el tercer, la sexualitat
lliure; el quart, el travestisme; el
cinquè el realisme màgic; i així suc-
cessivament. No és menys agrada-
ble, però, saber que el mar de la cul-
tura està calmat i es pot anar a pes-
carcada dia al mateix lloc, per a co-
nèixer millor la seva profunditat. Hi
ha unes èpoques que remouen -e l
Sturm und Drang-, altres que posen
les coses a lloc. La cultura viu dels
descobriments, de les noves perspec-
tives; també viu de la seva riquesa
de sempre. Es bo cremar etapes; tan
bo com ós trobar el sentit del classi-
cisme.

Malgrat que les comparacions si-
guin odioses perquè faciliten la crea-
ció d'etiquetes, en comptes d'apro-
fundir en les característiques especí-
fiques, jo voldria recordar el possi-
ble paral·lelisme entre el nostre mo-
ment i el «Noucentisme». El Noucen-
tisme va ser una reacció classicista

enfront de l'anàrquic Modernisme.
No va ser només un moviment lite-
rari: també va ser polític i de menta-
litat. El seny s'imposava a la rauxa,
per a dir-ho breument amb tòpics.
La norma era preferida a l'exaltació
mística. L'obra ben feta a la genial.
L'artesà a l'artista: ben entès, l'arte-
sà artista a l'artista inspirat. També
podríem establir altres paral·lels: la
creació a leshores de la Mancomuni-
tat; la recuperació de la Generalitat,
ara.

ENTUSIASME I EQUILIBRI

La nostra dècada, però, no ha
gaudit d'un aspecte essencial que el
Noucentisme va tenir: l'entusiasme
en el seny, en les normes, en les
obres fen fetes, en un cert ascetis-
me, en la profundització. Es dirà,
amb raó, que Catalunya està orgu-
llosa, actualment, de ser el país més
equilibrat de la Península, el que sap
fer les manifestacions massives més
grans sense perdre els nervis, el que
manté un to cultural més sostingut,
el que s'estima més la voluntat d'a-
vançar que no pas el terrorisme. És
cert que existeix aquest orgull, vàlid
per a tots els que viuen aquí, nascuts
dintre o fora. Però, en la meva opi-
nió, no s'ha sabut trobar la manera
d'entusiasmar la gent en l'equilibri.
Si el Noucentisme va ser un període
d'expansió, el nostre mostra quasi
totes les notes de la degradació. Ara,
com aleshores, hi ha una voluntat de
establir una cultura popular —esco-
les , m u s e u s , b i b l i o t e q u e s ,
revistes...—, però sembla com si a
partir de l'any 1906 s'hagués sabut
per què es feia allò; i com si ara es
fes per inèrcia, perquè ha d'ésser
així.

S'ha perdut la funcionalitat de la
cultura. En els seixanta la constant
renovació substituïa el coneixement
d'aquesta funcionalitat; què queda,

però, ara? Un milió i mig de segadors
surten al carrer: però el català va
quedant arraconat, quasi no es lle-
geixen llibres, quasi no es venen dia-
ris i revistes. Deia la setmana passa-
da queia gent, en la dècada dels sei-
xanta, va descobrir els guanys eco-
nòmics com a medi de promoció so-
cial. La cultura, paral·lelament, va
deixar de ser un tal medi. I com que
entre nosaltres la cultura ha estat
sempre el petit feu d'uns pocs, i una
fruita desitjada i prohibida per a la
majoria, que en ella veia més el
prestigi que no pas el sentit, quan ha
sortit un altre vehicle de promoció
tothom ha anat a pujar en aquest.

SENY SENSE GRÀCIA

La nostra dècada hauria pogut ser
la «noucentista» en el sentit de l'o-
bra ben feta i del retrobament de la
funcionalitat de la cultura; però no
ho ha estat. Té tot el seny, però sen-
se la gràcia. Haurem d'esperar a la
pròxima dècada, a la del vuitanta;
esperar-la i realitzar-la. Jo crec que
la gent que ens dediquem a la cultu-
ra tenim ara davant la desagradable
tasca de no dir coses noves, sinó les
de sempre; no genialitats, sinó reali-
tats; no invitacions a la bogeria, ans
a la constància; no fer shows cul-
turals —com encara passa—, sinó a
la humilitat. I no amb desil·lusió, si-
nó amb la seguretat que només així
podem arribar si es vol, a un altre
període d'exaltació dionisíaca> però
autèntic. Sempre serà més agrada-
ble admirar la galeria amb ex-
abruptes, que amb els tòpics que for-
men la cadena de la cultura. i

Retrobar la funcionalitat de la
cultura. Vull dir: no blasmar la gent
perquè no llegeix o perquè no va al
teatre o al concert; sinó explicar en
quin sentit la cultura enriqueix l'ho-
me, més encara, l'en fa. I1
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Cinema

Quin dia enterrarem
el iNo-Do»?
ANTONI KIRCHNER

La premsa ha publicat uns comen-
taris respecte a la petició de la Filmo-
teca espanyola de fer-se càrrec de
l'arxiu del No-Do. Sembla que hi ha
una picabaralla per tal de veure qui
es queda amb aquest arxiu. El No-Do,
el tristament famós «Noticiarios y Do-
cumentales», com organització ha
quedat integrat en Torganigrama de
RTVE, però la Filmoteca té coses a dir
respecte del fons de l'arxiu.

La Filmoteca és, precisament, una
institució que té com a finalitat la tas-
ca conservadora del material que pot
qualificar-se d'històric o que té un va-
lor artístic que convé conservar. Fins i
tot abans d'organitzar sessions públi-
ques, cicles i estrenes de pel·lícules
que no poden arribar a les pantalles
comercials, abans de convertir-se en
un local d'exhibició, la Filmoteca té la
tasca de cercar, conservar, entrar en
contacte amb altres filmoteques per
tal d'investigar en els arxius. No ós,
doncs, gens estrany que vulgui fer-se
càrrec de l'arxiu del No-Do. Més si es
té en compte el desgavell que hi ha als
magatzems de la RTVE i la facilitat
an& què tot aquest material es podria
malmetre o, senzillament, «extraviar-
se». , ;

El «No-Do» va significar el primer
pas que va donar el franquisme per la
utilització de la imatge amb fins de
Propaganda política. L'obligatorietat
de projectar el «No-Do» va resultar to-
tal. Fins i tot els cinemes de pobles pe-
tits havien de llogar cada setmana el
«No-Do». Com que resultava impossi-
. e *e r tantes còpies com sales de pro-
jecció hi havien en tot l'Estat Espan-
yol, els lloguers de les còpies anaven
flun cine a l'altre, setmana darrera
setmana fins que als nuclis rurals
veien el «No-Do» amb mesos i mesos
d e retard.

Hi havien dues edicions setmanals
ael «No-Do», 1>A» i el «B». El contingut
quedava sempre dins d'un esquema
q u e es va mantenir durant molts

anys: activitat del Cap de l'Estat
(inauguracions, viatges per l'interior
amb l'adhesió de milers de ciutadans,
audiències militars i civils, etc), activi-
tat del Govern (ministres i militars)
tradició i folklore de les terres de la
pell de brau, reportatges internacio-
nals, curiositats (la truita més gran
que ha estat fabricada per un home,
el vedell que ha nascut amb dos caps,
el concurs de vestits de paper) i es-
ports (la cursa riu avall del Sella amb
les imatges de l'anomenat «tren flu-
vial», el Real Madrid que guanya la
copa d'Europa i l'Atlètic de Madrid
que marca tres gols al Bilbao). El «No-
Do» no es va interessar mai per l'es-
pectador al qual, se suposava, anava
dirigit. Com tot producte manipulat
pel totalitarisme cultural i de comuni-
cació no tenia altra justificació que la
de donar unes informacions que resul-
tessin propaganda de la gestió del Go-
vern.

Després va editar-se el «Imàgenes»,
un documental més o menys mono-
gràfic («Campamentos de la OJE»,
«Operación Nautilius», «Miel de la Al-
carria») que es consumida als cinemes
d'estrena. Per tal d'omplir bé una pri-
mera part del programa no sols es
projectava el «No-Do», com a tots els
cinemes de l'Estat, s'hi afegia el «Imà-
genes» que donava una nota de distin-
ció.

Les petites sales especialitzades en
les actualitats (Fubli, Savoy, Atlànti-
co, Avenida de la Luz) oferien tot el
material editat per No-Do com a com-
plement dels dibuixos i curts còmics.
En aquestes sales es va poder veure
una mena d'híbrid titulat «No-Do A y
B», resum del material no utilitzat en
els altres noticiaris.

La primera vegada que un cinema
es va plantar i va dir prou al «No-Do»
el fet va córrer de boca en boca i va
constituir un acte de rebel·lia, més o
menys amagat sota l'ambigüitat d'un

text oficial que no comtemplava l'obli-
gació de projectar el noticiari. Amb
les primeres sessions d'art i assaig la
gent que programava el Fubli Cinema
va dir prou. El «No-Do» va deixar pas,
per fi, al curtmetratge, si bé és cert
que en els primers mesos l'empresa
anava abonant el lloguer del Noticiari
però no complia la suposada obligato-
rietat de projectar-lo. Àdhuc quan es
va aixecar acta de l'incompliment, es
va cedir a projectar-lo un cop al dia...
precisament deu minuts abans d'obrir
les portes I

L'existència del «No-Do» ara és més
que discutible. És una cosa absoluta-
ment innecessària, que no compleix
cap funció —hi tan sols la de propi-
ciar nous elements dins de la
professió—. Le Televisió, d'una part li
ha tret tota prioritat informativa dins
de la imatge cinematogràfica; el curt-
metratge, de l'altra part, compleix
perfectament el paper de oferir a l'es-
pectador un bon complement al pro-
grama. El «No-Do» ha de desaparèi-
xer, fins i tot com a símbol d'una eta-
pa que hom vol oblidar, però que no
es pot deixar perdre dins el desordre
dels arxius de RTVE. El material del
No-Do per a la Filmoteca. Malgrat tot,';

una bona part —manipulada o n o -
de la nostra història està dins d'aque-
lles bobines de 300 metres de pel.lícu-
la. • •

editorial

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

De venda en llibreries.
Distribueix: IÏACA. 5.A.
Delegació Barcelona: Arfbau, 228
Tel.: 200 94 00 - Barcelona-6

Delegació Valencià: Tomàs Sanz, 45
Tel.: 370 28 50 - MISLATA
Delegació Alacant: Río Túria, 2
Tel.: 28 36 65 -AL

39



Televisió

prix Itàlia 1979
JOSEP M.a BAGET

S'ha celebrat a la ciutat de Lecce la
XXXia edició del Premi Itàlia de, ràdio
i televisió. És aquest el mé> important
dels festivals televisius que es fan i es
desfan, car d'una banda hi ha excel.-
lents programes a concurs i alhora di-
verses manifestacions aplegades com
el congrés de circulació d'idees i pro-
grames, projeccions fora de concurs (i
obertes al públic en general), etc. Hom
ha dit sovint que el Premi Itàlia és
una veritable «olimpíada» de la televi-
sió i creiem que no és pas una exage-
ració.

El Premi Itàlia tanca tanmateix
una dècada de televisió. A nivell in-
ternacional cal reconèixer que no ha
estat d'allò més brillant: les grans
companyies multinacionals s'han fet
més grans i la homogeneïtzació dels
productes s'ha fet cada cop més im-
personal i anònima. La venda i l'inter-
canvi de programes han portat a

aquesta manca de renovació i a l'ho-
mologació d'uns procediments narra-
tius i tecnològics (la pel·lícula cinema-
togràfica) no sempre adients al mitjà
televisiu. En aquest sentit el Premi
Itàlia ha posat de relleu la crisi d'i-
dees que avui pateix la T.V. arreu del
món però alhora ha servit per a
ensenyar-nos posibles vies de sortida i
fins i tot llums — o llumenetes— d'es-
perança que cal recordar ara que ja
tenim Estatut de RTV. .

Car l'Estatut de RTVE - i perdoneu
la digressió- no ha de provocar úni-
cament una renovació de càrrecs i un
canvi en el contingut dels espais infor-
matius. Cal que la renovació passi —i
molt primordialment— per una reno-
vació formal, entenent lògicament que
l'estètica forma part de l'ètica. I
aquesta renovació ens la donen els
nous mitjans de producció televisius,
en aquest cas concret el vídeo lleuger

que avui s'empra molt sovint no sola-
ment en els espais informatius sinó
també en els espais de ficció. Una fic-
ció, tot cal dir-ho, molt arrelada a la
realitat social de cada dia i per tant
amb molts elements d'autenticitat. Dos
programes que vàrem veure a Lecce
constitueixen la millor lliçó cap al fu-
tur: es tracta de «Procés per violació»,
de la Reté 2 de la RAI (l'anomenat ca-
nal laic dominat pels socialistes) i
«Billy in the lowlands» de la WGBH,
emissora pública de la ciutat de Bos-
ton.

«Procés per violació» és un progra-
ma gravat amb dues cameres de ví-
deo i blanc i negre per un col·lectiu fe-
minista dè Roma. El reportatge se-
gueix amb absoluta fidelitat un dels
nombrosos processos per violació que
avui es donen a Itàlia. No hi ha co-
mentaris «en off» ni cap tipus de su-

. bratllat: una cambra recull les decla-
racions dels testimonis i els parla-
ments dels advocats mentre que l'al-
tra copsa les actituds dels assistents,
públic, acusat i acusador, etc. sense
cap altre tipus d'intervenció. L'efecte,
però, és aclaparador: el masclisme
demagògic dels advocats defensors
constitueix el millor revulsiu i tot es-

Encreuats núm. 31 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Al bell mig de l'alba. Gran, barat i assole-
llat: impossible de trobar. — 2. Cantina que han muntat els
deixebles de Alà a certa ciutat del País Valencià. — 3. Sense
ell, els submarins serien ben inofensius. — 4. Agafa una peça
de vestir. Principi d'igualtat. Consonant. — 5. Punt cardinal.
Els que volen ser metges n'han d'estudiar molta. - 6. Precur-
sor dels focs d'artifici. Massa tova, al revés. — 7. Llurs des-
prendiments impedeixen de veure's-hi, al revés. A la cortina.
8. Poc més d'un centenar de setmanes, al revés. Si la feu ser-
vir d'adverbi significa gens. — 9. Ni jo ni ell. Consonant. So-
gra del pare, al revés. - 10. Posar quelcom al cavall per no
anar a pèl. . - 1 1 . Nom de la lletra més curiosa. Consonant.

VERTICALS: 1. Efectivament. - 2. Li falten anys per a ser
oficial de primera. - 3. Envia la parella a caçar mentre ell es
queda fent de canguro. Us el produirà, gairebé segur, un pin-
yol d'alvocat si us el voleu empassar. - 4. Falta de civilitza-
ció pròpia de barbuts. Així vares néixer. - 5. Tics que no te la
CIA. - 6. Si el porteu bo, arribareu d'hora. Vocal. Mig ebri.
Altra vocal. — 7. Moure vivament algú a acudir a una cita.
Alumini. - 8 . Segur que n'heu tingut durant tot l'estiu, al
revés. Un miler (o mil quaranta-nou, si sou molt clàssics. — 9.
Lletres d'impremta. Té raons per anar tibat. - 10. Ficar el
niu allà on càpiga. - 11. Una. La m.-tf e-J. I altra vegada.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 30

HORITZONTALS: 1. C. - 2. Fartaner. - 3. Filial. Lupa. - 4.

1
A
1

4
6

S
9
10
11

B

5 6 T-

H

q 40 M

n n i
Plantes. Mim. - 5. AB. X. Inici. - 6. Talaia. naD. - 7. Efa.
Eurada. - 8. L. Mai. RRU. - 9. Vinícola. R. - 10. Cinètica.
A. - 11. A.A.

VERTICALS: 1. FP. V. - 2. Filatèlic. - 3. Alabar. Ni. - 4 '
Rin. Làmina. - 5. Tatxa. Ace. - 6. Caló. Idiota. - 7. N. Siau.
LI. - 8. El. N: rraC. - 9. Ruminar. - 10. Picadura. - I1"
Amid.
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pecialment l'oratòria gesticulant i am-
pul.losa d'un d'ells ens fa comprendre
que l'Ugo Tognazzi o TAlberto Sordi
són un prodigi de sobrietat i economia
de gestos si els comparem amb aquest
advocat que guanya, però, la partida
car el jutge reconeix tots els «ate-
nuants» als violadors í gairebé sembla
que l'acusada sigui la pròpia víctima
de la violació.

«Billy in the lowlands» és un film de
caire un xic més didàctic i ens mostra
l'evolució d'un noi dels suburbis de la
ciutat, treballador a una fundició, que
es veu involucraren el robatori d'un
cotxe i per primera vegada cau dins
dels paranys de les presons, els refor-
matoris, etc, la intervenció d'un «so-
cial worker» (assistent social) sembla
treure'l del conflicte però les darreres
imatges ens demostren que pot caure
de nou en la delinqüència després
d'un dia de feina esgotadora i sense
horitzons a la fundició. Realitzat en
vídeo i amb un nucli d'actors desco-
neguts o no professionals, «Billy in the
lowlands» té la frescor i la immediate-
sa que li donen el rodatge en els ca-
rrers - t a l vegada amb cameres
amagades-, un llenguatge directe i
uns actors que de fet fan el seu propi
paper. Com veiem, dues propostes ben
diverses d'entendre la televisió. Una
televisió de servei públic, de veritable
valor cívic, que trobà un petit lloc al
sol dins de la programació de les gran
companyies. ]Jna esperança cap a
aquest futur de la televisió dels anys
vuitanta que ja tenim ací al tombar de
la cantonada. •

TRADICIÓ,
LLENGUA,
CULTURA...
SON PART DE
LA NOSTRA VIDA.
ferma part de Xarxa Cultural.

Música

«Rosa i Maria», la
Sardà al Lliure
JORDI GARCIA-SOLER

Després de les recents reaparicions
públiques de Raimon i Lluís Llach, i ja
a l'espera del gran concert rocker que'
Lou Reed protagonizarà a Montjuïc
abans de l'edició d'aquest comentari,
la temporada musical tot just acabada
d'iniciar ens ofereix una altra novetat
d'interès: l'espectacle «Rosa i Maria»,
amb el qual l'actriu Rosa Maria Sardà
trasllada la seva experiència televisi-
va de l'any passat a l'escenari del
Teatre Lliure de Barcelona. ;

«Festa amb Rosa Maria Sarsà» fou,
indiscutiblement, un dels pocs grans
encerts de les emissions catalanes de
televisió de la temporada passada. La
professionalitat de l'actriu en fou l'au-
tèntica clau de volta. Ara, amb l'es-
pectacle que podem veure al Teatre
Lliure, en tenim la confirmació.

Rosa Maria Sardà és una actriu
d'una gran personalitat artística. El
seu treball ha tingut ja molts punts de
gran interès, però no ha estat fins a la
presentació de l'espectacle actual que
hem pogut adonar-nos-en completa-
ment. I és que, avui per avui, proba-
blement no hi ha cap altra actriu al

nostre país capaç de protagonitzar en
solitari un espectacle tan interessant,
divertit, brillant i suggestiu com el
que Rosa Maria Sardà presenta al
L l i u r e . v " •'.-•• . ' .. •"' • '.••.;•'•'.••.•• ..•

Partint de l'experiència dels pro-
grames de televisió abans esmentats
- i també en base, doncs, als treballs
creatius de Terenci Moix i Josep Ma-
ria Mainat, els quals són autors de
textos i músiques, respectivament—,,
la Sardà ha muntat amb «Rosa i Ma-
ria» un espectacle musical i còmic
d'allò més ric, en el decurs del qual
canta, riu, recita, explica històries,
parodia i, en definitiva, «actua», ja si-
gui en un to o en un altre, i sempre
amb el denominador comú d'una pro-
fessionalitat demostrada a basta-
ment i amb eloqüència.

«Rosa i Maria» és un espectacle di-
vidit clarament en dues parts molt di-
ferenciades. Al llarg de la primera, la
Sardà-«Rosa» accentua els trets cò-
mics en tot un seguit d'interpretacions
que abasten des del monòleg de «L'es-
treta de l'Eixample», de Terenci Moix,

'fins a músiques de Kurt Weil basades.



en textos de Bertolt Brecht, bo i pas-
sant per cançons de Jacques Brel i
poemes de Miquel Martí i Pol, entre
d'altres. En el decurs de la segona
part, en un to molt més recollit i inti-
mista, la Sardà-«Maria» es lliura com-
pletament a la recreació interpretati-
va d'un monòleg d'Irineusz Iredynski,
una història senzilla i a voltes patèti-
ca, en la qual assoleix algunes fites
particularment remarcables, a les
quals han contribuït el treball de di-
recció de Lluís. Pasqual i els seus col.-
laboradors, el músic Josep Lluís Soler
i l'escenògraf i figurmista Fabià Puig-
cervèr.

Tot i que l'espectacle entra plena-
ment en el terreny teatral, no em puc
estar de referir-m'hi en aquesta secció
musical. Rosa Maria Sardà hi palesa
no només un alt nivell d'interpretació
específicament teatral, sinó també un
mestratge més que considerable en el
conreu dels diversos elements que
convergeixen en el món de l'especta-
cle musical. En el qual, tot sigui dit de
passada, actualment no té competèn-
cia possible a casa nostra. •

Religió

Llums i ombres cfim viatge
JOSEP BIGORDÀ

Quan resta només una setmana
perquè caigui el primer any de l'ac-
tual pontificat, Joan Pau n retorna al
Vaticà després del tercer dels seus
llargs viatges.

Les cròniques periodístiques han
relatat dia rera dia les celebracions,
els gestos, els moviments, els discur-
sos, les intervencions tle Karol Wojtila
a Irlanda, a l'Est nordamericà, a l'O-

;NU.
Ningú no li escatima a aquest Papa

la capacitat de convocatòria popular,
si més no, en els escenaris a on fàcil-
ment hi fan cap les poblacions més
sensibles a la religiositat popular o
més marcades pel catolicisme tradi-
cional.

.Els interrogants, si de cas, brollen
des d'altres motivacions. Hi ha, per
exemple, qui troba desproporcionades
les despeses que costa un desplaça-
ment com aquest. Hi ha qui considera
que el resultat tendeix a mitificar al-
tra vegada la figura del Papa. Hi ha
qui es plany de les imatges d'un cato-
licisme espectacular, que contrasta
amb la incidència tan limitada en el
compromís diari dels creients...

Interrogants a part, si hom mira
d'abastar més o menys globalment el
significat de fons d'aquest viatge del
papa Wojtyla, hi constata segurament
la presència de dos registres, que són
dues constants invariables del seu ta-
rannà: d'una banda, la valoració a-



crítica de l 'espir i tual i ta t - o
espiritualisme— catòlica amb tots els
seus ingredients, des dels més autèn-
tics fins els més ambigus; i, de l'altra,
la presentació d'una alternativa hu-
manista,, arrelada dins una qualifica- .
da consciència cristiana, des de la qual
empren la defensa de la pau, la repro-
vació de la violència i de les injustí-
cies, la promoció dels drets de la per-
sona humana.

El que no sempre hom pot veure
amb prou claredat és la síntesi o 1'-
harmonia d'ambdues constants que
Joan Pau II intenta de comunicar al
món catòlic. Perquè quan els destinar

taris de la seva paraula són majorità-
riament catòlics, i sobre tot si són
clergues i religiosos, el Papa fa servir
de manera gairebé exclusiva el pri-
mer registre, de tal manera que els
catòlics espiritualistes, recelosos da-
vant l'encarnació de la fe en el com-
promís per la justícia, s'hi troben com
el peix a l'aigua. I, a més a més, per-
què la tendència que mira de privile-
giar el mateix Papa, quan va configu-
rant els quadres dirigents de l'Esglé-
sia, no sembla pas moguda per l'afany
de triar titulars que es distingeixin
per la seva sensibilitat davant els pro-
blemes de la justícia.

•Al meu entendre, aquestes i d'altres
circumstàncies són les que fan que so-
bre el viatge que acaba de concloure
Joan Pau II, i en general sobre el seu
pontificat, s'hi projectin a la vegada
llums i ombres. Per això, encara, s'ex-
plica el parer d'alguns observadors
que veuen en la manera de fer del pa-
pa Wojtyla un projecte d'exaltació del
pontificat a l'estil del de Pius XII.
Amb una diferència, però, que és la
següent: si l'exaltació de la figura del
Papa en el cas de Pius XII tenia un
caràcter hieràtic, en Joan Pau II tin-
dria una versió de signe «populista».

Tont fent camí ISIDRE AMBRÓS

Les fonts del Llobregat

En sí, els orígens del riu més explotat de Catalunya,
el Llobregat, no es coneixen però el que sí que se sap és
que aquest surt a la superfície allà a dalt de tot, al cos-
tat del massís del Coma Armada, una miqueta més en-
llà del poble més alt de la província de Barcelona, Cas-
tellar de N'Hug, el qual està situat a una altura de
1.400 metres sobre el nivell del mar, aproximadament.

^Les fonts del Llobregat es pot dir que ofereixen una
visió turística d'una bellesa incomparable i pràctica-
ment única en tot Catalunya. Veure com per entremig
dels penya-segats brollen tres dolls d'aigua que es preci-
piten envers l'engorjat tot formant uns impressionants
salts d'aigua, units a les innombrables filtracions que
tanmateix apareixen pel bell mig de les roques, fan que
sigui un espectacle fora de sèrie que val la pena visitar,
conèixer i si hom pot fer unes quantes fotografies, molt
millor.

Alhora que es va visitar aquest fenomen de la natu-
ralesa és aconsellable romandre una estona a Castellar
de N'Hug; poble des d'on es pot arribar més fàcilment a
les fons del Llobregat. Aquesta població ós aquell vilatge
rústic i senzill que un espera trobar al damunt de tot de la
muntanya. Un poble amb les seves típiques cases enfosqui-
des, més aviat apinyades, situat a l'inici de les estribadons
de la serra de Montgrony, presidint, en certa manera, la co-
marca del Berguedà, en la qual està enclavat.

1 Si es té més ganes de conèixer aquells paratges i no
fa mandra el fet d'anar canviant tot sovint de paisatge,
és força interessant, també, donar un bon cop d'ull a la
Pobla de Lillet. Aquesta urbs, molt més gran que Caste-
Uar de N'Hug, té àdhuc molta més història, doncs els
romans ja la batejaren com a Castrum Lilietum. Més
endavant, ,a l'Edat Mitjana, fou cap de la baronia de
Mataplana i de Pinós. Aquesta baronia, però, passà més
tard a la casa d'Alba. Els principals indrets turístics que
cal destacar d'aquest poble berguedà són l'església, la
qual fou construïda en el segle XII i té força interès ico-

El poblet de Castellar de N'Hug.

nogràfic i un bonic pont medieval sobre el curs del riu
Llobregat.

Per cert, cal tenir en compte, ara que és l'època,
que en aquestes terres es poden trobar bolets a dojo,
car és un país on són molt abundosos.

Com anar-hi?
Hi ha dues rutes per poder-hi anar. Una, la que surt

de Barcelona per la carretera nacional N-152, direcció
Puigcerdà, fins arribar a Campdevànol i allà enfilar una
carretereta local que duu a La Pobla de Llillet. Una ve-
gada situats allí hom pot restar-hi o bé continuar fins
assolir la vila de Castellar de N'Hug. L'altra surt de
Barcelona en direcció a Manresa, una vegada allà cal
continuar en la carretera comarcal CC-1411, direcció
Berga i Bagà, fins a Guardiola de Berga. D'allí surt una
carretera local que porta a La Pobla de Lillet i a Caste-
llar de N'Hug i d'aquí a les fonts del Llobregat un pas i
un bolet.
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El «Bon

Art
temps» perseguiu la «Tempesta»

bon temps de Fenosa
ALEXANDRE CIRICI

Vam parlar, un dia, de l'exposició
dels quatre escultors del 1899 que va
organitzar la Caixa d'Eltalvis, per la
qual va ésser possible de veure a Ca-
talunya una petita mostra de l'obra
de l'escultor Fenosa, petita, encara
que amb peces que permetien ado-
nar-se de la importància i la persona-
litat d'un dels més grans artistes plàs-
tics del país.

Là personalitat de Fenosa és molt
particular. Ningú més, com ell, no re-
presenta nocions tan difícilment tra-
duïbles a la plàstica com la fluïdesa,
la boira, el foc, l'aigua, les fulles a la
punta dels branquillons o les ales del
ocells batent l'aire. En això no se li
assembla ningú. El manteniment d'a-
questa vocació ha estat obstinat i no-
table perquè l'artista ha estat home
de molts amics, començant per Picas-
so, que el va introduir a París, i tots
els seus companys de l'època del cu-
bisme, però mai no s'ha deixat conta-
minar per les recerques dels altres si-
nó que ha seguit sempre el seu camí.
. Al costat de la personalitat hem es-
mental la importància. En aquest sen-
tit, Fenosa és un dels grans «catalans
universals». La seva entrada a l'esce-
na del gran art internacional va ésser
espectacular. Hi hagué el fet sensacio-
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nal que el propi Picasso li comprés
més de dues-centes escultures.
. Cosa important han estat les amis-

tats que, dècada darrera dècada, s'ha
anat guanyant al nucli de París, en
especial els poetes. Elsfmés grans poe-
tes del seus temps han estat els seus
amics, de Jules Supervielle a Paul
Eluard o el mític Tristan Tzara. No
cal dir que els poetes catalans, de Jo-
sep Carner a Salvador Espriu, també
han estat o són amics seus. Uns i al-
tres han escrit sobre la seva obra. -

Aquesta amistat amb els poetes co-
rrespon a una comunitat d'interessos
molt visible, car l'escultor de la fluï-
desa ho és en virtut d'una tendència
vers la pèrdua de cos i de pes, vers
una zona descarnada, veïna de la lí-
nia i de la música, com si la seva obra
fos, moltes vegades, música, tot just
feta visible o poesia en procés inicial
d'encarnació.

Escau avui tornar a parlar / d'ell
perquè aquests dies, al local del Cen-
tre d'Estudis Catalans de la Universi-
tat de Paris, és possible de contemplar
una peça de gran empenta, de dimen-
sions considerables (2 m. 50 d'ampla-
da i 2 m. d'altura) sobre el tema El
bon temps perseguint la tempesta, la
qual representa un pas endavant de

l'escultor en el seu camí vers la capta
ció de valors diferents des de la mas
sa que pesa i es toca.

La tempesta i el bon temps, heus
ací dues realitat no de massa, de pes
ni de tacte, que fa temps que eren fi
tes llunyanes cobejades per l'artista
Però no era fàcil trobar la manera de
comunicar-les mitjançant l'escultura
A Fenosa li va passar com a Dante
Alighieri quan va concebre el projecte
de la Commedia. Li va ésser molt faci
de construir l'estructura i articular-h
una gran quantitat de continguts na
rratius, ideològics i< sentimentals, pe]
tot allò que feia referència à l'Inferí
però, en contrast, va tenir una grar
dificultat en bastir la maquinària de
Cel, en trobar materials adequats per £
ésser-hi articulats, i en definir idees c
sentiments en relació amb aquest:
materials, que no fossin d'una fadesf
considerable.

Així la història d'El bon temps per
seguint la tempesta, d'Apel·les Feno
sa, presenta una evolució en la qua
l'artista fa temps que va trobar lei
morfologies adequades per a la Tem
pesta, però ha passat molts anys cer
cant endebades la idea per al Boi
Temps.

La Tempesta va ésser concebudf
com una dona atravessant l'espai i
grans gambades. Com les esculturei
de Boccioni que volen captar el temps
el volum del seu cos, de cames i bra
ços, es veu prolongat per esteles ma
terialitzades, com raigs d'aigua qui
brollessin d'una font i fossin endut
per la ventana, o com fantàstíque
crineres de cavall. El cap apareix vol
tat de núvols estirats, entre els qual
els braços i les mans de la Tempesti
es multipliquen.

La idea del Bon Temps li vingué fi
poc, à conseqüència del seu treball ei
l'obra del Monument a Pau Casals
modelat a El Vendrell i pendent ença
ra de la decisió de portar-lo a fondr
en bronze. Fent aquest monument, oi
materialitza la música en un vol acu
mulat de personatges plens d'ales, '
fets d'ales, va comprendre, de sobte
que el Bon Temps era com aqueste
formes de la música, quelcom d'intan
gible però, que envaeix el nostre espe
mental amb el seu vol; n'escampa el
elements de desordre i sintonitza am.

"la nostra apetència de plenitud. V
descobrir-ho per atzar, a partir de 1
contemplació d'una ala, i va realitza
tot seguit la poderosa figura aèria qu
persegueix la Tempesta. •



1.° Concurs infantil L'HORA

de Catalunya
Bè, estimats nens i nenes.
Amb la publicació dels treballs El meu avi i Voldria... en el

número anterior ha quedat ja clos el nostre Concurs.
El Jurat compost per en Joaquim Carbó, Emili Teixidor, Pep

Albanell, M.a Aurèlia Campmany, Assumpta Lison, Ignasi Riera i
Pere-Oriol Costa ja tenen al seu poder els dossiers amb els treballs
rebuts a L'HORA i posteriorment es reuniran per a fallar el concurs.

Us tindrem doncs al corrent del resultat i en aquesta mateixa
pàgina ho comunicarem i immediatament podreu passar a recollir
els premis i obsequis que us corresponguin.



BUinytols de vent

PROBLEMES DOMÈSTICS
DEL REGIDOR PRADAS

Amb tot això de la reforma ho-
rària dels funcionaris, el clima
dins l'Ajuntament de Barcelona
s'està enterbolint. Funcionaris
empipats per quò els fan treballar
més anaven com bojos buscant
defectes als nous regidors que han
donat suport a aquesta reforma,
És va comentar que el regidor de
Cultura, Rafael Pradas sempre
arribava a la Casa Gran milja ho-
ra més tard de l'hora reglamentà-
ria d'entrada, perquè obligacions
domèstiques (acompanyar la ne-
na a la guarderia) l'impedien
d'ésser puntual. Diuen que du-
rant uns dies uns funcionaris es
van dedicar a fer guàrdia per
veure si el regidor treballava les
hores reglamentàries, però els va
sortir el tret per la culata, doncs
ni amb dos torns horaris del fun-
cionariat no en tingueren prou
per establir la vigilància d'un sol
dia de treball del regidor comu-
nista.

UN ALCALDE DESCORBATAT I ATREVIT

A hores d'ara l'alcalde de Girona ja deu estar a la llista negra del president
Tarradellas, ja que Joaquim Nadal va tenir la gosadia d'asseure's sense
corbata a la dreta del matrimoni Tarradellas durant el sopar de la conces-
sió dels premis «Frudenci Bertrana» de novel·la i «Miquel de Palol» de poe-
sia. Aquest detall pot agreujar la «mania» que diuen que té el president
vers els socialistes. «

LAPSUS
LINGUAE

ELS MUSEUS FAN PETITS ESTALVIS

La reforma de la política de museus de l'Ajuntament de Barcelona es tira
endavant sense entrebancs. Això és la noticia. Però hi han coses que no
surten en el Llibre Blanc de Museus 1 que necessitarien també una revisió,
com el detall que mentre a la Fira del Llibre Vell del Passeig de Gràcia es
trobaven els llibres d'artistes contemporanis editats per La Poligrafa, al
preu'rebaixat de 1.500 pesetes, els mateixos, de la mateixa col·lecció es
continuaven venent al Museu d'Art Modern a 4.500 pesetes. Els estalvis no
acaben aquí, ja que com a paradoxa un dels principals autors d'aquest Lli-
bre Blanc, Francesc Roca es va Veure Obligat a pagar l'entrada d'un mu-
seu barceloní mentre el periodista que l'acompanyava entrava amb el passi
de premsa. Potser seria tot un detall donar-li un passi a qui ha contribuït
activament a planificar una reforma museïstica tan important com la que
ara endegarà l'Ajuntament de Barcelona.

De lapsus linguae se'n produei-
xen força cada dia. Com aquell
que va tenir Cristina Fabregat, la
locutora de l'espai informatiu
Crònica, quan va dir: «el presi-
dente de la Caixa de Pensions,
Nacís Serra... ai! perdól... Narcís-
de Carreras». No se sap si la con-
fusió li produí el nom de pila o els
lligams familiars d'ambdues perso-
nalitats. Un altre lapsus lingüístic
el tingué el regidor de Sanitat de
l'Ajuntament de Barcelona, Felip
Solé i Sabarís, que atabalat per la
recerca del cadàver d'en Macià,
en una entrevista radiofònica Ver

dues vegades va dir «les deixa-
lles», referent-se a les despulles
de l'Avi trobades després d'inten-
sos esforços a la mateixa tomba
on es deia que no hi eren.



SOSTENIDORS PER A
LES SOCIALISTES

Les militants del PSOE estaven
preocupadfsimes, durant els dies
del Congrés a Madrid. Corria la
veu que la nova secretària d'Or-
ganització elegida per formar
part de la nova Junta Directiva,
Carmen García Bloise, no volia
veure cap dona sense sostenidors.
«També vol que portem faixa per-
què no se'ns bellugui la carn i»
deia esgarrifada una noieta
d'uns 18 anys prima con un clau.
Carmen García no es partidària
que les militants que fan tasques
de cara al públic segueixin la mo-
da del «sense-sostenidors» que fa
uns quants anys s'està practicant.

FALSIFICACIÓ
DE

Oït a través del fil telefònic/en
^despatx d'un departament de
l a Generalitat.

Veu de dona: «Això del conse-
Uer0rtínez, no firmo jo?.

INo se sent la resposta)

j , 1 * . mateixa veu: -«Doncs mi--
que baixi l'Emília que la sap
j* més bé que no pas jo».

con° 8 h a p o g u t c o n f í r m a r 8i *a
tallL8rSva 8S desenvolupava a
del,I Oma' ° 8 i l a falsificació

«iinna era una cosa seriosa.

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ GÓMEZ

ulls
d'Alicia Alonso

M'enorgulleixo de poder-ho dir: gairebé amb tota seguretat, sóc l'únic pe-
riodista d'aquest país que ha entrevistat quatre vegades Alicia Alonso - l a
primera vegada devia ser el 1971, l'última l'any passat- sense la presència
omnipresent del «staff» que sempre l'acordona en aquests casos. La penúlti-
ma conversació recordo que va ser a la seva habitació de l'Hotel Diplomàtic,
on la vaig estar esperant una estona mentre ella cantava sota la dutxa. Can-
ta malament, per cert.

La raó de tant deferència envers la meva persona me la donava sempre al
punt d'encaixar-me la mà, tot just acabat d'arribar:

-...me dijeron «entre los que piden entrevista hay uno que se llama José
Marti» y yo cuje enseguida: «cómo no se la voy a dar a José Martí, poeta y
revolucionario cubano?». ,

-De poeta nada, de revolucionario menos, y de cubano ya ve usted... —
deia jó.

-Bueno... Però se llama José Martí y eso ya basta —acabava ella.
Quan es presentà per primer cop a Barcelona, Tex-estrella rutilant del

Metropolitan de Nova York, la que ha estat considerada com la més univer-
sal de les «Giselles», amb prou feinas veia ombres a través dels seus ulls. Els
experts deien que només una supertòcnica en el domini de la dansa li per-
metia continuar en el món del ballet. En anys successius, les ombres aboca-
ren en foscor absoluta.

Amb dispositius de seguretat d'alt secret d'Estat —Alicia Alonso és l'ex-
portació cultural de Cuba al món d'Occident- Alicia Alonso, sota el discret
cognom de Fernàndez, fou internada a la clínica Barraquer, on fou operada
en un intent desesperat de salvar uns ulls per al món del ballet i també per
al prestigi polític de L'Havana. Va sortir de la clínica sense que absoluta-
ment ningú no se n'enterós de l'operació i llavors, oberts els seus ulls a la
llum, el consolat de Cuba llançà la bomba: Alícia Alonso tornaria a ballar.

Va tornar a fer-ho prop de dos anys després, quan l'oftalmòleg 11 donà el
vist-i-plau definitiu. Fou llavors quan va dir que Barcelona era una ciutat a
la qual devia poder continuar en la dansa i que això volia pagar-ho ballant
aquí sempre que pogués. El seu gran gest l'oferí a l'Assemblea d'Actors i Di-
rectors quan va oferir-se per a actuar a Montjjuï només amb la compensació
de despeses d'estada per a la seva companyia.

Ara ha tornat altre cop. No The entrevistada. Ja sé el que dirà. Dirà, per-
què té les estructures mentals, sentimentals i ideològiques prou madurades
com per a no canviar en aspectes fonamentals de l'existència, que la vida és
donar, que el ballet no és un art innocent perquè no hi ha cap art que ho si-
gui, que durant uns anys va tenir la temptació de ser una estrella però que
aconseguí .de salvar-se, que el medi ambient es pot trencar i que cal tenir va-
lor; ha d'existir sempre aquest valor per a fer-ho.
I El seu marit li diu sempre All. Ali sempre ha pensat que sentir-se neces-

sari és l'única raó de viure i que una raó de viure la dóna tenir responsabili-
tat envers un poble. Ella va deixar, ja fa molts anys, les nits màgiques d'un
Metropolitan de Nova York que era consagració mundial i va tornar a una
Cuba que començava el llarg camí de la revolució per a donar a aquella re-
volució el pas fràgil d'un «solo» inoblidable de ballet.

Els seus ulls haurien pogut trencar la marxa. Al final, també li foren fi-
dels, com tota la gent que l'envolta. Ella em va impressionar la primera ve-
gada que la vaig veure per la frase amb la qual va tancar l'entrevista:

-M'imaginava així? L'he decepcionat, oi?



Lleure lliure
DILLUNS

Tenim avui fira a Viella, ca-
pital de la Vall d'Aran. Infor-
mem també que a Sant Celoni
s'ha inaugurat un centre d'art
que funciona com a botiga i
sala d'exposicions. Es diu «El
cel del ases» i és al carrer Ma-
jor, 52.

Al Palau de la Música hi ha
el Concert-Ofrena de Barcelo-
na a l'Assemblea Plenària de
l'ONU. Intervenen la cobla La
Principal de La Bisbal, l'Or-
questra Ciutat de Barcelona,
l'Orfeó del Vendrell, la Coral
Sant Jordi i l'Orfeó Català.
S'interpretaran obres de Ga-
rrota, E. Casals i Pau Casals.

Continua al circuit estatal
l'emissió de «La barraca», for-
ça acceptable. Al circuit cata-
là, a Novel·la, Mercè Vilaret
realitza una obra de Frontera:
«Algú arriba de matinada».

DIMARTS

El mes d'octubre està mar-
cat per la música a la Ciutat
Comtal. Al Teatre Lliure, el
Grupo de Percusionistas de
Madrid interpreta obres de F.
Ibarrondo, M. Ohana, J. Cage i
A. Bertomeu. Es tracta de mú-
sica contemporània.

Avui i demà, a Karma (Pla-
ça del Rei) tindreu jazz amb
Alvaro Is Trio, ós a dir, Alvaro
Is al piano, Ramon Farran, ba-
teria, i Moraleda, contrabaix.

Des del 17 de setembre fun-
ciona el Taller de Ciències i
Tecnologia «Galileo». Us infor-
maren més bé a la Fundació
BCr, Passeig de Gràcia, 55-57.
Telf. 215 60 71 -215 6174.

A més a més hi ha fira a
Lles, comarca de la Cerdanya.

DIMECRES

Tenim festa major a La Ro-
ca del Vallès, a Salomó (Tarra-
gonès) i a Santa Maria de Pa-
lautordera (Vallès Oriental).

A la Fundació Miró s'inicia
una exposició dedicada al mo-
dernisme. Ales 19.30 Alexandre
Cirici hi parlarà de «Modernis-
me, un moviment europeu»;

Música al Saló del Tinelí
amb Frans Brüggen, flauta de
bec i travessera i Gustav Leon-
hardt, clavicèmbal. Interpre-
ten obres de Dieupart, Bach,
Mancini.

Al circuit català recordeu
que surt en Capri i comença
una nova nova sèrie dedicada
al cinema, aquest cop a Cata-
lunya. La direcció és d'en Joan
Francesc de Lasa. I si teniu cu-
riositat per saber com dirigia
l'Iquino abans de dedicar-se
als fums «S», podeu veure «Bri-
gada Criminal» a Cine espaftol.

DIJOUS

Avui hi ha fira a Bellver de
Cerdanya i festa major a Flaçà
de la Selva.

Si teniu ganes de ballar, a
Karma hi ha un gran ball ame-
nitzat per l'Orquestina Frenesí.

El concert d'avui és al Palau
de la Música Catalana, i hi in-
tervé l'Orquestra de Paris, di-
rigida per Daniel Barenboim.
Les obres que s'interpretaran
són «La mer» de Debussy i
«Simfonia fantàstica» de Ber-
lioz.

A IIHF destaquem avui «En-
cuentros con las letras» dedi-
cat al Centre Dramàtic Nacio-
nal, amb intervenció dels seus
responsables, Núria Espert i
José Luis Gómez entre altres.

DIVENDRES

Les festes majors del dia són
a Cistella, comarca de l'Alt
Empordà, i a Rosselló, del Se-
grià.

Aquests tres dies de festa
(12, 13 i 14] la Fundació Miró
ofereix teatre per als menuts,
a càrrec del grup Titelles Babi.
Avui és a les 11.30 i les 13,
com diumenge. Demà dissabte,
a les 17.30.

També dura tot aquest cap
de setmana allargat la nova
actuació a Karma. Es tracta
del grup de rock-reggae «Arse-
nilc».

Al Palau de la Música, nova
actuació de l'Orquestra de
París, que avui interpreta la
Simfonia núm. 5 de Mahler.

Televisió ofereix programa-
ció llarga. A la tarda, «Mansio-
nes verdes» que fou suspesa

dissabte passat. A la nit, desta
quem «El nido de Robin», to
això a la primera cadena. A li
segona, una comèdia americà
na de 1972, «Material ameri
canó», amb interpretació d<
Jané Fonda i Don Sutherland
DISSABTE

El Festival internacional d<
Música de Barcelona tambl
arriba als barris de la ciutat
Avui concretament, a l'Esglé
sia de Sant Jordi del barri df
Vallcarca actua l'Orfeo Lauda
te sota la direcció d'Angèl Co
lomer.

Tenim fira a Vilafranca de!
Penedès i festa major a Vila
plana del Camp, comarca de,
Baix Camp.

De la tele, allò més destaca
ble són, com gairebé sempre
les pel·lícules. A la tarda, unf
d'aventures bèl·liques, pot
destacada.
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CONXITA SOCIAS

A la nit, a Sàbado Cine, una
jran comèdia agre de Billy
tfilder, «El apartamento», que
10 dubtem a recomanar, I a La
]lave, amb el tema d'exàmens
oposicions, la primera versió

ie «Adiós, Mr. Chips», comèdia
jentimental força agradable.

DIUMENGE

Hi ha fira a Alcover, comar-
ca del Baix Camp, i festes ma-
jors a Alcanar (Montsià), Cal-
des de Montbui (Vallès Occi-
dental), La Guàrdia d'Ares,
Montanissell i Tuixent (Alt Ur-
gell), Les Freses (La Garrotxa) i
Palautordera.

Recordeu que hi ha teatre
per a infants a la Fundació Mi-
ró i rock-reggae a Karma, i
que és l'últim dia.

Continuem sense futbol a la
tele, i per tant caldrà anar
passant amb Estrenos TV, que
aquesta setmana va de por.
Però sí què hem de destacar la
pel·lícula de Filmoteca, a UHF.
Es tracta de «La busca», d'An-
gelino Fons, basada en la no-
vel.la de Baroja, i que va pas-
sar de forma gairebé fantas-
mal en l'estrena a les pantalles
comercials. És una bona ocasió
per a revisar-la.

A MÉS A MÉS

La primera informació fa
referència als CURSOS DE
TARDOR, organitzats per Rosa
Sensat. Comencen el 8 d'octu-
bre i acabaran el 10 de desem-
bre. Malgrat que és, un pèl
tard, si truqueu al 228 00 03,
potser encara podreu partici-
par en els cursets. Sens dubte
són d'extraordinari interès per
a la consolidació de l'Escola
Catalana. Destaquem de la
programació teatral «L'Odis-
sea» dels Joglars, al teatre Vic-
tòria.

Fel que fa a cinema, si enca-

ra no heu vist «La sal de la tie-
rra», ara teniu l'ocasió de fer-
ho, compartint honors amb
«The front» de Woody Allen-
Martin Rit, a l'Ars. Si recordeu
amb nostàlgia l'Elvis Fresley,
aneu a veure'l a l'Arcàdia, Pa-
ladium o Poliorama.

Al Catalunya arriba l'última
de Feter Bogdanovitch, un film
d'aventures força ben cons-
truït: «Saint Jack, el rey de
Singapur». També teniu, final-
ment, una pel·lícula important
de Visconti al Moratín: «Confi-
dencias», amb memorables in-
terpretacions de Burt Lancas-
ter i Helmut Berger.

La paella pel mànec

Múrgoles farcides i gratin d'espinacs
amb dàtils de mar

Un dels restaurants més coneguts a Barcelona pels
bons afeccionats a la cuina és El Satélite, a la cruïlla
Londres-Carretera de Sarrià. Qui el porta ós el senyor
Antoni Magrané, que parla per a la nostra paella pel
mànec aquesta setmana.

-Quin plat ens recomaneu?
-Un que aquí no he vist fer gaire i que nosaltres te-

jüni a la carta: múrgoles, o rabassoles,«que també se n'-
hi diuen així, farcides.

-Com es fa?
-Bé, en primer Hoc ens calen múrgoles, fresques o

seques. Cal mirar que aquest tipus de bolet no sigui
massa petit, a fi de poder-les farcir després. Si són se-
ques, cal rentar-les bé i tenir-les quatre hores en re-
mull. Si són fresques, només caldrà rentar-les amb cu-
ra. A continuació es prepara el farcit.

~ En què consisteix aquest farcit?
-Es basa en un paté d'oca de tipus francès, herbes

aromàtiques i ceba picada. La ceba es passa una mica
Per la paella, a fi que agafi una mica de color. Gal fer-
o amb mantega i amb les herbes. Després es barreja

«jjjj el paté i se li afegeix una mica de crema de llet. És
5™° aquesta pasta que cal farcir les múrgoles. Proba-
«anent caldrà ajudar-se amb una mànega de pastisser.

• a laUan n**! e s t a f e t ' s ' e s c a l f e n una n^ca amb mantega
at)apPfv i i e s f a u n a flameJada amb conyac. Un cop
centr/^ ho1 ' s h i p o s a *"* (*u a r t d e cullereta de con-
ma de lii ? — ' U n p a r e .U d e cullerades soperes de cre-
bull i • l }m r a i g d e l l i m o n a . És deixa que arrenqui el

' ^Ja només Cal snrtnr.loa fia n« «lof ^aliníAo
cosa

només cal servir-les. És un plat deliciós.
tenim cap dubte. Podem fer alguna

-Sír un g r a t m a t d'espinacs amb dàtils de
-Com es fa? mar.

-En primer lloc, cal tenir espinacs naturals ben nets
i, sense bullir, saltar-los a la paella amb mantega i ceba
picada i una mica de crema de llet.

A part, es tenen dàtils de mar que cal haver fet al va-
por per tal d'obrir-los i treure'ls la closca. Llavors es
prepara una salsa com la que hem dit abans, per al plat
anterior. .És a dir, a base de crema de llet, concentrat
de carn i llimona, i es repeteix també l'operació de dei-
xar que arrenqui a bullir abans de treure'l del foc. Fet
això, poseu els espinacs a la plata, s'hi afegeixen la sal-
sa i el marisc, i finalment hi poseu al damunt formatge
parmesà ratllat i una mica de mantega líquida. I, natu-
ralment, es gratinen. I ja està.

Heus ací dues possibilitats curioses, agradables de
fer i de menjar, i que sens dubte us sortiran bé si us hi
poseu. Endavant!
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La setmana a Televisió

Del 8 al 14 d'octubre

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA

Dilluns, 8
13.30 Crònica esportiva
^4.00 Crònica
16.15 Entre nosaltres
16.45 Novel·la: «Algú arriba de
matinada», de Guillem Frontera.
Real. Mercè Vilaret. Int. Maife
Gil, Julieta Serrano, Joan Borràs

Dimarts, 9
13.30 Signes
14.00 Crònica
16.15 Musical express
16.45 Novel·la: «Algú arriba de
matinada». Cap. 2

Dimecres, 10
13.30 Te bat a bat
J4.00 Crònica
16.15 Tr. Caparrós, medicina
general: «Alegria, alegria»
16.45 Història del cinema a Ca-
talunya: «Introducció»
17.15 Novel·la: «Algú arriba de
matinada». Ca. 3

Dijous' II
13.30 Les nostres coses
14.00 Crònica
16.15 Escenari
16.45 Novel·la: «Algú arriba de
matinada». Cap. 4

Dissabte, 13
10.15 Lliçons de català
10.30 Quitxalla

SEGONA CADENA

Dilluns, 9
23.30 Crònica 2

Dimarts, 10
23.30 Crònica 2

Dimecres, 11
23.30 Crònica 2

Dijous, 11
23,30 Crònica i

Divendres, 12
23.30 Crònica 2

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA
• % > • _ •

Dilluns, 8
14.34 Gente hoy
15.00 Telediario
15.34 Cultural iiiiormaüvo
15.53 Asi es Hollywood: «£l In-
do divertido de Hollywood»

18.34
globos:
19.31
20.10
21.00
21.34
22.37
rraca»
23.40

Un giobo, dos globos, tres
; «La mansión de los Plafï»
Un mundo para ellos
Gran estadio
Telediario
300 mülones
Grandes relatos: «La ba-
, Episodi VI
Ultimas noticias

Dimarts, 9

14.34 Gente hoy
15.00 Telediario
15.34 Cultural informaüvo
15.53 Revista de toros
18.34 Un globo, dos globos, tres
globos: El mundo de la música
19.31 Palo y astilla: «El velloci-
nodeoro»
20.29 Mi amigo el caballo: «El
ultimo húsar»
21.00 Telediario
21.34 Primera pàgina
22.37 «La barraca». Cap. VII
23.40 Ultimas noticias

Dimecres, 10

14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.34 Cultural informaüvo
15.53 Vivir cada dia
18.34 Un globo, dos globos, tres
globos — Cuentos de los mil y un
días: «El cadí que cayó en su
pròpia fosa»
18.59 Cine espaüol: «Brigada
criminal». Dir. Ignacio F. Iquino.
Int. José Suàrez, Soledad Lence,
Maruchi Fresno
21.00 Telediario
21.34 Orquesta sinfónica de RT-
VE: «Capricho espaflol», de
Rimsky-Korsakov i «Agua, azu-
carülos y aguardiente», de Chue-
ca
22.37 «La barraca». Cap. VIII
23.40. Ultimas noticias

Dijous, 11

14.34 Gente hoy
15.00 Telediario
15.34 Cultural informaüvo
15.53 Cafè de redacción
18.34 Un globo, dos globos, tres
globos — El hidroavión de Bai-
ley; «Un nombre de fortuna»
19.21 Los payasos
20.24 Canciones de una vida:
Salomé
21.00 Telediario
21.34 El senor Villanueva y su
gente: «Un invitado en domingo»
22.08 Sombras de ayer
22.37 «La barraca». Cap. IX i
últim
23.40 Ultimas noticias

Divendres, 12
12.01 Ofrenda floral i Misa de
Pontifical
14.00 La otra cara del Pilar
15.00 Telediario
15.34 Los espectàculos
16.00 Largometraje: «Mansio-
nes verdes». Dir. Mel Ferrer. Int.
Audrey Hepburn, Anthony Per-
kins, Lee J. Cobb
17.50 Musical •
18.34 Tarzén: «Tarzàn y su ri-
val»*
19.16 Con ocho basta: «iQuién
està loco aqui?»
20.10 Màs vale prevenir: «Dos
ojos para toda la vida»
21.00 Telediario
21.34 El nombre y la tierra: «El
buitre negro» (II)
22.03 El nido de Robin: «Ya te-
nemos restaurante»
22.32 Grandes relatos: «La Fun-
dación», de Richard Gregson.
Dir. John Cooper. Cap. I
23.35 Ultimas noticias

Dissabte, 13
12.03 Programa infantil
13.30 Tiempo libre
13.59 El canto de un duro
14.30 Noticias del sàbado
15.04 Don Qiüjote: «Don Quyote
es armado Caballero»
15.33 Primera sesión: «Embos-
cada en la bahía». Dir. Ron
Winston. Int. Hugh O'Brien, Mic-
key Rooney, Tosa Chang
17.37 Aplauso
19.20 La pantera rosa
19.30 Astúcia peligrosa: «Em-
boscada en la 7.* Avenida»
20.28 Ingorme semanal
21.30 Noticias del sàbado
22.04 Sàbado cine: «El aparta-
mento». Dir. Billy Wilder. Int.
Jack Lemmon, Shirley McLaine,
Fred McMurray

Diumenge, 14
10.03 Hablamos *
10.28 El dia del Senor
11.13 Gente joven
12.08 Sobre el terreno
13.25 Siete dias
14.30 Noticias del dominso
15.04 La casa de la pradera:
«Fagin»
16.09 Fantastico
19.00 625 líneas
20.01 Estrenos TV: «Noche de
terror». Dir. E. W. Swackhamer.
Int. Valerie Harper, Richard Ro-
manus, Michael Tolan
21.30 Noticias del domingo
22 .04 Estudio 1: «Carta a
París», de José Antonio Arnau.
Real. Sergi Schaff. Int. Àngels
Moll, Luis Fenton, Carme Elías

SEGONA CADENA j
Dilluns, 8 [
19.47 Redacción de nòche
20.30 Revista de cine j
22.00 Màs allà :
22.30 Opinión pública i

Dimarts, 9 j
19.47 Redacción de noche
20.30 Polideportivo i
21.00 Recital - I Solisti Aquila-
ni (II). «Las estaciones: primave-
ra y verano», de Vivaldi
21.30 Nakia: «Cuenta saldada»
22.30 Tribuna econòmica

Dimecres, 10 j
19.47 Redacción de noche
20.30 Polideportivo |
21.00 Pop-grama \
21.45 Imàgenes i
22.30 Tribuna de la historia

Dijous, 11
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo !
21.03 Encuentros con las letras
22.04 Horizontes :

22.32 Tribuna de la cultura

Divendres, 12 !
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo j
21.03 Cine Club: «Material arae-
ricano». Dir. Alan Myerson. Int.
Jané Fonda, Peter Boyle, Donald
Sutherland !
22.41 Tribuna internacional

Dissabte, 13
15.31 Novela: «Crimen y casti-
go». Caps. 13, 14 i 15
17.00 Barbapapà
17.30 Raíces: «Majaelrrayo»
17.59 .Campeonato deji Mundo
de Lucha Sambo j
19.30 La clave - Examenes y
oposiciones: «Adiós Mr. Chips»-
Dir. Sam Wood. Int. Greer Gar-
son, Robert Donat j

. í ' :'
Diumenge, 14 !
15.31 Azafatas del aire: «I»1

vuelo divertido» J .
16.28 Historia de los trenes: «•'
transiberiano» .
17.29 Los casos de Rockfora:
«Peón de brega» ,
18.24 Dibujos animados
18.49 Panorama musical -
19.14 Concierto: Selecció del ix
Premi «Reina Sofia» | ,
20.14 Filmoteca TV: «La busca».
Dir. Angelino Fons. Int.s Jacques
Penin, Emma Penella, Sara te-
zana, José M. Prada |
21.56 La danza !
22.24 A fondo [
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La seva Llibreta o Compte Corrent pot tenir Premi en el nostre Sorteig
Extraordinari amb motiu del 55° Dia Universal de l'Estalvi, 31 d'octubre 1975

Només cal que el darrer saldo del seu Compte Corrent o Llibreta d'Estalvi
a la vista a 31-10-79 sigui superior al que tenia al 31-10-78.
L'import d'aquesta diferència pot multiplicar-se-li per cinc.

55e Dia Universc-i
de l'Estalvi
31 d'octubre í
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