
de Catalunya

AVUI COM AHIR

nos

Article 1.
1. Catalunya, com a
nacionalitat i per accedir
al seu autogovern, es
constitueix en Comunitat
Autònoma d'acord amb la
Constitució i amb el
present Estatut, que és la
seva norma institucional
bàsica.
2. La Generalitat és la
institució en que
s'organitza politicament
l'autogovern de Catalunya.
3. Els poders de la
Generalitat emanen de la
Constitució, del present
Estatut i del poble.



vosfè
té crèdit

cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

JL·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAÍXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

Un sí que mira endavant
Amic lector: "
L'aprovació per part dels catalans de l'Estatut d'Autonomia ens deixa ja a la recta fi-

nal del procés d'institucionalització que demanàvem des d'aquí per a passar de la dicta-
dura a una democràcia acceptable. Ara ja només resten les eleccions que se celebraran
el proper febrer o març i que decidiran la composició del Parlament de Catalunya, i com
a conseqüència, el seu President i el Consell Executiu o govern. En aquest sentit, crec
que les llistes i «Is candidats que han aparegut abans del referèndum han pecat de pre-
cipitació ja que és ara, quan el poble català ha dit que sí, el moment de començar a pen-
sar en el futur Parlament i en el futur, president.

També és ara el moment d'analitzar el resultat, tenint en compte que al marge dels
condicionaments pròpiament polítics el clima no va ésser favorable i aquest element -
dissortadament- influeix sempre augmentant el percentatge abstencionista, Els pocs
vots negatius i les abstencions es van donar per tres raons diferents. Uns creien que l'Es-
tatut és insuficient» altres —de signe ben divers— creuen que amb l'Estatut es trencarà
la unitat d'Espanya, i un tercer grup senzillament no va votar per manca de conscien-
ciació política.

Grec que l'actitud del primer grup pot ser constructiva de cara al futur perquè molta
gent que va votar afirmativament també creu que aquest Estatut és només el comença-
ment d'un procés cap a una autonomia més plena, procés que ha de continuar, tal com
es pot deduir de les paraules que van pronunciar alguns consellers polítics en el míting
de cloenda de la campanya. ,

Els que van votar que no perquè creien que amb l'Estatut es trencava la unitat d'Es-
panya, d'alguna manera són la prova que les competències que ens ha donat l'Estatut
no són tan migrades., . ' . • • .

Finalment queden els altres abstencionistes que, en realitat, són els més preocupants,
ja que no han acabat d'entendre que poden esdevenir ciutadans a partir de la condició
de bens a què els tenia reduïts la dictadura. Sobre aquests caldrà dirigir un esforç col·-
lectiu si els volem vmciriar a l a . Catalunya del

Ben cordialment,

Eii aquest

L'HORA
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Cartes i fotos a

L'HORA
«tiHORA*

RÈPLICA A
EN «JOAN
DE CAN CATALÀ»

Senyor director:
Com a regidora de l'ajunta-

ment de Sant Feliu de Guíxols,
m'he sentit' afectada per l'arti-
cle publicat a la revista «Vallès»
i signat per Joan de Can Català
(Jaume Sindreu) titulat «L'Al-
caldessa es deixa interviuar», el
qual he llegit a «L'Hora de Ca-
talunya» de data 7 d'octubre.

El «senyor» Sindreu s'empara
en el fet de tractar-se d'unes
dones i empra unes formes ma-
lauradament no del tot supera-
des en aquest país. Es permet,
a la vegada, l'insult, la paraula
grollera en contra d'unes perso-
nes que no fan altra cosa que
aportar llur ajuda a la tasca de
construir un pafs més just per a
tothom.

Per altra part, el «senyor»
Sindreu fa un ús totalment
equivocat d'allò que ha d'ésser
la veritable democràcia. En un
règim democràtic les opinions
sobre qualsevulla qüestió són
sempre acceptades sempre i
quan no estiguin basades sobre
•'insult i la discriminació, com
sn aquest cas.

Com a dona i com a persona
que també té els seus deures
flmb la comunitat, dono el meu
suPort a les alcaldesses de les
Quals fa esment el citat article.

Res més, Sr. Director.
Donant-li les gràcies per la pu-
blicació d'aquesta carta, rebi les
me salutacions.

Carme Ayats
Regidora del PSUC

Sant Feliu de Guíxols
(Baix Empordà)

NClflEZ
1 EL BARCA
s * Director:

Sóc barcelonista des de que
®n tinc memòria. >er a mi, el
°arW ha estat i és més que un
Club. i corn a tal, sempre he

volgut que la imatge exterior
que donés fos la que correspon
a allò que molta gent, socis,
afeccionats i poble català en
general, espera del Barca.

Per això em sento trist i de-
cebut per la situació actual del
club, i sobre tot pel capteni-
ment del seu president, Josep
Lluís Núfiez. Aquest senyor va
guanyar certament unes elec-
cions democràtiques que l'ele-
varen a la presidència del club,
i això és un fet sobre el qual no
hi ha res a dir.

No hi ha dubte que la seva
gestió interna, cara endins del
Barca, tot i tenir llacunes com
és natural, cal qualificar-la en
conjunt de positiva. En Núrlez
no fa mal al Barca en tot el que
fa referència a qüestions eco-
nòmiques, de gestió.

Una altra cosa és la imatge
exterior del club. En aquest as-
pecte, el senyor Núftez és abso-
lutament lamentable. Estic molt
d'acord amb el que deia Enric
Barteres en un dels darrers nú-
meros de L'HORA. El senyor
Núrlez està malmetent la imat-
ge del Barca a base dels seus
cops d'efecte, les seves acti-
tuds teatrals, ridícules fins i tot.
L'afer Neeskens va deixar mal
gust de boca al públic, més que
res per la reacció del president.
El que hauria pogut ser un co-
miat afectuós a un gran jugador
es va veure enterbolit per una
rebequeria de Núfiez. Després,
tota la qüestió dels partits tele-
visats, mesura antipopular i in-
justificable, per molt que m'ho
expliquin; els enfrontaments
amb el president del Madrid,
home que em sembla força
tractable, no com abans amb el
difunt Bernabeu, I per acabar-
ho d'adobar, un fet indignant
com és el d'amenaces a perio-
dltes. Em sembla inadmissible,
monstruós... Em falten qualifi-
catius. És que el senyor Núrlez
és diferent de la resta del món,
i hom no li pot fer absoluta-
ment cap mena de crítica? Què
s'ha cregut aquest senyor?

Només espero que la gent
sàpiga veure que el Barca és
quelcom més que l'actitud del

seu president i que tot això no
acabi amb ei prestigi d'un dels
clubs més importants d'Europa. •

Encoratjo la revista a conti-
nuar endavant. Rebeu les me-
ves salutacions.

Pere Ribera
Terrassa (Valle occidental)

ELS EMBOLICS
DE LA
TELEFÓNICA

Sr. Director:
Bé, convé que d'alguna ma-

nera ja es comenci a parlar de
la Telefònica, i me n'alegro que
amb motiu del projecte de nova
tarificació — és a dir, l'augment
encobert— la gent s'hagi mo-
gut.

La Telefònica és un gran
monstre, amb una pila de ten-
tacles. No és, com crec que
hauria de ser-ho, un monopoli
estatal encara que l'Estat hi tin-
gui intervenció. Cada any té be-
neficis impressionats. Però, cu-
riosament, mai a la vida no ha
funcionat bé.

Ha ha algú que entengui els
rebuts del telèfons? Són inex-
plicables de totes totes, No és
gens estrany que et carreguin
conferències que mai no has
fet. I tants d'altres despropò-
sits. No entenc que amb tants
diners com manegen no siguin
capaços de millorar el servei. 0
és que no volen?

Una altra cosa són els con-
tractes. Aprofitant el moviment
d'usuaris que s'ha endegat, no,
seria mala cosa que s'expliqués
bé quins són els drets i deures,
a què s'obliga hom en signar un
contracte amb la Telefònica,
etc. Perquè, evidentment, la Te-
lefònica no ho explica i així pot
anar fent abusos sense que
ningú li pari els peus perquè
ningú no sap si pot fer-ho.

El telèfon ha de ser un ser-
vei, I Ja que des de dalt no fan
res perquè ho sigui, nosaltres,
els consumidors , hem
d'espavilar-nos i pressionar per

aconseguir una informació i
un servei clars i correctes.

Atentament.
Miquel Alba

Barcelona

ELS CRISTIANS
TENIM SEXE,
SENYOR JUBANY

Estimats companys:
Voldria aprofitar la petita fi-

nestra pública que em dóna la
vostra revista per a expressar
quelcom que difícilment puc dir
a través d'altres canals. Es trac--
ta de manifestar el meu desa-
cord i tristor profundes per l'ac-
titud que vé mantenint el bisbe
de Barcelona en matèria de
doctrina cristiana i sexualitat.

Fa pocs dies vaig escoltar
per ràdio una intervenció seva
en què parlava de les relacions
prematrimonials. Vaig fer l'es-
forç d'escoltar-lo per a veure si
nous aires havien arribat a la
nostra Església. Però, molt a
desgrat meu, vaig veure que no
era així. El nostre bisbe Jubany
tornà a insistir en. les postures
arcaiques de tancament a tota
mena d'evolució en aquest te-
ma.

A vegades e.m costa djeniejj»-
dre l'interès que es palesa des
dels centres religiosos en fer de
la sexualitat el focus principal
d'interès. Els que com cristians
i que esmercem els nostres es-
forços en intentar aconseguir

• gn món més just, més sà, més
lliure necessitem que els nos-
tres jerarques es comprometin
també en aquesta lluita no que
ens alliçonin sobre qüestions
que no tenen res a veure.

És trist, veritablement trist,*
que els cristians, no pocs, que
tenim relacions pre o extrama-
trimonials haguem de canviar
d'emisora quan els nostres bis-
bes i jerarques, com en Jubany,
ens parlen d'una inquisició.se-
xual ecle8ial que ens és absolu-
tament aliena.

Uuís Maitf
Barcelona



MALGRAT LA PLUJA TORRENCIAL

Tornem a governar-nos
FRANCESC BAIGES I JOAN GATA

Catalunya ha començat a
autogovernar-se. L'aprovació
de l'Estatut, el vint-i-cinc de
novembre, pel poble català n'ha

. obert la definitiva via. La
mateixa organització del
referèndum des de la
Generalitat va donar bona
prova de la maduresa política
del nostre país per a governar-
s e . ' • / ; ' • " • ' • ' ; . - . • ' •

Això no vol dir, i bona cura en co-
mencen a -tenir els nostres polítics en
evitar afirmar-ho, que tot estigui ja
fet. Les complicacions, els maldecaps
i els errors vindran també amb aques-
ta carta constitucional catalana de la
qual ens dotàvem el dijous proppassat.
Els conflictes plantejats en el segui-
ment del referèndum i en els mateixos
actes produïts al Palau de la Generali-
tat la nit del vint-i-cinc ens donen una
.idea. Els catalans comencem a decidir

La pluja, gran protagonista de la jornada electoral.

el nostre" propi futur, amb errors i en-
certs, amb disconformitats i satisfac-
cions, però, com va dir el conseller de

pi al nostre país que des d'ara es pu-
gui fer a espatlles nostres, sense que
els representants elegits pel poble ca-

Governació, en Manuel Qrtínez: «No hi talà hi intervinguin d'una forma o al-
haurà cap activitat que es desenvolu- tra». '



Manuel Ortlnez i el president Tarradellas,;
dos homes que han omplert políticament
l'etapa provisional de la Generalitat amb,
molt d'encert.

Al llarg de tota la jornada s'anaren
recollint les primeres dades als dife-
rents centres de recompte de resultats
així com també en les seus dels partits
que tenen una implantació impor-
tant a Catalunya, si bé el desple-
gament informatiu d'aquests da-
rrers fou molt limitat en relació als
esforços emprats en anteriors conte-
ses electorals, una prova més de la
confiança en els sistemes establerts
PW la pròpia Generalitat. Potser no
sabien que un d'aquells atzars havia
de convertir en un 9 un 8 en mans
duna ordenadora que trasbalsà un
Pèl els resultats i impedí que les xifres
^adressin com era d'esperar a les
Pantalles situades a la sala de Sant
Jordi. Tot i amb això, els objectius
Promesos pel conseller responsable,
8n Manel Ortínez s'acompliren i així
molt aviat teníem a les nou de
a ^t un sondeig fiable dels resultats

ae Barcelona ciutat i abans de milja
jj11» a les dotze menys cinc, un 80 %
j« "escrutini global de Catalunya. Un
0 % de l'escrutini que servia per a

°ejxar clar ja quina seria la tònica
jjels resultats finals: una participació
Pr°xünada d'un seixanta per cent de
lectorat potencial majoritàriament

abocat a l'opció afirmativa que se si-
tuaria prop del noranta per cent con-
tra un abstencionisme centrat a l'en-
torn d'un quaranta per cent.

La gran obsessió dels polítics i per-
sonalitats dels diferents partits era
justificar aquest quaranta per cent
d'abstencions que a primer cop d'ull
semblava exagerat. «Malgrat l'absten-
ció, per primera vegada ha canviat la
tendència a disminuir el vot participa-
tiu després de tres conteses electo-
rals consecutives en què cada cop
anava menys gent a votar», comentà
el conseller de Governació, alhora que
afirmava én la primera roda de prem-
sa celebrada pels volts de la una de la
matinada, que «el resultat del referèn-
dum és correcte i respon a les espe-
rances que teníem sobre la intenció
del nostre poble». També s'usava com
a argument que l'abstenció tècnica,
deguda a problemes del cens, es situa-
va prop del vuit per cent, al qual calia
afegir un vint per cent d'abstenció ha-
bitual arreu del món en uns comicis
democràtics i també un tercer ele-
ment, les adverses condicions meteo-
rològiques, que com a mínim haurien
representat un altre vuit per cent. Els
dirigents polítics catalans presents al

Palau coincidien en aquestes valora-
cions des d'en Joan Reventós a en
Jordi Pujol, passant per l'Antoni Gu-
tiérrez o en Carles Sentis. Al Saló de
Sant Jordi no hi faltava un sol polític
de primera Unia del nostre país. Tots
hi eren concentrats per a rebre el nou
Estatut i a tots va decebre un tant el
percentatge que va obtenir l'absten-
ció. Algun dels parlamentaris d'edat
presents va parlar.de l'enyor que li
produïa el sol que il·luminà Catalunya
aquell històric diumenge d'agost del
31 alhora que comentava així mateix
el fet que les circumstàncies que ha-
vien embolcallat un referèndum i al-
tre eren molt diferents. «Aleshores es
tractava d'aprovar amb un percentat-
ge el màxim favorable possible per a
poder pressionar després a Madrid a
l'hora d'aconseguir que no els reta-
llessin i això justifica que algunes me-
ses inflessin els resultats o es parlés
que hi havia quatre-centes mil dones
que, per no poder votar, van omplir
una llista de suport quan n'eren
moltes menys. Ara es tractava, sim-
plement i definitiva, de donar el da-
rrer retoc a una peça ja gairebé com-
pleta, que és el que s'ha fet.»

La nit s'allargà dins el Palau de la
Generalitat que arribà en moments a
sobreeixir d'invitats delerosos d'assis-
tir de prop a aquells moments histò-
rics enmig dels polítics catalans, desig
comprensible però que acabà per difi-
cultar la tasca dels propis periodistes i
la bona comunicació de dades. Al ca-
rrer, un bon grapat de gent seguí els
resultats a través d'una gran pantalla
que de la paret del Palau estant desa-
fià una pluja que acabat el període
apte per a votar optà per desaparèi-
xer. I a dins i a fora de la Generalitat,
el mateix dia del referèndum i els dies
posteriors, una idea s'ha anat este-
nent per tots els racons de Catalunya,
com afirmava un dels slogans de da-
rrer moment: «Ja era hora».

Ja era hora I Ja tenim Estatut. Co-
mença ara una ràpida marxa cap al
nou govern de la Generalitat. Espe-
rem que el dia de les eleccions al pri-
mer Parlament de Catalunya demo-
cràtica en molts anys no torni a plou-
re. Catalunya torna a ser una mica
més lliure. #



RESULTATS DEL REFERÈNDUM PER CIRCUMSCRIPCIONS

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Votants

60,45

60,98

63,62

58,23

54,60

Abstenció

39,55

39,02

36,38

41,17

45,40

Sí

88,15

89,57

89,38

89,79

86,81

No

7,78

6,19

6,22

5,99

8,62

Blancs/Nuls

4,05

4,24

4,4

4,22

4,57

ELS BARRIS OBRERS COMPLIREN

FRANCESC BAIGES
JOAN CATÀ

Les dades definitives poble per po-
ble fan difícil de treure conclusions
globals. Dos punts ressalten, de tota
manera, amb força: en primer lloc
l'alta participació dels nuclis immi-
grats, per damunt de la mitjana nor-
mal i l'augment dels vots negatius en
els barris, sobretot en els barcelonins
de més poder adquisitiu, és a dir de
categories socioeconòmiques altes.

Finalment ha estat un seixanta per
cent de la població catalana la que ha
participat en aquest referèndum,
mentre un trenta-nou per cent es que-
dava a casa. Les dades, que han estat
considerades més baixes del normal
no deixen, però, de palesar la majoria
autonomista dels catalans.

La participació a les quatre cir-
cumscripcions electorals no ha seguit
el mateix ritme. Mentre Girona supe-
rava de bon tros el seixanta-tres per
cent de participació, Tarragona es
quedava en un cinquanta-quatre per
cent, Lleida amb un cinquanta-vuit i
Barcelona amb un seixanta-u pràcti-
cament completant les dades de parti-
cipació.

La comptabilització dels vots afir-
matius i dels vots negatius se situa
com a norma general entre el vuit i
deu per cent els No i el vuitanta-vuit i
noranta per cent els vots afirmatius.
L'existència ,de tots aquests vots nega-
tius no ha sorprès el conseller de go-
vernació que veu el fet com una mos-
tra més de l'acostament de Catalunya
als països civilitzats de l'Europa Occi-
dental.

£1 definitiu establiment d'una valo-
ració acurada de les raons del vot

tindran feina
dels diversos indrets de Catalunya és
gairebé una feina d'especialistes de
categoria ja que alguns detalls són de
difícil comprensió en una anàlisi im-
mediata. Així, per exemple, algunes
localitats assoliren percentatges de
participació elevats, superiors als ob-
tinguts en les proppassades eleccions
municipals mentre a pobles i ciutats si-
tuats al costat mateix dels esmentats
els resultats d'aquest referèndum de
l'Estatut de Catalunya treien xifres in-
feriors de votants que en les altres
eleccions. Aquestes variacions van
fer, per exemple, que a Barcelona se
superés en tres punts la participació
d'aleshores, succeint la mateixa cosa
a Girona i a Badalona, mentre a Ta-
rragona i Lleida es mantenia el ma-
teix índex de participació i a Sabadell
descendia en un tres per cent. L'Hos-
pitalet de Llobregat sorprenia en
aquest sentit ja que s'enlairà set punts
pel damunt de les eleccions que van
portar el socialista Pujana a l'alcal-
dia.

Alguns observadors han volgut veu-

re en els resultats comentats a primer
cop d'ull una certa relació entre el
percentatge de gent que va anar a vo-
tar a cada poble i el nivell de funcio-
nament dels diversos ajuntaments, se-
gons la regla de tres directa de si un
ajuntament no havia tingut problemes
amb els pactes de govern i tot s'havia
esdevingut bé de les eleccions del tres
d'abril ençà això implicava una major
participació i en cas contrari s'esde-

El Consell Executiu de la Generalitat estava content dels resultats que a la sala de prem
sa anaven apareixent.



venia una menor assistència a les ur-
nes. Aquests comentaris haurien de
venir matisats així mateix pel grau de
conscienciació dels ajuntaments de la
importància de la campanya pel refe-
rènndum. És a dir, s'han deixat notar
nolt aquells indrets on s'havien preo-
cupat els consistoris democràtics per
a celebrar actes demanant el vot i la
participació popular.

L'assoliment d'uns percentatges de
participació, i encara més de partici-
pació afirmativa, és convertida així
en un motiu de prestigi entre les dife-
rents contrades de Catalunya. Dit d'u-
na forma còmica, gairebé podríem
afirmar que les baralles que fins ara
existien als pobles acusant-se els uns
als altres de determinades mancances
i vantant-se cadascú de les pròpies
virtuts esdevindrà a partir d'aquest
històric vint-i-cinc d'octubre una pica-
baralla de percentatges electorals.
«Tu ho em diguis res, sentirem dir per
arreu, que al teu poble vàreu treure
un deu per cent de participació en el
referèndum de l'Estatut menys que en
el meu.»

En resum, doncs, ja tenim Estatut
de Catalunya malgrat les dificultats
que el mal temps, el cens incorrecte i
la manca d'enemic real que forcés a
una major participació hagin pogut
produir. Estatut, doncs. I Estatut per
molt temps. Enhorabona. •

PRINCIPALS CIUTATS DE CATALUNYA

Ciutat

Badalona
L'Hospitalet
Igualada
Manresa
Mataró
Mollet
Sabadell
Terrassa
Vic
Vilanova
Blanes
Figueres
Olot
Palafrugell
Puigcerdà
Ripoll
Falset
Gandesa
Montblanc
Móra d'Ebre
Reus
Tortosa
Ulldecona
Valls
El Vendrell
Balaguer
Cervera
Sort
Tàrrega
Tremp

(Comarca)

Barcelonès
B. Llobregat
Anoia
Bages
Maresme
Vallès Or.
Vallès Oc.
Vallès Oc.
Osona
Garraf
Selva
A. Empordà
Garrotxa
B. Empordà
Cerdanya
Ripollès
Priorat
Terra Alta
C. de Barberà
Ribera
B. Camp
B. Ebre
Montsià
A. Camp
B. Penedès
Noguera
Segarra
P. Sobirà
B. Urgell
P. Jussà

%vot

60,7
64,9
62,7
65,5
65,8
58,4
61,2
58,7
67
66,5
64,4
60,7
67,3
62,12
58,1
71,2
63
56,5
65,4
53
53,2
43,6
48
67,7
64
54,2
56,5
54
61,4
67,3

%SÍ

89,16
86,39
87,38
90,40
89,53
83,68
86,52
86,24
90,28
89,8
88,26
89,10
87,60
92
90,81
91,96
90,12
82,56
91,75
88,96
88,55
86,04
86,31
90,31
87,91
91,61
90,04
84,6
91,53
93,67

9éNo

7,01
9,24
6,99
6,10
7,67

11,31
6,42
8,98
6,8
6,9
7,36
8,12
7,44
4,34
9,18
5,24
5,77

10,94
3,89
7,59
8,03

13,63
3,45
5,99
6,71
8,2
8,38
3,58
4,40
1,99

96B/N

3,81
4,08
5,12
3,72
3,87

5
7,05
4,76
4,33
4,1
4,37
4,91
5,54
3,65
4,94
2,79
4,10
6,48
4,35
3,44
4,45
5,71
5,23
4,03
4,9
3,33
6,78
11,8
4,05
0,02

Les gàrgoles del Palau PERE FONS

Tres-cents seixanta-cinc graus
Tres-cents seixanta-cinc. Tres-cents seixanta-cinc

graus va voltar el president Tarradellas en la seva in-
tervenció a l'acte final de la campanya del referèndum.
«No participaré a la campanya», deia fa unes setmanes.
I tanca l'acte de la campanya. «Res de ministres a Ma-
drid», afirmava fa uns mesos. «Ministres a Madrid», diu
ara «els catalans hem de ser presents al govern de l'Es-
tat», i aquesta afirmació la fa quan> ell mateix ho reco-
neix, les seves relacions amb Madrid no són, ni de bon
tros, òptimes com ho foren algun temps. I, malgrat ai-
xò, Tarradellas continua essent Tarradellas i tó la pae-
Ua, la paelleta si voleu, pel mànec.

La majoria dels mitjans de comunicació no van as-
senyalar el que realmente havia anat a dir Tarradellas
a l'acte del Palau de Congressos. El president necessita-
va dir això dels ministres. Feia temps que ho duia al cap
j ens consta que el dia vint-i-tres, dos anys després de
*a seva tornada, el va passar am el neguit de dir que ja
jra hora que els catalans tinguéssim homes al govern de
Madrid.

«Això ha dit?», va comentar un dels seus col·labora-
dors habituals a qui l'assumpte ministerial havia passat
per alt. «És curiós perquè fins avui deia ben bé el con-
trari». I, per mostra, un botó. Quan els convergents i el
govern estaven encarà més que no pas ara à partir un
pinyó, a l'hora de la investidura de Suàrez, Tarrade-
llas desaconsellà de totes totes que algun home - o
dona- de CDC entrés a formar part del govern.

«Tinc raons per dir el que ara dic», comentà el presi-
dent. I també manifesta que les seves opinions sobre els
ministres catalans ha de saber-se a Madrid. I tot això
ho explica quan ja tenim l'Estatut a la butxaca i quan
falta poc per a les eleccions al Parlament i, consegüent-
ment, per l'anunciada retirada política d'aquest vell i
lúcid polític. I al costat de totes aquestes coses en diu
també un altra: «algun dia la gent s'adonarà de la in-
mensa tasca que està realitzant i ha realitzat la Genera-
litat provisional».

Quines seran les raons de Tarradellas per dir el que
diu i en el moment que ho diu? Aviat les sabrem.



EL REFERÈNDUM ARREU DE CATALUNYA

Les comarques gironines,
davant, perquè ja passen
de phjja

Hi va haver un moment que fins i
tot els polítics estaven més preocupats
per l'aiguat i les històricament funes-
tes conseqüències, que no pas per la
marxa de les votacions. Això és simp-
tomàtic del fet que explica que, mal-
grat les comarques gironines hagin es-
tat les de major índex de participació,
no s'han sostret del que és comú a la
mitjana de ciutadans de Catalunya: la
gent està preocupada pels problemes
reals socio-econòmics i ha vist l'Esta-
tut com una cosa ja no tan propera i
sentida com quan es cr idava
«Llibertat-Amnistia-Estatut d'Autono-
mia» a tall de slogan dipositari de to-
tes les esperances. El camperol, el bo-
tiguer, l'industrial turístic i el paleta
que fa dos anys és a la Costa han con-
siderat que sí, que l'Estatut és una ei-
na però que l'urgent és fer-là servir
car abans del Referèndum ja els seus

representants l'havien aconseguit al
Parlament de Madrid.

Els xàfecs varen ser una constant
objecte dels comentaris, però al
menys a Girona-capital es varen po-
der veure anar als Col·legis fins i tot
veterans en cadires de rodes, seguint
la tradició catalanista d'anar a votar.
Els comentaris aquest cop no anaven
cap a una.por de desbordament de
l'Onyar —ja controlat— sinó pel mal
estat dels carrers d'un municipi l'A-
juntament democràtic del qual és.dels
primers en pressionar Madrid per
aconseguir diners. Sociològicament
s'explica, per exemple, que Blanes ha-
gi estat capdavantera en participació
degut a la mobilització dels obrers in-
dustrials de SAFA i la incidència dels
sindicats d'hosteleria que no han tingut
tant d'èxit a Tossa o Lloret. Als pobles
de l'Empordà no s'ha perdut l'entu-
siasme dels veterans que han sabut
connectar amb les noves generacions i
explicar-los que varen plebiscitar el
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Girona va tenir l'índex de participació
més alt de tota Catalunya.

LA TVE FA L'ORNI AMB L'ESTATUT
JOAN CATÀ

L'actitud del principal medi de co-
municació, la televisió, en la cam-
panya del referèndum per l'autono-
mia catalana ha estat objecte de po-
lèmica dia si, dia també. Mentre
Juan Antonio Saenz Guerrero, de te-
levisió a Barcelona, creu que la tele-
visió s'ha portat bé, i Manuel Ortínez,
conseller de governació de la Genera-
litat, sense criticar la televisió no li
canta lloances, els diferents observa-
dors polítics i els mitjans de comuni-
cació escrita s'han desfet en crítiques
a la centralista TVE.

De bon començament ja ès va veu-
re que la «caixa tonta» es faria el
«tonto». Els primers contactes man-
tinguts amb Madrid per Manuel Ortí-
nez no foren esperançadors. Es de-
manava massa, la resposta era plena
de raons tècniques que amagaven
d'altres intencions. Un referèndum és
un tema polític i no tècnic.

Manuel Ortinez es rodejà d'un
equip d'assessors per la campanya de
propaganda institucional de l'Estatut
d'Autonomia. Com a homes de la Ge-
neralitat Udina, Ureta i Lorés, com a
tècnics Xavier Foz i Antoni Serra i
com a assessor personal del conseller
Joan Anton Benach. Com és natural
Ramon Folch, cap de la campanya
nomenat pel propi Manuel Ortinez,
també hi ha intervingut.

Les negociacions han estat porta-
des directament pel conseller de go-
vernació que demanà a Madrid, en-
tre d'altres coses, suprimir el progra-
ma «Gente hoy» que s'emet de dos
quarts de tres a tres de la tarda a fi
d'emetre durant aquesta mitja hora
el programa especial sobre el refe-
rèndum que s'ha hagut de transme-
tre finalment pel segon canal, això sí,
dues vegades. La negativa de la di-
recció central de TVE a aquesta peti-
ció, deixà clar que no es podia ni

somniar en demanar horaris de més-
audiència con són els del capvespre.
El programa «Gente hoy», per altra
banda, gaudeix d'un dels més baixos
índex d'acceptació segons la pròpia
TVE.

S'adduïren raons tècniques com
que el repetidor del circuit català
emet per Les Illes i una zona de l'A-
ragó, que podrien protestar per la su-
pressió del programa estatal i l'obli-
gació de visionar uns programes que
«ni els vénen ni els van». Quelcoïn
semblant passà amb els espots de
propaganda que en principi només es
pogueren veure pel canal català.

Manuel Ortinez explicà a L'HORA
que «no hi ha hagut dia que no hagi
negociat amb Madrid», i d'aquesta
manera i com que «tothom hi ha aju-
dat» cada dia, bocinet a bocinet, ana-
va augmentant l'estona de progrania-
ció. Les opinions del conseller s'in1*
ciaren amb aquestes paraules «la me*
va postura no vol ser crítica ja que *j
final això no ens serveix de res»/ ?

1931 un Estatut lligat directament
amb la política de la Llei de.Contract
tes de Conreu. A la muntanya —a la
Cerdanya -̂ s'havia > fet molt poca
campanya i no s'han superat encara
les dificultats de comunicació i de
l'actual dispersió.

Quan la pluja va minvar, els giro-
nins, alguns desplaçats d'arreu de les
comarques, varen començar a omplir
la Casa de la Cultura —al costat de la
Universitat— on s'havia instal·lat el
centre de recepció de dades conjunta-
ment per part de la Diputació, l'Ajun-
tament de Girona i el Govern Civil.
Fel que fa a les dades de les nostres
comarques evidentment es tingueren
abans que a la Generalitat i d'aquesta
es rebien els parcials d'altres vegue-
ries. L'ambient no era de joia. Sorpre-
nia el pessimisme d'impressions que
arribaven de Barcelona i alhora es va-
loraven molt acuradament les decla-
racions dels dirigents polítics. En
qualsevol cas des d'aquí queda ben
clar que el suport a la Generalitat és
total en ésser la Diputació la primera
en oferir-se per autodestruir-se quan
la Generalitat li demani. El mateix
passa amb els caps territorials de les
Conselleries que han estat peoners en
posar-se al front de les en vies de de-
saparició «Delegaciones Provinciales»
dels Ministeris. Cal veure com arriba

ara l'onada de noves tàctiques i estra-
tègies dels comitès executius dels
principals partits catalans. #

CARLES S. COSTA

Els lleidatans foren
pocs i mal avinguts
Taxo Benet

A darreres hores de la nit del dyous
els partits polítics de Lleida es culpa-
ven mútuament de les elevades xifres
d'abstenció i vots negatius a les co-

. marques de Lleida. La pluja que cai-
gué durant gran part del dia tampoc
no podia ser utilitzada com a ate-
nuant1: la pluja, sense dubte, va aug-
mentar el nombre de votants entre els
pagesos, que no van haver d'anar a
llaurar. '

El dijous 25 Lleida despertà amb
nombroses pintades feixistes que, amb
creu gammada inclosa, demanaven el
no a l'estatut. La pluja, una mena de
«siri-miri» basc, caigué durant tot el
matí, gairebé fins les 4 h de la tarde.
En general, el gran ambient dels col.-
Iegis electorals a primeres hores era
produït per, la pròpia desorganització
de les eleccions, més que no pas per
l'afluència de votants, mínima en

aquells moments. El propi alcalde de
Lleida, Antoni Ciurana, va haver d'es-
perar mitja hora per a poder votar
fins que es constituí la taula electoral..
Com en aquest cas en altres moltes
taules es varen produir retards de
mitja hora en l'inici de la votació per-
què els components d'aquelles no es
van presentar a l'hora establerta.

Les causes de l'abstenció produïda
a Lleida són difícils d'avaluar. Obser-
vadors de diferents tendències acusa-
ven en primer lloc la campanya insti-
tucional, molt freda i deslluïda a les
comarques de Lleida. L'actitud dels
partits polítics també ha estat molt
criticada. Fer començar, s'acusava
tant a UCD com a ERC per la campan-
ya contra l'estatut i concretament
contra la disposició transitòria quarta
que van portar a terme durant els da-
rrers mesos. Aquesta campanya ha
produït un sentiment de reguig
contra l'Estatut enarborant la ban-
dera contra el suposat centralisme
barceloní, fantasma que recull molts
clients a les comarques de Lleida.

Fer altra banda, partits amb gran
capacitat de mobilització com el FSUC
tampoc no han mogut un dit per l'esta-
tut. Ni un sol acte en tota la campan-
ya i unes desenes de cartells engan-
xants a última hora han estat l'únic
suport dels comunistes. •

expressà també que «si la televisió fos
catalana hauria estat una altra cosa,
però la televisió és el que és, amb
j'Estatut aprovat tindrem una televi-
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«cte de cloenda de la campanya presidi-
Pel president Tarradellas va ser re-

*ansmè per TVE.

sió nostra. La televisió és un monstre
força difícil».

Un dels punts de fricció entre la
Generalitat i la televisió fou la realit-
zació dels guions dels espots de pro-
paganda institucional. Mentre la Ge-
neralitat elaborà uns espots «més à-
gils, amb figures que es moguessin»,
la televisió considerà que era «impos-
sible fer-los per manca de temps i de
mitjans». D'aquesta manera els vint-
i-quatre espots diferents que han
anat apareixent successivament per
la petita pantalla són calçats als del
referèndum de la constitució del pas-
sat desembre amb imatge fixa.
Aquests espots foren gravats en un
sol dia,

En les declaracions de Manuel Or-
tinez, el conseller reconegué que «els
mitjans tècnics de televisió a Barcelo-
na són limitats ja que els estudis fan
pena i el material són deixalles de
Madrid». Ferò manifestà que si bé ai-
xò és sempre una hipòtesi perquè mai
no es podrà saber del cert «la cam-

panya institucional de televisió l'-
hauríem feta més adaptada à la nos-
tra mentalitat, les coses haurien anat
d'una altra manera». Per a Manuel
Ortinez, en definitiva, la campanya
televisiva ha tingut «coses bones i co-
ses dolentes».

Altres fonts acostades a la Genera-
litat han qualificat la campanya amb
un expressiu «regular», tenint en
compte que els darrers dies els pro-
grames del canal català de TVE «han
anat al màxim», però els del canal es-
tatal nó han estat el que s'esperava.
En tot moment là programació del
circuit català s'ha mantingut supedi-
tada a la de Frado del Rey. Fins i tot
el programa especial que s'emetia i
un quart de vuit del vespre pel segon
canal fou traslladat un dia al primer
canal a mitja tarda a causà d'una al-
tra retransmissió. V '

Quan tothom es pensava que l'acte
de cloenda de la campanya presidit
pel propi Josep Tarradellas en el Pa-
lau de Congressos de Barcelona seria

11
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A les comarques tarragonines, molta aigua i pocs vots.

tarragonins no
van mullar gaire

EMUIA ARNAVAT JOSEP Ma BADIA

Els resultats del referèndum per
l'estatut a les comarques de Tarragó-
na van presentar una abstenció més
alta que la prevista, de la mateixa
manera que la resta de Catalunya.

La participació va ésser del
54,60 %, dels quals el 86,81 % va vo-
tar afirmativament, i un 8,62 % es va
pronunciar pel no.

El suport més important a l'estatut

de Sau l'han donat Valls i El Vendrell,
capitals de l'Alt Camp i el Baix Pene-
dès.

L'abstenció més elevada la trobem
a les comarques de l'Ebre, on també
s'ha produït el major nombre de vota-
cions negatives, fet ja tradicional.

Tant les forces polítiques com el go-
vernador civil van atribuir els resul-
tats a la forta pluja que va caure a to-
tes les comarques tarragonines, pluja
que a Tarragona ha arribat a 57 litres
per m2. Per altra banda, també es va
tornar a insistir en les incorreccions
del cens electoral.

Hem de destacar també, la feblesa
de la campanya propagandística dels
partits, en part justificable per llur
greu situació econòmica, i per l'argu-
ment que no hi havia «enemic a ba-
tre». De qualsevol manera les raons
dels resultats caldrà analitzar-les amb
més profunditat.

El dia va transcórrer amb normali-
tat sense que es registrés cap incident
en les votacions. Únicament en un
col·legi de La Canonja, la pluja-provo-
cà una petita inundació.

És important asenyalar l'alt nivell
de participació i de vots favorables a
l'estatut, aconseguit en els barris que
confegeixen el cinturó industrial de la
capital. Barris formats en llur major
part per famílies immigrades. •

i transmès íntegrament, oficiosament
s'havia dit, la TVE s'hi negà i s'hagué
de negociar la possibilitat de realitzar
una entrevista amb el President de la
Generalitat, Josep Tarradellas, dins
de l'informatiu del vespre i un resum
de l'acte de cloenda al darrer progra-
ma informatiu del primer canal, re-
transmetent l'acte íntegrament, és
clar, pel segon canal, en diferit i a
quarts de dotze, quan la programació
estatal era closa com és natural.
Juan Antonio Saenz Guerrero, direc-
tor dels serveis informatius de TVE a
Barcelona, declarà a L'ÏÏÒRA que el
resum de l'acte i l'entrevista amb. el
President era «més important donar-
ho, que no pas l'acte sencer, s'ha
d'entendré que no es podia donar a
nivell nacional tot l'acte». Realment
les negociacions han estat molt du-
res, fin el punt que la possible pressió
a la premsa explicant l'actitud de
TVE, encara la tancà més en banda.

Per a Juan Antonio Saenz Guerre-
ro tot el que s'ha fet «ni somniar-ho,
no s'havia fet mai un desplegament

de mitjans tan gran, hi ha hagut més
de mitja hora diària de programes,
espots a les millors hores, fins i tot
els darrers set dies de campanya es
passaren quatre espots en castellà pel
canal nacional». L'home de la TVE
reconegué que s'han passat molts mi-
nuts de programació per l'estatut pel
segon canal i que existeix una inèrcia
a veure el primer però «la Generalitat
s'ha abocat amb els anuncis als dia-
ris avisant de l'hora de la programa-
ció, crec que tothom ho ha pogut veu-
re encara que fos pel segons canal».

«Penso que no hi ha hagui reticèn-
cies per part de Madrid», digué Saenz
Guerrero, el qual puntualitzà «hi ha
hagut els problemes normals sobre
una qüestió que hauríem d'arreglar a
casa nostra i s'ha arreglat a sis-cents
quilòmetres de distància».

La dependència de Madrid s'ha fet
palesa en molts moments. El darrer
exemple fou la retransmissió del pro-
grama «Gente hoy» especial de l'Esta-
tut, el qual realitzaren nou persones
vingudes de Madrid amb una emisso-

ra mòbil també arribada de la capi-
tal.

Les fortes crítiques que ha d'a-
guantar des de tots els indrets la TVE
s'han fet sentir. Així l'AVUI publica-
va en portada un escrit sobre l'acte
de cloenda que assenyalava «algú va
dir que allò semblava un acte medie-
val, o en el millor dels casos, un acte
dels anys trenta, ja que només era
transmès per les emissores de ràdio»,
i acabava- preguntant-se en sèr
transmès l'acte a darrera hora de la
nit pel segon canal si «són aquests els
espais que només ens reserven?».

Mentre des de la Generalitat s'ha
elogiat l'actitud de les emissores de
ràdio catalanes acostades a la pro*
blemàtica local i amb una sensibilitat
que no té ni tindrà aquesta TVE si
continua com ara la televisió s'ha
quedat sense lloances. El repte, sens
dubte, és per a la televisió catalana
que l'Estatut estableix. Aquesta tele-
visió haurà de demostrar que la «te-
le» també pot estar més arrelada al
poble. En aquest cas a Catalunya.
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Els parlamentaris catalans presidits per Francesc Macià anaren a Madrid amb la força moral que els donà l'aprovació del
projecte al referèndum.

1931/1979

referèndums
diferents
JOSEP MARIA LLADÓ
No em proposo en aquest article establir comparances, sempre
odioses, entre el contingut de l'Estatut de 1932 i el de 1979, però
si que voldria precisar la diferència evident que hi ha en el
plantejament de l'un i de l'altre.

D'una banda, el de Núria fou ple-
biscitat pels ciutadans de Catalunya el
2 d'agost de 1931, abans de passar
pels sedassos de la comissió constitu-
cional de les Corts de Madrid; en can-
vi, ara hem plebiscitat un text dicta-
minat i aprovat, tant per la ponència
com per la comissió parlamentàries,
també a Madrid.

És a dir, si fa quaranta-vuit anys,
els homes de Catalunya -les dones no
tenien encara el dret del vot— es ma-
Bifestaven a favor d'un avantprojecte
Çue després seria retallat per les
Corts, ara, homes i dones, hem votat
ya text conegut que haurà de prevaler
1 íue podrem posar en marxa. L'ope-
ració resulta, doncs, força més còmo-
da i diàfana per als nostres dirigents
Polítics, als qual no podrem dir que
ens han enganyat o decebut, ja que
ens presenten un text que difícilment
Podrà ser modificat, mentre que els
j* e 1932, tan ben intencionats i patrio-
tes com els d'ara, èns demanaven el

vot per un projecte susceptible
d'ésser-ho, com en efecte ho fou,
després d'un any de discussions a les
Corts Constituents.

I això, malgrat que la majoria par-
lamentaria fos d'esquerra republicana
i socialista, i a desgrat també que no
existís el Senat, un altre sedàs pel
qual ara cal passar.

La cosa va anar així
Fem una mica d'història per a dir

que, si la Generalitat fou restablerta
arrel de les eleccions municipals del
12 d'abril de 1931, que van acabar
amb la monarquia d'Alfons XIII i do-
naren pas a la República, un mes
després, ja desaparegudes les Diputa-
cions provincials catalanes, les quals
s'integraven a la Generalitat, aquesta
creava una Diputació Provisional ele-
gida pels alcaldes sortits d'aquells co-.
micis.

I fou d'aquesta Diputació Rovincial
d'on van sortir-ne els homes que, a la

Vall de Núria, haurien de redactar l'a-
vantprojecte d'Estatut. En cosa de
tres setmanes l'enllestiren per a
lliurar-ne el text al president de la Ge-
neralitat, don Francesc Macià, el qual
convocava els catalans per al 2 d'a-
gost perquè diguessin «sí» o «no» a
l'esmentat projecte.

El poble va dir «sí» d'una manera
tan clara i positiva que les absten-
cions foren molt poques, i només el
dos per cent ho va fer en contra.

L'Estatut a Madrid
Això, com ja he dit, passava el 2

d'agost de 1931. Un cop coneguts els
resultats definitius, don Francesc Ma-
cià, ja en possessió de la força moral i
política del vot popular, podia anar-
se'n a Madrid per a presentar el pro-
jecte al cap del govern provisional de
la República, don Niceto Alcalà Zamo-
ra, el qual li prometia que el Govern
es faria seu el projecte, i l'enviaria a
les Corts. Així ho faria l'endemà dia
15.

Foques hores després —la mateixa
tarda del 14 d'agost— el president
Macià, que havia estat elegit diputat
el 28 de juny, es presentava al Parla-
ment per a prometre el càrrec. Quan
va entrar a l'hemicicle, tots els dipu-
tats li van dedicar una llarga i càlida
ovació, la qual cosa demostrava un
clima francament favorable a les nos-
tres aspiracions.

Una llarga elaboració
Tot feia preveure, doncs, que la dis-W
cussió de l'Estatut a les Corts seria co-r
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sa fàcil. Però, de primer, havia de
passar per la comissió parlamentària
corresponent que, per sort nostra, era
presidida per Luis Bello, il·lustre pe-
riodista que, entre altres campanyes
de gran eficàcia, n'havia menat una
de particularment interessant a les
pàgines d'aquell gran diari madrileny
«El Sol», sota el títol de «Visita a es-
cuelas». En aquells articles, que
hauríem de rellegir si poguéssim per-
què encara són actuals, Luis Bello
mostrava la seva preocupació per üns
problemes tan fonamentals com ho
són els de la cultura i l'educació. La
simpatia que Luis Bello mostrà per la
nostra causa, li valgué una campanya
insidiosa i insultant, duta a fons per
part dels enemics de la democràcia i,
per tant, de l'autonomia de Catalun-
ya. Eh justa correspondència a la se-
va amistat, l'any 1933, l'Esquerra si-
tuava Luis Bello en la candidatura a
diputats a Corts, el novembre de
1933.

El cas és que la discussió de l'Esta-
tut va durar molts mesos, a causa de
les resistències que els nostres adver-
saris, acabdillats pels diputats Royo
Villanova i Alhora, presentaren. La si-
tuació es va aclarir «gràcies» a l'intent
d'alçament militar del general Saan-

jurjo a Sevilla, secundat a Madrid pel
general Fernàndez Pérez, però sense
repercussió a les altres guarnicions.
El sollevament quedava resolt en
menys de vint-i-quatre hores. Els qui
el dirigien, havien publicat el manifest
consabut, en el qual s'atacava l'Esta-
tut i la Reforma Agrària —projecte de
llei que era discutit al mateix temps-
. Fou aleshores quan el govern Azana
va obrir els ulls i s'adonà, per fi, de la
necessitat urgent d'accelerar la dis-
cussió de les dues lleis, les quals per
314 vots contra 24 eren aprovades un
mes després: el 9 de setembre. (Per
cert que els qui van votar contra la
reforma agrària, foren precisament
els anomenats diputats agraris. I és
que no defensaven els interessos dels
treballadors del camp, sinó llurs ex-
plotadors tradicionals: és a dir, els te-
rratinents).

L'altra diferència
Al començament d'aquest article he

assenyalat dues diferències entre la
negociació de l'Estatut del 1932 i la
del 1979.

L'una - ja ho he di t - és la que el
poble català va votar el text de Núria
abans que l'aprovessin les Corts; l'al-

tra és —i també ho he dit— el llarg
procés que aleshores exigí l'aprovació
de l'Estatut per les Corts, malgrat l'es-
forç, que podríem qualificar de tità-
nic, fet per la minoria catalana, que
presidia Lluís Companys.

La diferència entre adés i ara és
també òbvia. Ara, el tràmit ha estat
més curt: en cosa de quinze dies -el
termini fixat pel govern Süàrez- l'Es-
tatut de Sau ha estat^aprovat, gràcies
a la negociació de la Moncloa.

Algú dirà - i ha dit- que això no
és prou democràtic, però cal
preguntar-se: si els negociadors cata-
lans representaven —representen- la
voluntat majoritària del nostre poble
i qui pot negar-los el dret a parlamen-
tar amb un poder que és, en definiti-
va, el que decideix? Què pretenien els
que s'oposaven a aquesta negociació?
Que la discussió de l'Estatut es perpe-
tués com va passar l'any 1932?

Política és realisme, i aquest és el
camí sempre que no hi hagi com no hi
ha hagut en aquest cas, claudicació,
sinó dignitat en els plantejaments, en
el diàleg i en les decisions. Gràcies a
això, aquesta setmana els ciutadans
de Catalunya han pogut dir «sí» a l'Es-
tatut. •

J. M. LL.
Francesc Macià i Amadeu Hurtadot discutint Vestatut amb els liders socialistes Julidn Besteiro i Indalecio Prieto.
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Fa* economies, amb Pla
Fa un temps li van preguntar a

Josep Plà per a què servien els eco-
nomistes. Va ser tallant en la seva
resposta: «Els economistes que fa-
cin economies». Seré, doncs, breu
en assajar de posar en relleu el
que ha significat la feina planiana
per al coneixement de la societat i
l'economia catalanes -amb Fia i
sense Fia serien, alternatives ben
diferents.

Perquè cal destacar d'entrada
l'economisme de Pla. Anem de l a .
mà - d e m o m e n t no tan
polèmica- de Castellet: «Des d'a-
quest punt de vista, tota l'obra pla-'
niana és impregnada d'un dels fets
que ell considera decisiu en la vida
de les nacions, en el desenvolupa-
ment de la societat i, fins i tot, en
el comportament individual de ca-
dascú, és a dir, el fet econòmic des
del nivell més tangible de la vida
quotidiana fins a les propostes més
o menys teòriques dels economis-
tes, dels quals ha estat assidu lec-
tor (pi. 184 de «Josep Pla o la raó
narrativa;», Destino 78, molt reco-
menable als planòfobs per la mòdi-
ca quantitat de 400 ptes.).

És a dir que si això és així, i és
palès a tota la seva obra, compren-
dreu amigues lectores i lectors, que
com economista jo estic «a favor». I
és que aquesta no inhibició envers
els factors econòmics és més aviat
escassa a la literatura i àdhuc el
periodisme catalans. De què viu la
gent, com estalvia, el pols de la in-
versió, què es comercia, el joc des-
carnat dels interessos són contex-
tos que Pla no sol oblidar ni al
tractar grups socials ni al dibuixar
un homenot qualsevol (a diferència
de tants d'altres).

Aquesta percepció acompanya
tots els seus escenaris socials, les
seves descripcions d'estaments i
grups. Un exemple palès: «Els pa-
gesos» on s'hi pot trobar preciosa
matèria prima per a l'anàlisi de si-
cologia social i econòmica (fins la
descripció dels seus hàbits d'inver-

* Economistja

JACINT ROS HOMBRAVELLA

sió). Em balla pel cap que a l'ori-
gen varen haver de ser articles en
castellà. Però és que s'oblida el que
varen ser quarantes i cinquantes al
país? /És que no es recorda que
Pla al Destino com Assía a La Van-
guardia eren elements crítics, conser-
vadors és clar? (com Teresa Pà-
mies ha tocat molt bé) i Que tot ai-
xò, per a mi tan sa, li ha donat fa-
ma de materialista? Què hi farem I
En tot cas no crec que Pla hagi in-
ventat el condicionament material
de les vides socials i individuals.

Un altre tret del pensament so-
cial de Pla és el seu gran relativis-
me: No el busqueu al darrera d'òp-
tims -d'aquells que entretenen als
economistes matemàtics— sinó de
«menys dolents»; la conservació del
que li sembla bo o al menys de pe-
rillosa manipulació. Molt lligat
amb això, aquesta mena de escep-
ticisme d'altra banda molt dretà,
es projecta cap a la valoració de
Catalunya. El seu enfoc «interna-
cionalista» li fa veure Catalunya en
les seves veritables proporcions.
Això li ha fet mal a certs cercles
que varen estar presents a una me-
na de reconquesta molt dolorosa,
com té explicat Ernest Lluch. Però
de cara a la normalització Pla tin-
drà més raó que els «xovinistes

pelats» que tan sols tenen un gran
perill: Que al final s'ho creuen...

Crec que aquests tarannàs de
mètodes i creences són a tota la se-
va obra. Fel que fa a allò més eco-
nòmic: Des del «Madrid» amb una
magnífica anàlisi de les ocupacions
i la burocràcia, fins «Prosperitat i
rauxa de Catalunya» o «El meu
país» o els homenots -Girona,
Cambó, Porcioles...- fins als arti-
cles sobre Keynes al Destino... tot
és material de primera classe que
recomano a tots els estudiants de
Ciències socials (sense ànim de fal-
tar, tú).

Per acabar recordaré algunes
opinions sintètiques de Pla en l'as-
pecte econòmic: «La Meseta no pot
ser maca, ja que és tan poc ali-
mentícia» «La burguesia catalana
té un vol estrictament gallinaci».
«Què més por desitjar un funciona-
ri que fer-se socialista?» «Un pagès
pensa tot l'hivern... per a fotre l'a-
mo quan arribi la primavera».
«L'admirable política econòmica de
Salazar»? «Franco salvà la mone-
da» (que es refereix a l'anul·lació
de les falsificacions, no a la infla-
ció, és clar), «no hi ha cosa més po-
ruga que els calem...

Em sembla que aquestes altures
no he d'emfatizar que estic molt
lluny de les bases ideològiques de
Pla. Ho afirmo tan sols perquè
aquest no s'ofengui. Però em sen-
to ferm, segur, en la defensa global
de Pla escriptor, que em sembla que
és l'única cosa que de veritat ha
estat, oi? X es referma quan me
n'adono que els intelectuals que
més a prop he seguit als darrers 20
anys -Fuster, Castellet, Delibes,
Sardà, Teresa Pàmies, Sampedro,
Estapé, Lluch, Ibàfiez Escofet, Ba-
rral, Moix, Molas, Sureda, Lujàn,
Fr. de Carreras, Noy.. .- defensen
Pla, per sobre de tot. «Tot» vol dir,
pels que no tenim ni idea de qual-
sevol diferència entre lletres i lite-
ratura, comprendre les diferències
ideològiques i de circumstàncies,
per exemple tenir i voler viure,
d'escriure, ací a partir del 2 d'a-
bril del 39. •
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LA VIDA POLÍTICA I SOCIAL DEL PAÍS

Entre fallir i el demà
PEDRÓ ALTARES

Passat el rubicon dels estatuts, les forces polítiques d'aquest país,
govern i oposició, farien bé de plantejar-se la revitalització del
sistema democràtic. Bona falta fa. Al carrer, i com en els millors
temps, les forces d'ordre públic van emprar «les raons» dels pals i
els insults per a disoldre uns centenars de dones que protestaven
pel judici de Bilbao.

Mentrestant, UCD «consolida» el
partit a base de no deixar ni un lloc a
les estructures provincials per a ningú
que no sigui ministre en exercici, ex
ministre o alt dirigent de l'organitza-
ció. Tot lligat i ben lligat. A l'esquerra
hi ha aldarull pel judici de Fraga i,
per descomptat, el PCE no s'ha quedat
enrera en la condemna tallant. Entre
els socialistes, l'alcalde Tierno n'ha
organitzat un de força notable, d'al-
darull, amb les seves declaracions fa-
vorables a una nova amnistia a Eus-
kadi... Aquest és, més o menys, el re-
sum d'una setmana política que, com
és habitual, es projecta cap al futur
però que ens porta reminiscències de
l'ahir: estatuts, motí ultradreta a la
presó de Ciudad Real, amnistia, re-
pressió. Sempre les paraules de l'ahir
i del demà en confusa barreja.

Sudrez:

«descentralització» interna d'UGD, és
important ressaltar l'alt grau de colo-
nització madrilenya sobre les provín-
cies que ofereix la flamant llista. Cap
d'aquests homes no té la residència
habitual als llocs on han estat elegits i
tots, o gairebé tots, reuneixen sobre

El poder sóc jo
Es va presentar a Madrid aquesta

setmana el llibre de Gregorio Moràn
«Adolfo Suàrez: Historia de una ambi-
ción». Deixant de banda les proclama-
des dificultats, reals o fictícies, per a
publicar-lo, la veritat és que sembla
que estem davant d'un document in-
teressant sobre aquest confús període
històric que en diem transició i del
qual Adolfo Suàrez n'és un dels més
indiscutits protagonistes. Segons Mo-
ràn, Adolfo Suàrez no és un professio-
nal de la política, «sinó un professio-
nal del poder». Prop de dues-centes
entrevistes avalen, segons l'autor del
llibre, aquesta impressió. Probable-
ment no en calien tantes: n'hi ha prou
amb veure què està passant aquests
dies a les assemblees provincials
d'UCD (catorze el passat cap de set-
mana) on els homes de confiança del
president han escombrat pràctica-

ment llurs contraris. En alguns llocs,
com a Màlaga, hi hagué seriosos inci-
dents. Però l'important és que homes
com Fernando Abril, Martín Villa,
Landelino Lavilla, Joaquín Garrigues,
Jaime García Anoveros, Otero No-
vas, Alvarez de Miranda són presi-
dents, respectivament, de València,
León, Jaén, Múrcia, Sevilla, Lugo, Pa-
lència... I en van... Una cosa és abso-
lutament clara en el partit del govern:
es tracta de lligar al màxim les es-
tructures provincials i encara que en
aquesta llista hi hagi homes de dubto-
sa disciplina suarista (Garrigues, Al-
varez de Miranda i García Anoveros,
encara que per raons molt diferents)
el cert és que tots forman l'entorn
més estret de la Moncloa. Però a part
de les òbvies consideracions que ofe-
reixen les llistes respecte del grau de

llurs caps la condició de ministres,
parlamentaris, membres de la comis-
sió executiva, etc. És clar que la sepa-
ració de poders no és quelcom que
triomfi amb Suàrez. El que serà curiós
és veure com, a partir d'aquí, pot
construir-se un partit polític que fun-
cioni i tingui poder de convocatòria en
el seu àmbit geogràfic. Ja sabíem allò
del «partit de quadres». El que fins ara
desconeixíem és la teoria que justifica
dintre d'un partit que es diu democrà-
tic un abassegament tal de càrrecs i
funcions. I que, a més, segons pròpies
declaracions, aspira a ser al poder
107 anys. No serà, amb aquests ante-
cedents, a partir de la potenciació de
les pròpies bases.

Gregorio Moràn diu també que una
altra de les característiques més acu-
sades de Suàrez és la seva «capacitat
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de seducció personal». Si segueix
aquest camí li farà falta per aconse-
guir militants en el seu partit.

La temptació
totalitària

Rafael Arias Salgado ha dit a Si-
güenza que els altres de la dreta te-
nen temptacions antidemocràtiques.
Ningú no podrà discutir aquesta vega-
da l'autenticitat d'aquestes declara-
cions. Però no només dels ultres.
Mentre el secretari general del partit
del govern deia una veritat tan evi-
dent, forces d'ordre públic, amb or-
dres com sempre en aquests casos,
degudes a desconeguda autoritat, ca-
rregaven sense contemplacions contra
un nombrós grup de dones que exer-
cien llur constitucional dret
d'expressar-se demanant la modifica-
ció de la legislació espanyola sobre
l'avortament. Per allò del masclime
ibèric, a més a més, els van dir, entre
altres epítets/bandarres. El govern no
ha donat la més mínima explicació so-
bre el fet. Les coses han canviat, però
en algunes qüestions, no tant. Hàbits,
costums i mentalitats del passat enca-
ra condicionen el present. I si no que
li ho preguntin al tinent general De
Santiago, que junt amb el Cap d'Estat
Major general Gabeiras, han protago-
nitzat una altra polèmica sobre les
Forces Armades en la democràcia es-
panyola. Aquesta vegada, per sort,
sense la crispació i les nervis de la
semblant de fa unes setmanes arrel de
l'assassinat a Euskadi de diversos
caps militars.

De Santiago, encara que més mode-
radament, segueix d'alguna manera
la línia de Milans del Bosch i es mos-
tra molt crític respecte del balanç que
la democràcia ofereix sobre la situa-
ció del país. Les declaracions van ser
fetes a «El Alcàzar» el qual les va do-
nar amb profusió de detalls tipogrà-
fics. No van trobar, però, el ressò que
llurs patrocinadors buscaven.' Entre
altres coses perquè aquesta mateixa
setmana la revista «Reconquista» in-
cloïa una entrevista amb Gabeiras en
ta qual mostrava un tarannà radical-
ment contrari i es mostrava absoluta-
ment respectuós amb el règim demo-
cràtic La coincidència d'aquestes
dues posicions ha servit per al rellan-
Çanaent de la polèmica sobre quin és,
e& aquests moments, l'actitud de l'E-
xèrcit. Tots coincideixen en una cosa:
ks actituds són diverses i s'enganyen
els qui creuen que l'Exèrcit és un tot

monolític en el pla ideològic. El fan-
tasma del «golpisme» s'allunya amb
aquesta tesi, si bé no hem de fer-nos
tampoc il·lusions respecte de la per-
meabilitat d'alguns sectors militars a
la dinàmica democràtica. Com tam-
poc respecte de les contínues incita-
cions que pateixen les Forces Arma-
des per part dels sectors de la ultra-
dreta que, ós inútil tractar de
dissimular-ho, té més pes i influència
que la que li han concedit els vots.

La relliscada
del senyor alcalde

Massa soroll han organitzat les pa-
raules de Tierno Galvàn sol·licitant, a
títol personal, una nova amnistia a
Euskadi per a després de l'Estatut.
Amb elles, l'alcalde de Madrid es dis-
tancia encara més del seu partit, el
PSOE, que per diversos portaveus (Fe-
lipe Gonzàlez i Txiki Benegas entre
d'altres) s'ha afanyat a distanciar-se
de les inesperades tesis del professor.
El tema d'una nova amnistia desperta
aquí indissimulats recels i no només
per qüestions jurídiques. En contra de
totes les previsions, les dates prelimi-
nars al 25 d'octubre no van suposar
un enduriment de l'activitat terroris-
ta. Ningú no sap, però, quina serà
l'actitud d'ambdues branques d'ETA
en les properes setmanes. El govern
continua desmentint que hi hagi ha-
gut mai cap mena de negociacions
amb ETA. Bandrés, però, ha afirmat
el contrari i diu que n'hi va haver
l'estiu passat arrel dels atemptats de
juny i juliol contra llocs turístics.

El cert és que tampoc després del
25 no es creu, ni molt menys, que
ETA militar deposi les armes. Si això
és així, qualsevol mena de mesura de
reconciliació, per dir-ne d'alguna ma-
nera, té el pas absolutament barrat. I
malgrat tot, la pacificació d'Euskadi
exigiria un esforç d'imaginació políti-
ca per part del poder central. La
campanya per l'amnistia, que si no
varien les circumstàncies sembla des
d'aquí impossible i desaconsellable,
augmentarà. Fins ara el PNB, a qui
correspon el pes més gran en el de-
senvolupament de l'Estatut, s'ha man-
tingut en una gran ambigüitat. Les
properes setmanes seran decisives. El
professor i alcalde Tierno ha tingut la
virtut, al menys, d'avançar el tema.
L'amnistia i el terrorisme seran dos
pols en permanent actualitat. I mesu-
raran la resistència del sistema.B

A cau
d'orella

En Josep Lluís Núnez li té clavats els
ulls al camp de futbol de l'Espanyol
Futbol Club. És un indret idoni per a
continuar les seves tasques construc-
tores. S'han produït ja diversos con1;,
tactes entre els directius def Barca i
l'Espanyol per a trobar una solució
als interessos d'ambdós clubs. De mo-
ment, els juvenils de l'Espanyol ja ju-
guen amb el camp de futbol del Club
Esportiu Europa que és situat a Grà-
cia. . • ' - • • • . . . • '•' • . •

Els contactes mantinguts entre re-
presentants de la Generalitat i de l'A-
juntament de Barcelona i,altres con-
sistoris de Catalunya i els represen1

tants de ciutats de diversos llocs del
món respecte de la possibilitat de con-
certar viatges entre aquestes pobla-
cions donen ja els primers fruits. L'es-
tiu vinent, doncs, es. podrà viatjar-
econòmicament a Txecoslovàquia, Po-
lònia, Mèxic, República Democràtica
Alemanya, Grècia i Suècia, entre d'al-/
tres. '••''.'••

. • • . • " - . . " • • ' • • • • : ' ' ; — . . - . • • • . -

La gerència de la Corporació Me-
tropolitana de Barcelona és un dels
càrrecs que actualment està sotmès a
una negociació més forta entre les di-
ferents opcions polítiques que se'l dis-
puten. Un militant de Convergència,
Aicart, dedicat a les finances de Ban-
ca Catalana i un socialista, Miralles,
actual cap d'estudis econòmics de la
Corporació són els homes més ben si-
tuats. .••••."•

Mala maror en les relacions entre
el Parfít Comunista d'Espanya i Co-
missions Obreres. Després de Tacte
celebrat per aquest sindicat a Madrid
dies enrera, en Santiago Carrillo li va
fúmer una sobirana bronca a en Mar-
celino Camacho acusant-lo de no en-
certar la política idònia. Én Carrillo
no semblà sentir-se molest de la pre-
sència de més gent en l'indret on ren-
yava al dirigent sindical.

La dreta sanitària, molts metges in-
closos, està llançant una campanya
de desprestigi contra l'únic conseller
comunista de la Generalitat, en Ra-
mon Espasa. El pla sanitari comarcal
ha estat utilitzat com a argument per
a atacar-lo. La realitat, clar, és una
altra.
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DAVANT DEL CUL DE SAC DE LES NEGOCIACIONS

Laquestao
una crisi a Israel
MATEO MADRIDEJOS .

La dimissió de Dayan com a ministre d'Afers Estrangers va anar
acompanyada d'una sentència del Tribunal Suprem que declara
il·legal la confiscació de terres àrabs per raons ideològiques, no
militars, i exigeix el desmantellament d'una colònia jueva a
Cisjordània.

El problema dels palestins i més
concretament de l'Organització d'Alli-
berament de Palestina és el més ardu
dels molts que conflueixen en el con-
flicte del Pròxim Orient i, per la ma-
teixa raó origina múltiples contradic-
cions en la política israeliana, espec-
tacularment subratllades ara per la
dimissió del ministre d'Afers Estran-
gers, Moshe Dayan, que passa per ser
un «dur», però que ha cregut oportú
deslligar-se de la intransigència del
primer ministre Menahem Begin, da-
vant del cul de sac en què es troben
les negociacions sobre l'autonomia de
Cisjordània, territori ocupat per les
tropes israelianes d'ençà la guerra
dels sis dies (juny 1967).

No és la primera vegada que el ge-
neral Dayan, a propòsit dels palestins,
desferma una tempesta en els medis
polítics israelians. El febrer d'en-
guany, en el moment que els Estats
Units reactivaven la negociació
egipci-israeliana, el ministre ara dimi-
tit va declarar: «L'OLP no és només
una organització terrorista, sinó
també un factor polític important que
no podrà ignorar-se quan es negocií el
problema dels refugiats». Malgrat les
precisions posteriors, per a calmar
les ires dels sectors ultranacionalistes,
la frase de Dayan reforçà la posició
política dels qui jutgen que la pau no
podrà assolir-se sense el concurs dels
palestins.

La crisi provocada per la dimissió
de Dayan es va fer més aguda quan el
Tribunal Suprem de Jerusalem, en
una sentència històrica, ordenà el
desmantellament en el termini de
trenta dies d'una colònia jueva situa- *
da prop de Nablus, en terrenys de la
Cisjoridania confiscats als àrabs. Des
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que es va instal·lar al poder, després
del triomf a les eleccions generals del
17 de maig de 1977, el govern de Me-
nahem Begin, malgrat les protestes
dels àrabs i la reprovació gairebé
unanim de la comunitat internacional,
ha defensat el presumte dret dels is-
raelians a establir colònies en el terri-
tori ocupat als àrabs. Aquest descarat
expansionisme, justificat per raons
militars, ha estat recusat pel Tribunal
Suprem, els cinc jutges del qual, per
unanimitat, van declarar que la colò-
nia en qüestió fou creada per raons
polítiques, no de seguretat, i contravé
per tant la llei internacional sobre la
matèria. Dues convencions internacio-
nals de L'Haia i Ginebra permeten
restabliment de colònies en territoris
ocupats només en el cas que ho exi-
geixin les necessitats militars.

El dilema
governamental

Els jutges israelians no entren en el
problema de si els israelians i jueus en
general com defensen Menahem Be-
gin i els seus amics, tenen dret a
establir-se en tot el territori d'«Eretz
Israel» (Palestina històrica); l'únic que
diuen que el sionisme, quant a ideo-
logia política, no pot justificar la con-
fiscació de terres privades si no és
que ho aconsellin imperioses raons de
seguretat militar que no hi són en .el
cas. En efecte, la colònia afecta per-
tany a un moviment sionista radical
(«Bloc de la fe»), que amb el suport
implícit del govern es proposa establir
colònies jueves a Cisjordània «per a
satisfer les necessitats d'una ideolo-

gia» (el sionisme), com argumenten els
jutges. La controvèrsia que les colò-
nies susciten fins i tot dins d'Israel és
una demostració suplementària del
caire polític de l'empresa.

El govern Begin, que compta amb
el suport dels moviments religiosos i
polítics més declaradament expansio-
nistes, es troba ara davant del dilema
de fer complir la sentència, la qual co-
sa l'enfrontaria amb els seus propis
partidaris, o presentar al parlament
una llei que estengui als territoris
ocupats la legislació israeliana, la
qual cosa implicaria l'annexió jurídica
de Cisjordània. Aquesta solució, en el
cas improbable que prosperés al par-
lament, arruïnaria tots els esforços
per la pau i, per extensió, seria inac-
ceptable per als Estats Units. En prin-
cipi, un portaveu governamental va
dir que el govern Begin estava dispo-
sat a obeir la sentència, però afegí ei-
bil.linament: «Potser algun dia les
lleis seran modificades».

Alguns observadors de la complica-
da escena política israeliana han arri-
bat a suposar que el general Dayan,
preveient la decisió dels jutges del Su-
prem, va voler avançar-se per tal de
preparar el seu futur polític. Sense ne-
cessitat de donar crèdit a aquest
procés d'intenció, és evident que el
govern Begin ha perdut credibilitat,
incapaç de resoldre la crisi econòmica
i atemperar l'agitació social que s'ob-
serva d'uns mesos ençà. El mateix dia
que es va anunciar la dimissió de Da-
yan, diversos milers de persones es
manifestaren a Tel-Aviv per a dema-
nar que es posi terme a la colonització
jueva en els territoris ocupats.

El guerrer-polític Dayan, heroi na-
cional de les guerres de 1948, 1956 i
1967, sembla tenir més ambició que
conviccions, la qual cosa explicaria
que, procedent del laborisme, hagi es-
tat ministre d'Afers Estrangers en el
gabinet més reaccionari de la breu
història de l'Estat Jueu. L'home que
va practicar una política d'extrema



duresa es presenta ara com si fos «un
colom», encara que només sigui, com
diu el New York Timei, per compara-
ció amb la dominant a la messiànica
de la coalició que dóna suport a Be-
gin. Amb 64 anys, l'estratègia militar
i veleïdos polític no disposa de molt de
temps per preparar l'assalt al coman-
dament del govern, únic càrrec des
del qual podria posar en pràctica les
idees que diu que té sobre la coexis-
tància d'àrabs i jueus. •

Reforç indirecte
per a l'OLP

La decisió de Dayan i la sentència
del Tribunal Suprem constitueixen,
per descomptat, una satisfacció per
als palestins que fins ara s'han negat
a anar a la taula de la negociació pre-
parada per Carter, Sadat i Begin per a
discutir el problema de l'autonomia
de Cisjordània prevista en els acords
de Camp David. Fer a superar l'estan-
cament caldria que el govern Begin
renunciés a continuar la política ex-
pansionista i de judaïtzació dels terri-

toris ocupats, la qual cosa en les ac-
tuals circunstàncies sembla poc pro-
bable. Si Dayan es declara incompati-
ble amb la intransigència del govern,
icorno podrien els palestins moderats
desentendre's de les consignes de
l'OLP per a aparèixer com els «Quis-
ling» que negocien amb }' ocupant?

Encara que El Caire s'apressà a de-
clarar que la dimissió de Dayan rea-
ferma les tesis egípcies, el president
Sadat deu sentir-se preocupat per la
nova situació, que sens dubte l'exposa
a redoblats atacs per apart dels pales-
tins i els altres dirigents àrabs. El cap
de l'Estat egipci, reiteradament quali-
ficat de «traïdor», es troba en la incò-
moda de ser l'únic interlocutor de
l'intransigent Menahem Begin. El ma-
teix pot dir-se del president Carter, el
qual inmediatament va fer dir a un
dels seus col·laboradors que Dayan
era «un element preciós» en les ac-
tuals negociacions, sens dubte per
sostenir punts de vista menys radicals
que el seu primer ministre.

Els palestins es veuran reforçats en
llur determinació de lluitar per una
«pàtria», i l'OLP, que ha obtingut al-
guns èxists diplomàtics en els últims

Dayan i Begin s'han barallat i el fet ha provocat la dimissió del ministre
d'Afers Estrangers.

israelià

mesos, podrà continuar ampliant el
cercle dels qui la consideren com a
únic legítim representant dels àrabs
que viuen a Cisjordània, interlocutor
forçós d'Irael en qualsevol negociació
autèntica de pau. La posició del gene-
ral Dayan és essencialment ambigua,
ja que no està en contra de la colonit-
zació, sinó dels mètodes emprats, ni
sembla disposat a negociar amb
l'OLP, a la qual encara considera com
«una organització terrorista». La ma-
teixa ambigüitat es detecta en els cer-
cles dirigents israelians, inclosos els
del partit laborista (Mapai) a l'oposi-
ció, els quals han sol·licitat la convo-
catòria d'eleccions generals anticipa-
des, però que són encara molt lluny
de les concessions mínimes necessà-
ries per a poder parlar de negociació,
no només de capitulació.

La posició
de Washington ~~

Si la Internacional Socialista i la
Comunitat Europea s'han pronunciat
en favor de «la concreció dels drets
legítims del poble palestí, inclòs el de
disposar d'una pàtria», podem supo-
sar, per poc que es deixin sentir les
pressions petrolíferes, que els israe-
lians hauran de modificar llur llen-
guatge -encara parlen de «refugiats»
per a referir-se ais palestins- com a
primer pas per a admetre finalment la
creació d'un Estat palestí, no necessà-
riament incompatible amb les segure-
tats que demana l'opinió pública. No
obstant això, el procés de reconeixe-
ment dels palestins, de llurs drets i
de l'OLP no podrà accelerar-se fins
que els Estats Units facin saber a Is-
rael, amb totes les seves conseqüèn-
cies, que els interessos vitals norda-
mericans a mig i llarg termini exigei-
xen la fi de la instransigència i l'ex-
pansionisme. Carter, Vance i Brze-
zinski comuniquen en privat als perio-
distes que la solució $él conflicte del
pròxim Orient demana un nou esforç
per a superar la paràlisi en què es tro-
ben les negociacions sobre l'autono-
mia de Cisjordània; però públicament
continuen presoners del «lobby» sio-
nista, com ho demostrà el vergonyós
episodi de la dimissió d'Andrew
Young com a delegat a l'ONU. En
aquest context ha de situar-se la di-
missió del general Dayan, primer pas,
per tímid i ambigu que sembli, cap a
un enfoc més realista de la situació
general. •
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EL PROCESSAMENT D'ONZE DONES A BILBAO MOBILITZA TOT L'ESTAT

Avortament: Un repte al Govern
MONTSERRAT NEBOT

El fet que onze dones a Bilbao i quatre persones a
Cerdanyola hagin de comparòixer davant un jutge per

haver interromput voluntàriament llur embaràs o
haver ajudat a realitzar-lo, ha estat el detonant d'una
lluita a favor de la despenalització de l'avortament

que es preveu llarga,

Degut alia correlació de forces ac-
tual en el Parlament de Madrid i al
seguidismé fanàtic-religiós que és en-
cara fortamente arrelat en l'ànim de
l'espanyol/a mig, la campanya que
ara ha començat amb força, que ha
mobilitzat j els partits, els col·legis
d'advocats, les asociacions de veïns i
que s'ha col·locat al front de les rei-
vindicacions feministes, pot ser dura.
Parlar d'un canvi en la legislació que
contempli el dret a l'avortament lliure
i gratuït quan encara no hi ha una llei
de divorci que defensi la llibertat de
trencar un vincle que s'ha creat vo-
luntàriament, pot semblar a molta
gent que és demanar impossibles. Però
les dones que ara han començat a
moure's, saben que si no protesten i
criden les lleis continuaran inamovi-
bles.

Els fets de Bilbao han deformat una
solidaritat en altre temps impensable.
La iniciativa de fer un manifest-carta
signat per dones entre les quals figu-
ren conegudes artistes, cantants, met-
gesses, advocades, polítiques, profes-
sores, escriptores, periodistes, etc, va
néixer a Barcelona, i amb menys de
72 hores les organitzadores van acon-
seguir més de 1.300 firmats que de-
claraven haver avortat voluntària-
ment «conscients de les conseqüències i
de les repercussions penals» que una
afirmació d'aquest caire els podia re-
portar.

A Londres, sí

Aquesta declaració de dones p
cament conegudes ha trasbalsat l'opi*



nió pública i ha mogut els ciments en-
carcarats del sectors de la UCD més
conservadors. Josep Melià, ucedista i
secretari per a la informació governa-
mental ja ha insinuat que les signants
de la carta han reconegut segons la
legislació vigent haver comès un de-
licte i que això és punible. De mo-
ment, però, no hi ha hagut oficialment
cap més reacció, perquè les dones que
han declarat haver interromput vo-
luntàriament un embaràs poden per-
fectament dir que l'avortament s'ha
efectuat a Londres, a Amsterdam o al
sud de França i llavors no poden ser
processades ni detingudes, posant-se
en evidència un fet doblement escan-
dalós: només són detingudes, les que
per manca de recursos econòmics s
d'informació, es veuen obligades a
avortar dins el territori espanyol.

Gràcies a un informe publicat pel
Govern de Gran Bretanya, se sap que,
el 1977, 10.000 espanyoles van viat-
jar a Londres per posar fi al seu em-
baràs. Aquesta .xifra representà un
69% d'increment sobre el nombre
d'espanyoles que ho van fer durant
1976.

A França abans que es regulés la
pràctica de l'avortament un grup de
dones encapçalades per Simone de
Beauvoir signaren també un docu-
ment afirmant que havien avortat vo-
luntàriament i que el seu dia provocà
un escàndol públic. Però al cap de
pocs anys el projecte de llei va ser
elaborat i defensat per l'actual presi-
dent del Parlament Europeu Simone
Veil, llavors ministre per a la Salut a
França.

En aquests moments la situació res-
pecte a la resta del món quant a la le-
galitat de l'avortament és la següent:
un 36% dels països autoritzen l'avor-
tament per simple sol·licitud, ún 24%
Vadmeten per raons socials, un 16%
l'autoritza només per raons eugenèsi-
<iues, mèdiques i humanitàries i un
13% en el cas que la vida de la mare
estigui en perill. Només en un 8% l'a-
votament és completament il·legal.

, UCD, molt lluny
de la despenalització

Però la legislació espanyola, des del
Punt de vista feminista encara es més
disatórinatòria, ja que contempla el
«delicte» amb diferents matisos ate-
nuants si aquest es produeix «per
^ k la seva deshonra». Per tant

Els drets de la dona, reivindicats al carrer.

dóna preferència al principi d'una de-
terminada concepció de l'honra per "
sobre del principi de defensa de la vi-
da.

Fà poc, la Comissió de Codificació
del Ministeri de Justícia va estudiar el
tractament que el Codi Penal conce-
deix a les pràctiques avortives. Només
un dels membres de la Comissió, el
catedràtic de Dret Penal Enrique
Guimbernat proposà que es despena-
litzés, però el seu vot va ser l'únic.
UCD va replicar immediatament que
el Govern no contemplava ni de bon
tros aquesta possibilitat. Tant Alianza
com UCD a les passades eleccions le-
gislatives es van mostrar obertament
contraris, no tan sols a la regulació si-
nó també a la despenalització, encara
que els sectors més progressistes uce-
distes estimen que potser seria bo
regular-lo en casos extrems de perill
de mort de la mare o de violació. Entre
l'esquerra parlamentària, a nivell
d'Estat només el PCE va mantenir el
seu programa electoral la necessitat de
regular la interrupció de l'embaràs
«sota control mèdic i en els termes que
marqui la llei». El PSOE si bé parteix
d'una posició inicial favorable a la le-
gislació de l'avortament, en l'últim
programa electoral no feia cap al·lu-
sió al tema. El panorama, doncs, a ni-
vell parlamentari no fa pas preveure
que en un termini curt es pugui arti-
cular una llei d'advortament.

Anticonceptius
per a no avortar

Els grups que s'han mobilitzat da-
vant el judici de Bilbao i les deten-
cions de Cerdanyola reclamen, alhora
que demanen l'amnistia de totes les
dones i homes encausató per casos re-
lacionats amb l'avortament, una més
gran informació sobre productes anti-
conceptius i una distribució gratuïta
d'aquests a través de la Seguretat So-
cial.

Sota l'eslogan de «anticonceptius
per a no avortar, llei de l'avortament
per a no morir», centenars de dones
de tot l'Estat han portat a terme du-
rant l'última setmana una sèrie d'ac-
cions èn solidaritat amb les processa-
des i per pressionar al Govern respec-
te a la discriminació d'uneü lleis que
no permeten avortar sota control mè-
dic a les dones que no poden
trasl.ladar-se a un país estranger a
fer-ho.

Arreu de l'Estat hi han hagut tan-
cades, manifestacions, reunions en els
Palaus de Justícia, en els Col·legis
d'Advocats, en els Col·legis de Metges.
La Policia Nacional reprimí a Madrid
una tancada de dones, va irrompre en
el vestíbul de l'Audència Provincial i
carregà contra les assistents mentre els
deia: «Zorras», «iros a abortar fuera».
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ERNEST LLUCH, UN POLÍTIC QUE FRUEIX TREBALLANT

capitalisme ja no és el que
FRANCESC BAIGES

El dilluns es desperta a dos
quarts de sis a Barcelona i se'n
va a València a donar classes
d'Economia; l'endemà se'n va a
Madrid i s'està al Congrés de
Diputats fins divendres al
migdia, ve a Barcelona, fa
alguna gestió, arreplega la
dona i les tres filles i fa cap a
Girona on continua fent de
diputat tot el cap de setmana. I
diumenge a la nit baixa a
Barcelona a dormir. Aquest ós
el ritme de vida de l'Ernest
Lluch. I, a més a més, li
agrada.

L'Ernest Lluch no és d'aquells
polítics que et surt immediatament
dient que no té temps per a veure els
fills. Tampoc pertany a la clàssica es-
cola de polítics avorrits i avorridors
que tant abunda a casa nostra. Parla
sempre amb un deix irònic que sem-
bla fer burla de tothom, fins i tot del
propi interlocutor. Nascut l'any 37 a
Vilassar de Dalt fa catorze anys que
és instal·lat a Maià del Montcal, a la
terra de la seva dona, on tampoc no
hi passa massa estona perquè, al seu
entendre, «com diu el president Tarra-
dellas, a qui jo considero un tipus con-
siderable, els parlamentaris hem d'a-
nar a Madrid, que per això cobrem».
La pregunta consegüent de saber quin
és el seu centre d'interés el sobta. «Ai- j
xò és com quan et pregunten: Què és
primer Catalunya o el Socialisme? No
ho sé. Jo crec que està molt malament
això de tenir un Centre». L'Ernest
Lluch ha passat també mals moments.
«jo no he estat mai un heroi de la re-
sistència però sempre n'he fet i he
passat molta por. M'han agafat cinc
o sis cops, un d'ells fent una pintada
que deia: Jordi Pujol, Democràcia i
Catalunya». Curiosa pintada perquè
sempre se'n distancia molt, del diri-
gent de Convergència. En canvi sí que
ha estat del Partit Socialista del País
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No em dic sodaldemòcrata perquè en Pujol se'n diu.

Valencià, on va viure set anys i fou un l'any 54, en sortir de les Escoles Cris-
dels fundadors d'aquell partit. En ve- tianes, esdevingué vianant de comerç,
nir a Catalunya es féu militant del Però el venedor de cinturons, tirants i

lligacames se n va anar a la ""» i au*
algú li va parlar d'una nova carrera.
Li va agradar i, temps més tard, es lli-
cenciava en Econòmiques amb Preeu
Extraordinari. Un any a París i dos
suspensos esquitxaven la brillant ca*

Partit Socialista de Catalunya.

«Jo era massa
optimista»

Però amb l'Ernest Lluch s'ha de
parlar d'economia, de crisi, d'inflació,

rrera. Però parlem d'economia, que ja
és hora.

-La meva hipòtesi sobre la cri»
d'atur. Res no ho feia presagiar quan econòmica mundial era més optímlit*

E

del que ha resultat. El futur és molt
tacert si no es resol el problema ener-
gètic. A alguns països, especialment
*1* Estats Units, es busquen alternati-
ves com ara podria ser l'energia de
jjuió. Estem en una situació dolenta
de la qual no sabem com sortir-ne i
ans hem de refiar de les innovacions
wcniques. _

-A Espanya encara li ha tocat re-
*** més que a d'altres països, oi?

-Sí, si. ÉS que no tenim programa
•conòmic. Perquè això que ha tret el

«La teoria valor/treball ja només la de-
fensen els burgesos.»

govern és, com diu la portada, un pro-
grama a mig termini. A curt termini no
hi ha res. La característica especifica
espanyola és que tenim més atur: un
8 %, però ós que a Andalusia i també
a algunes comarques de Catalunya ja
s'arriba al 25 %. Jo crec que cal una
reorganització del treball. El socia-
lisme va per un creixement de les for-
ces productives i les innovacions tòni-
ques que fan innecessari el treball.

-Però si el treball és innecesari,
aleshores...

—Aleshores podríem cercar sorti-
des de treballar un any si i un any no,
un mes si un mes no, setmana si set-
mana no, treballar només quatre ho-
res al dia. Una part de la crisi ós que
el sistema ha anat transformant el
treball en quelcom inútil. Marx, con-
tra el que pensen els que no l'han lle-
git, creu que la teoria del valor/treball
serà defensada, amb el decurs dels
anys, només per la burgesia perquè el
treball esdevindrà una cosa única-
ment necessària per a crear la quanti-

• tat de productes que la humanitat ne-
cessiti. Els horaris reduïts també són
possibles. Potser hi ha gent, segur,
que creu que treballant un parell d'-
hores, amb 400 peles al dia, ja en té
prou. utilitzar fórmules de treball ro-
tatori. Fer contractes de 3 a 6 mesos.
Flexibilitiar els horaris. Si treballant
quatre hores podem produir el pa, els
mobles i el ferro que volem, per què
treballar-ne vuit?

-Però això no és gaire ortodox, oi?
-Et que tu parles com l'esquerra

clàssica que encara es mou amb ell
principis de treballar vuit hores i eli-
minar l'atur. Espera't, home, esperà'tl
Hem d'estudiar en aquesta fase de la
humanitat què vol la gent i què pot
oferir el sistema. Per exemple, jo sóc

un antyubilats convençut. Perquè no
intentem que treballin vetllant nens
als parcs o distribuint llibres a les bi-
blioteques? Estem fent mesures per, a
avorrir la gent i, per exemple, la jubi-
lació forçosa es presenta com una
mesura d'esquerres quan, al meu en-
tendre, és una forma dretana i fàcil
d'acarar la crisi.

. A en Suàrez no
l'interessa
Veconomia

—Deies abans que ens manca un
programa econòmic a curt terminí,.
Perquè creus que no l'han fet?

-Passa que això de la UCD és un
partit molt jove. No tenen interès en
l'economia cosa que en el Suàrez ós
evident perquè no en parla mai; ós un
tema que no ós el seu i això serà un
handicap perquè continuï essent pre-
sident del govern. També hi ha els
problemes polítics urgents/la Consti-
tució/ l'Estatut i la manca d'organit-
zació de la dreta.

-El govern no ha sabut donar una
sortida a la crisi però vols dir que els
socialistes teniu una alternativa real a
la situació actual?

- Si per alternativa entens que en
12 o 24 mesos resoldrem la crisi et
diré que no. Tenim mesures perquè
tot vagi millor, però el que cal dir és
que amb tot això no acabaríem amb el
capitalisme però sí que el canviaríem.
Es com el capitalisme d'ara que, afor-
tunadament, no ós el dels anys 30 o
del 1870. ta gent no es mor de fam
majoritàriament com aleshores.

Hem de tenir en compte que ens
hem trobat amb dos factors de distor-
sió que encara emboliquen més la si-
tuació. D'un costat, el comportament
de Comissions Obreres durant aquests,
darrers quatre mesos cridant a la vaga,
quan ningú no els seguiria en un mo-,
ment en què hi ha 1.200.000 parats i
podien obtenir com a gran resultat de
la vaga 400.000 parats més. Per un
altre costat tenim que la patronal està
molt mal organitzada. L'Enrique Mú-
gica, que és molt més simpàtic que el
que fan veure els periodistes, diu que
hauríem de demanar que la dreta
s'organitzés perquè, acostumada a
manar, no ho sap fer. En aquest sen-
tit, és molt greu que un partit de dre-
tes com Convergència estigui en con-
tra dels acords CEOE-UGT. En Jordi
Pujol així ho manifestà i tot i
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comentar-me que era una mala inter-
pretació del periodista, no ho ha des-
mentit pas.

~ La millor sortida és a través d'un
; acord entre la patronal i els sindicats

que comprometi la primera a aug-
mentar la inversió privada. Ara per
ara, ha demanat una contenció sala-
rial, que no ós tan clar que augmenti
directament els beneficis, però no s'-
han compromès a invertir. Els empre-
saris demanen com a desesperats l'e-
conomia de mercat però després són
els primers que reclamen els aranzels,
que un decret-llei fixi els salaris o que
obtinguin crèdits de favor. I l'esque-
rra creu que els recursos naturals s'a-
caben i no creu en les possibles inno-
vacions tecnològiques. A vegades ens
movem amb criteris dels anys 30 i
tanquem la porta a sortides innovado-
res.

—I la inversió pública quines possi-
bilitats té d'intervenir positivament en
alleugerir el pes de là crisi?

-Tinguem en compte que només
representa un 25% del total. No es
tracta que els mateixos buròcrates de
sempre portin encara les empreses
nacionalitzades sinó fer-les anar bé.
Nacionalitzar bé el que ja ós naciona-
litzat

-Tu has parlat de flexibilització de
plantilles. No sona malament en boca
d'un economista socialista?

-No. El que preocupa no és la fle-
xibilitat de plantilles sinó que s'enten-
gui com enviar els treballadors a l'a-
tur. Una flexibilització que permetés
els empresaris agafar els treballadors
de l'atur o d'empreses en crisi a canvi
de crear 20.000 llocs de treball al me-
tall invertint-hi un 5 % més em sem-
bla perfecte.

—I la petita i mitjana empresa quin
paper ha de jugar?

-Això és un mite de l'esquerra. So-
vint se la manipula amb fins pura-
ment electoralistes. iCom pots arre-
glar una petita empresa que depèn de
la SEAT si aquesta no va bé? No ós
que no els dongui importància però no
es pot pensar en una política única.

—A l'altra extrem tenim les multi-
nacionals. Què en penses de la in-
fluència de les multinacionals?

-Ai! si jo et digués el que penso de
les multinacionals. Són la bèstia negra
de l'esquerra però quan algú ha de
comprar un televisor en comptes d'a-
nar a un artesà del Poble Sec es com-
pra un Philips. El que passa amb les
multinacionals és que entre els sindi-
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cats hi ha menys comunicació que
entre les empreses. La Ford està molt
més unida que els sindicats dels dife-
rents països on hi té sucursals. S'ha
d'anar cap a formes de col·laboració
internacionals per a oposar-nos a les
multinacionals i evitar tornar als ta-
Uerets dels anys quaranta que paga-
ven fatal.

-Kreisky és socialdemòcrata. I tú?
-A mi no em fa cap angúnia que

m'acusin de socialdemòcrata. Jo no
me'n dic perquè en Jordi Pujol, en La-
suén i en Fernàndez Ordónez se'n
diuen. És una fórmula que usa la dre-
ta per a fer veure que no n'és. És com
en Tamames que es diu comunista i és
un home francament moderat.

tEn Tarradellas és un tipus considerable.»

Podem aturar
l'atur

—Mentrestant, a Catalunya hem
aprovat el nostre Estatut, Ens perme-
trà fer una política econòmica pròpia?

—No, una política econòmica prò-
pia no. Ens permetrà fer una política
econòmica autònoma. Es diuen unes
coses, tul No es pot dir: Contra la ca-
restia de la vida, Estatut. Jo estic
content perquè he convençut en Re-
ventós perquè no digui que guanya-
rem l'atur. L'Estatut permetrà un
grau de millora relativa dins la crisi
però, en cap cas, «passar», com es
diu ara, de la crisi.

-Alguna vegada has dit que Àus-
tria és el país que millor ha acarat la
crisi. És que és el model a copiar?

—Hi ha un fet concret. El Bruno
Kreisky és l'únic tipus d'esquerres que
ha avançat en les eleccions dels dar
rrers temps.

-És que per alguna raó estranya
els economistes dels partits d'esque-
rres acostumeu a ser força dretans...

-No és el meu cas. Però és que els
economistes sabem que dos i dos són
quatre i ha gent d'esquerres que sus-
tenta que dos i dos sumen set.

-Tot i amb això tu ets marxista.
-És com si li preguntéssim a un fí-

sic si és d'en Galileo Galilei. Et dirà
que sí però que què més. Hi ha coses
d'en Marx que s'aguanten i coses que
no. La ciència ha avançat molt. Està
superat en Marx? Està superat en Ga-
lilei? No. Però ara se saben moltes
més coses. Jo me l'he llegit molt es
Marx per obligació.

Acusat de moderat, es considera un
dels parlamentaris més radicals en
política conreta. Frueix amb el que fa
i per no voler no ha volgut ni ser se-
cretari del PSOE. Fins i tot ha deixat
d'anar a Can Barca. El seu hobby:
L'economia, clar. • F. B.



XXI SETMANA INTERNACIONAL
DE CINEMA

no es
major d'edat
PERS FAGES

La «Setmana de Cinema» de Barcelona tó vint-i-un anys. Abans, fa
poc, aquesta edat corresponia a la majoria d'edat civil. Per a
molts observadors, llunyans de la professió, o que ós limitin a la
constatació fàcil, aquests vint-i-un anys coincideixen tal vegada

una involució de la «Setmana».
films projectats en el marc de la «Set-
mana», serien prohibits o mutilats
després. La relativa desaparició de la
censura —al menys com a pràctica
sistemàtica i reiterada— havia de li-
quidar aquest aspecte, que precisa-
ment donava brillantor «social» a la
manifestació cinematogràfica de
Montjuïc.

També s'ha d'assenyalar el criteri
amb què s'ha fet una tria de obres sig-
nificatives per a omplir la «Setmana».
S'ha acudit a obres significatives o
d'autors de relleu, de caràcter sovint
difícil o amb implicacions experimen-
tal i renovadores, que també seran so-
vint de difícil visió, no per la censura,
sinó perquè no tindran accés als me-
canismes de distribució normals.

Vol dir això, que la «Setmana» con-
templada des de l'angle de la seva
programació assoleix una maduresa

Pot contribuir a crear aquesta
"a&tge el fet que no hi hagi per prime-
ra vegada en la història, dificultats
Per a trobar entrades per a les projec-
cions; que el caràcter de les converses
1 de les taules rodones no assoleix
com altres vegades el nivell de pre-
sències importants de fora de casa i
que parteixi de l'estudi de trascenden-
tals temaris d'enunciat pompós.

Adéu, censura, adéu
«Setmana» ofereix enguany una

modesta, poc sorollosa i que
j pot semblar girada d'esquena

61 Public. Res no és menys cent. El fet
jWe n0 hi hagin cues per adquirir en-
fades i problemes per a assistir a les
Projeccions és del tot normal si es
Pensa que aquella popularitat anterior

8 devia en bona part a que molts dels

inicial, en renunciar a uns planteja-
ments conjunturalistes i permet pre-
veure per a edicions futures un treball
més rigorós, d'abast més ampli i que
mereix sens dubte un ressò popular de
major extensió.

El video, gran
novetat

Però al marge de la qualitat i dels
valors de les obres projectades (la-
mentem, això sí, que s'hagi abando-
nat la pràctica festivalera de repetir
les projeccions), el que és més interes-
sant és el fet que sense cap discrimi-
nació per part dels programadors s'-
han barrejat les sessions pròpiament
cinematogràfiques amb les d'espec-
tacles enregistrats en video. Que el
públic ha acceptat el joc i ha adquirit
també indiscriminadament entrades
per a una o altra forma -química o
electrònica- de transmissió audiovi-
sual. No tant la crítica de cinema que
generalment ha sovintejat més la gran
sala del Palau de Congressos que les
petites sales de projecció video.

25



Aquest status paritari entre cinema i
vídeo no s'ha produït encara enlloc. A
Cannes el video té una fundo auxi-
liar de cara a la venda de productes
en estoig en el mercat del film i a Ve-
nècia, només «France, tour, detour
deux ènfants» va estar present en vi-
deo. Aquesta és una bona via. Avui
avançada i significant, demà mateix
normal i operativa.
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La TV a les
taules rodones

Però és a nivell de les taules rodo-
nes sobre video, televisió i cinema que
la «Setmana» ha trobat un real camí
d'utilitat. La primera celebrada, amb
Joan Lahosa com a moderador i ex-
pert en el tema, va donar com a fruit
constatar una situació d'endarreri-

ment general i de manca d'infraes-
tructures suficients. Però alhora va
permetre que els pocs grups i entitats
que avui treballen en el video, iniciïn
un primer pas de coordinació i d'in*
formació comuna, del tot imprescindible.

La segona taula, tingué per tema
les relacions entre el cinema i la TV a
Europa. Va permetre un complement
d'informació sobre les actuals formes

Dintre de la Setmana, hom
ha pogut veure pel·lícules
com tBastien, Bastienne» de
Michel Andrieu (dalt a
l'esquerra), tKoko, le gorille
qui parle» de Barbet
Schroeder (sota, a l'esquerra}
I «Magyar RapÉodia» d'en
Miklos Jancsó (sota, a la
dreta)

ra, varen acudir i treballar amb els
ponents. Prèviament el senyor Baena,
subdirector de TVE, es va haver de
sentir dir quatre cosetes no massa
amables, bé que correctes, per part de
Josep M. Forn, Bellmunt, Carles Du-
ran i d'altres. Però la sensibilitat pa-
quidòrmica que solen tenir els alts
funcionaris de Frado del Rey li va
permetre capejar el temporal i dir que
tot el que estàvem fent «(era muy inte-
resante» 1 que TVE tenia excel·lents
intencions. El que se li retreia és la
forma escandalosa, precipitada i irra-
cional en què es distribuiran propera-
ment mil trescents milions de pessetes
entre els productors de cinema per a
subministrar unes sèries a TVE.
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de cooperació entre els dos mitjans i
les diferents experiències en els països
del Mercat Comú. La sorpresa va resi-
dir en ei comportament del Fonent del
Ministeri de Cultura que va fer com
els «Belegados» dels «40 anys». No va*
ai comprendre que havia d'aportar al-
guna cosa i que estava allí com a po-
nent. Va dir més o menys «En nombre
del Ministerio de Cultura declaro
«Jierto este acto» i se'n va anar. És
clar que l'actitud és coherent, ja que
el Ministeri de Cultura i TVE no varen
acceptar (per omissió i absència) que
[J celebrés un debat sobre les rela-
cions Cinema-TV a l'Estat Espanyol.
*8 veu que el poc que han de dir, ho
diuen per decret.

La tercera de les taules rodones ce-
«nrades, amb Pere Oriol Costa coma
«oaerador, situava el mateix debat

a nivell de Catalunya. Ara si, el
general de Cultura de la Ge-

senyor Maragall i Miquel
membre del Consell de Gultú-

Peró un cop passats el comptes
amb TV, els participants a la taula va-
ren acordar unànimement, demanar a
la Generalitat que patrocini i doni su-
port a unes converses, tan àmplies i
completes com calgui de les tres bran-
ques audiovisuals a Catalunya: Cine-
ma, video i Televisió. L'acollida dels
representants de la Generalitat va
ésser prometedora. I es Va decidir in-
vitar tots els estament! i persones,
institucions i centres interessants per
tal que ells mateixos aütoconvoquin
aquestes jornades, o congrés, o reunió.

Per desgràcia, però també per sort,
a casa nostra tot està per fer i això
pot evitar que es cometin molts disba-
rats. En aquest terreny el nostre país
està en el tercer món i cal que tots els
que puguin contribueixin a elaborar
un marc per a aquesta important par-
cel·la d'activitat cultural, industrial i
comunicacional, a la qual cal atendre
també en el procés de reconstrucció
nacional de Catalunya. È '

GENERALITAT DB CATALUNYA

DBPAHTAMBNT
J I CULTURA.

BEHVK1 D'INFORMACIÓ, PROMOCIÓ
t BSTVDIS DB LA JOVENTUT

«Els 5 ets. d'or»

Sabem que a Catalunya els nois i
noies componen cançons. Per això fem
aquesta crida-convocatòrla per convidar
a totes les escoles, centres d'esplai,
AA.W. i particulars a una mostra de la
cançó Infantil-Juvenll a la qual dóna
suport la Generalitat de Catalunya des
de la seva Direcció General de Joven-
tut.

Aquesta mostra pretén de fer un re-,
cull del potencial creatiu dels nois i
noies que fan poemes, cançons i narra-
cions des de les seves escoles, conser-
vatoris, etc. "

S'en farà una recollida per tots els
indrets de Catalunya i una preselecció a
càrrec de músics, pedagogs I mestres.
Després, amb una ambaixada artística
de la cançó pels pobles, viles i ciutats
es faran uns festivals mostra amb els
nois i noies autor-intèrprets.

La cloenda d'aquesta mostra dels «5
ets. d'or» tindrà lloc la segona quinzena
del mes de desembre d'enguany, I serà
enregistrada en un disc de llarga dura-
da per Edigsa, amb els noms i les da-
des dels intèrprets i de cada lloc.

Per aquesta primera Selecció, els
treballs es poden enviar en cassettes o
bé escrits, indicant nom i adreça o telè-
fon, a: EDIGSA, Gran Via, 654, Depar-
tament «FESTIVAL 5 CTS. D'ÓR».

La data límit per a admissions de
cançons és el dia 28 d'octubre, Per a
més informació trucar a EDIGSÀ, T.
30225 16.
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Fou el propi TerradÜlos qui, amb uns quants més s'autoàejmiren com el Gran Orient Espanyol amb la qual cosa
ens obligà a la majoria a afegir-hi la paraula Units per a legalitzar-nos.

DUES ASSOCIACIONS RECLAMEN LA LEGALITAT

Maçons, ser o no ser
JOAN CATÀ

De la maçoneria se n'han dit de grosses. Ignorància ós la paraula
que defineix el pensament de molts sobre els maçons. En el camí
d'un nou assentament després de quaranta anys de sequera els
maçons estan discutint i no s'entenen de cap manera per treure
de de l'actual impasse llur organització.

La discussió maçònica entre el
Gran Orient Espanyol Unit i el Gran
Orient Espanyol, les dues asociacions
legals existents, s'inicià amb la vingu-
da de Mèxic d'un ambaixador del
Gran Orient Espanyol i del Suprem
Consell del Grau 33 per a Espanya,
associació que aglutinava els maçons
espanyols exiliats majoritàriament a
aquest país americà.

Segons el manifest conjunt de les
dues associacions datat a Mèxic el 15
de març de 1975, aquestes s'autodefí-
neixen com «una associació de ciuta-
dans lliures que defensen els ideals de
justícia, de pau i de fraternitat entre
els boines». Els caps d'aquestes asso-
ciacions són Juan Pablo García Alva-
rez pel Suprem Consell i Jaime Fer-
nàndez Gil de Terradillos pel Gran
Orient segons el mateix document.
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Justament Jaime Fernàndez Gil de
Terradillos fou l'ambaixador d'a-
quests maçons exiliats encarregat de
contactar amb els maçons de l'inte-
rior. La vinguda de Gil de Terradillos
era la resposta de la direcció a Mèxic
davant la demanda de l'assemblea de
maçons espanyols realitzada pel de-
sembre del 76 que veié la necessitat
de traslladar novament la direcció de
la maçoneria espanyola a la penínsu-
la, igual que tots els documents trets
a causa de la victòria feixista.

L'actitud de Gil de Terradillos ba
estat el nucli de les actuals dissen-
sions que ban dividit els maçons a la
recerca de llur legitimitat històrica.
Leandro Cerdan, secretari d'una lògia
del Gran Orient Espanyol Unit declarà
a L'HORA que en arribar Terradillos
a Espanya «fa nomenaments, contac-

tes amb el govern, declaracions públi-
ques fora dels reglaments, com per
exemple la que féu a favor del rei,
quan els maçons com entitat no en-
tren en política. Des de Mèxic s'estu-
dia el cas i es decideix l'expulsió de
Terradillos davant la seva més que
dubtosa actuació». Alhora una comis-
sió es posava al front dels maçons es-
panyols.

Demanada la legalització per Gil de
Terradillos,» l'home que féu els contac-
tes amb el ministre de l'interior, «re-
sulta que el dipositari de la legalitza-
ció -assenyalà Leandro Cerdan- fou
el propi Terradillos i amb uns quants
més s'autodefíniren com el Gran
Orient Espanyol, amb la qual cosa ens
obligà a la majoria, al gros dels ma-
çons, a afegir-hi la paraula Units per
a legalitzar-nos». Per altra banda un
dels homes de Terradillos, l'advocat
Francesc Molins, ha insistit repetida-
ment en la seva legitimitat tot desqua-
lificant el Grant Orient Espanyol Unit.
Aquests han repetit que «nosaltres no
n'hauríem parlat en públic d'això si
no és per posicions adoptades per al-



Una de les raons que es dóna per a la fòbia de Frandsco Franco contra els maçons
arrenca de la negativa d'aquesta societat a acceptar-lo.

guns que es diuen maçons. Les coses
internes s'han de solucionar interna-
ment».

De moment no s'albira cap mena
de pacte entre les dues associacions
perquè ambdues continuen en llurs
posicions en aquest problema. Mentre
Terradillos s'ha arrenglerat amb el
Gran Orient Espanyol, Juan Pablo
García Alvarez, T altre home fort resi-
dent encara avui a Mèxic, ho ha fet
amb els maçons inscrits sota el nom
de Gran Orient Espanyol Unit.

La història de la maçoneria espan-
yola comporta dissensions des del seu
inici d'una manera seriosa amb la in-
vasió napoleònica... Sempre hi ha ha-
gut maçons que s'han fet nosa. L'any
1820 quan la maçoneria, abassegava
^s classes dirigents del trienni liberal
-hom diu que si no es tenia patent,
políticament s 'era un zero a
l'esquerra-, ja s'escindiren una colla
d'homes en l'associació de cavallers
Comuneros amb la intenció de refor-
mar la maçoneria. Després sortiran
els Carbonaris. L'absolutisme de Fer-
nando VII representarà la primera
Persecució forta contra els maçons.

Pins l'any 1868 no es reorganitza
l a maçoneria després d'un difícil
Període. Els maçons restaren organit-
zats en diferents grups dels quals en
sobressortiren dos enfrontats cara a
cara: el Gran Orient d'Espanya i el
kran orient Nacional d'Espanya. El
Pnmer tenia un caràcter més Uberal i
democràtic que el segon. La fusió as-
solida anys després se n'anà en orris
°en aviat altra vegada,

Sembla que ran del pacte autonò-
c federalista dels anys vint d'a-

t segle que unia les diferents lò-

gies espanyoles sota la mateixa deno-
minació de Gran Orient Espanyol s'a-
conseguí una certa unitat, llevat de la
Gran Lògia Espanyola radicada a Bar-
celona amb la qual existia de tota ma-
nera un pacte d'amistat.

Molts dels grans homes de la repú-
blica que sorgí l'any 31 ereji maçons i
tenien relació segons el jesuïta, Estu-
diós del tema, José A. Ferrer Benime-
li, com Martínez Barrio, Marcel·lí Do-
mingo, Fernando de los Ríos, Manuel
Azana, Jaume Aiguadé, Ventura Gas-
sol, Manuel Portela Valladares, Rò-
dolfo Llopis, Ramon Franco, i fins i tot
el propi Lluís Companys entre d'al-
tres. Però la República va perdre la
guerra civil.

«Todo obedece a una conspiración
masónico-izquierdista en la clase polí-
tica en contubernio con la subversión
comunista.» Aquestes paraules foren
pronunciades per Francisco Franco
poc abans de morir en una concentra-

ció a la Plaça d'Orient. Comunisme i
maçoneria foren les dues bèsties ne-
gres del franquisme. El dictador les
veia arreu. Fins el punt que s'aixeca-
ren després de la guerra vuitanta mil
expedients contra maçons amb les
lleis franquistes quan només n'hi ha-
via uns deu mil l'any 36.

Una de les raons que es dóna per
a la fòbia de Francisco Franco contra
els maçons arrenca de la negativa
d'aquesta societat a acceptar:lo.
Franco no deuria superar les difícils
proves d'accés. .

Leandro Cerdàn explicà a L'HORA
que per a ser maçó «el procés ós llarg,
has de demostrar capacitat de poder
ser un home lliure dintre d'una orga-
nització lliure». Tres maçons sense
sabér-ho entre ells són encarregats
d'informar la lògia sobre l'aspirant.
Escoltats els informes es vota secreta-
ment. Cadascun dels maçons té dues
boles, una de blanca i una de negra.
Si en el recompte en surt alguna de
negre o negativa no es permet
l'ingrés. El secret de la maçoneria es
justifica «perquè no és un treball de
difusió al carrer, sinó d'estudi i pro-
jecció personal» segons Leandro Cer-
dàn.

Els maçons representen un grup de
pressió en els països on poden actuar,
no lligat a cap partit polític. Mentre,
sobretot a Amèrica, es tendeix a
integrar-los en el «stablishment», a
Europa continua revestint un caràcter
més pur. La fraternitat universal és l'-
horitzó general de la maçoneria; això
sí, «estem contra totes les dictadures»,
remarca Leandro Cerdàn.

La maçoneria tot just comença a
treure el cap després de iquaranta
anys de persecució ferotge. •
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PRIMERA MOSTRA DE CULTURA CATALANA

Senyals de vida
a Catalunya Nord
FRANCESC VERDÚ

De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, oi? En tot cas, de Salses
a La Jonquera la catalanitat les ha passades més aviat magres en
els últims 40 anys degut a la uniformització imposada per l'Estat
francès. Deu ser allò del centalisme.

Sembla però que les coses comen-
cen tímidament a canviar, que ja és
molt. El propi Ajuntament de Perpin-
yà ha organitzat del 20 d'octubre al 5
de novembre una Primera (i tant I)
Mostra de la Cultura Catalana, mun-
tada amb força ets i uts, dignament,
sense reticències. Tots som pops, ja
era hora que se n'adonessin, i que du-
ri.

D'alguna manera a imatge de les
Setmanes Catalanes de Berlín, però
dintre la mateixa àrea cultural catala-
na, la Mostra perpinyanenca ha aple-
gat exposicions importants al Palau
dels Reis de Mallorca (per cert fet
construir per Jaume I quan els Països
catalans encara no eren pecat), pro-
jeccions cinematogràfiques de llarg-
metratges catalans, teatre, cançó,
taules rodones, etc. De fet, ha aplegat
gent d'allà, d'aquí, de més avall i de
les Illes, que és una mica el, que calia.
I l'Ajuntament de Perpinyà^ha quedat,
com un senyor, sí senyor.

El batlle aparentment vitalici de la
capital nord-catalana, Paul Àlduy, va
dir fins i tot al conseller d'Ensenya-
ment i Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Pere Pi-Sunyer, i als altres
assistents a l'acte d'inauguració del
passat dissabte 20 d'octubre que això
de ser catalans tots plegats li sembla-
va molt bé i que al Mercat Comú hi
havíem d'entrar tots en bloc com a
catalans. Entoma, noia I

Des de fa un any, l'Ajuntament per-
pinyanenc s'ha dotat d'un Centre de
Documentació i d'Animació de la Cul-
tura Catalana (enguany subvencionat
a més pel Consell General o Diputació
dels Pirineus Orientals) dirigit pel
30

batlle adjunt i delegat als Afers Cul-
turals Catalans, Lluís Uiboutry, i im-
pulsat dia a dia per les manetes de Jo-
sefina Matamoros. Els 3.000 volums
de l'exposició La producció actual del
llibre català han estat adquirits pel
consistori municipal i seran la base
d'una important biblioteca catalana,
annexa al CDACC. Les exposicions del
Palau dels Reis de Mallorca van ser
visitades el primer dia d'obertura al
públic, el diumenge 21, per 450 per-
sones. Això a Perpinyà és un èxit clar
i franco-català, sense dubte. 0 sigui
que tot va bé, senyora marquesa. I no
són bromes. Com va dir Lluís Lli-
boutry, «fa cinc anys aquesta Mostra
no hauria estat compresa ni seguida.
Avui hi ha una presa de consciència i
un interès cada vegada més viu». L'A-
juntament de Perpinyà hi ha invertit
100.000 francs, altrament dit un mi-
lió i mig de pessetes.

Una «Mostra»
molt amplia

Les exposicions organitzades al Pa-
lau dels Reis de Mallorca eren sobre
La producció actual del llibre català,
La premsa catalana actual (muntada
per Xarxa Cultural i La Caixa), Histò-
ria de l'edició catalana, Poesia Visual
catalana i Elements grafies arquitec-
tònics de la ciutat de Perpinyà.

La taula rodona sobre les lletres ca-
talanes va reunir el dissabte 20 a Xa-
vier Fàbregas, Avel.li Artís «Tísner»,
Xavier Bru de Sala, Alex Broch, Jau-
me Fuster, Antoni Serra (Mallorca),
Isabel-Clara Simó (País Valencià) i èl

nord-catalans Jordi Carbonell i Trias»
Patric Gifreu, Joan Cayrol, Jordi Pere
Cerdà, Joan Borrell, etc. Una altra
taula rodona sobre Situació actual
dels mitjans de comunicació catalans
ha aplegat aquest passat dilluns Jordi
Maluquer («Avui»), Jaume Guillamet
(«Catalunya Express»), Xavier Febres
(corresponsal de «L'Independent» a
Barcelona), Sergi Schaaff (televisió),
Antoni Serra (ràdio), Antoni Serra (pe-
riodista a Ciutat de Mallorca), Ama-
deu Fabregat (València Semanal), Jor-
di Vallamajor («Hora Nova», Figue-
res), Ramon Figuera («El Poble Ando-
rrà») i responsables i redactors de
«L'Independent» com Michel Grillet,
Renat Grandó, Bernat Rieu, Jaume
Queralt, Maurici Saboureaud, el di-
rector del setmanari perpinyanenc
«Truc», Lluís Monich, etc.

En el capítol cinematogràfic s'han
projectat Companys, procés a Cata-
lunya, El món de Pau Casals/de Fran-
cesc Bellmunt, Rosselló d'ahir i d'a-
vui, etc, així com curtmetratges au-
diovisuals sobre Gaudí, Tàpies, Picas-
so, Maillol, Sert i Miró. El teatre ha
estat present amb les representacions
del grup La Gàbia, de Vic, i el nord
català de Sant Andreu. En música, la
mezzo-soprà Anna Ricci, el grup de
rock nord català de Gerard Jacquet, i
els cantants Jordi Barre amb el grup
Pa amb oli, Gisela Bellsolà, Rafael
Subirachs, Pi de la Serra, Pere Figue-
res, Maties Mazarico, Maria Andrea,
Teresa Rebull, etc.

El cartell d'aquesta I Mostra d0
Cultura Catalana a Perpinyà ha estat
realitzat per Antoni Tàpies.

ï que duri. •



MERCÈ RODOREDA

Perfectament instaUada» en els 70 anys
XAVIER FEBRES
JOSEP M. HUERTAS CLAVERIA

El qui està considerat com
primer novel·lista català actual
és una novelista. Diuen que
aquesta bella dama retirada de
la gent entre rosers i alzines
sureres en un turó del Baix
Empordà, ós tancada i difícil
d'entrevistar. Correcta però
inaccessible. Cordial però
distant. Segurament, va a dies i
el nostre era el bo.

De fet, ella va debutar precisament
con entrevistadora, als 20 anys, a la
(dissortadament) il·limitada revista
Mirador i a La Rambla.

«Ui, passava molta por per fer
aquells entrevistes. Deia el que els en-
trevistats volien.»

Als 22 anys publicava la primera
novella i als 27 en tenia quatre d'edi-
tades.

«Valia més que no les hagués publi-
cades, aquelles primeres novel·les. No
n'estic contenta. Hauria d'haver espe-
rat més. Però era la il·lusió de publi-
car...»

Als primers anys 30, una noia de
20 anys irrumpent amb força en el món
de les lletres havia de ser més aviat
inhabitual.

«No he trobat mai cap destorb pel
fet de ser dona. No ho sé, si n'hi havia
poques. No ho sé. El país és petit...
Tothom era molt amable amb mi.»

Durant la guerra, va col·laborar di-
rectament en la (dissortadament) ini-
nütada Institució de les Lletres Cata-
lanes, impulsada per la Generalitat.

«En realitat, la Institució de les L·le-
tos Catalanes no podia funcionar
com calia degut a les circumstàncies
del moment. Si, estava instal·lada al
Palau Robert, allà al Cinc d'oros. Jo
y feia de secretària de Joan Oliver.-
T°t just tenia quatre carpetes amb
Quatre papers, però n'hi havia prou
<pie me'n demanés un per a que jo no

bés I Potser si que seria necessari
tornés a sortir una institució així.

Jpf que si. Recordo la sala enorme
ael Palau Robert en la qual feinejà-
v«m; era l'hivern i hi feia un fred que

matava. Les persianes estaven mig
arrancades. L'Oliver, en Benguerel i
en Trabal acabaven d'arrencaries per
fer a foc a la llar i poder-nos escalfar.
Eren molt llargues, les estiraven a te-
rra i le anaven empenyent dins la llar
a mida que s'anaven consumint. La
crema de les persianes del Palau Ro-
bert U

«La gent em fa por»
Amolla com dos minuts abans i

com tornarà a fer repetidament, una
riallada clara, cordial, amb ganes.

«Ara crec que està molt abandonat,
aquell Palau Robert. És una pena. És
un lloc molt sobri, elegant, bonic. No,
ara no acceptaria fer feina per la Ins-
titució de les LLetres Catalanes; ni
conferències. La gent em fa por. Jo,
els meus llibres i la màquina d'escriu-
re; tranquil·la, quieta. La gent em
cansa físicament. Si dono una confe-
rència, l'endemà estic malalta dels
nervis i l'angúnia. No està fet per a
mi, no m'hi trobo. M'estimo més fer
una bona novel·la que deu conferèn-
cies. Ja n'hi ha prou, de conferen-
ciants. Hi ha gent que li agrada.»

Exiliada l'any 39 prop de París, l'a-
rribada de l'ocupant alemany la fa fu-
gir cap a Orleans, Llemotges, Bur-

deus, en un èxode perillós i dramàtic
narrat en alguns contes.

«No em sap greu haver-ho viscut.
És una experiència. Teníem la il·lusió
de pensar que quan s'acabaria en
Franco, podríem tornar al país i estar
com abans. I fixa't...».

Reinstaüada a París amb l'Allibe-
rament de 1945, viu a la cambreta de
minyona del pis de la germana de Ni-
colau d'Olwer, tocant a Saint Ger
main. El 1954 es trasllada a Ginebra,
com a traductora de la UNESCO. S'hi
va quedar 24 anys.

«Tot i que Ginebra em representava
el benestar econòmic, jo els primers
temps m'hi moria. Era força avorrit.
Però després em va enamorar aquella
tranquil·litat. Anava a un cinema a
les dues de la tarda i m'hi trovava
només dues persones; això és ideal I
M'agradava molt el cinema. Tenia è-
poques de westerns, èpoques de pel·lí-
cules de por. No se me n'escapava
cap. Ara estic una mica saturada.
Dels últims directors m'agraden..., 1'-
Herzog, en Saura, l'Erice... Aquella de
«L'esprit de la ruche» la vaig veure a
París, va estar-hi sis mesos. Era molt
profunda/ molt bona.»

Ella, entranyablement barcelonina, ̂
una de les principals novel·listes d'a- r

tNo he trobat mai cap destorb pel fet de ser dona. No ho sé, si n'hi havia poques. No
ho sé. El país és petit... Tothom era molt amable amb mi.*





questa urb inestimable (in-es-ti-ma-
ble), hi va retornar per primer cop cal
cap de set o vuit anys».

«Feia pena. Conservava les destros-
ses de la guerra. La gent era trista,
tothom estava trist. A mi em colpia
encara més per contrast amb els paï-
sos dels quals venial que ja havien
superat la guerra. Barcelona era molt
diferent de la dels anys 30. Tothom
estava molt desesperat. Riba, Pous i
Pagès, llegien quatre versos d'amagat,
tancats en un pis. Era molt trist, una
cosa completament morta. Què hi ha-
via de fer aquí? No vaig pensar en
quedar-me. Enyorar-se? Haver de so-
breviure no et deixa enyorar. Jo una
persona dura? Quan convé, si. Gene-
ralment, no. Em situacions difícils,
quan cal reaccionar, reacciono d'una

«A la plaça del Diamant hi vaig
anar per primera vegada l'any 1957,
perquè no sabia com era. La recorda-
va de jove, d'una festa major. Vaig te-
nir una decepció. És una cosa tan tris-
ta i desgraciada, és a dir, sense gra-
da... Si l'hagués coneguda potser no
hauria escrit la novel·laJ»

Potser ja no cal recordar que «La
plaça del Diamant» va ser presentada
al premi Sant Jordi de 1960 i no va
merèixer-hi cap reconeixement (d'ai-
xò se'n diu, segurament, grandesa i
servitud dels premis literaris). Avui,
amb disset edicions successives i una
difusió de 100.000 exemplars només
en català, està considerada com una
de les tres principals novel·les de la
postguerra («Incerta glòria», «La Plaça
del Diamant», «Bearn»).

*£s formidable que després de tants anys elpais conservi una ànima. Escèptica? No
ho sóc absolutament. Oscil·la.*

manera forta. No ho sé si sempre he
estat així. El ferro s'ha anat trempant
al foc.»

plaça del Diamant/
sense gràcia

Arreu del món es passeja una no-
vella traduïda a deu idiomes que
«alguna manera immortalitza el nom
Q una modesta plaça, entaforada eri-
fre els carrerons de Gràcia, no més
agraciada que d'altres, tot just amb
UJ bar, un lampista, un estanc, un

Í n o u a l a c a n t o n a d a ' wn telèfon
de cabina que generalment no
el record pansit d'un envelat.

«Jo estava completament segura
que era una bona novel·la La vaig en-
viar al premi i prou; jo no em bellugo
mal per res. Vaig tenir una decepció
en no sortir premiada, estaba conven-
çuda que l'única novel·la candidata
bona era la meva. Després, amb "Mi-
rall trencat" i "El carrer de les camè-
lies", no estava gens segura.»

Diversos realitzadors cinematogrà-
fics s'han interessat en portar la no-
vella a la pantalla gran: J. A. Bar-
dem, Jaume Camino, Francesc Betriu,
Danielle Delorme... (Betriu té presen-
tada actualmente a RTVE una propos-
ta de realització per capítols). Cap
dels projectes no ha arribat fins ara a
realitat.

«Ja sembla una broma. De tant en
tant ve un' senyor, s'entusiasma, fir-
ma una opció, em dóna uns diners i
tot s'acaba en cua de peix. Finalment,
no es farà. Si, sempre tinc un cert es-
cepticisme.»

Teatre, novelles
i projectes

Acaba d'estrenar fa pocs dies din-
tre del Festival Internacional de Tea-
tre de Sitges la seva primera obra
dramàtica, «L'hostal de les tres camè-
lies». I en prepara d'altres. El grup
teatral Bruixes de Dol ha aconseguit
fins i tot una cosa no gens fàcil: fer-la
sortir del recés de Romanyà de la Sel-
va i que assistís a l'estrena.

«Primer va venir aquesta noia,
Araceli Bruch, i em va demanar de
poder fer una adaptació teatral d'al-
guns contes amb el títol "La sala de
les nines". Li veig deixar llibertat ab-
soluta. Quan la van representar a Gi-
rona, em yan venir a buscar perquè hi
assistís, però no em venia de gust i
yaig dir que no em trobava bé. Final: -
ment, no la vaig veure. És possible
que continuï fent teatre. Em fan tanta
gràcia, aquestes noies de Bruixes de
dol... A mi la gent de bona fe em ro-
ben el cor. I són d'una bona fe ex-
traordinària. Ja els he promès una al-
tra obra que es dirà "El cascall i la
mandràgora". M'han fet molta gràcia
aquestes noies. Fan. cargolar de
riure, van venir aquí tota la compan-
yia! Son gent jove carregada d'U.lu-
sions. Em fa gràcia veure tanta gent
jove que escriu i fa coses en català.
Després de tants anys pensant que tot
estava liquidat i ara veure'n tants que
escriuen en català... És formidable. El
país conserva una ànima. L'escepti-
cisme? No, no sóc absolutament es-
cèptica. Oscil·la.»

Des de fa un parell d'anys s'anun-
cia la pròxima novella, Quanta,
quanta guerra, que ha d'editar Club
dels Novel·listes. Però ella vol sempre
retocar-les remirar-se-les, introduir-
hi canvis,

•' • ' • • • ' • ' * «

Jo la volia revisar aquest estiu, pe-
rò com que me l'he passat regant el
jardí i acabant les obres de teatre, en-
cara està arraconada esperant que la
revisi. He d'enriquir algun capítol. Si
m'hi poso, ós qüestió d'un mes o un
mes i mig. Però falta que m'hi posi.
M'hi hauré de decidir, li no l'editor ah ,
final s'enfadarà... Si, també ha de sor-r
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tir un llibre que es diu «Viatges i
flors». Carai, ho sabeu tot. El vaig do-
nar a en Castellet la primavera passa-
da. Són una mena de contes fantàstics
que vaig escriure fa molts anys sobre
viatges imaginaris i sobre flors imagi-
nàries.»

Hermètica? Distant? És relatiu.
Allunyada dels circuits habituals i
reservant-se gelosament els avatars
de la seva vida privada. Ha aconse-
guit que no li ho preguntin.

«Jo fujo de la curiositat de la gent.
Ara hauré d'anar amb peus de plom,
perquè aquí a Romanyà és més fàcil
de venir a veure'm que no a Ginebra.
Hauré de posar un rètol a la porta
dient que me n'he anat a la Patagò-
nia... Però per un altre cantó també
s'ha de conèixer que estic a Romanyà
i que tinc més temps per a escriure.
He d'acabar algunes coses.»

Després d'haver-nos etzibat que «el
feminisme és una ximpleria. No m'in-

terressa. Aquestes noies tenen moltes
ganes de protagonisme», conclou:

«Ara tinc por de no tenir anys per
escriure tot el que tinc ganes d'escriu-
re. Si, si tot el que volgueu. Els anys
hi sónl Però us diré que m'agrada te-
nir setanta anys, m'hi sento perfecta-
ment instal·lada. Als 40 vaig tenir una
crisi, el trànsit de la joventut. Ara no.»

I qui va dir que tampoc no es dei-
xava fotografiar? Va com va. «Oscil.-

- 1 a » . - • . - • •• • -••• • • • • • •

Porta dels Bergants RAMON BARNHS

Descoberta una idea de diari a IVAvui». Massa tard
Dos fragments. L'un: «Considerem que la nova etapa

política que ara tot just enceta Catalunya obliga a revi-
sar seriosament els objectius que un diari en català s'-
hauria de plantejar. Per a nosaltres, aquests objectius
haurien de passar per enfortir a tots els nivells aquesta
eina de redreçament cultural».

El subratllat és meu. 1.1'altre fragment: «Es evident
que l'Avui, com a únic diari en català d'abast general,
té una significació polítitic-nacional clara i que, per
tant, no es pot abordar aquest conflicte (de reducció de
plantilla) com un més dels molts que pateixen en
aquests moments multitud d'empreses a causa de la cri-
si econòmica. Això sembla també evident per al Consell
d'Administració de Premsa catalana quan els seus
membres afirmen que ells no hi són per cap afany de
lucre, actitud que cap de les dues parts no ha posat mai
en dubte.

«Aquest plantejament ens porta a una sèrie de consi-
deracions. De tothom és conegut que el Consell d'Admi-
nistració de Premsa Catalana, S. A., ha plantejat en re-
petides ocasions la seva delicada situació econòmica
davant les institucions catalanes.

«Arribats en aquest punt, considerem que l'empresa
fa aquest plantejament polític per a la recerca d'ajuts
econòmics, no pot plantejar-se només solucions parcials
que en definitiva no fan sinó debilitar el diari. Per això,
quan manifestem la necessitat de l'absorció dels treba-
lladors afectats, pensem que això no representa una cà-
rrega en la plantilla de Premsa Catalana sense que se'n
vegi la utilitat, sinó que estem convençuts que el mante-
niment dels serveis administratius i la millora d'altres
són imprescindibles per al bon funcionament de l'em-
presa i que si més no a llarg termini han de donar fruits
positius.»

El subratllat també aquí és meu. Aquests dos frag-
ments ho són d'un comunicat als mitjans d'informació i
d'un informe-do8sier que acompanyats d'una carta van
arribar als mitjans de comunicació. El comunicat havia
estat publicat, en forma de nota, només per un diari, se-
gons la carta. La carta diu, també que els seus signants
coneixen «els problemes que teniu per fer pública
aquesta informació, però sabem, també, que no ens
mancarà la vostra col·laboració». I signen, amb els
noms complets, els representants del comitè d'empresa
JV, XV i MR. En dono només les inicials perquè amb les

. empreses no se sap mai com s'ho prendran això de tenir
opinió pròpia, i sobretot si són empreses que com la de
l'«Avui» i tal com diu la carta «no hi són per cap afany
de lucre».

No hi sin per cap afany de lucre. Per què hi són,
dos? ^

-Per patriotisme, ignorant.
Ja ho sabia. Gràcies a ser a l'«Avui», un patriota es

va poder enfilar a la reixa i anunciar al poble:
—Ja tenim diari! Visca Faulinunya, visquen les Ca-

denes I >
Els signants de la carta ho diuen tan clar com els ho

permet la seva situació de treballadors, i per tant de
gent que cobra, sotmesos a uns consellers d'Administra-
ció de l'empresa que, efectivament, no hi són per cap
afany de lucre - e n aquesta empresa; perquè en una o
altra banda hi seran per afany de lucre, o és que men-
gen patriotisme?

Els signants de la carta, posseïdors d'un grapat de
seny, el primer grapat de seny de què es té notícia apli-
cat damunt el periòdic en qüestió, ho diuen tan clar
com poden, i com m'he permès de subratllar: enfortir a
tots els nivells el diari, no plantejar només solucions
parcials que al final afebleixen el diari.

L'«Avui» fa pensar en una anècdota de Lenin. Vladi-
mir tlitx Uliànov, poc després del triomf de la Revolució
Comunista d'Octubre a Rússia, va ser convidat pel regi-
dor de cultura -popular, segurlssimament- en fun-
cions a una exposició de pintors comunistes. Vladímir
Ilitx va recórrer la mostra en silenci i amb el seu ini-
mitable posat de faune intel·lectual. Havent acabat el
Pradas en funcions li fa, sol·lícit:

-Què t'ha semblat, tovàrbc Lenin?
- N o nego que siguin comunistes, els expositors.

Ara, de pintors...
Vist com han evolucionat l'art i el comunisme, sem-

bla que el grapat de seny en forma de resposta de Lenin
només va ser aplicat en la seva primera part.

Ha aparegut un grapat de seny en això que es diu
«Avui» i que ningú no nega que sigui català. Massa tard
per fer-ne un diari.

Als treballadors infidels, els dóna i en rep el pesa'm
un lector infidel. Als consellers sense afany de lucre, els
nega el títol de conseller un comptepartícep amb afany
de lucre.

I muira Faulilunya Encadenada.
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Manilla d'oros

Festes populars de cultura
«Pompeu Fabra»
GABRIEL JANER MANILA

Parlament llegit al teatre Principal de la
Ciutat de Mallorca el dia 14 d'octubre de

1979, com a balanç de les activitats
culturals que han tingut lloc a les nies

durant.aquest any.

Amics i companys:
Així com és tradició en aquestes

festes populars de cultura que, sota el
patronatge del Mestre Fabra i a la
memòria d'Antoni M.a Alcover i de
Marian Aguiló, han tengut lloc, en-
guany, a la nostra Ciutat, he vengut
aquí per a tractar, just abans de la
cloenda, de fer una lectura dels as-
pectes més principals que han marcat
la vida cultural d'aqueix grapat de te-
rres que, com ha escrit irònicament
un poeta del nostre temps: (d'adminis-
tració de l'Estat espanyol anomena
"província de las Baleares", els con-
tinentals de cultura catalana anome-
nen líricament "les Illes", i nosaltres
-formenterers, eivissencs, menor-
quins i mallorquins-- no anomenam
de cap manera» (1).

Es tracta aquí de girar els ulls so-
bre les hores i els dies que just aca-
bam de trepitjar i de fer-ne balanç.
Més que en el resum, cal centrar la
lectura en l'«status quaestionis», és a
ür en el punt aquell en què els esco-
làstics -mestres en la sistematització
puntual de la terra i del cel- concre-
taven la qüestió que anaven a discutir
amb la finalitat de veure com queda-
va plantejat el problema.

Des d'una perspectiva antropolò-
gica, la cultura d'un poble és -^a ho
sabeu- el seu patrimoni col·lectiu i
*& aquest patrimoni, creat al llarg
dels segles i expressat1 amb la llengua
Çue és la pròpia d'aquell territori, hi
radica -com un substrat profund i
secret- la consciència d'una naciona-
Utat. No es pot parlar, per tant, en el
nostre cas, de coexistència de cultu-
res; hem de parlar, sobretot, de colo-

Josep M.a LLOMPART
Festa del Puig València, 1977

nització. Fer el balanç de les activitats
culturals suposa, en últim terme,,
referir-se a tot quant s'ha produït da-
munt aquesta terra encaminat a l'alli-
berament de la colonització cultural a
la qual hem estat i estam encara ara
sotmesos. '

Vet aquí, doncs, els nostres proble-
mes cabdals, que són la conseqüència
d'aquella acció colonitzadora de la
qual us he parlat. I i què hem fet, tots
plegats, formenterers, eivissencs, me-
norquins i mallorquins en la tasca de
reconstrucció de la identitat dels nos-
tres pobles? Doncs, jo diria que, mal-
grat els entrebancs - i sempre dins els
esquemes de la reducció als quals m'-
he referit amb anterioritat—, crec que
podríem afirmar que no vivim mans
plegades/ Jo diria que aquest regne
sobre el mar, que Jaume I incorporà a
la història i a la cultura dels Països
Catalans, enguany commemoram el
750è aniversari, continua desvetllant-
se, potser amb excessiva lentitud,
d'un malson de segles. La vella inèr-
cia feta, d'ensaimada i de sol embote-
llat per a turistes, ha començat a es-
devenir voluntat, inquietud i cons-

ciència. La nostra Universitat «con se-
de en Palma de Mallorca» inicià l'any
passat la seva pròpia singladura i el
denou de setembre d'enguany un reial
decret incorporava a l'ensenyament
d'aquestes illes tres hores setmanals
de les «modalidades insulares de la .
lengua catalana». El decret, ho sabeu
perfectament, no és altra cosa més
que una petita passa. "

El teatre reneix, novament, encara
que d'una forma dificultosa i incerta,
els escriptors illencs continuam en ac-
tiu, la tradició musical reviu entre no-
saltres, i, amb els ajuntaments nous,
ha començat la recuperació dels Vells
noms dels carrers. També les festes
han començat a recuperar el seu dem-
ble antic i viles i barris reclamen llur
dret a la festa, a la diversió comunità-
ria. La premsa forana ha reviscolat
novament, durant aquest any. Hem
intensificat els cursets de llengua ca-
talana, sobre tot/val la pena retreure,
els que, organitzats pel Consell Gene-
ral Interinsular (el nostre ens pre-au-
tonòmic), s'han impartit per a ensen-
yants i per a professionals de la infor-
mació.

Som, certament, un grapat de po-
bles que hem començat a viure exci-
tats.

Un grapat de pobles plens de possi-
bilitats tot just encetades, un grapat
de pobles sotmesos, emperò, dramàti-
cament a la cerimònia programada de
la confusió, sotmesos encara a les cor-
tines de fum dels qui neguen la cata-
lanitat de la nostra llengua, de la nos-
tra cultura, de la nostra història.

Em resta, només, clamar per'a que
la voluntat, la inquietud i la conscièn-
cia de recuperació dels nostres pobles
tengui la força suficient per a que les
possibilitats que avui tenim a dins les
mans deixin d'ésser ben prest única-
ment possibilitats. Només amb el de-
ler de veure com els homes d'aquest
grapat de terres hem deixat definiti-
vament de trobar-nos «en estrany lloc
e en estranya contrada».
Ciutat de Mallorca, 14 d'octubre de

1979



BALANÇ A CIUTAT DE MALLORCA

L'any cultural a cada un
dels Països Catalans
MARIA AURÈLIA CAPMANY

Com cada any, i continuant un costum iniciat a les festes de Can
Tonigròs, una persona qualificada fa un resum de les activitats
culturals de l'any, en el marc de les Festes Pompeu Fabra. Aquell
resum exhaustiu i minuciós de totes les activitats culturals que
feia en Joan Triadú, des del llogarret a redós de Collsacabra, s'ha
convertit en un resum de cada un dels Països catalans, i elaborat i
pronunciat per una veu autoritzada de cada un dels anomenats
països: Païs Valencià, Principat de Catalunya, Catalunya Nord, les
Illes, i, aquest any, L'Alguer.

Jo recomanaria als polítics d'arreu
dels Països Catalans que procuressin
demanar informació exhaustiva a
aquests cronistes, car els cronistes,
amb llur lucidesa i llur insubornable
amor a la veritat ens demostren —
cantin papers i mentin barbes— la
unitat incontestable de la llengua i la
cultura catalanes, i el camí divers, pe-
rò profundament interrelacionat, del
seu procés autonòmic de recobrament
polític, de progressiva clarificació de
l'entitat nacional.

L'ALGUER

Josep Caria

. Josep Caria, amb una gran clare-
dat, en català correcte, amb infle-
xions remotes, explicà la nova represa
de la consciència catalana a l'Alguer.
La jove generació formula la seva ca-
talanitat, com a minoria dins la nació
sarda. Els joves d'avui que reivindi-
quen la pròpia llengua, els noms dels
llocs i de les coses, i sobre tot la legiti-
mitat d-'una herència que prové dels
temps de Pere el Ceremoniós, no s'a-
contenten amb una versió folklòrica
sentimental. Ser català a Sardenya,
ens explicava J. Caria vol dir
emancipar-se de la tutoria de l'Estat
Italià i reivindicar per a la nacionali-
tat sarda, una autonomia que va més
enllà de la descentralització adminis-
trativa. Amb una clara consciència
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CATALUNYA NORD

Joan Gual

Joan Gual, que, any rera any, hem
vist a la Universitat de Prada, incan-
sable organizador, va fer un resum
optimista i esperançador de l'evolució

, i el recobrament de la cultura catala-
na a Catalunya Nord, els Comtats que
els anomenaven antigament. Va fer

Josep Caria, representant alguerès

que pertanyen al tronc comú de 'la
cultura catalana, els joves de l'Alguer
es proposen no perdre el fil del passat
i militar contra el colonialisme centra-
lista en el present.

una anàlisi de l'increment i de l'èxit
de la cançó, dels grups de teatre, dels
grups de cantaires que conquesten dia
a dia un nou públic. Del· progrés de
l'ensenyament del català, de la funda-



Joan IViadií va fer el balanç de Catalunya

ció de les bressoles i va subratllar la
importància de l'aparició de nous es-
criptors. Va emmarcar l'anàlisi literà-
ria, lingüístic i cultural en el context
reivindicatiu de les terres catalanes
dins de l'Estat francès.

PAÍS VALENCIÀ

Manuel Sanchis Guarner

El cronista va fer una síntesi bri-
llant de la situació cultural valencia-
na i del marc polític aparentment
"racional en què es troba. Sanchis
Guarner ens va explicar que no cal
cercar raons per a l'actual situació,
Perquè no és una situació raonable.
ĵ fcb una destra pinzellada al rerafons
tostòric ens féu veure com la catalani-
tat del País Valencià ha estat des dels
seus orígens forta, combativa i con-
flictiva: terra de xoc de races, reli-
&ons i llenguatges. Ens va advertir
seriosament de l'error que comet el
fitant, si sols es troba amb els va-
lencians que militen, és a dir l'èlite
^seient que sap el que vol i on va;
Però l'error no menys greu dels que

o m é s atenen a la superfície humana

de les grans ciutats, crosta castellanit-
zada i alienada. Va analitzar doncs la
situació actual amb rigor i amb espe-
rança.

PRINCIPAT DE CATALUNYA

Joan Triadú

La crònica de Triadú va ser potser
la més agressiva devers les pròpies
possibilitats. Podia titular-se allò que
els catalans del Principat podríem fer
i no fem. Subratllà les redescobertes
que es produeixen, com és el cas de
Pere Calders, reconegut per la genera-
ció nova gràcies a l'èxit d'Antaviana, i
comentà la primícia de l'aparició de
literatura informativa, de reportatge i
d'història sobre la novel·la i la poesia.

El text que llegí Gabriel Janer Ma-
niela el reproduïm a «Manilla d'Oros»
i no li cal evidentment comentari. La
capacitat creadora de Ciutat de Ma-
llorca s'havia fet ben visible en l'en-
cert, la amenitat, l'alegria que va pre-
sidir les Festes Fabra, que va posar en
evidència, sobre tot per part d'un pú-
blic atent i entusiasta, la unitat, la vi-
gència i la força ascendent de la cul-
tura catalana. •

SERVEIS FINANCERS

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

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

Partim de la vostra situació personal per seleccionar entre:

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

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

SERVEIS CENTRALS: Còrsega. 301, em. 1 • Barcelona (8)
Tetex 50537 FNCG - E. - Tels. 218 04 00 - 218 06 55
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Cultura en joc JOSEP M.« CARANDELL

La ciència a Catalunya
Quan vaig conèixer, fa prop de

deu anys, a Joan Senent-Josa, em
veig trobar per primera vegada, al-
menys conscientment, en presència
d'un científic naturalista català, car,
fins aleshores, jo no freqüentava al-
tres representants de la cultura que
escriptors, capellans, pianistes, filò-
sofs i aquesta mena de gent dedica-
da a les realitats agradablement im-
probables. Joan Senent acostumava
a parlar, en aquell temps, de biolo-
gia i d'oceanografia; després, quan
me'l trobava, hi afegia l'interès per
la política; posteriorment, ampliava
la temàtica a la Xina i al taoïsme, i,
en els dos últims anys, no perd oca-
sió de parlar-me de la ciència cata-
lana i de la seva història. Convençut
que no ós bona la indiferència que
existeix entre els diversos camps de
la cultura, que es detecta, incom-
prensiblement, en les nul·les rela-
cions entre escriptors i músics o en-
tre filòsofs i científics (cito ben cons-
cientment aquests dos casos), he
procurat no perdre ocasió d'obtenir
alguna informació del que fan els al"
tres sectors no literaris de la nostra
cultura, encara que fos de discipli-
nes que em resulten tan llunyanes,
com l'astronomia o la cibernètica.
No deixa de sorprendre'm que un E.
Trias o un E. Subirats, quan parlen
de la mort del progrés, es refereixin,
a part de la filosofia, a la pintura, la
música o la història, però mai a la
ciència, com semblaria inevitable.

Sí QUE EN TENIM,
DE CIENTÍFICS

Voldria dir, per altra banda, que
les obres culturals no són tals fins
que són conegudes, encara que això
sembli evident. Al llarg dels anys he
après una cosa, que frases tals com
«Aquí ne- tenim científics» o «Aquí no
hi ha qualsevol cosa» són sempre
arriscades i acaba demostrant-se
que són mentida. En aquest sentit, la
col·lecció «Conèixer Catalunya», que
Montse Mateu dirigeix a Dopesa, és
magnífica perquè, en l'imprescindi-
ble nivell de la vulgarització seriosa

i ben informada, ens descobreix un
passat molt més ric del que podíem
imaginar, com demostra a la perfec-
ció un dels últims volums, «Les cièn-
cies naturals a la Renaixença», de
l'esmentat Senent-Josa. Fer a qui s'-
ha passejat per la cultura catalana,
bona part dels noms que apareixen
en aquest llibre ja li són coneguts, al
menys d'una manera superficial. Pe-
rò l'estudi, molt erudit, ben construït
amb referència al marc socio-cultural
general, i alhora escrit amb gran
precisió i claredat (virtut que dissor-
tadament no trobem en tots els
científics ni tampoc en tots els que
han publicat a «Conèixer a Catalun-
ya»), ens ofereix un panorama ma-
cro i microscòpic de les ciències na-
turals des del segle XVII a la Prime-
ra Guerra Mundial, utüíssim per tal
de posar cada cosa en el seu lloc en
aquest terreny, tan mal conegut pels
no-científlcs com potser pels matei-
xos científics.

LA CATALUNYA
DE LA RENAIXENÇA

Confesso que jo era una mica es-
cèptic -malgrat l'optimisme ja es-
mentat abans- pel que respecta a
l'activitat científica catalana, o es-
panyola. Però el llibre comentat con-
venç, en primer lloc, que aquí ha
existit una gran passió per la cièn-
cia, així com uns notables guanys, i,
en segon lloc, ens serveix per a
explicar-nos molts fenòmens de la
vida catalana que, sense aquella
passió, i aquelles personalitats i ins-
titucions que la realitzaren, resulta-
ven inexplicables. El llibre de Senent
fa que, de cop, quedin lligats fenò-
mens que fins ara jo tenia aïllats: els
Museus del Parc de la Ciutadella, el
Centre Excursionista de Catalunya,
el diccionari de Font i Quer, els des-
cobriments de Comas i Solà, els lli-
bres del Dr. Letamendi o els poemes
de Bartrina, per a citar uns pocs
exemples. Encara que Senent-Josa
no en faci referència, ara comprenc
millor la passió naturalista de Mos-

sèn Cinto, el llibre dels aucells del
Sagàrra, la literatura de Víctor Cata-
là o el gust per les flors d'Apel·les
Mestres. Ara comprenc que molts fe-
nòmens que lligàvem sense més al
Romanticisme, són tan fills d'aquest
com del cientifisme que va inundar
la Catalunya de la Reinaxença. En
aquest sentit el llibre de Senent-Josa
és imprescindible, i enormement
suggeridor, com ho és per a
aproximar-se a l'objecte específic de
l'obra: la ciència aquí realitzada.

LA CIÈNCIA
DEMARIANOCUBÍ

Jo coneixia de fa temps un llibre
admirable, de Ramon Carnicer, «En-
tre la ciència i la màgia. Mariano
Cubi» -que malauradament no és
citat en el llibre que comento-, en
el qual l'escriptor lleonès afincat a
Barcelona, ens fa un retrat vivíssim
i apassionant de l'ambient científic a
Catalunya a mitjans de segle passat,
és a dir, en els anys previs a la Rei-
naxença, per bé que enfocats des del
punt de vista d'aquell gran foll i ob-
sessionat que va ser en Cubí, dedicat
a la frenologia i a tantes ciències de
dubtosa materialitat científica, i fun-
dador d'una revista, «L'Antocha»,
dedicada a les ciències i al «secso»
(sí, al sexe). Ara, aquell llibre ha ad-
quirit tot el seu sentit dins del pano-
rama presentat per Senent-Josa.

Hi ha però, en l'obra d'aquest, un
aspecte que no he esmentat i que em
sembla principal: Senent-Josa no
sols ens parla de les diferents perso-
nalitats dedicades a les ciències na-
turals, i a les diverses matèries d'a-
quest àmbit, sinó que estableix, en
relació amb els successius períodes
de l'etapa estudiada, les diferències
ideològiques i de classe, ós a dir, les
diferències entre burgesos i proleta-
riat amb respecte de la ciència, tot
observant el notable interès per la
ciència, àdhuc en el Seminari, dels
qui, en primer terme, el que volien
era defensar la religió. Qüestions,
aquestes, principals per a entendre
la nostra història.
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Teatre

Sitges: Festival
internacional
VINYET PANYELLA

El dotzè Festival Internacional de
Sitges, que s'inicià el dia 19 amb una
cantada d'havaneres i un cremat en
plena plaça del Cap de la Vila, està
presentant un interesant programa
d'activitats que van des d'espectacles
com L'Hostal de les tres camèlies, text
de Mercè Rodoreda, fins a Iflgènia a
Aulide, d'Eurípides, interpretada per
la companyia «Teatron Kassarianis»
d'Atenes, i Operetka, de Gombrowic,
per «Teatre Contemporani de Wro-
claw», així com d'altres espectacles,
taules rodones (sobre el teatre d'a-
vantguarda i sobre feminisme i teatre,'
per exemple) i diverses activitats
adreçades als infants i joves (confe-
rències 'i sessions infantils), a més
d'un laboratori de teatre que dirigeix
«The Phantom Captain» de Londres. Al
llarg de tots aquests dies del Festival
s'ha fet evident l'interès del públic per
assistir al major nombre d'espectacles
possible (la programació és apretadís-
sima i marathoniana) i s'ha previst la
repetició d'alguns espectacles que s'-
han representat en locals de poca cpa-
citat. Pel que fa al poble de Sitges, des
de fa tres anys, s'ha intentat aconse-
guir una total implantació del Festival
en el poble, la màxima participació de
ta gent i, al mateix temps, oferir es-
pectacles amb un alt nivell de qualitat
i d'interès.

, Tres espectacles
"~~~ esperats >

Amb l'assistència de la mateixa
Mercè Rodoreda s'estrenà l'espectacle
L'hostal de les tres camèlies per la
companyia «Bruixes de pol», obra que
havia despertat la lògica expectació.
"i el text ni el muntatge respongueren
jj| que el públic i la critica esperava
"ells. En el text s'hi troben algunes
<Je les constants de l'obra de Mercè
jodoreda, principalment la impossibi-
jjtat de comunicació entre l'home i la
a°na i la solitud que constantment en-1
v°lta la persona humana. Però ni els

Mercè Rodoreda va anar personalment à l'estrena de la seva obra

UN POBRE ARRABAt
ANTONI BARTOMEUS

Havíem llegit, ens havien dit, que aquest Festival de Sitges seria un festi-
val d'avantguarda. Fonamentalment d'avantguarda. I, gairebé que per.com-'
plir, ens hem topat amb un Arrabal, l'autor sense límits. Perquè, ja se sap,
l'avantguarda és ell. Per vocació i per presumció. D'exemples n'hi ha. Arra-
bal ha tingut una consideració força notable en aquest país i, afortunada-
ment, pel que s'ha vist a Sitges l'home encara desvetlla expectació, malgrat
no ser ja fuit prohibit. És un detall.

I a Sitges ens hem topat amb Gernika, obra que ja té vint anys, que conti-
nua encandilant el seu autor i que ell mateix s'ha encarregat de recomanar
més o menys implícitament, en un estil surrealista encantador. Tot utilit-
zant, lògicament, aquell llenguatge heterodox que recepten els qui entenen
en aquestes codes.

Llàstima, però. Llàstima que ens hàgim trobat amb una obra excessiva-
ment pobra per a justificar tant d'acompanyament. Llàstima que el text si-
gui tan banal i la proposta tan inútil. Foques vegades una obra d'Arrabal es
mourà amb tants condicionaments favorables com aquest Gernika a Sitges.
Només calia acostar-se a l'escorxador (lloc de les representacions) per tenir
la sensació que allò no podia fallar. El clima era perfecte, l'ambient adequat
i el recinte prou apte. La utilització dels sorolls en general, de les cadenes en
particular, i el mateix aparell escènic muntat pel grup «Gall Groc» sembla-
ven els propis pel que feia al cas. Tot, però, li queia amtole a aquesta obra,
massa esquifida aquí i segurament que a qualsevol lloc. I tant que li agrada
a ell, a l'autor, que encara dóna gràcies al cel, diu, per haver estat capaç
d'escriure una cosa així.

Evidentment, el Festival de Sitges s'ha quedat amb una dimensió d'Arra-
bal absolutament immerescuda. En tot cas, no era això el que es pretenia.
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personatges, que en recorden molts
d'altres d'arquetípics, ni la trama de
l'obra, que segueix un plantejament
de teatre naturalista, no arriben a te-
nir la consistència que l'espectacle de-
mana. Ni tampoc l'assoleix el muntat-
ge d'Araceli Bruch, que si bé inicial-
ment sembla que vulgui* obrir noves
perspectives davant d'aquest text,
posteriorment retorna a una esceno-
grafia ben tradicional. Els llargs
aplaudiments finals estaven adreçats,
més que a l'espectacle que s'acabava
de representar, a la pròpia Mercè Ro-
doreda en homenatge i reconeixement
de la seva obra.narrativa.

La revelació del Festival ha estat
segurament, i junt amb l'espectacle
polonès, la companyia «Teatron Kas-
sarianis» d'Atenes. Sota la sàvia direc-
ció de Stauros Dousexis, els grecs ens
meravellaren al llarg de dues hores
amb la tragèdia d'Eurípides Ifigònia a
Aulida, que ha estat probablement el
millor espectacle del Festival. Alexis
E. Solà ens introduí inicialment al
sentit i significat de l'espectacle, lle-
gint un text explicatiu al mateix
temps que, asseguts al voltant de l'es-
cenari, els actors entonaven un cant
de ritual que durà gairebé mitja hora,
mentre el públic anava entrant al
teatre. L'espectacle està basat en un
ritme incessant i suggestiu en el qual
recolzen els moviments dels actors i el
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tL'hostal de les tres Camèlies» (dalt), tLa
cabeza del dragón» (dalt a la dreta),
tlfigènia a Aulida» (baix a la dreta).

text que van recitant, i recull molts
elements esdevinguts a través de qua-
tre mil anys de civilització mediterrà-
nia. Cal destacar, sobretot, l'excel·lent
interpretació dels actors amb màsca-
res i coturns i la gran bellesa plàstica
d'algunes escenes. Al final de la re-
presentació i davant d'un públic que
havia seguit l'espectacle atentament
es llegí un missatge de salutació dels
grecs als participants en el Festival
referent a l'alliberament que la pràc-
tica de l'art i del teatre comporten en
la vida de l'home.

Som a l'ona
A lona de RÀDIO JOVENTUT

per més dades

Els divendres de 2 a 3 de la
tarda des del 5 d'Octubre.

Amb
Jordi Estadella,
Ernest Riveras,

Enric Conde
i l'equip habitual de la

Jbarcel
delook)

L'estrena d'Operetka, de Gombro-
wicz, interpretada pel «Teatre Con-
temporani de Wroclaw», ha estat fins
al moment d'escriure, el punt màxim
del Festival. Amb les lògiques dificul-
tats de lectura i comprensió que l'es-
pectacle comporta (era evident que el
públic connectava amb molta més fa-
cilitat amb un espectacle d'arrels mí-
tiques i antropològiques comunes,
com era el dels grecs), Operetka seduí
per la magistral interpretació dels ac-
tors, pel plantejament i rigor de l'es-
pectacle, i per l'interès del muntatge.
No s'escapava, però, la ironia de cer-
tes situacions, en especial per la bri-
llant caracterització que es fa (mor-
daç, però no esperpèntica) de la bur-
gesia i les altes capes socials dels
anys vint, vistes a través de l'esque-
ma de la típica opereta vienesa.

Dit tot això, queda clar que, encara
que només fos per l'aportació dels
grecs i dels polonesos, ja podríem con-
siderar positiu el balanç del Festival
de Sitges. •

V. ?•



Televisió

Una «rentrée» ttKrit magra
ELISABET GARCIA

Al circuit català ja no fan
«rentróes» com les d'abans. En altres
temporades, a l'octubre hi havia can-
vis en la programació televisiva que
sempre ens feien concebre secretes es-
perances, però aquest any les varia-
cions han estat mínimes.

Dos estatuts (el d'Autonomia i el de
Televisió) que permeten dubtar de la
fermesa dels càrrecs directius i dei-
xen oberta la possibilitat d'utilitzar
l'UIp1 a partir de gener per a emetre-
hi la programació en català, han con-
vertit aquest últim trimestre de l'any
en una veritable «etapa de transició»
tant pel que fa als programes com a
les persones de les quals depèn llur
continuïtat.

«Entre nosaltres» és la primera d'a-
questes «mitges novetats» que trobem
en la programació. És un programa
que s'assembla molt al «Cita a mitja
tarda» de l'anterior temporada i dels

quals es diu que poden anar adreçats
a qualsevol tipus de públic, però que a
l'hora de la veritat entren perfecta-
ment en el que s'anomena «programa
femení»: un parell de qüestions sobre
economia domèstica o la llar i algunes
enquestes i reportatges sobre qües-
tions de més o menys trascendència.
Teresa Gimpera ha abandonat «Esce-
nari» en mans de la Mònica Randall
per a presentar el programa, però
malgrat portar molt temps davant les
cameres, apareix insegura.

Els programes musicals són més
afortunats. «Cantem» és un espai que
intenta apropar-nos a la personalitat i
a les cançons d'un representant de la
música del nostre país. Els seus ante-
cedents podrien situar-se en els «espe-
cials» dedicats a Lluís Llach, M.a del
Mar Bonet, Raimon, Joan Manuel Se-
rrat, etc. Alterna amb «Musical
Exprés», un programa d'Àngel Casas

en el qual s'explica l'actualitat musi-
cal. En l'edició del passat 9 d'octubre
es féu un breu repàs a algunes de les
actuacions, realment interessants, que
hem pogut veure durant el primer any
de vida del programà: Passadena
Roof Orchestra, Iceberg, Mike Old-
fíeld, Orquesta Mondragón, M.a del
Mar Bonet, Marina Rosell, Pau Riba
amb els components de l'equip amb el
qual va gravar el LP. Diòptria, i molts
més.

Dintre de la sèrie «Històries», ara
podem veure la del cinema, que dedi-
ca els'seus dotze primers capítols als
peonersd'aquest mitjà. La guerra civil
va acabar amb bona part del material
filmat d'aquella època i el problema
més greu que els seus autors han ha-
gut d'esmenar ha estat el de fer la se-
va manca tan poc evident com sigui
possible.

S'ha estrenat també la sèrie escrita
per Jaume Ministral i Masia i realit-
zada per Esteve Duran «Dr. Caparrós,
medicina general» que protagonitza
en Joan Capri. Es tracta d'una histò-
ria banal amb algunes situacions di-
vertides que gira al voltant de la figu-
ra d'en Capri. Els tres capítols emesos
fins el moment d'escriure aquestes .
ratlles han estat força irregulars. Es- r

Encreuats núm. 34 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Com ha d'ésser un auto perquè valgui
els quartos que costa. - 2. Sense que ho sàpiga ningú. — 3. El
finlandès és veí seu. Tiren sorra al damunt, al revés. — 4.'
Trampa que es col·loca anualment. Indi. - 5. Argó. El ma-
teix. Metres anglesos. - 6. El segueix qui es vol aprimar. El
que sap fer fins i tot el més inepte. — 7. Mata qualsevol altre
coll. Consonant. - 8. Fet, que vestit de gala, te forma de gri-
pau. - 9. Qui se 11 pari, estira la pota. Pollen què les abelles
extreuen de les flors i dipositen en el rusc. - 10. Vocal. Llard
amb el rqual s'ha de coure un gall per a que sigui ben plantat.
- 11. Grups de tres coses curosament escollides.

VERTICALS: 1. A un i altre extrem del salacot. - 2. Una
de les matèries primes emprades per a fabricar espardenyes.
Inspira una gran tendresa o afecte. — 3. A vegades la porten
entre les cames. Paraula angular de la filosofia cartesiana.
Vocal. - 4. La seva feina és protegir la resta de l'exèrcit. — 5.
Tots els mahometans hi volen anar. Xifres romanes que su-
men mil cinquanta-u. Així comença l'administrador. - 6.
Nom d'home. Ja no és una larva però encara no ós adulta. Mig
lema. - 7. Us sortirà després d'un bon cop al front. Fals usats
en joieria. - 8. Institut Municipal d'Estadística. Ràdon. Nom
de consonant. — 9. Ho és la papallona. - 1 0 . Dit de les
mongeteres que no aixequen dos pams de terra. Van a la
cordada. - 1 1 . Contonant repetida. Societat que no té nom.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NÚM. 33

HORITZONTALS: 1. S. M. - 2. Apuntador. — 3. Rar. Al.
Se. - 4. Durícia. M. - 5. Resistència. - 6. Na. Oe. Desa. -

4 23 h
A
£1 1 1 |
3

5 6 1 6 1
I I I I

' I I I I

^ LJ LJ 1 B5 1 B B l_| 1
b I I | 1 1 B 1
* LJ
«II-

* l I I I
7. Y. Al. Pansa. - 8. Saltamartí. - 9. A. Arri. Eros. - 10.
UUEE. Orca. — 11. Cartela. L.

VERTICALS: 1. R. Sauc. - 2. Sardenya. uA. - 3. Pausa.
laeR. • - 4. Murri. Atret. - 5. Isolar. E. - 6. Tacte. Miol. - 7.
Aliè. Pa. Ra. - 8. D. Andarec. - 9. Os. Central. - 10.
Remissió. - 1 1 . AAA. S.
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perem que els propers no decebran els
nombrosos seguidors d'aquest actor.

La novel·la, desterrada de la pro-
gramació estatal des de fa temps, ha
estat retrobada al circuit català. Afor-
tunadament ha anat millorant én les
successives setmanes d'emissió, perquè
«La mort baixa l'escala» ens feia pre-
veure molt poca audiència, ja escassa
per si mateixa degut a la intempestivi-
tat del horari.

«El món en català», recorregut pel
món de la mà de Baltasar Forcel, no
s'ha estrenat encara, però ja ha des-
pertat polèmiques. Hi ha qui diu que
les finances de Miramar no estan per
aguantar aquests balafiaments, però
els defensors argüeixen que resulta
més cara la producció de qualsevol
edició de «Novel·la», per exemple. De
tota manera, com tots els programes,
s'haurà d'esperar que comenci a eme-
tre's per a poder jutjar si ha valgut o
no la pena fer-ho.
• I això és tot. Tant de bo que d'ací a
poc temps puguem parlar d'uns can-
vis importants en la televisió; això
voldrà dir que els dos Estatuts hauran
servit d'alguna cosa. •

E. G.

Música

CULTURAL

Una cultura
en marxa
per atot
un poble'

Carrer Ample, 35 Barceiona 2

, . ; - , , . • , • _ • • • . . ' • / •

«Guimbarda»: Un any
d'allò més inteesant
JORDI GARCIA SOLER

En un panorama tan desolador i la-
mentable com sol ésser habitualment
el de la discografia editada a l'Estat
espanyol, la col·lecció «Guimbarda»,
és una rara i magnífica excepció que
confirma la regla d'una indústria ba-
sada de manera gairebé exclusiva en
uns criteris ridículament mercantilis-
tes i sense cap mena d'interès cultu-
ral. «Guimbarda» és una experiència
editorial realment apassionant i molt
important, a través de la qual, i al
llarg només dels dotze mesos darrers,
hem pogut veure finalment publicats
al nostre país tot un seguit d'enregis-
traments d'un interès més que consi-
derable, globalment amb un nivell de
qualitat francament alt i que en qual-
sevol cas, àdhuc en aquelles grava-
cions d'un interès en aparença menor,
té com a mèrit principal el fet que els
components específicament culturals
de l'obra no poden ésser negligits sota
cap concepte.

( Sota la coordinació experta i intel.-
ligent de Manuel Domínguez, i al llarg
del seu primer any d'activitat edito-
rial, la col·lecció «Guimbarda» ha pu-
blicat més de setanta àlbums disco-
gràfics de llarga durada, alguns dels
quals dobles. Entre els enregistra-
ments editats, cal destacar especial-
ment alguns dels millors títols d'Alan
Stivell, José Afonso, Sergio Godinho,
Bàrbara Dane, Roy Brown, Fausto
Kolinda, The John Rebourn Group, Na
Fili, Dnà Ar Bras, François Berenger,
Dave Swarbrick, Stefan Grossman,
Dransfíeld, Fentangle, Malicorne, Le
Grand Rouge, Cardabela, Les Frères
Balfa, Martí, Emilio Cao, Christopher
Jones, Boys Of The Lough, La Bambo-
che, Benedicto, Fiascas Do Xiabre,
Bandoogs, Alain.Giroux, Toni Cosen-
za, La Chifonnie, Andrés Jiménez,
Vassar Clements, Bert Jansch, Mud
Acres i molts altres grups i intèrprets
d'una qualitat més que considerable,
la gran majoria dels quals eren disco-
gràficament inèdits al nostre país fins
[que «Guimbarda» els ha donats a conèi-

xer en un seguit d'edicions d'una cura
molt estimable. à»

Deixant de banda els aspectes es-
trictament comercials de l'experiència
-perquè, indiscutiblement, la rendibi-
litat no està forçosament renyida amb
la qualitat—, cal destacar que la col.-
lecció «Guimbarda» ha servit fona-
mentalment per a donar a conèixer al
gran públic espanyol tot un seguit de
grups i intèrprets que, ja fossin d'algu-
na de les nacionalitats o regions de
l'Estat o estrangers, rarament haurien
arribat a ésser editats per les empre-
ses que només es guien pels criteris de
la recerca constant del «hit» fugisser.
Amb una gran diversitat de procedèn-
cies geogràfiques, i també una gran
diversitat de procedències estilísti-
ques, el principal denominador dels
artistes editats a «Guimbarda» és el
conreu de la cançó i la música popu-
lar tradicional, o béTactualizació d'a-
questes formes d'expressió i la seva
adequació estilística i/o temàtica a la
realitat actual. Això, unit a l'interès
d'uns enregistraments fets amb una
gran cura i a unes edicions en les
quals figuren els textos i llurs traduc-
cions, a més d'algunes referències do-
cumentals ben oportunes, ha fet de
«Guimbarda» l'excepció digna d'elogi
general per part d'afeccionats i co-
mentaristes interessats en la cultura
musical. ;

Ara, amb motiu de la commemora-
ció del seu primer aniversari/«Guim-
barda» organitzarà un seguit de reci-
tals arreu de l'Estat -concretament,
a Barcelona, Bilbao, la Corunya, Gra-
nada, Madrid, Pamplona, Sevilla, Va-
lència, Valladolid i Saragossa-, en els
quals intervindran Alain Giroux,
Fausto, Le Grand Rouge, HappY
Traum, Kolinda, Boira, Emilio Cao,
Quintin Cabrera i Suburbano. Serà
una bona oportunitat per a popularit-
zar més encara la millor col·lecció de
tot el panorama discogràfic espanyol.
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Helhtfé

Mossèn Bonet
i Muixí, un català
universal
JOSEP BIGORDÀ

Retrobar les pròpies arrels és una
des tasques que no estan gens renyi-
des amb l'afany del propi progrés.
Més encara: és una tasca indispensa-
ble, si hom vol caminar cap endavant.

Amb aquesta mística, un sector im-
portant de l'Església catalana ha in-
tensificat, fa pocs dies, el record d'un
dels seus homes més* extraordinaris:
el doctor Manuel Bonet i Muixí, sacer-
dot de Barcelona.

Mossèn Manuel Bonet, que havia
nascut a aquesta ciutat, en la barria-
da de Sants, el 1913, va morir, fa deu
anys a Roma - o n r e s i d i a i
trebaUava-, el dia 6 d'agost del 1969

Mossèn Bonet amb el papa Pau VI a Roma.

de manera inesperada. Com que havia
estat un home apassionadament ena-
morat de Catalunya, un treballador
infatigable de les orientacions del
Concili, un cristià conciliar de cap a
peus, i com que tot això ho vivia i
confessava pels passadissos de les al-
tes esferes vaticanes, des dels anys
50, mossèn Bonet reunia tots els títols
perquè el règimen franquista el mirés
com un empestat. I com un empestat

el considerà, un cop mort. Per això,
malgrat les pressions d'algunes ins-
tàncies de la jerarquia eclesiàstica, les
autoritats civils no permeteren que les
seves despulles rebessin l'homenatge
litúrgic dels seus amics, a l'església
del monestir de Sant Pere de les Puel.-
les, que havia estat la seva església
abans de marxar cap a Roma.
Fer «raons higièniques», el gover-w
nador civil de Barcelona, rebent con-r

Tot fent cami ISIDRE AMBRÚS

Els volcans d'Olot
A l'extrem nord-oriental de Catalunya, en plena zona

fronterera hi ha enclavada la comarca de la Garrotxa. La ca-
pital d'aquesta comarca és la ciutat d'Olot. Ciutat famosa, en-
tre altres coses, per les figuretes de pessebre, però també per
ésser l'única regió de tot el territori català on hi ha volcans,
extingits, però volcans al cap i a la fi.

Avui dia, i degut al continuat creixement de la ciutat, els
volcans més propers, el Montolivet i el Montsacopa, ja formen
part de les rodalies olotines. £1 primer d'ambdós és situat a
l'oest de la població i mostra uns senyals evidents d'haver pa-
tit dues fases explosives. L'altre, el Montsacopa, presenta un
cràter molt regular i perfectament conservat. Aquests dos vol-
cans, units al nomenat La Garrinada configuren la coneguda
trilogia volcànica de la capital de la Garrotxa. Aquest darrer
volcà però, té la característica de ser format per dos cràters,
els quals corresponen a dos períodes d'activitat diferents.

De volcans però, no només n'hi ha tres sinó que n'hi ha
molts més al llarg de tota la contrada, però el més famós i
potser el més visitat de tots és el de Santa Margarida de Sa
Cot. Aquest es troba, concretament, a cinc quilòmetres d'Olot
i en èl seu interior hi ha edificada una ermita dedicada a San-
ta Margarida. L'esmentat volcà, amb una boca de dos mil me-
tres de circuit és considerat com el tercer d'Europa. Una altra
dada interessant de conèixer és que les seves dimensions són
superiors a l'obertura del cràter del Vesubi italià.

Dins la mateixa ciutat, és també digne de conèixer el parc
de l'Eixampla Margalida, el Museu d'Art Modern, instal·lat a
l'interior del parc municipal i, en darrer Hoc, la casa dels pin-
tors Vayreda.

Ermita de Sta. Margarida, el bell mig del cràter del volcà
de Sta. Margarida.

S'hi pot anar per dues rutes diferents. L'una ós la que surt
de Barcelona per la carretera nacional N-152, direcció
Puigcerdà, fins que arriba a Ripoll; d'allà surt la carretera co-
marcal CC-150 que va fins Olot. L'altra ruta és la que surt de
Barcelona per l'autopista A-17, direcció a França, fins a tro-
bar la sortida que du a Anglès; una vegada situats en aquesta
població cal continuar perla carretera comarcal CC-152 que
passa per Amer i Sant Feliu de Pallerols, fins assolir la ciutat
d'Olot.

A part d'aquestes rutes, n'hi ha d'altres que també hi por-
ten, però potser són un xic més feixuges i llargues que les
abans esmentades. Bon cap de setmanal
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signes del Govern central, manava
que el cadàver havia de passar direc-
tament de l'aeroport al cementiri de
Sant Andreu. \

No hi mancà, naturalment, la com-
panyia dels amics més incondicionals.|
Però tampoc no hi mancà la «compan-
yia» de la policia governativa. «Què
volen aquesta gent...», cridaria
després en l'homilia, un dels millors
amics de mossèn Bonet, fent associar \
al pensament dels qui érem allà els
versos i la música d'una Maria del
Mar, amb tot el regust d'unes llàgri-
mes i d'una indignació i d'un dol clan-
destins.

Ara, cap de 10 anys, els amic s'han
tornat a reunir per connectar amb les
arrels que representa aquell home
cristià i amic: primer, a l'església de
sant Josep Oriol; després, al Col·legi
d'advocats. El metge Jordi Gol, el vi-
cari episcopal Joan A. Ventosa, l'his-
toriador Miquel Batllori i el catedràtic
Joaquin Ruiz Giménez, van dir parau-
les justes sobre aquest «català verita-
blement universal». L'arquebisbe de
Barcelona, que presidia Tacte del-
Col·legi d'advocats, interpretà l'home-
natge com un gest de reparació i de
justícia envers el doctor Bonet, home
d'Església i home del país.

Al llarg de l'acte van llegir també
els testimonis escrits per dues perso-
nes amigues que no havien pogut fer
el desplaçament a Barcelona: el car-
denal Etchegaray, arquebisbe de Mar-
sella, i monsenyor Sabattani, secretari
del Tribunal Suprem de la Signatura
Apostòlica.

El paper de monsenyor Sabattani
recorda allò que havia predicat el
doctor Bonet un dia ben significat:;
«Recordo encara —escriu monsenyor,
Sabattani- el sermó que va pronun-
ciar el dia de la meva ordenació epis- \
cop al; un sermó que fou criticat per \
algunes persones, però que revelava
un esperit sacerdotal, ple del sentit de
la pastoral conciliar i del desig que
l'esperit del Concili envaís i penetrés
la Cúria».

El cardenal Etchegaray descriu el
doctor Bonet, el monsenyor Bonet,
que havia treballat al Concili com ex-
pert nomenat per Joan XXIII. «Avui,
guardo amb emoció la imatge d'un
sacerdot petit i gros què semblava
arrencat d'una pintura de Velazquez»,
diu l'arquebisbe de Marsella, que as-
socia la figura de monsenyor Bonet
amb la de monsenyor Màrtimort, un
altre expert del Concili. É
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Art
Brossa
i la 491
ALEXANDRE CmiCI

Una nova galeria acaba d'ésser
inaugurada a Barcelona, el dia 3 d'oc-
tubre, al 197 del carrer de Provença.
La 491. El nom és enginyosament
triat, per fidelitat a la idea de ruptura
que va fer famosa la galeria 491 de
Stieglitz, a Nova York, un dels bres-
sols del dadaisme, i a la successió que
li va donar Picabia amb la publicació,
a Barcelona, de la revista 391, que li
edità Josep Dalmau.

En el text de llançament de la gale-
ria, ben il·lustrat amb reproduccions
de Picabia, Victòria Combalia ens dó-
na un bon diagnòstic del món artístic
actual, quan ens explica el desprestigi
o la manca de credibilitat que han ad-
quirit les avantguardes, sobre tot
després de les grans esperances de la
dècada dels seixanta, quan hom arri-
ba a esperar que la subversió del sis-
tema dels llenguatges portaria a un
gran canvi històric, d'una manera im-
minent. •

El fracàs del maig de "Paris, del
1968, i de tants moviments alterna-
tius com van proliferar en aquella dè-
cada ens ha portat al desencís i al
conservadorisme del món dels setan-
ta, mentre l'activitat comercial va di-
gerint ràpidament les propostes més
atrevides i convertint-les en mercade-
ries integrades a l'ús social, i per tant,
ja inofensives.

La conclusió és paradoxal. Hom ens
retrata la caiguda de les avantguar-
des i hom ho fa bo i treient l'ensenya
del 491 que és un homenatge a
aquells lluites. L'explicació és que les
esperances han estat perdudes però
no la creativitat que les nodria i que
la nova galeria es proposa de promou-
re.

Nosaltres podríem ajudar a com-
prendre aqueste posició recordant la
frase de Guillem el Taciturn, que
deia: «No cal tenir esperança per a
emprendre».

Es significatiu que la primera expo-
sició, per cert inaugurada amb la pre-
sència dels crítics d'arreu del món
concentrats a Barcelona en ocasió de
l'Assemblea de l'AICA, hagi estat la
dels poemes visuals de Joan Brossa,
tan vinculat a tota mena de lluites de
l'art d'avantguarda, des dels anys

UOAN BROSSA
POESIA"'VISUAL

OCTUBRE

quaranta, antic oracle que tant influí
sobre l'obra primera de Tàpies, a l'è-
poca màgica, encoraijador de la nova
poesia jove i col·laborador en obres
conjuntes del compositor musical
Mestres Quadreny, i membre actual
de la comissió d'activitats de la Fun-
dació Miró, que s'encarrega de la im-
portant promoció de l'ar de recerca
des de l'Espai 10.

Èn aquesta exposició de la galeria
491 Brossa aporta poesia visual. És
bàsicament un poeta literari, però no
és la primera vegada que es manifesta
a través d'aquesta mena de poesia
que ens fa pensar amb els ulls- El cul-
tiu paral·lel dels dos gèneres ens porta
a reflexionar sobre quelcom que hem
descobert estudiant la seva poesia es-
crita: que el poeta tracta els mots com
si fossin coses i sovint sembla mani-
pular les frases com si fossin naïps en
mans d'un prestidigitador. Aquesta
materialització dels elements literaris
com si fossin visibles, és un fet simè-
tric respecte al tractament que l'artis-
ta dóna a les imatges, dintre la seva
poesia visual, com si fossin mots.

En una ocasió dèiem que la poesia
de Brossa sembla tenir l'estil de les
acotacions teatrals en les quals els
mots són totalment condicionats per
una idea plàstica, Podríem dir, en
canvi,, que la seva plàstica és una me-
na de decorat a partir del qual l'es-
pectador es veu obligat a reconstruir
l'acotació que en constitueix là lectu-
ra. ; • " . . . • • • "'; ' • \ :'

i Convé observar quins són els mate-
rials visuals que Brossa tria per als
seus poemes visuals. També en això



podrem descobrir una forma simètri-
ca a la dels seus poemes verbals per-
què, quan manipula mots i frases, tria
mots i frases tradicionals, populars,
deliciosos idíotismes, pintoresques ex-
pressions de les capes socials poc cul-
turalitzades. De la mateixa manera, el
repertori de formes i d'imatges per als
poemes visuals és un repertori es-
tantís, d'objectes antiquats, estereoti-

pats, proverbials, vulgars, que ell em-
vpra i munta amb la mateixa tendresa
que fa servir per al muntatge de mots
i frases verbals.

De la seva poesia verbal i de la vi-
sual, es desprèn una actitud profunda
que expressa un rebuig de les preten-
sions de creativitat dels artistes. No
creu, evidentment, que calgui inven-

tar mots ni imatges ni objectes. L'art
és, per ell, manifestament, una hàbil
combinatòria, menada amb cura, amb
netedat i amb precissió.

És ben clar que aquesta actitud re-
presenta un menyspreu de les formes.
Ni retòrica ni experiència preciosista
sobre els materials. Les formes són
ready made, arreplegades del context,
cercant precisament aquelles que no
tenen prestigi socioeconòmic ni cultu-
ral; Allò que ens transmet no és,
doncs, el contingut directe de les for-
mes ni de les imatges sinó unes, dels
subjacents que neixen en el nostre
cervell com a conseqüència de les re-
lacions entre mots o entre formes, en-
gendrades per pur veïnatge, com pas-
sa a les metonímies. •

Esports

«tour de force» Rifé-Kranld
ENRIC BA&ERES

L'esport viu constantement situa-
cions límits de «tours de force». El cas
suscitat per Raimundo Saporta en-
front de la posició de diversos partits
polítics sobre l'organització del Mun-
dial 82 n'és un exemple clar. El pro-
blema sorgit entre Joaquim Rifo, en-
trenador del Barca, i Hans Krankl, ju-
gador del mateix equip, és una altra
mostra d'aquestes tensions que sovint
hi ha en els ambients esportius, enra-
rits. no tan sols per la necessitat d'a-
conseguir victòries sinó per la pressió
de les directives i dels afeccionats.
. HI cas Rifé-Krankl és un cas típic
de les friccions entre un preparador i
la seva «estreUa». El món de l'esport
a'és ple d'exemples de futbolistes, bo-
xejadors, nedadors, atletes o tenistes
Çue han trencat amb llurs prepara-
dors per qüestions d'incompatibilitat
Personal o de punts de vista sobre as-
pectes tècnics. Però el cas més fre-
qüent és el de la gelosia, enveges o
mesquinesa, perquè el món de l'esport
Professional crea uns ídols que es
preuen superiors, perfectes i intoca-
bles. .••;.'•"

El Barca ja té experiència amb
aquests temes. Amb Johan Cruyfí1 a
1 eíuip, es plantejà una oberta incom-
patibilitat entre ell i el qui llavors era
eatrenador, l'alemany Hennes Weis-
^eiler. Cruyff no volia passar per la
«humiliació» que Weisweiler li digués
^ans de cada partit com havia de ju-

va forçar la situació, amb un joc
q i , individualista i desobedient,

fins el punt que Weisweiler decidí de
substituir-lo en el decurs d'un partit
Sevilla-Barça. Les conseqüències d'a-
quella raonable decisió de l'entrena-
dor són conegudes: declaracions de
CruyfF, amenaces de no renovació, ve-
lats insults contra l'entrenador i «bai-
xada de pantalons» per part de la di-
rectiva de Montal que va decidir de
treure l'entrenador per a donar satis-
facció al jugador-estrella.

Gairebé totes les estrelles del futbol
han tingut rauxes de supèrbia per
l'estil. El cas de Di Stéfano quan era
la «Saeta Rubia» de l'edat d'or del
Real Madrid, va fer història. No tan
sols es carregava cada temporada
l'entrenador, sinó que féu fracassar a
l'equip a tot jugador que vingués a
fer-li ombra en el seu tron. Així s'es-
devingué amb Kopa i Didí, dos juga-
dors de vàlua mundial i que van tenir
una curta i decebedora estada a Ma-
drid perquè Di Stéfano no acceptava
la competència. Cal suposar que Di
Stéfano, com a entrenador, ara tindrà
molta cura en indisposar-se amb
Kempes o Bonhof per tal que no s'a-
compleixi en ell allò de «tal faràs tal
trobaràs».

Hans Krankl, d'això hi ha cap dub-
te, no ha arribat com a jugador a l'al-
çada de Cruyff ni de Di Stéfano. La
passada temporada va marcar molts
gols molt poc decisius i es mostrà
sempre, això sí, com un professional
discret, poc aimant de l'escàndol i in-
clinat a la vida domèstica d'esquena a

la fama. Fins i tot quan hom li atribuí
unes sorprenents declaracions per les
quals hauria assenyalat que només ell
i Neeskens tenien alçada internacio-
nal en aquell equip que va guanyar la
Recopa d'Europa, es va mostrar tan
indignat que declarà la «guerra del si-
lenci» als mitjans informatius, en la
qual cosa va trobar la solidaritat de
tota la plantilla.

Però Krankl ha canviat en pocs me-
sos. Potser el va afectar el dramàtic
accident de la seva dona i tampoc no
hem de descartar que la forma com
Johan Neeskens fou donat de baixa
del club el va posar en guàrdia da-
vant de futurs esdeveniments.
Després de Neeskens, el següent nú-
mero per a rebre la puntada de peu
del club era Krankl, sobretot si no
aconseguia complir amb l'únic motiu
del seu fitxatge pel Barca: marcar
gols.

Rifé ha estat molt comprensiu i to-
lerant amb Hans Krankl i li ha donat
una oportunitat darrera l'altra en on-
ze partits successius en els inicis d'a-
questa temporada, sense que el juga-
dor mostrés cap millora en el seu joc i
en la seva eficàcia golej adora. Però
allò que Rifé no pot admetre, com a
entrenador del Barca, és que aquesta
baixa forma de Krankl repercutís en
els resultats del seu equip —que mar-
ca més sense l'austríac— i creés ma-
lestar a la plantilla. Quan Rifé ho ha
cregut raonable ha substituït Sànchez,
Canito o Heredia, tres jugadors que no
només estan en una forma excel·lent,
sinó que sempre ho donen tot pel seu
equip al camp. Quan l'entrenador va
fer el mateix amb Krankl, el jugador
va respondre amb uns gestos insolents
que no pretenien altra cosa que
abraonar el públic contra Rifé, amb el
deteriorament que això suposa per a
la seva autoritat.

La tensa situació creada entre
Krankl i Rifé hauria de tenir una solu-
ció amistosa «portes endins» del Bar-
ca. Però si el malestar no minva, si
cal sacrificar una de les dues parts
abans que el problema no malmeti la
temporada de l'equip, és indubtable
que és Krankl qui ha de fer les male-
tes. No por xenofòbia, no perquè en
Quimet sigui de casa —encara que ja
és raó de pes - , sinó perquè Rifé s'ha
mostrat fins ara com un entrenador
molt competent i Krankl s'ha conver-
tit en un golej ador que no fa gols i
que, probablement, tampoc no els
marcaria amb un altre entrenador. •



Bunyols de vent

REMATAR L'ESTATUT?

Joan Reventós, davant de
les cameres de TVE va posar
tanta vehemència en la de-
fensa del «sí» davant del refe-
rèndum de l'Estatut, que en
un moment de l'entrevista
que li van fer en castellà va
dir: «Ahora el trabajo hecho
por los parlamentarios, el
pueblo catalàn lo ha de re-
matar con sus votos afirmati-
vos».

«HOBBY» DE MACIÀ ALAVEDRA:
A «LA VANGUÀRDIA»

En general a tots els polítics
els agrada que el seu nom —i
també la cara— aparegui so-
vint en els mitjans de comuni-
cació. Però el diputat conver-
gent Macià Alavedra, a més
d'aquest desig general, en té
un de particular: sortir a «La
Vanguardia». Per això quan
acaba la seva intervenció en el
Congrés dels Diputats puja a
la tribuna de premsa i alhora
que pregunta als periodistes si
han anotat bé les seves parau-
les, o si necessiten ampliació,
li prega al representant de l'a-
gència estatal Efe que trans-
meti «de pe a pa» el que ha dit.
«Si l'agència de notíciàs no ho
passa, La Vanguardia no ho
reprodueix» — diu per excusar-
se de la seva insistència.

SORTIR

A TVE TENEN POR DE LA GUILLERMINA

Amb la seva carona d'innocent, la cantant Guillermi-
na Motta va «fer anar de cub per uns moments tot el
personal directiu de TVE a Miramar. I és que a televisió
això de parlar lliurement és una vertadera utopia, com
es demostra diàriament. La GuiUermina, que va ser
convidada a participar en un «especial Gente» que per
concessió extraordinària es va dedicar a Catalunya
amb motiu del referèndum de l'Estatut, abans d'entrar
al plató de Miramar ja estava una mica mosca, perquè
ben bé no li havien explicat per què l'havien convidada.
Ella lògicament es pensava que en un moment o altre li
preguntarien què votaria en el referèndum, i ella diria
el «sí» còm si estigués davant un altar imaginari. Però
no, aquesta pregunta no li van arribar a formular, per-
què la Gillermina, que coma dona conscient és a favor
de la despenalització de l'avortament, va dir, en contes-
tar a la pregunta de quins eren els seus projectes musi-
cals, «estic preparant una cançó que va a favor de la le-
galització de l'avortament». Hi van haver moltes cares
que van empal.lidir. «A veure què més dirà aquesta bo-
ja», —expliquen que va bramar un alt directiu de la TVE
a Barcelona. El fet és que de les tres preguntes que li
havien de formular, l'última, la que tractava precisa-
ment de l'Estatut ja no li van fer. «Gracias, juillermina,
por tu presencia aquí» i la van fer fora. Ara, posible-
ment, la nova cançó de Guillermina Motta estarà dedi-
cada a la llibertat d'expressió de la TVE. Que no li passi
res!
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MONTSERRAT NEBOT

TARRADELLAS, ADVO-
CAT
DEFENSOR D'ESPRIU

El president Tarràdellas,
no perd detall. Quan va veu-
re que en el llibre editat per
Laia «Dotze poetes catalans»
no hi figurava el poeta Salva-
dor Espriu—escriptor de và-
lua indiscutible i tarradellista
de pro— es va disgustar
molt. Tant de greu li va sa-
ber, que l'editorial, tement la
repercussió que èl parer del-
president podia tenir en les
vendes del llibre, s'ha afan-
yat à enviar-h' una carta
explicant-li que no és pas un
oblit el fet que Salvador Es-
priu no figuri entre ( aquests
dotze poetes, sinó que és un
primer volum d'una col·lec-
ció que abastarà molts més
literats. De fet a la contra-
portada del llibre ja indica,v

però, pel que sembla no prou
explícitament, que «hi haurà
molt aviat una proposta de
dotze poetes més».

AGUSTÍ DE SEMIR,
ENTRE LA MORT
I LA VIDA'

El regidor independent
que es presentà per la llista
del PSUC a Barcelona,,l'ad-
vocat Agustí de Semir arriba
cada dilluns a la nit a casa
seva havent passat de; la
mort a la vida en poques ho-,
res de diferència. No és pas
que ressusciti, no. Resulta
que Semir en el mateix "dia
de la setmana desenvolupa la
seva gestió al departament
de Pompes Fúnebres munici-
Pal i a la Casa de Maternitat,
sempre en el mateix ordre.

Fauna & Flora JOSEP MARTÍ GÓMEZ

Simón Blanco, en la història
M'han enviat uns fulletons ciclostilats. Com en els pitjors temps. Sense

remitent i amb slogans. Amb alguna de les frases estic d'acord: contra les
lleis antiterroristes, contra les tortures, contra les presons especials, pel re-
torn dels presos catalans a Catalunya... .

Les fulles ciclostilades demanen també llibertat immediata per a Emilio
Simón Blanco. Tampoc no m'hi oposo. A mi - i puc equivocar-me- allò que
em sembla excessiu és dedicar full i mig d'apretada lletra en holandesa ge-
nerosa, a cantar l'èpica biografia d'Emilio Simón Blanco, sota l'epígraf «L'E-
mili, un patriota català». La biografia continua dient que el 1975, coincidint
a la presó amb alguns lluitadors del FAC, va passar a militar en l'esmentada
organització, en la qual ha continuat fins ara. No tinc res a objectar a aquest
pàrraf. Estic disposat a admetre que Emilio Simón Blanco fou tocat per la
gràcia i va entrar en la dura militància política de la clandestinitat.

Però la biografia del patriota català no ens explica què va fer abans de
1975. Se'ns diu vagament que el seu pare morí a mans del feixisme i que
ell, des de molt jove, es convertí en un rebel contra el règim de Franco, per
la qual cosa fou detingut en repetides ocasions i ingressat a la presó. I aquí
sí que, i ho sento, he de dir [epppp... parlem, parlem-ne!, com deia Gabriel
Ferrater. . .

I cal parlar perquè la rebel·lia de Simón Blanco contra el règim de
Franco es traduí en delinqüència comú. Una delinqüència comú d'altu-
ra, amb estil, sense violència gratuïta, però delinqüència comú. Simón
Blanco, que és intel·ligent, va campar sempre molt bé entre els medis poli-
cials i els medis penitenciaris. Això cal dir-ho també. Com cal afegir que no
va ser menor la seva habilitat a l'hora de presentar-se a judicis. Per a la his-
tòria inaprehensible de les pàgines que mai no s'escriuran cal fer constar, ara
que l'ocasió ho permet, que Simón Blanco s'ha assegut al banc dels acusats
maquillat i amb un enorme rellotge de joguina sobre el seu pit «per a poder
veure l'hora»; que ha entrat en un consell de guerra agafat de bracet del co-
ronel auditor «perquè si no em deixa agafar-lo de bracet jo no entro», que s'-
ha introduït a la sala del judici a cavall sobre l'esquena d'un esbalaït policia
i quan el president del tribunal li ha preguntat per què entrava així ha con-
testat «sóc Santiago i aquest és el meu cavall», que ha destrossat més d'una
vegada el calabós del jutjat de guàrdia, que li ha demanat al policia que el
detenia -«fem un tracte entre cavallers», li ha dit— que no l'emmanillés i
que sortissin com a amics pel portal «per què nò puguin malparlar els veïns»
i així s'ha fet... Des del ja llunyà dia que al Palomar de la Model, on estava
vegetant després de fer-se passar per boig, Emilio Simón Blanco va reduir
tot sol un avalot després de tocar suaument a l'espatlla al cap dels avalotats
i dir-li amb dolcesa «o t'entregues o et llenço des de dalt de tot del Palomar»,
la seva història ha estat insòlita'i, efectivament, cal demanar-se si amb una
altra estructura social Simón Blanco no hauria estat un líder del «marketing»
en comptes d'un home amb poques possibilitats de redempció, per molts
mercedaris que hagin passat per la seva vida carregats amb paraules buides
i res més. <

Perònb fem de la seva figura un màrtir de la lluita per les llibertats políti-
ques a Catalunya. Aquesta és una aventura molt dura i que ha costat massa
sang, massa dolor, massa llàgrimes perquè s'hi pugui entrar a sac. El propi
FAC que el reivindica ha de mirar cap a aquesta frontera de l'ambigüitat i,
per la seva pròpia història, pel seu propi passat, no ha de. barrejar allò que
han estat vides d'uns idealistes amb biografies que com a mínim mereixen el
qualificatiu de confuses. -

Totes les històries i totes les vides em mereixen respecte si han estat as-
sumides amb dignitat. Només demano, amb el respecte que em mereixen les
tres holandeses que han arribat a la meva bústia, que cada biografia ocupi
el seu lloc exacte.
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Lleure lliure
DILLUNS

Tenim, com molt sovint, fi-
res, avui a Girona, Tírvia
(Pallars Sobirà) i Tremp, ca-
pital del Pallars Jussà. De
festa major n'hi ha també a
Girona i a Sant Pere de Riu-
devitlles (Anoia).

Conferència al Club d'A-
mics de la Futurologia, Gran
Via, 608, sobre «La sanitat i
l'Estatut» a càrrec de Felip
Solé Sabarís. Si sou afeccio-
nats a la «sarsuela», en teniu
al Teatre Victoria, a càrrec
de la companyia del mestre
Josep M. Damunt. Avui, a les
6,15, «Luisa Fernanda» i a les
11, cada dia menys dijous,
«La corte de Faraón». També
hi ha concert al Palau. La
Coral Sant Jordi, Diabolus in
Música, Ovidi Montllor, i An-
na Ricci,ainb obres de Sardà,
Homs, Guinjoan, Valls i reci-
tat de Salvador Espriu.

A la tele, la novel·la de la
setmana és del nostre col·la-
borador Josep M. Carandell,
i parla de les diferents rela-
cions entre una dona i cinc
homes que han passat per la
seva vida. A «Grandes rela-
tos» continua la història de
Miss Jean Brodie.

DIMARTS
Avui és l'últim concert del

Festival Internacional de mú-
sica de Barcelona. Tindrà
lloc al Palau i hi actua la Or-
questa Simfònica de Detroit,

dirigida per Antal Dorati. El
programà és Haydn, Strauss
i Bartok. A Karma, avui i de-
mà, jazz a càrrec de Alvaro
Is Trio, amb Alvaro Is al pia-

Rafael Subirachs

no, Ramon Farran bateria i
Moraleda baix.

A la Fundació Miró, dintre
del cicle del modernisme, es
projecten diapositives de
Joaquim Gomis sobre «El mo-
dernisme català».
' Torna a haver-hi «sarsue-
la» al Victoria, a les 6,15,
«Marina».

«Cantem», al circuit català
de tele, és dedicat a Rafael
Subirachs, poeta i músic ex-
cel·lent. I, continuant en el
pla musical, «El barbero de
Sevilla» a UHF, a la nit.

DIMECRES
Avui tenim fira a Torrelles

de Foix, comarca de l'Alt Pe-
nedès. A Barcelona, confe-
rència sobre «Teleinformati-

ca i futurologia» à Càrrec de
Joaquim Oliveras, Enginyer
de sistemes d'informació. El
lloc, C.A.F., Gran Via, 608.

I tornem amb la sarsuela.
El programa del Victòria es
composa de «El cantar del
arriero» a la tarda.

Al circuit català desta-
quem «De bat a bat» i el Dr.
Caparrós. Al circuit estatal,
«El cebo», film policíac en co-
producció espanyola i ale-
manya i amb guió de Frie-
drich Dürrenmatt. Els intèr-
prets ofereixen una garantia
d'eficàcia.

DIJOUS
Les fires d'avui, dia de

Tots Sants, són a Calaf
(Anoia), Gósol i Guardiola de
Berga (Bergadà), Sant Feliu
Sassera (Bages), Oliana (Alt
Urgell), Seròs (Segrià) i Vila-
ller (Pallars Jussà).

A la Sala d'Art Xipell de
Manresa (Passeig Pere III,
32) es clou avui una exposi-
ció d'olis i aquarel·les de l'ar-
tista Joaquim Budesca.

Del programa d'avui de la
tele destaquem que a «En-
cuentros con las letras» serà
entrevistada l'escriptora i pe-
riodista Rosa Montero. A
l'UHF, «of course».

DIVENDRES
La fira del dia és a Bagà,

comarca del Bergadà.
Després d'un dia-de descans

torna la sarsuela, avui amb
«Lupe la pantalonera»,- tarda
i nit.

«Mirador», al circuit cata-
là, ens parlarà del poeta Pere
Quart. Al circuit estatal, des-
taquem «El nido de Robin» a
la primera i a UHF, Greta
Garbo ens acompanyarà amb
«El velo pintado», terrible
melodrama resolt amb força
elegància.

DISSABTE
A Sant Pere de Ribes, el

GER (Grup d'Esplai) organit-
za la seva Festa de la Tardor.
Avui, hi haurà el Ball de la
Castanya a la nit. A part, hi
ha fira a La Pobla de Lillet
(Bergadà).

Avui i demà, al Palau de la
Música, concert de l'Orques-
tra Ciutat de Barcelona, diri-
gida per Salvador Mas i amb
Rudolf Buchbinder al piano.
S'interpretarà l'obertura de
«Leonora», Concert piano i
orquetra núm. 4 i la Simfonia
«Heroica», de Beetroven.

Les sarsueles que fan avui
són «La verbena de la palo-
ma» i «La Dolorosa» a les
6,15, i a la nit, «Suefio de glò-
ria» i «La corte de Faraón».

A la tarda, la tele ens ofe-
reix un deliciós musical de
Busby Berkeley .amb la in-
comparable presència de
Judy Garland, «Los chicos de
Broadway». À UHF, desta-
quem la interessant Mercè-
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CONXITA SOCIAS

des Sosa a qui és dedicat
avui Retrato en vivo». .La Cla-
ve tractarà de petroli, però
no sabem el film. Caldrà
prestar-hi atenció. I a la nit,
a Sàbado Cine, un altre musi-
cal: «Funny Giri», no gens
desdenyable.

DIUMENGE
La fira d'avui és a La Seu

d'Urgell, capital de l'alt Ur-
gell. Últim dia de sarsueles al
Victòria, amb «Sueno de glò-
ria» i «Cançó d'amor i de gue-
rra» a les 6.

Avui és l'últim dia, si no el
prorroguen, de l'espectacle
de Lindsay Kemp al Teatre
Barcelona, en el qual l'actriu

argentina Cipe Lincovsky in-
terpreta «Isadora». Sens dub-
te la personalitat artística
d'ambdós mereix atenció.

'L'Estudio 1 ofereix una
obra de Jardiel Poncela, ho-

me genial, però generalment
mal tractat en les adapta-
cions de les seves obres. A
Filmoteca TV, «Los desafïos»,
una pel·lícula demostrativa
dels començaments d'una
certa generació gairebé per-
duda de directors joves es-
panyols.

A MÉS A MÉS
S'acaba molt aviat al Ro-

mea l'espectacle de Carles
Valls «Tres crits i una sola
veu», amb Joan Borràs inter-
pretant sis personatges.

El Lliure torna a la feina a
Barcelona amb «Les tres ger-
mans», d'Anton P. Txekhov.
La brillant temporada ante-

rior1 garanteix la que comen-
ça ara.

Pel que fa a cinema, tenim
«El mayor robo del siglo»,
d'aventures divertides, diri-
gides per un especialista com
Wüliam Friedkin. La fan al
Waldorf, Arcadia i Palla-
dium. Al Moratín, teniu una
bona ocasió de revisar «La
caduta degli dei», de Viscon-
ti, una de les obres cabdals
d'aquest director.

També és revisable «El ju-
gador» de Karel Reisz al Do-
rado. De tota manera, l'es-
trena més important és «El
tambor de hojalata», extraor-
dinari film de Volker Schlon-
dorff que podeu veure al
Capsa.

La paella pel mànec

Panellets
Les pastisseries d'arreu de Catalunya ja fa dies que

són plenes de panellets. El panellet és un dels dolços
més característics del nostre país. Es consumeix amb
motiu de la festa de Tots Sants i malgrat que aquest
any deixa de ser-ho, de festa, estem segurs que no serà
obstacle a que els ciutadans mengin panellets. La
majoria els compraran i sens dubte s'esgarrifaran de
l'elevat preu. Però l'art de fer panellets pertany a l a
saviesa popular i hi ha ciutadans que se'ls fan cada
any. L'HORA ha parlat amb un d'ells, en Jaume Robert,
que ens explica com fer-ho.

—Què es necessita per fer panellets?

-Bàsicament, un quilo d'ametlles en gra, un quilo
de sucre i 300 o 400 grams de patata.

—I com es fa?

-En primer lloc, cal escaldar les ametlles i pelar-
ies. Llavors es deixen un dia per tal que s'assequin una
^ca i es molen amb un aparell especial. A part, les
patates es bullen amb pell i un cop fredes es pelen i es
kn pasta de puré, bó amb l'aparell o bé trin-
xant-les amb una forquilla. A aquesta pasta s'hi
^corpora el sucre de forma que quedi ben barrejat.
Aleshores a la pasta de l'amétlla hi afegiu una pell de
Uiniona ratllada i això ho uniu a la patata i sucre que ja
teníem, pastant-ho bé fins que quedi un sol cos. Aquest
68 l'element fonamental per a fer panellets.

De panellets, se'n poden fer moltes varietats, depèn

del gust i la imaginació de cadascú. En Jaume Robert
ens n'explica uns quants.

—Dividiu la pasta en tantes porcions com modalitats
de panellet volgueu fer. Si en voleu d'ou, afegiu a la
pasta 3 o 4 rovells, que s'uneixin bé. Si us agrada amb
gust de xocolata, hi barregeu una mica de xocolata
desfeta. Igualment, amb gust d'anís. Hi ha qui en fa
amb gust de cafè, de gros ella... Si el voleu de coco, s'hi
afegeix coco ratllat a la pasta base.

—I la forma del panellet?

—Bé, quan ja teniu preparada la pasta amb els
gustos corresponents, només és qüestió d'anar donant
forma. La clàssica és la rodona, una mica oval. També
es poden fer quadrats, o en forma de bolet. Llavors, al
panellet rodó se li pot afegir per decorar-lo, una ametlla
al centre, o pinyons, dintre o fora.

—I la cocció?

—Es posen els panellets en una llauna per anar al
forn. Fer tal que no s'enganxin, jo els passo una mica
per sucre sec. El forn ha d'estar una mica fort, i en
qüestió de deu minuts, més o menys, ja són cuits,
perquè només es tracta que es torrin una mica. Quan
són freds, es desenganxen de la llauna i ja estàl

Amb els materials que hem dit surten dos quilos i
mig de panellets més o menys, i a un preu força
assequible. Naturalment, és entretingut però, £no creieu
que val la pena de provar-ho?

C. S.
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La setmana a Televisió

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA:
Dilluni, 20

13.30 Crònica esportiva.
14.00 Crònica.
16.15 Entre nosaltres.
16.45 Novel·la: «La vela i el

vent», de Josep M.a Carandell.
Real. Mercè Vüaret. Int. Mercè
Managuerra, Sergi Mateu, Ovi-
di Montllor^Pep Munné i Arnau
Vilardebó.

Dimarts, 30
13.30 Signes.
14.00 Crònica.
16.15 Cantem: Rafael Subi-

rachs. !

16.45 Novel·la: «La vela i el
vent». Cap. II. .

Diumenge, 31
13.30 De bat a bat.
14.00 Crònica.
16.15 Dr. Caparrós, medicina

general: «El doctor està malalt»,
16.45 Els museus: «Museu d'-

història de la ciutat de Barcelo-
na».

17.15 Novel·la: «La vela i el
vent». Cap. III.

Dtyotu, 1
13.30 Les nostres coses.
14.00 Crònica.
16.15 Escenari.
16.45 Novel·la: «La vela i el

vent». Cap. IV.

Divendres, 2
13.30 Mirador: «De Joan Oli-

ver a Pere Quart».
14.00 Crònica.
16.15 Vostè pregunta...
17.15 Novella: «La vela i el

vent». Cap. V.

Dissabte, 3
10.15 Lliçons de català.
10.30 Quitxalla.

SEGONA CADENA:

Dilluni, 29
23.30 Crònica 2.

Dimarts, 30
23.30 Crònica 2.

. Dimecres, 31
23.30 Crònica 2.

Dtyous, 1
23.30 Crònica 2.

Divendres, 2
23.30 Crònica 2.

Dissabte, 3
23.30 Dr. Caparrós, medicina

general (repetició). ; >,

CIRCUIT ESTATAL

PRIMERA CADENA:

Dilluns, 28
14.30 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Gaceta cultural.
15.55 Asi es Hollywood:

«Alàs sobre Hollywood».
18..35 Un globo, dos globos,

tres globos: «La mansión de los
Plaff».

19.30 Un inundo para elloa.
20.10 Gran estadio.
21.00 Telediario.
21.35 300 millones.
22.30 Los mejores afios de

Misa Brodie: «Sandy y Jennp.
23.40 Ultimas noticias.

Dimarts, 30
14.35 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Gaceta cultural.
15.65 Revista de toros.
18.35 Un globo, dos globos, i

tres globos: El mundo de la mú-
sica. ,

19.30 Palo y astilla: «El con-
tacto de México».

20.15 Mi amigo el caballo:
«El palio de Siena».

21.00 Telediario.
21.35 Primera pàgina.
22.35 Los mejores aúos de

Mis Brodie: «Giulia».
23.40 Ultimas noticias.

Dimecres, 31
14.35 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Gaceta cultural.

' 15.55 Vivir cada dia.
18.35 Un globo, dos globos,

tres globos. Cuentos de los mil y
un dias: «La mujer astuta»,

19.00 Cine espanol: «El cebo».
Dir. Ladislao Vajda. Int. Heinz
Ruhman, M.* Rosa Salgado, Mi-
chel Simón, Gert Frdebe.

21.00 Telediario.
21.30 Orquesta sinfónica de

RTVE: «Capricho espanol», de
Rimsky-Korsakoff i «Agua, azu-
carülos y aguardiente», de F.
Chueca.

22.35 Los mejores aflos de
Miss Brodie: «Rose».

23.40 Ultimas noticias.

Dtyoui, 1
14.35 Gente hoy.
15.99 Telediario.
15.35 Gaceta cultural.
15.55 Cafè de redacción.
18.35 Un globo, dos globos,

tres globos. El hidroaviòn de Bai-
ley: «Corona de làgrimas». Los
payasos.

20.15 Candones de una vida:
Antonio Prieto.

novembre
21.00 Telediario.
21.30 El sefior Villanueva y

sui gente: «La boda». <
22.00 Sombras de ayer. *
22,30 Los mejores aflos de

Miss Brodie: «Dorothy y Juliet».
23.40 Ultimas noticias.

Divendres, 2 •• ».
14.35 Gente hoy.
15.00 Telediario.
15.35 Gaceta cultural.
15.55 Los espectéculos.
18..31 Un globo, dos globos,

tres globos. Tarzàn: «Tarzàn y
los hombres arafla».

19.15 Con ocho basta: «Nua-
ve es demasiado».

20.15 Més vale prevenir: «El
riflón».

21.00 Telediario.
21.30 El nombre y la tierra:

«Al borde de la extinción» (I).
22.00 El nido de Robin: «El

entrometido»,
22.35 Los mejores aflos de

Miss Brodie: «Mary McGregor»,
23.25 Ultimas noticias.

Dissabte, 3
12.01 Programa infantil.
13."80 Tiempo libre.
14.30 Noticias del sabado.
15.00 Don Qwjote: «La bata-

lla cpn el gallardo vizcaino».
15.35 Primera sesión: «Los

chicos de Broadway». Dir. Busby
Berkeley. Int.: Judy Garland,
Mickey Rooney, Fay Bainter.

17,40 Aplauso.
1920 La pantera rosa.
19.30 Astúcia peligrosa: «Jue-

go peligroso»,
20.30 Informe semanal.
21.30 Noticias del sabado.
22.00 Sabado cine: «Funny

Giri», Dir.: Wiffiam Wyler. Int.:
Barbra Streisand, Ornar Sharif,
Walter Pidgeon, Kay Medford.
Diumenge, 4

10.01 Hablamos.
10.30 El dia del Seflor.
li.15'Gente joven.
12.15 Sobre el terreno.
13.30 Siete dias.
14,30 Noticias del domingo.
15.00 La casa de la pradera:

«Cuando los hombres son como
niflos».

16.00 Fantastico.
19.00 625 lineafl.
20.00 Estrenes TV: «Eh! Ss-

toy vivol». Dir.: Lawrence Schi-,
ller. Int. Edward Asner, Sally
Struthers.

21.30 Noticias del domingo. :

22.00 Estudio 1: «Los ladro-
nes somos gente honrada», de
Enrique Jardiel Poncela. Int.:"
Manuel Tejada, Teresa Rabal,'
Juanito Navarro, Queta Claver. ,

SEGONA CADENA:

Dilluns, 29
19.47 Redacción de noche.
20.30 Revista de cine.
22,00 Mas allà.
22.30 OpiniÓn pública.

Dimarts, 30
19.47 Redacción de noche.
20.30 Polideportivo.
21.00 Opera: «El barbero de

Sevilla», de Rossini. Real. Pilar
Miró. Int.: Rosetta Fi»o, Vicente
Sardinero.

Dimedres, 31
19.47 Redacción de noche.
20.30 Polideportivo.
21.00 Pop-grama.
21.45 Imagenes.
22.30 Tribuna de la historia.

I
DJJOUI, 1

19.47 Redacción de noche.
20.30 Polideportivo.
21.00 Encuentro con las le-

tras.
22.00 Horteontes.
22.30 Tribuna de la cultura.

Divendres, 2 >
19.47 Redacción de noche.
20.30 Polideportivo.
21.00 Cine-club: «El velo pin-

tado». Dir. Richard Boleslawsld.
Int.: Greta Garbo, Herbert Mars-
hall, George Brent.

Dissabte, 3
15.31 Barbapapé,
16.00 Retrato en vivo: Mer-

cedes Sosa.
17.00 Novela: «Las aventures

del Marqués de Letorière». Caps.
7, 8, 9 y 10.

18.00 Retransmisión deporti-
va.

19.30 La clave. Tema: «El pe-
tróleo».

Diumenge, 4
15.31 Las azafatas: «Asafatas

del aire».
16.15 Vikie el vildngo: «Dolor

de muelas».
16.45 Documental: «El río

inexorable del Everest».
17.45 Los casos de Rockford.
18.45 Panorama musical:

«Abonos y abonados».
19.15 Conderto: Homenatge

a Heitor VUleiobos. Orquestra
Simfònica Brasilera. Dir.: Xabat-
chevsky.

20.00 Fümoteca TV: «Los de-
safios». Drs.: Guerin-Egea-Erice.
Int: Dean Selmier, Paco Rabal,
Teresa Rabal.

21,45 La danza.
22.00 A fondo.

BO



TIRANT L© BLANC
Cantata per a narradors, cor infantil i orquestra

(Basada en la novel·la de Joanot Martorell)

Text: Núria ALBÓ (adaptació i glosses)
Música: Antoni ROS MARBA

INTÈRPRETS:
Narrador: CÈLIA MOTIS

Rei: ENRIC FRIGOLA
Carmesina: CARME BIGORRA
Cor: Nois i noies de corals del

SECRETARIAT DE CORALS
INFANTILS DE CATALUNYA

Direcció: Antoni ROS MARBA
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