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vostè
té crèdit

cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

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

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

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

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

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

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

JL·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Carta del director

Un any després
Amic lector:
El dia 12 de gener s'ha acomplert un any d'ençà que va aparèixer el nú-

mero 0 de L'HORA. Crec que el nostre setmanari va sortir al carrer en un
moment que no era pas el més favorable a les iniciatives col·lectives. Era
quan es parlava de desencant i quan la democràcia havia mostrat a tothom
què és el que pot arribar a donar de si.

Nosaltres això ho sabíem, i encara que ens hauria agradat el contrari,
vàrem assumir la realitat i tiràrem endavant amb el nostre projecte, el qual
-ho teníem molt c lar- s'havia de justificar per ell mateix. Nosaltres parlà-
vem que seríem una empresa petita en funció que ens adreçàvem a un mer-
cat, el de la llengua catalana, que era petit, i que volíem introduir-nos en
aquest mercat per la nostra seriositat i per la pròpia qualitat de la revista ja
que, tal com s'ha demostrat, a Catalunya hi feia falta un setmanari normal
com els que tenen els països normals.

Allò que fa un any era un conjunt de bons propòsits ha esdevingut una
realitat. L'HORA és a punt d'arribar al número cinquanta i ha conseguit
crear un conjunt de lectors que ens donen suport setmanalment i que són la
base de la nostra esperança. Mitjançant el nostre contacte constant amb vo-
saltres, hem constatat que L'HORA, en general, agrada cada vegada més i
que poc a poc ha anat millorant éls seus continguts i el seu tractament set-
manal de l'actualitat.

Per aquesta bona acollida al nostre treball us volem remerciar ben sin-
cerament, alhora que volem demanar-vos que parleu de L'HORA entre els
vostres amics, a fi de contribuir a ampliar el nombre de lectors. Ja ens en
falten molt pocs per tal que poguem arribar a la plena consolidació. Allò que
dèiem el primer dia, «tenim HORA per anys», ara ja és una realitat.

Ben cordialment.

En aquest

L'HORA
PERE-ORIOL COSTA

. Director
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Cada cosa a la seva hora:
Al.móit i^ els millors formatges,
patés i vins, apropeu-vos a

ESPECIALITATS

Formatges: Tupí
Serrat drovellat

entre d'altres

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patés

Horari Botiga: Matins de 2 /410 a 2/4 3
Tardes de 5 a 2/410

Degustació: Cada vespre de 9 a 12
Muntaner, 477 - Barcelona-21



Cartes a

L'HORA

MÉS SOBRE LA TELE

Sr. Director:

Segons diuen, els caver-
naris de Madrid no ens dei-
xen posar un canal de TV en
català, lògic ja que ells son
els imperialistes i nosaltres
la «xusma» imperialitzada.
Però caldria preguntar-se si
tota la culpa és d'ells. La
trista realitat és que no;
gran part sí, tota no, car els
polítics d'aquí no fan res, ho
deixen passar tot. Després,
en el moment dels seus mí-
tings intentaran mantenir
una postura honesta encara
que només sigui amb eils
mateixos.

Ei greu del cas és que
e's castellufos, com diu La
Trinca, continuaran pensant
que els gustos i costums
seus son les lleis de la natu-
ralesa.

' després, encara que ai-
xò no tingui res a veure, el
senyor Canyellas, catalanista
de tota la vida, s'ajunta amb
la UCD castellana I de pas-
sada critica els convergents
Pe| seu nacionalisme desa-
n t , segons ell fora de
ternpsi de lloc, i així anem.

Aleix Solo
, . \ Lleida (Segrià)

AJUNTAMENTS
HAN D'INFORMAR

Amics de L'HORA:
Er> el núm. 40 del vostre

Setmanari apareixia una car-.;
ta reclamant dels nostres
n°us ajuntaments, els pri-
^•"s democràtics després

de quaranta anys, una major
transparència informativa.

M'agradaria tornar a inci-
dir en aquest tema que es-
mentava en Miquel Ribarro-
ja, de Santa Coloma, per a
dir a tothom que llegeix ai-
xò, que estic totalment d'a-
cord amb el que es deia. El
nous ajuntaments fan feina,
i de la bona, però els ciuta-
dans dels seus pobles no se
n'enteren.

Això pot semblar exage-
rat, i potser ho és en part,
però no és massa lluny de la
realitat. A la meva ciutat en
concret, Vilanova i la Geltrú,
fins al cap de sis mesos
d'entrada a l'Ajuntament no
va sortir el primer butlletí
municipal. I no n'hem vist
cap més, fora d'aquest.

Certament, estractava d'un
1 butlletí molt ben presentat,

tot i que era espesíssim.
Tots els caps de comissió,
pel que sembla, van voler
explicar tot el que havien
trobat, tot el que havien fet i
tot el que farien. Es veu que
l'esforç els va deixar tan es-
gotats que no s'han vist en
cor d'explicar-nos més co-
ses, que segur que n'hi ha.

Jo voldria que els ajunta-
ments entenguessin que no
demanem revistes tan acu-
rades, tan boniques. N'hi ha
prou amb un full, si convé,
però més sovintejat, on
mantinguin un contacte di-
recte amb el ciutadà. L'A-
juntament de Vilanova va fer
durant tot un mes un seguit
de visites ais barris de la vi-
la, però això s'havia de com-

. pletar amb informació escri-
ta. ' '• . •... • " '••

Espero que els regidors
siguin lectors de L'HORA i
prenguin nota del que pen-
sem molts ciutadans. Ja que

no poden fer grans realitza-
cions per la coneguda man-
ca de diners, si més no, que
ens tinguin informats amb
claredat i transparència.

Atentament,

E. A. M.
Vilanova i la Geltrú

(Garraf)

ELS CARRERS
FAN PENA

Sr. Director:
ÉS cert que amb els nous

ajuntaments hi ha coses que
han-canviat. Psrò d'altres no
sé si és que no hi ha qui les
arregli o és que no s'hi posa
prou interès.

La ciutat de Barcelona fa
pena de brutícia. No és la
primera carta que arriba a
aquesta secció, la meva,
parlant del mateix tema.
D'altres ho han dit, però no
hi ha manera. Tan difícil és
organitzar els equips de ne-
teja dels carrers i lliurar-nos
dei depriment espectacle
d'uns carrers deixats i bruts?
Barcelona és una ciutat
atractiva, en bona part, però
ara sembla un bell objecte
recobert de... bé, no m'agra-
da usar paraules lletges.

No se'ns estalvia els
«containers».plens de runes i
d'altres deixalles. Les pape-
reres —i aquí també hi entra
la manca de civisme— son
escasses i sovint hi ha mans
anònimes que les destrue-
xen (per.cert, no havien
d'ésser ininflamables? Qui
se'n cuidava, d'això?). Els
barcelonins tampoc no les
fan servir gaire..

En això part és culpa nos-
tra, però no ens han ensen-

yat massa que diguem i les
autoritats tenen l'obligació
de suplir aquesta mancança
amb organització eficient i
ràpida del servei de neteja
de carrers. Ja n'estem tips
de porqueries. I només falta
que en la cavalcada de Reis,
cavalls i elefants s'hi abo-
nin I Aquí no puc parlar per-
què no ho vaig veure, però
m'agradaria saber quan van
trigar els escombriaires en
netejar les «restes» d'aques-
tes bèsties.

No voldria allargar-me
gaire més, però aquesta car-
ta és una crida a l'Ajunta-
ment perquè tingui molta
més cura d'aquest aspecte.
Els nostres avis posaven als
carrers unes plaques que
deien així: «La netedat és un
gran senyal de civilització».
Dissortadament, les noves
generacions semblen haver-
ho oblidat. Però els flamants
ajuntaments democràtics
han de recordar-ho.

Rebeu la meva cordial sa-
lutació.

Joan Aguilar
Barcelona

NOTA:
Preguem als nostres

lectors que, les cartes
que ens enviïn, les escri-
guin mecanografiades ia
doble espai. També, i a fi
i efecte de poder donar
cabuda a un major nom-
bre de lletres, els agrai-
rem que no depassin si
és possible un foli d'ex-
tensió, ÉS imprescindible
per a poder-les publicar
que vinguin signades i
amb el DNI, encara que
a part desitgin firmar-les
amb seudònim. Mercès.



Montserrat ü.lumina una catalana terra crítica envers el Vaticà.

ARRAN DE LA SANCIÓ A HANS KÜNG

Teòlegs catalans contesten
al Vaticà
FRANCESC BAIGES

Poques vegades l'actitud dels
teòlegs catalans ha estat tan
unànime en la rèplica à una
decisió vaticana com en l'afer
Hans Küng. Focs dies després
de conèixer-se la condemna
contra el teòleg suís,
l'Associació de teòlegs catalans
criticava la mesura amb termes
prou contundents. D'altra
banda, les opinions de defensa
de la sanció han estat escasses.

«Des de la nostra posició de teòlegs,
deia la nota de l'Associació esmenta-
da, no podem callar una forta protes-
ta pel que considerem una greu man-
ca de respecte a la llibertat d'investi-
gació, que ós una condició indispensa-
ble per al treball ideològic.» Així ma-
teix, el president d'aquesta Associa-
ció, el jesuïta Hèctor Vall què coneix
personalment en Hans Küng manifes-
tava que «ell ós perfectament cons-
cient de les seves limitacions i intenta
fer l'Església més creïble, més lliure i
mós honesta sense defugir mai les di-
ficultats reals que l'home d'avui plan-
teja a la fe cristiana». L'Hèctor Vall
assenyalava, també, el valor ecumè-
nic de la seva obra, especialment pel
que fa referència als protestants, opi-

nió que era compartida pel Centre
d'Estudis Francesc Ebrimenis, el qual
incorpora intel·lectuals cristians. <^e

en un comunicat fet públic arran d'a-
quest confh'cte ^valorava positivaraeni
«la labor considerable que aquest i al'
tres teòlegs han fet per aclimatar la fl
cristiana a la cultura contemporània i
per establir un diàleg ecumènic».

El propi president internacional de
Pax Romana, entitat a la qual estí
vinculat el centre Ebrimenis, en Fèlia
Martí, responia així a les nostre:
qüestions. «Crec que Hans Küng ha f*1

un esforç per a comprendre el despit
gament del pensament modern. J<
aprecio especialment el seu darrer lli

< bre sobre l'existència de Déu que ti
un rigor i una serietat poc freqüents



jnr-

Hans Küng ja no és teòleg catòlic.

que és una obra molt equilibrada, en-
cara que no sigui exhaustiva en les
qüestions teològiques». En Fèlix Martí
trobava les obres d'en Küng valuoses i
que responien a preocupacions huma-
nes i culturals diverses.

El teòleg suís, segons hem pogut
constatar, era força conegut. Aquells
que es limiten a anar a missa" el diu-
menge potser no el coneixien però
tant les monges, com els moviments
especialitzats o les comunitats de base
de tota mena, usen els seus textos so-
vint com a veritables missals* Era
doncs, un home conegut abans d'a-
quest assumpte tot i que, segons el
professor de la Facultat de Teologia
de Barcelona, en Josep Maria Rovira i
Belloso, «no és comparable pinfr un
Hahner o un Schillebeeckx». Aquest
darrer teòleg belga, com és sabut, for-
*n& part de la llista dels qui, si no can-
via el decurs de les coses,* engruixiran
el nombre de sancionats pel Vaticà
per les seves posicions. En Rovira Be-
Uoso, que preveia que el teòleg eh
Qüestió es veurà abocat a radicalitzar
algunes de les seves actituds, el titlla-
va de «gran reporter amb tot el que
«*6 té de bo i de dolent que ha fet un
•Wvej molt apreciable, trobant-te l'ai-
P«cte positiu de la seva obra sobretot
en llibres com "Ésser cristià" i "Exis-
teix Déu?", mentre d'altres, com "In-
falJible? Una pregunta", son molt
m*s unilaterals i unidimenslonals».

Així com en d'altres casos el mutis-
°*é era la nota dominant entre els teò-
legs en aquest la coincidència i clare-
tat són gairebé absolutes. Des de
Montserrat, el teòleg i historiador, di-

HANS KÜNG: UN TEÒLEG ESTIMULANT
A hores d'ara Hans Küng és un teòleg prou conegut. No sols a causa de

la sanció de què h a estat objecte per part de la Congregació romana per a la
Doctrina de la fe. Ja abans, les seves obres, situades en aquell nivell de «crí-
tica i interrogació», que ha de precedir tot moment d'aggiornamento, no res-
taren monopoli d'un reduït cercle d'especialistes. Foren obres provocatives
que desencadenaren, almenys alguna d'elles, una sèrie de reaccions polèmi-
ques, de les quals es féu ressò la mateixa premsa diària de l'Europa occiden-
tal. • • " . • " • . .. . . • • " • " :•• .;•

Gràcies als seus darrers dos llibres, apareguts en la traducció castellana
el 1975 i el 1979, «Ser cristiano» i «jExiste Diòs?», el pensament teològic de
Küng hà quedat força arrodonit. En efecte, Küng, que e s donà a conèixer
com a teòleg als inicis del Concili Vaticà n - « E l Concilio y la unión de los
cristianos» (1962;— ha seguit un itinerari ben coherent en el tractament de
la temàtica religiosa. Interessat en els primers temps per les qüestions refe-
rents a l'Església i a l'ecumenisme, ha dedicat les darreres obres à respon-
dre com ser cistía i a respondre si Déu existeix. -

En les seves obres «Estrücturas de la Iglesia» (1965) i «La Iglesia» Cl968),
retrobem uns estudis coratjosos sobre la realitat de l'Església, en una direc-
ció que j a sobrepassa les mateixes orientacions conciliars. La critica de la
institució eclesial en funció de la Paraula de Déu - e n una Unia que podríem
anomenar neoprotestant- podria ser l'eslògan que explica la posició eclesio-
lògica de Küng. Dos anys després, el 1970, data en què s'acomplia el cente-
nari de la proclamació de la infal·libilitat pontifícia, publicà en edició ale-
manya ünfehlbar? Sine Anfrage (La infal·libilitat? Un interrogant), que donà
lloc a una dura controvèrsia; Küng, amb intenció de diàleg crític, no féu res
per evitar-la, L'obra reprenia alguns dels arguments històrics que els adver-
saris de la definició de la infal·libilitat papal al Vaticà I coneixien bé. Hi
afegí uns arguments d'abast més radical que critiquen la concepció que la
jerarquia eclesiàstica acostuma a tenir de la veritat i de l a seva eventual ex-
pressió «infal·lible» a partir de paraules ben humanes.

El desencís respecte a la temàtica eclesial el convencé que la Qüestió de
l'Església significa ben poc per als nostres contemporanis. Es aleshores que.
es preocupa per respondre en primer Uòc «què significa ser cristià» i després
«quin és el problema de Déu» i les implicacions d'aquest problema en les filo-
sofies modernes. Ha estat aquest l'objecte de les seves dues darreres obrés,
que han gaudit d'una àmplia difusió tant en l'original a lemany com en les
traduccions a les principals llengües. Molts són els cristians, a Catalunya
mateix, que s'han beneficiat de la riquesa de contingut i del prqjecte general
d'aquestes obres, tot i que en punts concrets es pugui discrepar. Les dificul-
tats provenen d'algun tractament particular, sense' que l'orientació global,
realment seductora i entusiasmadora, en quedi afectada.

Caldria cloure aquesta panoràmica del pensament teològic de Küng afir-
mant que el seu discurs es desenrotlla generalment a un nivell a la vegada
meta-dogmàtic i meta-confessional. Això fa que el retorn als orígens que ell
tothora defensa tingui lloc amb una insuficient atenció a la tradició catòli-
ca. Malgrat aquesta deficiència, entre els teòlegs catòlics el nom de Hans
Küng figurarà com un dels més representatius d'aquests quinze anys que
portem de postconcili.

EVANGELISTA VILANOVA

rector de Serra d'Or, ens precisava
que «cal distingir entre el teòleg i l'au-
tor de best-sellers. Jo estic d'acord
amb el conjunt de l'obra de Küng i e m
sembla molt positiva la seva tasca
d'actualitzar la teologia que conté
punts concrets matisables en cristolo-
gia, eclesiologia i marianologia en els
quals puc no estar-hi d'acord». També

en Salvador Pie, professor de teologia
i consiliari dels moviments de joven-
tut de la diòcesi de Barcelona, tot i te-
nir discrepàncies metodològiques «EU
es situa fora i després entre en la fe
cristiana», ens v a dir que valorava
«l'esforç que ell fa per a donar una
nova lectura de la teologia tenint pre-
sent a Kant, Htgel , Marx, etcètera, in-



tentant donar resposta a les preguntes
que ells han plantejat».

Küng, autor de
best-sellers

La directora de l'Institut Catòlic
d'Estudis Socials de Barcelona, Maria
Martinell, que dirigia l'editorial que
publicà la primera traducció d'un lli-
bre d'en Küng creia que «escriu d'una
forma molt adequada als homes d'a-
vui. Especialment el seu llibre "Ser

cristianò" s'ha utilitïat molt i ha fet
molt be». Aquest llibre, què molts
equips de matrimonis ban seguit, ba
tingut una difusió extraordinària
arreu. «En qualsevol llibre hi ha coses
que no es diuen, continuà dient la Ma-
ria Martinell, però no es pot atacar a
ningú per les coses que no diu com s'-
ha volgut fer».

Mentrestant, l'Església oficial es
mantenia en un hermètic silenci ja
habitual en el bisbe de Barcelona,

EL VATICÀ I KÜNG
En Josep Maria Fiúol ós una de les persones

més informades dels afers del Vaticà. Residí del
1971 al 1977 a Roma i manté encara els contactes Josep Maria PiAol.
que, malgrat la seva condició de seglar, li van permetre de conèixer a fons
els trencacolls dè la seu vaticana com a cronista per a diverses publicacions.

-Qui ha estat el veritable responsable de la sanció al teòleg suís, Hans
Küng?

—En aquest assumpte l'episcopat alemany ha estat molt llest i ha jugat
molt bé. Ara, tal com han anat les coses, sembla què els únics responsables
siguin el Papà Joan Pau n i i'ex-Sant Ofici.

— Però l'episcopat alemany també hi ha pres part.
—Evidentment. Aquest contenciós fa temps que s'arrossega. Ja fa 10

anys qua tenien ganes d'enganxar-lo i han aprofitat el moment involutíu ac-
tual par a far-ho. S'ha de tenir en compte qua en Hòffner, el president de la
Conferència Episcopal d'Alemanya, està fortament en contra d'en Küng.
D'altra banda, el bisbe de Munic, en Ratzinger, li tenia una mania visceral
fins el punt que va marxar de la Universitat de Tubinga, on ensenyava amb
en Küng, a la de Ratisbona perquè considerava la primera massa contestatà-
ria. •'•• • •• ' : - ••• • . ' .-" "

- E l s qui b a n pressionat molt t ambé han estat els membres de l 'ex-Sant
Ofici, amb la noveta t que si bé sota en P a u VI veien les seves iniciatives atu-
rades ara , amb en Wojtyla, no tenen els mateixos problemes.

—Per a entendre això hem de partir de l'any 65 quan s'acaba el Concili
Vaticà II; es deroga la prohibició de llibres i és canvia al nom del Sant Ofici
pel de Congregació per a la Doctrina de la Fe. Aquesta Congregació continua
amb la mateixa gent inclòs el president, l'Alfred Ottaviani, fins al 8 8 eh què
és nomenat el iugoslau Seper, moderat com tota la jerarquia dels països de
l'Est. Després fou nomenat secretari an Charles Moeller, da Lovaina, conci-
liar i bon.coneixedor de la cultura moderna. À desgrat d'això s'obren els ex-
pedients a Schillebeeckx, Küng 1 sobra tot a l'americà Illich. L'any 7 3 en
Moeller fou substituït oel belga Jerome Hammer en la secretaria de la Con-
gregació i, a partir d'aquí, el seu encarcarament ha augmentat.

L'ex Sant Ofici ha tingut un paper important en les mesures preses
pel Vaticà al llarg de la recent història de l'Església. No ós així?

—Si, I ha pres algunes mesures força impopulars. Ha elaborat documenti
precondliars pel seu contingut, l'any 74, com «Mysterium Eclesiae» i ha pu-
blicat algunes notes sobra sexualitat i la Trinitat molt conservadores. També
és responsable dels nombrosos expedients oberts, com els del francès Pohier
o l'italià Girardi. La seva actuació, però, s'havia centrat sempre en l'àmbit
italià fins el punt qua l'abat Franzoni, al qual van passar d'abat a benedictí,
de benedictí a capellà i de capellà a laic, quan van elegir en Karol Wojtyla
va dir que almenys a partir d'aleshores, ja que el Papa ara polonès, potser
començarien à rebrà una mica també els no italians.

- E n Hans Küng, pel què sembla, només serà un dels primers de la llista.

La Facultat de Teologia de Barcelona fa c<

inassequible a la premsa, i no espera-
da en altres persones de la jerarquia
eclósial més a l'abast en d'altres oca-
sions. Tot i amb això, mentre el car-
denal Tarancón afirmava que el teò-
leg sancionat, té coses meravelloses
que poden fer un bé immens als intel·-
lectuals però que deixa alguns buits i
imprecisions perilloses i que s'ha cre-
gut una mica el seu èxit, el cardenal
Jubany feia unes acrobàtiques elucu-
bracions per a fer-ne referència en 1*
glossa dominical del dia de Reis.
Veiem: «Avui hi ha molts perills (pe
aguaiten l'Església. Un d'ells -segu-
rament no el pitjor- és aquest: voler
reduir-la exclusivament a una petita
comunitat de «perfectes», segregada
dels altres, una comunitat essencial'
ment "autista". iQui ós l'home capaç
de judicar la fe que hi ha en un nen
innocent, o en un jove més o menyí
desorientat, o en una dona senzilla? °
en l'ancià de cara arrugada, o en el
treballador colrat en la dura lluita de
cada dia?».

Molt més concrets en la defensa de
la sanció vaticana, i el seu capdavan-
ter màxim, el Papa, eren les cartes
dels lectors de «La Vanguardia», que
esdevenien així les soles companyes
d'una decisió majoritàriament rebut-
jada, donat el silenci dels jerarques i
altres possibles advocats de l'acció
sancionadora. El contingut d'aquestes
cartes —totes contràries a en Küng"
comptava amb sortides de to, com les
acusacions de «künguianos alborota-
dos», formulació d'intencionades pre-
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eg sancionat

guntes -«Quins sacerdots sortiran de
les mans d'aquests teòlegs que ara
s'oposen al Papa»-, i fins i tot la d!un
prevere que s'entristia perquè el títol
de teòleg català quedés tan desllus-
trat.

Moderat, però sancionat

A l'altra banda del ventall ideolò-
gic, els representants del cristianisme
progressista se'n feien creus de la
sanció. «Tant en Küng com en Schille-
neockx haurien de ser els teòlegs ac-
taals de la burocràcia d'un Vaticà
centrista i conservador», ens comen-
tà en Jaume Lorés, afegint: «Em sem-
bla un home molt moderat, un social-
demòcrata. No hi estic gaire d'acord.
L últim llibre és molt dolent. Ell repre-
8flnta la teologia del Vaticà segon que
***•• està ja superada però, clar, jo els
criticava per moderats i ara se'ls han
carregat per ser d'extrema-esquerra».
El caputxí Jordi Llimona, que troba
massa llargs els llibres d'en Küng,
considera la seva teologia molt catòli-
ca i hi està força d'acord tot i que, se-
gons ell, «en Küng fa una reelaboració
d e l'expressió i jo crec que s'ha d'anar
* una reelaboració dels continguts».
En Llimona diu que va més enllà: «Els
teòlegs, com que tenen por, no acaben
de dir les coses prou clares. Jo crec
ÇUe el punt clau ós el seu qüestiona-
rem de la infal·libilitat. Diu que
1 Església té un cert suport de l'esperit
però que en les qüestions pràctiques

QUI ÉS HANS KÜNG
Hans Küng nasqué a Suïssa, l'any 1928. Treballà la seva preparació

fílosòfíco-teològica a Roma, en el Col·legi Germànic i en la Universitat Gre-
goriana, del 1948 al 1955. Els estudis filosòfics i teològics foren ampliats a
la Sorbona i a l'Institut Catòlic de París. '

L'any 1957, aconsegueix a París el doctorat en Teologia, amb la defen-
sa de la tesi «La justificació segons Karl Barth»,

Després d'una dedicació al servei pastoral, primer com a capellà auxi-
liar del Col·legi*Germànic, després com a vicari a Luzerna, i, finalment, com
a director espiritual d'una residència a Münster/Westfàlia, l'any 1960, Hans
Küng fou nomenat professor de la Facultat de Teologia en la Universitat de
Tubinga.

El papa Joan XXIH nomenà Hans Küng «expert» del Concili Vaticà II, i
com a tal actuà al llarg de tot el Concili.

És fundador i co-director de la revista internacional de Teologia, «Con-
cilium», i de la «TÜbinger Theologische Quartalschrift» i també del «Journal
of Ecumènica! Studies».

Els llibres arriben a una vintena, amb unes tirades extraordinàries. Del
llibre «Christ Sein» («Ser cristià»;, per exemple, al cap d'un any d'haver sortit
al carrer, se n'havien editat 105.000 exemplars.

Heus ací els títols de les obres de Hans Küng que han estat traduïdes a
la llengua castellana: «La justificación según Karl Barth» (1965); «Estructu-
ras de la Iglesia» (Barcelona, 1965/; «La Iglesia» (Barcelona, 1968); «La en-
carnación de Dios. Introducción al pensamiento de Hegel como prolegóme-
nos para una cristología futura» (Barcelona, 1970); «Sinceridad y veracidad.
En torno al futuro de la Iglesia» (Barcelona, 1970); «Sacerdotes ipara que?»
(Barcelona, 1972j; «ilnfaíible? Una pregunta» (Buenos Aires, 1972); «Iiber-
tad del cristiano» (Barcelona, 1975); «Lo que debe permanecer en la Iglesia»
(Barcelona, 1975); «Ser cristiano» (Madrid, 1977); «iExiste Dios?» (Madrid,
1979i.

EL TEMPERAMENT DE HANS KÜNG

El teòleg francès Yves Congar, comentant l'altre dia en un article que
publicava «Le Monde» (2-1-80) que Hans Küng no ha fet mai, en el debat teo-
lògic, cap concessió, deia: «Això forma part del seu temperament, de les se-
ves conviccions, de la consciència que té d'ell mateix. Hom ha pogut
comparar-lo amb un cavall que s'escapa galopant, sord a les crides i a les
advertències».

I encara, fent menció d'un comentari que Pau Vi havia fet amb un car-
denal, en aquest sentit: «Busco teòlegs joves que assegurin el relleu dels més
grans», i afegint: «Penso en Hans Küng, però em sembla que li manca amor»,
el pare Congar manifesta: «Jo no ho diria pas que 11 manqui amor ni amb re-
lació a Jesucrist ni amb relació a l'Església. Ell l'estima apassionadament,
encara que no de la mateixa manera com l'estimava Pau VI, ni de la matei-
xa manera com l'estimo jo. L'estima a través del seu propòsit de sinceritat
absoluta respecte de la història i de les necessitats del temps, a través del
seu estudi personal, a través de les recerques i les esperances d'un poble de
la base, de les qüestions plantejades per la Reforma i per la critica moder-

na.»

JOSEP BIGOBDA

pot haver-hi errades» Jo, evidentment,
qüestionaria clarament la infal·libili-
tat». Tampoc en Josep Ribera, direc-
tor d'Agermanament, es mostrava
massa interessat en la Unia d'en
Küng: «Intenta posar al dia una teolo-
gia tradicional quan jo crec que se n'-
hauria de cercar una de nova».

A la fi, l'alcalde comunista de San-
ta Coloma de Gramanet valorava més
positivament la teologia d'en Küng:
«És molt planera i els seus llibres oxi-
genen. L'element fonamental no és el
sagrat sinó la vida quotidiana i, enca-
ra que hi ha alguns punts que pel fet
de ser peoners resulten una mica sor-



ABAST
D'UNA DECISIÓ
«En endavant, el professor Küng

no pot ensenyar per «encàrrec» de
l'Església, ni pot seguir ocupant un
càrrec estatal depenent dè l'Esglé-
sia», com ho és el de professor de
Teologia a la Universitat de Tubin-
ga per raons concordatàries.

Aquesta decisió no comporta que
Hans Küng no hagi de ser consi-
derat membre de l'Església catòli-
ca, ni es vegi impedit d'exercir el
seu ministeri sacerdotal. Gom tam-
poc no queda afectada per la deci-
sió romana la situació de funciona-
ri, amb 61 sou corresponent, que
correspon a un professor universi-
tari de la República Federal ale-
manya, I evidentment, no se li pri-
va de la possibilitat d'ensenyar i
d'investigar com a científic.

prenents, en general coincideixo amb
ell. De fet, les coses que em xoquen de
les seves afirmacions en realitat no
m'interessen massa».

Mètodes inadequats\eq\
ialsinquisitorials

Pel que fa a la sanció, en Lluíi Her-
nàndez creu que haurien d'haver cri-
dat a en Küng teòlegs de reconeguda
ortodòxia i no buròcrates. «A més a
més, afegí, prohibir a un mestre en-
senyar és privar-li el sentit de la vida,
la qual cosa no han tingut en compte
els bisbes alemanys que són els més
conservadors d'Europa». Tampoc en
aquest punt, fou possible esbrinar cap
postura oficial de l'Església catala-
na. «Catalunya cristiana», de to molt
moderat, no en feia més que la simple
ressenya i el delegat dels mitjans de
comunicació social del bisbat de Bar-
celona, en Martínez Roura, ens con-
formava que «cap bisbe ni cardenal

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

Edward Schillebeeckx, també en la
corda fluixa.

no dirà res perquè han d'estar en co-
munió amb el Papa».

«És un episodi molt trist, explicava
en Rovira Belloso, perquè, à part de la
qüestió doctrinal, hi ha gairebé una
prova de força entre persones que pot
acabar molt malament». Per al teòleg
català,, que creia que en Küng hauria
d'haver anat a Roma sense necessitat
de rebaixar la seva dignitat de teòleg i
de persona, «és molt possible que tot
plegat sigui en descrèdit dels esforços
per a renovar el pensament teològic»*
Al seu torn, la Maria Martinell quali-
ficava d'inquisitorialn» els procedi-
mients emprats i en Maur Boix els
trobava «massa allunyats de l'esperit
evangèlic de llibertat i comprensió i
poc propis dels nostres dies». El propi
Salvador Pies es queixava d'haver-se
assabentat de la sanció abans de rebre
cap document oficial explicant-ne els
càrrecs i la considerava molt discu-
tible des del punt de vista pastoral i
amb un efecte contrari al que es volia
aconseguir». Aquest fet és incontesta-
ble ja que un procés similar anterior;
el del teòleg francès Jacques Pohier,
va desenvolupar-se sense cap incidèn-
cia pública contràriament a l'afer
Küng que ha polaritzat unes energies
que, segons en Fèlix Martí, «els catò-
lics haurien de dirigir cap a qüestiona
més importants». En opinió del presi-
dent de Pax Romana, «tot i que no i-
ha de demanar tot a cada teòleg, és
bo que els dirigents de les esglésies ei
preocupin per la fidelitat dels discur-
sos teològics al missatge de Jesús, pe-
rò sense fer política de partit teolò-
gic».- • ;•• , •• ' • • ••' ••'" • ••
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Les mesures disciplinàries, a les
quals en Jordi Llimona deia oposar-se
des d'un punt de vista ètic, humà i re-
ligiós, foren qualificades d'inadequa-
des pel president de l'Associació de
teòlegs catalans. L'Hèctor Vall creia
que «aquestes mesures no. han de
separar-se de les que s'han adoptat en
els darrers temps i que assenyalen
una involució, una mena d'enyorança
d'altres èpoques que indiquen, en el

fons, un notable menyspreu del tre-
ball intel·lectual». En Josep Ribera,
pel seu costat, no sabia si atribuir la
responsabilitat de la situació actual a
«les concessions que el Papa es veu
obligat a fer a la burocràcia vaticana
o si realment ell n'és el capdavanter
convençut». En Jaume Lorés era més
contundent: «És un cop d'Estat de la
dreta».

Alguna cosa de tot això deu haver-

hi com ho demostra el fet que quan
un conjunt d'ordres religioses van
presentar-li fa pocs dies una llista
amb tres-cents sacerdotes que tenen
demanada la seva secularització a
Joan Pau II, el Papa la trencà davant
els sorpresos ulls dels religiosos dient:
«Tinguin en compte que jo no seré
com en Pau VI».

No, Joan Pau II s'assembla poc a
Pau VI. •

HISTÒRIA DEL CONFLICTE
La història del conflicte entre

Küng i Roma comença l'any 1968.
Des d'aleshores ençà, hi ha hagut les
confrontacions següents: 11 escrits
de la Congregació per a la doctrina
de la Fe a Xüng, i 10, de Küng a la
Congregació; 4 escrits del cardenal
Doepfner a Küng i 2 de Küng a
Doepfner; 6 escrits del cardenal
Hòffher a Küng i 4 de Küng a Haff-
ner; i carta del cardenal Volk a
Küng, i la resposta d'aquest; 1 car-
ta del bisbe monsenyor Mose a
Küng, i la resposta del teòleg. .

La cronologia dels fets més impor-
tants ós aquesta:

9-5-68. - El cardenal Seper, pre-
fecte de la Congregació per a la doc-
trina de la Fe envia un telegrama a
Küng, pregant a «l'estimat professor
que es presenti a Roma per a dialo-
gar sobre la seva obra «L'Església».
La resposta del teòleg és que «dissor-
tadament» no pot anar-hi i que ja es-
criurà.

9-5-70. - A ((Frankfurter Allge-
mein Zeitung» hi surt un article de
Hans Küng, oposant-se a la normati-
va dictada per Roma, amb relació
als matrimonis mixtos.

Bis bisbes alemanys manifesten el
seu desacord amb l'actitud del teò-
feg de Tubinga. «L'Osservatore Ro-
aiano» dóna compte dels dos docu-
ments, amb un to favorable als bis-
bes.

17-3-72. - Küng signa el mani-
fest de 33 teòlegs sobre «La resigna-
ció existent a l'Església». Entre els
signants hi figuren Casiano Floris-
tón, Joan Llopis i Evangelista Vila-
nova.

6-7-73. — La Congregació per a
la doctrina de la Fe publica una de-
claració, titulada «Mysterium Eccle-
siae», descartant algunes de les tesis
de Küng.

15-2-75. - Declaració de la Con-
gregació per a la doctrina de la Fe
sobre dos llibres de H. Küng: «Dié
Kirche» («L'Església»; i «Unfehlbar?
Eine Anfrage» («Infal·lible? Una pre-
gunta»/. El document conté al ma-
teix temps una advertència per a
Küng.

22-2-75. - Hans Küng publica
una resposta en els diaris «Le Mon-
de» i «The Tablet».

22-1-77. — Conversa entre una
delegació dels bisbes alemanys, pre-
sidida pel cardenal Hdffner, i Hans
Küng, sobre el llibre «Christ Sein»
(«Ser cristiano»/.

3-3-77. — Els bisbes alemanys
publiquen una declaració on mani-
festen que són insuficients les mani-
festacions fetes per Küng sobre el lli-
bre, que manté* posicions ambigües,
diuen.

Küng replica, dient que ell no es
vol limitar a repetir un llenguatge
superat.

21-10-79. - Apareix un article
de Hans Küng en els diaris «El País»
i «Le Monde», on judica el primer
any de pontificat de Joan Pau II.
Küng es planteja en el seu article si
el papa Wojtyla reuneix les sis ca-

Joan Pau II va dir la darrera paraula.

racteristiques què alguns teòlegs ha-
vien dibuixat com a retrat robot del
Papa què succeís a Pau VI. Reconeix
el teòleg professor de Tubinga que
Joan Pau LT té aspectes que donen
suport a les afirmacions que és: aj

-un home obert al món; bj un líder
espiritual; c; un autèntic pastor; d)
un bisbe en clau col·legial; e; un mit-
jancer ecumènic; i\ un veritable cris-
tià. Però, al mateix temps,'detecta
en el papa Wojtyla el manteniment
d'un estil curial practicat d'una for-
ma nova i popular; actituds que fan
pensar que no garanteix prou la lli-
bertat i l'obertura de l'Església; un
cert culte a la personalitat; el recurs
à procediments inquisitorials; etc.

15-12-79. - La Congregació per
a la doctrina de la Fe dicta una de-
claració en la que s'afirma que el
professor Hans Küng no pot ésser
considerat «teòleg catòlic».

A partir d'aquest moment es pro-
dueixen una colla de reaccions sota
el signe que la decisió romana té un
caràcter .ínquisitorial.

28-12-79. .- El papa Joan Pau n
es reuneix amb una delegació de bis-
bes alemanys (cardenals Hdffner,
Volk i Ratzinger, i els monsenyors
Moser i Saierj. .

29-12-79. - Anib un «comunicat
de premsa de la Santa Seu», es noti-
fica que la decisió dictada per la
Congregació corresponent és defini-
tiva, i que, per tant, cal deduir les
«conseqüències canòniques i concor-
datòries pertinents».

Continuen produint-se reaccions
davant de la secisió.
' e 7-1-80. - El ministre d'Afers Ex-
teriors de la RFA es posa a favor del
teòleg. Això suposa un conflicte per
raons concordatàries.

' , . " ' • . ' • ~ V ' J . B .
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MSTES DE CATALUNYA ES UCD
PRESIDIDA PER ANTON CANELLAS

El centrisme, desunit
Definitivament la unitat centrista catalana ha quedat reduïda a
l'ingrés d'Antón Canellas i el seu grupet de col·laboradors a
UCD. La gran operació prevista en un primer moment» la qual
comprenia la integració del partit de Carles Gfiell de Sentmenat i
Joaquim Molins dins un gran partit anomenat Centristes de
Catalunya-UCD ha estat irrealitzable. Interessos personals, de
partit i d'influencies econòmiques han fèt impossible convertir
el projecte en realitat.

Quan l'estiu passat va tenir lloc la
primera part de la conferència nacio-
nal d'UCC el secretari general ucedis-
ta, Rafael Arias Salgado, va donar ex-
cuses de mal pagador per no assistir a
Tacte de cloenda. Manifestacions in-
tencionadament autonomistes de
Güell i Molins van molestar al senyor
ministre, que va preferir posar te-
rreny pel mig a haver de tragar bilis i
repartir somriures sense ganes. Poste-
riorment les gents d'UCC van aprofi-
tar les vacances d'Arias Salgado a la
Costa Brava per firmar amb ell una
mena d'armistici a l'espera d'allò que
havia d'ésser decisiu: la negociació
de la unitat centrista.

Síntesi contra en
Folchi

Poc temps després, arran dels pre-
paratius de l'assemblea provincial de
Barcelona, amb el ja conegut enfron-
tament entre èls folchistes i bona part
de les agrupacions de la ciutat de Bar-
celona, va tornar a aparèixer el sen-
yor Arias Salgado per tal d'intentar
una síntesi impossible. Aleshores es
pensava, per bé que els resultats pos-
teriors han demostrat el contrari, que
el secretari general d'UCD volia la
síntesi per evitar enfrontaments dins
la UCD a les portes del congrés d'uni-
ficació. No era així. En aquells mo-
ments l'ex-conseller d'Economia i Fi-
nances de la Generalitat ja s'havia
compromès obertament amb els plan-
tejaments autonomistes d'UCC, i el
senyor Arias Salgado no volia res més
que ficar totes les tendències del par-
tit en un mateix sac per evitar que
una d'elles pogués anar algun dia pel
seu compte, o bé que per dominar-la
s'hagués de recórrer a solucions trau-
màtiques, com així ha succeït.
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El fet és que, malgrat el centenar
d'abstencions que hi van haver, el
senyor Folchi va imposar-se amb faci-
litat en l'elecció per part de l'assem-
blea dels comitès provincials execu-
tius i polític. La candidatura de Vi-
cenç Capdevila, que a darrera hora va
demostrar que comptava amb assis-
tències governamentals més impor-
tants de les que tothom pensava -e l
diputat Martín Villa va fer decidir al
senyor Capdevila a encapçalar la llis-
ta d'oposició a Folchi-, va fer un pa-
per discret, i el conseller de la Gene-
ralitat va cometre l'equivocació de
creure que la batalla era guanyada.

La veritat era molt diferent. La ne-
gativa de Folchi a fer una candidatu-
ra de síntesi en les condicions que va
plantejar el secretari general estatal
d'UCD abans de l'assemblea, l'enfron-
tament que es va produir entre
aquests dos polítics durant una reunió
celebrada a la seu central ucedista de
Barcelona pocs dies abans de l'assam-
blea, i el fet que un centenar de com-
promissaris no es pronunciessin ni per
Folchi ni per Capdevila a l'hora de les
votacions, van restar força i capacitat
de maniobra a l'aparentment inapel·-
lable victòria del conseller.

Qüestió de fidelitat
A més, a Madrid han fet córrer

l'espècie que el senyor Folchi no veia
amb massa bons ulls la presidència
del partit i la candidatura a la presi-
dència de la Generalitat a cura d'An-
ton Canellas. Fins i tot, algunes males
llengües arriben a dir que el conseller
havia promès al diputat Carles Sentís
donar suport a les seves aspiracions a
la direcció de Centristes de Catalunya
i a la cursa presidencial. Proves d'in-
fidelitat com aquesta -autèntiques o

Folchi es va equivocar i va ser el gran per-
dedor,

n o - de «l'enfant terrible» del centris-
me català no podia consentir-les
«l'empresa» i es va iniciar tot un mun-
tatge per defenestrar el senyor Folchi,
malgrat la seva provada competència,
i enviar el diputat Sentís a una encai-
xada.,

En aquest ambient, que més que de
camí cap a la unitat era de guerra ci-
vil, es va començar a discutir la inte-
gració dels tres partits -ÜCD, UCC i
el diminut grup d'Anton Canellas de-
nominat UDCA- en un nou partit,
moderadament autònom, anomenat
Centristes de Catalunya-UCD. Atès
que les converses inicials a Barcelona
no anaven ni amb rodes i que UCC te-
nia més que clar que qui finalment
havia de donar el vist i plau era Ma-
drid, les negociacions es van despla-
çar a la capital. Allà els Arias, Folchi,
Molins, i fins i tot es diu que el mateix
president del Govern, van jugar a to-
tes per tal d'imposar els seus criteris,
però per raons òbvies d'apadrinament
els guanyadors se sabien des del pri'
mer moment.

No hi va haver manera. Fins l'últim
moment es ,va pensar que la solució
era possible, però ni UCC ni el conse-
ller Folchi no van donar l'esperat si
Al contrari, els senyors Güell i Molins
esgrimint raons relacionades amb e
contingut presidencialista i provincià
lista dels estatuts del nou partit, val
demanar l'ajornament del congre!
d'unificació, i el senyor Folchi va de
manar a qui suposava els seus íncon
dicionals que no participessin en l'a
poteosi unitària que es preparava '
Girona per al dia 22 de desembre. N
els uns ni l'altre van ser escoltats. £
congrés es va celebrar amb la presèn



A Güell i a la UCC no els queda cap més solució que entrar a CDC.

eia del president del govern, el conse-
ller va presentar la seva dimissió el
diumenge 23 de desembre i va quedar
formalitzada una semana desprès, en
els ambients polítics es va començar a
parlar que els homes d'UCC, sense al-
ternatives en solitari que tirar enda-
vant, anirien a trucar a la porta de
Convergència.

_ La Moncloa ho vol
controlar

Encara que tècnicament tot és pos-
sible, el cert és que ja difícilment hi
haurà unitat centrista. Per damunt de
les raons d'UCC hi ha un fet incontro-
vertible: la UCD no vol un partit que
*o pugui controlar de forma estricta,
Qo vol que una estructura nacional
forta dongui preponderància a Barce-
lona en relació a les organitzacions de
Girona, Lleida i Tarragona, converti-
des en una mena de regnes de taifa
que tenen Unia directa amb la Mon-
cloa. Si UCC hagués entrat en el
procés unitari a partit dels seus plan-
tejaments i amb el reforç del conseller
Folchi, és segur que personatges con
el diputat Manuel de Sàrraga no hau-
rien accedit a la vicepresidència i que
les pretensions provincialistes hauriàn
hagut de retallar-se, tot això, és més
<iue clar, en perjudici de les expectati-
ves de control desitjades per Madrid.

Això no vol dir que UCC es passi en
cos i ànima al camp de Jordi Pujol
-de moment el secretari general con-
vergent sembla que ja ha dit que els
militants ucecistes poden ingressar al
seu partit d'un a un, però no com a
col.lectiu- ni que al final en Güell
^ e ha dimitit dels seus càrrecs al
Port de Barcelona i la Zona Franca, i
en Molins no arribaran a un acord

amb en Canellas. Si que queda clar,
en canvi, que el centre català és molt
més difícil de construir que l'espanyol
degut al desenvolupament econòmic i
les diferents formes d'autonomia que
s'ofereixen al polític, la qual cosa fa
impossible que tots càpiguen en el

Anton Canyelles i el seu minúscul grup
i'üDCA) han estat els grans vencedors del
congrés centrista.

mateix lot. Si abans de les eleccions al
Parlament hi ha hagut una solució per a
aquest tema serà només conjuntural
- l a cita amb les urnes» perquè hi
han determinades persones dins el
mateix centrisme que encara no po-
den seure a la mateixa taula.

La incorporació .
de Catalunya a la

ciència moderna

úciències natíuals

DOPESA
QRUPO MUNOO D í EDIC1ONES
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Vè CONGRES DEL PARTIT SOCIALISTA
DE MALLORCA

Amb tres secretaris
generals

Serra, havia intentat un «felipazo», ja
que poques setmanes abans va dimitir
amb declaracions que «estic cansat»,
«pas a la base», «el partit necessita
una clarificació», etcètera. Però no bo
era. Al Congrés no han triat un nou
secretari general. Són tan autogestió-
naris que n'han escollit tres, una es-
pècie de troika o triumvirat que diri-

JOANA M.a ROQUE

El cinquè Congrés del FSM
(Partit Socialista de Mallorca)
que es va celebrar poc abans de
les festes de Nadal va servir,
sobretot, per a dibuixar un
perfü ideològic que s'havia
arribat a fer molt difús per mor
de les diferents interpretacions
i utilització de les paraules
«nacionalisme» i «socialisme»
dels seus components.

Eren --i són- al mateix partit per-
sones que venien de la Unió Autono-
mista (formada per Josep Melià abans
de les primeres eleccions consti-
tuents;, gent que va estar a la Federa-
ció de Partits Socialistes i altres que
pasaren al PSM des de l'OEC. Es defi-
neixen —després del cinquè Congrés—
com a socialistes, nacionalistes i auto-
gestionaris, però no sols s'hi poden
trobar diferents tendències a la major
o menor moderació política de les se-
ves bases. També el nacionalisme —i
sobretot l'articulació amb els Països
Catalans— tenen distintes interpreta-
cions a un partit que intenta demos-
trar que no vol ésser sols testimonial.
Calia una clarificació teòrica i mal-
grat el cinquè Congrés, encara hi ha
molt per fer.

A les primeres eleccions constitu-
cionals, per Mallorca s'hi presentaren
dos partits que es definien clarament
com a nacionalistes: el PSM (abans
PSI) i la Unió Autonomista, que es va
morir allà mateix, malalta d'un greu
fracàs electoral. Es definien com a na-
cionalistes, però la qüestió de classe
quedava una mica difusa encara que
s'intentassin presentar com a social-
demòcrates. Hi mancava una burge-
sia nacionalista al darrera, la que en
aquests moments està donant suport
al PNB o al Jordi Pujol, el qual els
abocà més d'un milió de pesetes. La
Unió Autonomista es va desfer i ara el
seu principal promotor, Josep Melià,

El resultat del Vè congrés del PSM hà estat de síntesi

és secretari d'Estat per a la informa-
ció, portaveu del Govern d'UCD.

Augment del nacionalisme
•-:, i Vè Congrés

Després de la mort del franquisme,
el sentiment nacionalista ha augmen-
tat i la por ha disminuït a Mallorca. A
les eleccions municipals el PSM se
n'aprofità. A la campanya electoral
buscaren el vot per aquests indrets i
deixaren de banda antics radicalis-
mes verbalistes (com algunes declara-
cions sobre el terrorisme o l'abstenció
davant la Constitució. Tampoc no feren
cap referència al tema dels Països Ca-
talans que alguna vegada ha donat la
impressió que volien imposar abans
d'impülsar una voluntat comuna.

Ara, a les festes de Nadal, han cele-
brat el seu cinquè Congrés i expliquen
que ha acabat en una síntesi. Els co-
mentaristes polítics varen dir que
l'anterior secretari general, Sebastià

girà col·legiadament el partit. A més
d'en Sebastià Serra són en Damià
Ferrà-Ponç i en Biel Oliver. Altres nou
persones formaran la Comissió Execu-
tiva.

Que en lloc d'un secretari general
siguin tres, és molt secundari. Però
dóna la impressió que la fórmula és
una manera d'intentar amagar el de-
bat ideològic que no s'ha acabat al
cinquè Congrés. Més que fórmules
d'organització interna, al PSM li cal
buscar un espai ideològic clar. Es pot
ésser nacionalista socialdemòcrata i
nacionalista de l'esquerra més radi-
cal, però ésser-ho al mateix partit re-
sulta més difícil. iCom poden defen-
sar la mateixa ideologia política un
senyor de la USO (amb els seus intents
d'aglutinar sindicats d'empresaj i un
altre de la CSUT? En aquests rsxo-
ments a Mallorca, per a la defensa del
nacionalisme no li cal un sol partit, si-
nó que els que tenen un espai polític
ben definit comencin a plantejar-se
seriosament la qüestió nacional. •
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Pont aeri MARTA MATA

L'Escola, la M i
altres galindaines (i 2)

Qui podria deixar de veure que aquesta llei canonitza l'escola de classe
amb l'argumentació ideològica de la «libertad de enseflariza», l'escola no
participativa sinó inculcadora o amorfa per via autoritària, i sobretot que
aquesta llei no té la menor imaginació? Fer no imaginar res ni tan sols dóna
curs a la primera de les necessitats de l'ecola, la que ha fet lluitar no sols els
mestres sinó també pares i barris i ajuntaments ara: la necessitat de néixer.
Com neix una Escola- Pública? Què cal fer per què creixi? La llei no en diu
res. Comença a regular, això sí, immediatament després, i per dir que una
escola no existeix si no està apuntada al registre d'escoles que tenen al Mi-
nisteri... igual que un nen no existeix sense partida de naixement.

Fer què aquest plantejament que UCD ha fet de la llei? Perquè la vella ca-
rrosseria administrativa funciona reproduint-se, perquè hi ha interessos a
favor de la reproducció de l'escola de sempre, perquè l'aventura del canvi
no pot córrer-la aquesta amalgama d'interessos que recolza en UCD, i que
no té cap història de lluita per la transformació de la realitat escolar.

El que no s'entén de cap manera és que les minories de la Cambra que es
volen caracteritzar exclusivament pel seu nacionalisme i que tant en el cas
basc com en el català podrien tenir el punt de referència d'un treball i d'una
lluita per l'escola en el propi territori, en aquest moment donen suport total-
ment el projecte d'UCD a canvi que algun dels articles de menys importàn-
cia, no sigui d'aplicació al País Basc o a Catalunya, però admetent tots els
termes i plantejaments i mancances que he esmentat. Com és possible que,
en el cas de Catalunya la minoria de Convergència i Unió oblidi tota una
realitat d'escola catalana per donar el vot afirmatiu a aquesta llei?

I no només això. Ens hem assabentat per la premsa que s'ha fet una «Aso-
ciación de Farlamentaríos en pro de la Libertad de Enseüanza» i que entre
els fundadors hi ha membres de la «Minoria Vasca» i membres de la «Mi-
noria Catalana».

No sé imaginar-me què diran els companys de les ikastolak; però a Cata-
lunya, amb un primer document d'Escola pública, amb una majoria de mes-
tres joves catalans a l'actual escola estatal per a transformar-la, amb un Se-
cretariat d'Escoles Cristianes que s'ha separat netament dels plantejaments
empresarials tancats d'una Federación Espaiiola de Religiosos de la Enseflan-
2a, amb un Col·lectiu d'Escoles per a l'Escola Pública Catalana, que es defi-
neix pel seu nom, a què treu cap la campanya per «la libertad de enseüanza»
engegada des del Centro? I els Parlamentaris catalans en aquesta'campa-
na?. . '••''. ;..",'. . • •.', ."'.' ' , . ' • . * . : . . . . . . .

Possiblement d'aquesta acció se n'esperen uns beneficis immediats (per a
Catalunya?, per als respectius partits?;, però no hi ha dubte que és introduir
a Catalunya un plantejament polític i legal no adequat a la realitat de la nos-
tra escola. Precisament l'escola de Ctalunya que és la que ha ofert a tants
grups de mestres i regions d'Espanya el model real d'Escola Pública.

Aquesta deu ser la missió de les males lleis en front de la realitat: la de
donar curs a les galindaines del petit joc polític.

Un pensa que la Llei d'Ordenació de l'Ensenyament a Catalunya ha de ser
feta amb molta imaginació jurídica, sigui com sigui, tant si les lleis marc es-
tatals són més amples o més estretes, més determinants o menys. Però és
una responsabilitat catalana aportar la nostra realitat d'escola a les lleis de
l'Estat com a les lleis de Catalunya.

Si amb el franquisme havíem de dir que «feta la llei feta la trampa» el rea-
lisme polític i el joc democràtic ens impedeix ara, per decència, aquest tipus
de galindaines. Naturalment, amb responsabilitat i amb imaginació cal jugar
el mateix joc arreu.

A cau
d'orella

L'Eduard Punset, flamant nou con-
seller d'Economia i Finances de la Ge-
neralitat, pensa fer un estudi profund
de les empreses catalanes en situació
difícil. Aquelles que siguin salvables
podran comptar amb un certificat
emès per la Generalitat que els per-
metrà accedir a la concessió de crè-
dits tant oficials com privats.

L'Opus Dei ja tindrà el seu candi-
dat a diputat en les propers eleccions
al Parlament de Catalunya. Serà en
Rimbau, regidor de l'Ajuntament i de
la Diputació de Girona, pel seu partit
Centristes de Catalunya-UCD.

Una nova candidatura s'està co-
vant per a les eleccions al Parlament.
Es tracta d'una llista d'empresaris i
persones properes al Foment del Tre-
ball Nacional de Catalunya. L'objectiu
final d'aquesta proposta seria un pac-
te a darrera hora amb els centristes
per a presentar una única candidatu-
ra. De diners no en faltaran, de perso-
nes de categoria política potser si.

El Partit Socialista Unificat de Ca-
talunya ha hagut de refer totes les
llistes que ja tenia confegides. Np ha-
vien comptat amb la no elegibilitat
dels alcaldes i ara hauran de tornar a
fer-les totes altre cop.

Grans batalles al si de CDC i Unió
de Girona cara a confegir la llista
electoral. Mentre Esquerra Democrà-
tica impulsa en Pere Ribas i en
Callis, l'amo de Don Pollo, Unió De-
mocràtica vol imposar en Genovó i el
diputat Ramon Sala però ha trobat
una gran contestació en el partit en-
capçalada pels diputats provincials
Arcadi Calzada i López de Lerma. Qui
compta amb plaça segura és el presi-
dent de la Diputació i els alcaldes de
Figueres i Olot..
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L'ECONÒMICA, LA POLÍTICA I FINS í TOT LA DEL PCE

La crisi que no s'atura
PEDRÓ ALTARES

La crisi és una paraula que no
para d'estar de moda. Però ara,
a més a més de l'econòmica,
s'anuncia una crisi de govern.
És a dir, una certa remodelació
del gabinet de la qual se'n
desconeix la profunditat.

Un tema escassament apassionant i
que, tanmateix, omple els cercles polí-
tics de Madrid. Com en els vells temps
quan circulaven llistes de ministrables
en tots els despatxos. Una cosa, però,
és absolutament clara: el «renovat»
gabinet reforçarà la posició de Suarez
i d'Abril. 0 sigui que la, segons sem-
bla immediata, «minicrisi» que
aquests dies, a falta d'informacions
més substancioses, ha ocupat els cro-
nistes només serà un acompte de la
més àmplia que s'anuncia per a la pri-
mavera.

Altre cop amb
_ fo crisi

Si aquest país tingués memòria,
que no és el cas, recordaria que el go-
vern UCD sortit de les eleccions de I'l
de Març de l'any passat, va ser un go-
vern batejat pels entesos com «provi-
sional». Igual va passar amb el que
sortí, any i mig abans, després del
juny del 77. Curiós, però la política
espanyola d'aquests anys es repeteix,
o gira sempre a l'entorn del mateix
eix. La realitat demostra, no obstant,
que Suarez és un home poc afeccionat
als canvis bruscs i, molt menys, a les
incorporacions massives al seu equip
de treball. £1 llogater de la Moncloa
es resisteix als canvis d'homes i l'únic
que ha fet fins ara ha estat introduir
alguns «retocs» que, com va passar el
març, en molts casos es limitaven a
canviar de mans les respectives carte-
res. I és que, en definitiva, l'equilibri
d'UCD entre les diverses tendències és
tan precari que el seu «amo i senyor»
tem que qualsevol modificació perju-
diqui la solidesa de tot l'edifici.
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A Carrillo li compten els viatges als
països de l'Est i llur freqüència.

ÜCD té d'aquí a poques setmanes
una triple juguesca que se li presenta
altament difícil: les eleccions als par-
laments basc i català i el referèndum
a Galícia. Suarez considera, amb tota
la raó, que aquí té un «test» cert i veri-
table sobre el seu desgast polític da-
vant de l'electorat. I també sobre la
força real dels homes del seu partit en
aquestes nacionalitats. L'«autonomia»
que els centristes reclamen en les es-
mentades circumscripcions tindrà lla-
vors la seva autèntica dimensió. És a
dir, es tracta de saber quants vots
treurà la Unió de Centre Democràtic
per ella mateixa car, òbviament, la
«foto» de Suarez no podrà ser empra-
da tan profusament com en les elec-
cions legislatives a nivell d'Estat.

Amb les coses posades així, és clar
que el President necessita esperar per
a saber exactament quin grau de teò-
rica renovació ha d'oferir al país. So-
bretot si tenim en compte que, segons
molts observadors, qui realment està
«cremat» davant de l'opinió pública no
són tant alguns ministres (que òbvia-
ment, ho estan; a tall personal, sinó el
govern en sí. És a dir, Suarez, el qual
necessita com sigui rellançar la seva
imatge últimament força diluïda i
amb la «competència» d'un Felipe
Gonzàlez que, segons tots els indicis,
puja punts vertiginosament fins i tot

Sudrez ha de millorar la seva imatge
cara a l'exterior si vol continuar a la
Moncloa.

en sectors molt poc propicis a un pos-
sible govern socialista.

D'altra banda, s'assegura que la
Llei del Govern i de l'Administració
que ha estat enviada a les Corts, ac-
centua encara més el caràcter presi-
dencialista del govern. En alguns ca-
sos, àdhuc el president no necessita
consultar el seu gabinet Fer si no n'hi
ha prou, el projecte contempla la pos-
sibilitat que només hi hagi un vicepre-
sident... Suarez, i el seu fidel Abril»
preparen doncs un futur sense traves
en relació amb la seva preeminència
personal. Quin sentit té doncs canviar
ara una part substancial del govern? I
tanmateix aquest canvi pot produir-
se, encara que mínimament, aquesta
setmana. Durant els passats dies, a
Madrid no es parlava d'altra cosa que
de l'anomenada «crisi eròtica», la qual
agafava de ple els ministres «eros»:
Clavero, Otero, Cavero...

Qui està de debò _
«cremat»?

La realitat és que si hom mira tots i
cadascun dels membres de l'actual
govern, és cert que la gran majoria,
per uns motius o uns altres, i en un
país de tradició democràtica, tindrien
llurs dies comptats. La llista no s'es-
gota, ni molt menys, amb els «eros» i



la fugida dels <grapos» de la presó de Zamora i la mort d'un estudiant a Madrid han
cremat la imatge d'ibdúez Freire. .•"»'•. ;

podria ampliar-se a Gutiérrez Mellado
(únic cas en què el primer interessat
en sortir seria ell mateix;, Sànchez de
León, Ibàfiez Freire, Gonzàlez Sana,
Joaquíri Garrigues, Pérez Llorca, Sàn-
chez Teràn, etc. La llista d'actuacions
del govern amb una repercussió alta-
ment negativa en l'opinió pública o
que han protagonitzat episodis verita-
blement desafortunats (i del quals no
s'han donat explicacions mínimament
convincents; i la responsabilitat direc-
ta dels quals pot atribuir-se al titular
del ministeri, ha estat darrerament
nombrosa. N'hi ha prou amb recordar
la fugida de Grapos de la presó de Za-
mora, la mort de dos estudiants a Ma-
drid en una manifestació, la introduc-
ció de clàusules secretes en el tractat
de pesca amb el Marroc, etc. Són, en-
tre altres, il·lustracions de sòlides «fi-
cades de peus a la galleda» que en
qualsevol lloc haurien suposat un ces-
sament fulminant.

Però, tanmateix, les coses a Espan-
ya són, encara, molt diferents. «Desti-
tuir» un ministre no entra en els hà-
bits, usos i costums del nou règim
polític espanyol. Aquí se sol parlar de
desgast. 0 que tal o qual titular minis-
terial no fa les coses com al cap del
govern li agradarien. Però res no au-
toritza a pensar que en aquest barem
hi entrin altres tipus de considera-
cions, tals com la impopularitat, un
flagrant error polític o una gestió poc
dara, En els canvis de govern ante-
riors ha quedat molt clar que només
ta voluntat de Suàrez o el consell d'A-
bril Martorell posen o treuen minis-
tres. ••• • •"••: ••'• • /•'•'-• •••' ; •'••• ••"•••••

Així doncs, la repetida remodelació
ministerial que pot arribar aquest dies

serà molt petita i sembla formada per
un seguit de circumstàncies més aviat
internes que no pas externes. Es parla
fins i tot que Suàrez, per primera ve-
gada, explicarà al'executiva del seu
partit els motius del canvi. El que
Suàrez i Abril han fet en llur retir d'À-
vila del cap d'any ha estat, en defini-
tiva, traçar la profunditat de la crisi
en dues etapes, una immediata i l'al-
tra, possiblement més àmplia, però en
absolut total, per a la primavera.

Tot això no impedeix que alguns
observadors pensin que més que
aquest ministre o l'altre, el qui està de
debò «desgastat» és Suàrez i que, en el
fons, alguns retocs al gabinet no can-
viaran aquesta imatge. Cada dia més
tancat a la Moncloa en un cas d'aïlla-
ment insòlit en les democràcies occi-
dentals, amb un partit desdibuixat,
amb desplaçaments ideològics a la
dreta cada dia més perceptibles, amb
tots i cadascun dels urgents proble-
mes que el país planteja sense vies de
solució, la realitat ens ensenya que el
tema no rau en tres o quatre noms de
ministres, sortits a més a més de la
mateixa pedrera. Això ho sap Suàrez i
per això l'únic que farà és «distreure»
uns dies la classe política. Perquè,
realment, a la resta del país el tema li
importa més aviat poc.

Comunistes: entre
l'obsessió i l'enigma

Per a qualsevol que s'apropi als
medis governamentals, oficials o
d'UCD, comença a ser una evidència
l'obsessiu seguiment dè les actituds
dels comunistes, seguides al milímetre

i dia rera dia en una cosa que comen-
ça a assemblar-se a un perillós judici
d'intencions. S'ha esperat amb delit, i
en el fons amb «l'esperança» que no es
produís per poder confirmar les tesis
inicials, l'actitud del PCE respecte de
la intervenció soviètica a Afganistan,
la qual finalment va arribar en forma
d'un contundent comunicat de con-
demna. Es.mesuren al milímetre les
dissensions i desacords en els pactes
municipals. S'estudien els viatges de
Carrillo a l'Est i llur freqüència... Co-
mença a existir un «síndrome» comu-
nista consistent en veure fantasmes i
atribuir tàctiques estalinistes d'horit-
zó més o menys desestabilitzador amb
el teló de fon de l'entrada o la nego-
ciació d'Espanya a l'OTAN.

El problema pot ser seriós i caldrà
seguir-lo amb atenció en les properes
setmanes. Evidentment ens trobem, es
reconegui o no, davant d'un intent
d'aïllament dels comunistes, els
quals, d'altra banda, es regiren a ve-
gades amb massa crispació no sols
davant del govern, la qual cosa en de-
finitiva seria lògica, sinó àdhuc davant
dels socialistes els quals, tanmateix,
no volen caure en el parany que hom
els posa d'una banda i de l'altra. La
realitat és que els rumbs polítics dels
comunistes espanyols pateixen avui
cert perceptible procés d'indetermina-
ció. El futur de la doctrina eurocomu-
nista és en qüestió, no sols a Espanya
i la primacia d'una Unia obrerista so-
bre la política va obrint-se pas, espe-
cialment a partir de l'actitud de
CC.OO. davant de l'Estatut dels Tre-
balladors i l'acord marc entre ÚGT i
la CEOE. Cal dir, no obstant, que en
els últims dies pot observar-se un cert
replegament en l'ofensiva de declara-
cions anti-socialistes, amb consciència
que han arribat massa lluny. Però és
clar que en aquest tema vivim un cert
període de replantejament .sobretot
pel que fa referència a les relacions
socialistes-comunistes vistes des d'a-
quests últims.

Però allò que és clar és que a l'en-
torn del PCE, des de dins i des de fora,
es lliurarà una de les més importants
conteses polítiques de l'any. Entre
l'obsessió governament i certs símpto-
mes enigmàtics en l'evolució comunis-
ta, hi ha una àmplia franja de qües-
tions que necessàriament tenen una
important transcendència de futur.
En contra del que s'ha dit moltes ve-
gades, el mapa polític espanyol és
molt lluny d'estar determinat. •
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LES REPERCUSSIONS DE LA INTERVENCIÓ SOVIÈTICA
A AFGANISTAN \

Alarma general davant
del clima de guerra freda
MATEO MADRIDEJOS

Mentre el triomf d'Indira
Gandhi inquieta els USA, les
forces conservadores
s'enforteixen a Europa i
l'eurocomunisme entra en crisi.
.Les repercussions de la intervenció

soviètica a Afganistan han estat més
importants del que es podia preveure
en un principi i han modificat sensi-
blement la situació internacional. El
president Carter, sens dubte condicio-
nat per una problemàtica campanya
electoral, no sols va decretar la con-
gelació del debat sobre la ratificació
del tractat SALT-II, sinó que adoptà
d'altres represàlies contra la Unió so-
viètica, entre les quals destaca la
dràstica reducció de les vendes de

" blat. El, Kremlin, que manté cínica-
ment la tesi que va intervenir militar-
ment a petició del govern afgà per a

'": repel·lir «una agressió externa», acusà
el president nordamericà de tornar a
la guerra freda.

El greu enfrontament soviètic-nor-
damericà, si no significa realment «la
fi de la distensió», com suposen alguns
observadors, es prolongarà sens dubte

v més del que cal. Àdhuc en el cas que
l'URSS refusi la temptació d'avançar
els seus peons fins el mar Aràbic, el
procés electoral nordamericà i també

' la mala salut de Breznev creen una si-
tuació de provisionalitat que recolza
en factors força explosius al'Àsia me-
ridional, no gaire lluny dels pous de
petroli. ,

Encara que estava prevista abans
que es produïssin els fets d'Afganis-
tan, la visita a Fekin del secretari de
Defensa nordamericà, Harold Brown,
contrarrestà en alguna mesura el de-
sequilibri creat per un dels puntals del
triangle. L'enviat de Carter i els seus
amfitrions xinesos van parlar d'una
«aliança» destinada à «resistir l'agres-
sió militar soviètica i les seves ambi-
cions expansionistes i oposar-s'hi», i si
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El ressonant triomf de la senyora Indira
Gandhi en les eleccions generals de la ín-
dia constitueix, vist des de Washington, r
un nou factor d'inquietud a la zona.

bé no s'espera cap acord diplomàtic
formal, els Estatuts Units podrien con-
siderar en el futur immediat un pla
urgent per a col·laborar en la moder-
nització de l'armament de Xina. De
moment, els xinesos no estan en con-
dicions de fer front al poder militar
soviètic.

Les eleccions a í 'índia
En el moment que els Estats Units

es disposen a subministrar ajuda mili-
tar al Pakistan, el ressonant triomf de
la senyora Indira Gandhi en les elec-
cions generals de l'índia constitueix,'
vist des de Washington, un nou factor
d'inquietud. La filla del Pandit Nehru,
que recupera el poder després de prop
de tres anys d'oposició, no es plegarà
als designis nordamericans, sinó. que
hom pot suposar que cercarà l'entesa
amb Moscou, encarà que només sigui
per contrarrestar el rearmament pa-
kistaní. La victòria d'Indira, qualifi-
cada de «màgica o miraculosa» pels
seus propis adversaris, fou considera-
da en amplis cercles nordamericans
com un nou entrebanc, car no creuen
que aquesta dona de 62 anys, amb

En el comunicat publicat al final d'una en-
trevista entre Marchais i Berlinguer no es
va fer cap al.lusíó a Afganistan, prova evi-
dent de les seves divergències,

tant d'orgull com d'intel·ligència, si-
gui la persona ideal per a mantenir la
neutralitat del país. El període en què
Indira Gandhi va estar en el poder, de
1966 a l 977, fou el més tempestuós
en les relacions indo-nordamericanes.
La filla de Nehru no vacil·là a signar
un tractat d'amistat i defensa amb la
Unió soviètica, el 1971, que li va ser-
vir de trampolí per a llançar-se a la
guerra contra el Pakistan que tingué
com a desenllaç la independència de
Bangla Desh. ; ; :

Indira Gandhi i el seu partit del
Congrés, el qual havia dominat la vi-
da política del país des de la indepèn-
cia, van ser foragitats del poder en les
eleccions de març de 1977 i substi-
tuïts per una heteròclita Coalició con-
servadora que havia realitzat una tre-
pidant campanya sota el lema de «De-
mocràcia o Dictadura», com a respos-
ta a l'estat d'emergència vigent d'en-
çà juny del 1975. Durant els divuit
mesos en què la democràcia va estar
pràcticament suspesa, Indira Gandhi
perseguí amb furor els seus adversa-
ris i els empresonà. Alguns d'ells van
sortir de la presó convertits en herois



per a participar en les eleccions. Una
campanya del govern per a l'esterilit-
zació forçosa, dirigida per Sanjay
Gandhi, fill de la primer ministre, va
irritar profundament amplis sectors
socials i contribuí de forma decisiva a
la derrota humiliant de Mother Indi-
ra.

Tot just tres anys després, els resul-
tats electorals demostren que les for-
ces conservadores, si bé van restablir
la democràcia, foren incapaces de re-

ció. Amb la majoria absoluta a la
cambra baixa (Lok Sabha/ del parla-
ment, Indira Gandhi es troba altre
cop en una ocasió històrica, en la qual
haurà de demostrar que les forces del
progrés, sense menystenir les lliber-
tats, són capaces d'introduir canvis
profunds.

El «tigre de paper»
La intervenció soviètica a Afganis-

tan no sols ha deteriorat les relacions

Els guerrülers afgansja han rebut els primers subministres d'armament enviats pels
EE.UU.

soldre alguns dels esfereïdors probles
amb què s'enfronta el país, malgrat
tres bones collites de gra consecuti-
ves. D'altra banda, la persecució de
què fou objecte Indira Gandhi -dues
vegades detinguda i expulsada del
parlament— acabà per convertir-la en
una «màrtir», i en qualsevol cas, és
evident que els electors han oblidat
^s acusacions de nepotisme i corrup-
ció llançades contra ella. Després d'u-
na campanya esgotadora, centrada
sobre un programa de «llei i ordre» i
recuperació econòmica, la filla de
Nehru aconseguí una aclaparadora
victòria que la situa en el zenit de la
seva carrera política. N

Què farà aquesta «patriota índia»,
educada a Oxford, entre aristòcrata i
populista, que es considera equidis-
tantn de Moscou i de Washington? Els
indis han demostrat, una vegada més,
Que saben fer ús de la democràcia per
a canviar llurs governants, i que la lli-
bertat constitueix per a ells un bé
irrenunciable; però estan esperant,
des defa més de trenta anys, algú que
ompli de contingut les llibertats mit-
jançant un enèrgic pla de modernitza-

entre les dues superpotències sinó que
ha afectat totes les forces polítiques
occidentals. En general, els partits
conservadors redoblen llurs censures
contra la política exterior de Carter,
lamenten la humiliació d'Occident a
l'Iran i consideren que l'arribada dels
tancs soviètics a Kabul ès una prova
contundent que els Estats Units són
«un tigre de paper» com en altres
temps deien els xinesos. «Sense
remuntar-se a Bizanci enfront dels
turcs - h a escrit max Clos a Le Figa-
roí, el món lliure potser hauria de re-
cordar què va passar el 1938» (quan,
després de l'acord de Munic, Txecos-
lovàquia fou lliurada a la voracitat
nazi;. .

El cop de Kabul beneficia els parti-
daris de «l'estratègia de la tensió», de
la dita fermesa enfront l'expansionis-
me de l'UBSS, tant com perjudica els
partits comunistes dels països d'Euro-
pa occidental. Les primeres reaccions
indueixen a pensar que els partits eu-
rocomunistes, davant l'anunci de la
«guerra freda», han fet tot el possible
per explicar, ja que no justificar, la
intervenció armada soviètica. Alhora,

la solidaritat en política exterior que
s'havia establert, amb prou feines, en-
tre els comunistes italians, francesos i
espanyols no va resistir la prova dels
fets.

En efecte, mentre el partit comu-
nista italià expressà la seva «desapro-
vació» de la intervenció soviètica, el
francès es va col·locar clarament al
costat de Moscou i l'espanyol publicà
una declaració de calculada ambigüi-
tat. En el comunicat publicat al final
d'una entrevista entre Marchais i Ber-
linguer no es va fer cap al·lusió a Af-
ganistan, prova evident de les diver-
gències.

A França, on el desastre del «pro-
grama comú» de l'esquerra consti-
tueix un record lacerant, els fets a Af-
ganistan han produït fins i tot «dife-
rències d'apreciació» en el si del partit
socialista. Si la condemna de la inter-
venció és tallant, el corrent del CE-
RES, el cap de fila del qual és J.P.
Chevènement, considera que cal evi-
tar una política d'aïllament de l'UBSS
a través de les relacions xino-norda-
mericanes amb la benedicció europea,
que desembocaria finalment en una
croada anticomunista. Com és inevita-
ble en aquests casos, els socialistes
francesos tenen por que la situació in-
ternacional creada pel cop de Kabul
sigui utilitzada pel president Giscard.

A Espanya, on l'aparent indiferèn-
cia del Govern resulta desconcertant,
per no dir escandalosament frívola, la
condemna de la intervenció soviètica
per part del FSOE fou inequívoca i es
va produir vint-i-quatre hores abans
que elPCE reaccionés a través d'un
editorial de Mundo Obrero que, niés
que una censura contra l'URSS, cons-
titueix una denúncia contra les inter-
vencions nordamericanes i una requi-
sitòria contra l'estratègia de l'OTAN.

La «desestabilització» general que
pot derivar-se del cop de Kabul i la
resposta nordamericana és molt més
inquietant que l'aparent desequilibri
de forces a Europa. Una vegada més,
Europa occidental va a remolc dels
esdeveniments, enmig de la tempesta
desfermada per un dels «imperis» i
sense poder separar-se decididament
de les urgències electorals del presi-
dent Carter. En aquest sentit, cal des-
tacar la proposta del partit comunista
italià, a fi que la Comunitat Europea
es proposi contrarrestar la tendència
mundial a la guerra freda; però ni les
forces conservadores ni altres partits
comunistes, de moment, semblen dis-
posats a refusar la política de blocs,
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NOU CONSELLER. D'ECONOMIA
DE LA GENERALITAT

Paradoxa
Punset
JOAQUIM MONELLS :

Arran del nomenament de l'Eduard Punset com a Conseller
d'Economia de la Generalitat, la premsa ha airejat generosament
una sèrie d'atributs personals, polítics i professionals del nou
conseller, tot i que -sorprenentment- hagi ignorat qualsevol
referència a les seves idees econòmiques.

Perquè recomforta que el ticket;
acadèmic d'un Conseller d'Economia
porti la denominació d'origen de la
London School of Economies. > Perquè
descobrir les seves estades —en molts
casos a nivells interessants de respon-
sabilitat- a la BBC, al The Econo-
mist, al Fons Monetari Internacional,
a la RENFE, a l'Hispano i al Ministeri
d'Indústria dóna la triple sensació

Efectivament, la premsa ha repro-
duït l'excepcional currículum profes-
sional d'en Punset i ha explicat l'e-
volució de les seves liaisoas políti-
ques, la paternitat geogràflceonent nò-
mada de les seves criatures i que un
dia que plovia se'n va anar a França
en un «600». La crònica de totes
aquestes coses esdevé del to t necessà-
r ia . -. . . ••• • • . : . . . • • , , • :

que la seva edat professional és molt
superior a la seva edat biològica, que
no ha viscut de renda i que per mesu-
rar els problemes no deu abusar
-sortosament- de la divina-inútil re-
gla acadèmica. :'

Quan hom s'assabenta (a través de
la premsa, paraula;, que la seva muller
té un encís francès, hom sospita que
en Punset ja ha descobert fa temps la
infinita; superioritat» del cnarme fe-
mení sobre T esc asíssim glamour de
l'economia, descobriment del tot ne-
cessari -però gens suficient- per a
esdevenir un economista decent. I
després de llegir que «tó predisposició
a ésser una bona persona» (J. M.
Huertas Claveria/, que ha estat a l'e-
xili voluntari i que un cop va tenir un
«600» —costa d'entendre's amb qui ha
nascut dintre d'un Mercedes- hom
creu definitivament que qui no l'enve-
ja és perquè no vol.

Tot això, doncs, resulta d'un inte-
rès indubtable. Tractant-se d'un Con-
seller d'Economia, però, sembla que
aquesta informació anecdòtica tan se-
riosa hauria de completarse amb la
pregunta més frívola de quines tesis
econòmiques defensa en Punset. Con-
tràriament a allò que sol succeir nor-
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màlment, en aquest cas la resposta
resulta més interessant que no pas la
pregunta. Interessant per dues raons
ben diferents: d'una banda, per la co-
herència, i en un país de fauna econò-
mica grisa àdhuc per una certa lucidi-
tat, de vàries de les seves tesis econò-
miques i, d'altra, perquè no és massa
clar què dimonis fa un economista-
big-brain com en Punset en un Partit-
cap-petit com la UCD.

Vaturpriorüari
a la inflació

De manera prou esquemàtica, les
principals posicions d'en Punset da-
vant la crisi econòmica podrien

sintetitzar-se en una sèrie d'eixos-clau.
Consideració de l'atur - en comptes
de là inflació- com a objectiu priori-
tari i del cost social de les polítiques
d'ajustament com a variable estratè-
gica, el valor de la qual cal minimit-
zar. Denúncia de les polítiques de ges-
tió de la demanda global com a insufi-
cients per fer front a la crisi, relativit-
zació per tant del creixement econò-
mic quantitatiu, i insistència en la ne-
cessitat de concentrar els esforços
prioritaris en actuacions de política
industrial i no tant en manipulacions
monetàries, fiscals o de rendes. I rei-
vindicació d'una estratègia sofisticada
i àdhuc contradictòria -policy mlx de

reconversió industrial i d'actuació an-
tiinfl adonaria—, en comptes de les
actuals polítiques primitivo-lineals de
l'UÒD.

£11 aquest sentit, Punset —com
qualsevol economista amb dos dits de
seny- considera «tan poc convincent
no udonar-se'n dels perills que la
renúncia a la lluita contra la inflació
suposa per als nostres mecanismes
econòmics, com creure que en la eli-
minació total de la inflació rau la so-
lució de tots els mals» («La Vanguar-
dia, 22-1278). Però s'escau que això
que per en Punset resulta tan poc con-
vincent ha constituït una de les pe-
ces-clau de la política econòmica de la

PUNSET, UN CERVELL ECONÒMIC DE LMSPAMER

«Es un bon fitxatge per a la Gene-
ralitat». Aquestes paraules no foren
pronunciades per cap ucedista acè-
rrim, sinó justament pel tinent d'al-
calde de l'Ajuntament de Madrid i
membre del PCE Ramon Tamames.
No va saber confirmar, però, la mili-
tància comunista d'Eduard Punset,
el nou conseller d'Economia i finan-
ces. Eduard Punset milità als anys
50 en el PCE com à responsable de
l'organització universitària de Ma-
drid. Per això després d'unes deten-
cions de militants comunistes fugi
escopetejat cap a Paris. D'aquesta
manera iniciava el seu periple inter-
nacional. ;• Í

Tampoc no es mossega la llengua
Ernest Lluch, diputat socialista, «és
un bon economista, sap política mo-
netària i ha treballat en qüestions
industrials». I sap política monetària
perquè malgrat ser llicenciat en dret
fou a París i a Londres on estudià
profundament els temes econòmics i
assolí el «master» en ciències econò-
miques de la London School of Eco-
nomies. Aquí definitivament deixa ja
la seva antiga militància i després
de mantenir unes certes posicions
socialistes passa al liberalisme.
Arran d'aquesta estada a l'estranger
es vinculà amb l'Organització per a
la Cooperació i el Desenvolupament
Europeus (OCDEj, el Banc Mundial i
el Fons Monetari Internacional
(FML-. ',.. '

El seu extens currículum deixà
parat, fins i tot, al mateix president

Josep Tarradellas. Perquè a més va
treballar a la BBC i a la publicació
«The Economist».

La seva feina a la conselleria «la
té fàcil ja que l'altre conseller no va
fer res» comenta Ernest Lluch, el
qual afegeix «un pressupost en basa
zero en un organisme que parteix de
zero no té cap dificultat, fer aquest
pressupost a USA sí que ho seria».

Ramon Trias Fargas, diputat con-
vergent, que ja coneixia Eduard
Punset «per motius professionals»
pensa que «ha estat una adquisició
bona per al seu partit i per a la Ge-
neralitat perquè és un home amb
gran capacitat professional i d'una
llarga experiència en els organismes

Eduard Punset, del PCE a la UCD
passant pel Caribe.

internacionals on es prenen les deci-
sions econòmiques més importants».

Dinàmic i amb un cert deix anglès
en la seva parla, Eduard Punset,
nascut al barri barceloní de Sants,
ha estat un home molt poc vinculat
a Catalunya, tant que diuen que
arribà a perdre la parla catalana. De
tota manera avui parla «un català
correcte de Tarragona» segons fonts
acostades a la Generalitat. A mitjans
dels 60 retornà de l'exili voluntari-
forçat i fixà la seva residència a Ma-
drid.

La seva entrada de ple en el món
econòmic espanyol es produeix en
integrar-se l'any 73 al «stafí» del
Banco Hispano Americano com a
súbdirector general de planificació i
estudis econòmics de la mà del seu
amic Alberto Oliart, ara diputat per
UCD. Oli art quan fou ministre
d'Indústria i Energia també se l'em-
portà com home de confiança al mi-
nisteri. L'aventura ministerial durà
de juliol del 77 al maig del 78. L'«-
Hispamer» el tornà a rebre amb els
braços oberts,

Fa tres o quatre mesos ingressà a
la UCD de Tarragona i començà el
seu retorn a Catalunya. Portava la
idea al cap, era potser una nostàlgia
més que res, i ara el nou càrrec li ho
ha fet possible. L'ha acceptat en part
per compromís —dos mesos, en prin-
cipi, és poc temps- però amb il·lu-
sió. Malgrat tot no li agrada fer polí-
tica perquè en el fons es creu un tèc-
nic i no un polític.

J Q A N
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UCD. En termes més precisos, ho ha
estat fins a l'estiu-79, perquè d'ençà
aleshores el govern només disposa
dels principis generals establerts en el
Programa Econòmic però no de cap
política econòmica especifica.

En segon lloc, Punset ha estat de-
fensant des de ja fa temps que l'objec-
tiu prioritari de la política econòmica
s'havia de localitzar en la lluita con-
tra l'atur i ha denunciat les pèrdues
econòmiques astronòmiques que en
termes de no-producció la desocupa-
ció imposa al país, així com el risc
polític que el creixement d'aquest
atur suposa per a una democràcia en-
cara fràgil. A un nivell més general,
ha insistit que convé avaluar correc-
tament els costos socials de les diver-
ses estratègies d'ajustament dels de-
sequilibris financers que pateix l'eco-
nomia espanyola. literalment, «es
tracta, contràriament a allò que ha
succeït en els darrers dotze mesos, de
restituir el caràcter prioritari de la
política econòmica a l'objectiu de
mantenir uns nivells raonables d'ocu-
pació...», mentre que «... el primer re-
quisit del programa de recuperació en
les circumstàncies actuals ha d'ésser
la renúncia a la utilització d'instru-

ments que suposin un cost social ex-
cessiu i terminis d'ajustament massa
breus» («5 días», 17-8-78*. És a dir,
que cal avaluar correctament i mini-
mitzar allò que Fuentes Quintana va
avaluar malament pel període post-
Moncloa i que, des d'aleshores, Abril
Martorell ha maximizat sistemàtica-
ment sense cap mena d'escrúpols.

Punset i Abril
no van pel mateix camí

Pel que fa a les estratègies de polí-
tica econòmica anticrisi, Punset mani-
festa el seu escepticisme respecte a la
capacitat de l'expansió de la demanda
global per a absorbir els actuals ni-
vells d'atur, els quals provenen en bo-
na part de desequilibris estructurals.
I, implícitament, posa en dubte que la
política de creixement econòmic
quantitatiu, que és la que els econo-
mistes de la UCD han importat de
l'OÇDE i a partir de la qual Abril-Leal
han redactat el Programa Econòmic,
constitueixi la vareta màgica supera-
dora de la crisi. Per a Punset, l'estra-
tègia anticrisi adient -tal com des
d'aquestes mateixes planes he exposat

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 rendabiiitat liquidesa i seguretat
ofereix el mercat de capitals a l'inversor, tant individual com
institucional.

Partim de la vostra situació personal per seleccionar entre:
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, Bons de caixa — Accions - Etc.

aquell o aquells valors que s'adeqüin més a les vostres ne-
cessitats i preferències.
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en d'altres ocasions- no rau en la
política macromonetària practicada
fins ara sinó en una política de recon-
versió industrial per a fer front a una
crisi d'oferta-producció-economia
real, de la qual els desequilibris finan-
cers en són només una expressió però
de cap manera una causa. A diferents
escrits, hom hi retroba la formulació
explícita d'aquesta tesi: «la política
monetària haurà de cedir el seu pro-
tagonisme a les polítiques que s'orien-
ten a coordinar les condicions de la
resposta del sector industrial al repte
que representa la realització efectiva
de les transferències reals de recur-
sos» («El País», 16-9-78/.

A un nivell més genèric, Punset ha
insistit també en la necessitat d'una
política econòmica que, enfront d'una
situació social i política delicada tin-
gui una incidència més gradual, i que
enfront d'uns factors de crisi nombro-
sos i complexos incorpori un nivell de
sofisticació operativa suficient, a
través d'una policy-mix força peculiar
-allunyada de les polítiques conven-
cionals d'actuació monetarío-fiscal-,
que simultanegi una estratègia de
re assignació de la despesa mitjançant
una política de reconversió industrial
i de preus amb una política antünfla-
cionària de contenció de la demanda
global. Bes més allunyat, per tant, de
la brusquetat-linealitat-primitivisme
de la política econòmica de l'Abril
Martorell,

Com que ni en Suàrez ni l'Abril en-
tenen gran cosa d'economia, encara
no se n'adonen que estan fabricant un
Conseller d'Economia intel·lectual-
ment anti-UCD. I puix que en aquest
país tots som un xic rucs però tampoc
del tot, tard o d'hora alguna llengua
envejosa xivatarà a les altes esferes
centristes el discurs econòmic hetero-
dox d'en Punset. Dues solucions: que
-via comissió de conflictes- l'Abril
el foti al carrer, o que en Punset, a
partir de la frustració que suposa ha-
ver de combregar amb les bajanades
econòmiques de l'Abril, es posi volun-
tàriament a subasta política.

En Punset entra a Economia quan
l'Ortínez surt de Governació. Salvant
les òbvies distàncies històriques i te-
màtiques, però cercant tanmateix una
certa concordància de vàlues perso-
nals i professionals, a en Punset li cal-
dria reflexionar sobre el divorci entre
il·lusió racional i realitat política, que
mena imperceptiblement a la seqüèn-
cia del desengany. •
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Josep Pallach, un socialisme
per a Catalunya

Són només tres anys però l'acu-
mulació d'esdeveniments d'aquests
anys pot fer semblar que ja n'han
passat molts més. Fa tres anys que,
molt de matinada, el company Joan
Comes, al telèfon, em despertava per
a donar-me aquesta imprevisible
notícia: «Ha mort en Josep Pallach».
Confesso que, en aquell moment i
després, quan anava cap a Bellvitge,
vaig ser incapaç de mesurar l'abast
del fet i de cap manera se m'ocorre-
gué de sospitar, ni tan sols a nivell
d'hipòtesi, les dures implicacions
personals que, per a mi, es deriva-
rien d'aquell cop sobtat del destí.
Avui, en rememorar aquella data
— 11 de gener del 1977—, vull, però,
destriar aquells trets que revestei-
xen un caràcter objectiu d'aquells
altres que impliquen elements perso-
nals, subjectius. Ho vull encara que
tinc consciència que es tracta de
dues vessants sovint indestriables.
Perquè ho vull, i perquè sempre ho
he volgut així, ja fa també tres anys
que vinc repetint que Josep Pallach,
des del moment de la seva mort, no
pot ser patrimoni de ningú, ni fami-
liar, ni d'un gmpet d'amics, ni tan
sols d'una facció partidista. Per a
donar-li la seva autèntica dimensió
Pallach només pot restar patrimoni
del socialisme i de Catalunya, per-
què aquestes van ser les dues grans
passions de la seva vida.

Està per fer, en realitat perquè
encara l'anem fent dia a dia, la his-
tòria del socialisme a Catalunya, es-
pecialment a partir dels temps difí-
cils de la llarga clandestinitat ence-
tada el 1939 amb el final de la gue-
rra civil espanyola. Aquesta clandes-
tinitat tan llarga i tan extremada-
ment difícil no permetia que els
grups polítics, especialment els de
pregona concepció democràtica com
eren els socialistes —entre altres,
naturalment— poguessin connectar
amb el poble, amb tot el poble, ele-

• Diputat del Partit deia Socialistes de Cata-
lunya (PSC-PSOE).

Josep Verde i Aldea*

ment essencial per a una praxi polí-
tica correcta i plena. En aquesta
manca d'una dimensió vital per al
socialisme democràtic podríem
trobar-hi algunes de les connota-
cions que caracteritzen els fraccio-
naments, les dificultats d'entesa per-
manents, les grans dificultats d'entesa
permanent... Malgrat això la ma-
teixa dinàmica nova, ara ja amb
connexió més real amb el poble,
comportarà, jo diria que inexorable-
ment, un moviment —soterrat dè
primer i quasi irresistible a mesura
que el temps passa— cap a la unitat
del socialisme català que compor-
tarà, alhora, la recerca d'alguna fór-
mula per a tots acceptable de conne-
xió, coordinació o articulació amb el
socialisme espanyol que representa
el PSOE. Pallach, polític de gran vo-
lada, va veure truncada la seva vida
precisament quan aquest procés es-
tava en el punt d'inflexió que des de
la clandestinitat i passant per la to-
lerància corria ja apressadament
cap a la legalització i l'actuació pro-
gressivament normalitzada dels par-
tits polítics a Espanya. Pallach havia
viscut molt intensament el període
clandestí —l'havia viscut i l'havia
patit- i per això era un home fidel a
totes les experiències històriques que
eren, alhora, experiències i fondes
vivències personals, amb tots els

condicionaments que això pot tenir.
Es un fet, un fet irrebatible —es di-
gui allò que es vulgui, com a mi per-
sonalment va dir-m'ho algú, i des
d'interessos d'apropiació particular
de Josep Pallach- que el III
Congrés del PSC- Reagrupament, el
Congrés que elegí Pallach secretari
general del Partit, just abans de la
seva mort, aprovà, a proposta seva,
una declaració concreta en favor de
la unitat dels socialistes de Catalun-
ya. La realització d'aquest acord
congressual ja no va poder-la fer ell
però vam fer-les els qui rebérem, de
manera indiscutible —vots són
trumfos- els qui democràticament
vam ser portats a Ja direcció del
Partit després de lfi mort de'n Pa-
llach.

Avui, tres anys després de la mort
de'n Pallach, hi ha un socialisme a
Catalunya, un socialisme unit que
constitueix la força política més im-
portant a casa nostra. Un socialisme
que, un any i mig després de la seva
unitat, segueix constantment un
camí intern de consolidació, viu
tensions per anar perfilant sòlida-
ment els seus contorns definitoris es-
sencials i les seves estructures d'a-
cord amb les exigències que recla-
men la pròpia identitat pregona i el
poble al qual ha de servir. Ha es-
tat, alhora, un factor decisiu per a la
recuperació de la Generalitat provi-
sional i per a la configuració estatu-
tària de la Generalitat ja plenament
institucionalitzada que ja tenim a les
portes. Tot això, al cap i a la fi, eren
objectius essencial de la tasca de Jo-
sep Pallach. Anar a esbrinar si Pa-
llach hauria fet o deixat de fer, en
punts concrets d'aquesta marxa del
socialisme i de Catalunya, en relació
a tot allò que ha passat després de la
seva mort és una altra manera d'in-
tentar apropiar-se en Pallach quan
ell ja no pot ni confirmar ni desmen-
tir. I, com he dit en començar, em
mereix massa respecte la gran figu-
ra d'en Pallach per a entrar en
aquest debat de pura política-ficció.
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EL RESCAT A LA MUNTANYA

Uns «salvadors»
sense mitjans
ISIDRE AMBRÓS '

Mentre milers de persones celebraven l'arribada de l'any nou
arreu de Catalunya, membres de la companyia alpina de la Greu
Roja, de la Guàrdia Civil i dels Grups de Socors de Muntanya
intentaven rescatar els cossos de tres xicots excursionistes.

Rescat d'un alpinista ferit al mig d'una
paret.

La muntanya s'havia cobrat, nova-
ment, el seu preu. Durant la nit del
trenta al trenta u de desembre, un
canvi sobtat de temps, unit a una for-
ta baixada de la temperatura va aca-
bar amb la vida de tres excursionistes
i va malmetre les extremitats de dos

QUI SÓN ELS GSM
Els Grups de Socors de Muntanya (GSM) van néixer pels voltants de

l'any 1964, dins el si de l'Escola Nacional d'Alta Muntanya (ENAM), on hi
havia un grup de gent que va començar a plantejar-se la necessitat que exis-
tissin Una sèrie d'individus especialitzats en les tasques de salvament a la
muntanya, al marge de les activitats docents que poguessin dur a terme.
Amb el pas del temps, aquests mateixos homes van anar adquirint compro-
missos, fins que va arribar el moment en què es decidí crear els Grups de
Socors de Muntanya, els quals a mesura que han anat passant els anys s'-
han convertit en comitè tècnic de la FEEC, absolutament bàsic i, per desgrà-
cia, cada dia més necessari.

Els GSM, actuen sempre i en qualsevol moment d'una forma completa-
ment altruista. Per tant, els seus membres porten a terme les tasques prò-
pies dels GSM com una obligació humanitària i social; mai no se'ls podrà
responsabilitzar de les conseqüències que es poguessin derivar de la seva in-
hibició, tant si aquesta és produïda per causes familiars, com professionals o
únicament com decisió personal. • <

Els GSM actuaran sempre i quan no hi manqui l'element humà i el mate-
rial tècnic indispensable, per a dur terme, amb seguretat, el servei que els
sigui sol·licitat, dins el seu àmbit d'actuació.

Les finalitats pertanyents als GSM són, entre altres: Organitzar, actuar i
auxiliar, sempre que els sigui sol·licitat, en els accidents que es produeixen a
la muntanya, però sempre que aquests esdevenguin en llocs de dificultat o
d'accés difícil. És a dir que si no hi ha dificultat no surten.

La formació pedagògica, juntament amb l'ECAM, en tot allò que faci refe-
rència a tècniques de rescat í mitjans de transport d'accidentats.

El total assessorament en les normes de seguretat de muntanya.
La divulgació i difusió dels estudis, les investigacions i els treballs que

tendeixen a la prevenció dels accidents i de les seves causes a la muntanya:
I la difusió i divulgació de l'estudi i les pràctiques de tot el nou material

que vagi sortint i faci referència a'ies tècniques de rescat.
El marc d'actuació dels GSM és el que correspon a l'àmbit de Catalunya,

incloent-hi però, el massís de la Maladeta i les muntanyes andorranes.
Avui dia hi ha GSM a Barcelona, Girona, Manresa, Montserrat, Terrassa,

Viella, Vic i Valls.

més. A que fou degut l'accident? És
que quan es va a fer alta muntanya es
duen a terme moltes imprudències?
És que no hi ha prou preparació, tant
física com tècnica, entre els seus
practicants? 0 és que no hi ha un cos
de rescat prou eficient per tal d'evitar
aquests esdeveniments tan luctuosos?

El segon dia de l'any 1980, van ser
rescatats els cossos inerts dels ger-
mans Rafael i Antoni Lorenzo Rode-
las, de dinou i quinze anys, respecti;
vament, els quals van morir congelats
la nit abans de cap d'any, quan esta-
ven acampats en el coll dels Torre-
neules, a 2^731 metres d'alçada con-
cretament. El tercer, l'Esteve Nava-
rrete Sànchez, va desaparèixer, es su-
posà que colgat per la neu.

El rescat d'ambdós cossos es va
dur a terme el dijous, quatre de ge-
ner, per membres dels Grups de So-
cors de Muntanya, membres de la
Guàrdia Civil i pel batlle de Queralbs,
.home força coneixedor del terreny. La
causa principal que va fer que el res-
cat no es produís abans va ser degut,
principalment, al mal temps existent
en aquelles contrades» i perquè el cos
especial de la Guàrdia Civil de
Puigcerdà estava, en ple, a Baqueira
Beret salvaguardant la integritat del
Rei i la seva família. *.• v r

• L'expedició que va rescatar als
muntanyencs morts va sortir de Que-
ralbs a les onze del mati; desconeixe-
dors de la possibilitat d'obtenir l'ajut
d'un helicòpter. De sobte, a les quatre
de la tarda, quan els dos cadàvers
eren baixats a força de braços pels
membres de l'esmentada expedició i
estaven a mig camí entre els Torre-
neules i Núria va aparèixer l'helicop-
ter de la Guàrdia Civil, que va recollir
els dos sinistrats i se'ls endugué cap a
Ribes de Freser.
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20° sota zero
és molta fredor

per al cos humà
Però a veure, com ós que es va pro-

duir aquest accident. Sembla ser que
degut al bon temps existent, els tres
excursionistes van decidir pujar a
acampar al coll que hi ha entre els
dos Torreneules, en lloc de fer-ho
abaíx a la vall. Així provarien la ten-
da per veure si els anava bé, de ca-
ra a endur-se-la el proper estiu als
Alps. La nit era serena i estel.lada. De

L'helicòpter, un mitjà ràpid i eficaç
que es fa servir poc per manca de di-
ners.

cop i volta el temps va canviar, la
temperatura va baixar fins a 20° sota
zero i el vent començà a bufar, cada
vegada amb més fúria, fins que va
haver-hi un moment en què va co-
mençar a afeblir la tenda, en aquell
moment es suposa que l'Esteve Nava-
rrete, deuria obrir la porta de la ten-
da, per sortir a arréglar-la. Llavors
amb una altra bufanda, la tenda es
deuria inflar com un globus i ésser en-
duta muntanya enllà, alhora que en
Navarrete era desplaçat cap a una al-
tra banda. Després, no costa gaire d'i-
maginar, 20° sota zero és molta fre-
dor per al cos humà. .

Causés i solucions

Moltes vegades quan es surt a fer
una ascensió, hom és conscient del

«LA SOLUCIÓ HA D'ÉSSER A NIVELL
DE PAÍS»

Quan arreu d'Espanya esdevé algun accident de muntanya, una de les
primeres persones en estar al corrent del que ha passat és en Lluís De las
Cuevas i Forn, coordinador estatal dels Grups de Socors de Muntanya de la
Federació Espanyola de Muntanya. .

La seva funció dins de tot l'engranatge federatiu es remet a connectar tots
els centres regionals i nacionals on hi ha GSM o similar i comprar el material
adequat. Pel que fa referència a l'àmbit estricte de Catalunya, només és un
membre més dels GSM d'aquí.

«Els llocs on hi més accidents -ens digué- són, per ordre de més a
menys, el Pedraforca, els Picos de Europa,
Montserrat, el Pirineu Central, Gredos i el Firi-
neu Català. Un fet força curiós però, ós el cas
del Pedraforca, ja que abans allí no s'hi mata-
va gaire gent, en canvi ara, des que han fet la
carretera que arriba fins el refugi, el «Pedra»,
és la muntanya on hi ha més accidents.»

Un dels problemes amb què es troben, avui
dia, els GSM és la manca de gent. «Si, si fa fal-
ta una mica de renovació en els Grups. Per
això el que estem fent ós reservar els membres
dels GSM, per a rescats més difícils, car els al-
tres cossos es poden defensar, i de fet ho fan, Lluis De las Cuevas

força bé; sempre i quan l'operació de rescat no sigui extremadament difícil.
El que els GSM esperem és que hi hagi una organització a nivell català

que permeti reduir al màxim les feines burocràtiques i de despatx, que ara
també s'han de fer. Perquè no pot ser que amb tres o quatre persones t'ho
hagis de fer tot, deixant el rescat en si de banda. Has de localitzar la gent,
has de mirar d'aconseguir, com sigui, un helicòpter, el material necessari,
has de fer les factures i molts altres coses més. En fi, que és demencial. Una
altra situació que volem que es traspassi a aquesta futura organització, és la
responsabilitat de decidir si es surt a fer tal rescat o no, i també qui ha de
sortir en cada moment.»

I la resolució quina seria?
«ta solució no es pot donar com a GSM, sinó que ha d'ésser a nivell de

país, amb un servei de protecció civil eficaç, amb mitjans suficients i que pu-
gui solucionar tot tipus de servei d'emergència.»

Sembla ser, però, que la Generalitat té quelcom preparat, o no?
«Sembla ser que sí, però com tot el que es fa en aquest país, eh comptes de

connectar amb la gent que està treballant, ho fa des de la taula d'un des-
patx, i així no podem funcionar bé de cap de les maneres.»

A Suïssa, el problema dels rescats sembla ser que ho han solucionat bas-
tant bé. «Si -ens contesta- però fer aquesta comparació ós no ser gaire ob-
jectiu, car ells allà tenen muntanyes de més de quatre mil metres i aquí
només són de tres mil, la qual cosa no deixa d'ésser diferent.»

«Per a nosaltres la solució està en poder disposar de tres helicòpters; un a
Sabadell, l'altre a Puigcerdà i l'altre a Viella. Després, uns quants gossos per
a recerca d'allaus, que estarien en els mateixos llocs que els helicòpters. I
una darrera cosa, molt barata, però que es veu que costa molt d'aconseguir,
bona voluntat per coordinar les accidns de tots els equips existents.

que es duu entre mans. Ara bé, mal-
grat aquest grau de conscienciació,
sempre hi ha una certa inconsciència,
sobretot entre el jovent. Inconsciència
que fa que tot sovint les dificultats de
l'ascensió, superin la tècnica i els co-
neixements de l'alpinista que la inten-
ta realitzar. Potser caldria atribuir
aquesta sobre valoració pròpia, al fet

que d'uns anys ençà s'ha estat idola-
trant a uns determinats alpinistes, na-
cionals i estrangers, protagonistes de
gestes de reconeguda vàlua mundial.
Però aquests a l'hora de traspassar
els seus coneixement als novells
només s'han dedicat a exhibir pel·lícu-
les i fer xerrades, tancant-se així en^
una mena de ghetto del qual tot j u s t j
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uns quants escollits se'n beneficiaven,
quedant la resta amb la mel als llavis*
sense poder-la tastar.

Avui dia però, hi ha elements molt
treballadors i amb molta empenta,
que estan, des de fa uns quants
temps, treballant de ferm amb les fu-
tures generacions d'alpinistes cata-
lans. L'organisme encarregat de cana-
litzar aquestes tasques és l'ECAM (Es-
cola Catalana d'Alta Muntanya;, co-
mitè tècm'c de la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC/.
L'ECAM té, entre altres projectes, dur
a terme aquest hivern un curset de
perfeccionament de tècnica alpina
així com anar confeccionant un mapa
del Pirineu assenyalant les zones més
perilloses d'allaus, les característiques
del terreny, la freqüència amb què és
produeixen, així com altres dades for-
ça interessants que facilitin la dismi-
nució del nombre d'accidents mortals,
que d'Un any ençà s'han incrementat
d'una forma que molt bé podríem
anomenar alarmant.

Molts i mal equipats,
tècnicament

Dé cossos de rescat, a Catalunya es
pot dir que n'hi ha quatre. La com-
panyia alpina de la Creu Boja, els
bombers de Barcelona, el cos especial
de là Guàrdia Civil i els GSM (comitè
tècnic de la FEEG;.

La companyia alpina de la Creu Ro-
ja, és un cos de voluntaris que es Va
crear a mitjans dels anys 60. Des de
sempre s'han trobat amb una gran
quantitat d'entrebancs per poder rea-
litzar tasca amb eficàcia. Els princi-
pals problemes amb què es troben són
la manca de gent qualificada; falta de
material específic d'alta muntanya,
sobretot pel que respecta a l'escalada
i, a més a més, s'ha d'afegir la gran
incomprensió que hi ha per part dels
caps superiors envers aquesta
companyia. 'lots aquests fets han mo-
tivat qüe només es limitin a fer vigi-'
lància de muntanya a segons quines
zones de la geografia catalana.

El cos de la Guàrdia Civil, ós punt i '
a part. Es un cos voluntari, ensinistrat
a l'escola d'esquí i d'alta muntanya
de Jaca. Tenen bon material i estan
força entrenats. L'unic problema que
tenen és que els falten mitjans, sobre-
tot seris, és a dir helicòpters. Aquí a
Catalunya però, duen a terme una
tasca molt bona, sobretot la que exe-
cuta el cos enclavat a Puigcerdà. Es

ACTIVITAT DUTA A TERME PER L'ACCIDENTAT

ANY 1973
ANY 1974
ANY 1975
ÀNY1976
ANY 1977
ANY 1978
ANY 1979

TOTAL

travessies

16
10
6
28
12
22
23

117

Escalada

21
34
26
21
17
7
9

135

Esquí da muntanya

16

Altris

10

Alpinista acci-
dentat al glader
Noir (Oissans),

Gos per a recerca d'allaus, un mitjà bó i barat poc aprofitat a Espanya.

pot dir que són professionals en la
matèria. •

Pel que respecta al cos de bombers,
aquest pertany, exactament, al qua-
dre de bombers de la Diputació de
Barcelona. Es un cos voluntari creat a
principis de l'any 1979, format per
quatre homes, tots ells alpinistes de
reconeguda vàlua. Un dels problemes
amb què topen és que els caps visibles
que hi ha en l'esmentat cos, sembla
ser que no s'han adonat encara de la
importància que té el fet de tenir uns
homes especialitzats i entrenats en
tasques de rescat de muntanya. Al
igual qüe als altres dos organismes,
els manca més gent qualificada,
així com millors mitjans tècnics i, com
no, pressupostos.

Els Grups de Socors de Muntanya
(GSM), formen el darrer cos especia-
litzat en tasques de rescat de muntan-

ya. Es un comitè tècnic de la FEEC.
Està format per excursionistes volun-
taris, força experimentats,, que en un
moment determinat, quan se'ls solli-

*cita, han de deixar la feina, per
traslladar-se al lloc del succés. Dispo-
sen de material tècnic, però no del su-
ficient, car els manquen aparells
transmissors, helicòpters i gossos d'a-
l laus ; elements indispensables
per poder actuar amb rapidesa i efi-
càcia al mateix temps.

Una vegada vistes, molt esquemàti-
cament, aquestes quatre organitza-
cions, es pot apreciar que en toies
quatre hi ha una escassetat de mit-
jans tècnics molt acusada, la qual co-
sa fa, que a més de perdre una gran
quantitat de temps en totes les opera-
cions de salvament, en cada rescat hi
jugui, un paper més important la deci-
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CONSEOÜÈNCIES DE L'ACCIDENT

ANY 1 9 7 3
ANY 1 9 7 4

ANY 1 9 7 5
ANY 1 9 7 6
ANY 1 9 7 7

ANY 1 9 7 8
ANY 1 9 7 9

TOTAL

Sense
conseqQòncies

_
—
—

11
2
3

16

Ferits

29
36
26
33
25
22
23

194

Morts

6
5
6
9
8
11
10

55

Extraviats

9
5
1
11
—

2
—

28

Finí

ANY 1973
ANY 1974
ANY 1975
ANY 1976
ANY 1977
ANY 1978
ANY 1979

TOTAL

EDAT

a 14 anys

2
3
2
1

. 3
_

• -

12

DELSÍ ACCIDENTATS
De ife í 18

26
23
16
30
12
12
1 2 . :

131

De 19 a 25
i . . .

14
13
9
14
23
12
12

••• t

•• P

Més de 25

1
4 '
4
7
3
7
9

35

Sens»
especificar

1
3(3;
2
1
3
5
2
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sió i la tècnica humana que no pas els
avenços tecnològics. Aquest avenços
facilitarien, en gran manera, la feina
d'aquests homes, a més de minvar el
risc existent que hi ha en tot aquest ti-
pus d'operacions.

Amb això, no es vol dir res més que
el servei de protecció civil que «fun-
ciona» a Espanya, i per tant a Cata-
lunya, és bastant ineficaç, sobretot en

matèria d'accidents de muntanya. Car
no s'ha d'oblidar que Espanya és el
segon país d'Europa en nombre de
muntanyes, després de Suïssa. I men-
tre aquest darrer país disposa d'un
servei de rescat amb tota mena de fa-
cilitats i ajudes, incloent-hi en aquest
apartat l'avantatge de poder disposar
de qualsevol dels helicòpters del
6ASS, Garde Aérienne Suisse de Sau-

vetage. En canvi, aquí a Espanya
mentre tothom es queixa que no hi ha
helicòpters i la contesta que es dóna
és la clàssica que no hi ha diners
per comprar-los, a Madrid hi ha vuit
helicòpters «àloüette III», que per raons
de pressupostos no és poden o no es
volen distribuir per arreu de l'Estat,
amb lo qual là seva eficàcia queda
molt felativit2ada i mols minvada. •

Tot fent camí ISIDRE AMBRÓS

A la muntanya, seny
A la gent que vivim a la ciutat, ens agrada força la

neu. El seu color blanc, tan tendre, tan dolç, tant capti-
vador. La seva variabilitat. El seu caràcter temporal en
molts indrets, ens copsa fortament i fins i tot ens atrau.
Un paisatge nevat, si el mirem de lluny sobretot, sem-
pre se'ns presenta quelcom més acollidor que no pas
aquelles parets i canals grises, nues, impressionants i
feréstegues. .

A vegades però, aquesta muntanya tan dolça, tan
atractiva, tan bufona, ens jugà males passades. I nor-
malment aquestes males passades, i més a l'alta mun-
tanya, no acostumen a portar res de bo. Fa dues setma-
nes que hem entrat en un nou any, en una nova dècada
i la tristor i l'angoixa planen novament per la serralada
pirinenca. El balanç no pot ser més negatiu, en aquests
quinze dies hi ha hagut dos accidents, en els quals hi
han perdut la vida quatre xicots, dos més han vist es-
capçades les seves extremitats i altres tres han tornat a
néixer, com si diguéssim. Els primers a Núria, al coll
dels Torreneules concretament. Els altres al pic del
Mauberme, al vessant francès de la Vall d'Aran, vícti-
mes d'una allau.

«Normalment no hi ha transició entre la tardor i l'hi-
vern. Les cares nord s'han emblanquinat molt d'hora.
Qualsevol dia d'octubre o de novembre cau la nevada
forta; (...) no hem de perdre la calma i la seguretat. La
muntanya ens ensenya la cara perillosa. El desembre,
el gener i el febrer no són mesos gaire bons per a fer al-
ta muntanya. El dia és curtíssim; el fred, intens; la neu,

pols i inconsistent, i les parets no són netes.
(...; El mes de març i la primavera són els millors

temps per a intentar les fortes curses hivernals. La neu,
sotmesa a continus canvis de temperatura, ha esdevin-
gut sòlida; el sol i les allaus han retornat el seu color
característic a les parets i arestes. Sortiu de matí i bona
sort!» :

Em sembla, particularment, que amb aquestes pa-
raules d'un company que va morir a la muntanya, en
Joan-Enric Farreny i Sistac, n'hi ha prou. Fins a quin
punt cal anar a «curtir-s9», per després poder anar a fer
tal cosa o tal altre, sense tenir una bona preparació tant
física com tècnica? Fins quin punt és aconsellable,
abans de sortir, fio ja el fet de dur el material adequat
per poder realitzar l'ascensió cobejada, sinó el fet
d'assessorar-se> de trucar per telèfon (per exemple;, per
tal d'assabentar-se de les condicions climatològiques
dels propers dies i fins i tot del possible estat de la neu.
A vegades una trucada, encara que valgui deu o quinze
duros pot salvar unes quantes vides. No creieu que val
pena?

PIRINEU ORIENTAL: Perpinyà; Tel. 68 61 30 52.
ARIÉJA: St. Girons; Tel. 6166 9111 (extensió

1104;.
PIRINEU CENTRAL: Tàrbes/Ossum; Tel.

62 96 28 28.
PIRINEU OCCIDENTAL: Pàu; Tel. 59 27 50 50. Bia-

rritz; Tel. 59 24 58 80.
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GUANYADOR DE L'ÚLTIM PREMI «JOSEP PLA»

Jaume Miravitües:
Jo de la CIA? Res home
XAVIER FEBRES
tLa llegenda diu que jo sóc un
agent de la CIA. Però escolta,
d'això res, eh I». Ja sense que li
ho preguntin, Jaume
Miravitües contesta
directament a la insinuació
invariable de la majoria*
d'entrevistes. Cadascú
arrossega la seva etiqueta i se
n'enganxen contínuament a

La trajectòria d'aquest figuerenc
passat per Estats Units - i guanyador
de l'últim premi «Josep Pla» amb el lli-
bre «Gent que he conegut»-, és si més
no accidentada. Afiliat primer a Estat
Català, membre de l'expedició de
Prats de Molló capitanejada per Fran-
cesc Macià durant la dictadura de
Primo de Rivera, representant d'Es-
querra Republicana al Comitè de Milí-
cies Antifeixistes el 1936, comissari
de Propaganda de la Generalitat repu-
blicana, secretari de Lluís Companys
durant el seu curt exili francès, exiliat
ell mateix à Estats Units on va ser el
representant de la República, traduc-
tor en l'entrevista mantinguda al final
dels anys 50 entre el president Tarra-
dellas i el Departament d'Estat, arti-
culista que ha substituït des de fa
temps la màquina d'escriure per la
«ciclosül», prolífic «Spectator» (pro-
nuncieu «specteitor», si us plauj pe-
riodístic de la política mundial, etc,

; e t c . '„ " . - . . . . • . V, ' ; , .

«Al Ulbre "Gent que he conegut"
premiat hi surten uns 30 personatges
de tota mena, però jo en vaig donar
prop de 100 a l'editor. Ell mateix va
fer-ne la tria del llibre, buscant un
cert desequilibri, més que un equili-
bri, però que hi hagués de tot: gent
del carrer, polítics, artistes, etc. Però
havíem quedat que em presentaria
amb pseudònim, perquè jo per la me-
va edat 1 la meva situació no em puc
exposar a que em tombin a la primera
votació i fer el ridícul. Quan vaig arri-
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PubUcava a vintidós diaris però només me'n queden vuit. M'han fet fora dels diaris
de Cuba, d'Argentina, de Xile...

bar al Rits la nit del premí i vaig veu-
re que hi figurava amb el meu nom/
vaig tenir un petit disgust i li vaig
anar a dir a l'editor. Van ser moments
d'angoixa; hauria estat vergonyós per
a mi si... Però finalment es va acabar
bé, és clar. I si el llibre et ven bé, ja
tinc més personatges preparats.»

Articles en cadena
~~" í la multicopista

-Escolti'm, vostè continua escrivint
els articles a la «ciclostil»? Des dels
temps de l'Escola de Periodisme, sem-
pre m'ha impressionat molt, ja ho
veurà,»

-«Jo continuo escrivint un article
diari des de fa 35 anys per a unà ca-
dena de periòdics d'Amèrica Llatina.
Però he de confessar que se m'està re-
duint molt, perquè hi ha països d'allà
que ara són comunistes i d'altres fei-
xistes. I a mi m'eliminen d'uns i d'al-
tres. El preu que em paguen ós molt
poc, però tingues en compte que com-
peteixo amb altres cadenes d'articu-
listes tan prestigiosos com ara en Wal-

ter Lippman. Ell tenia 800 diaris i li
pagaven a 5 dòlars l'article tres vega-
des per setmana, ves fent comptes...
Són 9.000 dòlars per setmana. Clar,
pot tenir secretàries, multicopistes,
gent que li verifica les dades..» Jo no
tinc res, m'ho faig tot sol. La multico-
pista la faig funcionar jo mateix. No
hi guanyo pas diners amb els articles.
Els segells han augmentat d'una ma-
nera extraordinària i el correu amb
Amèrica llatina va tan malament que
he de certificar totes les cartes. Cada
una em surt a prop de 200 pessetes i
n'he d'enviar 8 cada dia, ves fent
comptes... Són 1.6000 pessetes de se-
gells cada dia. Els articles em surten
a preu de cost. Ho mantinc per senti-
mentalisme - fa 35 anys- i per auto-
disciplina. El matí, allò pruner que
faig en llevar-me...»

-Sí , però...
-«...és l'article. Jo surto molt poc,

saps. No vaig mai a reunions, úi a
"vernissages", ni he anat cap vegada
al teatre des que vaig tornar d'Estats
Units: tinc una petita sordera que no
em permet d'agafar-ne els matisos.



De que els serviria jo als de la CIA? Si amb prou feines surto de casa.

Una manera meva de treballar és lle-
gir al llit, tres o quatre hores. S'ha de
Uegir molt i tu ja saps que el periodis-
me és una tasca que no s'acaba mai.
Sempre llegeixo amb un llapis a la mà
per a...t

S'han acabat els articles
a Cuba, Argentina...

-A quins diaris publica, ara?
-«Ui, en tenia 22, però me'n que-

den vuit. M'han fet fora dels diaris de
Cuba, d'Argentina, de Xile... A Argen-
tina tenia 3 diaris, 2 a Xile i 1 a Cuba.
Ara publico al «Miami Herald», que té
una secció en castellà. Està considerat
entre els millors 50 diaris del món, se-
gons una enquesta recent. A Miami hi
ha 400.000 cubans, saps. Tota la clas-
se mitjana de Cuba va marxar per-
què... .., '.. •••,•;.'•; .• • •.". '

- I a quins altres diaris, publica
vostè1? Per curiositat, sap.

-«Doncs a Guatemala, Equador,
Veneçuela, Colòmbia i Paraguai. Aquí
col·laboro a "La Vanguardla" amb
dos noms: "Spectator" i el meu. Quan

vaig tornar el primer que vaig inten-
tar va ser escriure a "La Vanguar-
dia", però em van dir que "no enca-
ra". Aleshores vaig escriure prop de
deu anys a "El Correo Catalàn" amb
el pseudònim "Spectator" perquè en-
cara no em deixaven firmar. També
col·laborava al "Madrid", però Ja
saps com va acabar. Deu ser l'únic
diari dinamitat en temps de pau, com
dic jo. I a r«Informaciones», però els
canvis de director sempre m'han estat
fatals.»

Pro-americà fins a cert
punt,

visceralment anti-soviètic
-«Jo sempre he adoptat a Espanya

posicions a contracorrent. No és que
m'agradi, però és que tinc una visió
molt global de la política mundial. Ai-
xò pot portar-me à ser més sensible
als corrents mundials que als fets na-
cionals. Deien que jo no anava contra
Franco, potser perquè la meva visió
mundial no arribava a ser prou nacio-
nal. Però jo per Franco sento un

menyspreu absolut, no li dono ni la
categoria d'enemic. I quan hom té
menyspreu per una cosa, doncs no en
parla. Això m'ha portat dificultats. La
llegenda diu que sóc un agent de la
CIA; encara ahir l'article del "Te-
le/eXprés» -estic segur que el va es-
criure el director, jo el conec-, aca-
bava dient que sóc pro-americà. No sé
per què ha d'acabar així l'article. À la
Gran Enciclopèdia Catalana, l'article
sobre mi que ha escrit Albert Manent
també acaba dient que sóc pro-ameri-
cà. I només ho sóc fins a cert punt. Si
no hi hagués la Unió Soviètica, jo no
seria pro-americà. Els Estats Units
són la garantia que la Unió Soviètica
no ocupi Europa i el món. Però ara ja
ho dubto, sóc pessimista. Tu creus
que l'OTAN podrà ser la nova Unia
Maginot? Ho dubto, ho dubto. En això
sóc cada vegada menys pro-americà.
Però això si, sóc visceralment anti-so-
viètic. Allò és una de les pitjors dicta-
dures, "perquè és una de les més intel.-
ligents i la més sistemàtica. La Unió
Soviètica s'està quedant el món peça
per peça, fa a escala mundial allò que
Hitler va fer a escala europea. Temo
que ara els Estats Units no siguin ca-
paços d'aturar aquest procés. Però jo
de la CIA, res de res. De què els servi-
ria jo à la CIA? Si amb prou feines
surto mai de casa... A veure, digues,
per a què em podrien utilitzar? Res,
home, això és totalment absurd.»

- Els honors de
Vàzquez Montalbdn

-La llegenda haurà servit si més
no per a que vostè esdevingui el per-
sonatge «James Wonderful», de Ma-
nuel Vàzquez Montalban, el personat-
ge que ajuda Pepa Carvalhoa aclarir
els grans afers internacionals... És un
honor, no?

-«Si, ja ho sé. De Miravitllei en fa
"Maravillas" i la traducció és "won-
derful". És un agent de la CIA, em
sembla. Bé, això és un divertiment de
politíca ficció d'en Vaiquez Montal-
ban. Éi un personatge que té de còm-
plice la cantant aquesta, Karina, 1 que
ho resol tot. Ünà mena de Superman.
En Vatqües Montalban em té mania,
ja ho sé, però a mi m'agrada molt el
que escriu. El meu personatge és un
divertiment, però que no exageri, eh.
Jo sóc un liberal, però hi ha ooses
que... N'hi va haver un que va escriu-
re que jo havia tornat amb les butxa-
ques plenes dels milions de la CIA.
Imagina'tU •
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LA INDIGÈNCIA CULTURAL
DEL SOCIALISME

En aquest article Salvador Giner ens explica la necesiitat de
renovació cultural dintre del socialisme i el comunisme per

adaptarse a les noves correnties revolucionàries de l'època en què
vivim, diferents de les existents en el moment del naixement del

socialisme com a moviment socio-polític.

Històricament, el socialisme vft
brollar com a moviment polí-
tic vers la solució igualitària

de les contradiccions econòmiques del
liberalisme burgès. Tanmateix/ el seu
abast era molt més vast. El socialisme
implicava una concepció de la digni-
tat i de la capacitat de cadascú, sense
excepció, per a prendre el propi destí
a les seves mans (lluny de la guerra
individualista de tots contra tots pre-
dicada per la utopia liberal/ en termes
d'esforç col·lectiu, cooperatiu, lliure i
igualitari. Per tant, aquest esforç ana-
va lligat a una manera específica
d'entendre la natura humana i les se-
ves possibilitats creatives universals. I
fou per això mateix que el projecte so-
cialista esdevingué, des del primer
moment, un afer essencialment cultu-
ral, almenys en la mateixa mesura en
què ho era econòmic. '

M1 alauradament, i per comple-
xes raons històriques en les
i quals ara no voldria pas

endinsar-m'hi, el socialisme anà con-
centrant poc a poc tota la seva aten-
ció i energies sobre dos fronts dife-
rents: d'una banda se les havia d'ha-
ver amb els problemes concrets de la
gestió econòmica i política,.de vega-
des des del govern, però més sovint a
l'oposició; d'altra, s'engatjava en una
lluita angoixosa amb tota mena d'ene-
mics, que anaven des del feixisme a
Testalinisme, tot passant per les sòli-
des dretes hegemòniques i parlamentà-
ries de tants països. Aquestes lluites
romanen tan vives enguanys com ho
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eren antany. Tot continuant llur
procés han anat demanant, inexora-
blement, llurs víctimes de tota mena.

Una de les més cabdals d'aques-
tes víctimes ha estat, sens
dubte, la dimensió cultural ori-

ginal del projecte socialista, Alguns
dels ideals inicials, ja prou clars a l'e-
ra premarxista, continuen essent es-
mentats, més o menys retòricament,
en la majoria dels manifests progra-
màtics. (D'alguns, però, com ara el
principi autogestionari, essencial per
a tot socialisme mínimament cohe-
rent, s'esmunyen i s'evaporen miste-
riosament com més es burocratitzen i
s'oligarquitzen certs partits;. Aquests
ideals inicials, d'altra banda, roma-
nen d'una vaguetat considerable, la
qual els aixopluga d'un possible en-
frontament amb la realitat quotidiana
i amb llur posta a prova concreta. En
gran part, la raó d'aquesta lamenta-
ble situació prové de la incapacitat
dels socialistes d'avui -capficats en
les lluites polítiques que acabo d'es-
mentar— d'encetar ells mateixos,
creadorament, les solucions culturals
als problemes del nostre temps.

E l més greu és que, força sovint,
ni tan sols els saben detectar.
Donaré uns exemples incontro-

vertibles. Ningú no negarà que certs
moviments d'alliberament són ben ca-
racterístics de la cultura de la nostra
època i fins i tot són els que més pre-
gonament l'han marcada. Es tracta

dels moviments feminista, ecologista,
antinuclear, comunitari i d'alguns al-
tres, tots desenvolupats èn els anys 60
i 70. Doncs bé, cap d'ells no va néixer
en el si dels grans partits i sindicats
socialistes. Tot i que hom pugui
relacionar-los amb certs corrents filo-
sòfics o teòrics crítics del capitalisme
—tal l'Escola de Francfort— és ben
innegable que llur origen i formulació
han estat externs al socialisme com a
moviment institucionalitzat. Les fortes
resistències de les direccions políti-
ques socialistes a tota innovació cul-
tural queden ben paleses pel fet que
aquests moviments progressistes han
estat assumits plenament només per
ales dissidents o semidissidents dels
mateixos partits, a part naturalment»
de la gent que no hi tenia res a veure.
I la cosa continua igual: tots conei-
xem -diversos partits socialistes (i/o
Eurocomunistes; que no saben ben bé
què fer amb aquests nous moviments
transformadors i fins i tot continuen
essent-hi hostils. Hostils a més a d'al-
tres tendències igualment emancipa-
tòries, com ara la de l'alliberament
nacional i el dret a l'autodeterminació
de totes les comunitats nacionals.

La llista de grans qüestions cul-
turals no s'acaba naturalment, i
els anys que ara vénen veuran

el naixement i presa de concciéncia
d'una altra onada de problemes que,
un cop més, hom pot témer que no se-
ran atacats frontalment, sinó de re-
truc, pels socialistes. Què diu la teoria
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no pot neoar que certs moviments d'alliberament
són ben característics de la cultura de la nostra època. Es
tracta del moviment feminista, ecologista i antinuclear i
d'alguns altres. Cap d'ells, perd, no va néixer en el si dels

partits i sindicats socialistes.

socialista de la revolució informàtica i
dels microprocessadors? Com serà re-
solta la quüestió cabdal dels límits so-
cials al desenvolupament, i no sola-,
^ent dels econòmics? Quins son els
P̂ ans concrets de desburocratizació i
fcsgremiació de l'estat modern? Quan
'enfrontaran els socialistes amb els
fenòmens religiosos i del sentit darrer
ta la vida sense intentar sincretismes
^bulosos i compromisos irracionals
3otre l'escatologia marxista i el cris-
•j&nisme? Quan sorgirà un debat clar,
jtas del socialisme, sobre el perill tota-
«ari que pot eixir del socialisme ma-
kix? Podria continuar, naturalment,
f llarga llista de preguntes incòmo-

G al no ésser injust: estic ben se-
gur que, inquietament, molts
socialistes es posen aquestes

preguntes i intenten de resoldre-les
sense caure en el nihilisme i el de-
sencís que són avui el flagelll de l'es-
querra i la delícia de les classes domi-
nants, inclosa una bona part d'aquells
panxacontents hipotèticament socia-
listes (o comunistes; que són funciona-
ris de partit o honorables diputats, val
a dir, massa sovint, membres profes-
sionalitzats de l'anomenada «classe
política». La darrera esperança,
doncs, de la renovació cultural i teòri-
ca de l'esquerra rau a les mans dels
grups socialistes lúcids, crítics, capa-
ços encara de comprendre la nova

problemàtica que s'atansa i que ja te-
nim al damunt. Tots sabem que mai
no serà resolta amb els clixés venera-
bles i envellits que nodriren, quan el
món era diferent, l'empenta dels ho-
mes d'ahir.

No ens enganyem: sense una
renovació teòrica a fons, d'un
abast que per forçà ha de cou-

re, no farem res. De si ara es pren o
no es pren aquest risc depèn entera-
ment l'esdevenidor del socialisme. •

SALVADOR GINER
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ACORD MARC UGT-CEOE

La negociació
col·lectiva
ha començat
ISIDOR BOIX

La negociació de l'acord marc ha anat retardant la dels
nombrosos convenis la vigència dels quals va acabar el passat 31
de desembre. Fer a tots, defensors i detractors dels acords signats
per U6T i CEOE, comença un període d'intensa activitat sindical
el balanç del qual ajudarà a valorar el significat d'aquest acord
que no té precedents en la nostra història laboral*

La seva anàlisi enllaça amb là de
l'Estatut dels Treballadors. Ambdós
han palesat la confrontació de les di-
verses opcions de l'esquerra. Ambdós
són expressió de l'actual correlació de
forces. Serveixen també perquè dés de
l'esquerra, socialistes i comunistes es-
sencialment, s'examini què s'ha fet
per a modificar aquesta correlació de
forces al llarg dels mesos que ha du-
rat la negociació parlamentària de
l'Estatut i la social de l'acord marc.

Un element, negatiu, d'aquesta ma-
teixa correlació de forces desfavora-
ble als treballadors, és el continuat
trencament de la unitat d'acció sindical
ala cúspide. Trencament la responsabi-
litat del qual, en aquest cas, entenc
que pot correspondre tant als qui han
signat (UGT/ com als qui no han sig-
nat (CC,00.>.

Convé que la valoració de l'abord
marc es faci a partir d'un tnfuIrH co-
neixement del seu contingut. I un exa-
men seriós. Veiem-ne alguns aspectes.

La seva durada és d'un any per a
les qüestions salarials i de drets sindi-
cals, de 3 anys per a la jornada i de 2
per a la resta (hores extra, productivi-
tat, absentisme, negociació col·lectiva,
mediació i conciliació...), la qual bosa
no és negativa si es té en compte que
en aquests últims anys els convenis,
anuals, no han estat gairebé res més
que revisió de taules salarials. •

En el tema del sou s'estableix là
banda del 13 al 16 %. En termes de
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«massa salarial» pot arribar per tant
al 17.3 % o més, si s'afegeix él mínim
d'1,3 % que representarà a la majoria
d'empreses la reducció fins a 1.980
hores anuals. Percentatges que han de
valorar-se en comparació.amb el que
s'està aconseguint en els darrers
anys, durant els quals la pèrdua de po-
der adquisitiu haurà estat superior al
qüe pot aconseguir-se ara a partir de
l'acord marc. En realitat, més impor-
tant que aquestes xifres poden
resultar-ho els elements limitatius que
apareixen en el document.

Fer una part, la referència a les
empreses amb pèrdues en aquests dos
últims anys. Encara que cal
examinar-ho partint que en tals em-
preses allò priorítari és el manteni-
ment del lloc de treball i, no ho obli-
dem, les contrapartides que els treba-
lladors haurien d'exigir en relació
amb l'organització del treball, amb el
control, amb els drets sindicals, amb
les garanties d'intervenció dels treba-
lladors... Fot ser més perillosa la fór-
mula «es tindran en compte les previ-
sions de 1980».

D'altra banda hi ha la vinculació
de l'augment salarial a la productivi-
tat i l'absentisme que ha suscitat ja
nombrosos comentaris. Alguns absolu-
tament irresponsables i demagògics.
Efectivament, pot resultar problemà-
tic, depèn de la seva interpretació, de
là capacitat sindical per a abordar el

La firma de l'acord marc entre la

tema. Del text no se'n dedueix cap
conseqüència automàticament negati-
va per als treballadors. Més encara,
hauríem de subratllar que per prime-
ra vegada s'aconsegueix introduir
aquest tema en la negociació col.lecti-
va. I ningú que es plantegi un sindica-
lisme que dongui- alternatives als pro-
blemes dels treballadors, no pot
negar-se a acceptar la necessitat que
aquests temes entrin en la negociació
col.lectiva, £0 és que els deixaran a 1*
decisió de l'empresari i reservaran als
treballadors només la protesta i la re-
bequeria? ' •••; •

És important la reducció de jorns*
da. Cal no oblidar- que en aquests
anys no s'havia aconseguit pràctica-
ment res en aquest tema. S'ha pactat
una reducció ara de 26 hores any a

partir de l'Estatut dels Treballadors
(és a dir sobre les 43, ja no sobre lej

44 setmanals, la qual cosa represen-
taria de 45 a 48 més;, i 100 més et
els propers dos anys. Les Hores Extrfi
entren també, per primera vegada, eï



les portes a la negociació col·lectiva.

la negociació, a partir del principi d'a-
nul·lar les realitzades habitualment.

Continuen els capítols que emmar-
quen la negociació col·lectiva, amb la
creació de comissions paritàries a di-
versos nivells. En relació amb els
drets sindicals, es desenvolupen àm-
pliament els dels delegats sindicals i
del funcionament dels sindicats a
l'empresa, alhora que es reaférmen
els drets dels comitès d'empresa.

Tot això estableix un «marc» per a
la immediata i múltiple negociació
coüectiva. Pot ser un instrument molt
útil, si se sap enllaçar adequadament
amb la permanent mobilització sindi-
cal. Vet aquí el problema. Sense uni-
tat d'acció sindical a escala del país,
la unitat dels treballadors empresa
per empresa resultarà més difícü, pe-
rò necessària. I aquest problema es
planteja de manera especial a la U6T,
la qual inevitablement tindrà més res-
ponsabilitat en la forma de dur a la
pràctica la interpretació de l'acord
marc més favorable als treballadors.

Pot ser una gran batalla sindical o
una burocràtica aplicació d'allò que
s'ha signat a Madrid, la qual cosa re-
presentaria més aviat l'acceptació de
la interpretació de la patronal, amb
resultats molt negatius per als treba-
lladors.

Comissions Obreres també s'hi juga
molt. La temptació de la demagògia la
hi poden fer perdre els treballadors
que exigeixen fets, millores concretes
en llurs condicions de treball i de vi-
da. Les raons de la negativa a firmar
em sembla que obeixen a la victòria
dins de CC.00., i en certa manera
dins del PCE, del sector que més s'es-
tima l'aïllament, la política de resis-
tència testimonialista, l'aparell més
sectari i estalinista. Un indici que
aquesta no és l'única opció a CC.OO.
és la presa de posició de les CC.OO.
del Baix Llobregat.

Un acord marc que exigirà una
anàlisi lligada per tant a la pràctica
sindical immediata. Tots hi són, hi
som, emplaçats.

El que s'ha
pactat

L'acord-marc interconfederal sobre
negociació col·lectiva que el proppas-
sat 5 de gener van firmar la Confede-
ració Espanyola d'Organitzacions Em-
presarials, CEOE, i la Unió General de
Treballadors, UGT, té caràcter con-
tractual i una durada de dos anys.
Les parts firmants reconeixen la natu-
ralesa excepcional de l'acord dintre
del camp de la negociació col·lectiva i
de la greu crisi econòmica que viu el
nostre pals. :

El text firmat per la UGT i la CEOE
té una introducció i onze apartats, a
més d'una disposició final i dues addi-
cionals, però es pot sintetitzar en vuit
gran temes.

Segons les parts que han firmat l'a-
cord, els compromissos referents a
jornada, hores extraordinàries, jubila-
ció i productivitat tindran una inci-
dència immediata en el manteniment
i creació de llocs de treball. D'altra
banda, «el tractament dels temes de
l'absentisme i la productivitat és im-
prescindible per arribar a un nivell de
competitivitat que avui no tenen les
empreses», diu el text de l'acord.

Les parts d'aquest acord, firmat en-
tre UGT i CEOE, que tenen caràcter
obligatori són: salaris, jornades, hores
extraordinàries, productivitat, absen-
tisme, convenis col·lectius, mediació i
conciliació, sindicats i comitès d'em-
presa.

Els firmants destaquen en el text de
l'acord, finalment, l'objectiu d'aconse-
guir amb aquest «unes relacions labo-
rals basades en la negociació d'inte-
ressos contraposats en un marc de
responsabilitat i estabilitat de les
parts».

SALARIS

Els augments salarials a aplicar en
els convenis col·lectius que es pactin
segons aquest acord, queden esta-
blerts entre un 13% com a mínim i un
16% com a màxim. Aquests percentat-
ges s'han de negociar tenint en comp-
te la situació econòmica de les empre-
ses, la creació de llocs de trebal i la
vigència dels convenis.

El percentatge de l'augment s'ha
d'aplicar de forma proporcional a tots L
els conceptes que consten a efectes re- V
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tributius en els models salarials. Tan-
mateix, els augments assenyalats
abans no són d'obligada aplicació en
aquelles empreses que demostrin de-
gudament que durant els exercicis de
1978 i 1979 ban tingut pèrdues o si-
tuacions de dèficit. En aquests casos
són les parts les que ban de decidir
l'augment i, si no arriben a un acord,
poden disposar d'informes d'auditors
i censor de comptes.

Encara que l'acord és de dos anys,
els criteris salarials s'aplicaran amb
vigència d'un any als convenis col·lec-
tius negociats el 1980. Tanmateix, si
l'index de Preus al Consum, IPC, su-
pera el 30 de juny de 1980 el 675%
es farà una revisió salarial sobre
l'excés de l'index calculat.

JORNADES
Reducció de 26 bores en el còmput

anual: el 1980 s'han de treballar
1980 bores. En els convenis de 1981
es podrà negociar el ritme de reducció
d'hores fins arribar a 1880 por any.

HORES EXTRAORDINÀRIES
S'arriba a l'acord de reduir al mí-

nim indispensable les bores extraordi-
nàries per afavorir la creació de llocs
de treball. Aquestes bores es podran
fer segons uns criteris determinats i el
comitè d'empresa serà informat per la
direcció de la seva quantitat i causes.
Els representants legals dels treballa-
dors podran intervenir en la definició
del caràcter i naturalesa de les bores
extres.-

PRODUCTIVITAT
Fer augmentar la competitivitat, la

rendibilitat i la capacitat productiva
de les empreses, meudmitzar l'ocupa-
ció i millorar les condicions de treball
és necessari, segons els fírmants,
restabliment de compromissos con-
crets, mecanismes i procediments di-
versos.

En els convenis es negocien qües-
tions relacionades amb la productivi-
tat. S'estableixen sistemes de medició
de la productivitat, així com un índex
de productivitat, en la determinació
dels quals hi poden intervenir els re-
presentants dels treballadors. L'acord
preveu, tanmateix, com s'ban de
distribuir les millores de reundibilitat.
i els augments de productivitat obtin-
guts.

ABSENTISME
De cara a reduir l'absentisme es

demanarà a les autoritats que pren-
guin mesures per eliminar les cir-
cumstàncies que l'afavoreixen. Per la
seva banda, les empreses es compro-
meten a millorar els ambients de tre-
ball per reduir les faltes relacionades
amb aquest. Els representants dels
treballadors han de ser consultats so-
bre els factors que afectin la salut d'a-
quests darrers.

Al mateix temps que s'estableixen a
l'acord-marc les causes d'absència
justificada, es decideix la realització
de campanyes per reduir l'absentis-
me.

CONVENIS COL·LECTIUS

Es reconeix el conveni col·lectiu
com la via fonamental per concertar
les condicions de treball. Poden ser-ne
interlocutors els sindicats o organitza-
cions empresarials que afilien un 10%
dels delegats del personal o membres
dels comitès de les empreses.

L'acord-marc afavoreix la concen-
tració de convenis i promou la unitat
sectorial d'àmbit estatal, respectant la
voluntat de les parts.

MEDIACIÓ, CONCILIACIÓ
I ARBITRATGE

Es constitueix un comitè paritari
interconfederal de mediació, concilia-
ció i arbitratge per interpretar, apli-
car i seguir aquells compromissos
pactats dintre l'acord-marc. Hi pot
haver també comitès paritaris interfe-
deratius.

SINDICATS

Entre altres coses, CEOE manifesta
la conveniència que les seves empre-
ses afiliades reconeixin en els sindicats
acreditats la via per a afrontar les re-
lacions entre treballadors i empresa-
ris. Tanmateix, es reconeix el dret del
treballador a sindicar-se i a militar
lliurement. >-

A les empreses de més de 250 tre-
balladors i quan els sindicats hi tin-
guin una afiliació superior al 15%, la
representació d'aquests ha d'estar a
càrrec d'un delegat. S'estableixen en
l'acord-marc les funcions d'aquest de-
legat, normes sobre quotes i excedèn-
cies per qüestions sindicals dels repre-
sentants de les centrals, així com ta
seva participació en les negociacions
dels convenis col·lectius.

COMITÈS D'EMPRESA

L'acord-marc reconeix uns deter-
minats drets, funcions i garanties sis
comitès d'empresa. Entre els drets,
cal destacar la impossibilitat d'ésser
acomiadat, sancionats o discriminats
per raó del seu càrrec. Tanmateix, els
membres dels comitès tindran priori-
tat de permanència a l'empresa.

Finalment, hem de destacar que *a

disposició addicional segona de
l'acord-marc recull el compromís
d'UGT i CEOE de demanar al Govern
els elements necessaris perquè la jubi-
lació ordinària pugui practicar-se als
64 anys. •
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Manilla d'oros

L'aventura
d'un poeta
«Bruixa
de dol»
XAVIER BRU DE SALA

Una poeta...? És clar que sí. Si hi
parem esment, convindrem que el
simple ús del femení poetessa degrada
poc o molt la consideració deT esmen-
tada; de manera automàtica. Per dir-
ho en mots de la poeta, «una poetessa
és un poeta de segona». Sempre s'ha
considerat així, i potset va sent hora
que algú hi posi remei. La Maria Mer-
cè Marçal, per exemple.

Prenguem doncs amb unció aquest
llibre intitulat «Bruixa de Dol» (1; en-
tre les mans, contemplem una estona
el dibuix de la coberta -extraordinari
Viladecans!-, deixem que els colors
ens parlin, i apliquem-nos a endinsar-
nos-hi sense benevolències pròpies
d'altres èpoques, sense aquella acti-
tud mental que ens fa dir: «mira, una
dona que fa poesia, pobreta, donem-hi
un cop d'ull». Aterrem, repeteixo les
barreres mentals que l'hàbitat ens
planta davant la poesia d'una dona,
perquè sinó, en comptes de gaudir del
llibre i participar en les propostes es-
tètiques i intel·lectuals que se'ns hi
fan, ens sentirem agredits per una
veu poderosa en comptes d'agraïts
per l'espiguet que esperàvem, i hau-
rem, de plegar veles, retocar convic-
cions, o tancar ulls i llibre i ignorar el
fenomen.

I no és que Ma Mercè Marçal inten-
ti agredir-nos, no. Simplement afirma,
constata, venç i convenç; s'adreça a
tothom, bé que endreci «Bruixa de
Dol» a «Nosaltres, les dones que esti-
mo», parla a les femelles i als mascles,
ara i adés, o a tots plegats alhora.

La mateixa persona que ens lliura-
va els assaigs definitius de la seva pa-

Xavier Bru de Sala

raula a «Cau de Llunes» (2j el seu lli-
bre anterior, salpa lleugera en aques-
ta avinentesa. Ens mostrava com sa-
bia aparellar, ara ens mostra que sap
navegar, solitària, i sap per on nave-
ga, en les aigües profundes de la crea-
ció literària i la transformació huma-
na. I ens invita a seguir-la. I ens fa la
farina plana, tan plana com és, sense,
dificultats addicionals. «Bruixa de
Dol», construït amb materials poètics
preexistents, és un llibre perfectament
escalonat, vull dir que ens fa comen-
çar pel primer graó, la cançó, i ens
acompanya escales amunt fins al cim
refulgent dels tretze sonets que com-
ponen la part central del llibre;
després baixarem, a poc a poc, sense
caure, fins al peu del carrer: una sèrie
de poemes dedicats a diverses dones,
avantguarda d'una nova manera
d'entendre la feminitat a casa nostra,
i una cançó per ser cantada el vuit de
març, a la manifestació de la plaça
d'Urquinaona. En el transcurs de la
lectura ens haurem enriquit "i se'ns
haurà evidenciat que ens trobem,
després d'un mil·leni, amb la primera
poeta de debò que escriu en la nostra
llengua. _ '

No cal parlar del rigor ni de la in-
tel·ligència literària de Ma Mercè
Marçal en confegir els sonets de la
part pròpiament antitulada «Bruixa de
Dol», només situar-los en la Unia dels
millors sonetistes catalans. Foix, Bros-
sa, Pinyol, i prou. Deixo l'anàlisi apro-
fundida d'aquests poemes per a un
paper més extens i perdurable, i n'o-

fereixo, simplement, un tast: «Amic i
desamic et diré ara...»; «I t'abraço
amb l'angoixa vegetal / d'un bosc d'a-
mor ofert a la destral.»; «M'ets pre-
sent com un déu, com un diable...»;
«...amor, amor, la lluna és a la guerra
/ i no li escau ni llança ni punyal...;
«Sola, ben sola, em diu aquest mi-
rall...».

«Bruixa de Dob parla molt de soli-
tud, conseqüència lògica de la lucide-
sa. Però en aquest cas es tracta d'una
solitud que sap compartida per les re-
presentants més conseqüents del fe-
minisme català i universal, per les
ments més despertes d'una classe so-
cial, i pels escriptors de més gruix en-
tre els seus companys de generació;
paradoxalment, però, una solitud
compartida no deixa de ser una soli-
tud. Així doncs, l'aventura de la Mar-
çal -que és vital i literària alhora,
una altra característica d'aquesta ge-
neració-, es produeix en solitari amb
una solitud lligada a uns punts de re-
ferència sòlidament afermats: la lluita
de les dones i els guanys dels poetes
joves, i lligada a un altre punt, no tant
afermat, per ara; ja us el podeu supo-
sar.

També hi ha d'haver una mena de
solicitud en el fet de no tenir cap prece-
dent comparable en la nostra litera-
tura. Si posem de costat els versos
de la Marçal i els, certament lloables,
de Ma Antònia Salvà, Clementina Ar-
deriu o Rosa Leveroni, trobarem que
hi ha unes diferències de to i de ni-
vell, pel capbaix notables. D'aquí ve
que abans hagi dit que ens trobem
amb la primera poeta de debò que es-
criu en català. Ara afegeixo, «Bruixà
de Dol» és, salvant «AOR» (3/, de Tere-
sa d'Arenys, el millor poemari femení
català. Tant de bo llibres com aquest
arribin a aconseguir que poguem em-
prar el femení poetessa sense restric-
cions mentals, amb la plenitud i l'esti-
ma amb què emprem el masculí.

1: «Bruixa de Dol». Ma Mercè Marçal. Llibre
del Mall n.° 39, Barcelona. 1979.

2: «Cau de Llunes». M.a Mercè Marçal. Óssa
Menor, Barcelona, 1977 (premi Carles Riba,
1976/

3: «AOR». Teresa d'Arenys (premi Amadeu
Oller, 1976). Barcelona, 1976.
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EL NOU DICCIONARI ETIMOLÒGIC, UN ESDEVENIMENT

Ja tenim el «Coromines»!
XA.VIER FEBRES

No es tracta de desbancar el Diccionari General de la Llengua
Catalana de Pompeu Fabra, el qual ha estat fins ara una eina
fonamental en la normalització del català. Però l'aparició
imminent en aquest mes de gener del primer volum del Diccionari
Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, de Joan
Coromines, ha de representar l'enriquiment i la superació de
l'obra del «dictador amb seny i sense sabre, mestre Fabra».

Fa anys, decennis, que el sigilós
doctor Joan Coromines està treballant
en el Diccionari considerat indiscuti-
dament ja abans de ser publicat com
l'obra que s'ha de convertir en la
principal referència lingüística catala-
na. Una gran quantitat de paraules no
incloses en el Diccionari Fabra o defi-
nides més sumàriament en el Diccio-

nar i Català-Valencia-Balear
d'Alcover-Moll, han estat repertoria-
dés en el nou i esperat Diccionari Co-
romines. En aquest sentit, la llengua
catalana haurà guanyat un gran nom-
bre de mots, fins ara no normatius.
Ultra l'origen (etimologia; i les va-
riants de cada mot, el Diccionari Co-
romines inclou una altra eina cabdal:

l'Onomasticon Cataloniae, milers i mi-
lers de toponimis repertoriats com no
s'havia fet fins ara.

Fabra» una normativa
provisional

£1 Diccionari Fabra havia estat
concebut pel propi autor i per les au-
toritats culturals de l'època com una
normativa provisional, Per tal d'evi-
tar que la llengua fos utilitzada de
manera eclèctica segons el lliure arbi-
tri de cadascú, com estava succeint
en encetar-se el present segle, calia
imposar rotundament i ràpida un pa-
tró ordenador. L'obra de Pompeu Fa-
bra va ser en aquest terreny provi-

4 teimprenta s'estan fent el$ últims retocs a l'obra.
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dencial i assoli plenament l'objectiu
(defugint de cop els perills què encara
amenacen, per exemple, l'euskera;.

Joan Coromines, pare del diccionari.

Però al costat del benefici fonamental
representat per l'adopció unànime
de la normativa fabxiana, aquesta
també va suposar un clar encotüla-
ment de la llengua, protegida per un
dogal que la preservava i alhora l'en-
carcarava. L'aparició posterior del
Diccionari Alcover-Moll va comportar
ja una major llibertat de moviments a
l'idioma. £1 monumental Diccionari
Etimològic i Complementari Coromi-
nes és ara la culminació i la consoli-
dació de la llarga tasca filològica al
voltant'd'una' llengua viva - v i v a ç - , i
per tant en necessària evolució:

El Diccionari Coromines constarà
de sis volumns, el primer dels quals
ha d'aparèixer aquest gener. L'obra
serà publicada per l'editorial Curial,
dirigida per Max Cahner, amb sub-
vencions econòmiques acordades per
«La Caixa». Els restants volums hau-
rien d'anar apareixent segons les pre-
visions editorials cada vuit o deu me-
sos. El preu de cada volum serà de
3.500 pessetes.

Aproximació a un
personatge reclòs

El que està considerat arreu del
món com el filòleg català més impor-
tant és un personatge completament
reclòs en la feina científica, que de-
fuig la vida exterior com la pesta, d'a-
quí la seva projecció pública més
aviat minsa entre els no iniciats. «No
tinc temps» seria un dels seus lemes
més habituals davant qualsevol acti-
vitat que no estigui relacionada amb
la tasca filològica. Diuen que fins i tot
ha calculat el nombre de fitxes que
podrà enllestir d'aquí a la seva mort, i
que per tant qualsevol altra ocupació
mínima del temps se li presenta com
una disminució inacceptable del sos-
tre quantificat de la seva feina.

Algunes persones com ara * Maria
Aurèlia Capmany que han treballat
amb el «doctor Coromines» en l'elabo-
ració del Diccionari poden intentar
una aproximació al retrat del perso-
natge.

«£s un gran científic i te una vitali-

Llibres 1 novetats PERE ANGUERA

PÀMIES, JORDI: Camí de
mort Edicions 62. El galliner,
50. 90 ps.

Concurs literari per a joves
Baix Camp. Omnium Cultural,
145 ps.

RIERA LLORCA, VICENÇ: El
meu pas pel temps 1903-
1939. Edicions 62. Cara i
creu, 27. 226 ps.

Una densa, patètica i poètica reflexió sobre la mort inútil i estúpida en un
accident de circulació d'un noi de 15 anys. El clímax i l'emoció estan perfec-
tament graduats en una espiral reixida. El protagonista és el jove mort gai-
rebé sempre absent de l'escena però al qual l'autor aconsegueix fer-rhi bategar
de forma permanent.

Edició dels textos guardonats en una interesant iniciativa de l'Omnium Cul-
tural del Baix Camp. El concurs obert a tots els joves de la comarca entre els
8 i els 18 anys. El recull a part del seu interès com a mostra de l'ampli ressò
de la crida, conté textos notables, tant en la prosa com en la poesia, per la
seva vàlua literària especialment en les categories de més edat.

Primer volum de les memòries del novel·lista estructurades a tres nivells:
una selecció de noticies del moment recordat, una yalorització general del
període o comentaris sobre trets de la seva personalitat i la narració de les
anècdotes més significatives. Un llibre ben escrit i atractiu, però que malgrat
tot dóna la sensació de no donar tot el que el seu autor podria.

SOLÀ, MARIA LLUÏSA: En Jor-
di Pigat i la colla del gos, Pu-
blicacions de l'abadia de
Montserrat. La xarxa, 24. 154
ps.

Una àgil i divertida narració infantil, amb un argument d'enjòlit per fer pas-
sar una bona estona al lector jove, dintre la Unia, ara sembla que de moda,
dels minyons descobridors de malfactors i de casos obscurs.

DALMAU, JOSEP: Catalunya i
Vesglèsia en el banquet dels
acusats (El TÓP a porta tanca-
dah Editorial Pòrtic. Llibre de
butxaca, 120. 210 ps.

Edició legal de dos textos publicats en la clandestinitat de l'època franquis-
ta. La crònica del procés als qui denunciaren les tortures de j . Pujol pels fets
del Palau i la del procés als acusats d'organitzadors de la manifestació de
capellans de Barcelona el 1966. El llibre és més interessant per les anècdo-
tes, que no pas per l'anàfisi dels fets.
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tat extraordinària. £11 tot S<>1 ha por-
tat a terme la tasca immensa del Dic-
cionari que en les circumstàncies nor-
mals d'un altre país hauria estat con-
duïda per un equip nombrós. És un
home d'un rigor extraordinari i, con-
tràriament al que es podria suposar,
l'acompanya amb una gran amenitat.
Fer exemple, a la cloenda^ del Congrés
de l'Associació Internacional de Llen-
gua i Cultura Catalana deji passat mes
d'octubre a Barcelona, el doctor Coro-
mines va pronunciar una conferència
molt divertida sobre les peculiaritats
del verb català «pair», inexistent en
les altres llengües romàniques (les
quals només disposen de «digerir») i
que a més en català té dues acepcions:
digerir i suportar o no £lgú. Ens ho
vam passar molt bé,»

Un filòleg exiliat
i represaliàt

—Com s'explica el seu allunyament
de tota vida pública?

«Crec que és normaliss^m en up ho-
me científic. La seva tasca no té res a
veure amb la vida pública com l'ente-
nen els periodistes. És veritat però
que la seva categoria moral i científi-
ca produeixen un interès públic que
ell no vol assumir perquè necessita tot
el temps per a treballar i perquè no li
interessa la publicitat. Però també s'-
ha de dir que sempre ha, sortit quan
ha cregut que havia de fer-ho en pro
de la nació catalana. La seva actitud
política és claríssima, ha estat exiliat
a causa de les seves conviccions i s'ha
compromès durant els moments més

CULTURAL

Carrer Ampte, 35 Barcelona 2

La sortida al carrer del diccionari etimològic serà un esdeveniment cultural de
primer rengle.

negres del franquisme. L'any 1967
formava part de la taula de Tacte d'-
homenatge universitari al doctor Jor-
di Rubió, acte que devia ser conside-
rat com un «atentado contra las Leyes
Fundamentales» perquè molts dels in-
tel·lectuals presents entra els quals el
doctor Coromines i jo mateixa vam
anar a parar a comissaria. Com que el
doctor Coromines viatjava en aquell
moment amb passaport estranger, el
van posar a la frontera sense ni tan
sols poder recollir les seves fitxes filo-
lògiques, que per ell eren i són impor-
tantíssimes.»

—Tu personalment, com vas esta-
blir una relació directa amb ell?

—«Des de sempre he estat en comu-
nicació amb ell. Jo admirava molt el
seu pare, Pere Coromines, un home
d'esquerres, molt conscient. Les me-
mòries de Pere Coromines són d'un
interès extraordinari. Vaig entrar en
relació directa amb el doctor Joan Co-
romines cuan jo treballava com a pro-
fessora en l'ensenyament a l'escola
Isabel de Villena, una escola particu-
lar i catalanista. Els tres mesos de va-
cances d'estiu no els cobràvem i
havíem de subsistir com podíem. Vaig
tenir la fortuna d'anar-li a demanar
feina a ell: em va donar les seves lli-
bretes amb la grafia fonètica dels to-
ponimis i jo feia la fitxa corresponent
amb la grafia norma}. Així vaig tenir
la sort de conèixer-lo de prop.
Recordo que m'havia fins i tot comen-
tat alguna de les meves novel·les que
havia estat publicada en aquells mo-
ments. És una persona amb un interès

per les coses que de vegades no s'ima-
gina en un científic. Però «la vida és
breu i l'art se mostra llonga», com diu
Ausiàs March, i ell té l'obsessió de te-
nir el temps limitat.»

-Quina sensació fa, l'impenetra-
ble, de prop?

—«Fa una sensació de força i de
gran autoritat. Té una personalitat
immensa, com el seu pare. És molt
alt, amb un volum de veu considera-
ble i una dicció purissima, bellíssima.
Fa una. gran impressió.»

Candidat fix
al premi d'honor

- T u que ets membre del jurat del
Premi d'Honor de Lletres Catalanes,
com t'expliques que s'hagi concedit al
filòleg balear Francesc de B, Moll i al
filòleg valencià Manuel Sanchís Guar-

, ner, però encara no a Joan Coromines
tot i els rumors que ho vaticinen cada
anys?

-«El premi es dóna sempre dintre
d'una colla de possibilitats d'escrip-
tors i científics amb l'obra feta i en
català. Cada any ens trobem amb
molts més candidats per a un sol pre-
miat. Fer tant, cal elegir. Moltes per-
sones importants encara no l'han tin-
gut i d'altres que se'l mereixien no el
van tenir perquè van morir i durant
els anys anteriors s'havia atorgat a un
altre: Carles Riba, Ferran Soldevila,
Josep Carner, etc. El doctor Coromi-
nes se'l mereix sobradament i en te-
nim clara consciència.»
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Cultura en joc JOSEP M.' CARANDELL

Els premis Nadal i Pla
La meva opinió sobre Federico

García Lorca és aquesta: era el més
«poeta» —en el sentit grec, creador -
de tots els homes de la generació del
27, però va cometre l'error de fer la
competència, en el seus versos, a la
poesia popular. A ningú no 11 pot es-
tranyar que Lorca es sentís impres-
sionat per l'extraordinari cançoner
folklòric andalús, tramès pels «can-
taores» o recollit pel pare dels Ma-
chado. Antonio Machado també es
va sentir atret per aquesta poesia
que representava un retorn a la sen-
zillesa després d'haver passat per la
més intel.lectualitzada. També Al-
berti va escriure - i encara escriu -
molts poemes neopopularistes, com
a Catalunya ho ha fet Tomàs Garcés.
Lorca, però, en va patir la malaltia;
era un obsés del popularisme. Això
amagava, però, una impotència: no
trobar el seu propi estil. Quan el va
trobar, a «Poeta en Nueva York», ja
era a les portes de la inesperada
mort.

LORCA AL NADAL

Crec que tothom que llegeix Lorca
se sent trasbalsat per la seva capaci-
tat poètica; però no hi torna a la se-
va poesia. Va escriure poemes sor-
prenents, admirables; però ens dei-
xen més la impresió d'un cert ama-
nerament que una profunda expe-
riència poètica. Lorca és un mite
—fantàstic- per la seva poesia, però
el mantenim com a mite, no com a
poeta de capçalera.

Amb la seva mort succeí una cosa
semblant. La seva mort és un mite,
és un exemple que pot ser sempre
recordat. Però llegir la història de la
seva mort en concret no em diu res.
Ideal per a una mitificació; absurda
per a una novel·la, per a una histò-
ria. El veig plorant camí del lloc on
va ser afusellat. En tinc prou. Sento
compassió per aquell home que era
un nen, que va ser estúpidament sa-
crificat. Però em fa vergonya conèi-

xer en concret el que va dir i va fer
en les últimes hores.

Voldria que l'afer Lorca - e l de la
seva mort- quedés com a mite. Com
a símbol de l'absurd de la nostra
guerra, de les guerres. Si Voleu, que
una altra historiadora francesa ens
digui els noms dels que varen dispa-
rar, de qui va donar l'ordre de foc, i
de qui hi havia darrera de tota
aquesta brutalitat. Però res més.

Ara, el «Nadal» ha anat a parar a
una nova obra sobre aquella mort.
No he llegit la novella; no puc
jutjar-ne els valors literaris, que són
els que compten. Però rebutjo el «te-
ma», la història. Carlos Rojas, profes-
sor a Nordamérica, ha tingut el va-
lor de tornar a aquella mort porquè
a l'estranger confonen Lorca amb
Espanya; relacionen els relats de
viatges que els romàntics varen fer
d'Andalusia amb l'essència d'Espan-
ya. Els peninsulars, però, no sentim
aquesta temptació.

ELS «HOMENOTS»
DE MIRAVITLLES

Miravitlles, per la seva banda, ha
guanyat el «Josep Pla» amb un llibre
que, per la informació que tenim,
s'aproxima als «Homenots» de l'es-
criptor empordanès. No hem llegit
encara el llibre de «Met» Miravitlles
Pensem en els «Homenots» de Pla.
No tots tenen la mateixa categoria,
però n'hi ha de sensacionals. I, en
tots hi trobem alguns moments
magnífics, alguna d'aquelles frases
tan pròpies de. Pla, pròpies d'una è-
poca que es delia per les grans fra-
ses -penso en les de d'Ors, de Pu-
jols, de Hussinol...- però amb el
sentit desmitificador i alhora exage-
rat que sempre té Pla en les seves
millors troballes.

Miravitlles ha conegut molta gent
al llarg de la seva vida. De Miravit-
lles m'ha agradat sempre el que té
d'experiència pròpia, però mai no

m'ha agradat la seva obsessió per
convertir-ho tot en ideologia.

S'HA ESCRIT TOT
SOBRE PREMIS

Sobre els premis... n'he escrit tant
al llarg de la meva vida I Seria ara el
moment de dir quó és estrany que el
president Tarradellas hagi anat a
oficialitzar els premis Nadal i Pla, i
no anés a beneir, a Heus, els de la
Nit de Santa Llúcia. És tan avorrit,
però, parlar d'aquestes coses ofi-
cials 1 Tinc la sospita que la política
actual catalana no troba el camí
adequat pel que respecta a la cultu-
ra. Potser he mitificat, com molta
gent del meu temps, el que va ser
aquesta política en els anys de Prat
de la Riba i en els anys de la Repú-
blica. Però crec que hi havia alesho-
res una autèntica vitalitat. Ara em
sembla com si fóssim al col·legi,
vivim encara en les escorrialles del
sentit escolar i qüarterari imposat
per la dictadura franquista: tinc la
sensació que encara es donen bones
notes, aprovats i suspensos. Tot te-
rriblement infantil; No hi ha interès
en descobrir les forces' vives del
país, en apassionar-se per allò que
aprofundeix i obre camins. Tot que-
da en doctors «honoris causa», me-
dalles d'or de la ciutat, premis, dis-
tincions. Passarem a la història com
un país de premiats, amb matrícules
d'honor. Ens podríem fer una foto,
tots els catalans units, a les escales
de la catedral. Una panoràmica fi-
nançada per la Caixa i patrocinada
pel Corte Inglés. Jo ja tinc el millor
somriure preparat.

Si els premis fossin un fenomen
més de la cultura res no hi hauria a
dir. Però sembla qüe aquí ho siguin
tot. És possible què la gent es deixi
enganyar de tal manera? Quin món
de Pastorets I Abans «L'estel de Nat-
zaret» i ara «El Planeta del Nadal»!
Ni els acudits són bons quan la cosa
és tan pobra.
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Teatre

Els
deixebles
del diable
ANTONI BARTOMEÜS

Realment, no sé de què ens estran-
yem. Potser sí que ens pensàvem que
acataríem la reforma i no ens passa-
ria res. Era massa exposat, un cop
mort el diable, legitimar el poder dels
seus deixebles.

La subtil (?; censura que acaba de
caure sobre Concili d'amor que ana-
va a estrenar d'aquí a uns dies el Tea-
tre Lliure, és un més dels premis d'a-
questa tómbola exòtica en què han
convertit la «Cultura» des de l'oficiali-
tat del poder central. D'altres premis
han estat, per exemple, La torna i la
pel·lícula El crimen de Cuenca. Les

tia bella Helena» va tenir pressupost
però iConcüi d'amor» no.

desgràcies, ja se sap, no vénen mai
soles. *

Cal recordar que el text d'Oscar
Pànizza fa dos anys que és publicat i
que fa mesos que el Lliure va anun-
ciar la intenció de muntar-lo. El fet
que finalment hagi actuat la censura
(que «ells» diuen que no ho és, ja ho
séi té algunes connotacions realment
greus. Perquè el cas és. que no s'ha
prohibit. Simplement s'ha advertit
que l'obra no queia simpàtica als qui
manen i s'han inventat una sibil.lina
«S» que deixaria sense efecte qualse-

vol mena de subvenció estatal. I el
Lliure rep subvenció estatal. Resultat:
l'obra no es representarà, que ós el
que volien a la Direcció General. I
aquí pau i després ja en parlarem.

Però, parlem-ne. Ja hi ha qui, amb
tot d'estudis a l'esquena, ha dit que
l'acudit és un atemptat contra la
Constitució. Sense anar tan lluny, com
pot admetre's que es continuïn utilit-
zant les subvencions per a discrimi-
nar, per pressionar i, en definitiva,
per censurar o beneir. Si acceptem
que el teatre ha de ser subvencionat o
no serà, hem d'acceptar també la ma-
nipulació? Si els patricis són perillosos
perquè qui paga mana, també l'Estat
té dret a utilitzar aquesta prebenda,
sobretot quan es tracta d'una inter-
venció purament i simple ideològica?
A veure, creuen els genis del poder
que amb aquest afer estan protegint
algú? I, en tot cas, qui? Tal vegada
han demanat protecció els possibles
espectadors del Lliure? 0 és que la Di-
recció General tem algun «on-hem-
arribat» d'aquests parapetats poders
fàctics, tàctics, estratègics que encara
ens estan fent la vida impossible?

Potser que, d'una vegada, ens ado-
nem d'on som i ens mans de qui es-
tem. Perquè és ben clar que, tal i com
estan les coses, les alegries hauríem

Encreuats núm§. 43 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS. - 1. Totes són de la Pepeta. - 2. Aborigen
d'Amèrica al qual tant li fa una cosa com una altra. - 3. Con-
sonant. Els cristians orientals la veneren, però aquí la fem tre-
ballar de guardaboscos. Un centurió amb el seu ajudant. - . 4 .
Inventà el sis vertical. Gasta els guants a parells. - 8. Cadira
de braços dos germans de la qual són uns pallassos genials.
Principi d'Arquímedes. - 6. El nàixer n'és un i gran. Tindrà
coratge per enfrontar-se amb el gos. — 7. Animar el foc remo-
vent els tions. Si va seguit del «generis», és molt peculiar a ell.
— El primer que es dóna a algú que torna d'un llarg viatge. —
9. Consonant. Organitza la Copa, la Recopa i la Supercopa.
Vocal. - 1 0 . Manipulin taronges a fi de fer-les comestibles.
Nissaga, tribu, poble. - 11. Pren una cosa sense intenció de
tornar-la.

VERTICALS. - 1. És en Pep, però està tot desgavellat. Una
del mateix. - 2. La podeu daurar si la voleu fer empassar a
algú. Per a ella, volar a Londres és feina quotidiana. - 3.
Consonant. Rentava la roba bruta dels lacedemonis. Ben prò-
pies de llurs llars. - 4. Repartir quelcom entre tots els compo-
nents de una tribu. - 5. Si passa rascant, no és greu. Sorra.
- 6. Ara en diuen tocata. Consonant. - 7. A qualsevol pensa-
ment n'hi ha dos. Nobeli. Sempre acaba a la mà, al revés. -
8. Aquella part del tronc d'un arbre que no es veu. Vocal re-
petida. - 9. Una altra. I encara una altra. Aunque no té por
dels imprevistos ni de les dificultats. — 10. Encoratjaria, exci-
taria, avivaria. Vocal. — 11. La usaven els antics perses, però
ara la usa la tia.
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SOLUCIONS ALS ENCREUATS NUM. 42
HORITZONTALS. - 1. Diàmetre. F. - 2. Eòlica. Sua. - 3 .
Estimula. Tm. - 4. A. Cimera. E. - 5 . Ls. Central. - 6. Lle-
vant. Tri. - 7. Comi. I. Broc. - 8. Trencapins. - 9. Joni. R.
Te. ~ 10. Anafrodita. - 11. R. C. .

VERTICALS. - 1. E. LC. 8 2. D es allotjar. ~ 3. Iot. semroN. -
4. Alia Viena. - 5. Mímica. niF. - 6. Ecumènic. R. - 7. Ta-
lent. Aro. - 8. R. Art. BP. D. - 9. Es. Artrític. - 10. UT. aro-
neT. - 11. Famèlics. A. , .
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de deixar-les per a temps políticament
millors. Si el diable va proposar-se
anihilar culturalment (entre d'altres
aspectes/ aquest pals, si la decisió fou
durant anys que la cultura era l'opi
del que en quedava del poble per la
por que aquest poble en lloc de sotme-
tre's renegués, si durant tant de
temps el bé i el mal han vingut siste-
màticament classificats per codis ofi-
cials i amb salutació a la romana, ara
digueu, què en podem esperar dels
deixebles d'aquell diable?

Aquesta vegada l'excusa deu ser
que Concili d'amor ós una mena de
sàtira anticlerical (allò de la reserva
espiritual d'Occident es veu que enca-
ra funciona;. En els casos esmentats
més amunt, les «explicacions» eren
unes altres. I demà passat serà la que
calgui per donar els cops de pal que
convinguin. El problema no ós aquest.
£1 problema és saber fins quan els

deixebles del diable decidiran coses
en aquest país.

Anant a l'aspecte pràctic, la sub-
venció estatal al Lliure, que, no ho
oblidem, va ser Premio Nacional per
la seva programació la darrera tem-
porada, arribà a nou milions l'any
passat (quantitat que, segons tinc en-
tès, encara no s'ha cobrat), i estava
previst un cert augment enguany. En
la situació actual, ei Teatre Lliure no
podia renunciar a la part de subven-
ció corresponent a una de les seves
quatre produccions. I a Madrid ho sa-
bien. És per això que planegen i
aconsegueixen evitar les representa-
cions de Concili d'amor. Si això no és
l'estratègia de l'escanyapobres,
digueu-me com s'ha d'interpretar.

I nosaltres que ens pensàvem que
les subvencions eren cosa de política
cultural I •

Música

a BARNA HOUSE
un idioma no

«s'aprèn», s'adquireix
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HORARI

De les 9 del matí a les 10 de la nit

GRUPS MOLT REDUÏTS
PROFESSORS NADIUS í PROFES-
SIONALS
PREPARÀCIÚ EXÀM ENS OFICIALS

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA PER
ALS CURSOS DE GENER.

INFORMÀTICA
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

ROSSELLÓ, 263, METRO DIAGONAL, ENTRE PG. DE
GRACIA I RAMBLA CATALUNYA. TELÉF. 218 78 46.

Labordeta,

JORDI GARCIA-SOLER

No us bo perdeu. És un bon consell,
d'amic. Si realment sou afeccionat a
la cançó i a la música popular actual,
no us deixeu perdre les actuacions
que aquesta setmana protagonitza
José Antonio Labordeta al teatre Ro-
mea de Barcelona.

La personalitat artística de José
Antonio Labordeta té una importància
inqüestionable. Sense exagerar gens
ni mica, hom pot afirmar tranquil·la"

Labordeta, una setmana a Barcelona.

ment que una part molt important de
la tasca realitzada a Aragó al llarg
dels darrers anys en el camp de l'art,
la cultura i el civisme ha estat possi-
ble precisament gràcies a la tasca es-
forçada, pacient i tenaç d'un home
com José Antonio Labordeta, que ha
sabut unir a la intel·ligència i a la sen-
sibilitat artística una clara conscièn-
cia cívica, en base a la qual s'ha lliu-
rat amb entusiasme a la recuperació
dels senyals d'identitat de l'Aragó i a
ía defensa constant dels interessos de
les classes populars aragoneses, a
través de tot un seguit de tasques d'u-
na importància considerable. .

Germà del malaguanyat poeta Mi-
guel Labordeta, i poeta també ell ma-
teix, José Antonio Labordeta ha sabut
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fer possible la continuïtat de la seva
dedicació professional de molts anys
al terreny de l'educació amb la seva"
cada vegada més intensa dedicació al
camp de la cançó popular i a altres
activitats de l'art i de la cultura. El
seu treball en aquest sentit té un in-
terès extraordinari, tant perquè ha es-
tat l'esperó que ha fet possible l'exis-
tència de tot un moviment musical
d'un arrelament popular cada dia més
important - l a Nova Cançó Aragone-
sa, amb noms com ara els dé Joaquín
Carbonell, la Buüonera, Boira i altres,
pràcticament tots ells deixebles direc-
tes i hereus artístics de Labordeta-,
com pel pes específic inqüestionable
de la seva pròpia producció artística,
basada fonamentalment en un treball
molt intel·ligent de recerca i recupe-
ració de les formes musicals pròpies
de la tradició cultural de l'Aragó i de
tractament intel·ligent i lúcid de l'ac-
tual problemàtica de les classes popu-
lars aragoneses, amb denúncies sobre
la situació de subdesenvolupament
gairebé crònic, colonialisme, margina-
ció i explotació soferta per tot el poble
de l'Aragó.

Ara, reprenent el seu contacte di-
recte i personal amb un públic com el
barceloní, que al llarg dels anys ha se-
guit sempre amb gran atenció l'evolu-
ció de tota la seva obra artística, José
Antonio Labordeta actua tota aquesta
setmana al teatre Romea de Barcelo-
na. Aquesta mitja dotzena de recitals
seus al local del carrer de l'Hospital

Art

Pflar Palomer
el gat de Mai

i

ALEXANDRE CIRICI

Una exposició interessant dels fi-
nals del 1979 ha estat la de Filar Pa-
lomer al Museu d'Art Contemporani
d'Eivissa, consistent en un muntatge
anomenat Grimalkin, del nom del gat
negre de la primera escena de Mac-
beth.

Amb aquest muntatge, que arriba a
ésser, pel seu espai, un petit environa-
ment, podem fer una recapitulació de
l'historial, curt però agudament incis-
siu, de l'artista.

Nada el 1945, Filar Falomer co-
mençà la seva activitat al camp del
disseny, però la inquietud intel·lectual
la portà a seguir els estudis d'Història
de l'Art a la Universitat de Barcelona.
Al costat d'aquesta formació positiva,
cal reconèixer que tingué el llast ne-
gatiu del pas per l'ensenyament ofi-
cial de «belles arts», del qual gairebé
ningú no pot arribar a salvar-se per-
què està basat exactament en allò
més contrari a la creativitat artística,
en l'entrenament de la reproducció i

ppt ser una molt bona oportunitat per la imitació de coses i en la troballa de
a. veure'l actuar. • solucions, en comptes de la pràctica

COSES, TRASTOS, PUNYETES i QUINCALLES
d'AHlR, AVUI i ABANS D'AHIR

Major de Sarrià, 128. Tel. 203 04 29. Barcelona-17

de construcció de coses noves i de la
recerca de problemes.

Potser aquest llast l'impedí de tro-
bar un camí a la plàstica fins als tren-
ta anys, el 1975, quan, fora del país,
realiza les primeres mostres, les quals
exhibeix a Anglaterra i a Escòcia.

Dels 20 als 30 anys, visqué, per
força, des de lluny, atesa la seva for-
mació, les aventures creadores dels
darrers seixanta i dels primer setanta.
Als vint anys era temps del Pop i de
l'Op, de l'apogeu dels happenings i del
naixement del Video, de la ruptura de
la «modernitat» pels Beatles, del psíco-
delisme i de l'esperit revolucionari
dels estudiants de Berkeley, Berlín,
Amsterdam, París i Barcelona.

Després vingué el desencís del 68,
l'art desmaterialitzat, el conceptual i,
en la mateixa crítica de la imatge, 1'-
hiperrealisme. Ella no convergí amb
la Unia de l'art creatiu fins el 1975, el
moment de la desvalorització de l'A-
vantguarda que permetia un salt fàcil
des de l'academicisme fins a la recer-
ca a través de la idea d'un Realisme
Diferent. L'aspecte constructiu, inevi-

. table a la base del realisme, li per-
meté de passar-se de la imatge pura a
una que posava en evidència els ele-
ments procesals quan, el 1976, ens
mostrava a Eude els seus esquemmes
de raports, rebatiments, projeccions,
etc. així com els muntatges d'ele-
ments d'anàlisi gràfic. Va ésser l'any
que guanyà el premi a la Biennal de
la Caixa d'Estalvis.

Dintre la línia de l'art processal ex-
posà la sèrie de «la roja llibertat», el
1977. El mateix any exposava a Var-
sòvia, a Bonn, a Graz, a Linz i a Bil-
bao. «Les sis fases de la lluna», al vol-
tant d'un poema de Brossa, del 1978,
obeïen encara a aquest esperit.

Només mancava un pas per a con-
fluir amb el conceptualisme, el mateix
1978, amb el gran environament titu-
lat «Sacrifici»; de la Fundació Miró, i
el plantejament de les relacions entre
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l'art i la naturalesa, a la Biennal de
Venècia.

L'environament de la Fundació Mi-
ró era impressionant, constituït per
usa abundosa documentació fotogrà-
fica sobre l'abatiment d'arbres del
bosc, acompanyada de mostres de to-
tes les eines emprades per al sacrifici.
La presència real dels troncs d'arbre
tallats i pelats donava un punyent im-
pacte al conjunt, capaç de transcendir
el pur problema de la vida vegetal per
a assumir una significació més plena,
relativa a la naturalesa com a Vida i a
la cultura, el treball i el poder, com a
Mort. :

Aquest darrer any ha continuat la
seva presència internacional. Ha ex-
posat a Viareggio, Ijubliana, Heidel-
berg, Puerto Rico, Nova York i Was-
hington. El seu muntatge d'Eivissa,
cal entendre'l en funció de la línia del

seu passat i també en funció d'una
història del món que comença amb
Marcuse, Dutschke, Cohn-Bendit i Che
Guevara i ha acabat amb els Nous Fi-
lòsofs, Joan Pau H, la Thatcher i Sa
Carneiro. ' 4

Vivim enuninstant de gats negresiés
ho-cme alou ens ho recordi.

Filar Palomar, amb aquest Giïmal-
kin shakesperià, en çarla de la por o,
almenys, del perill. La idea de por o
de perill forma part d'una mena d'en-
devinament. Del poder d'unes presèn-
cies mentals de quelcom que no exis-
teix però que se'ns fa fortament visi-
ble per una anticipació. Una imatge
ens parla d'un present, almenys d'allò
que fou present quan era fixat. La
por, la basarda, no fan mai referència
al present Són l'antítesi de la imatge.
No són ni tan sols experimentades a
través dels ulls físics sinó pel vehicle
dels muscles, dels nervis i del cor.

Possiblement, de les descàrregues d'a-
drenalina.

Cinquanta peces com dents enor-
mes (de 25 a 70 cms. d'altura» talla-
des en fusta de castanyer, s'acumulen
en un rectangle com si fossin soldats
en formació, dipòsits de bombes o un
llit de fakir. Segons l'artista mateixa,
produeixen la «sensació de voler pene-
trar».

Aquestes peces corpòries dialoguen
amb una sèrie de dibuixos, tots ells
rascats, on el rascat esdevé l'equiva-
lent d'una sensació de dolor sostingut.

En el conjunt, la imatge hi és pre-
sent com a víctima, com a lloc on el
dolor és experimentat. L'objecte tan-
gible, d'altra banda fàl·lic, com el lloc
del poder que s'expressa amb l'ame-
naça i obté la pròpia preponderància
de la basarda que crea. El diàleg ós
diàleg de botxí i víctima, de caçador i
selvatgina, de yan i de yin. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Vista de 45espion de Franco en plena feina

Qui no en fa no en conta, de manera que em vaig
arriar amb el tern blau; marí —darrera obra mestra
del sastre de la Plaça, en Paret de Ribes, que víctima
també del desencís aquesta tardor s'ha passat a la con-
fecció- i em vaig presentar dijous dia 3 de gener al Pa-
lau de la Generalitat, al tiberi que el president Tarrade-
Uas oferia als periodistes i altres elements dels mitjans
també de confecció.

Una autèntica delícia: a la porta, el mosso d'en Ve-
ciana no solament em va contestar en català sinó que
em va deixar passar tot just vaig fer el gest de ficar-me'
la mà a l'infern en cerca de la invitació. A dalt, a la ga-
leria gòtica, vaig trobar-me departint amorosament
amb el director de «Treball», deferentment amb la jove
esposa del cap de premsa de la Generalitat, commili-
tantment amb un periodista-funcionari del mateix ser-
vei, entremaliadament amb el secretari general de la
Generalitat, libidinosament amb > el vicerepresentant
d'«El País» a la IV Regió Militar —amb el Quintà ens
vam trobar dues hores més tard al carrer de Petrit-
xol—; i, tot, a dues passes per l'esquena de la Faulilun-
ya Encadenada sense que els serveis de seguretat es po-
sessin a l'arma.

Tot molt harmònic i idíl·lic, oi? Doncs això no és
res. El pinyol de la representació va venir a l'hora de
les postres, quan en nom dels periodistes i mitjans de
comunicació de tota la Catalunya de 1980, jo inclòs, va

prendre la paraula, sense vergonya i sense obstacles,
l'ínclit Espien de Franco, l'honorable Carles Sentís i An-
fruns, conseller de la Generalitat i president de l'Asso-
ciació de la Premsa de Barcelona.

He de dir que fins en aquest moment de l'aparició
de l'Espion no estava gaire segur d'haver-la encertada
anant al dinar. No hi havia hagut sorpreses: amb el di-
rector de «Treball» ja n'havíem fetes de crespes desin-
formant en temps del preconsens; amb l'Angels Llinàs
ja havíem treballat plegats a la secció d'espectacles de
«Tele/eXpres» quan n'era l'única secció no consensuada;
l'Ametller em parla de filosofia sempre, mani qui mani;
el Quim Nadal ja m'ensenyava Economia en plena ma-
regassa del maig 68; a l'Enric Canals el conec exclusi-
vament de Xeflis; i al Faulí i al Cadena se'ls pot tractar
de tot excepte de cara-girats.
. Però l'encegadora aparició de l'Espion de Franco

com a portaveu oficial meu em va compensar sobrada-
ment de tanta habitualitat, de tanta continuïtat, de tan-
ta fidelitat i de tanta comèdia.

Endossar tern blau marí, corbata i botons de puny
cotitzats en Borsa m'havien permès a la fi de veure
amb els meus ulls, sentir amb les meves orelles i gaudir
amb el meu esfínter a qui davant de la Generalitat cata-
lana i democràtica ens representa.

Ara ja només ens falta votar útil per al Parlament
català i democràtic. '
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Esports

Roberto: «Dinamita»
o «Goma-2»
ENRIC BAftERES

Amb Carlos Roberto de Oliveira,
«Dinamita», ja són deu els fitxatges
que ha realitzat el Barca des que
Núnez en va assumir la presidència.
Recordem-los: Tarrés (23 milions més
Carreno i Moret, al Burgos;, Fèlix (30
milions, cedit actualment a l'Hèrcu-
les j , Ramírez (8 milions, cedit al Va-
lladolid/, Krankl (80 milions», Simon-
sen (80 milions;, Canito (40 milions,
més Fortes, Àmarillo i Bío a l'Espan-
yol), Amigo (15 milions més Emüio i
Blay al Nàstic/, Landàburu (30 mi-
lions;, Rubio (23 milions; i Roberto
«Dinamita» (60 milions;. És a dir, que
el brasiler gairebé completaria un
equip que, llevat d'un home, podria
ser així: Amigo, Fèlix, Canito, Tarrés,
Rubio, Landàburu, Simonsen, Rober-
to, Krankl i Ramírez.

Es lamentable que aquests 399 mi-
lions en efectiu que s'han gastat per
fitxar aquests jugadors -deixant de
banda les quantitats importantíssimes
que cadascun cobra anualment i la

valoració dels Àmarillo, Fortes, Bío,
Carreno, etcètera, que van servir de
«torna» —només hagi servit, de mo-
ment, perquè Landàburu i Simonsen
siguin titulars a l'equip. És a dir, que
la política de fitxatges de Núfiez i de
la seva camarilla està resultant nefas-
ta per a l'equip, tant- en l'aspecte es-
portiu com en l'econòmic, i això no és
quelcom que s'inventi aquest humil
comentarista sinó que és a la vista: en
la marxa que porta l'equip en la clas-
sificació de la lliga i en la quantitat
d'aquests fitxages que han esdevingut
titulars. Només Landàburu i Simonsen
i encara, cap dels dos, sobretot el da-
nès, no ha convençut del tot.

Roberto pot ser l'excepció. Jo el re-
cordo del Mundial d'Argentina, al
qual vaig anar quan la meva actual
empresa periodística encara no havia
caigut en el pou financer en què es
troba actualment. Els periodistes bra-
silers, entre els quals hi tinc grans
amics molt apassionats pel seu futbol,

ES A L'ONA
A l'ona de Ràdio Joventut,

a més a més

ELS DIVENDRES,
«GUIA» LLIURE

El cap de setmana,
de dues a tres de la tarda

Roberto «Dinamita» l'última basa pera Nú-

suscitaven grans polèmiques perquè
uns eren partidaris de Reinaldo, el
menut i hàbil morenet de l'Atlètico
Mineiro, i d'altres de Roberto, el cor-
pulent i feixuc davanter centre del
Vasco da Gama. .

Han passat gairebé dos anys des
del Mundial d'Argentina i no he vist
jugar altre cop a Roberto, el qual, se-
gons les referències que me n'han do-
nat alguns companys, fou un dels ele-
ments més destacats dels Vasco da
Gama que es va enfrontar amb el Bar-
ca l'estiu passat en el torneig «Ciutat
de Palma». No crec que hagi canviat
molt en el seu coratge per entrar al
remat* de cap, en la potència del seu
dispar en ambdós peus, en el sentit
d'oportunisme per a situar-se en posi-
ció de gol... ni en la seva lentitud, el
seu individualisme i la seva anarquia
en el camp.

A mi sempre m'han agradat molt
els jugadors latinoamericans. Crec
que tenen la sang calenta i això els
converteix en ídols d'un públic com el
de casa nostra per poc que tinguin
condicions per a fer vibrar el públic.
«Milonguita» Heredia, per exemple,
crec que ha estat. juntament amb
Neeskens - e l més llatí dels jugadors
centreuropeus- l'últim gran «crack»
que ha tingut el Barca. Si Roberto «Di-
namita» serveix per a fer-nos oblidar
a Neeskens i Heredia, benvingut sigui,
perquè el Camp Nou troba a faltar ju-
gadors que aixequin l'ànim i desvet-
llin l'entusiasme de la grada. Si és
així, fins i tot donarem per bons els
400 milions que ha gastat Núfiez per
a trobar finalment un fitxatge convin-
cent.

Perquè, fins ara, Núnez i la seva
camarilla, més que dinamita, el que
han portat al Barca és «goma-2», però
no per a destrossar les porteries con-
tràries sinó per esfondrar els ànims
de l'afecció. •
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OFERTES

PROFESSOR-Intendent Mercantil, amb
experiència en empresa industrial, s'o-
fereix per a càrrec de responsabilitat,
en administració i comptabilitat. Es-
criviu a STOP L'HORA. Ref. 83.

NOIA 20 anys s'ofereix per a qualse-
vol treball que estigui en contacte
amb infants i Puericultura. Teresa T.
318 93 61 STOP L'HORA. Ref. 8 1 .

Noia 18 anys per consulta metge o
similar només matins (Batxillerat BUP
i COU). Sou a convenir. Truqueu de 9
a 12 2 4 9 4 5 38 Núria o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 49 .

Estudiant nivell universitari 3er d'In-
dustrials i Llicenciat en Filosofia i Lle-
tres, fan classes particulars d'EGB i
BUP. Escriviu STOP L'HORA Ref. 7 1 .

Llicenciada en Psicologia amb expe-
riència professional en Escolar i Clíni-
ca cerca feina per a completar jornada
(escola o compartir despatx amb al-
tres professionals) Telòf. 389 00 56 o
STOP L'HORA Ref. 74. ;

Noia 23 anys amb domini llengües
anglesa, francesa, catalana i castella-
na s'ofereix per a traball matins. Do-
lors. T. 893 37 75 o escriviu a STOP
L'HORA. Ref. 64.

S'ofereix noi 18 anys amb coneixe-
ments català escrit per a administra-
tiu. També altres feines que calgui ca-
talà escrit. Zona Girona i comarca. Es-
criviu STOP L'Hora. Ref. 70.

Grafista amb 7 anys d'experiència
s'ofereix. T. 308 72 15 o escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 56.

S'ofereix noia 18 anys per a guar-
deria curs complert de puericultura
sou a convenir. Truqueu a Elsa T.

'334 31 69 tot el dia o escriviu STOP
L'HORA. Ref. 50 /

COMPRES

Venda estufa Butathermix, mod. 316
OS, gran, quasi nova, per 10.000
ptes. Tl. 803 60 39 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 85.

Grandiosa torre tipus xalet. Zona Pont
de Vallcarca. Superfície parcel·la 510
m2. edifici 1.000 m2. Façana a 2 ca-
rrers. 3 plantes més soterrani. Garat-
ge. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 16 m.
Sense soterrani, 13 m. Condicions a
convenir. Informació o visites. T.
213 57 08 matins, Sra. Núria.
STOP L'HORA. Ref. 84

A Cornellà venc o lloao local com-
post per tenda (50 m2.) i sòtan
(450 m2.) zona cèntrica c/. Eduardo
Gibert junt Eduardo Clavé. Trucar T.
377 01 38 o escriviu STOP L'HORA.
Ref. 48.

rOSÉr UHQRA
tC 11 i O r\l*\J/VO»O

L'HORA DE CATALUNYA ha creat aquesta nova secció de petits
anuncis com a servei als nostres lectors, en el qual s'inclouen ofertes i
demandes de treball, compres i vendes intercanvis, etc. Les ofertes i

demandes de treball seran gratuïtes i podran gaudir d'un espai en cada
, cas. En els altres casos et preu serà de tres-centes (300) pessetes per

espai. En els anuncis hi aniran forçosament el n.° de telf. o de referència
de l'anunciant.

NO ES MANTINDRÀ CORRESPONDÈNCIA DES D AQUESTA
REDACCIÓ

Les insercions efectuades desde la nostra redacció seran abonades al
comptat, les insercions fetes per correu aniran acompanyades per taló o la
quantitat de pessetes en segells de correus.

Compraria objectiu per a Nikon 24
mm. en bon estat i bones condicions.
STOP L'HORA. Ref. 48.

Ciclomotor tant se val marca, bé de
preu, compraria, és urgent. Escriviu a
STOP L'HORA. Ref. 38. _

VENDES

Venc fotocopiadora Canon 5.000
•amb dos anys garantia (valor orig.

750.000 ptes.) par 500.000 pies.,
pagamant a convenir. T. 217 0 6 1 8 .
Domènec Nebot. Raf. 54.

Venda per mili moto Bultaco Me-
tralla GTS nova (4.000 km.). Preu
125.000 ptes. Comptat. STOP L'HO-
RA. Ref. 4 1 .

Es ven parcel·la 18.000 pams 2 a
Esplugues de Llobregat preu a conve-
nir. T. Sr. Torres 3713619 . STOP L'-
HQRA. Ref. 45. _ ....'

Venc 2 butaques tapisades en bon es-
tat. Molt bé de preu. T. 2 1 1 0 5 55.
STOP L'HORA. Ref. núm. 79.

Llit nou metall cromat. Puja i baixa
accionat pals peus. Vendria per 8.000
ptes. Sra. llumi. Tl. 220 53 70 d'l 1 a
1 STOP L'HORA Ref. 80 .

VARIS

NOI de 23 anys. solter per ser tímid,
desitjaria relacions amb noia jove,
amb fins formals. Escriviu a Manual
Buil Bellmunt, Trav. de Sant Vicenç
de Paul, s/n. Bordeta, Lleida o telefo-
near al 204001 a partir 11 nit fins a
1 de la matinada o escriviu a STOP
L'HORA. Ref. 84.

Em falten de les meves col·leccions
l'ARREU núms. 3 i 7. de L'Hora So-
cialista núms. 21 i 22 i de la col·lec-
ció del Correu Català Seleccions d'-
Història de Catalunya a través del Co-
rreu Català els núms. 15, 33, 35, 36
i 37. Pagaré el seu preu. STOP L'HO-
RA. Ref. 44. •,

Llar d'infants MAINADA .(de 2 me-
sos a 3 anys) terrat amb sol tot el
dia horari de 7,30 mati a 7 tarda c/
Capitén Mercader 73 3er. pis (Sants).
T. 332 2 4 9 8 (de 7 a 10 h.). STOP
L'HORA. Ref. 5 1 .

LLOGUERS

Llogaria torre a zona Valldoreix-La
Floresta. Preu a convenir, de part. a
part. STOP L'Hora. Ref. 55.

Busco pis lloguer zona Sarrià, Gò-
tic, Eixampla o Gràcia, màxim 2 hab. i
teièf. Pagaré fins a 8.000 ptes. De
part. a part. Escriviu STOP L'HORA.
Ref. 52.

Pagaria fins 15.000 pessetes de llo-
guer mensual pis zona Eixampla.
Escriviu a STOP L'HORA. Ref. 37.

Llogaria masia (no enrunada). No més
de 10.000 ptes. al mes. Zones indica-
tives: Les Guillaries, El Bergadà, el
Montseny, etc. Escriure a STOP L'Ho-
ra. Ref. 82.
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Bunyols de vent

NI I.'AJUNTAMHNT NI LA
DIPUTACIÓ NO CONEIXEN
BEN BÉ EL SEU PATRIMONI

Francesc Marti, vicepresident de
la Diputació de Barcelona, va tele-
fonar un dia a Joan-Anton Benach,
delegat de Cultura de l'Ajuntament
de Barcelona i molt content li va
comunicar que havia descobert un
teatre que no estava fins aquell
moment comptabilitzat com a patri-
moni municipal. En Benach va fer
indagacions, ja que un teatre és un
teatre i amb la crisi teatral les co-
ses no estan per menysprear-ne
cap. Parlant amb el delegat muni-
cipal d'Urbanisme, J, A. Solans es
va enterar que l'ignorat teatre per-
tanyia al patrimoni de la Diputació
i ara de la Generalitat i no pas al
de l'Ajuntament. I és que en reali-
tat ni diputats ni regidors encara
no saben ben bé amb què compten
de tan mal comptabilitzat que ho
han trobat tot.

VAN QUEDAR BEN RETRATATSI
De l'entrevista Schmidt-Felipe Gonzalez, l'agència Europa Press va distri

buir una fotografia en la qual es veia tothom menys els protagonistes de la
notícia. Els fotògrafs estan tan ben posats que quasi sembla la propaganda
de certa multinacional de màquines de retratar, car es dóna la coincidència
que la majoria utilitzen la mateixa marca i el mateix tipus de flash. El que
no sabem és si l'autor/a es presentarà al concurs anual que cada any orga
nitza la multinacional en qüestió.

BÀRBARA REY, PATRONA DELS «GUERRILLEROS»

Hi han sectors de l'església integrista agrupats en-
torn dels anomenats «Guerrilleres de Cristo Rey» que
estan aquests dies contentíssims esperant el seu futur
«mesies», perquè la possibilitat que neixi un nén amb
el nom de Jesús, Salvador o Viva i els cognoms de
Cristo Rey ja no és una utopia, sinó una realitat possi-
ble, i els membres del grup estan esperant amb can-

deletes que es celebri el casament de l'artista Bàrbara
Rey amb el «rei del circ» Àngel Cristo, per lés conse-
qüències de conjunció de cognoms que pot tenir en un
futur immediat aquesta unió, a més de reafermar amb
un casori de blanc i com-Déu-mana els valors tradi-
cionals de «la madre pàtria».

EL «GUTI» I LLUÍS ARMET FAN PATIR EN TARRADELLAS
A Antoni Gutiérrez Díaz, secre-

tari general del PSUC, li agrada
ésser puntual sempre i en tot mo-
ment, i tothom que el coneix sap de
la seva puntualitat. Un matí, cinc
minuts abans de l'hora fixada pel
començament del Consell Executiu
de la Generalitat, el conseller Lluís
Armet li va dir al «Guti» en veure
la pressa d'aquest per anar a la
reunió del Consell; «Jo hi aniré una
mica més tard, per a fer patir el
president».

- J o hi vaig ara -respongué An-
toni Gutiérrez— perquè crec que el
faig patir més arribant-hi puntual;
m'ha d'aguantar més estona, que
no pas si arribo tard.
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TARRADELLAS,
POBLET I
LES GALLINES

Encara que el president Tarra-
dellas va tornar a Catalunya amb
una certa fama d'anti-clerical,
després ha resultat en la pràctica
quotidiana que aquesta fama no te-
nia arrels fonamentades en la for-
ma de pensar de l'Honorable, com
ho demostra el fet que . en poc
temps havia realitzat dos viatges al
monestir de Poblet i està encantat
amb els monjos d4 aquell cenobí be-
nedictí. Però el que molta gent no
sap és l'origen de la seva admira-
ció pels monjos pobletians, la qual
va començar quan va visitar els
enormes galliners que els frares
mantenen com a forma de
guanyar-se la vida. Hi havia l'ele-
vada xifra de 25.000 gallines i allò
semblava de tot menys el que
s'entén per un galliner. TarradeÜas
es va quedar parat del bon funcio-
nament d'aquells vint-i-cinc mil
animals i des d'aquell dia ha co-
mentat més d'una vegada: «Això
de fer funcionar 25.000 gallines'
tan bé, és realment admirable!».

rFauna & Flora JOSEP MAHTÍ I GÓMEZ

El general i la seva
visió de futur

£1 1938, el general Franco declarava a Manuel Aznar: «Espana, que harà
una política comercial y econòmica realista, cimentada en el patriotismo, no
solamente se levantarà por si misma sinó que lo harà sin violentar los resor-
tes naturales y sin caer en dependencías extranjeras de ninguna clase».

(El 1980 la indústria espanyola, des de l'automoció a la química, dés de la
farmacèutica a l'alimentí eia, tota és en mans de les multinacionals.)

«Tengo la satisfacción de anunciares que Espana posee en sus yacimientos
oro en cantidades enormes y muy superiores a aquella de que los rojos, en
combinación con èl extranjero, nos despojaron, lo que nos presenta un por-
venir lleno de agradables presagios.»

(El 1980, les autoritats econòmiques del país coincideixen: «Serem més
pobres».;

El 1940, el general Franco es confessa a Lequerica:
«Lequerica, estamos teniendo mucha suerte con todas estàs cosas que

ocurren; però nada es comparable con lo que yo he logrado. Ante ello palide-
cen los problemas internacionales. Figúrese que tengo en la mano un invento
genial para fabricar gasolina, empleando únicamente flores y matas mezcla-
das con agua de río y el secreto producto que me ha proporcionado, por sim-
patia hacia mi, el genio inventor dé esta maravilla.»

(El 1980, la «súper» es posa a 58 pessetes el litre.;

El general Franco s'esplaia, l'any 1940, amb el seu germà Nicolés: .
«Todos los ingenieros y servicios técnicos que he consultado informaron

en contra del proyecto; però yo mefío mas de mi chófer y éste me asegura
que en el ultimo viaje hemos logrado una velocidad media de noventa kiló-
metros por hora empleando mi gasolina.»

(El 1980 els consells es fan après sants: no faci l'imbecil viatjant sol en el
seu cotxe; agafi l'autobus i estalvií energia.)

El 14 de maig de 1946, el general inaugura la segona etapa de les Corts:
«Grandes obras hidràulicas, eléctricas y de regadío, amplios planes de co-

lonización y parcelación de fmcas, grandes proyectos de nuevas industrias,
de ampliadón de nuestra mineria, de aumento de nuestra flota, de repobla-
ciones forestales y de puesta de tierras en regadío estan en periodo de empe-
zar a rendir sus frutos y facilitaran esta tarea de suprimir totalmente el paro
y de mejorar y asegurar el nivel de vida anunciado a principios de 1937.»

(El 1980 les grans indústries tanquen, la mineria fa fallida, la flota no sap
on anar a pescar perquè no té calàdors, la política agrària ha ensorrat el
camp en la ruïna i l'atur arribarà aviat als dos milions de ciutadans.).

El general, en discurs del 24 d'agost de 1983:
«Por habernos adelantado en quince aflos en. plantear el problema

politico-social y éconómico de nuestro tiempo, estamos més cerca de tenerlo
resuelto que los otros pueblos europeos.»

(El 1980, en fi, es veu clarament que el general, encertar, allò que se'n
diu encertar, no en va encertar ni una.)

Que la democràcia hagi heretat una desplanificació del futur tan impres-
sionant no deixa de ser una gaita.
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Estat espanyol . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 ptes.
Europa 4.000 ptes.
Amèrica i resta del món . . . . . . 4.600 ptes.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu
compte/llibreta, atenguin el rebut que anual-
ment els presentarà L'HORA, S. A., pel paga-
ment de la meva subscripció a L'HORA DE CA-
TALUNYA.
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Un cop omplert
«nvlar-ho a
L'HORA DE CATALUNYA
Arlbau, 80, àtic, 1.*
BARCELONA-36

DILLUNS

Avui tenim fira a Sant Hi-
lari Sacalm (La Selva/ i Vila-
nova del Camí (Anoia/.

A la Galeria Espectrum-
Canon (Balmes, 86/ podeu
anar a veure una interessant
exposició de fotografies de
Manel Armengol sota el nom
de «Hi I New York». En repro-
duïm una.

A la tele acaba la novel·là
«El caçador invisible» i conti-
nua durant tota la setmana
«Hombre rico, hombre pobre».
Amb una mica de curiositat,
podreu veure Rafael Lafuen-
te a «Més Allà» parlant de
l'any que hem començat.

DIMARTS

Hi ha fira a Lleida i festa
major a Arbolí, La Figuera,
Palautordera i Santa Marga-
rida de Montbui.

Al teatre Romea s'inicia
avui fins el proper dia 22 un
seguit de recitals de l'interes-
sant cantautor aragonès José
Antonio Labordeta.

Dos programes nous al cir-
cuit català. Un, «El món en
català», la «superproducció»
de Baltasar Porcel que ens
porta a escenaris exòtics.
L'altre, la nova novel·la, «En-
cara hi són», de Roger Jus-
tafré, realitzada per ell ma-
teix!

DIMECRES

La festa major que toca
avui és la de Saderra.

Poca cosa més, líevat del
«Mare-Santpere i Fill-Majó,
SL.» a la tarda. La pel·lícula
de «Cine espaflol» és tan me-
diocre com cada setmana, tot
i signar-la un honest artesà
com José M.a Forqué. Més
val veure Pop-grama, segur.

DUOÜS

Hi ha fira a Anglès, Borges
Blanques, Navata, Palamós,
Sant Antoni de Vilamajor,
Sant Celoni, Sant Quirze de
Besora i Santa Pau. I festa
major a Ascó, Brogés del
Camp, Corbera, Garidells, La
Selva, Mediona, Miravet,
Móra d'Ebre, Pla de Sant
Tirs, Vilanova i la Geltrú, Vi-
laseca i Vimbodí. Es veu que
Sant Antoni «dels burros» té
tradició a casa nostra.

Hi ha concert, a les 21.30
a la Galeria Maeght, amb in-
terpretacions de piano a cà-
rrec de Jordi Sabates. A la
mateixa hora, al Liceu, ope-
ra: «Els contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach. La repetiran el
dia 19 i el 22. Si el cos us de-
mana moviment, podeu anar
a ballar a Karma, a les 11 i a
la 1 de la nit, on us animarà
l'orquestra «Tapioca Tun-
dra».

Al Romea, el grup «Joven-
tut de la Faràndula» farà una
representació de l'obra de
teatre «El príncep blanc», de
Folch i Torres, especial per
als infants.

A la galeria Mayte Mufioz
(Valencià, 2631 s'acaba avui
una exposició d'olis de Roca
Sans. I si us vé de gust mirar
la tele, recordeu que «Vostè
pregunta» és avui. Al vespre,
podeu veure «Espaüoles en el
Pacifico», el documental de
Miguel de la Quadra. A «En-
cuentros con las letras», en-
trevistaran Carlos Bousofio.

DIVENDRES

Tenim festa major a Vile-
lla Alta (Priorat/ i a La Torre
de l'Espanyol (Ribera d'E-
bre/. •••-

Avui, demà i diumenge, a
Karma podreu sentir un inte-
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CQNXITA SOCMS

ressant concert de jazz a cà-
rrec del Çatalonia Jazz Grup.
Diumenge és a les vuit i a les
dotze.

A Cine-club, a la segona
cadena, podreu veure un
llargmetratge de 1926, de
Raoul Walsh, interessant no
sols arqueològicament sinó
com a pel·lícula.

DISSABTE

A la Fundació Miró, «La
Trepa» fa teatre per als na-
nos. Avui a la tarda i demà
al matí.

També avui a les set del
vespre i demà a les onze,
l'Orquestra Ciutat de Barce-
lona, dirigida per Stanislaw
Skrowaczewski i amb Eulàlia
Solé al piano, interpretarà
obres de Webern, Liszt, Shos-
takovitch, al Palau natural-
ment.

Dues exposicions acaben
avui. A Dau al Set (Consell de
Cent, 333;, la de vidre «Art
Nouveau, Art Déco». A £1
Corte Inglés, la d'olis de Vic-
toria Lorenzo.

La pel.liculeta de la tarda
és per a passar l'estona. El
tema de La Clave, resulta ab-
solutament candent: OTAN i
el film no és menyspreable.
Finalment, a «Sàbado cine»...
si us plau, no us la perdeu, és
una comèdia de les «grans»:
«Com faldas y a lo loco», de
Billy Wilder.

DIUMENGE

Les fires d'avui són a
Moià, Odena i Sant Feliu de
Fallarols. I les festes majors,
entre moltes altres, a Alforja,
La Bisbal del Penedès, Co-
pons, Cunit, Fígols d'Organ-
ya, Guimerà, Isona, La Ca-

nonja, Monistrol, Montmell,
Palafrugell, Ribes de Fresser,
Rodonyà, Tordera, Vilade-
cans, Vilarrodona...

A la fundació Miró s'acaba
avui la mostra commemora-
tiva del 50 Aniversari de
l'Exposició Internacional de
1929. La nostra secció d'Art
en parla.

Al liceu, òpera novament,
que es repetirà els dies 24 i
26. Es tracta de «Lakmé», de
Leo Delibes.

I a la tele tindrem futbol,
l'Atletic-Real Sociedad. Un in-
teressant documental sobre
el pintor Oskar Kokoschka a
UHF, amb un film de Vicente
Aranda força apreciable. A la
nit, a la primera, sembla que
ban acabat amb Estudio l i
ens ofereixen una comèdia
entretingudeta: «Buona serà,
Sra. Campbell».

A MÉS A MES
A la Sala Viüarroel, l'ex-

joglar Ferran Rafió i el grup
Tossal presenten «D'aquí a
cent anys, tots calvos», obra
còmicament poètica.

Pel que fa a cinema, desta-
quem a l'Ars l'estrena de «La
mujer zurda», de Peter Hand-
ke, film molt interessant as-
sessorat per Wim Wenders.
«Salut i força al canut», de
l'orgiàstic Bellmunt, la fan al
Àquitània, Bonanova, Florida
i Faladium. No cal dir que la
recomanem. I atenció, que
ens arriba un extraordinari
Fassbinder: «Despair», amb
Dirk Bogarde.

El I Concurs de Joves
Compositors ha atorgat el
primer premi a «Simetries»,
de Salvador Bretons, obra
per a violí, clarinet i piano.
També ha creat un segon
premi per a Joan Albert
Amargós.

La paella pel mànec

Arròs negre del Serrallo
En ple barri del Guinardó, a la part alta de Barcelona, hom

hi pot trobar un excel·lent lloc per al bon menjar. Parlem del
restaurant Tip-Top, al carrer Sardenya, 521. En aquest res-
taurant, durant tot el mes de desembre passat, hi tingueren
Hoc les III Diades de la Cuina i l'Art Cutalà, organitzades en
col·laboració amb Xarxa Cultural. Ens hem adreçat al restau-
rant, i parlem amb el senyor Rubén Subirà, que és qui el por-
ta.

El senyor Subira ens explica un parell dels plats que figura-
ven a la carta.

-Per quin comencem?
-Podem fer arròs negre del Serrallo.
—Això deu ser de Tarragona...
-S'ha estès molt per arreu però efectivament és del barri

mariner de Tarragona.
-Com es fa?
-De fet, és un arròs a la cassola normal amb els pèsols, es-

carxofes, etc. La base fonamental ós la sípia amb la seva tin-
ta, que es pot comprar al mercat i, si ho fan bé, us la donaran
amb una bosseta a part.

En primer lloc féu un bon sofregit de ceba i tomàquet, i pre-
pareu una picada amb ametlles, galetes picades. Jo recomano
que es faci amb galetes de debò i no es refü de la farina de ga-
leta que venen. S'hi posa també un parell d'alls. Aquesta pica-
da se sofregeix bé amb la sípia, sense la tinta.

Fet això, s'hi posa l'arròs i es deixa que es torri bé. A part,
caldrà haver fet un brou de peix, molt sencill, amb caps de
gambes, cua de lluç o alguna altra cosa semblant. Aquest
brou de peix és el que es posa a l'arròs que ja hem fet torrar.
Així com en la paeüa es fan dues parts d'aigua i una d'arròs,
en el nostre cas farem tres d'aigua, i llavors hi va la tinta.

-No calen més ingredients?

-Per a l'autèntic arròs del Serrallo, no, però aquesta és la
versió «pobra», la dels mariners. Si es vol fer més complet, es
pot posar tota mena de peix, mai carn. Igualment s'hi poden
afegir tantes verdures com es vulguin.

-Podríem menjar alguna cosa més?
-Es poden fer uns cargols a la petarrellada. Es tracta sen-

zillament de cargols fets a la llauna, prèviament «enganyats».
Només cal tenir present posar-los de forma que l'obertura
quedi al damunt. Es poden menjar sucats amb allioli o alguna
altra salsa semblant.

Ja ho sabeu, doncs. Teniu un menú exquisit per provar. À-
nim i a la cuina! C. S.
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La setmana a Televisió
Del 14 al 20 de gener

CIRCUIT CATALÀ

PRIMERA CADENA:

Dilluns, 14
13.30 Crònica esportiva
14.00 Crònica
16.15 Entre nosaltres
16.45 Novel·la: «El caçador invi-
sible». Cap. V

Dimarts, 18
13.30 Signes
14.00 Crònica
16.15 El món en català: «D'Is-
tanbul a Capadòcia»
16.45. Novella: «Encara hi són»
de Roger Justafré. Dir. Roger
Justafró. Int. Pep Munnó, Àngels
Moll, Carme Elias.

Dimecres, 16
13.30 De bat a bat
14.00 Crònica
16.15 Mare i fill, S.L. «L'elissir
d'amore» Actriu invitada: Marta
Padovan
16.45 Història del cinema a Ca-
talunya: «Els francesos a Cata-
lunya»
17.15 Novella: «Encara hi són»
Cap. H

Dijous, 17
13.30 Les nostres coses: «La na-
vegació a vela»
14.00 Crònica
16.15 Vostè pregunta...
17.15 Novella: «Encara hi són».
Cap. i n

Divendres, 18
13.30 Barcelona RTVE
13.52 Sardanes
14.00 Crònica

Dissabte, 19
10.15 Lliçons de català
10.30 Quitxalla

SEGONA CADENA:

Dilluns, 14
23.30 Crònica 2

Dimarts, 15
23.30 Crònica 2

Dimecres, 16
23.30 Crònica 2

Dtyous, 17
23.30 Crònica 2

Divendres, 18
23.30 Crònica 2

PRIMERA CADENA:

Dilluns, 14
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.55 De cerca
16.15 La chica de la tele: «La tia
de Mary»
18.35 Barrio Sésamo
19.05 La mansión de los Plaff
19.40 Un mundo para ellos: «El
nino obeso»
20.15 Gran estadio
21.00 Telediario
21.30 300 millones
22.30 Hombre rico, nombre po-
bre. Cap. 8
23.30 Ultimas noticias.

Dimarts, 15
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.50 Revista de toros
16.15 Sefior Àngel: «Llévame al
partido»
18.35 Barrio Sésamo
19.05 Circo ruso
20.05 Gibb8ville: «Crònica de su-
cosos»
21.00 Telediario
21.30 Primera pàgina
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 9 .
23.30 Ultimas noticias

Dimecres, 16
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.50 Vivir cada dia
16.15 Doctor Locke
18.35 Barrio sésamo
19.00 Tom y Jerry: «El gato arri-
ba y el ratón abajo»
19.15 Cine espaflol: «Las que tie-
nen que servir». Dir. José M.*
Forqué. Int, Conchita Velasco,
Amparo Soler Leal, Alfredo Lan-
da.
21.00 Telediario
21.30 Antologia: «De frente...
mar!»
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 10
23.30 Ultimas noticias

Dijous, 17
14.30 Gente hoy
1.5.00 Telediario
15.30 Gaceta cultural
15.50 Mirador de los deportes
16.15 Déjenme respirar: «Nos
veremos en el Juzgado»
18.35 Barrio sésamo
19.05 El gran circo de TVE
20.05 Sombras de ayer
20.35 Espafioles en el Pacifico:
«La nueva Hierusalem»
21.00 Telediario

21.30 Teatro breve: «La plancha
de la marquesa» de Pedró Munoz
Seca. Int. Mayrata O'Wisiedo,
Antonio Iranzo, Encarna Paso.
22.05 Música popular. Cita
con.,. José Luis Perales
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 11
23.30 Ultimas noticias

Divendres, 18
14.30 Gente hoy
15.00 Telediario
15.30 Cosas
19.00 Bannér y Flapi: «Paracaí-
das de una cola»
19.25 Con ocho basta: «Se van
de casa»
20.25 Mas vale prevenir: «La
aprensión»
21.00 Telediario
21.30 El hombre y la tierra:
«Gran fauna canadiense» (I»
22.00 El nido de Robin: «Nó hay
dos 8in tres»
22.30 Hombre rico, hombre po-
bre. Cap. 12
23.30 Ultimas noticias
Dissabte, 18
12.01 Animales, anímales: «El
mono»
12.30 003 y medio
13.15 El mundo de la música
14.30 Parlamento
15.00 Noticias del sàbado
15.30 Don Coujote: «Los cuadri-
lleros de la Santa Hermandad»
16.00 Primera sesión: «El rey del
peligro» Dir. Bud Yorkin. Int.
Alan Arkin, Delia Boccardo,
Frank Finlay
17.40 Aplauso
19.30 Los àngeles de Charlie
20.30 Informe semanal
21.30 Noticias del sàbado
22.00 Sàbado cine: «Con faldas y
a lo loco» Dir. Billy Wilder. Int,
Marilyn Monroe, Tony Cuitis,
Jack Lemon, George Raft

Diumenge, 20 .
10.01 Hablamos
10.30 El dia del Sefior
11.15 Gente joven
12.15 Sobre el terreno
13.30 El canto de un duro
14.00 Siete dias
15.00 Noticias del domingo
15.30 La casa de la pradora: «La
cabana encantada»
16.30 Fantàstico
18.30 La batalla de los planetas:
«La mòmia espacial»
19.00 Información deportiva
19.10 625 líneas
20.00 Futbol: Atlètic de Madrid •
Real Sociedad
21.30 Noticias del domingo
22.00 Largometraje: «Buona se-
rà, senora Campbell». Dir. Mel-
vin Frank. Int. Gina Lollobrigida,
Shelley Winters, Peter Lawford.

SEGONA CADENA:

Dilluns, 14
19.47 Redacción de noche
20.35 Revista de cine
22.00 Opinión pública
22.45 Més allà: «Predicciones
para 1980»

Dimarts, 15
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo
21.00 Dallas: «Marcapasos»
22.00 Tribuna de la cultura
22.45 Pentagrama: Jordi Cerve-
lló i Carmelo Alonso Bernaola

Dimecres, 16
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo
21.00 Pop-grama
22.00 Tribuna de la historia
22.45 Imàgenes

Dijous, 17
18.16 Bàsquet: Real Madrid -
Maccabi
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo
21.00 Encuentro con las letras
22.30 Tribuna econòmica
22.45 Horizontes

Divendres, 18
19.47 Redacción de noche
20.35 Polideportivo
21.00 Clàsicos del cine mudo:
«El precio de la glòria» Dir.
Raoul Walsh. Int. Victor McLa-
glen, Edmund Lowe, Dolores del
Río.
22.45 Tribuna internacional

Dissabte, 19
15.32 Retrato en vivo: Ana
Maria Drack
16.30 Barbapapà
17.00 Dick Turpin
17.30 Rugby. País de Gal.les-An-
glaterra
19.00 La Clave - OTAN «Inciden-
te en el Bedford» Dir. James B.
Harris. Int. Richard Widmark,
Sidney Poitier, Martin Bàlsam

Diumenge, 20
15.32 Azafatas del aire
16.25 Vickie el vikingo: «Un cas-
tillo no es lo que parece»
16.50 Documental: «Kokoschka»
17.50 Los casos de Rockford
18,45 La música
20.05 Largometraje: «El cadàver
exquisito» Dir. Vicente Aranda.
Int. Capucine, Carlos Estrada,
Teresa Gimpera
22,00 La danza
22.30 A fondo.
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Dankinter ja té oberta la seva sucursal a
Granollers, al servei de tots els granolleríns
i les seves empreses.

Vingueu a veure ns perquè els vostres
diners facin diners.
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PI. Reina Elisenda de Moncada, 2
Horta, 50

Avda. Martín Pujol, 195-197

Alfonso IV, 26

Rambla de Justo Olivares, 61
Progreso, 40

93-3222212
93-2110662
93-3181859

93-3480335/01 55
93-2282706/07/08

93-3514311
93-2541299
93-2264304
93-2007977
93-2038066
93-2201000

93-389.1300

93-870 0260

93-3377504
93-333 7000

Rambla, 26

P.° José Antonio, 11

93-7905994/7905800

93-8892195

BANKINTER
Un banc del nostre temps. A. B E . 12693/1



La seva llibreta
o talonari de fia Caixa
f son i diners ai 1 ? instant

Més de 600 Oficines al seu servei.


